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ــــوائل. 1 ــــو: س ــــازىر جۇڭگ ھ
خهلقائرادىكى ەئڭ چوڭ بازار دەپ

غهربىـــي«جۇڭگـــو . قارىلىۋاتىـــدۇ
ــش ــدە ېئچى ــوننى كهڭ كۆلهم »راي
ستىراتېگىيىــــــــسىنى يولغــــــــا

سىزچه، بازار ىئگىلىكى. قويۇۋاتىدۇ
دەۋرىـــدىكى جۇڭگــــو بــــازىرىنى
تاېئچىــش، پــۇت دەســسهپ تۇرۇشــ

ــداق ــرەك؟ قان ــش كې ــداق قىلى قان
يولدا ماڭغانـدا بـۇ جهھهتـته تېـز

 ۈئنۈم ياراتقىلى بولىدۇ؟ 
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بۇ سوائل مېنىڭ ۆئز كهسـپىمدىن
خېلى يىراق بىر كهسـپىي داىئرىـدە
ـــــــشىمنى تهلهپ جـــــــاۋاب بېرى

ـــدىكهن ـــسىمۇ. قىلى ـــۇنداق بول ش
ـــــان ـــــا مهن ۆئزۈم وئقۇغ بۇنىڭغ
ماتېرىيـــالالر ۋە ۆئزۈم كـــۆزەتكهن

الر ائساسىدا جـاۋاب بېرىـپەئھۋال
 . باقاي

ــدىنقى  ــدىن 20ائل ــ يىل ۆپرەكك
ۋاقىــــت جهريانىــــدا، جۇڭگــــو
ھهقىقهتهنمـــۇ بـــازار ىئقتىـــسادىنى
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يولغـــا قويـــۇش يـــولىنى بـــويالپ
.نۇرغۇن مۇھىم قهدەملهرنى باستى
ـــــــــــــــــــــــــــساد بهزى ىئقتى
مۇتهخهسسىـــسلىرىنىڭ ائنالىزىغـــا
ائساســـالنغاندا، بۇنىـــڭ مـــۇھىم

ىكىلهردىنىئپـــــادىلىرى تۆۋەنـــــد
 : ىئبارەت

ــــــسادىنىڭ) 1 ــــــو ىئقتى جۇڭگ
ــلىق ھــۇلى بولغــان دۆلهت ائساس
ــــدىكى كارخــــانىالرنى ۆئز ىئگىلى
ىئچىــــگه ائلمىغــــان خۇسۇســــىي
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ىئگىلىكتىكى كارخانىالر بىر غايهت
ــــۇپ ــــۈچ بول ــــسادىي ك زور ىئقتى

 . كۆتۈرۈلمهكته
بـــازار مهھـــسۇالت مهنبهســـى) 2

ــــــاجى ــــــازار ېئھتىي ــــــلهن ب بى
ـــ ـــىدىكى باھ ـــانىزمىائساس ا مېخ

ــدى ــا كهلتۈرۈل ــق. ۋۇجۇتق پىالنلى
ىئقتىساد دەۋرىـدە باھـا پۈتـۈنلهي
ھۆكـــــــــۈمهت تهرىپىـــــــــدىن

ھازىر بولسا مـۇتلهق. بهلگىلىنهتتى
ـــــستېمال ـــــۆپ ســـــاندىكى ىئ ك
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بۇيـــۇملىرى ۋە مۇالزىمهتلهرنىـــڭ
ـــلهن باھاســـى ســـېتىۋالغۇچىالر بى
ساتقۇچىالرنىڭ سودىسى ائرقىلىـق

ۋالبــۇ خىــل ەئھــ. بهلگىلهنمهكــته
ــــول ــــاتتىق مونوپ ــــۈمهت ق ھۆك
قىلىۋالغــان خهۋەرلىــشىش، پوچتــا
ـــارلىق ســـاناەئت ـــر قات ۋە ېئلېكتى
. داىئرىسىدىمۇ ۋۇجۇتقا كهلمهكته

ــاىئ) 3 ــازىرى ىئجتىم ــال ب كاپىت
بــــايلىقالرنى تهقــــسىم قىلىــــش
ــۈك ــسېرى كۈچل ساھهســىدە بارغان
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 . رول وئينىماقتا
ــۈمهت) 4 ــان ھۆك ــدىن بۇي ۇئزۇن

ــپ كې ــول قىلى ــرمونوپ ــان بى لىۋاتق
قىــسىم ســاناەئتلهر ھــازىر ەئركىــن

ــشكه باشــلىدى ــۇپ بېرىلى ــۇ. قوي ب
ســـــاناەئتلهر نېفىـــــت خىمىـــــيه
بۇيۇملىرى، خهۋەرلىشىش، ېئلېكتىر
بىـــلهن تهمىـــنلهش، تۆمـــۈر يـــول
ــــاۋا ــــۇچىالر ھ ــــشى ۋە يول قاتنى
قاتنىشى قاتـارلىقالرنى ۆئز ىئچىـگه

بـۇ سـاناەئتلهرنى ەئركىـن. ائلىدۇ
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ە، ۇئالر مهملىـكهتقويۇپ بهرگهند
ىئچــــى ۋە چهت ەئل كاپىتالىغــــا
ىئــــــگه بولــــــۇش پۇرســــــىتىگه

 . ېئرىشهلهيدۇ
ــــــــــــــــــساد يهنه بهزى ىئقتى
ــشىچه، ــسلىرىنىڭ قارى مۇتهخهسسى
ــسادى ــازار ىئقتى ــى ب ــو تېخ جۇڭگ
ــدى ــىزىقىدىن ۆئتهلمى ــچهم س .ۆئل
ــــازار ــــا قهدەر ب ــــو ھازىرغ جۇڭگ
ــــسىغا قهدەم ــــسادى بوسۇغى ىئقتى

ـــېكىن ـــسىمۇ، ل ـــان بول ـــۇقويغ ، ب
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.بوســۇغىدىن تېخــى ۆئتهلمىــدى
بـــازار ىئقتىـــسادىنىڭ ھهر خىـــل

ــار ــسىملىرى ب ــي قى ــۇ. تهركىبى ائش
تهركىبىي قىسىمالر بويىچه جۇڭگـو
ـــــــشىش ـــــــسادىنىڭ بازارلى ىئقتى
دەرىجىسىگه قارىغانـدا، ىئـستېمال
بۇيۇملىرى بـازار ىئقتىـسادى يـولى
بويىچه مېڭىۋاتىـدۇ، دەپ قاراشـقا

 ىئقتىـسادىيەئمما، قالغان. بولىدۇ
تهركىبلهر تېخى بـازار ىئقتىـسادىغا

بۇنىڭ ائساسـلىق. قهدەم قويمىدى
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 : ىئپادىلىرى تۆۋەندىكىدەك
جۇڭگـــــودىكى ھهر خىـــــل) 1(

ـــلهن ـــال بى ـــڭ كاپىت ىئگىلىكلهرنى
تهمىن ېئتىلىشى ھازىرمۇ ىئنتـايىن

ھـــازىرقى. تهرەققىـــي قىلمىغـــان
ــودىكى كاپىتــال ىئگىلىــرى جۇڭگ

ىلىــــــرىگهقىمارخانىالرنىــــــڭ ىئگ
وئخشاش بولۇپ، ۇئالرنىڭ مهبـلهغ
سېلىشتىكى ستراتېگىيىـسى پهقهت

دەپ تهلهي» دەتتىكـــــــــــــام«
سىناشـــــتىن ىئبـــــارەت بولـــــۇپ



21 

ــدۇ ــى ھهر. قېلىۋاتى ۇئالردا مهبلهغن
ـــېلىش، ـــشهپ س ـــاھهلهرگه تهڭ س
ــۈك ــدىن ۈئنۈمل ــڭ كۈچى كاپىتالنى
ـــال ـــدارى يهنى ـــدىلىنىش ىئقتى پاي
ـــدۇ .ىئنتـــايىن كهمچىـــل بولۇۋاتى

ــ ــسادنۇرغ ــڭ ىئقتى ۇن ىئگىلىكلهرنى
باشقۇرۇشتىكى نامى ۋە رېكوردىسى

بـۇ ىئنگلىزچىـدە(ناچار بولغاچقـا 
"financial credit "دەپ

ائتىلىدۇ؛ مهن بۇ سـۆزگه تـېخىچه
ۇئيغــــــۇرچه مۇۋاپىــــــق ســــــۆز
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ــدىم ــا)تاپالمى ــانكىالرمۇ ۇئالرغ ، ب
. قهرز بېرىپ تۇرۇشتىن قورقۇۋاتىدۇ
مهن بــۇ ســۆھبهتنىڭ ائلــدىنقى

vcسىملىرىدا خۇسۇســــــىي قىــــــ
ـــا ـــلهن ائمېرىك ـــستالر بى كاپىتالى
ــــــــل ــــــــڭ ھهر خى ھۆكۈمىتىنى
ىئگىلىكـــلهرگه مهبـــلهغ ســـېلىش
ــــر ائز ــــسىدا بى ــــۋالى توغرى ەئھ

ـــۈم ـــپ ۆئتت ـــدىن. توختىلى ۇئنىڭ
ـــسىيلهر ـــدا شهخ ـــقا ائمېرىكى باش
قۇرغان شىركهتلهرنى مهبلهغ بىلهن
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تهمىنلهيـــــدىغان يهنه مۇنـــــداق
ـــساد ـــلىق ىئقتى ـــى ائساس ىيىئكك

ـــار ـــانالر ب ـــى. وئرگ ـــڭ بىرس ۇئنى
ــــسى« ــــلهغ ســــېلىش بانكى »مهب
 Investment"ىئنگلىــــزچه (

Bank "يهنه). دەپ ائتىلىــــــدۇ
بىرى وئتتۇرا ۋە چـوڭ دەرىجىلىـك
شىركهتلهر ۆئزلىرىنىڭ بىر تـارمىقى
ــــسىدە تهســــىس قىلغــــان تهرىقى
ــــېلىش ــــلهغ س ــــىركهتنىڭ مهب ش

مهسىلهن، ائمېرىكىـدىكى. بۆلۈمى
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ىڭ بىرى بولغـان،چوڭ شىركهتلهرن
 سىنى ىئشلهپcpuكومپيۇتېرنىڭ 

ـــدىغان  ـــگهن» intel«چىقىرى دې
» كاپىتــــالintel«شــــىركهتنىڭ 

ــــار ــــارمىقى ب ــــر ت ــــگهن بى .دې
دېــگهن» Hitachi«ياپونىيهنىــڭ 

ــــــــــــىركىتىنىڭمۇ  Hitachi«ش
.دېگهن بىر تـارمىقى بـار» كاپىتال

 ىئككى ىئقتىسادىي قۇرۇلمىمـۇ2بۇ 
ستالرغاخۇددى خۇسۇسىي كاپىتالى

ـــان ـــدىن قۇرۇلغ ـــشاش يېڭى وئخ
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ـــالىدۇ ـــلهغ س ـــىركهتلهرگه مهب .ش
ۇئنىڭدىن باشقا، قـۇرۇلغىلى ۇئزۇن
بولغـــــان، ناھـــــايىتى ياخـــــشى
مېڭىۋاتقــان، ىئقتىــسادىي ۈئنــۈمى
يــــۇقىرى بولــــۇش ېئھتىمــــاللىقى
ــــــقا ــــــان باش ــــــۈك بولغ كۈچل
ــالىدۇ ــلهغ س ــىركهتلهرگىمۇ مهب .ش
شۇنداقال، بـۇ يهردىكـى وئتتـۇرا ۋە

ۆلهملىــك شــىركهتلهرنىڭچــوڭ ك
مهبلهغ سېلىش تارماقلىرىنىـڭ يهنه
ـــسۇالتلىرى ـــى، مهھ ـــر خىزمىت بى
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ۆئزلىـــرى ىئـــشلهپ چىقىرىۋاتقـــان
بۇيۇمالرغــا كېرەكلىــك بولغــان ھهر
خىـــــل كۆلهمـــــدىكى يـــــۇقىرى
تېخنىكىلىق شىركهتلهرنىڭ ىئگىلىك
.تهرەققىياتىنى يۆلهشتىن ىئبـارەت
ۇئالر ھهرگىز كىچىك شـىركهتلهرگه

ۇئنىــڭ. لنى بىكارغــا بهرمهيــدۇپــۇ
ەئكــــسىچه، مهبــــلهغ ســــالغان
پۇلىدىن بانكا ۆئسۈمىگه قارىغاندا
يـۇقىرىراق دەرىجىــدىكى ۆئســۈمنى
قولغا كهلتـۈرۈش بىـلهن بىـرلىكته،



27 

ۆئز ىئگىلىكلىرىنــــى كېڭهيـــــتىش
ۈئچــۈن كېرەكلىــك بولغــان باشــقا

شـۇنداق. شىركهتلهرنىمۇ يۆلهيـدۇ
قىلىــپ، ائمېرىكىــدا شهخــسىيلهر
قۇرغان شىركهتلهرنى مهبلهغ بىلهن
ــــــىي ــــــدىغان خۇسۇس تهمىنلهي
ىئقتىسادىي وئرگانالردىن يـۇقىرقى

ــار3 ــى ب ــقا،.  خىل ــدىن باش ۇئنىڭ
ــان ــۇ چىقارغ ــا ھۆكۈمىتىم ائمېرىك
ــسادىي ــال ىئقتى ــسۇالتى دەرھ مهھ
پايدا بهرمهيـدىغان، ەئممـا يېڭـى
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ــۈرۈپ، ــا كهلت ــى ۋۇجۇتق تېخنىكىن
-ائمېرىكىنىـــڭ دۇنيــــادىكى پهن

تېخنىكا جهھهتتىكى باشـالمچىلىق
رولىنــــى كۈچهيتىــــشكه ھهمــــدە
ـــدىلىق ـــىگه پاي دۆلهت مۇداپىەئس
ــــۇم ــــىركهتلهرنى مهل ــــان ش بولغ
ــــلهن ــــلهغ بى ــــدىكى مهب دەرىجى

ـــدۇ ـــڭ. تهمىنلهي ـــۇ مهبلهغلهرنى ب
تهقــسىم قىلىنىــشى مهبــلهغ تهلهپ
قىلغۇچىالرنىـــڭ ۆئزائرا رىقـــابىتى
ھهمدە پۇل بهرگـۈچى بىـلهن پـۇل
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ككـى تهرەپنىـڭ ۆئزائراائلغۇچى ىئ
سودىلىشىپ كېلىشىشى ائساسىدىال

بۇنـداق رىقـابهتته. ېئلىپ بېرىلىدۇ
ھهمــــمه ائدەم بــــاراۋەر بولــــۇپ،
ــسادىي ــمه ىئقتى ــڭ ھهم ائمېرىكىنى
ــاتتىق ــايىن ق پــاائلىيهتلىرىمۇ ىئنت
. قانۇن ائرقىلىق نازارەت قىلىنىدۇ

ـــابىردا، مهن-2003 ـــى دېك يىل
JPLگه ىئـــشقا چۈشۈشـــكه بىـــر 

ــى ــدا، ھېلىق ــته قالغان ــانچه ھهپ ق
3ۆئزۈمنـــى ۆئز ىئچىـــگه ائلغـــان 
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ـــــشىپ قۇرغـــــان ـــــشى بىرلى كى
Telelaseـــىركهتنىڭ ـــگهن ش  دې

رەىئسى مېنى چاقىرتىپ، شـىركهت
تهييارلىمــاقچى بولغــان، ائمېرىكــا
ھۆكۈمىتىــــــدىن پــــــۇل تهلهپ

»مهبلهغ اليىھهسى«قىلىدىغان بىر 
ـــــــــزچه (  Fund"ىئنگلى

Proposal "ـــــــد )ۇدەپ ائتىلى
ــــشىمنى تهييارالشــــقا ياردەملىشى

ـــدى ـــاس قىل ـــاقۇل. ىئلتىم مهن م
 ھهپـته ىئـشتىن2بولۇپ، جهمـىئ 
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سىرتقى ۋاقتىمنىڭ ھهممىسىدە شـۇ
ــــشلىدىم ــــشنى ىئ ــــلىدە. ىئ ەئس

ائمېرىكــا ھۆكــۈمىتى بىــر يېڭــى
ھهربىـــي قومانـــدان سىستېمىـــسى
ـــۇپ، ـــاقچى بول ـــشلهپ چىقارم ىئ
ۇئنىــڭ خهۋەرلىــشىش تېخنىكىــسى

ــسىدا يې ــۇلتوغرى ــھه قوب ــى اليى ڭ
ــــــدىغانلىقىنى، اليىھهســــــى قىلى
تالالنغــان شــىركهتلهرنى مهبــلهغ
بىــــــلهن تهمىنلهيــــــدىغانلىقىنى

بۇنــداق. ۇئقتــۇرۇش قىلغــانىكهن
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خهۋەرلىــــــــــشىش تــــــــــورىنى
ىئشلهتكهندە، ھهربىـي قومانـدانالر
ــــــاي، ــــــشىپال قالم ۆئزائرا سۆزلى

 كىلـــــــومېتىر10دىائمېتىـــــــرى 
كېلىدىغان بىر ۇئرۇش مهيـدانىنىڭ
ــدانلىق ــۋالىنى قومان ــي ەئھ ەئمهلى
مهركىزىــــدىكى كىــــشىلهر چــــوڭ
تىپلىق تېلېۋىزور ىئكرانىدا ەئيـنهن

بۇنىڭغــــا. كــــۆرۈپ تۇرىــــدىكهن
كېتىدىغان خهۋەرلىشىش سـۈرىئتى

 مىليــارت بىــت10بىــر ســېكۇنتىغا 
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)10 Gbps (بولۇپ، چوقۇم الزېـر
بىراق،. نۇرى ىئشلهتمىسه بولمايدۇ
ـــۇتتىن ۆئتهلمىگه ـــۇر بۇل ـــكه،ن چ

ـــۇق ـــستېمىنىڭ بۇلۇتل ـــداق سى بۇن
كۈنلهردىمۇ ىئشلىيهلىـشى ۈئچـۈن،
ـــــشىش ـــــۇرى خهۋەرلى ـــــر ن الزې
ـــــــان ـــــــكۈنىلىرى قاچىالنغ ۈئس
ائيروپىالندىن بىر قانچىسى ۇئرۇش
مهيدانىنىڭ ۈئسـتىدىكى ائسـماندا
ــلهن ــر يهر بى ــۇرۇپ، بى ــق ت داۋاملى
خهۋەرلىــــــــــشىش تــــــــــورىنى
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شـۇنداق. شهكىللهندۈرۈشى كېرەك
ائســماننىڭ بىــر يېــرىگهقىلغانــدا، 

ــــۇ ــــسا، ب ــــپ قال ــــۇت كېلى بۇل
ـــا ـــسىز وئرۇنغ ـــروپىالنالر بۇلۇت ائي
ـــۇر ـــشىش ن ـــپ، خهۋەرلى يۆتكىلى
سىگنالىنى بۇلۇتقا يولۇقتۇرماي بىر
ــــا ــــر نۇقتىغ ــــدىن يهنه بى نۇقتى

ـــدۇ ـــدۇرۇپ بېرەلهي ـــيىن. ماڭ كې
ۇئقسام، بىز ىئلتىماس قىلغـان بىـر

30-20تهتقىقات تۈرىگه جهمـىئ 
لتىمــــاس قىلغــــانشـــىركهتلهر ىئ
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بولۇپ، ۇئنىڭ ىئچىـدە الزېـر نـۇرى
ــــــكۈنلىرى ــــــشىش ۈئس خهۋەرلى
ساھهســــىدە ىئگىلىــــك بىــــلهن
ــان ــل بولغ شــۇغۇلالنغىلى كــۆپ يى
ـــا، ـــۆپ بولغاچق ـــىركهتلهرمۇ ك ش
.بىزنىڭ اليىھىمىز تالالنمـاي قـاپتۇ
مهن بـــۇ ىئـــشتا ۈئمىـــد چـــوڭ
ەئمهسلىكىنى بۇرۇنال مۆلچهرلىگهن

قىلىـپ «شۇنداق بولـسىمۇ،. ىئدىم
ـــشنى ـــر ىئ ـــسا، بى ـــىناپ باقمى س
ۋۇجۇدقا چىقىرىشنىڭ ېئھتىماللىقى
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ــدۇ ــول بولى ــسىپقا» ن ــگهن پرىن دې
ائساسهن، پۈتۈن كۈچۈم بىلهن ۇئ
اليىھىنى تهييارالپ يولالپ، سىناپ

 . باقتىم
ــــر) 2( ــــېخىچه بى ــــودا ت جۇڭگ

بىرلىككه كهلتـۈرۈلگهن مهملىـكهت
ـــۈچى ـــگهك ك مىقياســـىدىكى ەئم

خشىمىغان ۆئلكىلهروئ. بازىرى يوق
ۋە وئخـــــــشىمىغان وئرۇنـــــــالر
وئتتۇرىـــــــسىدىكى مهمـــــــۇرى
توســـالغۇالر ھـــازىرمۇ مهملىـــكهت
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ــدىكى ەئمــگهك كۈچلىرىنىــڭ ىئچى
ەئركىـــــن ېئقىـــــشىنى توســـــۇپ

ـــدۇ ـــقا،. تۇرۇۋاتى ـــدىن باش ۇئنىڭ
جۇڭگونىــڭ ىئجتىمــاىئ پــاراۋانلىق
ـــز ـــار ۋە ائجى ـــايىن ت تـــورى ىئنت
بولــۇپ، ەئمــگهك كۈچىنىــڭ كــۆپ

بۇنـــــداق ىئجتىمـــــاىئقىـــــسمى 
بـۇ ەئھـۋال. پاراۋانلىقتىن مهھـرۇم

ــــڭ ــــگهك كۈچىنى ــــو ەئم جۇڭگ
مهھسۇالت چىقىرىش ۈئنـۈمىگه زور

 . دەرىجىدە دەخلى قىلىۋاتىدۇ
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مهن بــۇ ســۆھبهتنىڭ ائلــدىنقى
قىسمىدا، بىر شىركهت ۆئزىگه بىرەر
يېڭى خىزمهتچى ائلماقچى بولسا،
بۇ خىزمهتچىنىڭ ىئش تهقـسىماتى

ڭ چىقىمىنـى ناھـايىتىبىلهن ۇئنىـ
ەئستايىدىل ھېساپاليدىغانلىقىنى،
ــڭ ــى خادىمنى ــۇ يېڭ ــم ب ــۇ چىقى ب

سىنىمۇ ۆئز" سۇغۇرتا"ساالمهتلىك 
ــپ ــدىغانلىقىنى ېئيتى ــگه ائلى ىئچى
.ۆئتــــــۈپ كهتــــــكهن ىئــــــدىم
ـــر ـــدا، بى وئمۇمالشـــتۇرۇپ ېئيتقان
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شـــــــــــىركهتنىڭ ھهر بىـــــــــــر
ـــــاىئ ـــــسىنىڭ ىئجتىم خىزمهتچى

سـهرپپاراۋانلىق ىئشلىرى ۈئچـۈن 
قىلىدىغان ىئقتىسادىي چىقىمـى ۇئ
كىــشىگه بېرىلىــدىغان ماائشــنىڭ

)3/1يهنــى (ۈئچــتىن بىــر قىــسمى 
ـــدۇ ـــوغرا كېلى ـــۇ ەئھـــۋال. گه ت ب

ــانۇنلىرى ۋە ائمېرىكىنىــڭ دۆلهت ق
ھهر قايـــــسى شـــــىتاتالرنىڭ ۆئز
ــــانۇنلىرى ــــۈزگهن ق ــــدىغا ت ائل
ائرقىلىــق تولــۇق كاپــالهتكه ىئــگه
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بۇرۇنمـــــۇ ېئيتىـــــپ. قىلىنغـــــان
ۆئتكهندەك، ائمېرىدىكى بىر ائدەم
دۆلهتنىڭ ھهر قانداق بىر يېرىـدىن
خىــزمهت تېپىــپ، شــۇ يهرگه ۆئز
ــــــــارلىغىچه كۆچــــــــۈپ ىئختىي

شـــــىركهتلهرمۇ ۆئز. كېتهلهيـــــدۇ
خادىملىرىنىڭ تۇرىـدىغان ۆئيىـگه
مهســۇئل ەئمهس بولــۇپ، ۆئينــى
ھهر بىــر خىزمهتچــى ۆئزلىــرى ھهل

شۇڭالشــــقا بىــــر يهردە. قىلىــــدۇ
ىغان كىــشىلهرنىڭ خىــزمهتتۇرىــد
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وئرۇنلىـــــرى ھهر يهر ھهر يهرلهردە
-ائمېرىكىدا قوشـنىالر بىـر. بولىدۇ

بىرىنى تونۇماسلىقىنىڭ سـهۋەبىنىڭ
ــــۇدۇر ــــرى مۇش ــــدا. بى ائمېرىكى

ـــدىغان ـــۆپ قىلى ـــشىلهر ەئڭ ك كى
نهدە. ىئشنىڭ بىـرى ۆئي كۆچـۈش

خىـــزمهت تېپىلـــسا، شــــۇ يهرگه
شـۇڭا سـىز بىـر. كۆچىدىغان گهپ

لىكــلهر رايونىغــا كىرىــپ، بىــرائىئلى
ـــــــسىڭىز،  ـــــــى«ائز ائيالن ۆئين

دېگهن خهت يېزىلغـان» ساتىمهن
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.تاختايالرنى داۋاملىق ۇئچرىتىسىز
ماڭا وئخشاش يۇقىرى دەرىجىلىـك
ــدا ىئــشلهيدىغانالر ــزمهت وئرنى خى
بىر يېڭى خىزمهتكه ېئرىشىپ، بىـر
ـــــا ـــــر جايغ ـــــدىن يهنه بى جاي
كـــۆچمهكچى بولـــسا، كۆچـــۈش

 خىــزمهتكه ائلغــانخىراجىتىنــى
ـــدۇ ـــۈنلهي كۆتۈرى .شـــىركهت پۈت
ــــــدا مهخــــــسۇس ۆئي ائمېرىكى
كۆچــۈپ بېرىــدىغان شــىركهتلهرمۇ

ـــــى  ـــــۇپ، ۇئن ـــــۆپ بول ۆئي«ك
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ـــــــــىركىتى ـــــــــۈرۈش ش »كۆچ
 Moving"ىئنگلىزچىـــــدە (

Company ("ــــــدۇ .دەپ ائتاي
ـــىنىلىرىمۇ  ـــۈش ماش 18ۆئي كۆچ

ــىنىالر20چــاقلىق،  ــق ماش  توننىلى
 ېئغىزلىــــق ۆئيـــــدە4بولــــۇپ، 

ۇرۇۋاتقانالرنىڭ ۆئيىنى بىر ماشىنات
بىـــــر قېتىمـــــدىال كۆچـــــۈرۈپ

بـــۇ ۆئي كۆچـــۈش. كېتهلهيـــدۇ
شــــــىركهتلىرىنىڭ خــــــادىملىرى
ــاندۇققا ــىلهرنى س ــدىكى نهرس ۆئي
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ــــتىن ــــاچىالپ، رەخ ــــرى ق ۆئزلى
ــا ــشاق ەئدىيالالرغ ــگهن يۇم تىكىل
وئراپ، ماشــىنىغا بېــسىپ، يېڭــى
وئرۇنغــا ۆئزلىــرى ائپىرىــپ، يېڭــى

ــپ ــگه ەئكىرى ــڭۆئي ــى ۆئينى ، يېڭ
ىئچىــــدىكى بىــــز دېــــگهن يهرگه
قويــۇپ، بىكــار بولغــان كارتۇشــكا
ســـاندۇقالرنى ۋە نهرســـه وئراشـــقا
ىئشلهتكهن ماتېرىيالالرنى ېئچىـپ،
كېرەكـــسىز نهرســـىلهرنى ۆئزلىـــرى

شــــۇڭا، بىــــر. ېئلىــــپ كېتىــــدۇ
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ـــــــۈن، ۆئي ـــــــى ۈئچ خىزمهتچ
.كۆچۈشمۇ ىئنتـايىن ائسـان ىئـش

قا الزېر شـىركىتىگه ىئـشCVIمهن 
وئرۇنالشقاندا، شـىركىتىم ۆئيـۈمنى

دېـگهن» Davis«كالىفورنىيهنىڭ 
ــهھىرىدىن  »San Ramon«ش

دېــــگهن شــــهھىرىگه كۆچــــۈرۈپ
بۇ شـهھهرلهرنىڭ ائرىلىقـى. بهردى
مهن جپل.  كىلومېتىر كېلىدۇ104

غـــا ىئـــشقا كىرگهنـــدە، ىئـــشقا
ــــۇرۇن شــــىمالىي چۈشۈشــــتىن ب
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ـــــــۇبىي ـــــــالىفورنىيهدىن جهن ك
ــــالىفورنىيهگه ۆئ ــــزدەپ ك 2ي ىئ

چىقىمنـى شـىركهت. قېتىم كهلدىم
ىئـــــشقا چۈشـــــۈپ. كـــــۆتهردى
 كــۈن ىئچىــدە بىــر45دەســلهپكى 

ـــــۇردۇم ـــــدا ت ـــــۇ. مېھمانخانى ب
.چىقىمنىمـــۇ شـــىركهت كـــۆتهردى
ــــۇ ــــى كۆچــــۈرۈش چىقىمىن ۆئين

بـــۇ ىئـــشالر. شـــىركهت كـــۆتهردى
ـــــىركهتلهردە ـــــدىكى ش ائمېرىكى
ـــا ـــدە يولغ وئخـــشىمىغان دەرىجى



47 

ىـشىلهرنىڭ بىـرقويۇلغان بولۇپ، ك
جايدىن يهنه بىر جايغا كۆچۈشـى

 . بىر ائدەتتىكىال ىئش
ـــــستېما ـــــر سى ـــــۇنداق بى مۇش
بولغاچقـــا، ائمېـــرىكىلىقالر تـــاكى
ۆئزلىــرى ەئڭ ياخــشى كۆرىــدىغان
ـــشى ـــرى ەئڭ ياخ ـــدە ۆئزلى ھهم
ــــى ــــر خىزمهتن ــــدىغان بى قىالالي
تاپقىچه توختىماي يېڭى خىزمهت
.ىئــزدەپ، شــىركهت ائلماشــتۇرىدۇ

ـــــىرك ـــــرىگه ەئڭش هتلهرمۇ ۆئزلى
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ــى ــدىغان خىزمهتچ ــق كېلى مۇۋاپى
خـــادىمىنى تـــاپقىچه توختىمـــاي
ــــاكى ــــشلىمىگهن ي ــــشى ىئ ياخ
ـــــشتىن ـــــشلىيهلمىگهنلهرنى ىئ ىئ
ــى ــا يېڭ ــڭ وئرنىغ ــىتىپ، ۇئنى بوش

شۇڭا كىـشىلهر. خىزمهتچى ائلىدۇ
ــر ــر يهردىــن يهنه بى توختىمــاي بى

كـــۆپىنچه. يهرگه ېئقىــپ تۇرىـــدۇ
اخــــــشىكىــــــشىلهر ۆئزى ەئڭ ي

كۆرىدىغان شىركهتته ۆئزلىرى ەئڭ
ياخــــــشى كۆرىــــــدىغان ۋە ەئڭ
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ياخـــشى قىالاليـــدىغان ىئـــشالرنى
شۇنداق بولغاچقـا. قىلىپ ياشايدۇ

خىزمهت قىلىش كۆپىنچه ائدەمـلهر
ۈئچۈن بىر ھوزۇر قىلىـدىغان ىئـش

 . ھېسابلىنىدۇ
ــۈكنى) 3( جۇڭگــودا ەئقلىــي مۈل

پهرمـــانالر-قوغدايـــدىغان قـــانۇن
ــــ ــــسىمۇبولمىغاچق ــــاكى بول ا، ي

يېڭىدىن تۈزۈلگهن، يولىـدا ىئجـرا
قىلىنمىغـــان بولغاچقـــا، تېخنىكـــا
ـــــــى ۋۇجۇتقـــــــا يېڭىلىلىقلىرىن
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كهلتۈرۈش ھهرىكىتى ھـېچ قانـداق
.ماددىي ياردەمگه ېئرىشمهيۋاتىدۇ
بۇ كىشىلهرنىڭ ىئجادكارلىق روھىغا
ـــۇ ـــوغۇق س ـــدە س ـــر دەرىجى ېئغى

ـــــېپىۋاتىدۇ ـــــودا چهت. س جۇڭگ
ىـــي مۈلكىنىمـــۇەئللهرنىـــڭ ەئقل

قوغدىماســـــلىق ھـــــازىر دۇنيـــــا
ـــق ـــر خهلقائرالى ـــىدا ېئغى مىقياس

 .مهسىله سۈپىدە قارىلىۋاتىدۇ
قىسقىــــــسى، جۇڭگــــــو پهقهت
خۇسۇســــــــىي ىئگىلىكتىكــــــــى
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ىئقتىـــــــسادىي قـــــــۇرۇلمىالرنى
بازارالشتۇرۇش جهھهتته بىر قىسىم
ىئلگىرىلهشـــــــلهرنى ەئمهلـــــــگه
ــــــسىمۇ، دۆلهت ــــــۇرغان بول ائش

ـــــا ـــــدىكى كارخ نىالرنىىئگىلىكى
ــدىن ــدا قايتى ــتراتېگىيهلىك ھال س
قۇرۇپ چىقىـش جهھهتـته قىلىـشقا
تېگىشلىك ىئـشالر يهنىـال ىئنتـايىن

جۇڭگودا بـازار ىئقتىـسادىنى. كۆپ
وئمۇمالشتۇرۇش قهدىمىنىڭ ائسـتا

ائدەت ۋە-بولۇشـــــىغا بهزى ۆئرپ



52 

مهدىيهت جهھهتتىكـى ائمىلالرمـۇ
ـــى ـــان بولۇش ـــهۋەبچى بولۇۋاتق س

ــــۇمكىن ــــازار ىئ. م ــــسادىنىب قتى
ــــگه ائشۇرۇشــــتا شــــهكىل ەئمهل
.قوغالشـــقان بىلهنـــال بولمايــــدۇ
مۇھىمى ۇئنىڭ مهزمۇنىنى ەئمهلگه

ــــــرەك تــــــۈپ. ائشــــــۇرۇش كې
ماھىيىتىدىن ېئلىپ ېئيتقاندا، بازار
ىئقتىــسادى دېگهنلىــك خۇسۇســىي

ـــلهن ائدەمـــگه-مـــال ـــۈك بى مۈل
ھۆرمهت قىلىـشنى، شهخـسىلهرنىڭ
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نىتولۇق ەئركىنلىككه ۋە ۆئز ىئـشى
ــــا ــــش ھوقۇقىغ ــــارار قىلى ۆئزى ق

بۇالرسـىز. ېئرىشىشىنى كۆرسـىتىدۇ
ــــسادىنى ــــازار ىئقتى ــــي ب ھهقىقى
ەئمهلــــگه ائشــــۇرۇش ېئھتىمــــال

ــــــــتۇر ــــــــۇمكىن ەئمهس ۆئز. م
ـــــۇق جـــــارى ـــــدارىنى تول ىئقتى
قىلــدۇرالمىغان بىــر ائدەم مهلــۇم
دەرىجىــدە تۆمــۈر قهپهزغه ســوالپ

بۇ. قويۇلغان بىر قۇشقا وئخشايدۇ
ەئڭ ائزابلىنـــــارلىقدۇنيـــــادىكى 
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ائمېرىكىنىـڭ بـۇ. ىئشالرنىڭ بىـرى
دۇنيــادىكى نۇرغــۇن مىللهتلهرنىــڭ
ىئچىـــدىكى ەئڭ ىئقتىـــدارلىق ۋە
ەئڭ تـاالنتلىق كىـشىلهرنى ۆئزىــگه
جهلــپ قىاللىــشى، ۇئنىــڭ ھهر بىــر
ــــدارىنى ەئڭ ــــگه ۆئز ىئقتى ائدەم
ـــــارى ـــــدە ج ـــــۇقىرى دەرىجى ي
ـــازىرالپ ـــۈن ھ ـــى ۈئچ قىلدۇرۇش

.ۇرســـهتلهردۇربهرگهن چهكـــسىز پ
شۇنداقال بۇ پۇرسهتلهردىن ھهمـمه
ائدەملهرنىڭ باراۋەر پايدىلىنىشىنى
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-كاپالهتكه ىئگه قىلىدىغان قانۇن
ائمېرىكىدا بىر قـانچه. تۈزۈملهردۇر

يىــل ياشــاپ باققــان كىــشىلهر بــۇ
خىـــل ەئھـــۋالنى ائســـانال ھـــېس

ــــــدۇ ــــــادىكى ەئڭ. قىالالي دۇني
قابىلىيهتلىــــك كىــــشىلهرنىڭ بــــۇ

ــكه  ــانالدۆلهت ــانلىقىنى ائس يىغىلغ
مهســىلهن، بۇنىڭــدىن. كۆرەلهيــدۇ

ــۇرۇن ائمېرىكــا ــل ب ــانچه يى ــر ق بى
ائفغانىـــــستاننى تالىبانالرنىـــــڭ
قولىدىن قايتۇرۋالغانـدىن كېـيىن،
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ائمېرىكىـــدا ياشـــاۋاتقان نۇرغـــۇن
ائفغانلىقالر ۋەتىنىگه قايتىـپ، ھهر
خىل يۇقىرى دەرىجىلىـك خىـزمهت

قتىساددۆلهتنىڭ ىئ. وئرنىنى ائلدى
مىنىـــستىرى بولغـــان بىـــر كىـــشى
ائمېرىكىغا كېلىشتىن بۇرۇنمۇ ائشۇ
ۋەزىپىنــــى ۆئتىــــگهن بولــــۇپ،
ائمېرىكىـــدا ياشـــاۋاتقان ۋاقتىـــدا
ـــر ـــالىفورنىيهدىكى بى ـــىمالىي ك ش
ائفغــانلىقالر رېــستۇرانىغا مــۇائۋىن

ائمېرىكىـدا. باشلىق بولغان ىئكهن
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ىئقتىــــــــدارلىق كىــــــــشىلهرنىڭ
گه ائران شۇكۆپلۈكىدىن، ۇئ كىشى

ـــداق. خىـــزمهت تهگكهنىـــدى بۇن
. ەئھۋال ائمېرىكىدا ىئنتايىن كۆپ
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-24ەئركىن سـىدىق ەئپهنـدى 
ــدىن  ــا-31ماي ــايغىچه ائمېرىك م

ــــدو ــــدا شــــىتاتىنىڭ وئرالن فلورى
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ــارا ــۇزۇلگهن خهلق ــهھرىدە وئتك ش
ــرى جهمىيىتــى وئپتىكــا ىئنجىنىرلى

يىللىــق ىئلمىــي تهتقىقــات-2006
مدە كورسـىتىلگىنىرەسـى. يىغىنىدا

ەئركىــــن ســــىدىق ەئپهنــــدىنىڭ
بــۇ. وئزىنىــڭ ىئلمىــي ماقالىــسى

مـــاي-26يىلـــى -2006رەســـىم 
 . كۇنى تارتىلغان
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ــــدى ــــىدىق ەئپهن ــــن س ەئركى
"James Webb "ائلهم تېلېسكوپى

ــدا ــڭ ائلدى ــل. مودېلىنى ــۇ مودې ب
يوقــــۇرقى خهلقــــارالىق يىغىنغــــا
كهلگهنلهرنىـــڭ كورىـــشى ۇئچـــۇن

ن بولـۇپ، ۇئ ۋەكىللىـكتهييارالنغا
-2013قىلىـــدىغان تېلېـــسكوپ 
ــدۇ ــۇپ بېرىلى ــى قوي ۇئ ائلهم. يىل

بوشلىغىغا چىقىرىلغانـدىن كېـيىن،
ــــــاتنى ــــــۇن كاىئن ھــــــازىر پۇت
ــــشلىتىلىۋاتقان ــــشۇرۇشكه ىئ تهك
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"Hubble "ائلهم تېلېــــــسكوپىنىڭ
ۇئ چاغـــــدا. وئرنىنـــــى ائلىـــــدۇ

"Hubble "ـــــــــــــــــسكوپى تېلې
ــــــدۇ ــــــشتىن توختاي .ىئشلىتىلى

دىكى تېلېسكوپ مودېلىنىـڭرەسىم
ــسى چــوڭ كىچىكلىگــى ۋە قۇرۇلمى
ھــــازىر ياســــىلىۋاتقان ھهقىقىــــي
-تېلېـــــسكوپ بىـــــلهن وئپمـــــۇ

ــۇ رەســىممۇ . وئخــشاش -2006ب
. ماي كۇنى تارتىلغان-26يىلى 
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ــرنىڭ: ســوائل. 2 ــدىنقى ەئس ائل
يىللىرىدىن باشالپ شىنجاڭدا-90

ــــارلىق ائز ســــانلىق ۇئيغــــۇر قات
انىچىلىرىمىللهت خۇسۇسىي كارخ

ــــشكه ــــدانغا كېلى ــــۆپلهپ مهي ك
ـــــلىدى ـــــۇ. باش ـــــسى، ب شۇغىنى

شــــــىركهتلهر مهھــــــسۇالتلىرىنى
ــدى ــدىن ھالقىتالمى ســىزچه. رايون

ـــانىالر ـــي كارخ ـــىي مىللى خۇسۇس
ــــاھهدىن، ــــدا س ــــداق قىلغان قان
ـــــــــدىن ـــــــــدىن، چېگرى رايون
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 ھالقىيااليدۇ؟ 
»Behavioral Science«ىئنگلىــزچه 

ـــدە دەپ ائتىلىـــدىغان، ۇئيغۇرچى
دېـگهن مهناغـا» ىلمىـش ىئلمـىق«

بـۇ. يېقىن كېلىدىغان بىر ىئلىم بار
ــسى ــۈپ نهزەرىيى ــڭ ەئڭ ت ىئلىمنى

ائدەمنىـــڭ ېئھتىيـــاجى: مۇنـــداق
ۇئنىـــڭ مهقـــسىتىنى كهلتــــۈرۈپ

ائدەمنىــڭ مهقــسىتى. چىقىرىــدۇ
بولسا ۇئنىڭ ھهرىكىتىنى كهلتۈرۈپ

 . چىقىرىدۇ
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بىـــــــرىگه-دۇنيـــــــادا بىـــــــر
ــم -وئخــشىمايدىغان نۇرغــۇن ىئلى

پهنلهر مهۋجۇت بولسىمۇ، ۇئالرنىڭ
ھهممىسى وئخشىمىغان دەرىجىـدە

بىــرى بىــلهن مۇناســىۋەتلىك،-بىــر
.بىرى بىلهن باغالنغان بولىـدۇ-بىر

ـــــــپىنىڭ ـــــــساد كهس مهن ىئقتى
ــۇ ــا، ب ــسى بولمىغاچق مۇتهخهسسى
يهردە يۇقىرىــــــدىكى ســــــوائلدا
وئتتۇرىغـــا قويۇلغـــان ىئگىلىـــك
باشقۇرۇشـقا ائىئـت بىـر مهســىلىنى
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ــشيۇق ــان قىلمى ــان قىلغ ــدا باي ىرى
ىئلمــــى نهزەرىيىــــسى ائساســــىدا

 . چۈشهندۈرۈپ باقاي
ـــودا ـــك ۋە س ـــنىڭچه ىئگىلى -مې

ــشته ســېتىقنىڭ كــۆلىمىنى كېڭهيتى
ـــدىغان ەئڭ ھـــالقىلىق رول وئيناي

ۇئنىـڭ. مۇنداق ىئككى ائمىـل بـار
بىرى، باشقا ساھه، باشقا رايـون ۋە
باشــقا دۆلهتلهردىكــى كىــشىلهرنىڭ

ۋاتقـــان مهھـــسۇالتقاســـىز چىقىرى
يهنه بىـــرى. بولغــان ەئھتىيــاجى
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ـــــان ـــــىز چىقىرىۋاتق ـــــسا س بول
ـــــــــۇ ـــــــــسۇالتالرنىڭ ائش مهھ
ـــــشىش ـــــانالردىكى رىقابهتلى ماك

2تۆۋەنـــدە مهن مۇشـــۇ . كـــۈچى
ائمىلنــــى چۆرىــــدىگهن ھالــــدا،
ۆئزۈمنىڭ وئيلىغـانلىرىنى سـۆزلهپ

 . ۆئتهي
بىر يېڭى شىركهت قۇرۇشتىكى. 1

ــــر ــــشالرنىڭ بى ــــيىن ىئ ىەئڭ قى
ــكهت ىئچــى ۋە ســىرتىدىكى مهملى
ــــــىركهت ــــــۇ ش ــــــڭ ب بازارالرنى
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چىقارمــاقچى بولغــان مهھــسۇالتقا
بولغــــان ېئھتىيـــــاجىنى تـــــوغرا

بۇ ەئھۋال. مۆلچهرلهشتىن ىئبارەت
ــــودا ــــك ۋە س ــــېتىقنى-ىئگىلى س

كېڭهيتىـــــــشكىمۇ وئخـــــــشاشال
نۇرھگۇن شىركهتلهرنىڭ. ىئشلهيدۇ

ــسا ــاكى بولمى ــۇپ بولۇشــى ي مهغل
ادىي مهبلهغنــىكــۆپلىگهن ىئقتىــس

ىئسراپ قىلىۋېتىشىدىكى ائساسلىق
ــازار ــڭ ب ــرى، ۇئالرنى ــهۋەبنىڭ بى س
ـــــــــــوغرا ـــــــــــاجىنى ت ېئھتىي
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.مۆلچهرلىيهلمىگهنلىكىدىن بولىـدۇ
شـــۇڭا ىئگىلىـــك ىئگىلىـــرى بـــازار
ېئھتىياجىنى كۆزىتىـشكه ائالھىـدە

ــرەك ــشى كې ــيهت بېرى ــر. ەئھمى بى
ــــــــشىمىغان ــــــــتىن وئخ تهرەپ

ىنى ۆئزىرايونالردىكى بازار ەئھـۋال
ــك ــق ۋە قهرەللى ــىته، پىالنلى بىۋاس
ـــر ـــى، يهنه بى ـــشۈرۈپ تۇرۇش تهك
تهرەپـــــتىن مۇشـــــۇ جهھهتـــــته
ـــق مهخـــسۇس تهكـــشۈرۈپ تهتقى
ـــلهن شـــۇغۇللىنىدىغان ـــش بى قىلى
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ــۇر ــدىن ۇئچ ــۇالزىمهت وئرۇنلىرى م
ـــۇرالردىن ـــۇ ۇئچ ـــېتىۋېلىپ، ش س
.تولــــۇق پايدىلىنىــــشى كېــــرەك
ــكهت ىئچــى ۋە ســىرتىدىكى مهملى

ـــــودا ـــــېتىق -س يىغىنـــــى ۋەس
ــرەك ــشى كې ــۆرگهزمىلىرىگه بېرى .ك
شۇ ائرقىلىـق يـالغۇز ۆئز شـىركىتى
ھــــازىر ىئــــشلهپ چىقىرىۋاتقــــان
مهھسۇالتالرغا يېڭى بازار تاپـاالپال
ـــــداق يېڭـــــى قالماســـــتىن، قان
مهھسۇالتالرنىڭ بازىرى بارلىقىنىمۇ
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بايقاپ، شـۇ ائرقىلىـق مهھـسۇالت
تۈرلىرىنىڭ سـانىنىمۇ كۆپهيتىـشكه

 . رىتااليدۇائساس يا
مهن ائمېرىكىدا ىئـشلهپ باققـان
شـــــىركهتلهرنىڭ ھهممىـــــسىدە،
شــۇنداقال مهن بىلىــدىغان وئتتــۇرا
ۋە چـــوڭ كۆلهملىـــك ۋە يـــۇقىرى
ــــــسىم ــــــر قى ــــــق بى تېخنىكىلى
ــــــسىدە ــــــىركهتلهرنىڭ ھهممى ش

ـــودا« ـــۋىقات-س ـــېتىق ۋە تهش س
دېـگهن بۆلۈمـدىن بىـرى» بۆلۈمى
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ــــڭ ــــۇ بۆلۈمنى ــــۇپ، ب ــــار بول ب
ىرى، ىئزچىل تۈردەۋەزىپىلىرىنىڭ ب

ــكهت ىئچــى ۋە ســىرتىدىكى مهملى
ــــۈزلىنىش ــــى ي ــــڭ يېڭ بازارالرنى
ەئھۋالىنى كۆزىتىش ۋە تهكـشۈرۈپ
.تهتقىق قىلىشتىن ىئبارەت بولىـدۇ
ـــسىدە ـــىركهتلهرنىڭ ھهممى ـــۇ ش ب

ــــزچه   New Product«ىئنگلى
Introduction (NPI) Procedure«
دەپ ائتىلىــــدىغان، ۇئيغــــۇرچه

پــا قىلىــشيېڭــى مهھــسۇالت بهر«
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ــــقۇچلىرى-قهدەم ــــگهن» باس دې
مهنادىكى بىر شىركهت تۈزۈمى بـار

بـازار«قهدىمـى -1بولۇپ، ۇئنىـڭ 
ــرىش ــپ بې ــاتى ېئلى ــن» تهتقىق تى

 . ىئبارەت بولىدۇ
يېڭـــى قۇرۇلغـــان شـــىركهتلهرنى
ــسىنىڭ ــڭ ســودا ستراتېگىيى ۇئالرنى
وئخـــشىماسلىقىغا قـــاراپ ىئككـــى

ــدۇ ــشقا بولى ــۈرگه ائيرى ــڭ. ت ۇئنى
زار ېئ ھتىياجىغا ائساسـهنبىرى با

ــــىركهت ــــدۇرۇلۇدىغان ش راۋاجالن
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 Market«بولـــۇپ، ىئنگلىـــزچه 
driven development«دەپ 

ائدەتته يېڭى قۇرۇلغـان. ائتىلىدۇ
شىركهتلهرنىڭ كۆپ قىـسمى مۇشـۇ

يهنه بىــرى بولــسا. تــۈرگه كىرىــدۇ
ــىدا ــاج ائساس ــق ېئھتىي تېخنىكىلى
ــــىركهت ــــدىغان ش راۋاجالندۇرۇلى

نـــــى ىئنگلىـــــزچهبولـــــۇپ، ۇئ
»Technology driven 

development«دەپ ائتايـــــدۇ .
ــان ائدەم ــداق شــىركهتنى قۇرغ بۇن
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مهلـــۇم بىـــر يېڭـــى تېخنىكىغـــا
ائالھىــــدە ىئــــشتىياق باغلىغــــان
ھهمدە ۆئزىنىڭ مهلۇم مىقتـاردىكى
ىئقتىــسادىي مهبلىغــى بــار بولغــان
بولۇپ، ۇئ ائلدى بىلهن بىـر يېڭـى

ائندىنتېخنىكىنى راۋاجالندۇرۇپ، 
ــــدۇ ــــدار ىئزدەي ــــا خېرى .ۇئنىڭغ
مېنىڭچه ۇئيغـۇر دىيارىـدا بۇنـداق
شىركهتلهر ھازىرچه يوق دېيهرلىـك

ــــۇمكىن ــــى م بىرىنچــــى. بولۇش
خىلـــدىكى شــــىركهتلهر ۆئزىنــــى
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ـــــــدۇرىمهن ۋە ـــــــي قىل تهرەققى
ــۇم ــتىمهن دەيــدىكهن، چوق كېڭهي
ــكهت ىئچــى ۋە ســىرتىدىكى مهملى
ـــاجىنى مـــۇكهممهل ـــازار ېئھتىي ب

هھهتته ائالھىدە كۈچچۈشىنىش ج
ـــرەك ـــشى كې پهقهت. ســـهرپ قىلى

ـــۈك ـــدىال ۈئنۈمل ـــۇنداق قىلغان ش
. كېڭىيىش پۇرسىتىنى يارىتااليدۇ

كارخانا ىئگىلىـرى ۆئزلۈكـسىز. 2
ـــېڭىالپ، شـــۇ ـــۈردە تېخنىكـــا ي ت
ائرقىلىـــــق ۆئز مهھـــــسۇالتىنىڭ
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سۈپىتىنى ۆئستۈرۈپ، تهننهرخىنـى
چۈشۈرۈشــكه داۋاملىــق تىرىشىــشى

ــــرەك ــــكى. كې ــــابهتتهكهس ن رىق
ۇئتۇشنىڭ بۇنىڭـدىن باشـقا يـولى

ـــــــوق ـــــــدىكى مهن. ي ائمېرىكى
ــــــــــدىغان، ناھــــــــــايىتى بىلى
مۇۋەپپهقىيهتلىــك مېڭىۋاتقــان بىــر
ـــسىم شـــىركهتلهرنىڭ وئرتـــاق قى
ائالھىدىلىكى، ۇئالر ۆئز كىرىمىنىڭ

30 پىرســــــــــــــــــهنتىدىن 10
پىرســـهنتكىچه بولغـــان قىـــسمىنى
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ــا ۋە يېڭــى مهھــسۇالت تهتقىقاتىغ
.اجالندۇرۇشـقا ىئـشلىتىدۇۇئنى راۋ

 Research and«بۇنى ىئنگلىـزچه 
Development«،دەپ ائتـــــــاپ 
دەيـــــدۇ» R&D«قىـــــسقارتىپ 

ــــزچه » &«( ــــى ىئنگلى «بهلگۈس
and «ــك ــگهن ســۆزگه ۋەكىللى دې
غا خهجلىـگهن» R&D«). قىلىدۇ

ـــداق ـــېچ قان ـــلهپته ھ ـــۇل دەس پ
ىئقتىسادىي قىممهت ياراتمايدىغان

ر بــۇبولغاچقــا، نۇرغــۇن كىــشىله
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.پــۇلنى خهجلهشــنى خالىمايــدۇ
شۇڭا ۇئالرنىڭ شىركىتىمۇ ياخـشى

ھهقىقىـــي بىلىملىـــك،. ماڭمايـــدۇ
ــشىلهر ــدىغان كى ــى كۆرەلهي يىراقن
بولـــسا بـــۇ پـــۇلنى خهجلهشـــتىن
ـــــدۇ ـــــاش تارتماي ـــــۇ ب .ائزراقم
ائمېرىكىدا بۇ جهھهتته مهخسۇس
ىئلمىــي تهتقىقــات ۋە تهكــشۈرۈش
ــــان ــــپ چىقىلغ ــــىدا يېزى ائساس

شــۇڭا مهن ۇئيغــۇر. ر بــاردوكالتــال
كارخانا ىئگىلىرىنىڭ بـۇ مهسـىلىگه
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ـــشىنى ـــيهت بېرى ـــدە ەئھمى ائالھى
بىــر ائدەم. تهشــهببۇس قىلىــمهن

ـــيىن، ـــدىن كې ائزراق پـــۇل تاپقان
ھهرگىز ۇئنى خهجلهپ تۈگىتىشكه

بۇ پۇلنى«. ائلدىرىماسلىقى كېرەك
قانداق خهجلىـسهم، شـىركىتىمنىڭ
ـــي ـــۇ تهرەققى ـــى تهخىم ىئگىلىكىن

مهن تىرىشىپ«، »ىلدۇرااليمهن؟ق
"a " ـــــدىن ـــــا" b"نۇقتى نۇقتىغ

ەئمدى قانداق قىلـسام. يېتهلىدىم
"b " ـــــدىن ـــــا" c"نۇقتى نۇقتىغ
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ــــــتهلهيمهن؟ ــــــدەك» يې دېگهن
ـــق ـــدىن داۋاملى ســـوائلالرنى ۆئزى

پـات-پات. سوراپ تۇرۇشى كېرەك
باشقا رايـون ۋە باشـقا ۆئلكىـلهرگه
ــۇ ــا چهت ەئللهرگىم ــپ، ھهتت بېرى

ــپ، ب ــىچىقى ــقىالرنىڭ ۆئزىنىڭك اش
ـــــلهن وئخـــــشاش كهســـــپىي بى
ساھهســـــــــىدە نىمىلهرنـــــــــى
ــــادا يهنه ــــانلىقىنى، دۇني قىلىۋاتق
قانـــــــــداق يېڭىلىقالرنىـــــــــڭ
بولۇۋاتقانلىقىنى كۆزىتىپ تۇرۇشـى
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 . كېرەك
مهن بۇ يهردە تىلغا ېئلىپ ۆئتۈپ
ــــۆرگهن، ــــق ك ــــشنى مۇۋاپى كېتى
ائمېرىكا ۋە باشقا تهرەققىي تاپقان

ــى يه ــردۆلهتلهردىك ــداق بى نه مۇن
ناھـــــــايىتى. ەئھــــــۋال بــــــار

مۇۋەپپهقىيهتلىــــك مېڭىۋاتقــــان
كارخانىالرنىڭ ىئگىلىـرى-شىركهت

ــــا ــــايهت زور بايلىقق ــــز غ ھهرگى
ېئرىــشكهن ھامــان قاناەئتلىنىــپ
.توختاپ قالىـدىغانالردىن ەئمهس
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ۇئالرنىــــــڭ ىئچىــــــدىكى بىــــــر
ـــــــــك ـــــــــسىملىرىنىڭ ىئگىلى قى
ــشتىكى ەئســلى مهقــسىدىمۇ يارىتى

ل تېپىـپ، بـاي بولـۇشھهرگىز پـۇ
ـــــــلى. ەئمهس ـــــــڭ ەئس ۇئالرنى

ــــــدارىنى ــــــسىدى، ۆئز ىئقتى مهق
ــدىغان ەئڭ ــار بېرى ــانىيهت ي ىئمك
ـــــارى ـــــدە ج ـــــۇقىرى دەرىجى ي
-قىلدۇرۇپ، شـۇ ائرقىلىـق خهلـق

ائلهم ائلدىدا ۆئزىنىـڭ كـارامىتىنى
ســىز. نامــايهن قىلىــشتىن ىئبــارەت
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ەئگهر ىئـنچىكىلهپ تهكــشۈرسىڭىز،
ــربۇنــداق كىــشىلهر ائللى قاچــان بى

ۆئمــــۈر قانــــداق خهجلىــــسىمۇ
تۈگىمهيــدىغان بايلىققــا ېئرىــشىپ

ــسىز ــانلىقىنى بايقاي شــۇنداق. بولغ
بولسىمۇ، ۇئالر ۆئزلىـرى دەسـلهپته
يېڭى ىئگىلىك باشلىغان ۋاقىتتىكى

ـــا ـــلىق-جاپ ـــهقهتكه بهرداش مۇش
بېرىپ، قـاتتىق تىرىـشىش روھىنـى
ائزراقمۇ بوشاتمىغان بولۇپ، بۇرۇن

ننى قانداق ۆئتكۈزگهنھهر بىر كۈن
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بولسا، ھازىرمۇ بىر كۈنىنى شۇنداق
بىــر ۆئمــۈر ائشــۇنداق. ۆئتكۈزىــدۇ

ـــــۈپ ـــــدا ۆئل ـــــاپ، ائخىرى ياش
ــڭ ــان پۇللىرىنى ــدا، يىغق كېتىدىغان
بىـــر قىـــسمىنى ۆئز پهرزەنـــت ۋە

تۇغقانلىرىغـــا قالدۇرســـا،-ۇئرۇق
ــسمىنى ھهر خىــل ــان بىــر قى قالغ
پــــاراۋانلىق وئرۇنلىرىغــــا ىئــــائنه

ەئگهر ســـــــــىز. تىـــــــــدۇقىلىۋې
ائمېرىكىــــدىكى بىــــرەر ائلىــــي
ــــڭ ــــپ، ۇئالرنى ــــتهپكه بېرى مهك
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بىنالىرىنىڭ ىئسىملىرىغا قارىسىڭىز،
كۆپىنچىــــسى بىــــرەر ائدەمنىــــڭ
.ىئسمىدا نام ائلغـانلىقىنى بىلىـسىز
بــۇ ائدەم ەئســلىدە ائشــۇ بىنانىــڭ
سېلىنىشىغا ەئڭ كـۆپ پـۇل ىئـائنه
ــــۇپ، شــــۇ قىلغــــان كىــــشى بول

ى ۈئ چـۈن ۇئنىـڭائدەمنىڭ شهرىپ
ىئسمىنى شۇ بىنانىـڭ نـامى قىلىـپ

 . بېكىتكهن بولىدۇ
ائمېرىكىـــــــدىكى كارخانـــــــا
ــــــــنچىكىلهپ ــــــــى ىئ ىئگىلىرىن
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كۆزەتسهك، مۇنداق بىـر ەئھـۋالنى
ـــايمىز ـــۇرۇپ،«. بايق ـــىركهت ق ش

مىليـــونېر بولغانـــدا پېنـــسىيهگه
ــپ، راھهت ياشــايمهن دەپ» چىقى

نىشان تۈزگهنلهر مهڭگـۈ مىليـونېر
ۇئنىـڭ ەئكـسىچه، بىـر. انبواللمىغ

يېڭــــى ىئگىلىــــك يارىتىــــپ، ۆئز
ـــايهن ـــا نام ـــابىلىيىتىنى دۇنياغ ق
قىلمــاقچى بولغــانالر مىليــونېر ۋە

ۆئتــكهن يىلــى. مىليــاردېر بولغــان
كـــالىفورنىيهگه شـــىتات باشـــلىقى
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 Arnold بولــــۇپ ســــايالنغان
Schwarzenegger 1968-يىلـــى

ائۋسترىيهدىن ائمېرىكىغا كهلـگهن
لـــــــى ائمېرىكـــــــايى-1983ۋە 

ــۇپ، ــرگهن بول ــدانلىقىغا كى گىراج
ــــان ــــۇرۇن يىغق ــــشتىن ب سايلىنى

 مىليـون850بايلىقىنىڭ قىممىتـى 
-2000ۇئنىـــڭ . دولـــالر ىئـــكهن

31يىلىدىكى بىـر يىللىـق كىرىمـى 
مىليــون دولــالر بولــۇپ، شــىتات ۋە

 مىليــون10دۆلهت بېجــى ۈئچــۈن 
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ـــشۇرۇپتۇ ـــالر تاپ ـــۇنداق. دول ائش
بـــــــايلىق بىـــــــلهن، ۇئنىـــــــڭ
كــــالىفورنىيهدەك بىــــر چــــوڭ ۋە
مــــۇرەككهپ شــــىتاتقا رىقــــابهت
ىئچىـــدە باشـــلىق بولۇشـــىدىكى
ـــسهت نـــېمه؟ مېـــنىڭچه ۆئز مهق
ىئقتىـــدارىنى نامـــايهن قىلىـــشتىن

 . باشقا نهرسه بولمىسا كېرەك
ۇئيغۇر كارخانـا ىئگىلىـرى ۆئز. 3

ــتۈرۈپ، ــسىز ۆئس ــى ۆئزلۈك بىلىمىن
ــدىكى ــقۇرۇش ىئلمى ــساد باش ىئقتى
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ســپ ەئھلــى بولۇشــقاھهقىقىــي كه
 . تىرىشىشى كېرەك

ـــا ـــدىكى كارخان ـــۇر دىيارى ۇئيغ
ىئگىلىـــــــرى مىكروســـــــوفتنىڭ
ــسى بىــل گېيــتىس نىــڭ قۇرغۇچى
ھېكايىسىنى خېلى كۆپ ائڭلىغـان

ــۇمكىن ــى م ــتىس. بولۇش ــل گېي بى
ائمېرىكىنىــــــــــڭ خــــــــــارۋارد
ۇئنىۋېرســىتېتىدە باكــاالۋر ۇئنــۋانى
ــــدا ــــان ۋاقتى ــــۈن وئقۇۋاتق ۈئچ

كېتىـپ، ۆئزىمهكتهپتىن چىقىـپ 
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.مىكروسوفت شىركىتىنى باشـلىغان
تامـاق-ائمېرىكىدىكى داڭلىق تېز

ـــرى ـــىركىتىنىڭ بى ـــتۇرانت ش رەس
نىــــــڭ» Denny's«بولغــــــان 

قۇرغۇچىسى دەننـي دېـگهن كىـشى
ـــــى ـــــۇرا مهكتهپن ـــــۇق وئتت تول
پۈتتۈرەلمهي، شۇنىڭ بىـلهن ائسـۇ

بــــۇ. شــــىركهتنى باشــــلىغانىكهن
كىـــشىنىڭمۇ ائمېرىكىـــدا خېلـــى

يىلـى-2004ۇئ كىشى ( بار داڭقى
لېكىن، يۇقىرىقىالر). ۆئلۈپ كهتتى



92 

ىئگىلىـــك يـــارىتىش جهھهتتىكـــى
ـــز ـــۇپ، ۇئ ھهرگى ـــۆجىزىلهر بول م
.وئمۇمىلىققا ۋەكىللىك قىاللمايـدۇ
ائدەم بىر شىركهت ېئچىـپ، پهقهت
ۆئز تۇرمۇشــىنى شـــۇ شـــىركهتتىن
كىرىدىغان كىرىم بىلهن قامداشـنى

ۇمىغـاننىشان قىلسا، ۇئنى بىر وئق
بۇنىـڭ. كىشىمۇ قىلىپ كهتهلهيـدۇ

مىسالى ۇئيغۇر دىيارىـدا ىئنتـايىن
ـــۆپ ـــى. ك ـــېكىن، ۆئز ىئگىلىكىن ل

ــشىلىك ــانچه كى ــر ق ــپ، بى كېڭهيتى
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كىچىك شىركهتتىن بىر قـانچه يـۈز
كىـــشىلىك كىچىـــك شـــىركهتكه،
ـــڭ ـــچه مى ـــۈز ۋە نهچ ـــچه ي نهچ
ــــك ــــۇرا كۆلهملى ــــشىلىك وئتت كى
شىركهتكه، ھهتتا چوڭ كۆلهملىـك

ــي قىلدۇرۇشــىشــ ىركهتكه تهرەققى
ـــــك ـــــۇم ىئگىلى ـــــۈن، چوق ۈئچ
-باشــقۇرۇش ساھهســىدىكى ىئلىــم

مهن. پهننى ۆئگهنمىـسه بولمايـدۇ
50مۇشـــۇ ســـۆھبهتنىڭ بېـــشىدا، 

ياشالرغا كىرگهن، بىـر كارخانىـسى
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بـــار قوشـــنىمىزنىڭ ھـــازىر ائلىـــي
ماتېماتىكـــا دەرســـلىرىنى تـــالالپ
ـــان ـــا ائلغ ـــانلىقىنى تىلغ وئقۇۋاتق

مۇمالشـتۇرۇپ ېئيتقانـدا،وئ. ىئدىم
ائمېرىكىدىكى كارخانا ىئگىلىرىنىڭ
بىر كهسپىي ساھهدە كهم دېگهنـدە
ــۋانى ــتهپ ۇئن ــي مهك ــردىن ائلى بى

ىئگىلىـــــك«بولـــــۇپال قالمـــــاي، 
ـــردىن» باشـــقۇرۇش كهســـپىدە بى

نهچـچه. ماگىستېرلىق ۇئنۋانى بـار
يۈز كىشىلىك شىركهت خـادىملىرى
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ــسا، بۇنــداق ــار شــىركهتلهردە بول ب
ـــپىدەىئ ـــقۇرۇش كهس ـــك باش گىلى

ــسى ــر قانچى ــارالردىن بى ــۋانى ب ۇئن
شـــۇڭا ائمېرىكىـــدىكى. بولىـــدۇ

ـــتهپلهردە  ـــي مهك ـــمه ائلى «ھهم
ىئنگلىــزچه(» ىئگىلىــك باشــقۇرۇش

»Management and Business 
Administration«،ــــــــــــۇپ  بول

دەپ» MBA«قىــــــــسقارتىلىپ 
كهســـپى بـــار بولـــۇپال) ائتىلىـــدۇ

ــال  ــاي، پهقهت ــMBAقالم ۋانى ۇئن
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بېرىدىغان كىچىك تىپتىكـى ائلىـي
.مهكتهپلهرمـــۇ ىئنتـــايىن كـــۆپ
نهگىــــــال بارســــــىڭىز بۇنــــــداق
.مهكتهپلهرنى ۇئچرىتىـپ تۇرىـسىز
بــــــۇ كهســــــىپ ىئــــــشلهۋېتىپ
ـــــــــۈن ـــــــــدىغانالر ۈئچ وئقۇي
اليىھىلهنــــگهن بولــــۇپ، ۇئنىــــڭ
دەرسلىرى ائساسـهن ائخـشىمى ۋە

ـــهنبه ـــش-ش ـــشهنبه دەم ېئلى يهك
كىـشىلهرشـۇڭا . كۈنلىرى ۆئتۈلىدۇ

بىـــر تهرەپـــتىن پۈتـــۈن كۈنلـــۈك
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خىزمىتىنــى داۋامالشــتۇرۇپ، يهنه
كارخانــا. بىــر تهرەپــتىن وئقۇيــدۇ

ىئگىلىرى بىلىم ائرقىلىق ۆئزلىـرىگه
بىلىـم. يېڭى پۇرسـهت يارىتااليـدۇ

ائرقىلىـــق ۆئزلىرىنىـــڭ رىقـــابهت
.ىئقتىــــــدارىنى ۆئســــــتۈرەلهيدۇ
ــسىز ــانىزمى ۆئ زلۈك ــابهت مېخ رىق

ـــــــــان ج ـــــــــوكۈچىيىۋاتق ۇڭگ
جهمىئيىتىــــدە ھهمــــدە ھهمــــمه
ــــكىن ــــايىن كهس ــــك ىئنت ىئگىلى
ــدىغان ــدە راۋاجلىنى ــابهت ىئچى رىق
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چهت ەئللهردە پۇت تىرەپ تۇرۇش
ۈئچۈن، ۇئيغۇر كارخانـا ىئگىلىـرى
ــــقۇرۇش ــــك باش ــــۇم ىئگىلى چوق
ساھهسىدىكى يېڭى بىلىملهر بىلهن
ۆئزلىرىنـــى ۆئزلۈكـــسىز ۋە تولـــۇق

بـۇ. قورالالندۇرۇپ تۇرۇشى كېـرەك
ــــل ــــر خى ــــلهپته بى ــــش دەس ىئ
ــــــى ــــــسراپچىلىقتهك تۇيۇلۇش ىئ

ائدەمنـــــى جهلـــــپ. مـــــۇمكىن
ــۈرۈپ قويۇشــىمۇ قىاللمــاي، زېرىكت

لېكىن، ۇئزۇن مـۇددەتنى. مۇمكىن
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ــيىن ــر قى ــۇ بى ــدا، ب ــۆزدە تۇتقان ك
.ۆئتكهلــدىن ۆئتــمهي ىئــالج يــوق
ــيهت ۋە ــان جهمىئ ــي قىلغ تهرەققى
ــشىش، ــلهن رىقابهتلى ــلهر بى مىللهت

ىنىــڭ بىــر قىــسمىنىۇئالرنىــڭ بازىر
ىئگىلهش ۈئچـۈن، چوقـۇم ۆئزىنـى
ــــم، ــــدۇرۇپ، بىلى ــــي قىل تهرەققى
ىئقتىدار ۋە تېخنىكا جهھهتته ھېچ
بولمىغانـــدا چوقـــۇم باشـــقىالرغا
ـــسا ـــۇمكىن بول ـــشىۋېلىش، م يېتى
.ۇئالردىن ېئشىپ چۈشۈش كېـرەك
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سېتىقىنى باشـقا جايغـا،-ۆئز سودا
ــگه ــا ۋە چهت ەئل ــقا رايون؟غ باش

ۇنىڭدىن باشـقا يـولكېڭهيتىشته ب
ـــــوق ـــــك باشـــــقۇرۇش. ي ىئگىلى

ساھهســىدە بىلىــم ېئلىــش ۈئچــۈن
چوقۇم بىر ائلىي مهكتهپكه كىرىپ
ماگىستېرلىق ۇئنۋانى ېئلىش شهرت

ـــــلهپته ىئگىلىـــــك. ەئمهس دەس
باشــقۇرۇش كهســپىي ساھهســىدە
ائلىـي مهكــتهپ دەرســىدىن بىرنــى
ــسىڭىزمۇ ــالالپ وئقۇشــتىن باشلى ت
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ڭچه، بىــرمېــنى. پۈتــۈنلهي بولىــدۇ
ــــــي ــــــق ەئمهلى ــــــانچه يىللى ق
ـــا ـــۇر كارخان تهجـــرىبىلهرگه ۇئيغ
ىئگىلىـــــرى ۈئچـــــۈن ىئگىلىـــــك
ــي ــىدىكى ائلى ــقۇرۇش ساھهس باش
مهكـــتهپ دەرســـلىرىنى ۆئگىـــنىش
ۇئنچىــــــــۋاال تهس توختــــــــاپ

مهن ىئـــشىنىمهنكى،. كهتمهيـــدۇ
ەئگهر ائشۇنداق قىلـسىڭىز، ۇئنىـڭ
ــر دەمــدىال كۆرىــسىز ــۈمىنى بى .ۈئن

ەرســنى تــالالپائشــۇنداق بىــر د
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ۆئزىڭىزنى سـىناپ بېقىـپ، بۇنـداق
وئقۇشـــــنى ســـــىزنىڭ ېئلىـــــپ
ـــۆزىڭىز ـــدىغانلىقىڭىزغا ك كېتهلهي
ـــــۇ ـــــسه، ســـــىز يهنه تېخىم يهت
ــدە ــىڭىز، ھهم ــۇرالپ وئقۇس چوڭق
مــۇمكىن بولــسا ائخىرىــدا مبــا دە
ماگىستېرلىق ۇئنۋانى ېئلىۋالـسىڭىز
ۆئزىڭىز ۈئچۈن چهكسىز پايدىـسى

دا ھـازىر بـۇۇئيغۇر دىيارىـ. بولىدۇ
ــشلىرى ــۇش ىئ ــى وئقۇت جهھهتتىك
ــــدى، ــــي قىل ــــك تهرەققى قانچىلى
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ەئگهر. بۇنىسى ماڭا مهلۇم ەئمهس
ۇئنداق ىئشالر ھازىرچه يوق بولسا،
.پات ائرىدا بـار بولۇشـى مـۇمكىن
ائنچه تهرەققىـي قىلمىغـان بولـسا،
بۇنىڭــدىن كېــيىن تهز تهرەققىــي

چـــۈنكى، بـــۇ. قىلىـــشى مـــۇمكىن
ــــ ــــازىرقى دۇنيانى ــــۇقهررەرھ ڭ م

تهرەققىيـــات يۈزلىنىـــشى بولـــۇپ،
شـــىجاەئتلىك ۇئيغـــۇر كارخانـــا
ىئگىلىرىمـــۇ مـــۇقهررەر ھالـــدا بـــۇ
ــــپ ــــگه تارتىلى ــــڭ ىئچى ېئقىمنى
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 . كىرىدىغانلىقىغا ىئشىنىمهن
ىئجتىمــــــــاىئ ائالقىنــــــــى. 4

كۈچهيتىــــــپ، ۆئزى ۈئچــــــۈن
توختىماي يېڭـى خېرىـدار تېـپىش

مهن يۇقىرىــــدا بايــــان. كېــــرەك
رىكىــــــــدىكىقىلغــــــــان، ائمې

ــودا ــىركهتلهرنىڭ س ــېتىق ۋە-ش س
ـــر تهشـــۋىقات بۆلۈمىنىـــڭ يهنه بى
ۋەزىپىــــــسى ۆئز شــــــىركىتىنىڭ
خېرىدارســـــى بولـــــۇپ قـــــېلىش
ــــاللىقى بولغــــان باشــــقا ېئھتىم
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شــىركهتلهرنى توختىمــاي ىئــزدەش
ۋە ۇئ شـــــــــــــــــىركهتلهردىكى
مۇناســىۋەتلىك ەئمهلــدارالر بىــلهن
ــشىپ، ــا يېقىنلى ــۇپ، ۇئالرغ تونۇش

مۇناسىۋەت وئرنىتىـپ،ۇئالر بىلهن 
شـــۇ ائرقىلىـــق ۇئالرنـــى ۆئزىنىـــڭ
ــــــــــۇنىغا ــــــــــدارالر قوش خېرى

ســـىز باشـــقىالرغا. كىرگـــۈزۈۋېلىش
ۆئزىڭىزنىڭ مهھـسۇالتىنى سـېتىش
ۈئچۈن، ائلدى بىـلهن باشـقىالرنى
ـــــسۇالتىدىن ـــــڭ مهھ ۆئزنىڭىزنى
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ـــــرەك ـــــشىڭىز كې .خهۋەردار قىلى
خېرىــــدارالر بىــــلهن بىۋاســــىته

لهنائالقىلىـــــشىش ۋە ۇئالر بىـــــ
بىۋاســىته مۇناســىۋەت وئرنىــتىش
مانــــا بۇنىــــڭ ەئڭ ۈئنۈملــــۈك

-5يېقىنقــى . ۇئســۇلىنىڭ بىرىــدۇر
 يىلنىڭ مابهينىـدە جۇڭگونىـڭ10

ــونلىرى ــېنجېن راي ــاڭخهي ۋە ش ش
ائمېرىكىدىكى مىڭلىغـان سـودا ۋە
ىئــشلهپچىقىرىش شــىركهتلىرىنى ۆئ
زلىــــرىگه جهلــــپ قىلىــــپ، ۆئز
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مهھـــسۇالتلىرى بىـــلهن ائمېرىكـــا
ــاز ــدىب .ىرىنى پۈتــۈنلهي ىئگىلىۋال

ـــازىر ـــو ھ ـــلهن جۇڭگ ـــۇنىڭ بى ش
ـــــــــائرادا  ـــــــــڭ«خهلق دۇنيانى

دەپ» ىئــــشلهپچىقىرىش زاۋۇتــــى
ـــدى ـــدىغان بول ـــنىڭچه. ائتىلى مې

جۇڭگو شىركهتلىرىنىڭ مۇشـۇنداق
بىــــــر ۋەزىيهتنــــــى ۋۇجۇتقــــــا
كهلتۈرۈشـــته ىئـــشلهتكهن ەئڭ ۈئ
نۈملۈك ۇئسۇلى، ۇئالرنىڭ ائمېرىكا

ىۋاســــىتهشــــىركهتلىرى بىــــلهن ب
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ـــــــى ۆئز ـــــــشىپ، ۇئالرن ائالقىلى
مهھسۇالتلىرىنىڭ يـۇقىرى سـۈپىتى
ۋە تــــۆۋەن تهنــــنهرخىگه ۋە ۆئز
ــــــــا شــــــــىركهتلىرىنىڭ تېخنىك
جهھهتتىكــــى مــــۇكهممهللىكىگه،
ــۇنىنىڭ ــشچىالر قوش ــڭ ىئ ۆئزلىرىنى
ـــــشهندۈرگهنلىكى ـــــا ىئ خىللىقىغ

جۇڭگـــــو. بولۇشـــــى مـــــۇمكىن
ماللىرىنىڭ مۇشۇنداق يولالر بىـلهن

ــا ــدەائمېرىك ــا كهڭ داىئرى  بازىرىغ
چوڭقۇرالپ كىرىشى نهتىجىـسىدە،



109 

ھازىر ائمېرىكىنىـڭ جۇڭگـو بىـلهن
بولغان يىللىـق سودىـسىنىڭ قىزىـل

 مىليــارت دولالردىــن50رەقىمــى 
 . يۇقىرى بولۇۋاتىدۇ

ائخىرىــــدا، مهن جۇڭگــــودىكى
ـــا ـــىركهتلهرنىڭ ائمېرىك ـــوڭ ش چ
بــازىرىنى خهلقائرالىــق بــازارالرنى

ه قوللىنىۋاتقـانىئگىلهش جهھهتـت
يهنه بىــــر ۇئســــۇلى ۈئســــتىدە

مهن بـۇالرنى. قىسقىچه تـوختىالي
يۇقىرىــــــــدا تىزغانلىرىمنىــــــــڭ
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ـــدىم ـــپ تىزمى ـــسى قىلى .بهشىنچى
سهۋەبى، بـۇ ۇئسـۇل جۇڭگـودىكى
ىئقتىــــسادىي كــــۈچى ىئنتــــايىن
ــــوڭ ــــان ەئڭ چ ــــۈك بولغ كۈچل
ـــــان ـــــڭ قوللىنىۋاتق كارخانىالرنى
ۇئســــۇلى بولــــۇپ، ۇئ ۇئيغــــۇر

ــانىلىر ــۇنكارخ ــازىرچه ۇئيغ ىگه ھ
يېقىنقى بىر. كهلمهسلىكى مۇمكىن

ـــــدە، ـــــڭ مابهينى ـــــانچه يىلنى ق
جۇڭگودىكى بىر قىسىم كارخـانىالر
ــلهن ــڭ بى ــدىكى ۆئزلىرىنى ائمېرىكى
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ــشلهپ ــسۇالتنى ىئ ــشاش مهھ وئخ
ــازار ــق ب ــدىغان، خهلقائرالى چىقىرى
ائساسى ىئنتايىن كۈچلۈك بولغـان
بهزى شىركهتلهرنى سېتىۋېلىپ، ۆئز

ــ ــامىمهھ ــۇالرنىڭ ن سۇالتلىرىنى ش
ـــق ـــۇ ائرقىلى ـــېتىپ، ش ـــلهن س بى
ــــــــق ــــــــڭ خهلقائرالى ۆئزلىرىنى
بازارالردىكى وئرنىنى تىكلىمهكچـى

تۆۋەنـــدىكىلهر مانـــا. بولۇۋاتىـــدۇ
مۇشــــۇنداق بىــــر ىئقتىــــسادىي
ــــــسادىي ــــــتراتېگىيه ۋە ىئقتى س
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پاائلىيهتنىــــــڭ بىــــــر قــــــانچه
 : مىساللىرىدۇر

ــــــــــــــــــو دۆلهت) 1(  جۇڭگ
» گـۇرۇھىHaier«ىئگىلىكىدىكى 

ــى ــق ۆئي ىئچ ــڭ داڭلى ائمېرىكىنى
ېئلېكترونلــــــــۇق بۇيــــــــۇملىرى

ـــرو( ـــۇ، مىك ـــىلهن، مۇزالتق -مهس
)دولقــۇن دوخوپكىــسى قاتــارلىقالر
ـــىركىتى ـــشلهپچىقىرىش ش ـــى ىئ ن

ـــــــان  ـــــــى» Maytag«بولغ ن
1.28سېتىۋېلىش ۈئ چۈن ۇئنىڭغا 
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 .مىليارت دولالر باھا قويدى
ـــــــــــــڭ دۆلهت) 2(  جۇڭگونى

ــدىكى  ــتCNOOCىئگىلىكى  نېفى
ـــــــــڭ ـــــــــىركىتى ائمېرىكىنى ش

»Unocal «ـــت شـــىركىتىنى نېفى
ــڭ ســېتىۋېلىش ۈئچــۈن ائمېرىكىنى
ـــــىركىتى ـــــت ش ـــــر نېفى يهنه بى

»Chevron «ـــــــــــــــــــــلهن بى
جۇڭگونىــــڭ. رىقابهتلىـــشىۋاتىدۇ

Chevronقويغـــــان باھاســـــى 
 مىليــــارت دولــــالر2نىڭكىــــدىن 
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ەئتراپىدا يۇقىرى بولۇپ، ھازىر بـۇ
ــايىن چــو ــدا ىئنت ڭىئــش ائمېرىكى

ســـهۋەبى،. غۇلغـــۇال قوزغاۋاتىـــدۇ
ـــــــڭ ـــــــر دۆلهتنى ـــــــت بى نېفى
ستراتېگىيهلىك تهرەققىياتى بىـلهن
ـــش ـــر ىئ ـــىۋەتلىك بى ـــچ مۇناس زى

جۇڭگـو«بولغاچقا، بهزى كىشىلهر 
مۇشۇ ائرقىلىق ائمېرىكىنىڭ نېفىت

دەپ» بازىرىنى كونترول قىلماقچى
 . قاراۋاتىدۇ

يىلـــى ەئتىيـــازدا،-2005) 3( 
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ــڭ مهملىكهت ــزجۇڭگونى ــك دېڭى لى
نېفىــــت شــــىركىتى كانــــادادىكى

»MEGـــى ـــاملىق»  ېئنېرگىيهس ن
ـــــىركىتىنىڭ  ـــــهنتىنى17ش  پىرس

جۇڭگونىــڭ يهنه بىــر. ســېتىۋالدى
دۆلهت ىئگىلىــــــدىكى نېفىــــــت
شــــىركىتى كانادانىــــڭ ائلبېرتــــا
رايونىنىڭ قۇملۇقىدىكى بىر نېفىـت

ــــڭ  ــــهنتىنى40پروجېكتىنى  پىرس
 . سېتىۋالدى

ـــابىر-2004) 4(  ـــى دېك دا،يىل
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ــــــــــڭ  ــــــــــو«جۇڭگونى لهۋون
ىئـبم) ليهنشياڭ گۇرۇھى(»گۇرۇھى

نىــــڭ خۇسۇســــىي كومپيــــۇتېر
تــــارمىقىنى ســــېتىۋالىدىغانلىقىنى

 . ېئالن قىلدى
ــڭ-2004) 5(  ــى، جۇڭگونى يىل
»TCLــــــۇرۇھى ــــــڭ»  گ ۆئزىنى

ىئگىلىكىنـى DVD تېلېۋىزور بىلهن
ــــــــــــسىيه  »Thomson«فران

ـــلهن بىرلهشـــتۈرۈپ، شـــىركىتى بى
»RCA «لهنماركىــــــسى بىــــــ
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ــڭ ــايدىغان دۇنيانى ــۋىزور ياس تېلې
ــــــــۋىزور ــــــــدىنقى تېلې ەئڭ ائل

 . شىركىتىنىڭ بىرىگه ائيالندى
ــڭ-2002) 6(  ــى، جۇڭگونى يىل
»Netcomـــــــــــشىش  خهۋەرلى

 Global«ائمېرىكىنىڭ » گۇرۇھى
Crossing «ـــدىغان دەپ ائتىلى

ــــشىش ــــق خهۋەرلى ــــوڭ تىپلى چ
شىركىتىنىڭ ائسىيا تـارمىغىنى بىـر

.غا سېتىۋالدىمىليارت دولالر پۇل
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ـــدادىكى  ـــدي ائلهم"فلورى كېننې
.دە" بوشــــــــلۇق مهركىــــــــزى

ــــسى ــــا ائلهم رەسىمدىكى ائمېرىك
بوشلىغىغا سـۇنىئ ھهمـرا ۋە باشـقا
ۇئشــــقۇرلىرىنى قويــــۇپ بهرىــــش
ــڭ ۇئچــۇن ىئــشلهتكهن راكېتاالرنى
مودېلى بولـۇپ، ۇئالرنىـڭ رەڭگـى،

كىچىكلىگـى-قۇرۇلمىسى ۋە چـوڭ
ــــلهنھهقىقىــــي راكېتاالرنىــــڭ ب ى

ـــۇ ـــۇ رەســـىم. وئخـــشاش-وئپم ب
ـــى -2006 ـــۇنى-28يىل ـــاي ك م
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  .تارتىلغان
  

ـــــــدي ائلهم بوشـــــــلۇق كېننې
ـــــلۇق ـــــدىكى ائلهم بوش مهركىزى
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قاتناش كېمىسى بىلهن ۇئنـى ائلهم
ــــۇچى ــــپ چىقق بوشــــلىغىغا ېئلى

ۇئالرنىــــڭ. راكېتانىــــڭ مــــودېلى
كىچىكلىگـى-رەڭگى بىـلهن چـوڭ

ــــلهن رەســــمىي نهرســــىلهرنىڭ بى
ــۇ ــشاش ب-وئپم ــۇپ، ائدەموئخ ول

ۇئالرنىــــڭ قېــــشىغا كهلمىگىــــچه
ـــــوڭ ـــــك چ ـــــڭ قانچىلى ۇئالرنى
بولىدىغانلىغىنى تهسـهۋۋۇر قىلىـش

ــۇ رەســىم . تهس ىئــكهن -2006ب
 .ماي كۇنى تارتىلغان-28يىلى 
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ـــــــدي ائلهم بوشـــــــلۇق كېننې
مهركىزىــدىكى ائلهم ۇئشــقۇرلىرىنى
.راكېتاغــا وئرۇنالشــتۇرۇش بىناســى
راكېتا مۇشۇ بىنانىڭ ىئچىدىكى بىر
چـــوڭ تىپلىـــق تومـــۇر تاپـــانلىق
ــــــــــىنىنىڭ ۇئســــــــــتىگه ماش
وئرۇنالشتۇرۇپ، راكېتانىڭ ۇئستىگه
.ائلهم ۇئشــقۇرى وئرۇنالشــتۇرىلىدۇ
ھهممه ىئشالر پۇتكهنـدىن كېـيىن،

ىنا ائلهمـگهبۇ تومۇر تاپانلىق ماش
.قويۇپ بېـرىش مهيـدانىغا بارىـدۇ
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ائنــدىن راكېتــا ائشــۇ مهيدانــدا
.ائلهم بوشلىغىغا قويـۇپ بېرىلىـدۇ
بـــۇ بىنـــا دۇنيـــادىكى ەئڭ چـــوڭ
ــڭ ــۇپ، ۇئنى ــرى بول ــڭ بى بىناالرنى
سىغىمى نىيـوۋ يـورك شـهھرىدىكى

ــــــــىنىڭ  ــــــــور بىناس 3ېئمپىرات
ــدۇ ــوغرا كېلى ــسىگه ت ــۇ. ھهسسى ب

يمـــا-28يىلـــى -2006رەســـىم 
 .كۇنى تارتىلغان
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ـــــــدي ائلهم بوشـــــــلۇق كېننې
ـــــاش ـــــدىكى ائلهم قاتن مهركىزى
كېمىـــــسىنى ائلهمـــــگه ېئلىـــــپ
ــــڭ ــــا مودېلىنى چىققــــۇچى راكېت

ــى ــتىنقى تهرىپ ــڭ چــوڭ. ائس ۇئنى
رەڭگــىكىچىكلىگى،قۇرۇلمىــسى ۋە 

-ھهقىقـــى راكېتـــا بىـــلهن وئپمـــۇ
 يـۇمالق5بۇ يهردىكـى . وئخشاش

ــپ ــان وئت ېئتىلى ــه پارتىلىغ نهرس
ـــشاش ـــا وئخ ـــدىغان مۇرىغ چىقى
نهرسه بولۇپ، ۇئنىڭ ھهر بىرسىنىڭ
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ــويى ــر ائدەمنىــڭ ب ــامېتىرى بى دىي
بـــۇ. بىـــلهن بـــاراۋەر كېلىـــدىكهن

مـــاي-28 يىلـــى -2006رەســـىم
 . كۇنى تارتىلغان

ه، بىـر مىلـلهتسـىزچ: سوائل. 3
ــلهن ــدى بى ــشتا ائل ــۇدرەت تېپى ق
ــــى ــــسادىي ســــاھهدە ۆئزىن ىئقتى
نامايان قىلىـشى كېرەكمـۇ؟ نـاۋادا
ــش ــداق قىلى ــسا، قان ــۇنداق بول ش

 كېرەك؟ ەئكسىچه بولسىچۇ؟ 
ەئگهر بىز يېقىنقى زامان خهلقائرا
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تارىخىغا نهزەر سالىدىغان بولساق،
ـــر ـــدا، بى وئمۇمالشـــتۇرۇپ ېئيتقان

درەت تېپىشى مۇنداقمىللهتنىڭ قۇ
ــدىلىنىپ2 ــىتىدىن پاي ــل ۋاس  خى

ــــــــۇرۇلغانلىقىنى ــــــــشقا ائش ىئ
بىرىنچىــسى، ھهربىــي: كــۆرەلهيمىز

كۈچنى تهرەققىـي قىلـدۇرۇپ، شـۇ
ائرقىلىق باشقا مىلـلهت، رايـون ۋە
دۆلهتلهرنــى بېــسىۋېلىپ، ۇئالرنىــڭ

تــاراج قىلىــش-بــايلىقىنى تــاران
ـــــپىش .ائرقىلىـــــق قـــــۇدرەت تې
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ــس ــسى بول ــسادنىىئككىنچى ا، ىئقتى
تهرەققىي قىلدۇرۇپ، شـۇ ائرقىلىـق
ـــش ـــق قىلى ـــا ھۆكۈمرانلى .دۇنياغ

ــاپولىيون ۇئرۇشــى-1815 يىلــى ن
-1يىلـــى -1914ائخىرلىـــشىپ، 

دۇنيا ۇئرۇشى پارتىلىغىچه بولغـان
 يىـــل ۋاقىـــت جهريانىـــدا،100

ەئڭلىــــــــيه دۇنيــــــــادىكى ەئڭ
ــى ــۇش رولىن ــۈچ بول ــك ك قۇدرەتلى

ــــدى ــــانغىنى. وئينى ــــڭ تاي ۇئنى
ــــي تاپقــــان،ۆئ ــــڭ تهرەققى زىنى
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قۇدرەتلىك دېڭىز ائرمىـيه قوشـۇنى
ائخىـر بولـۇپ-بولۇپ، ۇئ ىئلگىرى

ـــــۇق يهر ـــــارىدىكى قۇرۇقل يهر ش
 قىـسمىنى ۋە دۇنيـا1/4زىمىنىنىڭ 

ــــــسىنىڭ  ــــــسمىنى1/5ائھالى  قى
ۇئنىـــڭ بېـــسىۋالغان. بېـــسىۋالدى

دۆلهت ۋە رايـــــونلىرى شـــــىمالىي
ائمېرىكــا، كــارىببىن، ھىندىــستان،

ترالىيه، ائفرىقا قاتـارلىقالرنىائۋىس
 . ۆئز ىئچىگه ائلىدۇ

ىئككىنچــــى دۇنيــــا ۇئرۇشــــى
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ــــلهن ــــانىيه بى ــــدە گېرم مهزگىلى
يـــاپونىيه بىرلىـــشىپ ۆئزلىرىنىـــڭ
ـــدىن ـــي كۈچى ـــك ھهربى قۇدرەتلى
ـــۇن ـــڭ نۇرغ ـــدىلىنىپ دۇنيانى پاي
يهرلىرىنى بېسىۋەلىپ، شۇ ائرقىلىق
ـــشقا ـــق قىلى ـــا ھۆكۈمرانلى دۇنياغ

بۇ ۇئرۇشتا مهغلۇپۇئالر . ۇئرۇندى
بولـــدى، خهلقــــائرا جهمىئــــيهت
ۇئالرنىــڭ ھهربىـــي تهرەققىياتىغـــا
ــــــــدى، ۇئالر ــــــــمه قوي چهكلى
ـــپ ـــا تايىنى ـــدەك قورالغ يۇقىرىقى
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دۇنياغــــا ھۆكۈمرانلىــــق قىلىــــش
ـــــدىن ـــــسىدىگه يېتهلمىگهن مهق
ــدا تىلغــا ېئلىنغــان كېــيىن، يۇقىرى

ىئقتىــسادنى تهرەققىــي: يــولنى-2
قىلــــدۇرۇش ائرقىلىــــق قــــۇدرەت
تېپىـــپ، شـــۇ ائرقىلىـــق دۇنياغـــا
ــدى ــشنى تاللى ــق قىلى .ھۆكۈمرانلى
ــــۆرۈپ ــــازىر ك ــــڭ ھ ھهممىمىزنى
تۇرغىنىدەك، ۇئالر بـۇ مهقـسىدىنى

ـــگه ائشـــۇردى ـــۇ. ەئمهل ھـــازىر ب
دۆلهتلهرنىڭ ھهر ىئككىلىسى دۇنيـا
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ىئقتىسادىدىكى زور كۈچلهرنىڭ بىر
ـــــا ـــــپ، دۇني ـــــسمىغا ائيلىنى قى
هتهرەققىياتىنىڭ ھهممه ساھهلىرىگ
ىئنتــــــايىن چــــــوڭ تهســــــىر

بولۇپمــۇ يــاپونىيه. كۆرســىتىۋاتىدۇ
ـــداق ـــدە ھېچقان ـــڭ زىمىنى ۆئزىنى
تهبىىئي بـايلىقى يـوق بىـر كىچىـك
ـــاي، ائرال دۆلهت بولۇشـــىغا قارىم
ـــــــسادىدا پهقهت دۇنيـــــــا ىئقتى

وئرۇنـدا-2ائمېرىكىدىن كېيىنكى 
تۇرىدىغان بىر قۇدرەتلىك دۆلهتكه
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شــۇڭا يــاپون مىللىتــى. ائيالنــدى
ــــىىئ ــــسادىي ســــاھهدە ۆئزىن قتى

ـــــق ـــــش ائرقىلى ـــــايهن قىلى نام
ــــــك ــــــادىكى ەئڭ قۇدرەتلى دۇني
ــــڭ ەئڭ ــــكه ائيالنغانالرنى مىللهت

 . ياخشى مىسالى بوالاليدۇ
نهتىـجه نـۇقتىىئينهزەرى-سهۋەب

ــدا مهن ــدا، يۇقىرى ــويىچه ېئيتقان ب
ــسادىي ــلهن ىئقتى ــۈچ بى ــي ك ھهربى
كـــۈچنى تهرەققىـــي قىلدۇرۇشـــنى

ــــۇ ــــى ق ــــهۋەب، مىللهتن درەتس
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ــــپ ــــجه قىلى ــــنى نهتى تاپتۇرۇش
ەئمهلىيهتـــته، بـــۇ. تهســـۋىرلىدىم

ــهۋەبنىڭ ــر س ــهۋەبلهرنى يهنه بى س
ــدۇ ــقا بولى ــسى دەپ قاراش .نهتىجى
ــسۇن، ــيه بول ــى ەئنگلى ــى مهيل يهن
ياپونىيه بولـسۇن يـاكى گېرمـانىيه
بولسۇن، ۇئالر ۆئزلىرىنىـڭ ھهربىـي
كۈچى بىلهن ىئقتىسادىي كـۈچىنى

تايانغــانتهرەققىــي قىلدۇرۇشــتا 
-ۋاسىتىـــــسى ماائرىـــــپ ۋە پهن
.تېخنىكىنى تهرەققىي قىلدۇرۇشتۇر
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ــر قهدەم ائرقىغــا يېنىــپ شــۇڭا، بى
ــساق، ماائرىــپ ۋە قارايــدىغان بول

ــــــي-پهن ــــــى تهرەققى تېخنىكىن
ــــا ــــهۋەپ، ۇئالرغ ــــدۇرۇش س قىل
ـــلهن ـــۈچ بى ـــي ك ـــپ ھهربى تايىنى
ىئقتىــسادنى تهرەققىــي قىلــدۇرۇپ،
ــۇدرەت ــى ق ــق مىللهتن ــۇ ائرقىلى ش

.اپتۇرۇش بولـسا نهتىـجه بولىـدۇت
بۇ جهھهتتىكى ەئڭ روشهن مىسال

-2گهرچه يــاپونىيه . يــاپونىيهدۇر
دۇنيــا ۇئرۇشــىدا مهغلــۇپ بولغــان
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يىلىغــــــــا-1945بولــــــــسىمۇ، 
كهلگهندە، ۇئالرنىڭ پۈتۈن خهلـق
ـــۇرۇپ ـــگه ائش ـــاائرىپىنى ەئمهل م

. يىل بولغان ىئـدى100بولغىنىغا 
يىللىـــرى-1940شـــۇڭا، گهرچه 

 ائمېرىكىنىـــڭ ائيـــروپىالنتوكيـــو
ــــشى ــــان قىلى ــــلهن بومباردىم بى
ــــۇپ ــــۈز بول ــــسىدە تۈپت نهتىجى
كهتكهن، پۈتۈن ياپون دۆلىتىنىـڭ

كېــسىل نــابۇت-ىئقتىــسادى ۈئزۈل
بولغان بولسىمۇ، ۇئالرنىڭ ماائرىپ
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تېخنىكــــــا ائساســــــى-ۋە پهن
ناھايىتى ياخشى بولغاچقا، ياپون

 يىلنىـڭ30-20مىللىتى كېيىنكـى 
ىــــــر غــــــايهت زورىئچىــــــدىال ب

ىئقتىــسادىي كــۈچ بولــۇپ دۇنيــا
ەئگهر. مىقياســـىدا قهد كۆتـــۈردى

ياپونىيهنىـــڭ ماائرىـــپ ائساســـى
ـــر ـــداق بى ـــسا، بۇن ـــان بول بولمىغ
ــــش مــــۆجىزىنى تهســــهۋۋۇر قىلى

 . مۇمكىن ەئمهس ىئدى
ناپولىيون بىر چاغدا مۇنداق بىـر
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:مهشــــھۇر ســــۆزنى قىلغــــانىكهن
ــۋە« ــر ۇئخالۋاتقــان دى جۇڭگــو بى
بىـــز ۇئنىـــڭ). ت زور ائدەمغـــايه(

.يېتىـپ ۇئخلىـشىغا يـول قويــايلى
ۇئنـــداق قىلمـــاي ۇئ وئيغىنىـــپ
ــــران ــــانى ھهي ــــسه، ۇئ دۇني كهت

بهزىلهرنىڭ قارىشىچه،. »قالدۇرىدۇ
بــــۇ دىــــۋە ھــــازىر ائللىقاچــــان

جۇڭگـــــو. وئيغىنىــــپ بولـــــدى
دەســـــلهپته ســـــودىدا، كېـــــيىن
ــسا ھهربىــي تېخنىكىــدا، ھــازىر بول
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ـــ ـــته قهد كۆت ـــۈچ جهھهت .ۈردىك
ــــو ــــى جۇڭگ ــــىز يېقىنق ەئگهر س

ـــسىدىكى خهۋەر ـــايه،-توغرى ھېك
باش ماقاله ۋە ھهر خىل تهتقىقات
وئرۇنلىرىنىـڭ ىئلمىــي ماقــالىلىرىنى
كۆرۈپ چىقسىڭىز، تۆۋەندىكىـدەك

ــۆز ــشىڭىز-س ــارىلهرنى ۇئچرىتى ىئب
 : مۇمكىن

ھــازىر دۇنيــا مىقياســىدا چــوڭ• 
 كۈچنىڭ يۆتكىلىشى بولۇۋاتىدۇ 

ــــــــو ەئڭ •  ــــــــهنجۇڭگ روش
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 ۆئسۈۋاتقان كۈچتۇر 
جۇڭگــو تېــز تهرەققىــي قىلىــپ• 

ـــۈچكه ـــسادىي ك ـــاۋىي ىئقتى دۇني
 ائيالنماقتا 

ـــون•  ـــان راي ـــو ائللىقاچ جۇڭگ
خاراكتېرلىك دەرىجىدىن تاشـقىرى
كۈچكه ائيلىنىـپ بولـدى، ھهمـدە
ھازىر دۇنياۋىي كۈچكه ائيلىنىـشقا

 . قاراپ مېڭىۋاتىدۇ
ـــو •  ـــىرنىڭ ەئڭ-21جۇڭگ ەئس

 . دۆلىتىكۈچلۈك 
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ــــز ــــسادىنىڭ تې ــــو ىئقتى جۇڭگ
ســـــــــــۈرەئتته تهرەققىـــــــــــي
قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىدىغان بىـر
بهلــگه شــۇكى، جۇڭگــو يېقىنــدا

ىئنگلىـزچه( مىليون تۇڭ 5كۈنىگه 
»barrel« (ـــــستېمال ـــــاي ىئ م

8قىلىدىغان ىئقتىسادتىن كـۈنىگه 
ـــستېمال ـــاي ىئ ـــۇڭ م ـــون ت مىلي
.قىلىدىغان ىئقتىـسادقا سـهكرىدى

نالىزچىالرنىـــڭ پهرىـــزىچه،بهزى ائ
يىلىغــــــــا بارغانــــــــدا،-2010
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جۇڭگونىـــــــــڭ ىئقتىـــــــــسادى
ــسه ــر ھهس ــدىن بى گېرمانىيهنىڭكى

-2020يــۇقىرى بولۇشــى ھهمــدە 
يىلىغا بارغاندا يـاپونىيهنى بېـسىپ

 . چۈشۈشى مۇمكىن
بهزىلهرنىڭ ېئيتىـشىغا قارىغانـدا،
ــىائ ــۇبىي ائس ــهرقىي جهن ــازىر ش ھ
ــــــــسى ــــــــرى بىرلهشمى دۆلهتلى

)SJADB (ـــــرلىككه ـــــۇلنى بى پ
ــايىتى ــسىدا ناھ ــۈرۈش توغرى كهلت

ەئگهر بۇ. جىددىي وئيلىشىۋېتىپتۇ
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ىئــش ۋۇجۇدقــا چىقىــپ قالــسا، ۇئ
دۇنيا ىئقتىسادىغا ناھـايىتى چـوڭ

ــىتىدۇ ــىر كۆرس ــر. تهس ــى بى يېقىنق
قانچه يىلدىن بۇيان ياۋروپا پـۇلى
ــرى بىــلهن ــا دوللى ەئۇئرو ائمېرىك

ــشىۋاتىدۇ ــۈن. رىقابهتلى ەئگهر پۈت
ائســىيادا پهقهت بىــرال پــۇل يولغــا
ـــلهن ـــالر بى ـــۇ دول ـــسا، ۇئم قويۇل

ــشىدۇ ــشقا. رىقابهتلى ــقهت قىلى دىق
تېگىشلىكى شۇكى، ياۋروپا بىرلىكى

يىلىدىن باشـالپ سـجادب-1980
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ــــۇپ نىــــڭ ســــودا شــــېرىكى بول
يـــالغۇز ىئقتىـــسادىي. كېلىۋاتىـــدۇ

ـــــتىال ەئمهس، ياۋروپـــــا جهھهت
بىرلىكــــى ھهربىــــي جهھهتتىمــــۇ

يېقىندىن يـاردەم بېرىـپجۇڭگوغا 
 . كېلىۋاتىدۇ

ــا ــشىچه، ياۋروپ بهزىلهرنىــڭ ېئيتى
ــشىدىكى ــداق قىلى ــڭ بۇن بىرلىكىنى
ــــۇ ــــڭ ب ــــسىدى، ائمېرىكىنى مهق
دۇنيــادىكى بىردىنبىــر دەرىجىــدىن
ـــول تاشـــقىرى كـــۈچ بولۇشـــىغا ي
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 . قويماسلىق ۈئچۈندۇر
ــــــــسادىنىڭ ــــــــو ىئقتى جۇڭگ
تهرەققىياتىغا ەئگىشىپ، يېقىندىن

رالر ىئچىـدىنمۇ سـودابۇيان ۇئيغـۇ
دۇكىنــى ۋە ســاناەئت بۇيــۇملىرىنى
ىئــشلهپ چىقىــرىش كارخــانىلىرىنى
ـــى ـــدۇرۋاتقانالر خېل ـــۇرۇپ ماڭ ق

ــــــالپتۇ ــــــشكه باش مهن. كۆپىيى
ائلــــدىنقى بىــــر يىــــل ىئچىــــدە
ائشۇنداق كارخانـا قۇرغۇچىالرنىـڭ
بىــر قانچىــسى بىــلهن تونۇشــتۇم
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ھهمــــدە ۇئالردىــــن ىئنتــــايىن
ـــــــــدىم ـــــــــېكىن،. پهخىرلهن ل

وئمۇمالشتۇرۇپ ېئيتقاندا، كارخانا
ــارىتىش قــۇرۇپ، يېڭــى ىئگىلىــك ي
جهھهتته بىـز ۇئيغـۇرالر ناھـايىتى

ۇئزۇن تــارىختىن بۇيــان،. ائرقىــدا
ەئسـىرنىڭ كېيىنكـى-20شۇنداقال 

يېرىمىدىمۇ ۇئيغۇرالر جۇڭگودىكى
بىر سودىغا ىئنتايىن مـاھىر، سـودا
قىلىــش ىئقىتــدارى ىئنتــايىن مــول

ىدە ياشـــــاپمىلـــــلهت ســـــۈپىت
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-5لــېكىن، يېقىنقــى . كهلگهنىـدى
 يىلنىــڭ مابهينىــدە، ۇئيغــۇرالر10

ســېتىق، قــول ســاناىئتى ۋە-ســودا
ــك ــى ىئگىلى ــۇرۇپ، يېڭ ــا ق كارخان
يــارىتىش قاتــارلىق جهھهتــلهردە
ـــقا مىللهتلهرنىـــڭ، بولۇپمـــۇ باش
خهنزۇالرنىـــڭ كـــۆپ ائرقىـــسىدا

ھازىرقى ۋەزىيهت ائدەمنـى. قالدى
ېـــــنىڭچهم. بهك ېئچىندۇرىـــــدۇ

ــــر ۇئيغۇرالرنىــــڭ مۇشــــۇنداق بى
ھـــالهتكه چۈشـــۈپ قېلىــــشىنىڭ
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مۇنداق بىر قانچه تۈرلۈك سـهۋەبى
 : بار

-بىرىنچىــدىن، جۇڭگــودا قــانۇن
ــشى ۋە ــا قىلىنى ــڭ بهرپ تۈزۈملهرنى
ۇئالرنىڭ مۇۋاپىق ىئجـرا قىلىنىـشى
تېخــــــــى مۇكهممهللىــــــــشىپ
ــــــــۈن، ــــــــانلىقى ۈئچ بواللمىغ
وئخـــــــشىمىغان ائدەمـــــــلهر ۋە

 مىللهتــلهر خىــزمهتوئخــشىمىغان
ــسادىي ــته ۋە ىئقتى ــپىش جهھهت تې
ـــــدا بـــــاراۋەر ـــــهت ائلدى پۇرس
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بۇ خىل ەئھۋالنىـڭ. بواللمايۋاتىدۇ
ۇئيغــۇرالر ۈئچــۈن بولغــان زىيىنــى

بۇنىـڭ ەئڭ. ەئڭ كۆپ بولۇۋاتىـدۇ
تىپىك بىر مىسالى، ۇئيغۇر دىيارىدا
ــي ــلهردە ائلى ــى ۆئلكى ۋە ىئچكىرك
ـــۇر ـــۈرگهن ۇئيغ ـــى پۈتت مهكتهپن

ــــــــلى ــــــــسىزياش رىنىڭ خىزمهت
بىر ياشنى ائلىـي. قېلىۋاتقانلىقىدۇر

مهكتهپنــى پۈتتــۈرگىچه وئقۇتــۇش
ۈئچۈن، دۆلهت ىئنتايىن كۆپ پۇل

بـۇ كهلگۈسـىدىكى. سهرىپ قىلىدۇ
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ــۈن ــات ۈئچ ــسادىي تهرەققىي ىئقتى
سېلىنغان بىر خىل مهبلهغ بولـۇپ،
ائلىــــي مهكتهپنــــى پۈتتــــۈرگهن
ـــــــپىي ـــــــۇچىالر ۆئز كهس وئقۇغ

ز ىئقتىــدارىغا اليىــقساھهســىدە ۆئ
خىـــزمهت تېپىـــپ ىئـــشلىگهندىال،
ــى ــڭ وئرنىن ــۇ مهبلهغنى ــدىن ب ائن
تولدۇرۇۋالغىنى، ۇئنىڭ پايدىسىنى

ــــدۇ ــــۆرگىلى بولى ياشــــالرنى. ك
وئقۇتۇپ قويۇپ، ۇئالرغـا مۇۋاپىـق
خىزمهت تېپىپ ىئشلهش پۇرسـىتى
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يارىتىپ بېرىلمىـسه، بـۇ بىـر چـوڭ
.ىئقتىـسادىي ىئــسراپچىلىق بولىــدۇ

ڭ جهمىئـــيهت مـــۇقىملىقىنىبۇنىـــ
ــر ساقالشــقا بولغــان زىيىنىمــۇ ېئغى

ـــدۇ ھـــازىرقى ېئچىنىـــشلىق. بولى
ــۇر ــۇن ۇئيغ ــۇكى، نۇرغ ــۋال ش ەئھ
ياشـــــلىرى ائلىـــــي مهكتهپنـــــى
پۈتتۈرگهنــدىن كېــيىن خىــزمهت
ـــــات ـــــال ھاي ـــــاي، نورم تاپالم
كهچــۈرۈش ۋاسىتىــسىدىنمۇ قــۇرۇق

مېنىــڭ ۇئالرغــا. قــالغىلى تۇرۇپتــۇ
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ــۇر ھ ــايىن چوڭق ــسداشلىقىمىئنت ې
ــار ــاش . ب ــقاندىن22ي ــن ائش  دى

كېيىنمۇ ھايات كهچۈرۈش ۈئچـۈن
ائنىغـــا تـــايىنىش، روھىـــي-ائتـــا

ــارلىق ــايىن ائزابلىن ــته ىئنت جهھهت
ــش ــىتى. ىئ ــزمهت پۇرس ــۇڭا خى ش

جهھهتتىكى تهڭسىزلىكنى تېـزدىن
يىلـــالردا-80. يـــوقىتىش كېـــرەك

ـــــي ـــــۈمىتى ائلى ـــــو ھۆك جۇڭگ
ـــرىش ۋە ـــتهپكه وئقۇشـــقا كى مهك

تكه ېئرىشىش جهھهتـته ائزخىزمه
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ــــار ــــلهرگه ېئتىب ــــانلىق مىللهت س
ەئمــــدىلىكته بولــــسا،. قىالتتــــى

خىزمهت تهپىش جهھهتته ۇئيغـۇر
ياشــــلىرى چهتــــكه قېقىلغىلــــى،

بۇنداق بىر. كهمسىتىلگىلى تۇرۇپتۇ
ــــا ــــر قۇتۇپق ــــۇپتىن يهنه بى قۇت
ـــــر ـــــداق بى ســـــهكرەش ھهر قان
جهمىئــــيهت ۈئچــــۈن مۇۋاپىــــق

ــــۇنى ھهر دەرىج. ەئمهس ــــكب ىلى
ھۆكــۈمهت ەئمهلــدارلىرى بۇلۇپمــۇ
ھۆكۈمهتنىڭ ۇئيغۇر ەئمهلـدارلىرى
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ـــانۇن ـــل ق ـــڭ ھهر خى -جۇڭگونى
ــي ــسىدە ھهقىقى پهرمــانلىرى داىئرى
ەئھۋالنى مۇناسىۋەتلىك رەھبهرلىك
وئرۇنلىرىغــــا يهتكۈزۈشــــى، شــــۇ
ائرقىلىــق بىــر قىــسىم ۈئنۈملــۈك

تـۈزۈمنى-تهدبىر ۋە يېڭـى قـانۇن
قۋۇجۇدقــــا چىقىــــرىش ائرقىلىــــ

بۇنىـڭ. ۆئزگهرتىشكه توغرا كېلىدۇ
دۆلهت ۈئچۈنمــۇ، رايــون ۈئچۈنمــۇ
ــايهت ــۇ غ ــسىيلهر ۈئچۈنم ۋە شهخ

ائمېرىكىــدا بــۇ. زور پايدىــسى بــار
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دۇنيادىكى مىللهتلهرنىڭ ھهممىسى
ائمېركىنىـڭ ائدەم تۈزۈلمىـسى. بار

.دۇنيـــا بـــويىچه ەئڭ مـــۇرەككهپ
كالىفورنىيهدە ھازىر مهكسىكولۇقالر

ــۇپنوپۇســنىڭ كــۆ پ ســانلىقى بول
ــۇ. قالــدى شــۇنداق تۇرۇقلۇقمــۇ، ب

مىللهتــلهر ائرىــسىدا ھــېچ قانــداق
جهمىئيهت. مىللىي سۈركىلىش يوق

مۇقىمــــسىزلىقى دېــــگهن ۇئقــــۇم
ـــــهن مهۋجـــــۇت ەئمهس .ائساس
بۇنداق بولۇشـتىكى تـۈپ سـهۋەپ،
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ائمېرىكىدا ائدەم، مىللهت،دىـن ۋە
ـــى ـــشكه قارش ـــسىي كهمسىتى جىن

يىن قـاتتىقتۈزۈلگهن قانۇن ىئنتـا
ـــڭ ىئجـــرا ـــۇ قانۇنالرنى ـــۇپ، ب بول
.قىلىنىـــشىمۇ ىئنتـــايىن قـــاتتىق
ائمېرىكىنىڭ ھـازىرقى پرېزىـدېنتى
ــىتاتىغا ــساس ش ــۇرۇن تهك ــۇش ب ب
ــــــۇپ شــــــىتات باشــــــلىغى بول

 ياشـــقا18تۇرۇۋاتقانـــدا، ۇئنىـــڭ 
تولمىغان قىزى يېـشىنى يوشـۇرۇپ
ـــاراق ـــدىن ھ ـــاراق دۇكىنى ـــر ھ بى
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ائلغــــانلىقى ۈئچــــۈن تۇتۇلــــۇپ
ـــچه ائيقېل ـــدە نهچ ـــپ، تۈرمى ى

ــان  ــپ چىقق ــدا (يېتى 18ائمېرىكى
ياشقا تولمىغان بىر كىشىنىڭ ھاراق
).ىئستېمال قىلىشى قانۇنغا خىـالپ

ــــۆپ ــــڭ ك ــــنىڭچه ائمېرىكىنى مې
مىللهتلىك بىر جهمىئيهتنى ىئـدارە
قىلىــشتىكى يۇقىرىقىــدەك تــۈزۈمى
جۇڭگوغىمـــۇ ىئنتـــايىن مۇۋاپىـــق

 . كېلىدۇ
ـــا ـــلىرىنىڭ ھ ـــۇر ياش زىرقىۇئيغ
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ـــي ـــالىتىگه ھهقىقى ـــسىزلىق ھ ىئش
كۆڭۈل بۆلىـدىغان ەئمهلـدارالر بـۇ
ەئھۋالنى چوقـۇم تـۈزۈم ۋە قـانۇن
جهھهتتىن ھهل قىلىشقا تىرىشىشى

بۇنداق قىلىش جۇڭگونىـڭ. كېرەك
بۇنىڭـــدىن كېيىنكـــى مـــاددىي ۋە
مهنىۋىي تهرەققىيات ېئھتىياجى ۋە
ــــۈنلهي ــــلهن پۈت ــــى بى مهنپهىئت

 . بىردەك
ــدى ــىىئككىنچى ــۇر خهلق ن، ۇئيغ

ــــــر دەۋر ۇئزۇن مۇددەتلىــــــك بى
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ــايلىقى ــرى كهڭ، ۋە ب ــدە، يې ىئچى
.مول بىر مۇھىتتا ياشـاپ كهلـگهن

ـــر-1950 ـــۇرۇنقى بى ـــدىن ب يىلى
تىپىك ۇئيغۇرنىڭ تۇرمۇشىغا قاراپ
ــڭ بىــر ــدىغان بولــساق، ۇئنى باقى
ــــــڭ ــــــى، ۆئيىنى كهڭــــــرى ۆئي
ۆئپچۆرىسىدە ھهر خىـل يېمىـشلهر

 كهڭـرىبىلهن تولغـان بىـر بېغـى،
ــــى ــــلىق تېرىغىل ــــكهن، ائش كهت
بولىدىغان يېرى ۋە بىر تـوپ مېلـى

 . بار بولغان
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ــۆپىنچه دېھقانالرنىــڭ بىــردىن ك
ـــسكىالتىمۇ بولغـــان ـــلىق ىئ .ائش
ۇئيغۇرالردا ھېچ قانـداق سـاناەئت
مهۋجـــۇت بولمىغـــان بولـــسىمۇ،
ــــك ائشــــلىق ۋە باشــــقا يېمهكلى

-50. ىئنتــايىن كهڭــرى بولغــان
ۇ خىل ەئھـۋاليىلالردىن كېيىنمۇ ب

ـــل داۋام ـــر مهزگى ـــى ۇئزۇن بى ھېل
مهن كىچىك ۋاقتىمدا،. ەئتكهنىدى

ــېچكىم ــسۇدا ھ ــىغان ائق مهن ياش
ـــــۇمنى ۋە يهل ـــــشنى-تۇخ يهمى
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ۆئســـــتهڭدىكى. ســـــاتالمايتتى
.بېلىقالرنــى ھــېچكىم تۇتمـــايتتى

 ياشـــالردىكى ۋاقتىمـــدا7-6مهن 
ائقــسۇنىڭ ائرال يېزىــسىدىكى بىــر

پ سـۇغاۆئستهڭگه ياز كۈنلىرى كۆ
ــۇدا ــدە س ــۇپ، بهزى ــكهن بول چۈش
ــــساق، ھهر چــــوڭ جىــــم تۇرۇۋال
بېلىقالر كېلىـپ، يهيـدىغان نهرسـه
وئخــشايدۇ، دەپ ۇئالر پــۇتىمىزنى

 . چىشلهشكه ۇئرۇناتتى
پــــۇتىمىز بۇنىڭغــــا ائزراقمــــۇ
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كۆڭۈللۈك بولغاچقـا،. ائغرىمايتتى
بىز داۋاملىـق ۆئزىمىزنـى بېلىقالرغـا
ــــــــايتتۇق ــــــــشلىتىپ وئين .چى

ايدىغان ائدەملهرنىڭ ۆئيىگهتونۇم
بېرىپ، ىئسراپ قىلمىغان ائساسـتا
ۇئالرنىـــڭ بېغىـــدىكى يېمىـــشنى
ـــوش ـــايىن خ ـــسهك، ۇئالر ىئنت يې

قىسقىـــسى، ۇئ. بولـــۇپ كېتهتتـــى
چاغالردا مـۇتلهق كـۆپ سـاندىكى
ۇئيغۇر ۈئچۈن ياشاشقا كېرەكلىـك
ــان ەئڭ مــۇھىم نهرســىلهرنىڭ بولغ
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ھهمممىسى ۆئزىـدىن تېپىلىـدىغان
ــــــ ــــــابول ــــــۋاال جاپ ۇپ، ۇئنچى

چهكمىــــسىمۇ، ھــــېچكىم بىــــلهن
رىقابهتلهشمىــسىمۇ، تاشــقى دۇنيــا
بىلهن ھېچقانداق ائالقه قىلمىسىمۇ

ــااليتتى ــاپ ماڭ ــاالل ياش ــۇ. بىم ب
ـــــۇرالردا ـــــۋال ۇئيغ ـــــل ەئھ خى
يېتىـــــشتۈرگهن بىـــــر مىـــــجهز

يېڭـى. ائدەملهرنىڭ ھورۇنلۇقىـدۇر
مۇھىتقـا ماسلىـشىش ىئقتىــدارىنىڭ

اپاغا چىـداپ بىـرج. تۆۋەنلىكىدۇر
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ىئـــــشنى ۋۇجۇتقـــــا چىقىـــــرىش
مانـا. ىئرادىسىنىڭ كهمچىللىكىدۇر

بۇ ۇئيغۇرالر ۈئچۈن ياخـشى ىئـش
يامـــان ىئـــشقا ائيالنغـــان بىـــر

 . ەئمهلىيهت
يىلــــــالردا ىئچكىرىكــــــى-80

ۆئلكىلهردىكــــى داڭلىــــق ائلىــــي
مهكتهپلهرنىڭ بىر قىسمى شـىنجاڭ
ــاەئن، ــپىگه بىن ــڭ تهلى ھۆكۈمىتىنى

ـــــا ـــــىنجاڭغا ي ـــــشش ردەم قىلى
تهرىقىـــــسىدە بىـــــر ســـــىنىپتىن
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شىنجاڭدىكى ائز سـانلىق مىلـلهت
.وئقۇغــۇچىلىرىنى قوبــۇل قىلــدى
لــېكىن، ائرىلىقتــا ۇئزۇن ۆئتــمهي،

دەپ، بـۇ" تۇرمۇشقا كۆنهلمىدۇق"
وئقۇغۇچىالرنىڭ مهكتهپكه بولغـان
.تهلىپىنىــڭ ائخىــرى ۈئزۈلمىــدى
-شۇنىڭ بىلهن بۇ مهكـتهپلهر بـارا

 وئقۇغــۇچىالردىنبــارا شــىنجاڭلىق
زېرىكىــپ، كېيىــنچه ۇئالرغــا بىــرەر
ـــدۇرۇش ـــۇچى ائل ـــىنىپ وئقۇغ س
ىئنتايىن مۈشكۈل ىئشقا ائيلىنىـپ
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ـــدى ـــالپ. قال ـــدان وئي ائدەم وئب
ـــرەك ـــشى كې ـــگه. بېقى ـــم كىم كى

ــشىلىق ــگه ياخ ــم كىم قهرزدار؟ كى
قىلىۋاتىدۇ؟ ىئچكىركى ۆئلكىـلهرگه
ـــــى ـــــى، ۇئخلىغ ـــــاق يېگىل تام

ــا ــر ق ــدىكىن، بى ــلبارمىغان نچه يى
جاپا چهكسىڭىزمۇ، ۆئگىنىدىغاننى
ـــــــپ، ۆئز ـــــــدان ۆئگىنىۋېلى وئب
ـــــشكه ـــــدىرىڭىزنى ۆئزگهرتى تهق

 تىرىشسىڭىز بولمامدۇ؟ 
ــــــۇرىلىرى-90 ــــــڭ وئتت يىلنى
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ـــڭ ســـان فرانكىـــسكو ائمېرىكىنى
ـــر  ـــىنجاڭدىن بى ـــهھىرىگه ش 8ش

8بـــۇ . كىــشىلىك ۆئمهك كېلىپتـــۇ
ائدەمنىڭ يهتتىسى خهنزۇ بولـۇپ،

بىـز. غـۇر ىئـكهنپهقهت بىرسى ۇئي
ـــــــر ائز ـــــــۇرنى بى ـــــــۇ ۇئيغ ب

بىر تونۇشـىمىزدىن. تونۇيدىكهنمىز
ـــته ـــاق جهھهت ـــشىنىڭ تام ۇئ كى
ىئنتايىن قىينالغـانلىقىنى ائڭـالپ،

3ۇئالر سان فرانكىسكو غا كېلىـپ، 
كــۈن بولغانــدا، ۆئيــدە پولــو ۋە
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 كىلـومېتىر يـول130مانتا ېئتىپ، 
يـــۈرۈپ، ۇئ ۇئيغـــۇرنى يـــوقالپ

ى ىئنتايىن خۇشالۇئ كىش. باردۇق
ۇئنىڭ بىزگه ېئيتىپ. بولۇپ كهتتى

بېرىــــشىچه، ۇئ كىــــشى تاماقتــــا
ـــــــــانلىقى ۈئچـــــــــۇن، قىينالغ
ــسكۇرسىيهنىڭ ــدىكى ېئكى ائمېرىكى
ـــان ـــپ، س ـــدىن ۋاز كېچى قالغىنى
ـــپ ـــسكودىنال ۋەتهڭه قايتى فرانكى
ــتىش ۈئچــۈن ۆئمهك باشــلىقىقا كې

8شىنجاڭدىن . ىئلتىماس سۇنۇپتۇ
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رىكىغـــــاكىـــــشىلىك ۆئمهك ائمې
كېلىــپ، ۇئنىڭغــا بىــر ۇئيغــۇرنى
قوشۇپ قويسا، بۇ ۇئيغـۇر تاماققـا

 كۈنــــدىن3كۆنهلمىــــدىم، دەپ 
ــسا، ــتىمهن دەپ تۇرىۋال ــيىن كې كې
ــۇپ ــېمه بول ــز ۇئيغــۇرالر ن ھهي، بى
ـــــداق قىلـــــساڭ كهتتـــــۇق؟ بۇن
بۇنىڭــــدىن كېــــيىن ائمېرىكىغــــا
كېلىــــدىغان ۆئمهكــــكه ۇئيغــــۇر
قوشامدۇ؟ بىر قانچه ھهپـته يېـرىم

رســاق يۈرســهڭ، ۆئزۈڭ ياخــشىقو
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ـــك ـــڭ مهززىلى ـــۆرگهن ائيالىڭنى ك
تامىقىنى يېيهلمىسهڭ نېمه بوپتۇ؟
ۆئلـــۈپ قالمـــايتىڭغۇ؟ ۇئيغـــۇرالر
ـــــــــــا ـــــــــــۈن ائمېرىكىغ ۈئچ
ېئكىسكۇرسىيهگه كـېلىش پۇرسـىتى
ـــكه توختايـــدۇ، ـــك تهس قانچىلى
بىلهمسهن؟ كهيىنكىلهرنىمۇ وئيالپ
قويغـــان بولـــساڭ بولماســـمىدى؟

ـــۇ يازغانلىر ـــڭمۇش ـــدىن، مېنى ىم
ەئينى ۋاقىتتا قانـداق ھېسـسىياتتا
ــۇرمهن ــر وئق ــانلىقىمنى ھهر بى بولغ
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 . وئبدان تهسهۋۋۇر قىالاليدۇ
ـــۈن ـــيىش ۈئچ ـــاق يې ائدەم تام
ياشىمايدۇ، ياشاش ۈئچۈن تامـاق

ائدەم ۇئخــالش ۈئچــۈن. يهيــدۇ
ياشــــىمايدۇ، ياشــــاش ۈئچــــۈن

.ھازىر زامـان ۆئزگهردى. ۇئخاليدۇ
نــا كــۈنلهركو. جاھــان ۆئزگهردى

بـــۇرۇن بىـــر. كهلمهســـكه كهتتـــى
 نــان تــوغرا كهلــگهن10ائدەمــگه 

 ائدەم بىـر نـاننى10بولسا، ھـازىر 
تالىشىپ يېمىسه بولمايـدىغان بىـر
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ــدى ــا كهل ــان ۋۇجۇتق ــهن. جاھ س
نهگه بارســــاڭ، ۆئزۈڭ كــــۆنگهن
تۇرمـۇش شــاراىئتىنى ۆئزۈڭ بىــلهن

شــۇڭا. بىــرگه ېئلىــپ بارالمايــسهن
ــــ ــــى ماكان ــــۆزۈڭنى يېڭ دىكىك

ــاي، ــاراىئتىغا تىكىۋالم ــۇش ش تۇرم
ســهن ۇئ يهرگه نېمىــشقا كهلــگهن،
زېھنىڭنـــــــــــى شــــــــــــۇنىڭغا

بــــۇ يېڭــــى. مهركهزلهشــــتۈرگىن
ماكانــدا ېئرىــشىش مــۇمكىنچىلىكى
بولغــان ھهمــمه بىلىمــگه ۋە باشــقا
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ھهممه نهرسىگه قـاتتىق تىرىـشىپ
بـۇ جهريانـدا. تولۇق ېئرىشىۋالغىن

يېــيهلمىگهن تامــاقلىرىڭنى يۇرتقــا
ــــــــدىن يهنه ــــــــپ بارغان قايتى

 . تولۇقلىۋاالاليسهن
ۇئيغۇرالر ۆئزلىرىنـى ۆئزگهرتىـپ،
مۇشـــــــۇ يېڭـــــــى زامانغـــــــا
.ماسلىشااليدىغان قىلىـشى كېـرەك

يىللىرى جۇڭگودا ائز سـانلىق-80
ــدىغان ــار بېرىلى ــلهرگه ېئتىب مىللهت
ۋاقىتتا، مهن بىزنىـڭ ياشـلىرىمىزغا
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بۇنداق ېئتىبار بېرىشنىڭ شۇ ۋاقىتتا
ــرزۆرۈ ــا ۇئ بى ــى، ەئمم ر ىئكهنلىكىن

شـــهرەپلىك ىئـــش ەئمهســـلىكىنى،
ەئكــسىچه ۇئ بىــر خىــل نومــۇس

ائدەم باشقىالر بىلهن(ىئكهنلىكىنى 
ىئقتىـــــــــــدار جهھهتـــــــــــته
تهڭلىــــــشهلمىگهندە، ېئتىــــــۋار
بېرىلىشكه مۇھتـاج بولىـدۇ، شـۇڭا

ــر نومــۇس ــۇ بى ــز تهدرىجــى.)ب ، بى
ــتىدا ــرىلىش ائس ــار بې ــدا ېئتىب ھال

ــــــــلهنەئمهس، باشــــــــقىال ر بى
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رىقابهتلىــــشىپ ياشــــىيااليدىغان
ۋەزىيهتنــــى شهكىللهندۈرۈشــــىمىز

مانـــا. كېرەكلىكىنـــى ېئيتقانىـــدىم
ـــــار ـــــۇرالر ېئتىب ـــــدى ۇئيغ ەئم
ـــدى ـــۇپ قال ـــدىغان بول .بېرىلمهي
خىزمهت پۇرسـىتى ۋە ىئقتىـسادىي
ـــدا ـــىتى ائلدى ـــات پۇرس تهرەققىي
باشــقا مىللهتــلهر بىــلهن بــاراۋەرمۇ

ــــر ەئھۋ ــــدىغان بى ــــدابواللماي ال
.ياشاشــقا مهجبــۇرى بولۇۋاتىــدۇ
ـــــپ ـــــۈزۈمگه بېرى ـــــانۇن ۋە ت ق
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تاقىلىــدىغان ىئــشالردا ائدەتتىكــى
پــــــۇخراالر پهقهت ۆئزلىرىنىــــــڭ
ـــــــــچىل، ـــــــــك، راس ائدەلهتلى
ـــر -ھهققـــانىيهتكه ۇئيغـــۇن پىكى
.تهلهپلىرىنىال وئتتۇرىغا قويااليـدۇ

پهرمــــــانلىرى-دۆلهت قــــــانۇن
داىئرىسى ىئچىدە بۇنداق ەئھۋالنى

ىـــــــش ائساســـــــهن ھهرۆئزگهرت
.دەرىجىلىك ەئمهلـدارالرغا بـاغلىق
ھهر بىــــر ۇئيغــــۇر پۇقرالىرىنىــــڭ
ــۈپ ــۇقنى ت ــدىغىنى، ھورۇنل قىالالي
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يىلتىزىــــدىن قۇرۇتــــۇپ، يېڭــــى
ياشــاش ىئقتىــدارىنى يېتىلــدۈرۈپ،

مۇشهققهتكه باش ەئگـمهي،-جاپا
. باشقىالر بىلهن رىقابهتلىشىشتۇر

ــى  ــدا،5-4يېقىنق ــل جهريانى  يى
ــــــدىنەئرزان ەئ ــــــگهك كۈچى م

پايــدىلىنىپ، كىرىمىنــى ائشــۇرۇش
ـــۇن ـــڭ نۇرغ ـــۈن، ائمېرىكىنى ۈئچ
ســـــاناەئت ىئـــــشلهپچىقىرىش ۋە
يــۇقىرى تېخنىكىلىــق شــىركهتلىرى
ۆئز شىركىتىنى يـاكى ۆئزىنىـڭ بىـر
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قىسىم ىئشلهپچىقىرىش لىنىيهسـىنى
بۇنـداق. چهت ەئللهرگه يۆتكىـدى

شىركهتلهر ەئڭ كـۆپ يـۆتكهلگهن
لـــۇپ، ھـــازىردۆلهت جۇڭگـــو بو

دۇنيــــا«جۇڭگــــو خهلقــــائرادا 
دەپ» ىئشلهپچىقىرىش فابرىكىـسى

ــــدى ــــۇپ قال ــــدىغان بول .ائتىلى
مۇشۇنداق ەئھۋالنى كۆزدە تۇتۇپ،
ـــــسىم ـــــر قى ـــــدىكى بى ائمېرىكى
ەئمهلدارالر ھازىر يالغۇز بىر قىـسىم
ـــــــگه ـــــــزمهتلهرال چهت ەئل خى
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ــــۇقىرى ــــاي، ي ــــپ قالم يۆتكىلى
دەرىجىلىك تېخنىكىمۇ چهت ەئلگه

قىپ كېتىۋاتقانلىقىنى، شۇڭا بـۇچى
خىل يولنى توسـۇش كېرەكلىكىنـى

لېكىن، ائمېرىكا. وئتتۇرىغا قويدى
باشــــقىالر«ھۆكــــۈمىتى بولــــسا، 

تارتىپ ائالاليدىغان تېخنىكىالرنى
ــۇن ــدىكى. ۇئالر ېئلىۋەرس ائمېرىكى

شـــىركهتلهر ھايـــات كهچـــۈرىمهن
دەيــــدىكهن، چوقــــۇم باشــــقىالر
ـــــ ـــــدىغان تېخنىكىن ىدورىيالماي



181 

.تهرەققىي قىلدۇرۇپ يېتىلدۈرسـۇن
ــشلهپچىقىرىش ۋە ــڭ ىئ ەئگهر بىزنى
تېخنىكىمىزنىــڭ چهتــكه چىقىــپ
ــــساق، ــــۇپ قوي ــــشىنى توس كېتى
ائمېرىكــــا شــــىركهتلىرى يېڭــــى
تېخنىكىنى كۆپلهپ بهرپـا قىلمـاي،
تهدرىجى ھالدا چهت ەئللهر بىلهن
ــــۇپ ــــشهلمهيدىغان بول رىقابهتلى

، دېگهن كۆز قاراش بىـلهن»قالىدۇ
ــۇپ ــچه توس ــولالرنى قىل ــى ي ھېلىق

بۇ ەئھۋال بىزگه نېمىنـى. قويمىدى
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چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ؟ ائمېرىكىنى
 ائمېرىكا قىلغان زادى نېمه؟ 

ىئقتىـــسادىي جهھهتـــته ۆئزىنـــى
ــــــان دۆلهت ۋە ــــــايهن قىلغ نام
ـــــــــر ـــــــــڭ يهنه بى مىللهتلهرنى
ائالھىــــدىلىكى، ۇئالر يۈكــــسهك
دەرىجىدە ساناەئتلهشكهن ھهمـدە

.نجىنېرالر ىئنتـايىن كـۆپۇئالردا ىئ
يهھۇدىي ائھالىسىنىڭ تۆتتىن بىـر

ــكهن ــر ىئ ــسمى ىئنجىنې ــاپون. قى ي
ــسمى ــر قى ــدىن بى ــىنىڭ وئن نوپۇس
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ــــــــــسى ــــــــــۇچىالر ماشىنى يول
ــــشلهپچىقىرىدىغان ســــاناەئت ىئ
بىـــلهن مۇناســـىۋەتلىك خىـــزمهت

ــۇغۇللىنىدۇ ــلهن ش گېرمــانىيه،. بى
ەئنگلىيه قاتارلىق باشقا تهرەققىـي

ـــان دۆله ـــۈنلهيقىلغ ـــۇ پۈت تلهرم
ۇئيغــۇرالردا. ســاناەئت دۆلهتلىــرى

بـــــۇرۇن ســـــاناەئت ائساســـــهن
.ھازىرمۇ ائساسهن يـوق. بولمىغان

ـــىي ـــان خۇسۇس ـــۇرالر ياراتق ۇئيغ
ــڭ ىئچىــدە  وئرۇنــدا-1ىئگىلىكنى
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وئرۇنـدا-2تۇرىدىغىنى ائخـشانا، 
سـېتىق بولۇشـى-تۇرىدىغىنى سودا

بـــــۇ ىئگىلىكـــــلهرگه. مـــــۇمكىن
 زامــــانىۋىيزامــــانىۋىي بىلىــــم ۋە

مـۇتلهق كـۆپ. تېخنىكا كهتمهيدۇ
ســاندىكى ۇئيغۇرالرنىــڭ نهزەرىــدە

دېـگهن ۇئقـۇم" زىيـالىي"ھازىرمۇ 
ـــــلهن ـــــلهر بى ـــــاىئي پهن ىئجتىم
شــــــۇغۇللىنىدىغانالرنى كــــــۆزدە

ـــدۇ ـــي. تۇتى ـــۇرالردا تهببىىئ ۇئيغ
يىلالرغىـچه-80پهنچىلهرمۇ تاكى 
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ــالهتته بولــۇپ ــوق دېيهرلىــك ھ ي
ھهتته قهدىئقتىسادىي جه. كهلدى

ــۇ ــۇرالر ب ــۈن ۇئيغ ــۈرۈش ۈئچ كۆت
.خىل ھالهتنى ۆئزگهرتىشى كېرەك
.تهببىىئــي پهنــدە وئقۇشــى كېــرەك

ۇئيغــۇر. ىئنجىنېــر بولۇشــى كېــرەك
زامـانىۋىي سـاناىئتىنى يـوقتىن بــار

بۇ بىر ائسان ىئـش. قىلىشى كېرەك
ــدە. ەئمهس ــسقا مــۇددەت ىئچى قى

ۋۇجۇدقــا چىقــارغىلى بولىــدىغان
 شۇڭا، ۇئيغۇرالر بۇ.ىئشمۇ ەئمهس
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ىئـشقا ھـازىردىن باشـالپ چوڭقــۇر
ــــارىخىي ــــپ، ت ــــيهت بېرى ەئھمى
ـــان ـــپ چىقق ـــهۋەبلهردىن كېلى س
ھورۇنلىقىمىزنى تولـۇق چۈشـىنىپ،
پۈتۈن مىلـلهت وئيغىنىـپ، پۈتـۈن
ــــپ، ــــكه كېلى ــــلهت ھهرىكهت مىل
ــــال ــــى بىلهن ــــابهتته ۆئز ىئچ رىق
چهكلىنىـــــپ قالمـــــاي، باشـــــقا
ــــــــــــۇ ــــــــــــلهر بىلهنم مىللهت

ــــشهلهيدىغان شــــهرترىقابهت -لى
ــرەك ــشىمىز كې ــاراىئتنى ھازىرلى .ش
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ــــدا، ۇئيغــــۇرالر شــــۇنداق قىلغان
ائمېرىكىــــدىكى ىئنــــدىائنالر دۇچ
كهلــگهن تهقــدىرگه ۇئچراشــتىن

  .ساقلىنىپ قاالاليدۇ
خهلقـــارا وئپتىكـــا:  رەســـىمبـــۇ
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ىئنجىنىرلىرى جهمىيىتىنىڭ يىغىنـى
ېئچىلغـــان ۋە يىغىـــن ۋەكىللىـــرى

تى وئرالندوچۇشكهن فلورىدا شىتا
شــــهھرىدىكى دۇنيــــا مهركىــــزى
مـــــــاررىوئت مېھمانخانىـــــــسى

)www.marriottworldcenter.com.(  
ــوڭ ــايىن چ ــا ىئنت ــۇ مېھمانخان ب
بولۇپ، بۇ قهتىمقـى يىغىـن مۇشـۇ

 يىغىــن زالىــدا6مهھمانخانىـدىكى 
  . پاراللىل داۋامالشتى
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ـــدو:  چاپالنغـــان رەســـىم وئرالن
ردىسنهي دۇنياسى مهركىزىدىن بىـ

 . كورۇنۇش
ـــك ـــوڭ كولهملى ـــدا چ ائمهرىكى
ـــدىن ـــش باغچىلىرى ـــۇل ېئچى كوڭ

،)Disneyland(دىــسنهي باغچىــسى
ـــــانىنى ـــــشلهش جهري ـــــو ىئ كىن
چۇشهندۇرۇشــنى ســاياھهت بىــلهن
بىرلهشتۇرگهن ۇئنىۋەرسال ستۇدىوئ

 ۋە)Universal Studio(باغچىـسى 
ـــۇن ـــڭ وئي ـــز ھايۋاناتلىرىنى دېڭى
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ىزكورسىتىشىنى ائساس قىلغان دېڭ
باغچىــسى )Sea World(دۇنياســى 

ـــۇالر ـــۇپ، ب ـــار بول ـــارلىقالر ب قات
 جـــــــايىغىال2ائمهرىكىنىـــــــڭ 

بىرسى كالىفورنىيهنىڭ. جايالشقان
يهنه بىرى. لوس ائنجىلېس شهھرى

ــهھرى ــدانىڭ وئرالندوش ــۇ. فلورى ب
مـــاي-29يىلـــى -2006رەســـىم 

  . كۇنى تارتىلغان
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وئرالندۇ شهھهر مهركىزىـدىن بىـر
 يىلى-2006بۇ رەسىم . كۆرۈنۈش

 .ماي كۇنى تارتىلغان-29
ــوائل. 4 ــم: س ــازىر ىئلى ــىز ھ -س

ــــــۈرۈش ــــــدە ائلهمــــــگه ي پهن
ۋەتهندىكى ۇئيغـۇرالر. قىلىۋاتىسىز

ـــسا ائپىرىـــدە بولغـــان شـــۇ بول
لىنى بىلمهسۋەس-جايىنىڭ ەئسلى

ــدۇ ــالهتته تۇرۇۋاتى ــى،. ھ دېمهكچ
ـــا ـــى دۇني ـــىزنىڭ نهزەرىڭىزدىك س
بىلهن شـىنجاڭدىكى ۇئيغۇرالرنىـڭ
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نهزەرىـــدىكى دۇنيـــا ھهققىـــدىكى
ــارىمۇ ــاراش ق ــۇ. قارشــى-ق ــىز ب س

ـــداق ـــىلىگه قان ـــپ مهس وئبيېكتى
 قارايسىز؟ 

ــېكس ــازغۇچى ائل ــق ي ائمېرىكىلى
»مىللهت يىلتىزى«ھالهي ۆئزىنىڭ 

ــۇ رومــان ائساســىدايــۇرتىمىز( دا ب
ناملىق كـۆپ» يىلتىز«ىئشلهنگهن 

قىـــسىملىق تېلېـــۋىزىيه تىيـــاتىرى
ــان ــمه قىلىنغ ــۇرچىگه تهرجى )ۇئيغ
دېــگهن رومانىــدا مۇنــداق دېــگهن
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ۆئزىنىــــڭ كىملىكىنــــى«: ىئــــدى
ـــــۈ ـــــىنىدىغان ائدەم مهڭگ چۈش

بـۇ بىـر. »باشقىالرغا قۇل بولمايدۇ
بىر مىللهت. ائدەم ۈئچۈن شۇنداق

ــنىڭچه. ۇ ھهم شــۇنداقۈئچۈنمــ مې
يۇقىرىــدىكى ســوائلدا وئتتۇرىغــا

ۆئزىمىــزگه-قويۇلغـان مهسـىله ۆئز
ۆئزىمىزنـــى-قانـــداق قـــاراش، ۆئز

قانــداق چۈشــىنىش مهسىلىــسىگه
 . بېرىپ تاقىلىدۇ

يىلى مهن يۇرتقا تۇغقان-1991
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يوقالپ بېرىـپ، بىـر كـۈنى كهچـته
ـــشلهيدىغان ـــك دادام ىئ رەھمهتلى

يله قىلىـپمهكتهپنىڭ ىئچىدە سـه
ــدىغان ــى تونۇي ــدا، مېن مېڭىۋاتقان
ــا ۇئچــراپ ــاش وئقۇتقۇچىغ ــر ي بى

ــدىم ــر ائز. قال ــۇچى بى ــۇ وئقۇتق ب
ــى ــۇپ، مېن ــان بول ھــاراق ىئچىۋالغ
كۆرۈپال قولۇمنى مهھـكهم تۇتـۇپ،

بىر دەم پاراڭلىشايلى دەپ مېنـى«
مېنىــڭ. ياتىقىغــا تارتىــپ ماڭــدى

ۋاقتىم بهك قىس بولغاچقـا، ۇئنىـڭ
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ىرىـشنى رەت قىلىـپ، ۇئياتىقىغا ك
يهرگه كىرمهســـــلىككه بىـــــر ائز

ـــاقتىم ـــشىپ ب ـــېكىن مهن. تىرى ل
ۇئ وئقۇتقۇچىنىــــڭ. ۇئتالمىــــدىم

ياتىقىغا كىرگهندىن كېيىن، بىز بىر
دەم ۇئ يهر، بـــــــۇ يهرلهردىـــــــن

ــتۇق ــال. پاراڭالش ــدىن، ېئھتىم ائن
ــلهن ــۈچى بى ــڭ ك ــى ھاراقنى ھېلىق
بولسا كېرەك، بۇ وئقۇتقۇچى ماڭـا

ۇئنىــڭ. لهشــكه باشــلىدىتــازا سۆز
ماڭا ېئيتقان بىر قىسىم نهرسـىلىرى
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ۇئيغۇرالرنىڭ بۇ دۇنيـادا قانچىلىـك
ۇئلـــــۇغ مىلـــــلهت ىئكهنلىكـــــى،
ــدىكى ــا تارىخى ــڭ دۇني ۇئيغۇرالرنى
ــانلىقى، ــوڭ بولغ ــى نهقهدەر چ رول
ھازىرمۇ ۇئنىڭغا ياپونىيه، ائمېرىكا
قاتارلىق تهرەققىي تاپقان دۆلهتلهر

ھا بېرىدىغانلىقىنهقهدەر يۇقىرى با
ـــدى ـــى. بول ـــۇچى ائل ـــۇ وئقۇتق ب

ــــۈرۈپال مۇشــــۇ ــــى پۈتت مهكتهپن
مهكتهپكه كهلـگهن بولـۇپ، بىـرەر
ـــان ـــپ باقمىغ ـــگه چىقى چهت ەئل
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ـــا. ىئـــدى ـــسام ۇئ ۋاقىتت مهن بول
ـــــاپونىيهدە  ـــــل،2ي ـــــرىم يى  يې

 يىـل ياشـاپ باققـان3ائمېرىكىدا 
ــا ــۇچى ماڭ ــۇ وئقۇتق ــساممۇ، ب بول

نـدەكمهن ھېچ نېمىنى بىلمهيدىغا
مـــۇائمىله قىلىـــپ، مېنىـــڭ ســـۆز
قىلىــــشىمغىمۇ پۇرســــهت بهرمهي،
ۇئيغۇرالرنىڭ دۇنيـادىكى ھـازىرقى
ــتىم ــر قې ــدە ماڭــا بى وئرنــى ھهققى

 . دەرس ۆئتتى
بۇ بىـر ائيـرىم ۋەقه بولـسىمۇ، ۇئ
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ـــــسىدا ـــــۇرالر ائرى ـــــازىر ۇئيغ ھ
ـــــانچه ـــــر ق ـــــاقلىنىۋاتقان بى س
مهســىلىلهرنى ناھــايىتى گهۋدىلىــك

بـــۇ. ېرىـــدۇنامـــايهن قىلىـــپ ب
ــــــسمى ــــــر قى ــــــىلىنىڭ بى مهس

 : تۆۋەندىكىلهردىن ىئبارەت
بىر قىسىم وئقۇغـان ۇئيغـۇرالر. 1

ـــــهمىمىي ەئمهس ـــــۇقىرىقى. س ي
ۋەقهدە، ەئســــلىدە مهن ھېلىقــــى
ــڭ ــا ۇئيغۇرالرنى ــاش وئقۇتقۇچىغ ي
ـــڭ ـــازىرقى وئرنىنى ـــادىكى ھ دۇني
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قانـــــداقلىقىنى ۆئزۈمنىـــــڭ چهت
ەئلــدىكى تهجــرىبهمگه ائساســهن

ـــپ به ـــېچېئيتى ـــسام، ھ رگهن بول
بولمىغانـــدا ىئككىمىـــز وئخـــشاش
وئرۇندا تۇرۇپ پىكىر ائلماشتۇرغان
.بولساق، سهل مۇۋاپىقراق بـوالتتى
ــۋالنى ــر ەئھ ــداق بى مهن يهنه مۇن

ائمېرىكىدا وئقۇۋاتقـان: ۇئچراتتىم
ــر ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىنىــڭ ائتــا -بى
ـــۇش ـــدە تون ـــسى ۈئرۈمچى -ائنى

مېنىــــڭ وئغلــــۇم«بىلىــــشلىرىگه 



202 

ــــۇ ــــۈندوكتورل ــــۋانى ۈئچ ق ۇئن
ـــى ـــدى، ۇئن ـــاقچى بولغانى وئقۇم

 داڭلىق ائلىـي5-4ائمېرىكىدىكى 
».مهكـــتهپلهر تالىـــشىپ قـــاپتۇ

ائمېرىكىدا باكـاالۋر، ماگىـستېرلىق
ۋە دوكتورلـۇق ۇئنـۋانلىرى ۈئچـۈن
وئقۇشتا، بىـرال ۋاقىتتـا كـۆپلىگهن
ــشقا ــاس قىلى ــتهپلهرگه ىئلتىم مهك

ھهر بىــــر مهكــــتهپ ۇئ. بولىــــدۇ
ــۇچى ــهرتلىرىوئقۇغ ــڭ ش نى ۆئزىنى

بــويىچه باھــاالپ، ەئگهر شــهرتى
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توشسا، ۇئنىڭغا چـاقىرىق قهغىـزى
بىـــر مهكـــتهپ بىـــر. ماڭدۇرىـــدۇ

ــــقا قــــانچه ــــڭ باش وئقۇغۇچىنى
مهكـــتهپكه ىئلتىمـــاس قىلغىنىنـــى

بــۇ وئقۇغــۇچى. ھهرگىــز بىلمهيــدۇ
ۆئزى قوبۇل قىلىنغان مهكتهپلهرنى
ــدىكى ــڭ ىئچى ــشتۇرۇپ، ۇئنى سېلى

شى كــــــۆرگهنۆئزى ەئڭ ياخــــــ
ـــــــدۇ ـــــــى تالالي مهن. مهكتهپن

ــــۈن ــــۋانى ۈئچ ــــۇق ۇئن دوكتورل
ــــــىئ  ــــــدا، جهم 10وئقۇيدىغان
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.مهكــتهپكه ىئلتىمــاس قىلغانىــدىم
 مهكتهپـتىن6ۇئالرنىڭ ىئچىدىكى 

.ماڭــا چــاقىرىق خېتــى كهلــدى
 مهكـتهپ6يهنى، مېنى ھهرگىز بۇ 

مېنىــڭ. تالىــشىپ قالغــان ەئمهس
ــــــتهپكه ــــــي مهك ــــــزىم ائلى قى

ــــــــدىمۇ،  ــــــــا كىرگهن 3ۇئنىڭغ
.مهكتهپتىن چاقىرىق كهلگهنىـدى
ۇئيغۇرالر، بولۇپمـۇ ائلىـي تهربىـيه

ۆئزىـگه ۋە-كۆرگهن ۇئيغـۇرالر ۆئز
باشـــقىالرغا ســـهمىمىي بولۇشـــقا
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ۆئزىـدە يـوق. ائدەتلىنىشى كېرەك
نهرسىلهرنى بار قىلىـپ كۆرسـىتىپ،
ـــــۇ ۋە ـــــق ۆئزىنىم ـــــۇ ائرقىلى ش
باشــقىالرنىمۇ ائلــداپ يــۈرۈش بىــر

ان نــــادانلىق ۋەۇئچىغــــا چىققــــ
ـــۇر ـــجهز. ەئخمهقلىكت ـــداق مى بۇن

ۆئزىنــى-بىــلهن بىــر ائدەمنىــڭ ۆئز
ـــشى ـــى ۋە چۈشىنى ـــوغرا تونۇش ت

ـــۇمكىن ەئمهس ـــز م ـــر. ھهرگى بى
 . مىللهت ۈئچۈنمۇ ھهم شۇنداق

ــر. 2 ــۇم بى ــشىلهر مهل ــۇن كى نۇرغ
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مهسىله يـاكى مهلـۇم بىـر كهسـىپ
ــگه ــداق بىلىم ــېچ قان ــته ھ جهھهت

له يـاكىىئگه بولمىسىمۇ، ۇئ مهسـى
ــــــپ ۈئســــــتىدىن بىــــــر كهس
مۇتهخهسسىسكه وئخشاش ھۆكـۈم
.چىقىرىـــشقا ىئنتــــايىن ائمــــراق
ــدا ســاز ــىلهن، مهن ائمېرىكى مهس

مۇزىكىـدىن-چېلىشتىن ۋە ناخـشا
ھــېچ قانــداق خهۋىــرى يــوق بهزى
ۇئيغۇرالرنىــڭ ۇئيغــۇر گىتارچىــسى

دۇنيــا بــويىچه گىتــار«شــىرەئلىنى 
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چېلىشتا ۇئنىڭغا يېتىدىغان كىشى
ــــوق ــــان» ي دەپ باھــــاالپ قىلغ

ــــق ائڭــــالپ ســــۆزلىرىنى داۋاملى
ــۇرىمهن ــۋال. ت ــدىكى ەئھ ــۇ خىل ب

.ۇئيغۇرالر ائرىسىدا ىئنتايىن ېئغىـر
ــى ــان دۆلهتلهردىك ــي قىلغ تهرەققى
مهدەنىيهتلىــــــــك مىللهتــــــــلهر
يۇقىرىقىــدەك ەئھۋالــدا ھهرگىــز ۇئ
ــدۇ ــا بهرمهي ــا ۆئزى باھ .گىتارچىغ

مهن شــىرەئلىنىڭ«ۇئنىــڭ وئرنىغــا 
ــا ــشىگىت ــسىنى بهك ياخ ر مۇزىكى
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مهن«، يـــــــاكى »كـــــــۆرۈمهن
شـــىرەئلىنىڭ گىتـــار مۇزىكىـــسىنى
مــۇزىكىالر ىئچىـــدە ەئڭ ياخـــشى

ــۆرۈمهن ــدۇ»ك ــىرەئلىنىڭ. ، دەي ش
گىتــار چــېلىش ھۈنىرىنىــڭ دۇنيــادا
ــدىغانلىقىنى ــدا تۇرى ــداق وئرۇن قان
بىلىش ۈئچـۈن، دۇنيـادىكى گىتـار
ۋە باشــــقا شــــۇنىڭغا وئخــــشاش

ــــپىي سا ــــا كهس ــــىدەمۇزىك ھهس
ائلــدىنقى وئرۇنــدا تۇرىــدىغان بىــر
قانچه مۇتهخهسسىسلهرنى يىغىپ،
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 . شۇالرغا باھالىتىش كېرەك
غهربلىكلهرنىــڭ مۇنــداق بىــر. 3

بهائۇئتــي ىئــس وئن: "ســۆزى بــار
بـۇ سـۆزنىڭ ۇئتتـۇر." تھه ەئيهس
گۈزەللىـــك ائدەمنىـــڭ«مهنىـــسى 
ــدە ــىنىڭ» كۆزى ــر نهرس ــۇپ، بى بول

كىگــۈزەل يــاكى گــۈزەل ەئمهســلى
ۇئنى كۆرۈۋاتقان ائدەمگه بـاغلىق،
ـــانى بىلدۈرىـــدۇ .دېگهنـــدەك مهن
ـــسىدا ـــر شـــهيىئ توغرى ـــۇم بى مهل

ـــۆزلهرنى  ـــان س ـــۈرگه2ېئيتىلغ  ت
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ــۇمكىن ــۈش م ــى. بۆل ــڭ بىرس ۇئنى
ەئگهر. يهنه بىرسـى پىكىـر. پاكىت

مهن ائلدىمدا تۇرغان بىر ماشىنىغا
ماۋۇ ماشىنا قىزىل رەڭلىـك«قاراپ 
 دېگىنىم بىردېسهم، مېنىڭ» ىئكهن

مـاۋۇ«ەئگهر مهن . پاكىت بولىـدۇ
ــشى ــادىكى ەئڭ ياخ ــىنا دۇني ماش

دېسهم، ۇئ مېنىڭ پىكىرىم» ماشىنا
ــدۇ ــىنا. بولى ــۇ ماش مهن ۈئچــۈن ب

ەئڭ ياخــشى بولــسىمۇ، باشــقىالر
.ۈئچۈنمۇ شۇنداق بولۇشى ناتايىن



211 

ـــڭ ـــز ۇئيغـــۇرالر ۈئچـــۈن بىزنى بى
ـــــــــۇزىكىمىز، ناخـــــــــشىمىز، م
ــــــــامىقىم ىز،ۇئســــــــسۇلىمىز، ت

ائدىتىمىـز-مهدەنىيىتىمىز ۋە ۆئرپ
ـــىلىرىمىز ـــۇن نهرس ـــارلىق نۇرغ قات

لـېكىن، ۇئالرنـى. ىئنتايىن ېئـسىل
دۇنيــا بــويىچه ەئڭ ياخــشى، دەپ

ۇئالر بىــــز. ېئيتقىلــــى بولمايــــدۇ
ۈئچــۈن ىئنتــايىن ېئــسىل بــولغىنى
بىلهن، باشـقا مىللهتـلهر ۈئچۈنمـۇ

بىــر. شــۇنداق بولۇشــى ناتــايىن
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سىلهر ائساسىدامىللهتكه خاس نهر
ـــويىچه ەئڭ ـــا ب ـــلهت دۇني ۇئ مىل
ياخشى مىللهت، دەپ باھا بېـرىش

ســـىز. ائنـــچه مۇۋاپىـــق ەئمهس
ــڭ ــتىم ائمېرىكىلىقالرنى ــۇنجى قې ت
ـــپ، ـــستۇرانىغا كىرى ـــدانول رې ماك

دېگهن تامىقى" ساندۋىتچ"ۇئنىڭ 
بىلهن مايدا پىشۇرغان ياڭيوسـىنى
يېـــسىڭىز، ۇئ ىئنتـــايىن مىزىلىـــك

لـېكىن. شى مۇمكىنتۇيۇلۇپ كېتى
 كــۈن ىئككــى2ســىز ۇئنــى ۇئدا 
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ــسىڭىز، ــق تامــاق ۈئچــۈن يې ۋاقلى
ــــپ ــــاتتىق زېرىكى ــــدىن ق ۇئنىڭ

ــسىز ــى ۇئدا . كېتى ــۈن2لهغمهنن  ك
ــــداق ىئككــــى ۋاق يىــــسىڭىز ۇئن

ەئگهر. زېرىكمهســلىكىڭىز مــۇمكىن
ـــــڭ ـــــر ۋىېئتناملىقالرنى ســـــىز بى
ــسىڭىز، ــدىن ۆئت ــستۇرانى ائلدى رې

ىق پـۇراقبۇرنىڭىزغا بىر خىل سېـس
ــدۇ ــز ۈئچــۈن. كىرى ــا شــۇ بى ەئمم

ــــاملىقالر سېــــسىق پــــۇراق ۋىېئتن
ۈئچۈن خـۇددى بىزنىـڭ بۇنىمىزغـا
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.پولو پۇرىغاندەك پۇرىشى مۇمكىن
ۋىېئتناملىقالرنىـــڭ«شـــۇڭا بىـــز 

»تامىقى ىئنتايىن سېـسىق ىئـكهن
قىسقىـسى، بىــر. دېـسهك بولمايــدۇ

مىللهتكه خاس نهرسىلهر ۈئسـتىدە
ان قهدەرتوختالغانـــــدا، ىئمكـــــ

-ســىزنىڭ ۇئنــى ياخــشى كــۆرگهن
ـــــپ، ـــــۆرمىگهنلىكىڭىزنى ېئيتى ك
.ۇئنىڭغا باھا بېرىـشتىن سـاقلىنىڭ
ـــسىڭىز، ـــى باھالى ـــىز ۇئن ەئگهر س
ــــــز پهقهت ــــــىزنىڭ ېئيتقىنىڭى س
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ۆئزىڭىزنىڭ پىكىرى بولۇپ، ۇئنىـڭ
 . پاكىت بولۇشى ناتايىن

ـــا ـــا باھ ـــدا ۇئيغۇرغ مهن يۇقىرى
بېرىـــشتىكى تـــوغرا پوزىتـــسىيه ۋە

ـــچهۇئ ـــر نهچ ـــت بى ـــۇلغا ائىئ س
مهســـىلىلهر ۈئســـتىدە ســــۆزلهپ

ــۈم ــڭ. ۆئتت ــدى ۇئيغۇرنى ــز ەئم بى
ــــداق ــــى قان ــــادىكى وئرنىن دۇني
چۈشــىنىش كېرەكلىكــى توغرىــسىدا
.توختىلىــــشقا تهييــــار بولــــدۇق
تۆۋەنـــدە بـــۇ مهســـىله ۈئســـتىدە
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ــــــــۆزەتكهن ۋە ــــــــڭ ك ۆئزۈمنى
وئيلىغــــانلىرىنى بايــــان قىلىــــپ

 :ۆئتهي
ىـــلهنمهن گهپنـــى ائلـــدى ب) 1

ــتىدىن ــۇرالر ۈئس ــارىختىكى ۇئيغ ت
ــالي ــڭ. باش ــارىخىي خاتىرىلهرنى ت

4000كۆرسىتىـــشىچه، ۇئيغـــۇرالر 
ــگه ــا ىئ ــۇق تارىخق ــدىن ائرت .يىل

 مىــڭ يىللىــق تــارىخىي4مۇشــۇ 
دەۋىر جهريانىدا، ۇئيغۇرالر ۆئزىگه
ـــي ـــى تهرەققى ـــاس مهدەنىيهتن خ
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قىلــدۇرۇپ، دۇنيــا مهدەنىيىتىگىمــۇ
ىلهرنىكـــۆزگه كۆرۈنهرلىـــك تـــۆھپ

ەئســىرنىڭ ائخىــرى-19. قوشــقان
ـــــلىرىدا-20ۋە  ـــــىرنىڭ باش ەئس

ۇئيغــۇر دىيارىــدا ېئلىــپ بېرىلغــان
ىئلمىـــــي ۋە ائرخېوئلوگىيهلىـــــك
تهكشۈرۈشلهر ائرقىلىق نۇرغۇنلىغان

بـــۇددا(ۆئڭكـــۈردىكى بۇدخانـــا 
، بــــــــــۇددا)مىڭۆئيلىــــــــــرى

ــام ــدۇقلىرى، ت ــسى قال ىئبادەتخانى
ـــزاھ ـــك ىئ ـــىملىرى، قىممهتلى رەس
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ملىرى، كىتاب ۋە ھـۆججهتلهررەسى
ــان ــا ۋە. بايقالغ ــا، ائمېرىك ياۋروپ

ياپونىيهلىـــــك تهكـــــشۈرگۈچىلهر
ۇئيغۇر دىيارىدا تېپىلغان سـهنەئت
ـــران ـــايىن ھهي ـــا ىئنت بايلىقلىرىغ
قالغـــــان بولـــــۇپ، ۇئالرنىـــــڭ
تهشۋىقاتى دۇنيادىكى قىزىققـۇچى
.كىشىلهرنىڭ دىققىتىنـى قوزغىغـان
ھــــازىر ۇئيغۇرالرنىــــڭ قهدىمىــــي
مهدەنىـــيهت بۇيـــۇملىرى بېـــرلىن،
لوندون، پـارىج، توكيـو، لېنىنگـراد
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ۋە نهۋ دېلھى مۇزېيلىرىدا قويۇلغان
بۇيۇمالرنىــڭ ىئنتــايىن مــۇھىم بىــر

مۇشــۇ. قىــسمىنى تهشــكىل قىلىــدۇ
مهدەنىـــيهت بۇيـــۇملىرى ھهمـــدە
ــول ــان ق ــدا تېپىلغ ــۇر دىيارى ۇئيغ
ــــۆججهتلهر ــــقا ھ ــــا ۋە باش يازم

نتـــايىنۇئيغۇرالرنىـــڭ تارىختـــا ىئ
يــۇقىرى مهدەنىــيهت دەرىجىــسىگه
ـــى ـــلهت ىئكهنلىكىن ـــكهن مىل يهت

 . كۆرسىتىپ بېرىدۇ
 خىـل يېزىـق3ۇئيغۇرالر تارىختا 
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ــــان ــــشلىتىپ باقق -7 ۋە -6. ىئ
ەئسىرلهردە ۇئالر كۆك تۈرك بىـلهن
بىـــــرلىكته وئرقـــــۇن يېزىقىنـــــى

ـــيىن. ىئـــشلهتكهن ۇئنىڭـــدىن كې
دەپ» ۇئيغۇر يېزىقـى«كېيىنلىكته 
ـــان ـــۇلائتالغ ـــى قوب ـــر يېزىقن  بى
بـــۇ يېزىقنـــى ۇئيغـــۇرالر. قىلغـــان

ـــدا800كېيىنكـــى  ـــل جهريانى  يى
ىئشلىتىپال قالماستىن، باشقا تـۈرك
ـــا ـــۇلالر، ھهتت ـــرى، موڭغ خهلقلى

ــــانجۇالرمۇ ىئــــشلهتكهن -10. م
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ەئســــىردە ۇئيغــــۇرالر ىئــــسالمغا
كىرىــپ، ەئرەب يېزىقىنــى قوبــۇل

بۇ يېزىقنىـڭ ىئشلىتىلىـشى. قىلغان
 .  وئمۇمالشقانەئسىردە-11

ۇئيغۇرالرنىــڭ قهدىمىــي ەئدەبىــي
ــۇددا ــسى ب ەئســهرلىرىنىڭ كۆپىنچى
دىنــــى بىــــلهن مــــانى دىنــــى
ـــڭ ـــۇپ، ۇئالرنى ـــستلىرى بول تېكى
ىئچىدە نهسرىي، شېىئرىي ەئسهرلهر

ــــــار ــــــتانالرمۇ ب ــــــۇ. ۋە داس ب
ەئسهرلهرنىڭ بىر قىسمى گېرمانچه،
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ىئنگلىــزچه ۋە رۇســچىگه تهرجىــمه
ـــان ـــۇرالر. قىلىنغ ـــسالمغاۇئيغ  ىئ

كىرگهنـــدىن كېيىنمـــۇ ۆئزىنىـــڭ
ــيهت ــىيادىكى مهدەنى ــۇرا ائس وئتت
جهھهتتىكـــى يـــۇقىرى وئرنىنـــى

دۇنياغـا داڭلىـق. ساقالپ كهلـگهن
ۇئيغۇر زىيالىلىرى ۋۇجۇتقا كېلىپ،
ــۈللهنگهن ــاتى گ ــۇر ەئدەبىي .ۇئيغ
ــاپ ــالپ ياش ــن باش ــۇ دەۋردى ائش
ـــــگهن يـــــۈزلىگهن مـــــۇھىم كهل

اسەئسهرلهرنىڭ ىئچىدە يۈسۈپ ھ
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ــــــڭ) 70-1069(ھاجىــــــپ  نى
ـــك« ـــاتغۇ بىلى ـــۇد»قۇت ىئ، مهھم

دىــــۋانى لــــۇغهت«قهشــــقىرىنىڭ 
ىئ ۋە ەئھمهت يۈكنهكىنىـڭ»تۈرك

ياكى(لىرى »ەئتهبهتۇل ھهقايىق«
 . بار") ھهقىقهتلهر بوسۇغىسى"

ۇئيغۇرالرنىـــڭ تېبابهتچىلىـــك ۋە
داۋاالشــتا ىئنتــايىن كهڭ بىلىمــى

-906(ســۇڭ سۇاللىــسى . بولغــان
رىلىرىــــــــــــــــــــدەخاتى) 960

كۆرسىتىشىچه، نانتو ىئسىملىك بىـر
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ۇئيغــۇر دوختــۇر شــۇ چاغــدىكى
ــپ، ــا ســهپهر قىلى جۇڭگــو دىيارىغ
خهنـــزۇالر ۇئقمايـــدىغان نۇرغـــۇن
دورىالرنى ۆئزى بىلهن بىرگه ېئلىپ

ـــان ـــىجېن . بارغ ـــى ش -1518(ل
ــق) 1593 ــا داڭلى ــۈزگهن دۇنياغ ت

جۇڭگـــو تېبابهتنىـــڭ قىـــسقىچه
ـــۇرالر د ـــگه ۇئيغ ـــانى ىئچى وراباي

ــپ ىئــشلهتكهن  ــۈك103قىلى  تۈرل
غهربلىـك. ۆئسۈملۈك كىرگۈزۈلگهن

يىڭــنه«زىيالىالرنىــڭ ېئيتىــشىچه 
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ــانجىپ داۋاالش ــۇرالر»س ــى ۇئيغ ن
ــكهن ــان ىئ ــاد قىلغ ــى. ىئج يېقىنق

يىلالردا ۇئيغۇر دىيارىدا مهخسۇس
ـــى ـــۋى دورىلىرىن ـــۇر ەئنەئنى ۇئيغ
ـــــــــــدىغان ـــــــــــق قىلى تهتقى
ـــسى ـــر قانچى ـــستىتۇتالردىن بى ىئن

 . لدىقۇرۇ
ۇئيغــۇرالر بىناكــارلىق، ســهنەئت،
مۇزىكـا ۋە خهت بېــسىش قاتــارلىق
ســاھهلهردىمۇ يــۇقىرى دەرىجىلىــك

غهربلىــك. تهرەققىياتقــا ېئرىــشكهن
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ـــــــي ـــــــڭ ىئلمى تهتقىقاتچىالرنى
ماقالىلىرىغا ائساسالنغاندا، ۇئيغۇر
ــــــــــان ــــــــــدىن تېپىلغ دىيارى
ـــشىچه، ـــڭ ىئسپاتلى ھۆججهتلهرنى

ــڭ ىئ ــالىق دېھقانالرنى ــدەياۋروپ چى
ۇئنداق قىالاليدىغانالر ائنـچه يـوق
بىر مهزگىلـدە ۇئيغـۇر دېھقـانلىرى
قــانۇنىي تهرمىلــوگىيه ىئــشلىتىپ

ېئالن قىلىنغـان. كېلىشىم يازالىغان
ــــــا ائساســــــالنغاندا، دوكالتالرغ
گۇتېنبېرگ خهت بېسىشنى كهشىپ
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قىلىشتىن نهچـچه ەئسـىر ىئلگىـرى
ۇئيغـــــۇرالر كىتـــــاب بېـــــسىپ

وئتتـۇرا. لغانچىقىرىشنى بىلىپ بو
ەئسردە، خهنزۇالرنىڭ شـېىئرىيهت،
ەئدەبىيات، تىياتىرخانا، مۇزىكا ۋە
رەســــــىم ســــــىزىش ىئــــــشلىرى
ــــــڭ تهســــــىرىنى زور ۇئيغۇرالرنى

-981. دەرىجىــدە قوبــۇل قىلغــان
ــــلهن  ــــى بى ــــڭ-984يىل يىلىنى

ــــۇر ــــدا قاراخوجــــا ۇئيغ ائرىلىقى
پادىشاھلىقىغا ائمباسـىدور بولـۇپ
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ىئـــــــشلىگهن ۋاڭ يهنـــــــدې ۆئز
ـــــداق دەپ ـــــدا مۇن تهرجىمىھالى

ـــــــــان ـــــــــۇر«: يازغ مهن ۇئيغ
ــۇ كهڭ ــۆرگهن ب ــشاھلىقىدا ك پادى
كۆلهملىــك مهدەنىــيهتكه ىئنتــايىن

بۇ پادىـشاھلىقنىڭ. ھهيران قالدىم
ــــدە ياســــالغان ــــمه يهرلىرى ھهم
ــسى، ــۇددا ىئبادەتخانى ــا، ب بۇدخان
تــام رەســىمى، ھهيــكهل، مۇنــار،
ـــڭ ـــستان، ۆئي ۋە وئردىالرنى گۈلى

ى تهسۋىرلهش مـۇمكىنگۈزەللىكىن



229 

-ۇئيغۇرالر قولدا ائلتـۇن. ەئمهس
كۈمــــۈش بۇيــــۇملىرى ۋە ۋازا ۋە
ساپال قـاچىالر ياساشـقا ىئنتـايىن

ـــــڭ. مـــــاھىر ىئـــــكهن بهزىلهرنى
ېئيتىشىچه تهڭرى بۇ خىل تاالنتنى

» .مۇشۇ خهلققىال بهرگهن ىئكهن
ـــۇرالر ـــۇرۇن ۇئيغ ـــسالمدىن ب ىئ
شـــامانىزم، بـــۇددىزم ۋە مـــانىزم

ـــا ـــشهنگهندىنلىرىغ ـــۇددىزم.  ىئ ب
ــــــڭ ۇئيغــــــۇر دىيارىغــــــا بىزنى
دەۋرىمىزنىـــڭ بېـــشىدا كىـــرگهن
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بولـــۇپ، شـــۇنىڭدىن كېـــيىن ۇئ
ــــۈركىي ــــدىكى ت ــــۇر دىيارى ۇئيغ
خهلقلىرى ائرىسىدا ناھايىتى تېـزال

مىڭۆئي دەپ ائتالغان. كېڭهيگهن
ــــــۇددا ــــــھۇر ب ــــــا مهش دۇنياغ
ــــدۇغىنى ــــڭ قال ىئبادەتخانىلىرىنى
كۇچــــا، تۇرپــــان ۋە گــــانجىلىق
ۇئيغۇرالر ياشـىغان دۇنخـۇائڭالردا

كۇچــا. ھــازىرمۇ كــۆرگىلى بولىــدۇ
شهھىرىدە كهمـبهغهللهرگه يـاردەم

 تىـن50قىلىش ۈئچۈن ياسـالغان 
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ائرتـــۇق بۇتخانـــا، كۈتۈپخانـــا ۋە
ـــرى ســـاھاۋات وئرۇنلىـــرى-خهي
خـوتهن شـهھىرىدە چـوڭ. بولغان

ـــــــــــــۇددا ـــــــــــــك ب كۆلهملى
. بار بولغان14ىئبادەتخانىسىدىن 

يىلــى قاراخــانىالر-934ۇئيغــۇرالر 
ــان ــۇغرا خ ــاتۇق ب ــدارى س ھۆكۈم
.دەۋرىدە ىئسالمنى قوبـۇل قىلغـان
شــــۇنىڭدىن باشــــالپ ىئــــسالم
ۇئيغۇرالرنىڭ بىردىنبىر دىنى بولۇپ

ۇئيغۇرنىڭ قۇدرىتى ۋە. كېلىۋاتىدۇ
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مهدەنىيىتــــــى ۇئزۇن تــــــارىخىي
دەۋرلهردە تهرەققىـــــي قىلىـــــپ،
وئتتــۇرا ائســىيادا مىــڭ يىلــدىن

ــــۇق ۋا ــــقائرت ــــت ھۆكۈمرانلى قى
 . وئرنىنى تۇتۇپ كهلگهن

ــــا،  ــــدىكى-1870ەئمم يىللىرى
مانجۇالرنىڭ تاجاۋۇزىـدىن كېـيىن
ـــشكه ـــاتتىق چېكىنى ـــۇرالر ق ۇئيغ

شۇ سهۋەبتىن، ۇئيغۇرالر. باشلىدى
ەئسرنىڭ ائخىرقى يېرىمـى ۋە-19
ـــــــدىنقى-20 ـــــــىرنىڭ ائل ەئس
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ــــا ســــاناەئت ــــدىكى دۇني يېرىمى
ــا ھــېچ قانــداق تــۆھپه ىئنقىالبىغ

ـــالمىدى ـــا. قوش ـــى دۇني ىئككىنچ
ــساتتا ــى ىئقتى ــىدىن كېيىنك ۇئرۇش
تېز تهرەققىي قىلغان مىللهتلهرنىـڭ

ــــــدى ــــــا كىرەلمى -20. قاتارىغ
ەئســرنىڭ كېيىنكــى يېرىمىــدىكى
خهۋەرلىـــــشىش دەۋرى، ۇئچـــــۇر
دەۋرى ۋە كومپيـــۇتېر دەۋرلىرىنـــى
ۆئزى ۈئچـــۈن وئبـــدان خىـــزمهت

ــــدى ــــدا. قىلدۇرالمى ــــۇ جهريان ب
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ـــۇرالردىن  ـــپۇئيغ ـــانى جهل دۇني
ــــــه ــــــرەر نهرس ــــــۇدەك بى قىلغ
چىقمىغاچقــا، دۇنيــادىكى نۇرغــۇن
ــا ۋە ــۇ ائمېرىك ــلهر، بولۇپم مىللهت
ياۋروپا ەئللىرىدىكى ۇئيغۇر بىـلهن

قېرىنداشـــلىق مۇناســـىۋىتى-قـــان
يوق مىللهتلهر ۇئيغۇرنى ائساسـهن
ائڭالپ باقمىغان، بىر خىل ھـالهت

ــــا ــــازىرمۇ داۋام قىلماقت ەئگهر. ھ
ـــۇرالر  ـــدىكىۇئيغ ـــى زامان يېقىنق

پهننىي، تېخنىكىلىق، ىئقتىـسادىي،



235 

ىئجتىمــــــــاىئي ۋە سىياســــــــىي
ــــــدىن تهرەققىياتالرغاقــــــا يېقىن
ەئگىشىپ ماڭالىغان بولسا، ۇئيغۇر
دىيارىــــدىكى يهر ائســــتى ۋە يهر
ۈئستى تهبىـىئ بـايلىقلىرى بىـلهن،
ــار ۋە ــدا قات ــېچ بولمىغان ــازىر ھ ھ
كۇۋەيــــت قاتــــارلىق دۆلهتنىــــڭ

ــــ ــــرى بى ــــشاشخهلقلى لهن وئخ
تۇرمۇش سهۋىيىسىدە ياشـىيالىغان

مهن بىلىــــمهن، بــــۇ. بــــوالتتى
ــۇق ۋە ــر غورۇرل ــۋىرلهر ھهر بى تهس
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ۋىجـــدانلىق ۇئيغۇرغـــا ياخـــشى
لــــــېكىن، بــــــۇ. ائڭالنمايــــــدۇ
بىـــــز تارىختـــــا. ەئمهلىـــــيهت

دۇنيــــادىكى، بولۇپمــــۇ وئتتــــۇرا
ائســـىيادىكى تهســـىرى ناھـــايىتى
چــوڭ مىللهتلهرنىــڭ بىــرى بولــۇپ

 لېكىن، بىـز ھـازىر ۇئنـداق.باققان
ۇئيغــۇرالر بــۇرۇن قولغــا. ەئمهس

كهلتــۈرگهن دۇنيــاۋىي ۇئتــۇق ۋە
شۆھرەتلهر ۇئالرنى ھـازىرقى-شان

دۇنيادىكى وئرنى ۈئستۈن مىلـلهت
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ۇئيغـۇرالر. قىلىپ كۆرسـىتهلمهيدۇ
كهلگۈسىدە قانـداق بولىـدۇ، بـۇنى
بىز ۇئيغۇرالرنىڭ بۇنىڭدىن كېـيىن

. گۈلهيدۇتۇتىدىغان يولىمىز بهل
ائمېرىكىدىكى ائق تهنلىكـلهر) 2

تارىختـــا ائمېرىكىـــدىكى يهرلىـــك
مىلـــلهت بولغـــان ىئنـــدىيانلىكلهر
ــــــك ــــــتىدىن كهڭ كۆلهملى ۈئس
ـــــــۈزگهن ـــــــق يۈرگ .قىرغىنچىلى
ـــــى ـــــا ۇئرۇش ـــــى دۇني ىئككىنچ
مهزگىلىدە گېرمانلىقالر يهھـۇدىيالر
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ۈئستىدىن قىرغىنچىلىق يۈرگـۈزۈپ
ـــــاقتى ـــــسا. ب ـــــاپونلۇقالر بول ي

ىيادىكى نۇرغـــۇن مىللهتـــلهرائســـ
ۈئستىدىن قىرغىنچىلىق يۈرگـۈزۈپ

بۇنىڭغــا وئخــشاش، بىــر. بــاقتى
مىلــــلهت باشــــقا بىــــر مىلــــلهت
ۈئستىدىن قىرغىنچىلىق يۈرگـۈزۈپ
باققـــان مىـــسالالر يهنه ىئنتـــايىن

لــېكىن، ۇئيغــۇرالر ۆئزىنىــڭ. كــۆپ
پۈتــۈن تارىخىــدا ناھــايىتى كهڭ
ـــلهن ـــك بى ـــاقلىق ۋە مهردلى قورس
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 مىلـلهت، باشـقا مهدەنىـيهتباشقا
ـــــــــــقا-ۋە ۆئرپ ائدەت، ۋە باش

دىنالرغــا يــول قويــۇپ، ۆئزىنىــڭ
.قوشنىلىرى بىـلهن ىئنـاق ۆئتـكهن
پۇرســــــهت تاپقانــــــدا باشــــــقا
.مىللهتــلهرگه ياردەمــدە بولغــان
ـــىلهرگه ۋە ۆئز ـــگه تهۋە نهرس ۆئزى
ەئمگىكىـــگه تايىنىـــپ، باياشـــات

ھهرگىــــز باشــــقىالر. ياشــــىغان
لىــــــــق ۋەۈئســــــــتىدىن زوراۋان

قىرغىنچىلىـــــق ېئلىـــــپ بېرىـــــپ
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شــۇڭا، ۇئيغــۇرالر ھــېچ. باقمىغــان
قانداق بىر تارىخىي جىنايىتى يوق

بـــۇ جهھهتـــته. پـــاك مىلـــلهت
ۇئيغۇرالر دۇنيـا ائلدىـدا قهددىنـى

ۆئزىـــدىن-ېئگىـــز كۆتـــۈرۈپ، ۆئز
ـــقا ـــدا ياشاش ـــرلهنگهن ھال پهخى

 . تولۇق ھوقۇقلۇق
ـــيىن-1870) 3 ـــدىن كې يىللىرى

تىـسادىي، ىئجتىمـاىئۇئيغۇرالر ىئق
ۋە سىياســــى قاتــــارلىق ھهمــــمه
جهھهتلهردە ۆئز تارىخىـدىكى ەئڭ
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.تۆۋەن نـۇقتىالرنى بېـسىپ ۆئتتـى
لېكىن، ۇئالرنىـڭ سـاناىئتى ائنـچه
ــــلهن، ــــان بى ــــي قىلمىغ تهرەققى
ـــسبهتهن ـــىغا نى ـــڭ نوپۇس ۇئالرنى
تېرىلغـــۇ يهرلىـــرى ۋە يـــايالقلىرى
ىئنتايىن كهڭ بولۇپ، دېھقانچىلىق

ىچىلىققــــــا تايىنىــــــپ،ۋە چارۋ
ــــۇش ــــات تۇرم ــــايىن باياش ىئنت

ھهچنېمىــــــدىن. كهچېــــــرگهن
باشـــــقا. ەئندىـــــشه قىلمىغـــــان

مىللهتــلهر بىــلهن رىقابهتلىشىــشكه
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ـــــان ـــــۇرى بولمىغ شـــــۇ. مهجب
ــــر ــــۇرالردا بى ــــهۋەبتىن، ۇئيغ س
ائالھىــدە خىلــدىكى ائقكۆڭــۈل،
يـــــــۇۋاش، مهرت، باشـــــــقىالرغا
كۆيۈنىدىغان، باشقىالرنى ۆئزىـدىن

ـــتۈن ك ـــسىخىكاۈئس ـــدىغان پ ۆرى
ــشكهن ــپ يېتى ــي قىلى ــۇ. تهرەققى ب

خىـــل پـــسىخىكا ەئينـــى زامانغـــا
پۈتــۈنلهي مــاس كهلــگهن بولــۇپ،
ــــــدەك ــــــڭ يۇقىرىقى ۇئيغۇرالرنى
مىـــجهزلهرگه ىئـــگه بولۇشـــى ۇئ
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چاغـــدا بىـــر خىـــل ائرتۇقچىلىـــق
ــدى ــۈنلهي. ىئ ــان پۈت ــازىر جاھ ھ

ـــر ائدەم . ۆئزگهردى 10بـــۇرۇن بى
10ىر دانه نان يېگهن بولـسا، ھـاز

ـــشىپ ـــاننى تالى ـــر دانه ن ائدەم بى
شۇڭا، ۇئيغۇرالر. يهيدىغان بولدى

بۇنىڭـــــدىن كېـــــيىن قۇلـــــدەك
ياشاشنىڭ ائلدىنى ېئلىش ۈئچۈن،
يۇۋاشــــلىق بىــــلهن ھورۇنلــــۇقنى

ـــرەك ـــشى كې ـــدىن. تاشلى كىچىكى
ــلهن ــلهر بى ــقا مىللهت ــپ باش تارتى
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ــدارنى ــشهلهيدىغان ىئقتى رىقابهتلى
ــرەك ــى كې ــۇرال. يېتىلدۈرۈش رۇئيغ

ـــار ـــداق ىئلغ ـــادىكى ھهر قان دۇني
مىللهتـــلهر بىـــلهن رىقابهتلىـــشىش
ـــدىغان ـــدارىنى يېتىلدۈرەلهي ىئقتى

شـۇنداقال. پاراسهتكه ىئـگه-ەئقىل
ـــار ـــداق ىئلغ ـــادىكى ھهر قان دۇني
ــــار ــــۇ ىئلغ ــــىلهرنى، بولۇپم نهرس
مهدەيهتنى تېز قوبۇل قىالاليدىغان

ســـــــهۋىيه-مهدەنىـــــــي ۋە ائڭ
ارىختىمۇبۇ نۇقتا ت. ائساسىغا ىئگه
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ھـــــــــازىرمۇ. ىئـــــــــستاپالنغان
مهن بىــر قېــتىم. ىئــسپاتلىنىۋاتىدۇ

ـــــر ـــــۇم بى ـــــڭ مهل كالىفورنىيهنى
ـــــــۈزۈلگهن، ـــــــهھىرىدە ۆئتك ش
ائمېرىكىلىــــق يهرلىــــك مىلــــلهت
ــازىرقى ــدىيانلهرنىڭ ھ ــان ىئن بولغ
زامـــــــــــان نهتىجىلىرىنـــــــــــى
تهسۋىرلهيدىغان بىـر كـۆرگهزمىگه

ــــــدە. بــــــاردىم بــــــۇ كۆرگهزمى
شىپ چىققـانىئندىيانلهردىن يېتىـ

مهشھۇر شهخسلهرنى تونۇشـتۇرغان
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. كىـشى بـار ىئـكهن3جايدا ائران 
بـــۇالر پۈتـــۈن ائمېرىكـــا بـــويىچه
ـــر ـــۇ بى ـــاكى ش ـــانالرمۇ، ي تالالنغ
ــڭ ــانالرمۇ، ۇئ مېنى ــدىن چىقق جاي

ۇئنىـڭ بىرسـى. ېئسىمدە قالمـاپتۇ
ـــۇر، ـــدىغان دوخت ـــسهل داۋاالي كې
ــــــتهپ ــــــي مهك ــــــى ائلى بىرس

ــساپروفېســسورى، يهنه بىرســى بو ل
ــك ــۇرۇپ، ىئگىلى ــىركهت ق ۆئزى ش
.ياراتقــــــان كىــــــشى ىئــــــكهن
ائمېرىكىدەك ھهممه ائدەم ۈئچۈن
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ــــۇقىرى ــــدارىنىڭ ەئڭ ي ۆئز ىئقتى
چهكلىمىسىگىچه تهرەققىـي قىلىـش
ــر ــته، بى ــر دۆلهت ــار بى ــىتى ب پۇرس
ـــك ـــۆزگه كۆرۈنهرلى ـــتىن ك مىللهت

 ائدەم چىقىــشى3كىــشىدىن ائران 
ــــدۇ ــــشىنى چۆچۈتى ــــڭ. كى ۇئنى

ــــسىچه،  ــــۇرالر ەئك -1980ۇئيغ
ــڭ كېيىنكــى يېرىمىــدىن يىللىرىنى
باشــــالپ چهت ەئلــــگه چىقىــــپ

مۇشـۇ. وئقۇش پۇرسىتىگه ېئرىشتى
 يىلغا يهتمهيـدىغان20قىسقىغىنا 
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ۋاقىــــت ىئچىــــدە، چهت ەئلــــگه
ــــىتىگه ــــۇش پۇرس ــــپ وئق چىقى
ېئرىشكهن بۇ بىر تۇركۇم ۇئيغـۇرالر

پهن ۋە تېخنىكــا-ىئچىــدىن ىئلىــم
ڭساھهســــــىدە دۇنيــــــادىكى ەئ

ــرگه ــلهن بى ــشىلهر بى ــۇق كى نوپۇزل
دۇنيــادىكى ەئڭ ىئلغــار وئرۇنــالردا
ــــــشىلهردىن ــــــشلهيدىغان كى ىئ
ـــى ـــشىپ چىقت ـــۇنلىرى يېتى .نۇرغ

 يىـل20مېنىـڭ پهرىـزىمچه مۇشـۇ 
ىئچىــدە ۇئيغــۇرالردىن دوكتورلــۇق
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ــانى ــشكهنلهرنىڭ س ــا ېئرى ۇئنۋانىغ
. تىن ائشقان بولۇشى مـۇمكىن50

ــاد ــۇرالردا دۇني ــۇ ۇئيغ ــا ب ىكىمان
ـــــا ـــــلهر قاتارىغ ـــــار مىللهت ىئلغ
ۆئتۈشـــتىكى يوشـــۇرۇن كۈچنىـــڭ
ــسپاتالپ ــۈكىنى ىئ ــك كۆپل قانچىلى

 . بېرىدۇ
ـــۇرالر ـــشىمچه، ۇئيغ ـــڭ بىلى مېنى
ـــــق ـــــدە مىللهتنـــــى تهتقى ىئچى
ــالىالردىن بىرەرســى قىلىــدىغان زىي

دۇنيادا مىللهتنـى ەئڭ كـۆپ. يوق
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.تهتقىــق قىلىــدىغانالر يــاپونلۇقالر
.انلىقالرۇئالردىـــن قالـــسا گېرمـــ

ۇئيغۇرالرنىـــڭ بـــۇ خىـــل ھـــالىتى
ـــز ـــر ائجىزلىقىمى ـــڭ يهنه بى بىزنى

ــدۇ ــۇپ تۇرۇۋاتى ــلهت. بول ــر مىل بى
پهقهت سېلىـــشتۇرۇش ائرقىلىقـــال
ۆئزىنىــــــــڭ قانــــــــداقلىقىنى ۋە
ـــــــداقلىقىنى ـــــــقىالرنىڭ قان باش

سېلىـــــشتۇرماي. چۈشـــــىنهلهيدۇ
ـــويىچه ـــا ب ـــى دۇني ـــۇرۇپ ۆئزىن ت
بىرىنچــى دەۋېلىــش بىــر ۇئچىغــا
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مهن بــــۇ.  نــــادانلىقتۇرچىققــــان
سۆھبهتنىڭ ائلدىنقى بىر قىـسمىدا
بىـــر ائدەم ۈئچـــۈن ۆئزىـــگه بىـــر
باياننـامه تاللىۋېلىـشنىڭ ىئنتـايىن

بۇ بىر. مۇھىملىقىنى ېئيتىپ ۆئتتۈم
.مىللهت ۈئچۈنمۇ ىئنتايىن مـۇھىم

ـــامىنى  ـــداق بايانن ـــلهت«بۇن مىل
ـــــسى دەپ ائتاشـــــقىمۇ» تهربىيى

ـــــدۇ ـــــڭ. بولى مهســـــىلهن، مېنى
ــــاپونلۇقالر ۆئزچۈشى ــــشىمچه ي نى

ــــپ ــــۈن ېئلى ــــرى ۈئچ پهرزەنتلى



252 

ــاكى دۆلهت ــلهت ي ــدىغان مىل بارى
تهربىيىـــسى مۇنـــداق بىـــر قـــانچه

تولۇق(نۇقتىنى ۆئز ىئچىگه ائلىدۇ 
ــاپونىيهدە ــايلىرىنى ي ــان ج بولمىغ
ـــقا ـــان باش ـــان ۋە وئقۇۋاتق وئقۇغ
ھهمــــــشهھهرلهرنىڭ تولــــــۇقالپ

 ): كېتىشىنى ۈئمىد قىلىمهن
ھېچ قانـداق تهبىـىئياپونىيه . 1

.بـــايلىقى يـــوق بىـــر ائرال دۆلهت
شۇڭا ياپونلۇقالر باشقىالرغا بـوزەك
بولماســــلىق ۈئچـــــۈن چوقـــــۇم
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دەرىجىـــدىن تاشـــقىرى قـــاتتىق
ىئـــــشلهپ، باشـــــقىالرنىڭكىدىن
ياخـــــشىراق نهرســـــه ىئـــــشلهپ

ــرەك ــشى كې ــر. چىقىرى ــدا بى ياپون
مهزگىل تۇرۇپ باققان كىـشىلهر بـۇ

ەر سـىڭىپۇئقۇمنىڭ ۇئالرغا نهقهد
كهتكهنلىكىنــــى ائســــانال ھــــېس

مهن ياپوندا وئقۇۋاتقان. قىالاليدۇ
ۋاقتىمــــــدا، بــــــۇرۇن بىزنىــــــڭ
ــۇش ــشلهپ وئق ــدا ىئ تهجرىبىخانى
پۈتتــــۈرۈپ چىقىــــپ كېتىــــپ،
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شىركهتته بىر قانچه يىـل ىئـشلهپ
باققانالرنىــڭ ېئيتىــپ بېرىــشىچه،
ۇئالر وئقۇش پۈتتۈرگهندىن كېيىن

ــــلهپكى  ــــدە،5دەس ــــل ىئچى  يى
 كـۈن، ھهر7ركهتته ھهپتىسىگه شى

ــدە  ــۈنى كهم دېگهن ــاەئت12ك  س
ەئگهر ســـــــىز. ىئـــــــشلهيدىكهن

ياپونىيهگه بارسىڭىز، كهچ سـاەئت
 الردا ۇئالرنىڭ بىنالىرىغا قـاراپ10

شــــىركهت بىنالىرىنىــــڭ. بېقىــــڭ
ـــــورۇق ـــــى ائساســـــهن ي چىرىغ
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ىئكهنلىكىنـــى، ۇئنىڭـــدا تـــېخىچه
ــــشىلهرنىڭ ىئــــشلهۋاتقانلىقىنى كى

 . كۆرىسىز
ـــۇش،. 2 ـــشهنچلىك ائدەم بول ىئ

كرېدىتى بار ائدەم بولۇش مـۇتلهق
كــــۆپ ســــانلىق ياپونلۇقالرنىــــڭ
كىشىلىك خاراكتېرى بولـۇپ، بـۇنى
ھهر بىر بالىغا كىچىكىدىن تارتىـپ

ەئگهر بىــر. ســىڭدۈرگهن بولىــدۇ
ـــپ، ـــرىگه ۋەدە بېرى ـــاپونلۇق بى ي
ۆئزىنىڭ شهخـسىي يـاكى سـىرتقى
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ســــــهۋەبلهر تۈپهيلىـــــــدىن ۆئز
ـــسا،ۋەد ـــان بول ـــسىدە تۇرالمىغ ى

ـــــتىم ۋەدە بهرگهن ـــــى قې كېيىنك
ـــڭ ـــدا، ۇئنى ـــى ۇئچراتقان ائدەمن
ائلدىدا ۆئز قارنىنى پىچـاق بىـلهن
.يېرىــپ ۆئلــۈپ بېرىــشى مــۇمكىن
ـــــشهنچلىك ـــــاپونلۇقالردىكى ىئ ي
بولۇش، كرېدىتى بـار بولـۇش كـۆز
قارىـــشى مانـــا مۇشـــۇ دەرىجىـــگه

شۇڭالشــــقا. بېرىــــپ يهتــــكهن
ىــشىپ ىئــشلهپ،ۇئالرنىــڭ ھهمكارل
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بىــر ىئــشنى ۋۇجۇتقــا چىقىــرىش
 . قابىليىتى ىئنتايىن يۇقىرى

باشــــــــقىالرغا توســــــــالغۇ. 3
ەئگهر سىز ياپونىيهنىڭ. بولماسلىق

كوچىـــــسىدا كېتىـــــپ بېرىـــــپ،
ـــشىنى ـــر كى ـــسىزلىكتىن بى دىققهت
سوقۇۋەتـــــسىڭىز، ســـــىز ەئپـــــۇ
سوراشتىن بۇرۇن ۇئ كىشى سىزدىن

ــورايدۇ ــۇ س ــدا ۇئ. ەئپ ــۇ ەئھۋال ب
ــش ــى كى ەئگهر مهن«ىنىڭ وئيلىغىن

دەل مۇشۇ پهيتـته مۇشـۇ وئرۇنـدا
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بولمىغان بولـسام، ۇئ كىـشى مېنـى
ــــوقۇۋەتمهيتتى ــــدىن»س ، دېگهن

يـــاپونىيهدە پويىزغـــا. ىئبـــارەت
چۈشـــسىڭىز ائدەم بىـــلهن لىـــق
ــدا ھــېچكىم ــويىز ۋاگونى تولغــان پ
ـــاي، ـــداق ائۋاز چىقارم ـــېچ قان ھ
تېلېفونـــــــدىمۇ سۆزلهشـــــــمهي،

.انلىقىنى كۆرىسىزجىمجىت وئلتۇرغ
مانا بۇ ەئتراپىـدىكىلهرگه دەخلـى
يهتكـــۈزۈپ قويماســـلىق ۈئچـــۈن

بۇ ىئـشنىڭ بىـز بـۇ يهردە. شۇنداق
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ـــلهن ـــىله بى ـــان مهس توختىلىۋاتق
ـــــوق ـــــىۋىتى ي ـــــچه مۇناس .ائن
شۇنداقتىمۇ ۇئنـى بـۇ يهردە تىلغـا
ـــاپون ـــهۋەب، ي ـــشىمدىكى س ېئلى
ـــڭ ـــلهت ېئڭىنى ـــدىكى مىل خهلقى
هنهقهدەر يــــــــۇقىرى پهللىــــــــگ
ــــتىن ــــى تهسۋىرلهش يهتكهنلىكىن

 . ىئبارەت
ــــى ــــلهت ېئڭ ــــاپونىيهدە مىل ي
توغرىسىدا ھېچ قانداق تهشـۋىقات
ــاائلىيهت ــك پ ــاكى كهڭ كۆلهملى ي
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ھــــېچ بولمىغانــــدا مهن. يــــوق
 يېــرىم يىــل2يــاپونىيهدە تۇرغــان 

جهريانىـــدا مهن ۇئنـــداق ىئـــشنى
-لـېكىن، يـاش. كۆرۈپ باقمىـدىم

ۆئسمۈرلهردە يۇقىرىقىـدەك ائڭنـى
كىچىكىدىن باشالپ يېتىلـدۈرۈش،
ھهر بىر يـاپون خهلقىنىـڭ ائڭلىـق

ائنـــا،-ائتـــا. ىئــشىغا ائيالنغـــان
مهكتهپ ۋە جهمىئيهتنىـڭ وئرتـاق
تهربىيىـــسى ائرقىلىـــق، يـــۇقىرىقى
ائڭــالر ھهر بىــر ياپونلۇقتــا پۇختــا
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 . يېتىلگهن
ــرەر ــۈن بى ــۇرالر ۈئچ ــازىر ۇئيغ ھ

ـــقان  ـــى«وئرتاقالش ـــلهت ېئڭ مىل
بـۇ جهھهتـته. يـوقدېگهن نهرسه 

بــالىالر ۈئچــۈن پۈتــۈن مىلــلهت
مىقياسىدا ېئلىپ بېرىلىدىغان ھـېچ

ــوق ــيه ي ــداق تهربى ــۇرالر. قان ۇئيغ
ـــان ۋە ـــۇ وئقۇغ ـــدە، بولۇپم ىئچى
شـــهھهردىكى ۇئيغـــۇرالر ىئچىـــدە
ــسىدە ــشىلهر، ۋەدى ــشهنچلىك كى ىئ
تۇرىـــدىغان كىـــشىلهر، ســـهمىمىي
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ــايىن ائز ــشىلهر ىئنت ــى. كى ائدەمن
ـــــــدىغ ـــــــۇكى،ېئچىندۇرى ىنى ش

ـــازىرغىچه ـــاكى ھ ـــدە ت ۇئيغۇرچى
ـــــدىكى  ـــــت«ىئنگلىزچى »كرەدى

دېگهن سېزگه توغرا كېلىدىغان بىر
شۇڭا كىشىلهرنىڭ بۇ. سۆزلۈك يوق

جهھهتتىكــى ېئڭــى ھهققىــدە ســۆز
شــۇنى كهســكىن. ېئچىــشمۇ قىــيىن

ــــۇر ــــۇمكىنكى، ۇئيغ ــــتىش م ېئي
ىئشلىرىنىڭ راۋاج تاپماسلىقىدا، بىر

 بىرەر چوڭقانچه ائدەم بىرلىشىپ،
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ـــــــشنى باشـــــــقا ېئلىـــــــپ ىئ
ـــــلهردە چىقالماســـــلىقىدا، ائدەم

يوقلۇقى، ائدەملهرنىڭ» كرەدىت«
ىئــشهنچلىك ەئمهســلىكى ىئنتــايىن

ۇئيغـۇرالردا. چوڭ رول وئيناۋاتىدۇ
ــار يــۇقىرى ســۈپهتلىك ــدىتى ب كرې
ائدەملهرنىـــــــڭ كهمچىللىقـــــــى
ۇئيغۇرنى دۇنياغا ساپاسـى تـۆۋەن
ـــايهن ـــپ نام ـــلهت قىلى ـــر مىل بى

مۇشـۇ سـهۋەبتىن، بىـر. لىۋاتىدۇقى
قــــانچه ائدەم بىرلىــــشىپ بىــــر
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ــك ــاكى ىئگىلى ــا ي ــىركهت قۇرس ش
باشلىسا، ۇئالرنىڭ ىئچىدىن چوقۇم
ــــــدىغان ائدەم ــــــانهت قىلى خىي

بىــر گۇرۇپپــا ائدەم. چىقىۋاتىــدۇ
ـــرەر چـــوڭ ىئـــشنى بىرلىـــشىپ بى
باشلىسا، ۇئالرنىڭ ىئچىدىن چوقۇم
ــگه ــان ۋەدى ــۇل قىلىنغ ــاق قوب وئرت

يلىق قىلىدىشان ائدەم چىقىپائسى
بىــــر قــــانچه ائدەم. كېلىۋاتىــــدۇ

بىرلىشىپ بىر ىئش ېئلىپ بارغانـدا،
چوقۇم شهخسىي مهنـپهەئت يـاكى
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ـــپهەئت ۈئچـــۈن ـــنه مهن كىچىككى
وئمۇمنىڭ مهنپهەئتى يـاكى چـوڭ
ــدىغانالر ــان قىلى ــى قۇرب مهنپهەئتن

ائق كۆڭۈل، سهمىمىي. چىقىۋاتىدۇ
ردەمائدەملهردىــن ۇئيغۇرالرغــا يــا

قىلىــــــمهن دەپ، بهزىلهرنىــــــڭ
ــــلىكىنىدىن، ــــشهنچلىك ەئمهس ىئ
ۆئزى خالىغــــــــــــــــــــــــانچه
ۆئزگىرىۋېلىـــشىدىن بۇرنىغـــا يهپ،
قاتتىق ھهسرەتته قالغـان، زىيانغـا
ۇئچرىغــــــــــان ۋە قــــــــــاتتىق
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.ۈئمىدسىزلهنگهنلهر ىئنتايىن كۆپ
ــدىمۇ، ــۇر دىيارى ــۋال ۇئيغ ــۇ ەئھ ب

ەئمدى بۇ. چهت ەئلدىمۇ شۇنداق
.زگهرتىش كېـرەكخىل ەئھۋالنى ۆئ

ۇئيغۇرالرنىڭ ىئجتىماىئ پهن بىلهن
شــــــۇغۇللىنىدىغان زىيــــــالىلىرى
ىئزدىنىـــــپ، پۈتـــــۈن مىلـــــلهت
ــۇر ۆئســمۈرلىرىدە مىقياســىدا ۇئيغ
يېتىلدۈرۈشـكه تېگىــشلىك مىلــلهت
ېئڭــى، مىلــلهت روھــى ۋە مىلــلهت
ەئخالقــى توغرىــسىدا تهكلىپلهرنــى
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ــــد ــــىنى ۈئمى ــــا قويۇش وئتتۇرىغ
نداق قىلمىساق،ەئگهر ۇئ. قىلىمهن

ــــشلىرىنى ــــڭ ىئ ــــز ۇئيغۇرالرنى بى
.ياخشىلىنىشقا قاراپ بۇرىيالمايمىز

 
مۇستهقىل ىئگىلىـك:  سوائل.5  

تىكلهشــكه بولغــان قاراشـــلىرىڭىز
قانداق؟ قانداق قىلغانـدا ھهم تېـز
ـــــــك ھهم مۇســـــــتهھكهم ىئگىلى

 تىكلىگىلى بولىدۇ؟ 
بۇ مهزمۇن ىئقتىـساد ۋە ىئگىلىـك
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ـــىگه  ـــقۇرۇش ساھهس ـــتباش ائىئ
ـــۇن ىئـــكهن ـــۇ ســـوائلنى. مهزم ب

ــــۇ ــــيىن، مهن ب ــــدىن كې كۆرگهن
سوائلغا بىر ائز ىئزدىنىپ، ىئگىلىك
باشـــــــــــقۇرۇش كهســـــــــــپىي
چۈشهنچىلىرىنى ىئـشلىتىپ تـۇرۇپ

يــوق،-جــاۋاب بېرىــشىم كېرەكمــۇ
ــدىم ــداق. دەپمــۇ وئيالن ەئگهر ۇئن

قىلسام، بهرگهن جـاۋابىم كهسـپىي
ــچه ــۇنالردىن ائن ــابتىكى مهزم كىت

ــى  ــدىكهنپهرق ــۇپ قالى ــوق بول .ي
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شـۇنداق بولغاچقـا، مهن بـۇ يهردە
ۆئزۈمنىــــــــــڭ ائمېرىكىــــــــــدا
كۆزەتكهنلىرىم ائساسىدا، بىر يېڭى
شىركهت قۇرۇش، يـاكى بىـر يېڭـى
ىئگىلىـــــك يارىتىـــــشتا قانـــــداق
ــــتىدە ــــارلىقى ۈئس ــــڭ ب يولالرنى

 . سۆزلهپ بېرىشنى قارار قىلدىم
ائمېرىكىــــــدىكى خۇسۇســــــىي

مهتكهشــىركهتلهرنى ۇئنىــڭ ھۆكــۈ
ــــا ــــاراكتېردە تىزىمغ ــــداق خ قان
ـــى ـــڭ يېڭ ـــدۇرۇلغانلىقى، ۇئنى ائل
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قۇرۇلغــان ۋاقتىــدىكى ىئقتىــسادىي
ـــــڭ ـــــى، ۇئنى ـــــلهغ مهنبهس مهب
ــڭ ــاراكتېرى، ۇئنى ــقۇرۇلۇش خ باش
ىئگىـــــــدارچىلىقى قاتـــــــارلىقالر
ــشىمىغان ــۇن وئخ ــىدا نۇرغ ائساس

مهن بــۇ. تـۈرگه ائيــرىش مــۇمكىن
ــــــــسىلى ــــــــى تهپ يهردە ۇئالرن

ۇئنىـڭ وئرنىغـا،. نتهسۋىرلىمهيمه
تۆۋەندىكىدەك سـوائلالرغا جـاۋاب

 : يازىمهن
ــــــىركهت ــــــر ش ەئگهر ۆئزەم بى
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ــسام، ماڭــا قانــداق قۇرمــاقچى بول
 يولالر بار؟ 

گهرچه مېنىـــــڭ يازىـــــدىغىنىم
ــــسىمۇ، ــــشى بول ــــڭ ىئ ائمېركىنى
بۇالرنىڭ ۇئيغۇر دىيارىـدىكى ۆئزى
شىركهت قۇرۇشنى ائرزۇ قىلىـدىغان

اق يــاردىمىۇئيغــۇر ياشــلىرىغا ائزر
 . بولۇپ قېلىشى مۇمكىن

 
ــر ــركىلىقالر بى ــدە مهن ائمې تۆۋەن
يېڭى خۇسۇسىي شىركهت قۇرۇشتا،
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ۇئالر ۈئچـــۈن مهۋجـــۇت بولغـــان
ــــولالر ــــۈرلىرى ۋە ي ــــىركهت ت ش

ـــــرىم ـــــتىدە ائي ـــــرىم-ۈئس ائي
  :توختىلىمهن

.يۇقىرى تېخنىكىلىق شـىركهت. 1
مهن بۇ خىل شىركهتلهر توغرىسىدا

ــــدىنقىمۇشــــۇ ســــۆھبهتنىڭ ائ ل
قىــــسىملىرىدا خېلــــى تهپــــسىلى

شـــۇڭا ۇئالرنـــى بـــۇ. توختالـــدىم
قىــسقىچه. يهردە تهكرارلىمــايمهن

ـــىزنىڭ ـــىلىگهندە، ەئگهر س خۇالس
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ــه ــر نهرس ــق بى ــۇقىرى تېخنىكىلى ي
توغرىسىدا ۆئزىڭىزنىڭ ھېچ كىمـگه
وئخـــــــــشىمايدىغان يـــــــــاكى
ــــــــسىپ باشــــــــقىالرنىڭكىنى بې
چۈشىدىغان بىرەر ىئدىيه، پاتېنـت

نىكىڭىـز بولـسا، سـىز ۆئزياكى تېخ
يېنىڭىزغا ىئقتىدارلىق تېخنىكىلىق،
كهســـــــــپىي ۋە باشـــــــــقۇرۇش
ــــانچىنى ــــر ق ــــدىن بى خادىملىرى
تــوپالپ، شــۇ نهرســىنى ىئــشلهپ
ــى ــىركهتتىن بىرن ــدىغان ش چىقىرى
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ــسىز ــڭ. قۇرى ــلهپكى مهبلهغنى دەس
ھهممىسىنى ۆئزىڭىز چىقارسىڭىزمۇ

بىـــر قىـــسمىنى ۆئزىڭىـــز. بولىـــدۇ
ىــسمىنى باشــقاچىقىرىــپ، بىــر ق

شهخـــسلهردىن، مهبـــلهغ ســـېلىش
كاپىتالىستلىرىدىن، مهبلهغ سېلىش
بانكىلىرىدىن ياكى ھۆكۈمهت قهرز
.پۇلىدىن ھهل قىلسىڭىزمۇ بولىـدۇ
ـــىرتتىن ھهل ـــى س ـــاكى ھهممىن ي

 . قىلسىڭىزمۇ بولىدۇ
ـــدا كهڭ. 2 كۆلهمـــدە-ائمېرىكى
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ــــۈن ــــان ۋە پۈت ــــۇت بولغ مهۋج
ـــــكه كهڭ ـــــدە-مهملىكهت كۆلهم

ان بىــر خىــل ىئگىلىــك بــارتارقالغــ
 Small "بولـۇپ، ۇئنـى ىئنگلىـزچه

Business " ۋە"Family Owned 
Business"ـــــــــــدۇ . دەپ ائتاي

كىچىــــك"بۇالرنىــــڭ مهنىــــسى 
ــــــــــك ائىئــــــــــله"ۋە " ىئگىلى

ــــك ــــدىكى ىئگىلى "ىئگىدارچىلىقى
بــــۇالر. دېگهنلهردىــــن ىئبــــارەت

كىچىــــك تىپتىكــــى مهھــــسۇالت
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ىئشلهپ چىقىرىـدىغان شـىركهتلهر
 مــاددىي مهھــسۇالتى يــوق،بىــلهن

پهقهت خېرىـــدارالرنى مـــۇالزىمهت
ىئــشلىرى بىــلهن تهمىنلهيــدىغان
.شـىركهتلهرنى ۆئز ىئچىــگه ائلىــدۇ
ـــۈردىكى ـــۇ ت ـــدىكىلهر مۇش تۆۋەن

 : ىئگىلىككه كىرىدۇ
ېئالن چىقىرىـشى مـۇالزىمىتى) 1

Advertising Services) (  
ھـــــاۋا تهڭـــــشىگۈچ ۋە ۆئي) 2

ــــۇملىرى   Air(ىئســــسىتىش بۇي
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Conditioning and Heating)   
ـــــــۇق) 3 ـــــــله ېئلېكترونل ائىئ

ۈئســـكۈنىلىرىنى رېمونـــت قىلىـــش
)Appliance Repair Service)   

ـــــورد) 4 ـــــۆججهتلهرنى-رېك ھ
باشـــقۇرۇپ ۋە ســــاقالپ بېــــرىش

 مۇالزىمىتى 
  (Bookkeeping Serivice) 

بىنــا ۋە ۆئي رېمونــت قىلىــش) 5 
)Building and Home Repairs( 

 مــۇالزىمىتى ۋە گىــلهمگىــلهم) 6 
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 Carpet Service and(تـازىالش 
Cleaning)  

بــــــاال بېقىــــــپ بېــــــرىش) 7 
Childcare)(  

ــــــۇالزىمىتى) 8 ــــــۇتېر م كومپي
Computer Service)(  

ســـــــــېمونت ىئـــــــــشلىرى) 9
)Concrete .(مهسـىلهن ۆئينىـڭ

ــــاتقۇزۇش ــــدىغا ســــېمونت ي ائل
  .قاتارلىقالر

ــــــلهن ۆئي) 10 ــــــشىم بى كېلى
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ــــشى ىئــــشلىرىن ــــشقۇرۇلى ى قىلى
)Contractors and 

Builders .(ــۇرۇنقى مهســىلهن، ب
ۆئيىـــگه يهنه بىـــر ېئغىزلىـــق وئي
قوشـــۇش؛ ائشـــخانىنى قايتىـــدىن
ياســـــاپ چىقىـــــش؛ مـــــۇنچىنى
قايتىـــــدىن ياســـــاپ چىقىـــــش

  .قاتارلىقالر
كىيىم تىكىش ۋە ۆئزگهرتىش) 11

Dressmaking and 
Alterations)(  
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 )(Electrical توك يوللىرى) 12
 )(Fencing ويال تاملىرىھ) 13
 Gardening(باغۋەنچىلىـك ) 14

Service.(ــك ــىلهن، مۇددەتلى  مهس
ھالدا ۆئينىڭ ائلدىدىكى ۋە ائرقـا

  .ھويلىدىكى وئتنى وئرۇش
ــۇالزىمىتى) 15 ــشچان ائدەم م ىئ

)Handyman Service( .قولىــدىن
ــــدىغان ــــل ىئــــشالر كېلى ھهر خى
ـــــــــدە ـــــــــى ىئنگلىزچى ائدەمن

"Handyman "ۇدەپ ائتايــــــــد.
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ائشۇنداق ائدەملهر ۆئز ائلدىغا بىر
ـــقىالرنىڭ ـــۇرۇپ، باش ـــىركهت ق ش
ۆئيىدىكى ياكى شىركىتىدىكى ھهر
خىـــل ىئـــشالرنى قىلىـــپ بېرىـــپ،
ــشىغا ــان ىئ ــاكى قىلغ ــاەئتىگه ي س

  .قاراپ پۇل ائلىدۇ
ـــــــىركىتى) 16 ـــــــۆتكهش ش ي

)Hauling .(كونـــــا ۆئيلهرنـــــى
ــــان ــــدىن چىقق ــــۇزۇپ، ۇئنىڭ ب
ــــۆتكهش؛ ۆئي ۋ ــــىلهرنى ي ەنهرس
ھــــويلىنى تــــازىالپ، ۇئنىڭــــدىن
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ــۆتكهش ــى ي ــان ەئخلهتلهرن چىقق
 .قاتارلىقالرنى ۆئز ىئچىگه ائلىدۇ

 Home(ۆئينـى ياخـشىالش ) 17
Improvement .(بۇنــداق شــىركهت

ائشــخانا بىــلهن مۇنچىــدىن باشــقا
يهنه ۆئينىـــــڭ تورۇســـــى، ســـــۇ
تــــــۇرۇببىلىرى ۋە دەرىزىلهرنــــــى
ائلماشـــــتۇرۇش قاتـــــارلىقالرنىمۇ

  .قىلىدۇ
ھـــــــــويال قۇرۇلۇشـــــــــى) 18

Landscaping)(  
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كۆچــــــۈش ۋە ســــــاقالش) 19
)Moving and Storage.(ۆئي 

كۆچــــۈرۈش، ۆئيــــگه پاتمىغــــان
ــــرىش ــــاقالپ بې ــــىلهرنى س نهرس

  .قاتارلىقالرنى قىلىدۇ
ــــىرالش ) 20  ۆئي).Painting(س

تېـشىنى-ۋە باشقا بىناالرنىڭ ىئچى
سىرالش، ھويال تاملىرىنى سـىرالش

  .دۇقاتارلىقالرنى قىلى
ـــــــــۇرۇببىلىرى) 21 ســـــــــۇ ت

Plumbing)(  
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كۆلچهك ۋە ىئسـسىق تهڭـله) 22
 Pool(ياساش ۋە رېمونـت قىلىـش 

and Spa)   
ــپىش) 23 ــدىن يې ــى يېڭى ۆئگزىن

Roofing)(  
 Tree (دەرەخ مۇالزىمهتلىرى) 24

Service)  
ياغاچنى بىـر تهرەپ قىلىـش) 25

)Wood Processing.(،مهســىلهن 
  . ياغاچ سۇپا ياساش

ىنا گــــاراج ىئــــشىكىماشــــ) 26
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)Garage Door ( 
ـــــسى ـــــڭ كۆپىنچى يۇقىرىقىالرنى
ائمېرىكىـــــــدىكى شهخـــــــسىي
ۆئيلهرنىـــــڭ ىئـــــشلىرى بىـــــلهن
مۇناســىۋەتلىك بولــۇپ، ۇئنىڭــدىن
باشقا تۆۋەندىكىدەك شىركهتلهرمۇ

 : بار
  رېستۇران) 27
  ماشىنا رېمونتخانا ) 28
  ساتىراشخانا ) 29
  گۈلخانا ) 30
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كىچىـــك كۆلهملىـــك ســـودا) 31
  دۇكىنى

كىچىك تىپلىق يۈك توشۇش) 32
  شىركىتى

  تاكسى شىركىتى ) 33
ـــــا ) 34 ـــــال(كوپىيخان ماتېرىي

  )نۇسخىالش
پوچتا مۇالزىمىتى شىركىتى ) 35

يۇقىرىقىالر ھهرگىز بىر مۇكهممهل
ـــا ـــۇ يهردە تىلغ ـــزىم ەئمهس؛ ب تى
ېئلىنماي قالغانلىرىمۇ خېلـى كـۆپ
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بۇ خىل ىئگىلىـك. بولۇشى مۇمكىن
ـــۇر د ـــدىمۇ ائز ەئمهسۇئيغ .ىيارى

بۇنداق ىئگىلىكنى باشالش ۈئچـۈن
.ائلىي مهكتهپ ۇئنۋانى كهتمهيدۇ
.نۇرغـــــۇن پۇلمـــــۇ كهتمهيـــــدۇ
جهمىئــيهت ېئھتىيــاجى بــار بىــر
وئرۇننى ۋە جهمىئـيهت ېئھتىيـاجى
بولغــان بىــر كهســپ يــاكى بىـــر
مهھــــسۇالتنى تــــالالپ، ۇئنــــى
ـــان ەئمهس ـــى يام ـــسا، ۇئن باشلى

ائمېرىكىدا. ۇېئلىپ ماڭغىلى بولىد
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ـــشىلهر ـــل ســـىنىپتىكى كى ـــۇ خى ب
كهمبهغهللهردىن يـۇقىرى، وئتتـۇرا
دەرىجىلىك تهبىقىلهردىن تۆۋەنرەك

يهنى، بۇ خىل. سهۋىيىدە ياشايدۇ
ىئگىلىــك بىــلهن شــۇغۇللىنىدىغانالر
بهك بــايمۇ بولـــۇپ كېتهلمهيـــدۇ،

.يالىڭــاچمۇ قالمايــدۇ-يــاكى ائچ
وئقۇرمهنلهرنىـــــڭ بـــــۇ خىـــــل

ـــتىن ن ـــدانىئگىلىك ـــايىتى وئب اھ
 . خهۋىرى بار، دەپ وئياليمهن

يۇقىرىقىــدەك شــىركهتتىن بىرنــى



289 

ــۇرا ۋە ــۇرۇپ، شــۇ ائرقىلىــق وئتت ق
ـــهۋىيهدە ـــك س ـــۇقىرى دەرىجىلى ي
.ياشــــــــايدىغانالرمۇ ائز ەئمهس

يىلــــى بىزنىــــڭ ماشــــىنا-2003
گىراجىمىزنىـــــــــڭ ىئـــــــــشىكى
.ېئچىلمايـــدىغان بولـــۇپ قالـــدى
ـــــشىكىنى ـــــراج ىئ ـــــىله گى مهس

ـــــــــدىغان ـــــــــراقتىنائچى ، يى
ـــــك باشـــــقۇرۇلىدىغان ېئلېكتىرلى
ھهرىكهتلهندۈرگۈچته بولۇپ، مهن
قايــسى ســايماننىڭ بۇزۇلغــانلىقىنى
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ۇئ ســـايماننى. تېپىـــپ چىقـــتىم
ـــىنى ـــان نهرس ـــېتىۋېلىپ بۇزۇلغ س
ۆئزۈم ياســـــاش ۈئچـــــۈن، مهن
گېزىتتىن ۆئزىمىزنىڭ شهھىرىدىكى
بىــر مهخــسۇس گىــراج ىئــشىكىنىڭ

نىڭىئـــشىنى قىلىـــدىغان شـــىركهت
ائدرېسىنى تېپىپ، ۇئنىڭغا بارسام،
ـــىركهتنىڭ ـــۇ ش ـــلىدە ائش ۇئ ەئس

ۇئ ائدەم. ىئگىسىنىڭ ۆئيى ىئـكهن
ۆئيىـــدە تـــۇرۇپ، بـــۇ شـــىركهتنى

ــدۇرىۋېتىپتۇ ــپ. ماڭ ــگه كىرى ۆئيى
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ۇئ كىشىنىڭ ۆئيـى: ھهيران قالدىم
ــوڭ ۋە ــق چ ــدىن جى ــڭ ۆئي بىزنى

يهنـى، مېنىـڭ. ھهيۋەتلىك ىئـكهن
كىرىمــىپهرىــزىمچه، بــۇ كىــشىنىڭ 

ـــى ـــۆپرەك بولۇش ـــدىن ك مېنىڭكى
 . مۇمكىن

 كهسپىي شىركهتلهر . 3
ــــپ چىقىلغــــان ــــدا تىزى يۇقىرى
ـــــۆپىنچىلىرى ـــــىركهتلهرنىڭ ك ش

)professional(كهســـــــــپىي 
.شــــــىركهتلهردىن ىئبــــــارەتتۇر
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ــــشىكىنى ــــراج ىئ ــــىلهن، گى مهس
ائلماشتۇرۇش، سېمونت ىئـشلىرىنى

بۇنـــــداق. قىلىـــــش قاتـــــارلىقالر
رتـــــاقشـــــىركهتلهرنىڭ بىـــــر وئ

ائالھىـــدىلىكى، ۇئالر مهلـــۇم بىـــر
كهســــىپته ىئنتــــايىن يــــۇقىرى
دەرىجىـــــدە تېخنىكىالشـــــقان ۋە
سايمانالشــــــقان بولــــــۇپ، ۇئالر
ۆئزىنىڭ كهسپىنى ىئنتايىن يۇقۇرى

شــۇنداقال. ســۈپهت بىــلهن قىلىــدۇ
10كۆپــۈنچىلىرى قىلغــان ىئــشىغا 
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يىلــدىن ائرتــۇق ۋاقىتقــا كاپــالهت
 . بېرىدۇ

4" .Franchised" ــــىركهتلهر .ش
"Franchised"ـــۆزنىڭ ـــگهن س  دې

بىـر ائدەمـگه"ۇئيغۇرچه مهنىـسى 
بېرىلگهن ائالھىدە ھوقۇق بولـۇپ،
بۇ ائدەم بۇ ھوقۇقتىن پايـدىلىنىپ
ۆئزىـــگه مۇشـــۇ ھوقـــۇقنى بهرگهن
ـــاكى ـــسۇالتى ي ـــىركهتنىڭ مهھ ش
ــدا ــر رايون ــۇم بى ــۇالزىمىتىنى مهل م
ــدۇ ــسا بولى ــاكى تارقات ــسا ي "سات
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ــــارە ــــدىن ىئب ــــداق. تدېگهن بۇن
ــىنا ــسالى ماش ــر مى ــىركهتنىڭ بى ش
.مېيــى ســاتىدىغان شــىركهتلهردۇر

 ,"Shell"مهسىلهن، ائمېرىكىـدا 
"Mobil "ــــىنا ــــدەك ماش دېگهن

مېيى ساتىدىغان پونكىتالر ھهمـمه
ــــــار ــــــۇ. يهردە ب ــــــلىدە ب ەئس

ــڭ بــاش شــىركهتلىرى پونكىتالرنى
"Shell", "Mobil "ــــگهن دې

ــــىركهتلهر بولــــۇپ، ھهر بىــــر ش
ـــــونكىتن ـــــاشپ ـــــر ائدەم ب ى بى
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ــــــىركهتتىن  "Franchised"ش
كىرىمنى قـانچه. قىلىۋالغان بولىدۇ

ــــــــــسىم ــــــــــهنتتىن تهق پىرس
ــــــڭ ــــــشىدىغانلىقىدىن مېنى قىلى

ـــــرىم يـــــوق ېئھتىمـــــال. خهۋى
وئخشىمىغان شىركهتلهر ۈئچۈن بۇ
.نىسبهتمۇ وئخشىماسلىقى مۇمكىن
ــالىفورنىيهدە ــشىمچه ك ــڭ بىلى مېنى
ائشــــــۇنداق مــــــاي ســــــېتىش

 بىرنى قۇرۇش ۈئچـۈنپونكىتىدىن
 مىــڭ دولــالر ەئتراپىــدا پــۇل150
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 . كېتىدىكهن
.زەنجىرســــىمان شــــىركهتلهر. 5

ـــــۆپ ـــــدە ەئڭ ك ـــــڭ ىئچى بۇنى
ـــــىمان ـــــقىنى زەنجىرس وئمۇمالش
ــودا ــىمان س ــستۇران ۋە زەنجىرس رې
ـــزچه ـــۇپ، ىئنگلى ـــانلىرى بول دۇك

دەپ" Chain Store"ۇئالرنــى 
وئقــۇرمهنلهر ېئھتىمــال. ائتايــدۇ

ا ناھـــايىتى تېـــزھـــازىر جۇڭگـــود
ـــۈرەئتلىك ـــز س ـــان تې كېڭىيىۋاتق
يــــــــېمهكلىكلهر رېــــــــستۇرانى
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نى )MacDonald" (ماكدونالد"
بۇ. كۆرۈپ باققان بولۇشى مۇمكىن

ـــــــىركهتلهرنىڭ ـــــــدىكى ش خىل
باشقۇرۇش ائپپـاراتى پهقهت بىـرال
بولــــۇپ، يېڭــــى مهھــــسۇالتنى
تهرەققىي قىلدۇرۇپ ېئچىش، ېئـالن
ــارلىق ــالتىرلىق قات ــرىش، بوغ چىقى
ىئشالرنىڭ ھهممىسىنى بىـر تۇتـاش

ــدۇ ــپ بارى ــانلىرى. ېئلى ــودا دۇك س
ـــان ـــكه تارقالغ ـــۈن مهملىكهت پۈت

يۇقىرىدا تىلغا ېئلىنغان بىر. بولىدۇ
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ـــر ـــشالردا، بى ـــۈك ىئ ـــانچه تۈرل ق
ـــلهن  ـــدۇرۇش بى ـــاننى ماڭ 5دۇك
ـــــــدىكى ـــــــاننى ماڭدۇرغان دۇك

1:5چىقىمنىڭ نىسبىتى ھهرگىزمـۇ 
كىــــچه بولمىغــــانلىقى ۈئچــــۈن،

ۇن ىئـــــشالردا چىقىمنـــــىنۇرغـــــ
ــۆپهيتكىلى ــى ك ــپ، كىرىمن ائزايتى

ــــدۇ ــــداق. بولى ــــدا بۇن ائمېرىكى
ـــىز ـــپ تۈگهتكۈس ـــسالالر ېئيتى مى

 . دەرىجىدە كۆپتۇر
ەئمـدى بىـر ائدەمنىـڭ ۆئزى بىـر
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شىركهت باشلىشىدا تۈرتكىلىك رول
وئينايــــدىغان نهرســــىنىڭ نــــېمه
ىئكهنلىكــى توغرىــسىدا قىــسقىچه

  :توختىلىپ ۆئتهي
هزى ائدەملهر كىچىكىـدىنب) 1( 

ـــپكه ـــر كهس ـــۇم بى ـــارتىپال مهل ت
قىزىقىــدىغان بولــۇپ، كىچىكىــدىن
تارتىـــپ بىـــر شـــىركهت قۇرۇشـــقا
ەئھمىيهت بېرىـپ ھهمـدە ۆئزىنـى
ائشـــــۇ يۆنىلىـــــشته تهرەققىـــــي
ـــر ـــۇپ بى ـــوڭ بول ـــدۇرۇپ، چ قىل
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ـــدىال ـــهتنى تاپقان ـــشى پۇرس ياخ
دەرھال ۆئزى بىر شىركهت قـۇرۇپ،

نيـــادىكىدۇ. ىئگىلىـــك باشـــاليدۇ
كېيىنچه ناھايىتى چوڭ، ناھـايىتى
مۇۋەپپىقىيهتلىــك شــىركهتلهردىن
بىــرى بولــۇپ تهرەققىــي تاپقــان
ـــــڭ شـــــىركهتلهرنى قۇرغۇچىالرنى
كۆپىنچىسى مانـا مۇشـۇ خىلـدىكى

ــلهردۇر ــك. ائدەم ــڭ ەئڭ تىپى بۇنى
ــــــــــوفت ــــــــــسالى مىكروس مى

)Microsoft (شــــــــــىركىتىنىڭ
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قۇرغۇچىسى بىلل گېيـتىس، ائپـپله
كومپيــــــۇتېر) Appleائلمــــــا (

ــتهۋە ــسى س ــىركىتىنىڭ قۇرغۇچى ش
ـــــــل  ـــــــوبس، ۋە دەل )Dell(ج

كومپيۇتېر شىركىتىنىڭ قۇرغۇچىسى
 . دەلل قاتارلىقالردۇر

ـــولىنى) 2(  ـــشنىڭ ي ـــان بېقى ج
ىئــــزدەش جهريانىــــدا پۇرســــهت
ــىركهت ــلهن ش ــۇنىڭ بى ــپ، ش تېپى

يۇقىرىــــدا تىلغــــا. قۇرىــــدىغانالر
ائلغان كىچىك تىپتىكـى ۋە ائىئـله
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لىكىــــدىكى شـــــىركهتلهرنىڭىئگى
قۇرغۇچىلىرىنىڭ كۆپىنچىـسى مانـا

 . مۇشۇنداق كىشىلهردۇر
ـــــــىگه) 3(  ـــــــر نهرس ۆئزى بى

ېئھتىياجلىق بولـۇپ قېلىـپ، ۇئنـى
ھــــېچ يهردىــــن تاپالمىغانــــدىن
ــرىش ــىنى چىقى ــۇ نهرس ــيىن، ش كې
ىئدىيىسىگه كېلىپ، شـۇنىڭ بىـلهن
بۇرۇنقى كهسپىنى تاشالپ شىركهت

10-5قــــى يېقىن. قۇرىــــدىغانالر
يىلنىڭ مابهينىـدە پۈتـۈن دۇنيـادا
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ــــــــڭ گهپ ــــــــك بالىالرنى كىچى
قىالاليدىغان وئيۇنچۇق ۋە تهربىيه
ــپ ــايىن كۆپىيى ۈئســكۈنىلىرى ىئنت

ــــى ــــرى-2001مهن . كهتت يىللى
وئقۇغان بىـر گېزىتتىكـى دوكالتقـا
ائساســـــــــالنغاندا، بۇنـــــــــداق
ـــان ـــات قىلغ ـــۇقالرنى ىئج وئيۇنچ
ــىلىكون ــڭ س ــشى كالىفورنىيهنى كى

لغىـــسىدا ىئـــشلهيدىغان بىـــرجى
ـــكهن ـــرى ىئ ـــيه ىئنجىنې ۇئ. خىمى

ــــسى  ــــڭ بالى ــــقا2ائدەمنى  ياش
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كىرگهندە ھهم بالىسىغا وئيۇنچـۇق
بولىـــدىغان، ھهم بالىـــسىغا بهزى
كېرەكلىك بىلىملهرنى ۆئگىتىدىغان

ــۇ ــر وئيۇنچــۇق ىئزدەپت ــېكىن. بى ل
ــۇق ــداق وئيۇنچ ــن ۇئن ھهچ يهردى

شۇنىڭ بىلهن بۇ كىشى. تاپالماپتۇ
زى شىركهت قۇرۇش ىئدىيىـسىگهۆئ

ـــــــــــىي ـــــــــــپ، خۇسۇس كېلى
كاپىتالىــستالردىن مهبــلهغ پــۇلى
ــــاۋاتقان ــــپ، ۆئزى ياش ھهل قىلى
.شهھهردىال بىـر شـىركهت قۇرۇپتـۇ
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كېـــيىن بـــۇ شـــىركهت تهرەققىـــي
قىلىــــپ، ۇئ كىــــشىنىڭ ۆئز پــــۇل
ـــون ـــايلىقىمۇ نهچـــچه وئن مىلي ب

ـــۇ ـــا يېتىپت ـــڭ. دولالرغ ائمېرىكىنى
ىــدىغان شــانهنېــۋادا شــىتاتىدا تۇر

ـــــالهك   )Shane Malek(م
ىئــــــسىملىك بىــــــر خىمىــــــيه
ــــــى ــــــسىنىڭ چېچ مۇتهخهسسى
.ىئنتـايىن كـۆپ چۈشـۈپ كېتىپتـۇ
ۇئنىڭغــــــا دورا ىئــــــزدەپ، ۆئزى
ــــر نهرســــه ــــدەك بى قاناەئتلهنگى
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ــــــــاپتۇ ــــــــۇرۇن. تاپالم ۆئزى ب
ىئــشلهۋاتقىنى ائدەمنىــڭ چېچــى
قويــۇق يېرىنىــڭ چېچىنــى ېئلىــپ،
ۇئنــى چېچــى يــوق يــاكى چېچــى

ــ ــرش ــدىغان بى االڭ يهرگه كۆچۈرى
دوختۇرخانا بولۇپ، مالهك بۇنداق
.وئپېراتسىيه ۇئسۇلىنى ياقتۇرماپتۇ
شۇنىڭ بىلهن ۇئ ۆئزى بۇنىڭغا دورا
ىئجات قىلىـش يولىـدا ىئزدىنىـشكه
ــشىپ ــل تىرى ــچه يى ــالپ، نهچ باش
يــۈرۈپ، بىــر چــاچ ۆئســتۈرىدىغان
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ماينى ىئجات قىلىـپ، ۆئز ائلـدىغا
ــۇرۇپ ــر شــىركهت ق ــاينىبى ــۇ م ، ب

بـۇ. ىئشلهپ چىقىرىپ سـېتىۋاتىدۇ
ماينىـــــڭ ىئنگلىـــــزچه ىئـــــسمى

"Scalp Med "بولـــــۇپ، ۇئ
ائمېرىكىدا ھازىرمۇ كـۆپ مىقتـاردا

 . سېتىلىۋاتىدۇ
مهلـۇم بىـر كهسـپته، مهلـۇم) 4( 

ــر نهرســىنى اليىھىــلهپ ىئــشلهپ بى
ــۇن ــىركهتته نۇرغ ــدىغان ش چىقىرى
يىــــل ىئــــشلهپ، تېخنىكىنــــى ۋە
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ــ ــى پۇخت ــدىنبىلىمن ا ىئگىلىۋالغان
كېـــــيىن، باشـــــقىالر ۈئچـــــۈن
ىئشلهيدىغان بۇرۇنقى شـىركهتتىن
چىقىــــپ كېتىــــپ، ۆئز ائلــــدىغا
ـــــــــدىغانالر .شـــــــــىركهت قۇرى
كالىفورنىيهنىـــــــڭ ســـــــىلىكون
ــــــــــىركهت ــــــــــسىدا ش جىلغى
قۇرۇۋاتقانالرنىــڭ نۇرغــۇنلىرى مانــا

مهن. مۇشۇ خىلدىكى كىـشىلهردۇر
ــــــان، ــــــدا تىلغــــــا ائلغ يۇقىرى

ـــ ـــۇق گى راج ىئـــشىكىنىېئلېكترونل
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ــت قىلىــدىغان ــۇچىنى رېمون ائچق
ائدەممۇ ېئھتىمال ائشـۇ ەئسـۋابنى
ىئــشلهپ چىقىرىــدىغان شــىركهتته
بىـــر مهزگىـــل ىئـــشلىگهن ائدەم
ـــۇر ـــىنىڭ ۇئج ـــۇپ، ۇئ نهرس -بول

ـــپ ـــۈنلهي ۆئگىنى ـــۇرىنى پۈت بۇج
بولغانــــدىن كېـــــيىن بـــــۇرۇنقى
شــىركىتىدىن چىقىــپ كېتىــپ، ۆئز
ائلدىغا شـىركهت قۇرغـان بولۇشـى

 . مۇمكىن
ـــۇرۇش، ـــىركهت ق ـــسى، ش قىسقى
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مۇستهقىل ىئگىلىك تىكلهشنىڭ ھهر
ــار ــوللىرى ب ــل ي ــچه كــۆپ. خى ائن

تاالنتى يـوق كىـشىلهرمۇ شـىركهت
بۇ يهردىكى ەئڭ مـۇھىم. قۇرااليدۇ

ــــــــدىكى-مهســــــــىله، ۆئز ۆئزى
ائرتــۇقچىلىقالرنى تولــۇق بايقــاش،
ــــــشىلهرنىڭ ــــــيهت ۋە كى جهمىئ
ــۇق چۈشــىنىش، ــاجىنى تول ېئھتىي

لگۈسىدە بىرەر شىركهت قـۇرۇشكه
غايىسىنى تىكلىگهندىن كېيىن، بىر
ـــاي پۇرســـهت ـــتىن توختىم تهرەپ
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-ىئزدەش، يهنه بىـر تهرەپـتىن ۆئز
ۆئزىنــى ائشــۇنداق بىــر يۆنىلىــشنى
ــي قىلدۇرۇشــتۇر ــويالپ تهرەققى -ب

ۆئزىـــــدە بىلىـــــم، تېخنىكـــــا ۋە
بۇنـداق. قابىلىيهت يېتىلدۈرۈشـتۇر

 بىـرىئشتا كهم بولسا بولمايـدىغان
ـــشنى ـــر ىئ ـــدە بى ـــل، ائدەم ائمى
ــۆرۈپ ــوم دەپ ك ــالپ، دەتتىك باش
بېقىشقا جۇرەئت قىلىـش ىئرادىـسى

بــۇنى ىئنگلىــزچه. ۋە ىئقتىدارىــدۇر
"capable of taking a 
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risk "بالىنى قانچه. دەپ ائتايدۇ
ەئركىن قويۇپ بېرىپ چوڭ قىلسا،
بالىنىڭ بۇ جهھهتتىكى ىئقتىدارىمۇ

. قىلىدۇشۇنچه ياخشى تهرەققىي 
نويـابىر كــۈنى،-11يىلـى -2005

ھازىرقى زامان ىئگىلىك باشـقۇرۇش
نهزەرىيىــــسىنىڭ پىــــشىۋاسى دەپ
ــــر ــــق پېتې ائتالغــــان ائمېرىكىلى

 )Peter Drucker(درۇكـــكهر 
 يېــــشىدا ۋاپــــات95ەئپهنــــدى 

ــدى ــشىچه،. بول ــڭ قارى ۇئ ائدەمنى
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بىــر شــىركهتنىڭ مۇۋەپپهقىيهتلىــك
بولۇشــــىدىكى ەئڭ ائچقۇچلــــۇق

ـــڭائ ـــۇ شـــىركهتته ۆئزىنى ـــل ب مى
بـــارلىقىنى شـــىركهتكه ائتىغـــان
خادىمالرنىڭ بولۇشىدىن، شۇنداقال
ۆئز مهھسۇالتىنى تهشـۋىق قىلىـش

ـــــــزچه ( ")marketing"ىئنگلى
ـــــشقا ـــــق يارىتى ـــــلهن يېڭىلى بى
ــرەك ــدىنمۇ بهك ــسادىي كىرىم ىئقتى

 . كۆڭۈل بۆلۈشتىن ىئبارەت
بــۇ ماقــاله بىلىــۋال تــور بېتىــدىن
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 . ېئلىندى
ىئـــــــسالھات،: ســـــــۇائل. 6  

ېئچىــــۋېتىش سىياســــىتى يولغــــا
قويۇلغاندىن بۇيـان دۆلىتىمىـزدىن
ــــــــپ ــــــــلهرگه چىقى چهت ەئل
.وئقۇيدىغان ۇئيغـۇرالر كۆپهيـدى
ـــيىن ـــدىن كې ـــۇش پۈتتۈرگهن وئق
بۇالرنىڭ بهزىلىرى قايتىپ كهلدى،
بهزىلىــرى قېلىــپ قالــدى، ســىز بــۇ
ىئككى مهسىلىگه قانداق قارايسىز؟

يىلالردىن-80لهن مهن ائلدى بى
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ـــلهن ـــولى بى ـــۇش ي ـــالپ وئق باش
ائمېرىكىغا كهلـگهن ۇئيغۇرالرنىـڭ
ـــشىنىڭ ـــۇرۇپ قېلى ـــدا ت ائمېرىكى
ـــسقىچه ـــداق باشـــالنغىنىنى قى قان

 . تهسۋىرلهپ ۆئتهي
ائيــدا، مېنىــڭ-3يىلــى -1993

ــــشىم ــــۇم ۋە تهشكىللى تهشهببۇس
 ۇئيغـۇر17بىلهن، ائمېرىكىـدىكى 

ائىئلىـــسى بىرلىـــشىپ، تهڭرىتـــاغ
ـــــــسىوئ ـــــــۇچىالر ۇئيۇشمى قۇغ
 Tengritagh"ىئنگلىـــــــزچه (
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Overseas Students and 
Scholars Association"،بولــۇپ 

ــــــــسقارتىلىپ  دەپ" TOSSA"قى
شـۇ چاغـدا،. نى قۇردۇق) ائتىلىدۇ

ـــسىTOSSAمهن  ـــڭ نىزامنامى  نى
بىلهن بىر چـاقىرىق خېتـى يازغـان

ۇئ خهتته مهن ۇئيغۇرالرنى. ىئدىم
  : هن تۈرگه بولگ3مۇنداق 

ۋەتهن ىئچىــدىكى ۇئيغــۇرالر) 1
Inside people)(،  

ۋەتهن ســىرتىدىكى ۇئيغــۇرالر) 2
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Outside people)(،  
ـــپ) 3  ـــگه بېرى ـــپ-ۋەتهن كېلى

 In-Out (تۇرىـــدىغان ۇئيغـــۇرالر
people.(  

 نــىTOSSA  مېنىــڭ شــۇ چاغــدا
قۇرۇشــتىكى مهقــسىدىم، يــۇقىرىقى
ــــا ــــدە وئتتۇرىغ چــــاقىرىق خېتى

ــــــــان  ــــــــدىكى-3قويۇلغ خىل
.ۇئيغــۇرالرنى بهرپــا قىلىــش ىئــدى
مېنىڭ بۇ يهردە بۇ ىئـشالرنى تىلغـا
ـــى ـــهۋەب، ەئين ـــشىمدىكى س ېئلى



318 

ۋاقىتتا مهندە ۋەتهنـدىمۇ ۋە چهت
ــــشلىيهلهيدىغان، ــــۇ ىئ ەئللهردىم
ائلىــي دەرىجىلىــك بىلىمــگه يــاكى
يۇقىرى تېخنىكىغا ىئگه بىر ۇئيغـۇر
ـــــى ـــــا بولۇش ـــــۇنىنىڭ بهرپ قوش
ـــۈ ـــايىن كۈچل ـــسىدا ىئنت كتوغرى

ائرزۇيۇمنىڭ بولغىنىنى ەئسكهرتىپ
 . ۆئتۈشتىن ىئبارەت

يىلـــــى ســـــېنتهبىردە،-1993
ــــدىكى ــــۇ چاغ ــــڭ ش ائمېرىكىنى

ــــۇش  ــــدېنتى ب ــــازىرقى(پرېزى ھ
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ائمېرىكىنىــڭ پرېزىــدېنتى گهوئرگه
يىلىــدىكى-89) بۇشــنىڭ دادىــسى

تىەئنــەئنمهن ۋەقهســى توغرىــسىدا
"ھوقۇقلــۇق بــۇيرۇق-تولــۇق"بىــر 

)Executive Order(ى نــــــــ
-10يىلـــى -1990تهســـتىقالپ، 

ائيدىن بۇرۇن جۇڭگودىن كهلگهن
ـــــسىگه ـــــڭ ھهممى وئقۇغۇچىالرنى

"يېــــشىل كــــارد"ائمېرىكىــــدا 
")Green Card"ىئنگلىــزچه (

ــــشكىنى ــــدىغان كېنى دەپ ائتىلى
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يېـــشىل. بېرىـــشنى قـــارار قىلـــدى
ــــك، ــــشىش دېگهنلى ــــا ېئرى كاردق
ائمېرىكــــا نوپۇســــىغا كىــــرىش

ۇپ،دېگهنلىك بىلهن وئخشاش بولـ
ۇئنىڭغا ېئرىـشكهن ائدەم مـۇتلهق
كــۆپ ســاندىكى ىئــشالردا خــۇددى
ائمېرىكــا گراجــدانىغا وئخــشاش

ۇئالرنىــــڭ. مــــۇائمىله قىلىنىــــدۇ
ائمېرىكا پۇخراسىغا سېلىشتۇرغاندا
:ىئككى چوڭ پهرقـى بولـۇپ، ۇئالر

②.  ســــايالم ھوقــــۇقى يــــوق①
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قالغــان. ائمېرىكـا پاسـپورتى يـوق
ىغانجهھهتــلهردە، ھهتتــا تۆلهيــد

ائلىـــي مهكـــتهپ وئقـــۇش پـــۇلى
جهھهتتىمۇ، ائمېرىكـا پۇخراسـىغا

مۇشۇ يېـشىل. پۈتۈنلهي وئخشاش
 يىـل5كارد كېنىشكىگه ېئرىـشىپ، 

ـــر ائدەم ـــيىن، بى ـــدىن كې ۆئتكهن
ــاس ــا ىئلتىم ــا پۇخرالىقىغ ائمېرىك

شـۇ چاغـدا يېـشىل. قىلسا بولىـدۇ
ـــــارد ائلغـــــان جۇڭگولـــــۇق ك
ـــڭ ـــانى مېنى ـــڭ س وئقۇغۇچىالرنى
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ــۆلچهر ــۆپ60ىمچه م ــدىن ك  مىڭ
ــدە  ــڭ ىئچى ــۇپ، ۇئنى ــڭ(بول مېنى

10) بۈگۈن ھېسابالپ كۆرۈشۈمچه
ـــدى ـــار ىئ ـــۇر ب ـــدا ۇئيغ .ەئتراپى
قالغـــانلىرى ائساســـهن خهنـــزۇالر

ــدى ــدىكى. ىئ ــا ائمېرىكى ۇئ ۋاقىتت
ـــانى ـــڭ س ـــۇر وئقۇغۇچىالرنى ۇئيغ

ـــــا،10ائران  ـــــچه بولغاچق  نهچ
 كىــشى10ۇئالردىــن تهخمىــنهن 

ەئينى ۋاقىتتا،. يېشىل كارد ائلدى
ـــــــــۇر ـــــــــدىكى ۇئيغ ائمېرىكى



323 

وئقۇغىچىالرنىــڭ ىئچىــدە بــۇ يهردە
قېلىــپ قېلىــشنى وئياليــدىغانالرمۇ

بىزمۇ يېشىل. ائساسهن يوق ىئدى
ـــى ائڭلىغانـــدىن ـــارد خهۋىرىن ك
كېيىن، بىر ائيدىن كۆپرەك ۋاقىـت
-ۋەتهنــــگه قايتىـــــپ كېـــــتىش

بىزنــى. كهتمهســلىكنى وئيالشــتۇق
الشــقاقېلىــپ قــېلىش يــولىنى تال

ىئلھامالندۇرغان بىر چوڭ ىئش شـۇ
بولــدىكى، ەئينــى ۋاقىتتىكــى دېــڭ
شــياپىڭ باشــچىلىقىدىكى جۇڭگــو



324 

ھۆكۈمىتى ائمېرىكىنىـڭ يـۇقىرىقى
قارارىغــــا ھهقىقىــــي نارازىلىــــك

 مىڭـدىن60ھېلىقى . بىلدۈرمىدى
ــــدە ــــۇچى ىئچى ــــۇق وئقۇغ ائرت
ــــلهن ــــخودى بى ــــۈمهت راس ھۆك
كهلگهنلهرنىــڭ نىــسبىتى ناھــايىتى

ــــــسىمۇ، ۇئالر كهميــــــۇ قىرى بول
ـــان ـــاالۋرغىچه بولغ ـــدە باك دېگهن
وئقۇشــــــىنى جۇڭگــــــودا دۆلهت
ـــان ـــلهن تاماملىغ ـــى بى خىراجىت
بولــسىمۇ، جۇڭگــو ھۆكــۈمىتى بىــر
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مۇخبىرالرنى كۈتـۈۋېلىش يىغىنىـدا
بــۇ ىئــش توغرىــسىدا بىــر بايانــات
ــۇ ىئــشقا ېئــالن قىلىــپ قويــۇپال، ب
ـــــارازىلىق ـــــۇردە ن ـــــي ت ھهقىقى

 . بىلدۈرمىدى
بــۇ نېمىــشقا بىلهمــسىز؟ يېقىنقــى
يىلالردىــــن بۇيــــان جۇڭگونىــــڭ
-ىئقتىــــــــسادى بىــــــــلهن پهن

تېخنىكىـــسىنىڭ تېـــز ســـۈرەئتته
60تهرەققىـــي قىلىـــشىدا ھېلىقـــى 

مىڭــدىن ائرتــۇق كىــشى ىئنتــايىن
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كېيىنچه بۇ(چوڭ رول وئيناۋاتىدۇ 
 مىـــــڭ ائدەمنىـــــڭ ائىئـــــله60

تهۋەلىرىمـــۇ ائمېرىكىغـــا كېلىـــپ،
ــــى بۇ ــــنىڭ ھېلىق ــــڭبۇش يرۇقىنى

ــــق ــــلهن ائمېرىكىلى ســــهۋەبى بى
ـــڭ ســـانى بولۇۋالغـــان خهنزۇالرنى

 مىڭـدىن150مېنىڭ مۆلچهرىمچه 
ــى ــشىپ كهتت ــڭ چهت). ېئ ۇئالرنى

ەئلــدە تــۇرۇپ وئيناۋاتقــان رولــى،
جۇڭگوغــــا قايتقـــــان ەئھـــــۋال
ــــــــــلهن ــــــــــسى بى ائستىدىكى
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سېلىـــــشتۇرغاندا جىـــــق كـــــۆپ
ــدۇ ــا. بولۇۋاتى ــى ۋاقىتت ــۇنى ەئين ب

ــا ــڭ شــياپىڭ ناھ يىتى ياخــشىدې
شۇڭا جۇڭگو ھۆكـۈمىتى. بىلهتتى

بۇنىڭغــا قارشــىلىق كۆرســهتمىگهن
 . ىئدى

ــــڭ چهت ــــنىڭچه ۇئيغۇرالرنى مې
ــــــۇش ــــــۇپ، وئق ــــــدە وئق ەئل
پۈتتۈرگهندىن چهت ەئلدە تۇرۇپ

ــداق  ــلىغى مۇن ــشىدا ائساس 4قېلى
 : مهقسهت بار



328 

پهن، يـۇقىرى تېخنىكـا-ىئلىم) 1
ــــۇقىرى ۋە ۆئز كهســــپىنىڭ ەئڭ ي

 . چىقىشپهللىسىگه 
بالىسىنى ياخشى تهربىـيىلهپ) 2

ائلىـــي مهكـــتهپكه كىرگـــۈزۈش،
بالىلىرىغا خىزمهت تېپىـپ بېـرىش،
يــــاكى بولمىــــسا كهلگۈســــىدە
بالىـــسىنى چهت ەئلـــگه وئقۇشـــقا
ــــــدىكى غهم ــــــرىش يولى -چىقى

ــۇش ــشىلهردىن قۇتۇل چهت. ەئندى
ــــــپ ــــــار ماائرى ــــــڭ ىئلغ ەئلنى
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شــــــاائرىتىدىن پايــــــدىلىنىپ،
ــسىز ــالىلىرىنى بېسىم ــدا ەئڭب  ھال

يـــۇقىرى ســـهۋىيىگىچه ياخـــشى
تهربىيىلهپ، شۇ ائرقىلىق بالىلىرىڭ
ــــات ــــىدە ياخــــشى ھاي كهلگۈس
ـــگه ـــالهتكه ىئ ـــشىنى كاپ كهچۈرى

 . قىلىش
ۆئز ىئقتىــدارىنى ەئڭ يــۇقىرى) 3

دەرىجىــــدە جــــارى قىلــــدۇرۇپ،
مــــاددىي جهھهتــــته ياخــــشى
ــــي ــــشىش، روھى ــــقا ېئرى تۇرمۇش



330 

 . جهھهتته ەئركىن ياشاش
ـــلهت) 4 ـــدەمىل  ۈئچـــۈن ۋەتهن

تۇرۇپ قىلىپ بېرەلمهيدىغان بهزى
 . ىئشالرنى قىلىپ بېرىش

ـــى ـــسهتلهرمۇ بولۇش ـــقا مهق باش
لــــېكىن، مېــــنىڭچه. مــــۇمكىن

يـــۇقىرىقى تۆتىـــسى ائساســـلىق
ــــارەت ــــسهتلهردىن ىئب مهن. مهق

ەئينـى ۋاقىتتـا ائمېرىكىـدا تــۇرۇپ
ـــا ـــدا، مان ـــارار قىلغان ـــشنى ق قېلى

 ســــهۋەبنى كــــۆزدە4يــــۇقىرىقى 
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ـــدىمتۇت ـــان ىئ ـــۇ يهردە مهن. ق ب
چهت ەئلدىكى ھهر بىر وئقۇرمهنگه
ۆئزىنىــڭ چهت ەئلــدىكى تــۇرۇپ
قېلىشىدىكى سهۋەبىنى بىر وئيـالپ

نۇرغۇن. بېقىشىنى تهكلىپ قىلىمهن
جۇڭگولۇقالر ۈئچـۈن چهت ەئلـدە
ياشاشــقا ھهممىــدىن بهك تــۈرتكه

ســهۋەبلهر-3 ۋە -2بولــۇۋاتقىنى 
ىنىبۇنداق بولۇش. بولۇشى مۇمكىن

ـــۋالى ـــازىرقى ەئھ ـــڭ ھ جۇڭگونى
ـــگهن ـــودا. بهلگىلى ـــى، جۇڭگ يهن
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ـــــى، ـــــۆپ بولۇش ـــــنىڭ ك نوپۇس
مهكتهپنىڭ قىس بولۇشى، ائدەملهر
ـــــدارىنى ەئڭ ۈئچـــــۈن ۆئز ىئقتى
ـــــارى ـــــدە ج ـــــۇقىرى دەرىجى ي
قىلـــــدۇرۇپ، ۆئز ۆئمرىـــــدە ۆئز
قــــابىلىيىتى يــــول قويغــــان ەئڭ

ــــــچه  ــــــۇقىرى پهللىگى شهرلۆئي
ــ ــلىقى نۇرغ ــىتىنىڭ بولماس ۇنپۇرس

ــپ ــگه چىقى ــشىلهرنى چهت ەئل كى
ــدۇ ــشكه ۈئندەي ــۇ. كېتى مهن مۇش

ســـــــــۆھبهتنىڭ ائلـــــــــدىنقى
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قىـــسىملىرىدىمۇ ېئيتىـــپ ۆئتـــۈپ
كهتكهندەك، جۇڭگـودا بالىالرنىـڭ

يېتىلىش شـاراىئتى ائنـچه-ۆئسۈپ
كهلگۈسىدە بىـرەر. نورمال ەئمهس

ائلىــــي مهكــــتهپكه كىرگــــۈزۈش
ائنىــالر بــالىلىرىنى-ۈئچــۈن، ائتــا

 باشالپ قاتتىق بېسىمسىنىپتىن-1
ـــدۇ ـــلهن تهربىيىلهي ـــالىالرنى. بى ب

ــــۈنىگه  ــــاەئت10ك ــــچه س  نهچ
ــدۇ ــشقا مهجبۇرالي ــنىش قىلى .ۆئگى
ـــــڭ ـــــۇ بالىالرنى شـــــۇنداقتىمۇ ب
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كهلگۈسىدە بىرەر ائلىي مهكـتهپكه
.كىرەلىشى كاپالهتكه ىئگه ەئمهس
ائلىــــي مهكــــتهپكه كىــــرەلىگهن
تهقدىردىمۇ، ۇئنـى پۈتتۈرگهنـدىن

ن كهسپىگه، وئقۇغانكېيىن وئقۇغا
ـــدارىغا ـــسىگه ۋە ۆئز ىئقتى دەرىجى
چۇشلۇق خىـزمهت تاپالىـشى يهنه

نوپــۇس. كاپــالهتكه ىئــگه ەئمهس
ـــىتى بهك ـــزمهت پۇرس ـــۆپ، خى ك
ــــۇن ــــا، نۇرغ ــــل بولغاچق كهمچى
كىشىلهر ۆئزىنىـڭ پۈتـۈن ۆئمرىنـى
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ۆئز ىئقتىدارىـــدىن جىـــق تـــۆۋەن
دەرىجىلىك بىر ىئشنى قىلىش بىلهن

.بــۇرى بولىــدۇۆئتكۈزۈشــكه مهج
ىئنــسانالر ۈئچــۈن ۆئز ىئقتىــدارىنى
ـــهت ـــدىغان پۇرس جـــارى قىلدۇرى
بولماســــــلىق بىــــــر ىئنتــــــايىن

ۇئنداق ائدەملهر. ېئچىنىشلىق ىئش
ۆئزىنى خۇددى قهپهزدىكـى ۇئچـار
.جـــــانىۋاردەك ھـــــېس قىلىـــــدۇ
ائمېرىكىدا چهت ەئلدىن كۆچمهن
بولۇپ كهلگهن كىشىلهر توغرىسىدا
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ــسى" ــا غايى ــرد" ائمېرىك ــگهن بى ې
ـــار ـــۆز ب ـــدە. س ـــۇنى ىئنگلىزچى ب

"Américan dream" دەپ
ــــدۇ ــــا. ائتاي ــــى، ائمېرىكىغ يهن

كېلىدىغان كۆچمهنلهرنىڭ مـۇتلهق
"ائمېرىكـا غايىـسى"كۆپ قىـسمى 

ۇئنداقتا بـۇ. نى قوغلىشىپ كېلىدۇ
غــــايه نــــېمه؟ ۇئ بولــــسىمۇ، ۆئز
ىئقتىـــدارىنى ەئڭ زور دەرىجىـــدە
جـــــارى قىلـــــدۇرۇپ، مـــــاددىي

ه رونــاق تېــپىش، ھهمــدەجهھهتــت
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ـــــن ـــــته ەئركى ـــــي جهھهت روھى
ــارەت ــتىن ىئب ــدا. ياشاش ائمېرىكى

ـــــۈن ـــــلهر ۈئچ ـــــمه ائدەم ھهم
مانــا بــۇ. مۇشــۇنداق پۇرســهت بــار

ائمېرىكىنىــڭ پۈتــۈن دۇنيــادىكى
شۇنچه نۇرغۇن مىللهتنى ۋە شۇنچه
نۇرغۇن كىشىلهرنى ۆئزىـگه جهلـپ

بىــــر-قىاللىــــشىدىكى بىــــردىن
شـــــــــۇنداقال ۇئ. ســـــــــهۋەبتۇر

مېرىكىنىـــــڭ دۇنيـــــادىكى ەئڭائ
كۈچلــــــــۈك دۆلهت بولــــــــۇپ
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ـــــــلىق ـــــــشىدىكى ائساس تۇرالى
-نۇرغــۇن كىــشىلهر ۆئز. ســهۋەبتۇر
مېكسىكا بىـلهن كانـادا: "ۆئزىدىن

ائمېرىكـــا بىـــلهن وئخـــشاش بىـــر
كونتىنېنتنىـــڭ ۈئســـتىدە تـــۇرۇپ،

بىرىگه قوشـنا تـۇرۇپ،-ھهمدە بىر
ــــدەك ــــۈن ائمېرىكى ــــېمه ۈئچ ن

ەپد" تهرەققىـــــي قىاللمايـــــدۇ؟
بۇنىڭ ائسالىق سهۋەبى. سورىشىدۇ

پهقهت بىرال، ۇئ بولسىمۇ دۆلهتنىڭ
ــــسىدىكى ۋە ــــىي سىستېمى سىياس
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ـــــتىن ـــــدىكى پهرق دۆلهت قانۇنى
شۇڭا مېكـسىكا ائمېرىكـا. ىئبارەت

بىــلهن بىــر يهردە، ھهم ائمېرىكىغــا
قوشنا بولسىمۇ، ۇئنىـڭ ىئقتىـسادى
دۇنيــــادىكى خېلــــى كهمــــبهغهل

ــلهن وئ ــى بى خــشاشدۆلهتلهرنىڭك
 . دەرىجىدە تۆۋەن تۇرماقتا

60ۇئيغۇر زىيالىلىرىمۇ يـۇقىرىقى 
مىڭ كىشىدەك ۇئيغـۇر مىللىتىنىـڭ

تېخنىكــــــا ۋە-ماائرىــــــپ، پهن
ىئقتىــسادىي تهرەققىياتىغــا تــۆھپه
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.قوشاالمدۇ؟ ەئلـۋەتته قوشـااليدۇ
ــــدۇ؟ ــــۆھپه قوشۇشــــنى خاالم ت
مېـــــنىڭچه تـــــۆھپه قوشۇشـــــنى
خااليدىغانالر مۇتلهق كۆپ سـاننى

ـــدۇ ـــته، چهت. ىئگىلهي ەئمهلىيهت
ەئللهردە وئقۇپ، ۇئيغـۇر دىيارىغـا
ــايىن ناچــار ــپ، ىئنت ــپ بېرى قايتى
ـــپ، شـــاراىئت ائســـتىدىمۇ ماائرى

پهن، ىئلمىــي تهتقىقــات ۋە-ىئلىــم
ىئگىلىـــك يـــارىتىش جهھهتـــلهردە
ناھـــــايىتى مـــــۇھىم ىئـــــشالرنى
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ـــۆھپىلهرنى ـــوڭ ت ـــان، چ قىلىۋاتق
يارىتىۋاتقان ۇئيغۇر ياشلىرى خېلى

ــــۆپ ــــۇل. ك ــــدىن پ ۆئز يانچۇقى
ـــزى ـــات مهركى ـــپ، تهتقىق چىقىرى

ـــار ـــانالرمۇ ب بۇنـــداقالرنىڭ. قۇرغ
ىئچىدە ياپوندا وئقۇغانالر كۆپرەك

مهن بــۇ يهردە. ســاننى ىئگىلهيــدۇ
مىللهتنىڭ مهنپهىئتىنى ھهممىدىن
ەئال بىلىــــــپ، چهت ەئلــــــدىكى
ــيىن ــدىن كې ــنى پۈتتۈرگهن وئقۇش
ــازىر ــپ، ھ ــا قايتى ــۇر دىيارىغ ۇئيغ
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ۇئيغـۇر خهلقـى ۈئچـۈن ھهر خىــل
ـــــى كۆرســـــىتىۋاتقان خىزمهتلهرن
بارلىق ياشالرغا چىـن كۆڭلۈمـدىن

 . چوڭقۇر تهشهككۈر ېئيتىمهن
مهن بــــۇ يهردە تىلغــــا ېئلىــــپ
ــر ــدىغان يهنه بى ــسهم بولماي ۆئتمى

ۇئ بولسىمۇ، بىر قىسىم. مهسىله بار
ۇئيغۇر زىيالىلىرىنىـڭ چهت ەئلـدە
رتـــۇرۇپ، دۇنيـــادىكى ەئڭ ىئلغـــا

تېخنىكا ساھهسىدە باشـقىالر-پهن
ــۇرالر ــشى ۇئيغ ــلهن رىقابهتلىشى بى
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.ۈئچــــۈن ناھــــايىتى پايــــدىلىق
دۇنيــادا، بىــر مىللهتنىــڭ ىئلغــار

ــى ــلهت ىئكهنلىك ەئمهســلىكى-مىل
شۇ مىللهتنىڭ دۇنيا تهرەققىياتىغـا
ــــــسىنىڭ ائز ــــــقان تۆھپى -قوش
.كۆپلـــۈكىگه قـــاراپ بهلگىلىنىـــدۇ
شــــۇڭا شــــاراىئت يــــار بهرگهن

ـــــۇرۋاقى ـــــمه ۇئيغ ـــــۇ، ھهم تتىم
زىيالىلىرىنىــڭ ۋەتهنــگه قايتىــپ،
ۇئيغۇر دىيارىدا خىزمهت قىلىشىنى
.تهلهپ قىلىش توغرا ىئـش ەئمهس
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بۇنداق قىلغاندا ۇئيغـۇر مىللىـتىگه
بولغــــان پايدىــــسىدىن زىيىنــــى

ۇئيغـۇر. چوڭراق بولۇشى مـۇمكىن
مىللىتىنىـــڭ دۇنيـــادىكى ىئلغـــار
ــشتۇرغاندا ــلهن سېلى ــلهر بى مىللهت
ــــت ۋە ىئقتىــــدار ــــل، تاالن ەئقى
جهھهتته قانـداقلىقىنى بىلىـۋېلىش
ـــوغرا ـــا ت ـــى دۇنياغ ـــدە ۇئن ھهم
نامايهن قىلىش ۈئچۈن، بىر قىـسىم
ـــدە ـــۇم چهت ەئل ـــۇرالر چوق ۇئيغ

دۇنيادىكى ىئلغار. ىئشلىشى كېرەك
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بىلىم بىلهن ەئڭ يېڭى تېخنىكىنـى
ىئگىـــلهپ، خهلقـــائرا ســـهھنىدە
باشـــقىالر بىـــلهن رىقابهتلىشىـــشى

بۇ جهھهتـته زۆرۈر بولغـان. كېرەك
بىر قىسىم ىئشالرنى پهقهت ۇئيغـۇر
دىيارىــدا تــۇرۇپال قىلىــش مــۇمكىن

مهن . ەئمهس
"WaveSplitter "ـــــــــگهن دې

ـــــــشلهۋاتقاندا، ـــــــىركهتته ىئ ش
ـــل ـــانچه خى ـــر ق ـــىركهتتىن بى ش
ـــــــشىش ـــــــق خهۋەرلى وئپتىكىلى
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ۈئســــكۈنىلىرىگه ىئــــشلىتىدىغان
ــــق زاپچاســــالرنى ــــك تىپلى كىچى

.ىقىرىشنى قـارار قىلـدىىئشلهپ چ
مهن ۇئنــى اليىھىــلهپ، تهرەققــى
ــــــۇھىم ــــــتىكى ەئڭ م قىلدۇرۇش
تېخنىكىلىق خادىمنىڭ بىرى بولۇپ

ـــــق. ىئـــــشلىدىم ـــــۇ وئپتىكىلى ب
ــۈن ــلهش ۈئچ ــالرنى اليىھى زاپچاس

ــــزگه  ــــق120بى ــــڭ دولالرلى  مى
ــشاق ــلهش يۇم ــق اليىھى وئپتىكىلى
.دېتــاللىرى كېــرەك بولغــان ىئــدى



347 

ـــېتى ـــىركهتتىن س ـــى ش .ۋالدىۇئن
ۇئالرنى ىئشلهپ چىقىرىش ۈئچـۈن

ــكۈنه10 ــك ۈئس ــون دولالرلى  مىلي
ۇئنىمـۇ شـىركهتتىن. كېرەك ىئـدى

ــىركهت ــوڭ ش ــر چ ــېتىۋېلىپ، بى س
.بىناســــىدا تهييــــارالپ چىقتــــى
بۇنـداق ىئــشالر ۇئيغــۇر دىيارىــدىال
ــــــقا ــــــڭ باش ەئمهس، جۇڭگونى
جايلىرىدىمۇ ائسـانلىقچه مـۇمكىن

مهن كىچىكىمــــــــــدىن. ەئمهس
ــ ــدىن"پ تارتى ــڭ قولى ۇئيغۇرالرنى
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دېـگهن بىـر" ھېچ ىئش كهلمهيـدۇ
ــدىم ــا چــوڭ بولغانى ــا. مۇھىتت مان

يىلالردىن باشالپ چهت-80ھازىر 
ەئلگه چىقىپ وئقۇپ، چهت ەئلدە
تـــــۇرۇپ قالغـــــان ۇئيغـــــۇرالر

ۇئيغۇرالرنىڭ قولىدىن ھـېچ ىئـش"
ــــڭ" كهلمهيــــدۇ ــــگهن باھانى دې

ـــى، ـــا ىئكهنلىكىن ـــۈنلهي خات پۈت
مۇ تاالنت ۋە ىئقتىـدارۇئيغۇرالرنىڭ

جهھهتــته دۇنيــادىكى ەئڭ ىئلغــار
مىللهتلهرنىـــــــــڭ كهينىـــــــــدە
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.تۇرمايـدىغانلىقىنىنى ىئــسپاتلىدى
ـــا ـــاپونىيه ۋە ياۋروپ ـــا، ي ائمېرىك
ــــان ــــقا چىقق ــــرىگه وئقۇش ەئللى
ۇئيغۇرالرنىـــــڭ ەئھۋالىغـــــا نهزەر
سالــــساق، ۇئالرنىــــڭ ىئچىــــدە
ــــــدا نۇرغــــــۇنلىرى ۆئز فاكۇلتېتى

ــــڭ ەئ ــــداوئقۇغۇچىالرنى ڭ ائلدى
ۇئالرنىــڭ مــۇتلهق كــۆپ. وئقــۇدى

قىسمى ۆئزى وئقۇغان مهكتهپلهردە
ىئنتايىن ياخـشى تهسـىر قوزغـاپ،
باشــقا دۆلهتــتىن كهلــگهن چهت
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ەئللىك وئقۇغۇچىالرنى ھهيرانلىققـا
ـــدە وئقۇغـــان. قويـــدى چهت ەئل

وئقۇغۇچىالرنىـــــڭ نۇرغـــــۇنلىرى
وئقــۇش پۈتتۈرگهنــدىن كېيىنمــۇ

ـــزمهت ـــۇھىم خى ـــايىن م لهرگهىئنت
 . وئرۇنالشتى

ــگه  ــۇ يهردە ۆئزى "Jeck"مهن ب
ـــــسمى ـــــت ىئ ـــــگهن ىئنتېرنې دې
ـــشىمىز ـــر ۋەتهندى ـــان بى قويۇۋالغ
ــور بېتىنىــڭ ــدا ىئــزدىنىش ت يېقىن

ــــشىلهر" ــــھۇر كى ــــگهن" مهش دې



351 

مهن"سهھىپىسىدە ېئالن قىلغـان، 
ـــۇر ـــسىم ۇئيغ ـــر قى ـــدىغان بى بىلى

ــورلىرى ــگهن مــاۋزۇدىكى" دوكت دې
ـــشىن ـــۇپ چىقى ـــسىنى وئق ىيازمى

ــمهن ــهببۇس قىلى ــۇ. تهش گهرچه ب
يهردە تونۇشــتۇرۇلغىنى پهقهت بىــر
قىـــسىم ۇئيغـــۇر دوكتورلىرىنىـــڭ
قىسقىچه ەئھـۋالى بولـسىمۇ، ۇئنـى

ـــى  ـــق يېقىنق ـــۇش ائرقىلى 20وئق
-يىلنىڭ ىئچىـدە ۇئيغـۇرالر ىئلىـم

پهن ۋە تېخنىكـــــا ساھهســـــىدە
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قانچىلىـك ىئلگىرلهشـلهرنى ھاسـىل
قىلغــانلىقىنى، دۇنيــادىكى باشــقا
ــــــلهن ــــــلهر بى ــــــار مىللهت ىئلغ
ــداق ــۇرالر قان ــشتۇرغاندا ۇئيغ سېلى
وئرۇنــدا تۇرىــدىغانلىقىنى مهلــۇم
ـــى ـــدە چۈشـــىنىپ يهتكىل دەرىجى

 . بولىدۇ
يۇقىرىـــدا چهت ەئلـــدە تـــۇرۇپ
ـــــتىدە ـــــوڭالر ۈئس ـــــان چ قالغ

ۇئالرنىـــــــــڭ. توختالـــــــــدىم
ـــــــڭ ـــــــۇ؟ ۇئالرنى پهرزەنتلىرىچ
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پهرزەنتلىرى چهت ەئلدە قانداقراق
ــــــــــــــ دۇ؟ مهنوئرۇن تۇتۇۋاتى

بىلىدىغان مۇتلهق كۆپ سـاندىكى
ــــرى ۆئز ــــڭ پهرزەنتلى ۇئيغۇرالرنى
ـــــايىن ەئال ـــــدە ىئنت مهكتهپلىرى

سـىز چهت. دەرىجىـدە وئقۇۋاتىـدۇ
ەئلدىكى ۇئيغۇرالرنىـڭ ۆئيلىـرىگه
كىرسىڭىز، ۇئالرنىڭ پهرزەنتلىـرىگه
ــــــا ــــــتىن بهرگهن، تامغ مهكتهپ
چــــاپالغلىق تۇرغــــان نۇرغــــۇن

ـــسىز ـــاتالرنى كۆرى ـــڭ. مۇكاپ مېنى
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بىلىشىمچه چهت ەئلدىكى ۇئيغـۇر
پهرزەنتلىرىنىـــڭ مـــۇتلهق كـــۆپ
قىسمى ۆئز سىنىپىنىڭ ەئڭ ائلدىدا

ۆئتـــــكهن يىلـــــى. وئقۇۋاتىــــدۇ
ائمېرىكىدىكى بىر ۇئيغۇرنىڭ قىزى
ــان ــق بولغ ــادىكى ەئڭ داڭلى دۇني
ھـارۋارد ۇئنىۋېرســىتېتىگه وئقۇشــقا

بــۇ يىــل كــالىفورنىيهدە. كىــردى
ــــدىغان دوســــتىمىز  ــــلتۇرى ائدى

ائتاۋۇلالنىـــڭ وئغلـــى ائمېرىكـــا
بــــويىچه ەئڭ يــــۇقىرى وئرۇنــــدا



355 

 ائلىــي مهكتهپنىــڭ15تۇرىـدىغان 
بىرى بولغـان لـوس ائنجېلېـستىكى
كالىفورنىيه ۇئنىۋېرسىتېتىگه قوبۇل

دۇنيـــــــادىكى ەئڭ. قىلىنـــــــدى
 ائلىـي مهكتهپنىـڭ100ائلدىنقى 

ىئچىــدىكى مهكــتهپلهرگه وئقۇشــقا
رى ھـازىركىرگهن ۇئيغۇر پهرزەنتلى
يىلغــــا-ائمېرىكىــــدا يىلــــدىن

 . كۆپىيىۋاتىدۇ
 

ـــايىتى ـــۇ يهردە ۆئزۈم ناھ مهن ب
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ــــۇر ــــر ۇئيغ ــــدىغان بى پهخىرلىنى
سىڭلىمىزنى قىسقىچه تىلغا ۆئتـۈپ

بــۇ. كېتىــشنى مۇۋاپىــق كــۆردۈم
ســــىڭلىمىزنىڭ ىئــــسمى رەيھــــان

باشالنغۇچ مهكـتهپ بىـلهن. باكتۇر
وئتتـــــۇرا مهكتهپنـــــى ۇئيغـــــۇر

ىي قىـــسمىدادىيارىنىـــڭ جهنـــۇب
ـــــان ـــــلهن. وئقۇغ باكـــــاالۋىر بى

ماگىستېرلىق ۇئنۋانلىرىنى چىڭخـۇا
ــــــان ــــــىتېتىدىن ائلغ .ۇئنىۋېرس
ۇئنىڭـــدىن كېـــيىن ائمېرىكىنىـــڭ
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جهنـــۇبىي كارولىنـــا شـــىتاتىدىكى
ــــــــــــــسون  )Clemson(كلېم

ـــــــر ـــــــىتېتىگه ېئلېكتى ۇئنىۋېرس
ــــويىچه ــــق كهســــپى ب ىئنجىنېرلى
.دوكتورلـــۇق وئقۇشـــىغا كىـــرگهن

قۇش پۈتتۈرۈشـكهۆئتكهن يىلى وئ
ائز قالغاندا، سـىڭلىمىز رەيھاننىـڭ
ــائرا ــسى خهلق ــي ماقالى ــر ىئلمى بى
ـــــڭ ـــــي بىرلىكىنى ـــــو ىئلمى رادىي
ـــــك ـــــدىكى مهملىكهتلى ائمېرىكى
كومىتېتى تهرىپىدىن ۆئتكۈزۈلگهن
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ـــدە ـــاله كۆرىكى ـــي ماق ـــر ىئلمى بى
ــشتى ــرىنچىلىككه ېئرى ــل. بى ــۇ يى ب

ــا  )ۇئتــاھ(ســىڭلىمىز رەيھــان يۇت
ــىتاتىنىڭ لو ــهھىرىدىكىش ــان ش گ

ـــىتېتىگه ـــىتات ۇئنىۋېرس ـــا ش يۇت
پروفېسسورلۇققا قوبۇل قىلىنىپ، بۇ
يىـــل كـــۈزدىن باشـــالپ ەئشـــۇ
ـــمهكچى ـــشقا چۈش ـــتهپكه ىئ مهك

ــدۇ ــۇپ تۇرۇۋاتى ــق. بول ىئنجىنېرلى
كهســـپىنى وئقـــۇش ۋە ىئـــشلىتىش
ناھــــايىتى قىــــيىن بولغاچقــــا،
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ائمېرىكىــدىكى ائق تهنلىــك قىــزالر
يـدىغانالرىئچىدە بۇ كهسىپنى وئقۇ

ۇئنى دوكتورلـۇققىچه. ىئنتايىن ائز
وئقۇيــدىغانالر، وئقــۇش پۈتتــۈرۈپ
بولغاندىن كېيىن ائلىي مهكتهپـته
ـــسورى ـــپنىڭ پروفېس ـــۇ كهس مۇش

ــۇ ائز ــدىغانالر تېخىم ــېكىن،. بولى ل
ـــۇ ىئـــشنى ـــزى ب ـــۇر قى ـــر ۇئيغ بى

ســـىڭلىمىز رەيھاننىـــڭ. قىاللىـــدى
 ەئتراپىدا تـۇرۇپ،30يېشى تېخى 

قــــاتنى ائساســــىيىئلمىـــي تهتقى
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ــۇق ــدىغان، دوكتورل ــا قويى وئرۇنغ
وئقۇغــــــــــــــــــــــۇچىلىرىغىچه
تهربىيىلهيدىغان ائمېرىكىدىكى بىر
ائلىــــي مهكــــتهپكه پروفېســــسور

مهن بــۇ يهردە رەيھاننىــڭ. بولــدى
ىئشلىرىنى بىـر قـانچه جـۈمله سـۆز
ــساممۇ، ــۋىرلىگهن بول ــال تهس بىلهن
ـــگه ـــدەك نهتىجى ـــڭ ھازىرقى ۇئنى

تـكهنېئرىشىش ۈئچۈن بېـسىپ ۆئ
-مۇساپىـــسى ۋە يهڭـــگهن جاپـــا

مۇشــاقهتلىرىنى يازســا بىــر كىتــاب
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رەينان. بولىدىغانلىقىغا ىئشىنىمهن
ۋەتهندىكى ۋاقتىدىال تاغقا چىقىش
تهنھهرىكىتــى بىــلهن شــۇغۇللىنىپ،
ـــــــان ـــــــسىنى تاۋلىغ .ۆئز ىئرادى
ــۇ ــدىن كېيىنم ــا كهلگهن ائمېرىكىغ
ــار ــدا ق ــلهن تاغ ــا چىقىــش بى تاغق

رادىـــسىنىتېيىلىـــشنى ۆئزىنىـــڭ ىئ
ــر ۋاســىته مۇستهھكهملهشــتىكى بى

 . تهرىقىسىدە داۋامالشتۇرغان
ائمېرىكىــــدا ائلىــــي مهكــــتهپ
ــــــاردەمچى ــــــسورلىرى ي پروفېس
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ــــــــسور  Assistant (پروفېس
Professor(دوتسېنت پروفهسسور ،

)Associate Professor(ۋە 
ـــــــسور  دەپ) Professor(پروفېس

ــي  ــدۇ3جهمىئ ــگه بۆلۈنى . دەرىجى
ېڭىـدىن پۈتتـۈرۈپ،دوكتورلۇقنى ي

پروفېســـسور بولـــۇپ كىـــرگهنلهر
ـــسور ـــاردەمچى پروفېس ـــۇم ي چوق
ــــزمهت ــــلهن خى ــــسى بى دەرىجى

5دەســلهپكى . باشلىــشى كېــرەك
يىــل ســىناق مهزگىلــى بولــۇپ، بــۇ
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جهريانـــدا ياخـــشى ىئـــشلىگهنلهر
ـــــــسىگه ـــــــسېنتلىق دەرىجى دوت

ۇئنىڭدىن كېيىن يهنه. ۈرۈلىدۇكۆت
 يىــل ياخــشى ىئــشلىگهندىن2-3

ــــيىن ــــسوركې ــــمىي پروفېس  رەس
ائدەتـــته دوكتورلـــۇق. بوالاليـــدۇ

ــرەر ــۇپال، بى ــپ بول ــۋانىنى ېئلى ۇئن
مهكــتهپكه يــاردەمچى پروفېســسور
ــچه ــال ائن ــشنىڭ ۆئزى ــۇپ كىرى بول

ۇئيغــــۇر. ائســــان ىئــــش ەئمهس
ــر ــكهن بى ــۇپ ۆئس ــدا تۇغۇل دىيارى
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ــــدا ــــڭ ائمېرىكى ــــۇر قىزىنى ۇئيغ
ــــۇ ــــشى تېخىم ائشــــۇنداق قىاللى

ــۇنداق ــىڭلىمى. ش ــز س ــانبى ز رەيھ
ـــــــرلهنمهيهب ـــــــۇردىن پهخى كت

 . تۇرالمايمىز
ــپ، ــقا چىقى ــگه وئقۇش چهت ەئل
ــدە تــۇرۇپ قالغانالرنىــڭ چهت ەئل
ھهممىــسىنىڭ كىنــدىكىنىڭ قېنــى
ۇئيغــــۇر دىيارىــــدىكى تۇپراققــــا

بۇالرنىــڭ كۆپىنچىــسى. تۆكــۈلگهن
ـــۇرا ـــى، وئتت باشـــالنغۇچ مهكتهپن
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مهكتهپنـــــى، ھهتتـــــا ائلىـــــي
دا يـاكىمهكتهپنىمۇ ۇئيغۇر دىيارى

ــدە ــى ۆئلكىلىرى ــڭ ىئچك جۇڭگونى
شـۇڭا بىزنىـڭ ۇئيغـۇر. تاماملىغان

دىيارىغــــا ۋە ۇئيغــــۇر خهلقىــــگه
ــار ــز ب ــدانىي قهرزىمى ــا. ۋىج ۇئالرغ

ــشىچه ياردەمــدە ــولىمىزدىن كېلى ق
بىـز. بولۇش مىللىـي بـۇرچىمىز بـار

ـــدە ـــر يېرى ـــداق بى ـــڭ قان دۇنيانى
ـــــىئ نهزەر، ـــــشىمىزدىن قهت ياشى

ــر ۋىجــدان ىي قهرز ۋەمۇشــۇنداق بى
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ــــــــــۇرچىمىزدىن ــــــــــي ب مىللى
بىزنىـــــڭ چهت. تېنىۋااللمـــــايمىز

ەئلدە ياشىشىمىزنىڭ ۆئزىال ۇئيغۇر
ــدە ــرەر ائالھى ــى ۈئچــۈن بى مىللىت

ەئگهر. قىممهت ېئلىپ كېلهلمهيدۇ
-بىز يۇقىرىدا تىلغا ېئلىنغان ىئلىم

پهننىڭ يۇقىرى پهللىسىگه چىقىپ،
ــــــار ــــــدىكى ەئڭ ىئلغ چهت ەئل

ىقابهتلىـــشىشمىللهتـــلهر بىـــلهن ر
ھهمــدە پهرزەنتلىرىمىزنــى ياخــشى
تهربىـــيىلهپ چىقىـــش قاتـــارلىق
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ىئــشالرنى قىاللىــساق، ائنــدىن بىــز
ــر ائز ــۈن بى ــى ۈئچ ــۇر مىللىت ۇئيغ

 . قىممهت يارىتااليمىز
.لــېكىن، بۇمــۇ يېتهرلىــك ەئمهس
وئمۇمالشتۇرۇپ ېئيتقانـدا، بىزنىـڭ
چهت ەئلــــــدىكى وئرنىمىــــــز ۋە

تيهنه بىــــــر چه"قىممىتىمىــــــز 
،"يهنه بىر ائمېرىكىلىق"، "ەئللىك
تىـن"  لىـقXXXيهنه بىـر "ياكى 

ـــه ەئمهس ـــقا نهرس ـــڭ. باش بىزنى
بولماســـــلىقىمىز بىـــــز-بولـــــۇش
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ــز ــاكى بى ىئــشلهۋاتقان ىئــدارىگه ي
ياشاۋاتقان دۆلهتـكه ائنـچه چـوڭ
تهســىر كۆرســىتىپ كهتمهســلىكى

ــۇمكىن ــز. م ــدارىمىزدە بى ەئگهر ىئ
ــا باشــقا ب ــساق، وئرنىمىزغ ــربولمى ى

ائدەمنــــــى ائســــــانال تېپىــــــپ
ەئممـــا، ۇئيغـــۇر. ســـهپلىيهلهيدۇ

ـــداق ـــز ۇئن ـــۈن بى ـــى ۈئچ مىللىت
چهت ەئلـــــدە ياشـــــاپ. ەئمهس

تۇرۇپ، ۇئيغۇر دىيـارى ۋە ۇئيغـۇر
خهلقى ۈئچۈن قولىدىن كېلىشىچه
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ــۇرالر ــدىغانالر ۇئيغ ياردەمــدە بولى
ۈئچــــۈن ىئنتــــايىن قىممهتلىــــك

ــايلىق ــداق. ب ــڭ بۇن ــز ۆئزىمىزنى بى
ى ھهرگىـــز ېئـــسىمىزدىنقىممىتىنـــ

ـــرەك ـــلىقىمىز كې ەئگهر. چىقارماس
بىزنىڭ ەئسلى مهقسىدىمىز ماددىي
جهھهتـــتىن يـــۇقىرى دەرىجىلىـــك
وئرۇنغا ېئرىشىـشال بولغـان بولـسا،
بىزنىڭ چهت ەئلگه چىقىشىمىزنىڭ
.ھېچ قانداق ھـاجىتى يـوق ىئـدى
نۇرغــــــۇنلىرىمىز چهت ەئلـــــــگه
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ــــۇر ــــساق، ۇئيغ ــــان بول چىقمىغ
ـــ ـــدىمۇ م ـــتهدىيارى اددىي جهھهت

ـــىيااليتتۇق ـــدان ياش ـــۇڭا. وئب ش
بىــر-مــاددىي تۇرمــۇش بىــردىن

ــــسهت ەئمهس ــــۇھىم. مهق ەئڭ م
 . مهخسهتمۇ بولماسلىقى كېرەك

بىر ائدەمگه خۇشاللىق ۋە بهخت
ـــدىغان نۇرغـــۇن ـــپ كېلهلهي ېئلى

ـــار ـــشالر ب ـــشى. ىئ ـــلهر ياخ بهزى
ــېس ــك ھ ــتىن بهختلى كىيىنگهنلىك

بهزىــــــلهر ياخــــــشى. قىلىــــــدۇ
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ـــك ھـــېسيېگهنلىك ـــدىن بهختلى ى
بهزىلهر بىر بهختىيار ائىئله. قىلىدۇ

قۇرغانلىقى ۈئچۈن بهختلىك ھـېس
بهزىلهر باشقا ىئش ۈئچـۈن. قىلىدۇ

ــدۇ ــېس قىلى ــك ھ ــداق. بهختلى قان
ىئش بىلهن ۆئزىنـى ەئڭ بهختلىـك
ھېــــسابالش ائدەمـــــگه قـــــاراپ

مهن بۇ يهردە. وئخشاش بولمايدۇ
بىــر ائدەمــگه بهختلىــك تۇيغۇســى

 كېلىدىغان باشقا بىر ىئـشنىېئلىپ
ـــايمهن ـــاي تۇرالم ـــا ائلم ۇئ. تىلغ
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ـــدىن ـــقىالرغا قولى ـــسىمۇ، باش بول
ـــپ، ۆئز ـــاردەم قىلى ـــشىچه ي كېلى
ەئتراپىــــــدىكى بىــــــر قىــــــسىم
كىشىلهرنىڭ تهقدىرىدە ۆئزگىـرىش

ــش ــدا قىلى ــزچه. پهي ــۇنى ىئنگلى ب
"make a diffirence on 

others and your 
community "ــــدۇ .دەپ ائتاي

ــۇ  ــگه ائشــۇرالىغانب ىئــشنى ەئمهل
ائدەم ۆئزىــدە چهكــسىز بهختلىــك

ــدۇ ــت. ھهس قىالالي ــداق بهخ بۇن
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تۇيغۇسىنىڭ وئرنىنى باشـقا ىئـشالر
. بىلهن ېئلىشى مۇمكىن ەئمهس

مهن يېقىندا تېلېـۋىزوردا دۇنياغـا
داڭلىق فىزىكا ائلىمـى، نىـسپىيلىك
نهزەرىيىسىنىڭ ىئجادچىسى، نوبېـل

ائلبېـــرتمۇكاپىتىغـــا ېئرىـــشكهن 
ــــر ــــسىدا بى ــــشتېيىن توغرى ېئينى
ــــۆردۈم ــــم ك ــــك فىل .ھۆججهتلى

ــــــشتېيىن  ــــــى-1879ېئينى يىل
ــــۇرا ــــر وئتت ــــانىيهدىكى بى گېرم
ــسىدە ــاھۇدىي ائىئلى ــك ي دەرىجىلى
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يىلـــــــى-1933. تۇغۇلغـــــــان
ـــىدىن ـــڭ باستۇرۇش گېرمانلىقالرنى
قۇتۇلـــۇش ۈئچـــۈن ائمېرىكىغـــا
قېچىپ كېلىپ، بىر قـانچه داڭلىـق

ـــــىتېتتا ۋە  ـــــاتۇئنىۋېرس تهتقىق
يىلـى-1955وئرۇنلىرىدا ىئشلهپ، 

ائپرىل كۇنى ۋاپـات بـولغىچه-18
ـــىدە ـــا ساھهس ـــدا فىزىك ائمېرىكى
ــان ــى ياراتق ــق يېڭىلىقالرن .داۋاملى
ــدە ــشتېيىن چهت ەئل گهرچه ېئينى
تۇغۇلۇپ، ائساسهن چهت ەئلـدىال
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ياشـــاپ، گېرمـــانىيه ۋە ائمېرىكـــا
قاتارلىق دۆلهتلهرنىڭ شۇنچه چوڭ

رىـــشكهن بولـــسىمۇ،يـــاردىمىگه ېئ
ۆئلۈپ كېتىشتىن بۇرۇن ۇئ ۆئزىنىڭ
ــــدىكى ــــات يولى ــــي تهتقىق ىئلمى
وئرىگىنــــال قــــول يازمىلىرىنىــــڭ
ھهممىسىنى ىئسراىئلىيهگه تهقـدىم

ـــــــــان ـــــــــۇ. قىلغ ـــــــــا ب مان
ــشى ــر ياخ ــڭ بى مىللهتپهرۋەرلىكنى

 . مىسالىدۇر
مهن چهت ەئلدە ياشاۋاتقان ھهر
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ـــــنىڭ ـــــۇر ۋەتهنداش ـــــر ۇئيغ بى
ۈئستىدە ائزراقتۆۋەندىكى سوائل 

وئيلىنىــــپ بېقىــــشىنى تهۋســــىيه
ــمهن ــۇرۇم ۈئچــۈن. قىلى مهن ۇئيغ

ــم؟ مهن ــپ بهردى ــېمه ىئــش قىلى ن
ۇئيغۇرۇم ۈئچۈن نېمه ىئش قىلىـپ
بېرەلهيمهن؟ ۇئيغۇر خهلقى ھـازىر
تارىختا مىسلى كۆرۈلۈپ باقمىغـان
ــاردىمىمىزگه ــڭ ي ــدە بىزنى دەرىجى

ائلىـــــي مهكتهپنـــــى. مۇھتـــــاج
، خىـــزمهتپۈتتـــۈرۈپ بولۇپمـــۇ
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ائنىسىغا-تاپالماي، ۆئزلىرىنى ائتا
باقتۇرۇۋاتقـــان ۇئيغـــۇر ياشـــلىرى
ـــايىن بىزنىـــڭ يـــاردىمىمىزگه ىئنت

ەئگهر ســىز چهت ەئلــدە. مۇھتــاج
ــى ــسىڭىز، ھهر يىل ــسور بول پروفېس
ۇئيغــــۇر وئقۇغۇچىــــدىن بىرنــــى
ـــارمۇ، ېئپكـــېلىش ېئھتىمـــاللىغى ب

ەئگهر ســىز. ىئزدىنىــپ باقــسىڭىز
 شىركهت قـۇرۇپچهت ەئلدە بىرەر

ماڭدۇرۇۋاتقان بولـسىڭىز، سـىزنىڭ
شــــۇ شــــىركىتىڭىزگه وئخــــشاش
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شىركهتتىن بىرنى ۇئيغۇر دىيارىـدا
قۇرۇپ، ۇئنىڭغا ۇئيغۇر ياشـلىرىنى
ـــــپ ـــــپ ېئلى ـــــى قىلى خىزمهتچ
ماڭــدۇرۇش ىئمكــانىيىتى بــارمۇ،

ــسىڭىز ــپ باق ــىز. وئيلىنى ــاكى س ي
چهت ەئلدە بىر مۇۋەپپهقىيهتلىـك

ــــسىڭىز،ىئگىلىــــك ياراتقــــان  بول
ــىدە ــپىي ساھهس ــڭ كهس ۆئزىڭىزنى
ۇئيغـــــۇر دىيارىـــــدىن ۇئيغـــــۇر
ـــپ ـــى قىلى ـــلىرىنى خىزمهتچ ياش
ـــارمۇ، ـــاللىقى ب ـــېلىش ېئھتىم ېئپك
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.تهكـــــــــشۈرۈپ باقـــــــــسىڭىز
ـــــڭ ـــــدىكى ۇئيغۇرالرنى ائمېرىكى
ـــازىر ـــدەك، ھ ـــدە بولغىنى خهۋىرى
ائمېرىكىدا يۇمـشاق دېتـال بىـلهن
ـــــــپىي ـــــــۇغۇللىنىدىغان كهس ش

ېگهندە يېرىمىخادىمالرنىڭ كهم د
.ھىندىــستانلىقالر بولــۇپ كهتتــى
ەئينى ۋاقىتتا ۇئالرنىڭ ائمېرىكىغـا
ـــــــــولنى ۋە ـــــــــشىدىكى ي كېلى
ــال ــشاق دېت ــستاندىكى يۇم ھىندى
ىئگىلىكىنىڭ تېز ۋە مۇنتىزىم ھالدا
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تهرەققىـــي قىلىـــش يولىنىمـــۇ دەل
ائمېرىكىـــــــــدا ياشـــــــــاۋاتقان
ــدى ــان ىئ ــستانلىقالر ائچق .ھىندى
ــــــــــوڭ ــــــــــدىكى چ ائمېرىكى

ختۇرخانــــــــــــــــــانىالردىكىدو
سېستىراالرنىڭ يېرىمىدىن تولىـسى

خــۇددىي. فىلىپىنلىقــتهك قىلىــدۇ
ھىندىـــــستانلىقالرغا وئخـــــشاش،

-2ۇئالرمۇ ەئينى ۋاقىتتا ائمېرىكا 
دۇنيا ۇئرۇشىدىن كېيىن كـۆچمهن
قىلىپ ەئكهلـگهن فىلىپىنلىقالرنىـڭ
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.يــــاردىمىگه ېئرىــــشكهن ىئــــدى
خــــۇددىي مۇشــــۇ مىللهتــــلهرگه

الغـــــان نۇرغـــــۇنوئخـــــشاش، ق
مىللهتلهرمــــۇ ۆئزىنىــــڭ ەئســــلى
دۆلىتىكى خهلقىنىڭ گۈللىلنىـشىگه
ۋە ۇئالرنىــڭ چهت ەئلــگه چىقىــپ
راۋاجلىنىــــــــشىغا ياردەمــــــــدە

ــــــدۇ ۇئيغۇرالرنىڭمــــــۇ. بولۇۋاتى
ـــــۋەتت ـــــشەئل ـــــۇنداق قىلى ه ش

 .مهجبۇرىيىتى بار
ــــدا ــــڭ ائمېرىكى ــــدا مېنى يېقىن
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ىئگىلىــك باشقۇرۇشــتا وئقۇيــدىغان
ڭا تېلېفـون قىلىـپ،بىر تونۇشۇم ما

ۆئزى وئقۇش پۈتتۈرگهندىن كېيىن
ــدىكى ــق ۋەتهن ــت ائرقىلى ىئنتېرنې
ۇئيغۇر ياشـلىرى ۈئچـۈن ىئگىلىـك
ـــى ـــپىي مهكتىپ ـــقۇرۇش كهس باش

مهن بـۇ. ېئچىش ائرزۇسىنى ېئيتتى
خهۋەردىــــن ىئنتــــايىن خۇشــــال

ــدۇم ــى. بول ــر يېڭ ــۇ بى ــۈنكى، ب چ
بـۇ. بىر يېڭى باشلىنىش. يۈزلىنىش

لـــــــدىكىلهرســـــــاھهدە چهت ەئ
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قىالاليــــدىغان ىئــــشالردىن يهنه
.نۇرغۇنلىرى بـار بولۇشـى مـۇمكىن
ۋەتهنـــدىكىلهر مۇشـــۇنداق چهت
ەئلدە تۇرۇپ، ۆئزلىرىنىـڭ غېمىنـى
ـــايىن ـــازىر ىئنت ـــدىغانالرغا ھ يهي

ــــــــــــــــــــــــــــاج مهن. مۇھت
www.meripet.com) بۇرۇنقى

"
www.uyghurscholars.or

g "نــى ېئچىــپ، چهت) تــور بېتــى
رغــا ۋەتهنــدىكىەئلــدىكى ۇئيغۇرال
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ياش وئقۇغۇچىالرنىڭ چهت ەئلـگه
چىقىــپ وئقۇشــىغا يــاردەم قىلىــش
ۈئچـــۈن باشـــلىغان بـــۇ ىئـــشىمغا
ياردەمـــدە بولۇشـــىنى ىئلتىمـــاس
ــى ــا خېل ــيىن، ماڭ ــدىن كې قىلغان
.كۆپ كىشىلهردىن جاۋاب كهلـدى
ائۋىــسترالىيه، تــۈركىيه، فرانــسىيه،
ىئتالىيه، مااليسىيا، كانـادا، دۇبهي

ــــــــــاپونى ــــــــــارلىقۋە ي يه قات
ـــسىم وئت ـــر قى دۆلهتلهردىكـــى بى

ــا ــالر ائرق ــۈرەك ياش ــدىن-ي ائرقى
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ماڭـــا يـــاردەم قىلىـــدىغانلىقىنى
ــدۈردى ــر. بىل ــدىكى بى ــۇالر ىئچى ب

قىـــسىملىرى ۆئزلىـــرى بىلىـــدىغان
ۇئچۇرالرنى يىغىپ، رەتلهپ يېزىپ
.چىقىــپ، ماڭــا ماڭــدۇرۇپ بهردى
ھــازىر بــۇ ۇئچۇرالرنىــڭ ھهممىــسى

meripet.com بېتىـدە بـار تور.
:يهنه بىر قىسىم كىشىلهردىن ماڭـا

ەئركىن ائكا، سىز ېئھتىمال ھازىر"
بهك ائلـــدىراش بولـــۇپ كهتـــكهن

ەئگهر بىـــز. بولۇشـــىڭىز مـــۇمكىن
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ــــسا، ــــشالر بول ــــدىغان ىئ قىالالي
ــــزگه ــــسىنى بى ــــڭ ھهممى ۇئالرنى

"ۇئالرنــى بىــز قىاليلــى. تاپــشۇرۇڭ
دېگهنــــگه وئخــــشاش ىئنتــــايىن

ـــد ـــلهر كهل ـــزغىن خهت ـــۇ. ىقى ب
-كىشىلهر ھازىر ھهقىقهتهنمـۇ ۈئن

ــڭ ــدا مېنى ــسىز ھال ــسىز ۋە نام تىن
ۋەتهندىكى ياشالرغا ياردەم قىلىش
ىئـــــــشلىرىمغا ھهمكارلىـــــــشىپ

 . بېرىۋاتىدۇ
ەئپهنـدى ۇئيغۇرالرنىـڭ" وئقيا"
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Yahooـــسىنى ـــخهت گۇرۇپپى  ېئل
قــۇرۇپ ماڭــدۇرۇپ، دۇنيانىــڭ ھهر
جايلىرىدىكى ۇئيغۇرالرنىـڭ ۆئزائرا

ــقۇئچــۇر ائ ــشىغا قواليلى لماشتۇرى
ائمېرىكىــدىكى. ېئپكېلىــپ بهردى

ســاغالم"مهمهت ىئمىــن ەئپهنــدى 
ـــۇڭ ـــخهت" بول ـــر ېئل ـــگهن بى دې

ـــــــدۇرۇپ، ـــــــسىنى ماڭ گۇرۇپپى
ۇئيغــۇرالرنى ســاغالملىققا ائىئــت
.ۇئچــۇرالر بىــلهن تهمىنلهۋاتىــدۇ
ـــالردىن ـــۇقىرىقى ۋەتهنداش مهن ي
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ــــمهن ــــايىن رازى ــــن. ىئنت ۇئالردى
ــايىن مىننهت ــارمهنىئنت ــا،. ت ەئمم

مهن بۇ جهھهتـته چهت ەئلـدىكى
ــــــدىغان ــــــڭ قىالالي ۇئيغۇرالرنى
ىئــــشلىرى تېخىمــــۇ كــــوپ، دەپ

بولۇپمــۇ مهن ھــازىر. وئياليــمهن
ــر ــان ھهر بى ــدە وئقۇۋاتق چهت ەئل
ۇئيغـــــۇر وئقۇغۇچىـــــدىن ۆئزى
وئقۇۋاتقان مهكتهپتىكى ۇئيغـۇرالر
وئقۇش مۇكاپات پۇلىغـا ېئرىـشىش

ۇقىنى تولـۇقيوقل-ېئھتىماللىقى بار
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ېئنىقالپ چىقىپ، ەئگهر ائشـۇنداق
ېئھتىماللىق بولـسا، مۇناسـىۋەتلىك
ۇئچۇرالرنى يېزىـپ چىقىـپ، ماڭـا
ماڭدۇرۇپ بېرىشىنى تولىمۇ ۈئمىت

ـــمهن ـــورMeripet.com. قىلى  ت
.بېتى پۈتۈن ۇئيغۇرالرغا مهنـسۇپ
ـــــــۇرالر ـــــــدىكى ۇئيغ چهت ەئل
ۇئنىڭدىن پايدىلىنىپ، ۋەتهندىكى

رىغا ياردەم قىلماقچىۇئيغۇر ياشلى
بولسا، مهن ۇئنـداقالرنى ىئنتـايىن

ھهمــدە. قىــزغىن قارشــى ائلىــمهن
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پۈتـــۈن كۈچـــۈم بىـــلهن ۇئالرغـــا
ياردەمدە بولۇپ، ۇئالرغا وئڭايلىق

 . تۇغدۇرۇپ بېرىمهن
ۇئيغــــۇر دىيارىــــدىكى ۆئزىــــگه

"HelloLife "ـــــــور بهت دەپ ت
ــــــر ــــــان بى ــــــسمى قويۇۋالغ ىئ

چهت ەئل"ۋەتهندىــشىمىز ھــازىر 
"كۆرگهن ۇئيغۇرالر بىلهن سۆھبهت
دېگهن بىـر سـۆھبهت خاتىرىـسىنى

ــدۇ ائڭلىــشىمچه بــۇ. تهييارالۋاتى
قېرىندىــــــشىمىز ۇئ ســــــۆھبهتنى
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كېيىــــنچه بىــــر كىتــــاب قىلىــــپ
ــــــدىكهن ــــــۇ ىئــــــش. چىقىرى ب

ـــــــۇرۇش ـــــــسىدىكى ۇئقت توغرى
www.izdinix.comـــــــــور  ت

مېـنىڭچه بۇمـۇ. بېتىدە بار ىئـكهن
 بىـرمىللهت ۈئچـۈن زور پايـدىلىق

ـــــــش ـــــــۆرگهن. ىئ چهت ەئل ك
ۇئيغۇرالرنىـــڭ ســـانى وئمـــۇمىي
ــــــر ــــــىنىڭ بى ــــــۇر نوپۇس ۇئيغ
.پىرســهنتىنىمۇ تهشــكىل قىلمايــدۇ
ۇئيغۇرالر نوپۇسىنىڭ مۇتلهق كـۆپ
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قىسمى ھـازىرمۇ سـىرتقى دۇنيـانى
ــشهلمهي ــىتىگه ېئرى ــۆرۈش پۇرس ك

ـــــاۋاتىدۇ ـــــدىكى. ياش چهت ەئل
ۇئيغۇرالرغا ھـېچ قانـداق قىممىتـى

ــــــۇن ۇئ ــــــوق نۇرغ ــــــۇرالري چ
ۋەتهنـــدىكىلهر ۈئچـــۈن يېڭىلىـــق

مـــاۋۇ ىئـــش. "بولـــۇپ تۇيۇلىـــدۇ
ــداقتى، ــدە مۇن ــۇر جهمىئيىتى ۇئيغ
مهن تۇرۇۋاتقـــان دۆلهتـــته، مهن
بىلــــله ياشــــاۋاتقان مىللهتنىــــڭ
،"جهمىئيىتىــدە مۇنــداق ىئــكهن
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ــگه وئخــشاش نهرســىلهرنىڭ دېگهن
ھهممىــسىنىڭ ۇئيغــۇر دىيارىــدىكى
.ارخهلقىمىز ۈئچۈن زور قىممىتى بـ

شۇڭا مهن چهت ەئلـدىكى ۇئيغـۇر
"HelloLife"ۋەتهنداشـــــالرنىڭ 

ــزغىن ــا قى ــدىنىڭ چاقىرىقىغ ەئپهن
ــۆرگهن، ــرى ك ــۇپ، ۆئزلى ائۋاز قوش
ائڭلىغان ۋە بېشىدىن كهچـۈرگهن
ــــپ، ــــپ چىقى ــــىلهرنى يېزى نهرس
ـــشىنى ـــدۇرۇپ بېرى ـــا ماڭ ۇئنىڭغ

بىـز چهت ەئلـدە. ۈئمىد قىلىـمهن
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تۇرۇۋاتقــــان ۇئيغــــۇرالر، مهلــــۇم
ادىن ېئلىـــــپ ېئيتقانـــــدا،مهنـــــ

ـــــــــشىلهرمىز ـــــــــك كى .تهلهيلى
ىئمكانىيهتنىڭ بارىچه بىز يۇقىرىـدا
تىلغا ېئلىنغان يولالر بىلهن ۇئيغـۇر
دىيارىــدىكى چهت ەئلنــى كــۆرۈش
ـــــــشهلمىگهن پۇرســـــــىتىگه ېئرى
ـــاردەم ـــزگه ي ـــسىز خهلقىمى تهلهي

 . قىلىشقا تىرىشايلى
ــياۋپىڭ ــڭ ش ــا دې ــى ۋاقىتت ەئين
ــــــدىكى جۇڭگولــــــۇق ائمېرىكى
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وئقۇغۇچىالرنىڭ ائمېرىكىدا قېلىـپ
قېلىشى مهسىلىسىدە ھهقىقهتهنمـۇ

ۇئنىـڭ. دانىشمهنلىك قىلغان ىئدى
ەئشۇ دانىشمهنلىكىنىڭ جۇڭگونىڭ

پېنـى، يـۇقىرى تېخنىكىـسى-ىئلىم
ۋە ىئقتىـــــسادىي تهرەققىيــــــاتى
ۈئچۈن نۇرغـۇن پايدىـسى بولـدى

ــــدۇ ــــهۋۋۇر. ھهم بولۇۋاتى ۇئ تهس
ـــد ـــان ىئـــشالر چهت ەئل ىكىقىلغ

ـــۇ ـــۇچىالر ۈئچۈنم ـــۇر وئقۇغ ۇئيغ
.پۈتــۈنلهي مۇۋاپىــق كــېلهر ىئــدى
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ــگه ــېكىن، جۇڭگــودىن چهت ەئل ل
ـــــۇش ـــــپ، وئق وئقۇشـــــقا چىقى
پۈتتۈرگهندىن كېيىن چهت ەئلـدە
تۇرۇپ قالغان خهنزۇ وئقۇغـۇچىالر
ـــۈك ـــشتۇرغاندا، تۈرل ـــلهن سېلى بى
ــــــــالغۇالر ــــــــشه ۋە توس ەئندى
تۈپهيلىدىن، ۇئيغۇرالرنىڭ ۇئيغـۇر

ائزادە بېرىــپ-ا ەئركىــندىيارىغــ
كېلىشى، ۇئ يهرگه مهبلهغ سـېلىپ،
ــڭ ــشى ۋە ۇئ يهرنى ــك يارىتى ىئگىلى

ـــم ـــۇقىرى-ماائرىـــپ، ىئلى پهن، ي
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تېخنىكـــا ۋە ىئقتىـــسادىغا تـــۆھپه
قوشۇشـــى تـــېخىچه دېگهنـــدەك

ەئگهر. باشـــــلىنىپ كېتهلمىـــــدى
ـــىي ـــۈمهتلهر سىياس ـــك ھۆك يهرلى
جهھهتتىكى ەئندىشىنى يوقىتىـپ،

ـــ ـــۇرىي جهھهت ـــانلىقمهم ته ائس
تۇغــدۇرۇپ بهرســه، چهت ەئلــدە
تــــۇرۇپ قالغــــان ۇئيغــــۇرالردىن
ۇئيغـۇر دىيارىغــا بېرىــپ، ۇئ يهرگه
ھهر خىــل يــولالر بىــلهن يــاردەم

 .قىلىدىغانالر چوقۇم كۆپىيىدۇ



398 

ــور ــۋال ت ــاله ەئســلى بىلى ــۇ ماق ب
 بېتىدە ېئالن قىلىنغان

چهت ەئلــدە تــۇرۇپ: ســوائل. 7
اققالغـان ۇئيغـۇرالر ۈئچـۈن قانــد

ــۇر ــى ۇئيغ ــپ ۆئز پهرزەنتلىرىن قىلى
قىلىــپ تهربىــيىلهش بىــر مۈشــكۈل

ـــۇمكىن ـــى م ـــپه بولۇش ـــۇ. ۋەزى ب
جهھهتتىكــــــــى ۆئزىڭىزنىــــــــڭ
بىلگهنلىرىـــدىن بىـــر ائز ســـۆزلهپ

 بهرگهن بولسىڭىز؟
ــۇ ــوائلدا ھهقىقهتهنم ــۇ س ــىز ب س
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ـــاۋاقان ـــدە ياش ـــازىر چهت ەئل ھ
ـــر ـــان بى ـــۇرالر دۇچ كېلىۋاتق ۇئيغ

ىنىىئنتــــايىن مــــۇھىم مهســــىل
ائلـــدىنقى. وئتتۇرىغـــا قويۇپـــسىز

ــدا، مهن ــوائلغا بهرگهن جاۋابىم س
ـــان ـــقا چىقق ـــگه وئقۇش چهت ەئل
ـــۇرۇپ ـــدە ت ـــۇرالر چهت ەئل ۇئيغ
ــــدا كهم ــــارار قىلغان ــــشنى ق قېلى

 مهقـــسهتنى4دېگهنـــدە مۇنـــداق 
ــان ــدىغانلىغىنى ېئيتق ــۆزدە تۇتى ك

 : ىئدىم
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پهن، ائلىي تېخنىكا ۋە-ىئلىم) 1
ـــــۇق ىرىىئۆئز كهســـــپىنىڭ ەئڭ ي

 . پهللىسىگه چىقىش
ـــن) 2 ـــڭ ەئۋزەللىكى چهت ەئلنى

ــشى ــالىلىرىنى ياخ ــدىلىنىپ، ب پاي
 . تهربىيىلهش

ۆئز ىئقتىــدارىنى ەئڭ يــۇقىرى) 3
دەرىجىـــدە جـــارىي قىلـــدۇرۇپ،
مــــاددىي جهھهتــــته ياخــــشى

 . تۇرمۇشقا ېئرىشىش
كۈچىنىــڭ يېتىــشىچه مىلــلهت) 4
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. ۈئچۈن بىر ائز ىئش قىلىپ بېرىش
پۇس كۆپ، ۇئيغۇرالرجۇڭگودا نو

ۈئچــــۈن وئقــــۇش ۋە وئقــــۇش
پۈتتۈرگهندىن كېيىنكـى خىـزمهت
ـــا، ـــس بولغاچق ـــىتى بهك قى پۇرس
ـــۇرۇپ ـــدە ت ـــنىڭچه چهت ەئل مې
ـــدە ـــڭ كۆڭلى قالغـــان ۇئيغۇرالرنى

مهقـــسهت خېلـــى-2يـــۇقىرىقى 
ـــدۇ ـــالماقنى ىئگىلهي ـــۇقىرى س .ي
ــــــڭ ــــــدەك دۆلهتلهرنى ائمېرىكى
ــا، ۆئز ــشى بولغاچق ــاراىئتى ياخ ش
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ـــدايپهرزەنت ـــم ۋە ىئقتى ـــى بىلى ىن
جهھهتته ھېچ بولمىغانـدا وئتتـۇرا
دەرىجىلىك ىئقتىـسادىي سـهۋىيىدە
ياشىيااليدىغان قىلىپ تهربىيىلهش

ائنىـالر-كۆپ سانلىق ۇئيغـۇر ائتـا
.ۈئچۈن بهك تهسـكه توختىمايـدۇ
بۇ يهردىكـى يهنه بىـر ەئڭ مـۇھىم
ـــــر ـــــالىنى يهنه بى ـــــىله، ب مهس

ـــــــــق" ـــــــــپ" ائمېرىكىلى قىلى
ــاكى تهربىيىل ــۇ، ي ــۇر"هيمىزم ۇئيغ

ــــــــــق ــــــــــپ" ائمېرىكىلى قىلى
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ـــــدىن ـــــۇ، دېگهن تهربىيىلهيمىزم
ائمېرىكىدىكى بالىالر ھهر. ىئبارەت

 دىن كهچ7كۈنى ەئتىگهن ساەئت 
ــــــاەئت  ــــــچه چهت ەئل6س  گى

ـــــــاپ، پهقهت ـــــــدا ياش مۇھىتى
ائخــشىمى كارىۋاتقــا چىققىچىلىــك

 ســــاەئت ۋاقىــــتال4-3بولغــــان 
ـــۇرچه ـــۆزلهپ ۇئيغ ـــۇرچه س ۇئيغ

ائنا بىلهن بىرگه-يدىغان ائتاياشا
ــــدىمۇ ــــۇ جهريان ــــانلىقى، ب بولغ
كۆرىدىغان تېلېۋىزور يهنىال ىئنگلىز
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تىلىدا بولغـانلىقى ۈئچـۈن، بالىـدا
ۇئيغۇرلـــۇق يىلتىزىنـــى تهرەققىـــي
قىلدۇرۇش بىـر ىئنتـايىن مۈشـكۈل

ائنىالر-نۇرغۇن ائتا. ۋەزىپه ىئكهن
بالىــــــسىنى ۇئيغــــــۇر قىلىــــــپ
ـــــيىلهش ۈئچـــــۈن كـــــۆپ تهربى

كىچىكىــدىن تارتىــپ. تىرىــشىدۇ
بالىغـــــا ۆئيـــــدە ۇئيغۇرچىـــــدە

ۆئيدە بالىغا ۇئيغۇرچه. سۆزلهيدۇ
بىزنىـــڭ. سۆزلهشـــنى ۆئگىتىـــدۇ

ـــاقلىرىمىزمۇ  ـــهنتتىن90تام  پىرس
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ــدۇر ــۇر تامىقى ــا ۇئيغ .كــۆپ ۋاقىتت
ــــدا بۇنىڭــــدىن باشــــقا ائمېرىكى
ۇئيغـــۇرالر بىـــر قهدەر توپلىـــشىپ
وئلتۇراقالشــقان ۋاشــىنگتون ۋە نهۋ
ـــــدە ـــــهھهرلىرى ھهم ـــــورك ش ي
كـالىفورنىيه ۋە تېكــساس قاتــارلىق

پـات-شىتاتالردىكى ۇئيغۇرالر پات
ـــۇرۇش ـــپ وئلت ـــر يهرگه يىغىلى بى
قىلىـــپ، ھهر قېـــتىم يىغىلغانـــدا
باللىرىمىزنى بىرگه وئيناشقا قويۇپ

يـــــاكى ھهر خىـــــل. بېرىمىـــــز
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.پـــاائلىيهتلهرگه وئرۇنالشـــتۇرىمىز
ـــــــــدىن-2005 ـــــــــى ماي يىل

 جهنـــــــۇبىيۆئكتهبىـــــــرگىچه،
ــــىمالىي ــــلهن ش ــــالىفورنىيه بى ك
ــــــۇرالر ــــــالىفورنىيهدىكى ۇئيغ ك

ائيرىم ھالدا كهم دېگهندە-ائيرىم
ھهر ائيدا بىر قېتىم داال وئلتۇرۇشى

بۇ وئلتۇرۇش ىئنگلىزچىـدە. قىلدى
"picnic "ـــــــدىغان دەپ ائتىلى

ــزگه ــز ۆئزىمى ــدا بى ــۇپ، ۇئنىڭ بول
يېقىن بىر ائممىۋىي باغچىنى ياكى
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ــۈزەل ــرەر گ ــىبى ــق وئرۇنن  مۇھىتلى
ــاكى ــهنبه ي ــۇ يهرگه ش ــالالپ، ش ت
.يهكشهنبه كۈنى چۈشته يىغىلىمىـز
ھهر بىــــر ائىئــــله كهم دېگهنــــدە

ۆئپـچه. بىردىن تاماق تهيياراليدۇ
يـېمىش-گۆش، ىئچىملىـك ۋە يهل

ېئلىــــپ، گۆشــــته ۇئيغۇرالرنىــــڭ
تـاكى كهچ. كاۋىپىنى تهييـاراليمىز

بـۇ.  گىچه وئلتۇرىمىز7-6ساەئت 
ندا تهنھهرىـكهت وئيـۇنلىرىجهريا

.ۋە باشــقا وئيۇنالرنىمــۇ وئينــايمىز
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بهزىدە مهخسۇس ائدەملهر سهيلى
ــان ــاپ قويغ ــۈن ياس ــش ۈئچ قىلى
ـــومېتىر ـــانچه كىل ـــر ق يـــولالردا بى

ــــز ــــپ كېلىمى ــــۇ. مېڭى شــــۇڭا ب
ــــــــهكلى ــــــــشىمىزنىڭ ش يىغىلى
ائمېـــرىكىچه، ەئممـــا مهزمـــۇنى
.پۈتـــۈنلهي ۇئيغـــۇرچه بولىـــدۇ

ــۇندا ــالىلىرىمىز مۇش ــپ،ب ق يىغىلى
بىرگه وئينىغاننى ىئنتايىن ياخشى

يىلى مارت ېئيىدا-2006. كۆرىدۇ
شـــــــىمالىي كـــــــالىفورنىيهدىكى
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ۇئيغـــۇرالر نـــورۇز بايرىمىـــدا بىـــر
ـــــدى ـــــش قىل ۇئنىڭـــــدا. يىغىلى

ۇئيغۇرچه شېىئر وئقـۇش، نـورۇز ۋە
ۇئيغۇر تارىخىغا ائىئت سـوائلالرغا
جـــــاۋاب تېـــــپىش، ۇئيغـــــۇرچه

ــىتىش  ــۇرالرنى كۆرس ــارلىقنوم قات
تــــۆت. پــــاائلىيهتلهرمۇ بولــــدى

ـــتىن  ـــقىچه10ياش ـــچه ياش  نهچ
ــــۇر ــــسى نوم ــــڭ ھهممى بالىالرنى

مانـــا بـــۇالر بىزنىـــڭ. كۆرســـهتتى
ـــــــــۇر ـــــــــدىكى ۇئيغ ائمېرىكى
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پهرزەنتلىرىگه ۇئيغۇر تىلى، ۇئيغۇر
ــــۇر ۆئرپ ــــى ۋە ۇئيغ -مهدەنىيىت

ائدىتى قاتارلىقالرنى ۆئگىتىشتىكى
بىــر مــۇھىتىمىز بولــۇپ-بىــردىن

قالغــان ۋاقىــتالردا بىــز. ۋاتىــدۇقېلى
يهنـى،". مهدەنىيهتسىز ياشايمىز"

-بىز ۇئيغـۇر مهدەنىيىتـى ۋە ۆئرپ
. ائدىتىدىن بهھرىمهن بواللمايمىز

ۇئيغـــۇر ۆئســـمۈرلىرىگه ۇئيغـــۇر
مهدەنىيىتـــى، ۇئيغـــۇر تىلـــى ۋە
دىنىنـــــى ۆئگىـــــتىش ۈئچـــــۈن،
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ۋاشـــــــىنگتوندىكى ۇئيغـــــــۇرالر
بۇنىڭــدىن بىــر قــانچه يىــل بــۇرۇن

دېـگهن" يغۇر ۈئمىد مهكتىپـىۇئ"
بـۇ مهكـتهپ. بىر مهكتهپنى قۇردى

ھهر شهنبه كۈنى بىر قانچه سـاەئت
ــدىكى ــىنگتون شــهھىرى رايونى ۋاش
ـــــمۈرلىرىگه دەرس ـــــۇر ۆئس ۇئيغ

ـــدۇ ـــورۇز-2006. ۆئتى ـــق ن يىللى
بايرىمىدىكى يىغىلىـشتا، شـىمالىي
كــالىفورنىيهدىكى ۇئيغۇرالرمــۇ بىــر
ـــى قۇرۇشـــنى ۋە ـــۇر مهكتىپ ۇئيغ
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يغۇر ياشـلىرى ۈئچـۈن بىـر تـورۇئ
.بېتى بهرپا قىلىـشنى قـارار قىلـدى
ــۇر ــمه ۇئيغ ــدە ھهم ــور بېتى ــۇ ت ب

ـــــمۈرلىرى  ـــــقۇرغۇچى"ۆئس "باش
بولۇپ، ۇئ تور بېتىگه خالىغان باال
ــــــــــر نهرســــــــــىلهرنى ۆئزى بى
ــــىنى ــــر نهرس ــــدىغان، بى قوياالي

 . يازااليدىغان قىلماقچى بولدى
چهت ەئلــدە ۆئســۈپ يېــتىلىش

بالىالرغــا گهپ بىلهنــالجهريانىــدا، 
ــــڭ قانــــداق مىلــــلهت ۇئيغۇرنى
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ىئكهنلىكىنى تولـۇق چۈشـهندۈرۈپ
ــــيىن ــــۇش قى ــــال. بول گهپ بىلهن

ۇئيغۇرالرنىـــــڭ رەھىمـــــدىللىكى،
ائقكۆڭۈللــــۈكى، ســــهمىمىيلىكى،
مهرتلىكــــى ۋە مېھماندوســــتلۇقى
ـــدۇرۇش ـــېس قىل ـــارلىقالرنى ھ قات

گهپ. ائسانلىقچه مۇمكىن ەئمهس
ـــۇر مهدە ـــال ۇئيغ ـــى ۋەبىلهن نىيىت

ـــىڭدۈرۈش-ۆئرپ ـــى س ائدەتلىرىن
بىزنىڭ ائىئلىدە،. مۇمكىن ەئمهس

يىلىـــدىن باشـــالپ-1996بىـــز 
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ىئككى بالىمىزنى ھهر يىلـى يـازلىق
تهتىلدە، ھېچ بولمىغاندىمۇ ىئككى
يىلدا بىر قېتىم يۇرتقـا ماڭـدۇرۇپ

ۇئالر يالغۇز ۈئرۈمچىـدىال. تۇردۇق
تۇرمـــاي، ۋىـــاليهت، نـــاھىيه ۋە

دېھقـــانالر. چه بـــاردىيېـــزىالرغى
ــانالر ــاق يهپ، دېھقان ــدە تام ۆئيى
ـــانالر ـــېمىش يهپ، دېھق ـــدا ي بېغى

بـۇ. بىلهن مهشرەپ وئيناپ بـاقتى
ـــايىن ـــۈن ىئنت ـــشالر ۇئالر ۈئچ ىئ

بىـر قېـتىم. قاتتىق تهسـىر قىلـدى
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مهن ۇئالر بىـــر يېزىــــدا ۋاقتىــــدا
تېلېفـــون قىلـــسام، ىئككـــى بـــاالم

دادا، بىـز: "ائيـرىم ھالـدا-ائيرىم
ۇ يهردىكــى ۋاقتىمىــزدىن قــاتتىقبــ

ــانالردىن. بهھرىمــان بولــدۇق دېھق
مهن بۇرۇن بـۇ. بهك تهسىرلهندۇق

ـــدەك دۇنيـــادا ۇئيغـــۇر دېھقانلىرى
ياخــشى ائدەملهرنىــڭ بــارلىقىنى

چهت. دېـــدى" بىلمهپـــتىكهنمهن،
ـــــمه ـــــان ھهم ـــــدە تۇرۇۋاتق ەئل
ــالىلىرىنى ــزدەك ب ــڭ بى ۇئيغۇرالرنى
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پـــات يۇرتقـــا ماڭـــدۇرۇپ-پـــات
شــۇڭا،.  شــاراىئتى يــوقتــۇرۇش

مهلۇم مهنـادىن ېئلىـپ ېئيتقانـدا،
.ۇئالر ۈئچــۈن باشــقا ائمــال يــوق

ائنىالر-ەئگهر شاراىئت بولسا، ائتا
بــــالىلىرىنى يۇرتقــــا ماڭــــدۇرۇپ
تۇرســا، ۇئالرغــا مىــڭ ســۆز بىــلهن
قىلغان تهربىيىنىڭ ۈئنۈمىنى يۇرتقا
بىــر قېــتىم بېرىــپ كېلىــشى بىلهنــال

ن بـۇ ىئـشنىشـۇڭا مه. قازىنااليدۇ
 . قاتتىق تهشهببۇس قىلىمهن
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مهن يۇقىرىـــدا ېئيتىـــپ ۆئتـــۈپ
كهتكىنىمدەك، بىز چهت ەئلـدىكى
ۇئيغۇرالنىـــــــڭ كۆپىنچىـــــــسى
كۈچىمىزنىــــــــڭ يېتىــــــــشىچه
ــۇر قىلىــپ ــى ۇئيغ پهرزەنتلىرىمىزن
ــــــــــۈن ــــــــــدۈرۈش ۈئچ يېتىل

 . تىرىشاۋاتىمىز
ەئمـــدى مېنىڭمـــۇ بىـــر ســـوائل

ۇئيغـۇر: سوراپ باققىم كېلىۋاتىـدۇ
ـــداقدىي ـــۇرالر قان ـــدىكى ۇئيغ ارى

 قىلىۋاتىدۇ؟ 
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يېقىنقى بىر قانچه يىلدىن بۇيـان
مهن مۇنــداق بىــر ىئــشقا ىئنتــايىن

ــۋاتىمهن ــران قېلى ەئگهر مهن: ھهي
ــدىكى بىرەرســىدىن ــۇر دىيارى ۇئيغ
بىــر تېلېفــون نومــۇرىنى سورىــسام،
ـــى ـــۇم رەقهملهرن ـــا چوق ۇئالر ماڭ

يېــشى. خهنــزۇچه ېئيتىــپ بېرىــدۇ
-شـــقان بـــوۋاي ياشـــتىن ائ80

وئن نهچـچه. مومايالرمۇ شـۇنداق
.ياشــــلىق بــــالىالرمۇ شــــۇنداق
ـــــۇنداق ـــــدىكىلهرمۇ ش .ۈئرۈمچى
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ـــــدىكىلهرمۇ ـــــاليهت ۋە ناھىيى ۋى
تېخـــــــى مهن ۇئالر. شـــــــۇنداق

ــــزۇچه دەپ بهرگهن ســــاننى خهن
ـــسۇن، دەپ ـــۇپ قالمى ـــا بول خات
ۇئيغـــــۇرچه تهكرارلىـــــسام، ۇئالر
ــــاڭگىراپ ــــىنهلمىگهندەك گ چۈش

 بىز ۇئيغۇرالرغا نېمه.تۇرۇپ قالىدۇ
ــزدىن ــدۇ؟ ەئمــدى ۆئزىمى بولىۋاتى
ۋاز كېچىپ، ۆئزىمىزنـى ۇئنتۇلـۇپ،
مۇشۇ دەرىجىگه كېلىپ قالـدۇقمۇ؟
گهرچه ماڭــا ۇئيغــۇر دىيارىــدىن
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ــى  ــقان20ائيرىلغىل ــدىن ائش  يىل
بولسىمۇ، سان ساناشقا كهلگهنـدە،
مهن تېلېفونــدا سۆزلىــشىپ باققــان

لهنۋەتهندىكى نۇرغۇن كىشىلهر بىـ
سېلىشتۇرغاندا، مېنىڭ ۇئيغـۇرچهم

ــكهن ــشى ىئ ــۆپ ياخ ــنىڭچه. ك مې
ــــقه ــــدىكى خهلق ــــۇر دىيارى ۇئيغ
بىرەرســــى رەقهمنــــى خهنــــزۇچه
ــوق ــۇرالۋاتقىنى ي ــشكه مهجب .دېيى

ـــــزۇچه-ۇئيغـــــۇرالر ۆئز ائرا خهن
ـــــــــى ـــــــــشكه بىرەرس سۆزلىشى
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ــوق ــۇرالۋاتقىنى ي ەئگهر ۆئز. مهجب
ــساق، ــز ائسرىمى ــى ۆئزىمى تىلىمىزن

گه ۆئزىمىز كۆيمىـسهك،ۆئز تىلىمىز
ـــــــــز ـــــــــى ۆئزىمى ۆئز تىلىمىزن
قوغدىمىساق، ۇئنى باشقا ھېچ كىم

ـــدۇ ـــپ بهرمهي ـــزگه قىلى -ۆئز. بى
ۆئزىمىزنىــڭ كونتروللــۇقى ائســتىدا
بولمىغــان ىئــشالر ۈئچــۈن بىزنىــڭ

لـېكىن بىـز. ائنچه ائمـالىمىز يـوق
ــان ــول قويۇلغ ــازىر ي ــزگه ھ ۆئزىمى
شاراىئتنى ىئنتـايىن قهدىرلىـشىمىز،
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ىڭـــدىن تولـــۇق پايـــدىلىنىمىزۇئن
ائڭلىـــــق ھالـــــدا ۆئز. كېـــــرەك

ـــى ـــشىمىز، ۇئن ـــى قوغدى تىلىمىزن
ۇئنـداق. ساقالپ قېلىشىمىز كېـرەك

قىلمــــاي تــــۇرۇپ، مىللهتنىــــڭ
بۇنىڭـــدىن كېيىنكـــى تهقـــدىرىنى

 .ياخشىالش مۇمكىن ەئمهس
بــۇ ماقــاله بىلىــۋال تــور بېتىــدىن

 ېئلىندى
ــــك،. 8 ــــىزچه مىللهتپهرۋەرلى س

ــــسىنىڭۋەتهنپهرۋەر ــــك تهربىيى لى
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ەئھمىيىتــى بــارمۇ؟ بــۇ تهربىيىنــى
بــــالىالردىن باشــــالپ تۇتــــۇش

 يوق؟-كېرەكمۇ
بــۇ ســوائلنىڭ ائلــدىنقى قىــسمى

ــوغرا ىئــش قىلىــش" ــپ" ت ــا بېرى ق
ىئشنى تـوغرا"تاقالسا، كېيىنكىسى 

مهسىلىــــسىگه ائىئــــت" قىلىــــش
ــكهن ــوائلدا ســورالغان. ىئ مهن س

ــــــىلىنىڭ ۆئزى ۈئســــــتىدە مهس
 بۇرۇن، ائلدى بىلهنتوختىلىشتىن

ۆئز بېشىمدىن ۆئتـكهن بىـر قـانچه
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 .ىئشنى تهسۋىرلهپ ۆئتهي
ــــدە ــــۇ خهۋىرى وئقۇرمهنلهرنىڭم
ـــــدىغان بولغىنىـــــدەك، مهن قىلى
ــــڭ بىرســــى قۇيــــاش پروجهكتنى
سىستېمىــــسىغا يــــېقىن باشــــقا
يۇلتــۇزالرنى ائيلىنىــپ تۇرىــدىغان
پالنهتــاالرنى تهكــشۈرۈپ، ۇئنىڭــدا

-ىڭ بـاربىزگه وئخشاش ھاياتلىقن
يوقلۇقىنى ېئنىقاليدىغان بىـر ائلهم

بــۇ ناســا.  تېلېــسكوپى اليىھىــلهش
ىئنسانالرنىڭ كېلىپ چىقىـش"نىڭ 
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ـــى ـــر چـــوڭ" مهنبهس ـــگهن بى دې
تهتقىقــات نىــشانىنىڭ بىــر قىــسمى

ــداق  ــات مۇن ــۇ تهتقىق ــۇپ، ب 3بول
سوائلغا جاۋاب تېپىشنى مهقـسهت

 :قىلىدۇ
يهنــــى يهر شــــارى ۋە(بىــــز ) 1

 دىن كهلگهن؟نه) ىئنسانالر
 كاىئناتتا بىز يالغۇزمۇ؟) 2
 بىز نهگه بارىمىز؟) 3

3مهن ھهر قېـــــتىم يـــــۇقىرىقى 
سوائلنى ۇئچراتقاندا، ېئسىمگه بىز
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قانچىلىك: ۇئيغۇرالر كېلىپ قالىدۇ
ـــى ـــڭ كىملىكىن ـــۇرالر ۆئزىنى ۇئيغ
بىلىدىغاندۇ؟ قانچىلىـك ۇئيغـۇرالر
ـــى ـــن كهلگهنلىكىن ـــڭ نهدى ۆئزىنى

لىـك ۇئيغـۇرالربىلىدىغاندۇ؟ قانچى
ۆئزىنىــــــــــڭ نهگه قــــــــــاراپ
مېڭىۋاتقانلىقىنى وئياليدىغاندۇ؟

يىلـــى ســـابىق ســـوۋېت-1991
ىئتتىپاقى يىمىرىلگهندە، ائمېرىكـا
ـــرى ھۆكـــۈمهتلىرى ۋە غهرب ەئللى
وئتتــــۇرا ائســــىيادىكى تــــۈركىي
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مىللهتلىرىنىـــڭ تـــۈركىيه خهلقـــى
بىلهن بىرلىشىپ، خۇددى وئسـمان

 بىـرىئمپېرىيهسىگه وئخشاش يېڭى
ــۈرۈپ ــا كهلت ــى ۋۇجۇدق ىئمپېرىيهن
.قېلىشىدىن ىئنتـايىن ەئنـسىرىدى
ــل ــانچه يى ــر ق ــى بى ــۇ ۋاقىتتىك ش
-ىئچىــدە، ائمېرىكىنىـــڭ گېزىـــت

ـــىلىگه ـــۇ مهس ـــدا مۇش جۇرناللىرى
ائرقىـدىن-ائىئت ماقـالىلهر ائرقـا

شۇ چاغدا مهن بىر. ېئالن قىلىندى
ـــــا ائىئـــــت ـــــارچه ۇئيغۇرالرغ پ



428 

ـــدىم ـــۆرۈپ قال ـــالىنىمۇ ك ۇئ. ماق
ماقالىنىڭ ائپتورى ۇئيغۇر دىيارىغا
ــسىم ــر قى ــى ۋە بى ــپ، ۈئرۈمچ بېرى
ۋىاليهتنىـــــــــڭ مهركىزىـــــــــي
شــــــهھهرلىرىدىكى ۇئيغــــــۇرالر
ــــدىغان ــــودا قىلى ــــشىپ س توپلى
بازارالرغــــا بېرىــــپ، ۇئچراتقــــان

سىزنىڭ مىللىتىڭىز: "ۇئيغۇرالردىن
ــېمه؟ ــوراپتۇ" ن ــۆپىنچه. دەپ س ك

ـــــــا ـــــــۇرالر ۇئنىڭغ مهن: "ۇئيغ
،"مهن قــاغىلىقتىن"، "قهشــقهرلىك
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مهن"، "مهن غۇلجىلىــــــــــــــق"
ــــسۇلۇق"، "كۇچــــالىق "مهن ائق

.دېگهنـــدەك جـــاۋابالرنى بېرىپتـــۇ
ــاندىكى كىــشىلهر ــايىن ائز س ىئنت

مېنىـڭ مىللىــتىم: "بولـسا ۇئنىڭغـا
.، دەپ جـــاۋاب بېرىپتـــۇ"ۇئيغــۇر

شۇنىڭ بىلهن ائپتـور ماقالىـسىنىڭ
ۇئيغـــۇرالردا تېخــــى: ائخىرىـــدا

 بىر مىللىيهتلىـكبىرلىككه كهلگهن
ېئڭــــــى شــــــهكىللهنمهپتۇ، دەپ
خۇالســه چىقىرىــپ، ۇئيغــۇرالردىن
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ەئنسىرىمىـــــسىمۇ بولىـــــدىكهن،
ــۇ ــىلهرنى يېزىپت ــدەك نهرس .دېگهن
ەئگهر ھــازىر بىــر كىــشى ۇئيغــۇر
:دىيارىدىكى بارلىق ۇئيغـۇرالردىن

، دەپ"سىزنىڭ مىللىتىڭىز نـېمه؟"
ـــــانچه ـــــڭ ق ـــــسا، ۇئالرنى سورى

مىللىــــتىممېنىــــڭ : "پىرســــهنتى
ـــۇر ـــرەر؟"ۇئيغ ـــاۋاب بې ، دەپ ج

ـــــۇر" ـــــڭ" مهن ۇئيغ دېگهنلهرنى
ـــــهنتى ـــــانچه پىرس ـــــدە ق ىئچى
ــــانچه ــــۇرۇپ، ق ــــپ ت پهخىرلىنى
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پىرســـهنتى ۇئياتقانـــدەك بولـــۇپ
جـــاۋاب بېـــرەر؟  ھـــازىر ۆئزىنـــى

"مهن ۇئيغۇر"پهخىرلىنىپ تۇرۇپ 
دەيــدىغانالر كۆپىيىۋاتامــدۇ يــاكى

 ائزىيىۋاتامدۇ؟
ـــــ-1993 ـــــى مهن، مېنى ڭيىل

ـــىتېتىدىكى ـــالىفورنىيه ۇئنىۋېرس ك
ۇئســتازىم ائنــدرە كنوەئســهن ۋە
ــشى ــۇرۇنقى ساۋاقدى ــر ب ــڭ بى ۇئنى
ۈئچىمىز بىرلىـشىپ ائمېرىكىـدىكى
بىر ەئڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ىئلمىي
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ــارچه ــر پ ــدا بى ــات جۇرنىلى تهتقىق
.ىئلمىـــي ماقـــاله ېئـــالن قىلـــدۇق
ـــــشىنىڭ ـــــتازىمنىڭ ساۋاقدى ۇئس
،ىئــسمى جوســهپھ ماىئــت بولــۇپ
بۇ. ۇئنىڭ مىللىتى يهھۇدىي ىئكهن

مهن چهت ەئلگه چىقىـپ، تـۇنجى
.قېــتىم تونۇشــقان يهھــۇدى ىئــدى
ۇئســـــتازىم بىـــــلهن ىئككىـــــسى
دوكتورلۇق ۇئنۋانى ۈئچـۈن بىـرگه

جوســــهپھ. وئقۇغــــانالر ىئــــكهن
ائمېرىكىنىــڭ نيــۇ يــورك شــىتاتىغا
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جايالشــقان بىــر داڭلىــق مىلىتــاري
انتهتقىقات مهركىزىدە ىئشلهيدىغ

ـــۇ يهردە ـــازىرمۇ ش ـــۇپ، ۇئ ھ بول
بىز ۇئ ماقالىنى ېئالن. ىئشلهۋاتىدۇ

قىلىـــــپ ۇئزۇن ۆئتـــــمهي، مهن
ــــدا ــــلهن ائمېرىكى جوســــهپھ بى
ېئچىلغان بىر خهلقائرالىـق ىئلمىـي
تهتقىقــات يىغىنىــدا بىــرگه بولــۇپ

ــدىم ــشىش. قال ــرگه پاراڭلى ــز بى بى
جهريانىدا، ۇئ مهندىن مېنىڭ نېمه

 ىئـــسمىممىلـــلهت ىئكهنلىكىمنـــى،
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ۇئنىڭغا بهك يېڭى تۇيۇلغـانلىقىنى
شـــۇنىڭ بىـــلهن مهن. ســـورىدى

ــويىچه ۇئنىڭغــا ۇئيغــۇر ــتىم ب ائدى
ـــدان دەرس ـــر مهي ـــسىدا بى توغرى

ســۆزۈمنى تۈگهتكهنــدىن. ۆئتتــۈم
ــدىن ــيىن مهن ۇئنىڭ ــدرە: "كې ائن

نىڭ دەپ بېرىشىچه سهن يهھـۇدى
.دەپ ســورۇدۇم" ھه؟-ىئكهنــسهن

مهن. ھهەئ، مهن بىر يهھۇدى: "ۇئ
ــــــۇدى ــــــر يهھ ــــــڭ بى ۆئزۈمنى
ــــــــايىن ــــــــدىن ىئنت بولغانلىقى
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ــــرلىنىمهن ــــاۋاب." پهخى دەپ ج
ـــا. بهردى ـــۆزگه قارىت ـــۇ س مهن ب

ۆئزۈمنــــى مهجبــــۇرالپ كۈلــــۈپ
قانـــداقتۇ بـــۇ ســـۆزدىن. قويـــدۇم

ــايىن ــۈم ىئنت ــڭ كۆڭل ــيىن مېنى كې
ائزراق زەربه. بىائرام بولۇپ كهتتـى

مهن. "يېگهنــدەكمۇ ھهس قىلــدىم
ــــشىدىن ۆئز ــــرۇئ كى ــــڭ بى ۈڭنى

يهھـــۇدى ىئكهنلىكىڭـــگه قانـــداق
دەپ ســـــورىمىغان' قارايـــــسهن؟

تۇرسام، ۇئ ماڭـا نېمىـشقا بۇنـداق
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دەپ قورسۇقۇممۇ" جاۋاب بېرىدۇ؟
شۇ كۈندىن باشالپ. بىر ائز كۆپتى

بۇ سۆز يۈرىكىمنىڭ چوڭقۇر يېرىگه
ھهر قېـــتىم بـــۇ. وئرنـــاپ كهتتـــى

ـــى ەئســـلىگىنىمدە ـــېمه: "ۋەقهن ن
ر بىـــر كىـــشىۈئچـــۈن يهھـــۇدىيال

ــڭ ــقىالرغا ۆئزىنى ــسىمۇ باش سورىمى
يهھــۇدى بولغانلىقىــدىن ناھــايىتى
پهخىرلىنىدىغانلىقىنى ېئيتااليـدۇ؟
نېمه ۈئچۈن بىز ۇئيغـۇرالر ۇئنـداق
دېمهيمىز؟ نېمه ۈئچۈن بىز ۇئنداق
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ـــز؟ مهن ائمېرىكىغـــا" دېيهلمهيمى
ـــدە ـــگهن دەســـلهپكى مهزگىل كهل
ــــــدە بهزى ــــــڭ مهكتىپى بالىالرنى

ــاائلىيه ــۇپ ــپ، ش ــۇپ قېلى تلهر بول
پـــــاائلىيهتته مهن ۇئيغـــــۇرالرنى
ـــېچ ـــدىن ھ ـــام، تۆۋەن تونۇشتۇرس
ــدى ــان ىئ ــادا چىقمىغ ــداق س .قان
ــــرىم ــــلهن ائي ــــرىكىلىقالر بى ائمې
پاراڭالشــقاندا ۇئالرغــا ۆئزۈمنــى ۋە
ۇئيغۇرنى تونۇشتۇرسـام، بهزىلىـرى
ــــــــــرىمگه ــــــــــڭ دېگهنلى مېنى
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ەئجهبلىنىۋاتقانـــــدەك چىـــــراي
ـــادىلىگ ـــالىتىنى ىئپ ـــدىھ .هن ىئ

كۆپىنچه ۋاقىـتالردا ۇئالر بـۇ پـاراڭ
مهزمۇنىغـــــا ائنـــــچه قىزىقىـــــپ

 . كهتمهيتتى
يهھۇدىيالر كوممـۇنىزمنى ىئجـات

ۇئالر دېموكراتىيهنىمــــۇ. قىلغــــان
ىئنــــــسان. ىئجــــــات قىلغــــــان

ــا ــۇر فىزىك ــدىكى ەئڭ مهش تارىخى
.ائلىمــى ېئينىــشتېينمۇ يهھــۇدىي

يىلىغىچه-2005يىلىدىن -1987
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راتـسىيه بانكىـسىنىڭائمېرىكا فېدې
ــگهن ــسىنى ۆئتى رەىئــسىلىك ۋەزىپى
كىــــشى ائالن گــــرېن ســــپانمۇ

ـــۇدىي ـــۇ. يهھ ـــا ب ـــى ۋاقىتت ەئين
كىــشىنىڭ ھهر بىــر ېئغىــز ســۆزى
پۈتۈن دۇنيانىڭ پـايچهك بازىرىغـا

ــىتهتتى ــىر كۆرس ــالىفورنىيه. تهس ك
ـــــــىتاتىنىڭ  ـــــــېنهتورىمۇ2ش  س

مهن مۇشـۇ سـۆھبهتنىڭ. يهھۇدىي
ىملىرىداھـــازىرغىچه بولغـــان قىـــس

وئخــشىمىغان ســاھهلهردە نوبېــل
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ــۇدىي ــشكهن يهھ ــا ېئرى مۇكاپىتىغ
3ائلىملىرىـــــدىن ائز دېگهنـــــدە 

بۈگــۈن. كىــشىنى تىلغــا ائلــدىم
ىئنتېرنېتنـــى ىئـــزدەپ كۆرســـهم،
ــاپىتى ــل مۇك ــۇدىيالردىن نوبې يهھ

 كىـشىدىن160ائلغانالرنىڭ سانى 
بــۇ ســان دۇنيــادىكى. ائشــىدىكهن

 بېـسىپباشقا ھهرقانداق مىللهتنى
ياھۇدىيالرنىڭ قولغا. چۈشىدىكهن

ـــــــى ـــــــۈرگهن نهتىجىلىرىن كهلت
مۇشــۇنداق تونۇشــتۇرۇش ۈئچــۈن
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كهم دېگهندە بىرەر كىتاب يېزىـشقا
ــوغرا كېلىــشى مــۇمكىن ــېكىن،. ت ل

ۇئالرنىــڭ باشــقا مىللهتـــلهرگه ۋە
ـــايى ـــان جىن ـــسانىيهتكه قىلغ ىئن

تېخـى. ىئشلىرىدىنمۇ خېلـى كـۆپ
خوتـۇنىيېقىندا ۇئالر خۇددى بىـر 

بىــلهن ۇئرۇشــۇپ قېلىــپ، خاپــا
-بولـــــۇپ، ۆئيىـــــدىكى چىـــــنه

قاچىالرنى چاققان ەئرگه وئخشاش
"ائ ماد مـان"ىئنگلىزچىدە بۇنى (

ـــدۇ ـــسىپ) دەپ ائتاي ـــا بې لىۋانغ
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 ائي2كىرىـــــــپ، ۇئ يهرنـــــــى 
بومباردىمــــان قىلىــــپ، نۇرغــــۇن
شهھهرلهرنى ۋەيران قىلىپ، دېڭىـز

1000بويىنى ماي بىلهن بۇلغـاپ، 
ــن ائ ــۈرۈپدى ــۇقرانى ۆئلت ــۇق پ رت

ــــى ــــپ كهتت ــــۇنداق. چىقى مۇش
تۇرۇقلۇقمـــۇ، ۇئالر يهنه پۇرســـهتال

مهن ۆئزۈمنىـڭ"بولسا باشـقىالرغا 
ـــدىن ـــۇدىي بولغانلىقىم ـــر يهھ بى

 .، دەيدۇ"پهخىرلىنىمهن
يىلى مهن ائمېرىكىدىكى-2000
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بىر قىسىم ۇئيغـۇرالر بىـلهن خېلـى
ائرىلىشىپ باققان بىـر ائمېركىلىـق

ـــر ـــلهن بى ـــدىمبى ـــۇپ قال .گه بول
پاراڭلىشىش جهريانىدا ۇئ مهندىن
ــــڭ قانــــداق مىلــــلهت ۇئيغۇرنى
ــــداق ــــڭ قان ــــى، ۇئنى ىئكهنلىكىن
تارىخىي ائرقا كۆرۈنۈشى بـارلىقىنى

مهن ۇئنىڭغـــــا ۆئزۈم. ســـــورىدى
بىلــــگهن ەئھــــۋالالرنى ســــۆزلهپ

ــم ــدا ۇئ. بهردى ــۆزۈمنىڭ ائخىرى س
:مېنىڭ قولـۇمنى مهھـكهم سـىقىپ
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ـــۇ " ـــن، مهن ب ـــوائلالرنىەئركى س
ــــــۆپ ــــــى ك ــــــازىرغىچه خېل ھ

ــورىغان ــۇرالردىن س ــېكىن،. ۇئيغ ل
ــــــــــــــــــــــىدىن ۆئزۈم بىرەرس
ـــــــاۋاب ـــــــدەك ج قاناەئتلهنگى

ــان ــېنىڭ. ائاللمىغ ــۈن س ــا بۈگ مان
جــاۋابىڭنى ائڭــالپ تــۇنجى قېــتىم
ـــــر ائز ـــــسىدا بى ۇئيغـــــۇر توغرى
چۈشهنچىگه ىئگه بولغاندەك ھېس

.  دېدى." ساڭا رەھمهت. قىلدىم
ـــ ـــۇقىرىقى س ـــدى ي وائلنىڭەئم
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ۆئزىگه كهلسهك، بۇ سورۇندا ۇئنـى
ۇئيغۇرالرغــا ۋە ۇئيغـــۇر دىيارىغـــا
بـــاغالپ تـــۇرۇپ جـــاۋاب بېـــرىش

ــق ەئمهس ــۇ. مۇۋاپى ــۇڭا مهن ب ش
ـــــــدىكى ـــــــىلىگه ائمېرىكى مهس
ىئجتىماىئ پهن مۇتهخهسسىسلىرى
قانداق قارايدىكهن، شۇ توغرىسىدا
ۆئزۈمنىـــڭ چۈشهنچىـــسىنى ائزراق

ۋەرلىــكمىللهتپهر. ســۆزلهپ بېــرەي
ــــزچه ( ")nationalism"ىئنگلى

ىئنگلىـزچه(بىلهن ۋەتهنپهرۋەرلىك 
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"patriotism ("مهنا جهھهتتىن
بىرىگه ىئنتايىن يېقىن بولۇپ،-بىر

ــــــــى وئمۇمالشــــــــتۇرۇپ ۇئالرن
چۈشهندۈرۈشمۇ ائساسهن مۇمكىن

 ۇئقۇمنىــڭ2يهنــى، بــۇ . ەئمهس
قانداق كونكرېـت مهزمـۇنالرنى ۆئز

ىـر دۆلهت،ىئچىگه ائلىـدىغانلىقى ب
بىر رايـون ۋە بىـر مىللهتـكه قـاراپ

مهســىلهن،. وئخــشاش بولمايــدۇ
ـــــسىم-20 ـــــر قى ـــــىردە بى ەئس

ـــــڭ ۆئز ـــــاتۇرچىالر خهلقنى دىكت
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دۆلىــتىگه بولغــان ۋەتهنپهرۋەرلىــك
ـــى ـــۇپ، ۇئن ـــۇھهببىتىنى ۇئرغۇت م
ۆئزى ېئلىپ بېرىۋاتقـان ۇئرۇشـنىڭ
مــاھىيىتىنى ائقــالش ۋە خهلقنــى
تىـــزگىنلهش ۈئچـــۈن خىـــزمهت

دېموكراتىيهلىــــــك. ىلــــــدۇردىق
رېسپۇبلىكىالردە بولـسا، ائشـۇنداق
ــــپ ــــا قارشــــى ېئلى دىكتاتۇرلۇقق
بېرىلغـــــــــان كۈرەشـــــــــلهرنى
ۋەتهنپهرۋەرلىـــك كۈرىــــشى، دەپ

 .  ھېسابلىدى
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ــــــــۇغهتتىكى ــــــــزچه ل ىئنگلى
ېئنىقلىمىـــسى بـــويىچه ېئيتقانـــدا،

ــلهت  ــزچه (مىل ")nation"ىئنگلى
دېــگهن ســۆز بىــر خىــل ېئتنىــك

 كېلىـــپ چىققـــانائىئلىـــسىدىن
ائدەملهر توپىغا قارىتىلغان بولۇپ،
بۇ توپنىڭ ىئچىدىكى ائدەملهرنىـڭ
ھهممىــسى وئخــشاش بىــر خىــل

بىـرىگه ناھـايىتى-تىلنى ياكى بىر
.يــېقىن بولغــان تىلنــى ىئــشلىتىدۇ
مىللهت توغرىسىدا يېقىندا ۆئزىـگه
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دېــــگهن ىئنتېرنېــــت" ائپتــــاپ"
ــــــر ــــــان بى ــــــسمى قويۇۋالغ ىئ

لىۋالغا بىر ىئنتايىنقېرىندىشىمىز بى
ۇئ. ياخـــشى ماقــــاله چىقــــاردى

ـــى  ـــڭ ماۋزۇس ـــلهت"ماقالىنى مىل
بولـۇپ، ىئنتېرنېـت" دېگهن نېمه؟

 :ائدرىسى
http://www.biliwal.com/modu
les.php?name=Forums&file=v

iewtopic&p=2389#2389  . 
ـــى  www.Meripet.comمهن ۇئن
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:غىمــــــۇ قويــــــۇپ قويــــــدۇم
http://www.meripet.com/Acad

emy/Millet.htm . 
ــر ــى بى ــڭ ۇئن مهن وئقۇرمهنلهرنى
قېــتىم كــۆرۈپ بېقىــشىنى تهۋســىيه

بۇ ماقالىدە ېئيتىلىشىچه،. قىلىمهن
ـــــورۇر ۋە ـــــل، غ ـــــڭ تى مىللهتنى

ــارەت   مــۇھىم3مهدەنىيهتــتىن ىئب
بۇالرنىـڭ ىئچىـدە،. ائمىلى بولىدۇ

تىل بولـسا مىللىـي مهدەنىيهتنىـڭ
شهكىللىنىشى ۋە ۇئنىڭ مـۇكهممهل
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ـــىدىكى ـــۇپ تۇرۇش مهۋجـــۇت بول
مهدەنىەئيت بولسا مىللهت. ۋاسىته

ــۇنداقال ــسى، ش ــڭ ىئپادىچى روھىنى
مىلـــلهت پۈتۈنلـــۈكىنى ۋۇجۇدقـــا

غــورۇر بولــسا. چىقــارغۇچى شــىلىم
ـــــل ۋە ـــــى، تى ـــــڭ روھ مىللهتنى
ـــــــــك ـــــــــڭ كىملى مهدەنىيهتنى

 . كېنىشكىسى
مىللهت سـۆيۈملۈكنىڭ وئبيېكتـى
ـــى ـــر ائدەم ۆئز مىللىت ـــۇپ، بى بول

ـــقىالردىنائر ـــى باش ـــق ۆئزىن قىلى
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بىـر ائدەمنىـڭ ۆئز. پهرقلهندۈرىدۇ
ــاس ــگه خ ــدە ۆئزى ــى ىئچى مىللىت
بۇرچى ۋە كاپالهتكه ىئگه قىلىنغان
ـــۇقى ـــدە ھوق ـــسىم ائالھى ـــر قى بى

ــدۇ ــۇ يهردىكــى .  بولى ــۇرچى"ب "ب
دېگىنىمىز ۆئز مىللىتىنىڭ تـارىخى،
مهدەنىيىتــى، ائساســىي قــانۇنى ۋە

نى بىلىـشجۇغراپىيهسى قاتارلىقالر
ــــــىتىدۇ ــــــۇئليىتىنى كۆرس .مهس
قىسقارتىپ ېئيتقاندا، مىللهتپهرۋەر
كىشىلهر بىر ىئنستىتۇتنى ۋە ۇئنىڭ
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ـــــــق ـــــــاراكتېرلىرىگه ۋەكىللى خ
.قىلىـــدىغان ائمىلالرنـــى ســـۆيىدۇ
روشــهنكى، ۆئز مىللىتىنــى ســۆيۈش
ـــپهرۋەر ـــق مىللهت ـــۇ ائرقىلى ۋە ش
بولــــۇش ۈئچــــۈن چوقــــۇم ۆئز

ىدا تىلغـامىللىتىنى، بولۇپمۇ يۇقىر
ېئلىنغان ۆئز مىللىـتىگه خـاس بىـر
.قىسىم نهرسـىلهرنى بىلىـش كېـرەك

ۆئسمۈرلهرگه بۇ نهرسـىلهرنى-ياش
مىللهتپهرۋەرلىـــــك تهربىيىـــــسى
ـــادىكى ـــتىش دۇني ـــق ۆئگى ائرقىلى
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مۇتلهق كۆپ سـاندىكى مىللهتـلهر
ـــــۈك ـــــدىغان ەئڭ ۈئنۈمل قوللىنى

لــېكىن. ۇئســۇل بولۇشــى مــۇمكىن
ــازى ــۇرالر ۈئچــۈن ھ ــداقۇئيغ ر بۇن
ھــازىر بــۇ. قىلىــش ائســان ەئمهس

جهھهتتىكى ىئشالر پهقهت تهربىيه
ائنىـالر ۆئيىـدە ۆئز-كۆرگهن ائتـا

ـــرىش ـــۆزلهپ بې ـــرىگه س پهرزەنتلى
ــــدۇ ــــال چهكلىنىۋاتى ــــۇ. بىلهن ش

ســـــــهۋەبتىن مهن يۇقىرىـــــــدا
ــانچه ــر ق ــكهن بى ــۋىرلهپ ۆئت تهس
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ــۈز ــۋالالر ي ــسالالردىكىدەك ەئھ مى
 . بېرىۋاتىدۇ

ــپهرۋەر  ــلۋەتهن ــر خى كىــشىلهر بى
ــسىپلىرىنى ــڭ پرىن ــدىيه ۋە ۇئنى ىئ

ـــــۆيىدۇ ـــــڭ. س ۋەتهنپهرۋەرلىكنى
ـــار ـــدىلىكلىرى ب ـــداق ائالھى :مۇن
ـــــشىلهرنىڭ ـــــك كى ۋەتهنپهرۋەرلى
ــاائلىيهتلىرىگه ــىي پ دۆلهت سىياس

بـۇ. قاتنىشىشىنى ىئلگىرى سـۈرىدۇ
ــايالمدا ــاائلىيهتلهر س ــىي پ سىياس
ـــك ـــېلهت تاشـــالش، مهملىكهتلى ب
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رىكهتــــــلهرگهىئجتىمــــــاىئي ھه
قاتنىـــــشىش، ســـــوتقا چىقىـــــپ
ــۇش ۋە ــكهر بول ــشىش، ەئس دەۋالى
ــدا ىئــشلهش ھۆكــۈمهت وئرگانلىرى
.قاتــارلىقالرنى ۆئز ىئچىــگه ائلىــدۇ
ـــشىلهر مۇشـــۇنداق كـــۆپلىگهن كى
ــاائلىيهتلىرىگه ــىي پ دۆلهت سىياس
قاتناشــقاندا، دۆلهت سىياســىتىنىڭ
تېخىمــۇ ياخشىلىنىــشى ۋە تېخىمــۇ

ـــــگهائدىـــــل بولۇشـــــىنى ەئمه ل
 .ائشۇرااليدۇ
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مهن مۇشۇ سـوائلنى كورگهنـدىن
ـــن، ائمېرىكـــا جهمىئيىتـــى كهيى
ـــــــا ـــــــتهپ وئقۇغۇچىلىرىغ مهك
ــــــسى ــــــك تهربىيى ۋەتهنپهرۋەرلى
ــدىغانلىقى ــداق قاراي ــشكه قان بېرى
ـــــپ، ـــــسىدا ائزراق ىئزدىنى توغرى
تاپقـــــان ماتېرىيـــــالالرنى تېـــــز

ـــاقتىم ـــۇپ ب مهن. ســـۈرەئتته وئق
ـــــــــا كـــــــــۆرگهن ماتېرىيالالرغ

ــــال ــــرىكىلىقالرائساس نغاندا، ائمې
ائساســــــــــهن مهكتهپــــــــــته
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ــــــسى ــــــك تهربىيى ۋەتهنپهرۋەرلى
ـــكهن ـــى ىئ ـــشكه قارش ۇئالر. بېرى

ـــر ـــهۋەبلهرنىڭ بى ـــهتكهن س كۆرس
 :قىسمى مۇنۇالردىن ىئبارەت

ـــتىن. 1 ـــلهر ۋەتهنپهرۋەرلىك بهزى
ــــر دۆلهتتىكــــى پايــــدىلىنىپ، بى
ەئركىــن ۋە مــۇكهممهل ائساســقا
ــــڭ ــــىي مۇنازىرىنى ــــگه سىياس ىئ

.لىشىشىغا توسقۇنلۇق قىلىدۇداۋام
ـــــــــــــــــــك. 2 ۋەتهنپهرۋەرلى

ائيرىمچىلىقنــى ىئلگىــرى ســۈرىدۇ،
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ــــدا ۆئز ــــسىز ھال ــــدە قانۇن ھهم
گراجدانلىرىنى باشقا ىئنـسانالردىن
ـــدىغان ىئـــدىيهنى ۈئســـتۈن كۆرى

بــــــارلىق. تهرغىــــــپ قىلىــــــدۇ
يهنــــى" (قــــارغۇ"مــــۇھهببهتلهر 
بولغىنىــــــــدەك،) سهۋەبــــــــسىز

انكىــشىلهرنىڭ بىــر دۆلهتــكه بولغــ
مــــــــۇھهببىتى ۇئ دۆلهتنىــــــــڭ
يېتهرســــىزلىكىنى كۆرمهســــلىككه

 .ېئلىپ بېرىشى مۇمكىن
بىر قـانۇنلۇق ھۆكـۈمهت ۆئزى. 3
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ــــــشىلهرنىڭ ۆئز باشــــــقۇرغان كى
ـــهمىمىي ـــلهن س ـــارلىقى بى ىئختىي
قوللىـــشى ائساســــىغا قۇرۇلغــــان

ەئگهر بىـــر ھۆكـــۈمهت. بولىـــدۇ
ـــۇقىنى ـــايهت زور ھوق ـــڭ غ ۆئزىنى

تىدىنمهكتهپ وئقۇغۇچىلىرى ۈئس
ــۇ ــۇچىالرنى ب ىئــشلىتىپ، ۇئ وئقۇغ
ــــــــقا ــــــــۈمهتنى ياقتۇرۇش ھۆك
مهجبۇرلىسا، ۇئ ھالدا خهلقنىڭ بۇ
ھۆكــۈمهتنى قوللىـــشى ســـهمىمىي

 . بولماي قالىدۇ
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ـــــــــــــــــــــا. 4 وئقۇغۇچىالرغ
ۋەتهنپهرۋەرلىكنى چىقىش نۇقتىسى
قىلىپ تۇرۇپ تـارىخ سـۆزلىگهندە،
تــارىخنى ۆئزگهرتىــش ۋە يالغــان

. بارىــدۇتــارىخ ياساشــقا ېئلىــپ
ۇئنـــــداق ەئھـــــۋال ائســـــتىدا
وئقۇغۇچىالرغا تارىختـا نـېمه ىئـش
بولغـــانلىقىنى ۋە نـــېمه ۈئچـــۈن
شــــۇنداق بــــولغىنىنى ەئيــــنهن

مهن. (ســــــۆزلىگىلى بولمايــــــدۇ
نـى" جۇڭگو كومپارتىيه تـارىخى"
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ــــته ــــي مهكتهپ ــــۇرا ۋە ائلى وئتت
 قېـــتىم دەرس قىلىـــپ3جهمىئـــي 
ــــۇدۇم ــــى. وئق ــــى ۋاقىتتىك ەئين

يهتنىــــــــــڭسىياســــــــــىي ۋەزى
ـــۇ  ـــاراپ، ب ـــشىماسلىقىغا ق 3وئخ
قېتىملىق دەرسنىڭ مهزمۇنىدا پهرق

 .)ىئنتايىن چوڭ بولدى
ائمېرىكــــــــا مهكتهپلىــــــــرى
ــــــى ــــــڭ دىققىتىن وئقۇغۇچىالرنى

ۇئالر ھهر. مونوپولىيه قىلىۋالمايدۇ
خىــل سىياســونالر بىــلهن، يهنــى
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ھۆكـــــــــۈمهت سىياســـــــــىتىنى
قولاليــدىغان ۋە ۇئنىڭغــا قارشــى

ـــدىغان سىيا ـــلهن،تۇرى ـــونالر بى س
دۆلهتنىڭ ھهقىقىـي. رىقابهتلىشىدۇ

ــدىغان ــۇدا، دەپ قاراي ــسى خ ىئگى
دىنىــــــي باشــــــچىالر بىلهنمــــــۇ

ـــــــشىدۇ ـــــــىغا. رىقابهتلى سىياس
ــستېمالنى ــشنى ەئمهس، ىئ قاتنىشى
ىئلگىــرى ســۈرىدىغان چــوڭ ســودا
ــــــــــۇ ــــــــــىركهتلىرى بىلهنم ش

بــــۇ جهھهتــــته. رىقابهتلىــــشىدۇ
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ـــسى ـــر وئقۇتقۇچى ـــڭ بى مهكتهپنى
ر پادىـشاھقا وئخـشاشخۇددى بىـ

بولــۇپ، ھــېچ قانــداق كىــشى ۇئ
ــېمه ــخانىدا ن ــڭ دەرس وئقۇتقىچىنى
ــــــــــــــــشىگه دەپ دەرس سۆزلى

ــــــشالمايدۇ ــــــقا. ائرىلى شۇڭالش
وئقۇتقۇچىالر دۆلهتنىـڭ ھهر خىـل
چــوڭ سىياســهتلىرىگه نىــسبهتهن،
ــىرتىدىكى ھهر ــى ۋە س دۆلهت ىئچ
ــىي ۋەقهلهرگه ــوڭ سىياس ــل چ خى
ـــا ـــپ بېرىلىۋاتق ـــسبهتهن ېئلى ننى
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مۇنازىرىنىــــڭ ھهر ىئككــــى-بهس
ــــــــۆزلهپ، ــــــــى تهڭ س تهرىپىن
وئقۇغۇچىالرنى ۆئزلىرى مۇسـتهقىل
ــــشقا ــــل قىلى ــــالش ۋە تهھلى وئي

ائخىرقــى خۇالســىنى. چاقىرىــدۇ
وئقۇغۇچىالرنىــــــــــــــــــڭ ۆئزى
.چىقىرۋېلىشىنى تهشهببۇس قىلىدۇ
ـــازىر تولـــۇق ـــۇم ھ ـــڭ وئغل مېنى

.يىللىغىدا وئقۇيـدۇ-3وئتتۇرىنىڭ 
ــارىخ وئقۇ ــڭ ت ــسى ھهرۇئنى تقۇچى

ــلهن ــدى بى ــق دەرســته ائل قېتىملى
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ائمېرىكىنىڭ تېمـا بولۇۋاتقـان ھهر
خىل ىئچكى ۋە تاشـقى مهسـىلىلهر
-توغرىــــــسىدىكى چــــــوڭ بهس

ـــــازىرەلهرنى چۈشـــــهندۈرۈپ مۇن
ـــۇردى ـــا. ت ـــڭ وئقۇغۇچىالرغ ۇئنى

چۈشهندۈرگهن نۇرغۇن نهرسـىلىرى
ـــنىڭ ـــدېنتى بۇش ـــا پرېزى ائمېرىك
ـــا ـــىتى ۋە ۇئنىڭغ ـــقى سىياس تاش

وشۇرۇنغان بىر قىسىم كىشىلهرنىڭي
ائيرىم مۇددىائسى بولـۇپ، بۇشـنى
ــــــىلهرمۇ ــــــۈرىدىغان نهرس چۈش
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مهن نۇرغۇن. ىئنتايىن كۆپ بولدى
گېزىت وئقۇپ چۈشـىنىپ ماڭغـان
نهرســـــىلهرنى مېنىـــــڭ وئغلـــــۇم
مهكتهپتىكــــى دەرس ائرىقىلىقــــال

ــــدى ــــىنىپ ماڭ ــــۇن. چۈش نۇرغ
ـــازىر ـــشالردا مهن ھ ـــىي ىئ سىياس

ــــلهن  ــــۇم بى ــــى ۇئزۇنوئغل خېل
ــــــــــهۋىيهدە ــــــــــشاش س وئخ

 . پاراڭلىشااليمهن
ــــسىن ــــدىكى  ۋىسكون ائمېرىكى
ۇئنىۋېرســــــىتېتىنىڭ مادىــــــسون
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ــسىدە  "Kevin Barrett"شۆبى
ىئسىملىك بىـر پروفېسـسور بولـۇپ،
ـــۆزلىگهندە ـــىنىپىدا دەرس س ۇئ س

ســـــىنتهبىر-11وئقۇغۇچىالرغـــــا 
ـــسىنى ائمېرىكـــا ھۆكـــۈمىتى ۋەقى
ـــــــــــۈرۈپ ـــــــــــالپ كهلت پىالن

ــــــــداقچىقارغــــــــان لىقىنى، ۇئن
قىلىــشىدىكى مهقــسىدى وئتتــۇرا
شـــهرقتىكى ۇئرۇشـــتا سىياســـىي
پايـــدىغا ېئرىـــشىش ىئكهنلىكىنـــى

ـــان ـــيىن. ېئيتق ـــن كې ـــۇ ۋەقهدى ب
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ــــــۇرىيهتچىلهر ائمېرىكــــــا جۇمھ
پارتىيىـــــسىنىڭ بىـــــر قىـــــسىم
رەھبهرلىـــرى بـــۇ پروفېســـسورنى
ـــرىش ـــوغالپ چىقى ـــتىن ق مهكتهپ

لېكىن،. توغرىسىدا تهكلىپ بهردى
كـــتهپ بـــۇ پروفېســـسورنىۇئ مه

ــــڭ. ىئــــشتىن بوشــــاتمىدى ۇئنى
ەئكسىچه، پۈتۈن ائمېرىكا بـويىچه
بۇ پروفېسسورنى قولالش ھهرىكىتى

جۇرنـــالالردا-قوزغىلىـــپ، گېزىـــت
ۇئنـــــى قولاليـــــدىغان نۇرغـــــۇن
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شـۇنىڭ. ماقالىلهر ېئـالن قىلىنـدى
ــــر ــــسور بى ــــۇ پروفېس ــــلهن ب بى
ـــاكى ـــك قهھرىمـــان ي مهملىكهتلى

ــان" ــ" چولپ ــۇپ قال مهن.  دىبول
ـــۇرۇپ ـــى ائخت ـــۈن ىئنتېرنېتن بۈگ
كۆرسهم، ائمېرىكىدىكى بىـر وئرۇن

"Kevin Barrett "ـــــــا ق
ـــــــشاش،  ـــــــىنتهبىر-11وئخ س

ۋەقهســـىنى ائمېرىكـــا ھۆكـــۈمىتى
كهلتــۈرۈپ چىقارغــان، دەپ قــاراپ
مهيـــــدانغا چىققـــــان، پۈتـــــۈن
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مهملىــــكهت بــــويىچه داڭلىــــق
 نهپهرنـى44كىشىلهردىن جهمىئي 

 .تىزىمالپتۇ
.ىالر ائمېرىكىنىڭ ەئھۋالىيۇقىرىق

مهن وئقۇرمهنلهردىن بـۇ يهردىكـى
ۇئقــۇمالرنى ۇئيغۇرغــا ۋە ۇئيغــۇر
ـــــــــرى ـــــــــتىگه ۆئزلى جهمىئيى
.تهدبىقلىۋېلىشىنى ۈئمىد قىلىـمهن
بـــۇ يهردە تهكىـــتلهپ قويۇشـــقا
ـــر نهرســـه شـــۇكى، ـــشلىك بى تېگى
ــا ېئلىــپ ــۇددى يۇقىرىــدا تىلغ خ
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ۆئتـــۈپ كهتكهنـــدەك، بىـــر ائدەم
بىـر مىللهتنىـڭ بىــرۆئزىنـى مهلـۇم 

ەئزاسى، دەپ ھېـساباليدىكهن، ۇئ
چوقـــۇم ۆئز مىللىتـــى ىئچىـــدىكى
مۇنـداق بىــر بــۇرچنى ائدا قىلىــشى

ۆئز مىللىتىنىــڭ تــارىخىنى،: كهرەك
مهدەنىيىتىنى، ائساسىي قـانۇنىنى،
ۋە جۇغراپىيهســــــىنى ياخــــــشى

ۇئيغـۇرالر ھـازىر بـۇ.  ىئگىلىۋېلىش
 . جهھهتته ىئنتايىن ائجىز

 يازدا ۈئرۈمچىگه بارغاندا،بۇ يىل
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مهن بىــر پۈتــۈن ۆئمرىنــى ۇئيغــۇر
جۇرنالىستلىقى بىـلهن ۆئتكـۈزگهن
پىشقهدەم ۇئيغۇر زىيالىـسى بىـلهن
.يېرىم ساەئت پاراڭلىشىپ قالـدىم
ـــۇر ـــازىرغىچه ۇئيغ ـــز ھ ۇئ ائكىمى
جهمىئيىتىدىكى نۇرغۇن مهسـىلىنى
ــل ۋە ــتىن تهھلى ــيه جهھهت نهزەرى

ـــۇ ـــق قىلىپت ـــى كـــۆپ. تهتقى خېل
ۇئنىــڭ ھــازىر. كىتــابمۇ چىقىرىپتــۇ

باسمىغا تهييارالۋاتقـان كىتابىنىـڭ
ـــــدىن مهن ائزراق خهۋەر مهزمۇنى
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ــپ ــايىن ھاياجانلىنى ــپ، ىئنت تېپى
ـــتىم ـــۇرۇن. كهت ـــهۋەبى، مهن ب س

ۇئيغۇرالر ىئچىدە بۇنـداق مهسـىله
ــــدىغان ــــاش قاتۇرى ۈئســــتىدە ب
ائدەمـــــــلهر يـــــــوقمىكىن، دەپ

ــــــسىرەيتتىم ــــــد. ەئن ەۈئرۈمچى
ـــــۆپ ـــــچه ك ـــــانىالر ائن كىتابخ

ـــــكهن ـــــسۇدىمۇ ھهم. ەئمهس ائق
ـــۇنداق ـــپ. ش ـــا كىرى مهن ۇئالرغ
بىـــر قىـــسىم كىتـــابالرنى. بـــاقتىم

ناھايىتى ياخـشى. ۋاراقالپ باقتىم
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بىـر. يېزىلغان كىتـابالر بـار ىئـكهن
قىسىم وئت يۈرەك ۇئيغـۇر زاتلىـرى
ــــك كــــۆپ توســــالغۇنىڭ قانچىلى
بولۇشى، قىيىنچىلىقنىـڭ قانچىلىـك

غىـــــر بولۇشـــــى، شـــــاراىئتنىڭېئ
قانچىلىك ناچار بولىشىغا قارىمـاي،
ــــــــــۇر ــــــــــتىكى ۇئيغ ۆئتمۈش
ــــدىكى ھهر ــــڭ ىئچى مهدەنىيىتىنى
خىـل گـۆھهرلهرنى قېزىـپ تېپىـپ،
ــپ، ــپ چىقىرى ــاب قىلى ــى كىت ۇئن
ــشىغا ــڭ پايدىلىنى ــۇر خهلقىنى ۇئيغ
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ــــــۇنۇپتۇ ــــــڭ. س ــــــۇ كىتابنى ب
ائپتورلىرىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى

يىـــــسىائلىــــي مهكـــــتهپ تهربى
لـېكىن، يازغـان. كۆرمىگهن ىئكهن

ــايىتى ــۈپىتى ناھ ــىلىرىنىڭ س نهرس
بىر كـۈنى مهن بىـر. يۇقىرى ىئكهن

چـــوڭ بـــازار بىناســـىنىڭ ىئچىـــدە
ــز ــر ۇئكىمى ــى بى ــسام، مېن كېتىۋات

ۇئ ۇئكىمىــز شــۇ بــازاردا. چــاقىردى
بىر كىچىك يهرنى ىئجارىگه ېئلىـپ،
ــان ــى ائچق ــاب دۇكىن ــۇر كىت ۇئيغ



477 

سـىمىمنى بـۇرۇنمېنىـڭ رە. ىئكهن
تور بهتلىرىدىن كۆرگهن بولغاچقا،
.مېنى تونۇۋېلىپ چاقىرىشى ىئكهن
ــــر دەم ــــۇرۇپ بى ــــز وئلت ىئككىمى

پهقهت تولۇقــــسىز. پاراڭالشــــتۇق
وئتتۇرا مهكتهپ سهۋىيىسىگه ىئـگه
بۇ ۇئكىمىز ۆئزى يېزىپ چىقارغـان

 خىــل كىتــاب3كىتــابتىن ماڭــا 
پــۇل بهرســـهم. ســوۋغات قىلــدى
ـــــ ـــــز ائلمى ـــــڭ. دىھهرگى مېنى

ــــۇر ــــازىر ۇئيغ ــــشىمچه، ھ ىئگىلى
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دىيارىدا بىـر يـازغۇچى مۇشـۇنداق
ــــدىن ــــا، ۇئنىڭ ــــاب چىقارس كىت

 دانه3000جهمىئــــــــــــي ائران 
شۇڭالشقا. ەئتراپىدا سېتىلىدىكهن

باسقاندىمۇ ھهر بىر خىـل كىتـابنى
 دانه ەئتراپىــــدا بېــــسىپ3000

تهخمىنهن سـهككىز. چىقىرىدىكهن
رمىليـــون نوپۇســـقا ىئـــگه ۇئيغـــۇ
خهلقىــدىن مۇشــۇنداق كىتــابالرنى

3000ســېتىۋالىدىغانالردىن ائران 
.كىـــــــــــشى چىقىـــــــــــدىكهن
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كىتابخانىالرنىــــڭ ىئچىــــدە ائدەم
ىئنتـــايىن ائز بولـــۇپ، كىـــشىگه
ــدىكهن ــوغۇق تۇيۇلى ــايىتى س .ناھ
بۇنىـــڭ بىـــلهن سېلىـــشتۇرغاندا،
ــر ــقا بى ــستۇرانلىرى باش ــۇر رې ۇئيغ

ــكهن ــا ىئ ــلۈك. دۇني ــى چۈش مهيل
 بولـــسۇن، مهيلـــىتامـــاق ۋاقتـــى

ــسۇن، ــى بول ــاق ۋاقت ــك تام كهچلى
مهيلــى ھهپــته ائرىلىغــى بولــسۇن،

يهكشهنبه دەم ېئلىش-ياكى شهنبه
ـــــۇر ـــــسۇن، ۇئيغ ـــــۈنلىرى بول ك
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ــى ــڭ ائۋاتلىق ــستۇرانلىرى ىئچىنى رې
ــدىكهن ــران قالدۇرى ــشىنى ھهي .كى
مهن ائمېرىكىــدا ۇئيغــۇر دىيارىــدە
كۆرگهننىـــــــڭ دەل ەئكـــــــسىنى

مىـغ-ر مىـغكىتابخـانىال: كورىمهن
.ائدەم بىـــــلهن لىـــــق تولغـــــان
ــــسا ائدەمــــسىز ــــستۇرانتار بول رې
.چۆللـــۈككه وئخـــشاپ قالغـــان

 ھهپته بـۇرۇن بىزنىـڭ3بۇنىڭدىن 
ـــــر ەئر ـــــتىمىز-بى ـــــال دوس ائي

ــوي خــاتىرە ــق ت ــڭ يىللى ۆئزلىرىنى
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كــۈنى مۇناســىۋىتى بىــلهن ائيــالىم
بىــلهن ىئككىمىزنــى بىــر ىئــرانلىقالر
ــــپ ــــستۇرانغا تهكلى ــــان رې ائچق

ـــدىق ـــۈنى. ىل ـــۈمه ك ـــر ج ۇئ بى
كهچتىكــى ىئــش بولــۇپ، ائدەتــته
ــــڭ ــــت ائمېرىكىنى ــــداق ۋاقى بۇن
ـــۆپ ـــستۇرانلىرىدا ائدەم ەئڭ ك رې

بــۇ بىــر. بولىــدىغان ۋاقىــت ىئــدى
ــــــقان، ــــــا جايالش ائۋات  بازارغ
دەرىجىسى خېلى يۇقىرى رېستۇران
بولۇپ، نهق مهيداندا سـاز چېلىـپ
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ناخشا ېئيتىـدىغان ائدەملىرىـدىن
ـــــكهن ائد5-6 ـــــار ىئ ـــــى ب .ىم

مهخــسۇس ۇئســسۇل وئينايــدىغان
ــار ىئــكهن ــېكىن، ۇئ. ســورۇنىمۇ ب ل

كۈنى كهچته بۇ رېستۇرانغا بىـزدىن
باشــــقا پهقهت يهنه بىــــر جــــۈپ

سـازچىالر بىزنىمـۇ. ائدەمال كهلدى
ۆئز ىئچىگه ائلغان ھالـدا جهمىئـي

ــــاەئت 6 ــــدارغا كهچ س 11 خېرى
گىچه ساز چېلىپ، ناخـشا ېئيتىـپ

 .بهردى
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دە مهن بار بىنانىـڭ مېنىـڭجپل 
ىئــشخانام جايالشــقان قهۋىتىــدە

ۇئ. ىئشلهيدىغان بىر يهھۇدىي بـار
ــڭ ــق يهھۇدىيلهرنى ــشىغا داۋاملى بې
.كىچىــك دوپپىــسىنى كىيىۋالىــدۇ
خاالغــا ماڭغانــدىمۇ قولىــدا بىــرەر
ـــۇپ ـــال وئق ـــاكى جۇرن ـــاب ي كىت

قولىدىكى كىتابقـا قـاراپ،. ماڭىدۇ
ا، مهنيولغا قارىمايدىغان بولغاچق

ھهر داىئـــم ۇئنىـــڭ كېلىـــۋاتقىنىنى
كۆرگهندە، ۇئنىڭ بىلهن ۈئسۈشۈپ
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كهتـــــــمهي، دەپ ناھــــــــايىتى
بىـر.  ېئھتىياتلىق بىلهن مـاڭىمهن

نهچچه قېـتىم مهن ۇئنىـڭ خـاالدا
ۆئرە تـــــۇرۇپ، كىچىـــــك تهرەت
قىلىۋاتقانــدىمۇ بىــر قولىــدا كىتــاب
بار بولۇپ، ۇئنـى وئقۇۋاتقـانلىقىنى

ە ەئھـــۋالبـــۇ ائالھىـــد. كـــۆردۈم
بولـــــۇپ، مهن بـــــۇ كىـــــشىدىن
ـــى ـــداق قىلغىنىن باشـــقىالرنىڭ بۇن

لـېكىن، يهھۇدىيالرنىـڭ. كۆرمىدىم
ــن ــارلىق مىللهتلهردى ــادىكى ب دۇني



485 

ــم ــسىم-ىئلى ــر قى ــارلىق بى پهن قات
ساھهلهردە ېئشىپ كېتىـشىدە مانـا
.مۇشۇنداق روھنىڭ چوڭ رولى بـار

-1مهن مۇشــــــۇ ســــــۆھبهتنىڭ 
ڭقىـــسمىدا تىلغـــا ائلغـــان مېنىـــ

ــــۇدى ــــسىملىك يهھ ــــېكس ىئ ائل
ــــدە بىرەرمــــۇ دوســــتۇمنىڭ ۆئيى

ۇئ قهتىئــــي.  تېلېــــۋىزور يــــوق
ـــــوش ـــــۆرمهي، ب ـــــۋىزور ك تېلې

ـــاب ـــدىمۇ كىت ـــال-ۋاقىتلىرى جۇرن
ــــدۇ ــــتىن. وئقۇي ــــاب وئقۇش كىت
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خۇددى باشقىالر تېلېـۋىزور كـۆرۈپ
بىـر.  ھوزۇرالنغاندەك ھوزۇرلىنىـدۇ

ىئنسان ۈئچۈن بۇنداق بىر ياشـاش
 ۋە ۇئنىڭغــــايــــولىنى تــــالالش

.ائدەتلىنىش ائسـان ىئـش ەئمهس
 ياشالرغا كىرىپ قالغـان55لېكىن 

.ائلېكس ھازىر شۇنداق قىلىۋاتىـدۇ
يىلالرنىــڭ بېــشىدا مــاوئ-80مهن 

ـــــدىكى ـــــدوڭنىڭ جۇڭنهنخهي زې
ـــپ ـــسكۇرسىيه قىلى ـــى ېئكى ۆئيىن

ۇئ كىشىنىڭ ۇئخاليـدىغان. باققان
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ـــارىۋىتى  ـــارىۋات2ك ـــشىلىك ك  كى
ـــــــــدا ۆئ ـــــــــۇپ، يېرىمى زىبول

ــا ــان يېرىمىغ ــدىكهن، قالغ ۇئخالي
لىق كىتـاب تىزىقلىـق-بولسا لىقمۇ

كــۆرگهزمه خادىملىرىنىــڭ. ىئــكهن
ـــۈنىگه ـــشى ك ـــشىچه، ۇئ كى ېئيتى

ـــالپ،4-3پهقهت  ـــاەئتال ۇئخ  س
قالغــــــان ۋاقىتتــــــا كىتــــــاب

خاالدىكى  وئرۇننىڭ. وئقۇيدىكهن
ائلدىغا ۋە يېنىغـا بىـردىن كىچىـك
ۈئســـــتهل قويۇلغـــــان بولـــــۇپ،
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ـــاب-غىمـــۇ لىقمـــۇۇئالر ـــق كىت لى
مهن يېقىنـــدا. قويۇلغـــان ىئـــكهن

ـــشى ـــڭ ۇئخلى ـــل دە ائدەمنى جپ
ــدە بىــر مۇتهخهسسىــسنىڭ ھهققى

ۇئنىــــڭ. دوكالدىنــــى ائڭلىــــدىم
ــــــۇ ــــــشىچه ائدەم ھهرگىزم دېيى
ۇئخلىمىغانغا ۆئلۈپ قالمايـدىكهن

لېكىن، ىئلمىـي نۇقتىـدىن ېئلىـپ(
ېئيتقاندا، ائدەم نورمـال ەئھۋالـدا

ــۈنىگه  ــا9-6ك ــشى س ەئت ۇئخلى
ــكهن ــرەك ىئ ــدە). كې مهن ۆئمرۈم
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ـــــاب ـــــوال كىت ـــــڭ ت ۇئيغۇرالرنى
وئقۇيدىغان، ياكى مهكتهپـته بهك
تىرىشىپ وئقۇيـدىغان كىـشىلهرگه

كهچكىـــــچه كىتـــــاپال"قارىتـــــا 
ـــم ـــرەر ائلى ـــا بى ـــدىكهن، ي وئقۇي

ــدىكهن ــى" بواللماي ــگهن گېپىن دې
ــدىم ــتىم ائڭلى شــۇنداق،. كــۆپ قې

ائلىـمائزراق كىتاب وئقۇپ قويۇپال 
ائلىــم بولمــاق. بــولغىلى بولمايــدۇ

ــان ەئمهس ــداق ائس ــلهر. ۇئن خهق
كىتـــاب وئقـــۇپ يۈرســـه، ســـىز



490 

ۇئالردەك كىتاب وئقۇشنىڭ وئرنىغا
ۇئالرنى مهسخىرە قىلىپ يۈرسىڭىز،
ۇئالر ائلىـــم بواللمىـــسىمۇ ســـىزگه

سىز تهدرىجى. خوجايىن بوالاليدۇ
ھالدا ۇئالرغا قۇل بولۇپ قېلىشىڭىز

ېقىنــدا بىلىــۋال تــوري.  مــۇمكىن
كىتاپقا ىئشتىياق باغلىغان"بېتىگه 

مىلـــــلهت، ۈئمىـــــدكه تولغـــــان
، دېگهن بىر قىـسقا يازمـا"مىللهت

ـــدى ـــشتىياق. چاپالن ـــا ىئ كىتابق
باغلىمىغان مىللهت قانـداق بولـۇپ
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ــــــــتهر؟   ــــــــڭ-80كې يىلالرنى
وئتتۇرلىرىدىكى بىر يـازدا، ۇئيغـۇر

"ىئتتىپـــاقلىق ېئيـــى"دىيارىـــدا 
بولۇۋاتقـان بىـر ۋاقىتتـا،ھهرىكىتى 

ــر ــىتېتىدىكى بى ــىنجاڭ ۇئنىۋېرس ش
ـــــــڭ ىئـــــــشىكىگه  مهن"خاالنى

ـــڭ ەئرلىرىنـــى قـــۇل، ۇئيغۇرالرنى
ـــخ قىلىـــمهن ـــاللىرىنى خخ ،"ائي
.دېگهن بىر جۈمله خهت يېزىلـدى
شۇنىڭ بىلهن ۈئرۈمچىدە خېلى بىر
ـــۇپ ـــوڭ ۋەقهلهر بول ـــل چ مهزگى
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ۇئ خهت يېزىلغىلى ھـازىر.  كهتتى
ھــازىر. بولــۇپ قــاپتۇ يىلــدەك 20

ۇئيغۇرالرنىڭ ەئھۋالى قانداقراق؟
مىللهتپهرۋەرلىك دېگهن مىللهتنى
ســــۆيۈش، مىللهتــــكه كۆيــــۈش،
مىللهتنىــڭ ىئــستىقبالىغا كۆڭــۈل
بۆلۈش، ھهر بىـر ماكانـدا، ھهر بىـر
زاماندا ۇئيغۇرنىڭ غېمىنى يېـيىش،

ــــگهن ســــۆز ــــاب. دې كــــۆپ كىت
وئقۇغانــدا، ۇئيغــۇرالر تهرەققىيــات

ته باشـــقىالرنى بېــــسىپجهھهتـــ
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چۈشهلمىگهن تهقدىردىمۇ، قۇللۇق
ــــپ ــــۈپ خارلىنى ــــا چۈش وئرنىغ

مۇشـــۇنداق مهنـــادىن. قالمايـــدۇ
ــۆپ ــابنى ك ــدا، كىت ــپ ېئيتقان ېئلى
ــنىڭ ــپهرۋەر بولۇش ــۇش، مىللهت وئق

ۇئيغــۇرالر.  ائلــدىنقى شــهرتىدۇر
ىئچىدە توغرا ىئـشنى قىلىـشىنى ۋە
ىئشنى توغرا قىلىـشنى بىلىـدىغانالر

لېكىن ھازىر ۇئالرنىـڭ.  كۆپخېلى
ــگه ــانلىرىنى ەئمهل ــرى وئيلىغ ۆئزلى
ـــانىيهت يـــوق ـــقا ىئمك .ائشۇرۇش
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ۇئيغـــۇر جهمىئيىـــتىگه ناھـــايىتى
ۇئيغــۇن كېلىــدىغان، ۇئيغــۇرالرنى
ـــي ـــارىنى تهرەققى ـــۇر دىي ۋە ۇئيغ
ــدىلىق ــايىتى پاي ــقا ناھ قىلدۇرۇش
بولغان ىئلغار سهۋىيهلىك، يـۇقىرى

ىلهرسۈپهتلىك ىئدىيه ۋە چۈشـهنچ
ــۇ ــدانغا كېلىۋېتىپت ــۆپلهپ مهي -ك

يۇقىرىدا تىلغا ېئلىنغان كىتابالر ۋە
ــــدىنقى مۇشــــۇ ســــۆھبهتنىڭ ائل
قىسىملىرىدا تىلغا ېئلىنغان ۇئيغـۇر
ىئنتېرنېـــت تهرەققىيـــاتلىرى مانـــا
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.مۇشــۇنىڭ تىپىــك مىــساللىرىدۇر
لــېكىن، بــۇ ىئــدىيه، چۈشــهنچه ۋە
ـــق بىلىمـــلهر ھـــازىر ۇئيغـــۇر خهل

ـــــچه ـــــسىغا ائن ـــــپائممى  يېتى
3000سـېتىلغان .  بارالمايۋېتىپتۇ

ــپ، ــيهت ېئلى ــابنى ۆئزائرا ائرى كىت
 ھهســسىدىن ائرتــۇق3ۇئنىڭــدىن 

ــــسهكمۇ، ۇئ ــــدۇ، دې ائدەم وئقۇي
ــــــدۇ10000 ــــــۇ.   ائدەم بولى ب

ــــلهر  ــــۇر8ائدەم ــــون ۇئيغ  مىلي
ـــــــــــــىنىڭ ائران  0.125نوپۇس
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.پىرســـهنتىنى تهشـــكىل قىلىـــدۇ
دېگهنـدىن" يوق"دېمهك، بۇ سان 

ۇئيغــــۇرالر. قــــال ياخــــشىائزرا
ائرىــــــــسىدىكى ىئنتېرنېــــــــت
ىئشلىتىدىغان ائدەملهرنىڭ سانىمۇ

نـــاھىيه ۋە. ىئنتـــايىن ائز ىئـــكهن
ــــۇن، ــــا تۇرس ــــۇ ۇئ ياقت يېزىالرغ
ۋىــــــــاليهت شــــــــهھهرلىرىدىمۇ
كومپيـــــــــۇتېرى بـــــــــارالر ۋە
كومپيـــــــۇتېرىنى ىئنتېـــــــرنېتكه
ـــاندا ـــايىن ائز س ـــانالر ىئنت ۇئلىغ
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ابشۇڭالشــقا، ىئلغــار كىتــ. ىئــكهن
ـــاله ۋە ـــار ماق ـــانالر، ىئلغ يېزىۋاتق
باشقا ەئدەبىي ەئسهر يېزىۋاتقانالر،
ۇئيغــۇر تىلىــدىكى ىئنتېرنېــت تــور
ــــــى ياســــــاۋاتقانالرنىڭ بهتلىرىن
نۆۋەتتىكى ەئڭ مۇھىم ۋەزىپىـسى،
قانداق قىلىپ ۆئز مهھـسۇالتلىرىنى
ـــسىغا ـــق ائممى كهڭ ۇئيغـــۇر خهل

ــۈزۈش ــازىرغىچه. يهتك ــۇ ھ بولۇپم
ـــۇرالر ۈئچـــ ـــانۇئيغ ۈن چىقىرىلغ

ــــانۇن ــــمه ۋە ق ــــۈزۈم، بهلگىلى ت
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پهرمانالر ىئچىدە، ائپتونـۇم رايـون
ــــدە ۇئيغــــۇرالر ــــرى ىئچى نىزاملى
ــېكىن ــدىغان، ل ــشقا بولى پايدىلىنى
ھازىرغىچه كۆمۈلۈپ قالغـان يـاكى
ھېچ قانداق ەئھمىيهت بېرىلمىگهن
قانــداق مهزمــۇنالر بــار، بــۇ ھهقــته

ـــــرەك ـــــۇر. ىئـــــزدىنىش كې ۇئيغ
ـــــــاىئـــــــشلىرىنىڭ  تهرەققىياتىغ

پايدىلىق قانۇنىي يـولالرنى تېپىـپ
ائشــۇ يــولالردىن. چىقىــش كېــرەك

پايدىلىنىپ، ۇئيغۇر خهلقىنى توغرا
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ـــرەك ـــتهكلهش كې ـــشكه يې .يۆنىلى
يېقىندا ۋارىس ائبـدۇكېرىم جانبـاز
ــــشىمىز ــــر قېرىندى ــــسىملىك بى ىئ

ـــشلىتىش ۋە" ـــى ىئ ـــۇر تىلىن ۇئيغ
ــسىدا ــدۇرۇش توغرى ــي قىل تهرەققى

ېگهن، پۈتۈنلهي ھـازىرد" تهكلىپ
-مهۋجۇت بولـۇپ تۇرغـان قـانۇن

بهلگىلىمىلهر ۈئستىگه قۇرۇلغان بىر
تهكلىپنى تهييارالپ، ۇئنى ۇئيغـۇر
ــــــىۋەتلىك ــــــدىكى مۇناس دىيارى
وئرۇنالرغا يـولالش ۈئچـۈن ۋەتهن
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ىئچــــى ۋە ســــىرتىدىكى ۇئيغــــۇر
.قېرىنداشالردىن ىئمزا توپالۋاتىـدۇ
ــدا ېئيتقــان ــۇ مهن يۇقىرى ــا ب مان

ـــ ـــسالىىئ ـــك مى ـــر تىپى .شنىڭ بى
قـــــانۇنىي يـــــول ائرقىلىـــــق ۆئز
مهنپهىئتىنى قوغداش، قانۇنىي يول
ــــول ــــۈن ي ــــق ۆئزى ۈئچ ائرقىلى
ېئچىش، قانۇنىي يول ائرقىلىـق ۆئز
ىئــشلىرىنى راۋاجالندۇرۇشــنىڭ بىــر

ــــسالى ــــك مى ــــارلىق. تىپى مهن ب
ــى ۋە ــۇ تهكلىپن ــڭ ب وئقۇرمهنلهرنى
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-ۇئنىڭغــا مۇناســىۋەتلىك قــانۇن
لىمىلهرنـــــى بىـــــر وئقـــــۇپبهلگى

چىقىـــشىنى چىـــن كۆڭلۈمـــدىن
  .ۈئمىد قىلىمهن

 
جۇڭگــو ماائرىپىــدا،: ســوائل. 9

ــاىئي ــتهپلهردە ىئجتىم ــي مهك ائلى
ـــــــــــــــي پهن دەپ پهن، تهبىىئ

ـــان ـــى . ائيرىلغ ـــزدە يېقىنق 25بى
يىلدىن بۇيـان ىئجتىمـاىئي پهنـدە
.وئقۇغانالر ھهقىقهتهن كۆپ بولدى
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ــۇش ــدە وئق ــي پهن ــىزچه تهبىىئ س
ــنىڭائل ــايىنى بولۇش ــڭ خوج همنى

 مۇقهددىمىسىمۇ؟
ائيــدا، ۇئيغــۇر-4يىلــى -1988

ـــۇنجى ـــاپونىيهگه ت ـــدىن ي دىيارى
قېـــتىم وئقۇشـــقا چىققـــان ائلىـــي
ـــــــتهپ وئقۇتقـــــــۇچىلىرى مهك
وئقۇشىمىزنى تامامالپ، يۇرتمىزغـا

بىز كېلىپ ۇئزۇن. قايتىپ كهلدۇق
ــــڭ ۆئتــــمهي شــــىنجاڭ گېزىتىنى
ۈئرۈمچىدىكى بـاش ىئدارىـسى بىـز
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بىـــلهن بىـــر ســـۆھبهت يىغىنـــى
شــۇ چاغــدا يىغىــن. ۇئيۇشــتۇردى

ـــا ـــشخانىنىڭ تېمىغ ـــان ىئ ېئچىلغ
قارىــــسام، تامــــدا بىــــر پــــارچه
ــۇ ــسىقلىق تۇرۇپت ــامه ېئ .مۇكاپاتن

يېزىــــق"ۇئنىڭغــــا يېزىلغىنــــى 
ۆئزگهرتىــشته ىئلغــار وئرۇن بولــۇپ
ــــدىم باھــــاالنغىنى ۈئچــــۈن تهق

دېگهنـگه وئخـشاش بىـر" قىلىندى
بـۇ سـۆھبهت. نجۈمله سـۆز ىئـكه

ــا ــۆۋىتى ماڭ ــۆزلهش ن ــدا س يىغىنى
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كهلگهنــــــدە، مهن تامـــــــدىكى
:تهقــدىرنامىنى كۆرســىتىپ تــۇرۇپ

ــــدىرنامىنى" مهن تامــــدىكى تهق
ــۆردۇم ــق ىئــشلىرىنى. ك ەئگهر يېزى

ۆئزگهرتىشكه مهن مهسۇئل بولغان
ــات ــىلهرگه مۇكاپ ــسام، مهن س بول
ــوالتتىم ،"ەئمهس، جــازا بهرگهن ب

 ەئسـلىدەھهمدە سۆزۈمنى. دېدىم
ــــۆتكهپ ــــوائلغا ي ــــورالغان س س

بــــۇ چاغــــدا. داۋامالشــــتۇردۇم
ـــۇقىرىقى ـــڭ ي ـــدىكىلهر مېنى يىغىن
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.ســۆزۈمگه بىــر نهرســه دېمىـــدى
ــــــسهم، ــــــيىن بىل ــــــېكىن، كې ل
ــادىم مهن ــر خ ــدىكى بى گېزىتخانى
بىلهن ياپونغا بىـرگه بارغـانالردىن

سۆزلىگهن بۇ كىشى كىم: "بىرسىگه
بولىــدۇ؟ ەئجهپ ائلجىــپ قالغــان

 . ، دەپتۇ!"ىكهنا بۇكىش
-9يىلـى -1985 مهن ،شۇنداق

ائيــــدا يــــاپونىيهگه وئقۇشــــقا
ماڭغاندا، ۇئيغۇرالر تېخىچه التىـن

ــــــى ىئــــــشلىتهتتى مهن. يېزىقىن



506 

ــــالنغۇچنىڭ  ــــىنىپىدىن-1باش س
ــى ــي مهكتهپن ــاكى ائلى تارتىــپ، ت
پۈتتــۈرگىچه ائشــۇ يېڭــى يېزىقتــا

مېنىــڭ داداممــۇ. وئقۇغــان ىئــدىم
 يېزىقتىن يېڭىۇئيغۇر يېزىغى كونا

ـــيىن ـــدىن كې ـــا ۆئزگهرگهن يېزىقق
نهچـــچه يىـــل تىرىـــشىپ، يېڭـــى
يېزىقتىكــــــــــى ۇئيغــــــــــۇرچه
ـــــــــاالل ـــــــــالالرنى بىم ماتېرىي
ـــدىغان، ھهمـــدە ائشـــۇ وئقۇياالي
يېڭى يېزىقتا تېز سۈرەئتته ماقـاله
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يازااليدىغان سهۋىيهگه ائللىقاچان
لــــېكىن،. يېتىــــپ بولغانىــــدى

ــــــاپونىيهدىن-1988 ــــــى ي يىل
ــسهم، ب ىزنىــڭ بــۇرۇنقى كونــاكهل

يېزىقىمىــز ەئســلىگه كهلتۈرۈلــۈپ
 . بولۇپتۇ

ـــــدىن مهن يـــــاپونىيهگه بارغان
كېيىن، تهرەققىي قىلغان دۆلهت ۋە
مىللهتلهرنىڭ ەئھۋالىنى بىـر قهدەر
ياخــشىراق چۈشــىنىش پۇرســىتىگه

ائمېرىكـــــا ۋە. ىئـــــگه بولـــــدۇم
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ياۋروپـــادىكى تهرەققىـــي قىلغـــان
نۇرغــۇن دۆلهتلهرنىــڭ ھهممىــسى

تىن يېزىقى ىئـشلىتىدىغانلىقىنى،ال
ۇئالردا قولىغا قهلهم ېئلىپ، خهتنى
قـــول بىـــلهن يازىـــدىغان ىئـــشالر
ائساسهن ەئمهلدىن قالغـانلىقىنى،
ــــاله ــــاكى ماق ــــشىلهر خهت ي كى
يازغانــدا خهت يېــزىش ماشىنىــسى
يـــــــــــــاكى كومپيـــــــــــــۇتېر
ـــــۆردۈم ـــــشلىتىدىغانلىقىنى ك .ىئ
ــدىكى ــاپونلۇقالرنىڭمۇ ۆئز يېزىقى ي
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ه خهتنـــى ىئمكـــانقهدەرخهنـــزۇچ
ائزايتىپ، ۇئنىڭ وئرنىغا ىئنگلىزچه
ـــسىتىۋاتقانلىقىنى ـــۆزلهرنى دەس س

 . كۆردۈم
مهن شـــىنجاڭ ۇئنىۋېرســـىتېتىدە
وئقۇۋاتقـــان ۋاقتىمـــدا، بىزنىــــڭ
رەسمىي باسـمىخانىالردا بېـسىلغان
دەرسلىك كىتابىمىز ائساسهن يـوق

بىز ائساسهن مهكتهپ ۆئزى. ىئدى
هلهرگه يــاكىتهييارلىغــان لېكــسىي

بولمىسا ۆئزىمىـز قالـدۇرغان دەرس
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.خاتىرىسىگه تايىنىـپ وئقۇيتتـۇق
بهزى يۇقىرى دەرىجىلىـك كهسـپىي
ــــزۇچه ــــۈن خهن ــــلهر ۈئچ دەرس
ـــان ـــابالرنى بىۋاســـىته قولالنغ كىت

مهن دەرسـتىن تېـزرەك ۋە. ىئدۇق
ــــدۇرۇش تولــــۇقراق خــــاتىرە قال
ۈئچـــۈن، بهزى ۋاقىــــتالردا دەرس

ىنىۋالغـــانخاتىرىـــسىنى ۆئزۈم ۆئگ
تهبىـىئ. كونا يېزىقتـا قالـدۇراتتىم

ــدىن ــستلهرنى وئڭ ــلهردە تېكى پهن
ــپ، ماتېمــاتىكىلىق ۋە ســولغا يېزى
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ـــاكى ـــا ي ـــك فورمۇالالرغ خېمىيهلى
سانلىق رەقهملهرگه دۇچ كهلگهندە
.ۇئالرنى سـولدىن وئڭغـا يـازاتتىم
بهزىـــــدە فورمـــــۇال ۋە ســـــانلىق
ـــــك وئرۇن ـــــلهرگه قانچىلى رەقهم

ېزىشنى باشالشـنىقۇيۇپ ائندىن ي
ــسقا ــق قى ــان ائرىلى ــمهي، قويغ بىل
كېلىـــپ قېلىـــپ، بـــۇرۇن يازغـــان
ــشىمغا ــتىگه يېزى ــستنىڭ ۈئس تېكى

مانــا بــۇ كونــا. تــوغرا كېلهتتــى
ــر ــدىكى بى ــىئ پهن ــڭ تهبى يېزىقنى
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.ائجىـــز ۋە ناچـــار يېـــرى ىئـــدى
)UEY(ۇئيغــۇر ەئرەپــچه يېزىقــى 

نىڭ بۇنىڭدىن باشقا يهنه بىـر ەئڭ
ۇئ بىر مىللهتنىڭچوڭ ائجىزلىقى، 

دۇنيادىكى نۇرغۇنلىغـان تهرەققىـي
ــق ــلهن يېزى ــلهر بى ــان مىللهت تاپق
ــر ــشىغا ېئغى ــشلىرىدا وئرتاقلىشى ىئ
ـــدۇ ـــدە توســـقۇنلۇق قىلى .دەرىجى
مهســــىلهن، ناخــــشا ۋە مۇزىكــــا
نوتىلىرىغــا قارايــدىغان بولــساق،
ـــــــرلىككه ـــــــائرادا بى ۇئالر خهلق
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ــــۇپ، كهلتــــۈرۈلگهن نهرســــه بول
وئڭغـــــاھهممىـــــسى ســـــولدىن 

ـــدۇ ـــڭ. يېزىلى ـــشا نوتىلىرىنى ناخ
UEYۈئستىگه ناخشا تېكىـستىنى 

ــــۇمكىن ــــۇتلهق م ــــزىش م دا يې
 . ەئمهس

ھازىر التىن يېزىقى ىئشلىتىدىغان
مىللهتلهرنىڭ ھهممىسى كومپيۇتېر
ائرقىلىــــق ېئلىــــپ بېرىلىــــدىغان
ـــــــــشىش ـــــــــخهت ائالقىلى ەئل
ۋاسىتىــــــسىدىن ۋە يانفوننىــــــڭ
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ــق ائالقىلىــشىش ــست ائرقىلى تېكى
قتىدارىـــــــــدىن بىمـــــــــااللىئ

ۆئز دۆلىتــــــى. پايدىلىنااليــــــدۇ
ــــى ــــدىال ەئمهس، ۆئز دۆلىت ىئچى
بىــلهن دۇنيانىــڭ باشــقا جــايلىرى

لـېكىن،. بىلهنمۇ شۇنداق قىالاليدۇ
ەئرەب يېزىقـــــى ىئـــــشلىتىدىغان

ۇئالر. مىللهتـــلهر ۇئنـــداق ەئمهس
ــشلهپ ــا مهخــسۇس ىئ كومپيۇتېرغ
ــــدە ــــان باشــــقا ائالھى چىقىرىلغ

ـــال ـــشىيۇمـــشاق دېت الرنى قاچىلى
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يهرلىـك"يانفۇنمۇ چوقـۇم . كېرەك
ـــــانفۇن ـــــرەك" ي ـــــى كې .بولۇش

الر ۇئنـداق" خهلقائرالىق يانفۇن"
دۆلهت يـــــــــاكى رايـــــــــونالردا

ــۇمكىن ــىئ. ىئــشلىمهسلىكى م تهبى
پهن، يۇقىرى تېخنىكا، ىئنجىنېرلىق
ۋە ســـــــاناەئت ساھهســـــــىنىڭ
ــــى ــــن يېزىقىن ــــسىدە التى ھهممى

نـداقوللىنىشنىڭ ەئرەبچىـگه قارىغا
ساناق تۈگهتكۈسىز ەئۋزەللىكلىـرى

ـــــار يىلىـــــدىكى-2001مهن . ب
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دىـــن»ســـېنتهبىر ۋەقهســـى-11«
كېــيىن ۆئزۈمنىــڭ ىئشخانىــسىدا،
دوختۇرخانىدا ساقالپ وئلتۇرغاندا
ـــۋىي ســـورۇنالردا ۋە باشـــقا ائممى

UEYدا يېزىلغــــان ۇئيغــــۇرچه 
ــــابالرنى ــــاكى كىت ــــال ي ماتېرىي

ائشكارا وئقۇيالمايـدىغان-وئچۇق
ســـهۋەبى مېنـــى. پ قالـــدىمبولـــۇ

"ەئرەبچه"باشقىالر كۆرسه، مېنىڭ 
نى وئقۇۋاتقىنىمنى باشقىالر كۆرسه،
ۇئالر مېنـــــــى ياقتۇرماســـــــلىقى
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ماڭا ۆئچ بولۇپ قېلىـشى. مۇمكىن
ەئگهر دوختـــۇر بولـــسا. مـــۇمكىن

ماڭا ياخشى مۇائمىله قىلماسلىقى
بۇنــداق دېــسهم بهزىــلهر. مــۇمكىن

.ھهيــران بولــۇپ قېلىــشى مــۇمكىن
ســـــېنتهبىر-11«ھهقىقهتهنمـــــۇ 

بىـلهن ۇئيغۇرنىـڭ ھـېچ» ۋەقهسى
لـېكىن،. قانداق مۇناسـىۋىتى يـوق

ھازىر قانـداقتۇ ائمېرىكىـدا ۇئنىـڭ
ۋە ۇئنىـــــــڭ بىـــــــلهن" ەئرەب"

چېتىــــشلىق نهرســــىلهر بىــــلهن
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بـۇ. مۇناسىۋىتى بار بولۇپ قالـدى
ــشى ــۇ ياخ ــۋالنى مهن ائزراقم ەئھ

.ۇئنىڭغــا ېئچىــنىمهن. كــۆرمهيمهن
ىن، مهن ۇئنــــــــــــىلــــــــــــېك

ــمهن ــر. ۆئزگهرتهلمهي ــازىر بى ۇئ ھ
ــدۇ ــۇپ تۇرۇۋاتى ــق بول ــۇ. رېائللى ب

يهردە وئقۇرمهنلهرنى ائمېرىكىنىـڭ
ـــسىنى ـــى نهرسى ـــر يېڭ ـــقا بى باش
چۈشىنىۋالـــــسۇن، دەپ ۇئيغـــــۇر
يېزىقــــى بىــــلهن مۇناســــىۋەتلىك
ــپ ــا ېئلى ــشنى تىلغ ــۇ ىئ ــان ب بولغ
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ەئمهلىيهتـته ۇئنىـڭ مهن. قويدۇم
ـــرى  ـــۇ يهردە ىئلگى ـــۈرمهكچىب س

ــلهن ــدىيه بى ــىي ىئ ــان ائساس بولغ
 . ائنچه چوڭ مۇناسىۋىتى يوق

ــدە ــشىلهرنىڭ خهۋىرى ــۇن كى نۇرغ
بولغىنىـــدەك، مۇســـتافا كهمـــال
تۈركىيه تارىخىـدىكى ەئڭ داڭلىـق

ــــۈركىيهگه. ىئــــسالھاتچىدۇر ۇئ ت
پرېزىــــدېنت بولــــۇپ يــــۈرگهن

يىلـــى بىـــلهن-1924دەۋردىكـــى 
يىلىنىڭ ائرىلىقىدا، پۈتۈن-1938
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ركىيه مىقياسىدا كهڭ كۆلهملىـكتۈ
ىئسالھات ېئلىـپ بېرىـپ، تـۈركىيه
ۋە تۈركلهرنىــــــڭ قىيــــــاپىتى ۋە
ـــسىدىكى ۇئالرنىـــڭ دۇنيـــا سهھنى
ــر ــسلى كــۆرۈلمىگهن بى ــدا مى وئرنى
.چوڭ ۆئزگىرىـشنى پهيـدا قىلـدى
ــــارىخىي ــــڭ ت مۇســــتافا كهمالنى
ــش ــايهن قىلى ــۇق نام ــى تول وئرنىن
ۈئچــــۈن، تــــۈركلهر شــــۇنىڭدىن

دەپ" ائتــا تــۈرك"ى تارتىــپ ۇئنــ
 . ائتاپ كېلىۋاتىدۇ
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ــان ــپ بارغ ــال ېئلى مۇســتافا كهم
ــوڭ قىــسمى ــسالھاتنىڭ بىــر چ ىئ

دۇنيــا تارىخىــدا. تــۈرك يېزىقىــدۇر
بىــــر دۆلهتنىــــڭ ھۆكــــۈمىتى ۆئز

ــسقا-خهلقىنىــڭ تىــل يېزىقىنــى قى
ۋاقىت ىئچىـدە شـىددەتلىك ھالـدا
ۆئزگهرتىــپ، ۇئنــى ۆئز خهلقىــگه

ڭغــانغــايهت زور بېــسىم بىــلهن تا
.دۆلهتـــلهر ائنـــچه كـــۆپ ەئمهس
ـــا ـــال مان ـــېكىن، مۇســـتافا كهم ل

ۇئ. ائشۇنداق قىلغانالرنىـڭ بىرسـى
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يېزىق ىئسالھاتىنى بىر يېڭـى-تىل
ــــر يېڭــــى، ــــلهن بى ــــۈركىيه بى ت
زامانىۋىالشــقان تــۈرك مىللىتىنــى
بهرپــــا قىلىــــشنىڭ كهم بولــــسا
بولمايـــدىغان بىـــر قىـــسمى، دەپ

ـــان ـــۈرك. قارىغ ـــگهن ت ۆئزگهرتىل
يېزىقى تۈركلهرگه بىـر يېڭـى-تىل

مىللىيهتلىــك ۋە مىللىــي كىملىــك
بهرپا قىلىش چارىلىرىنىـڭ بىرسـى،

يىلـى-1928شۇڭا . دەپ قارىغان
5تۈركىيه رېسپۇبلىكىسى قۇرۇلـۇپ 
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-يىل ۆئتكهندىن كېـيىن، ۇئ تىـل
يېزىقنــى ىئــسالھات قىلىــپ، تــۈرك
ــازىرقى ــدىن ھ ــۇ ەئرەبچى يېزىقىنىم

ــ ــا ۆئزگهرت ــنچه يېزىقق ۇئ. كهنالتى
ـــپ ـــشلهرنى ېئلى ـــۇ ۆئزگهرتى مۇش
ــتالردا، ۆئزى ھهر ــان ۋاقى بېرىلىۋاتق

ــــهنبه ــــۈنلىرى-ش ــــشهنبه ك يهك
ـــۋىي ـــوڭ ائممى ـــۈركىيهدىكى چ ت
باغچىالرغا بېرىپ، تـۈرك خهلقىـگه
التىـــن يېزىقـــى دەسرســـىنى ۆئزى

ــا. بىۋاســىته ۆئتــكهن ــۈركلهر مان ت
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ــــتافا ــــدىمۇ مۇس ــــۈنكى كۈن بۈگ
ــــالنى  ــــۈرك"كهم ــــا ت دەپ" ائت

 . شىۋاتىدۇائتى
ائتــا تۈركنىــڭ ەئينــى ۋاقىتتىكــى
يېزىق ۆئزگهرتىـشىنىڭ پايدىـسىنى

-تــاكى ھــازىرغىچه كۆرۈۋاتىــدۇ 
تـــۈركىيه گهرچه دۇنيـــادىكى بىـــر
قهدەر تهرەققىــي تاپقــان دۆلهتــلهر
بىلهن تهڭ تۇرالمىـسىمۇ، ۇئ ھـازىر

بـــارلىق مۇســـۇلمان) مېـــنىڭچه(
ــــسى ــــر ۈئلگى ــــڭ بى دۆلهتلىرىنى



525 

ـــا س ـــسىدىنســـۈپىتىدە دۇني هھنى
لــېكىن،. وئرۇن ېئلىــپ تۇرۇۋاتىــدۇ

بىـــز ۇئيغـــۇرالر مۇســـتافا كهمـــال
ەئرەبچه يېزىقنـى تاشـالپ، ۇئنىـڭ
وئرنىغــا التىــن يېزىقىنــى قوبــۇل

ـــپ  ـــكهن60-55قىلى ـــل ۆئت  يى
يىللىــرى ۆئزىمىـــزگه-1986-87

پۈتۈنلهي ۆئزلىشىپ بولغان التىـن
يېزىقىنـى تاشـالپ، ۇئنىـڭ وئرنىغـا

ـــى  ـــچه يېزىقىن ـــشنىەئرەب قوللىنى
 . ەئسلىگه كهلتۈرۈۋالدۇق
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يىللىــــرى ۇئيغــــۇر-1980مهن 
دىيارىدا يېزىق ۆئزگهرتىـش ېئلىـپ
ـــــا ـــــى ائرق ـــــان ۋاقىتتىك بېرىلغ

سهۋەبى. كۆرۈنۈشلهرنى بىلمهيمهن
.مهن ۇئ چاغدا يـاپونىيهدە ىئـدىم
مېنىــڭ بــۇ ىئــشنى بــۇ يهردە تىلغــا
ــز ــسىدىم ھهرگى ــشىمدىكى مهق ېئلى

زگهرتىـشكهەئينى ۋاقىتتا يېزىق ۆئ
ــۈرتكه بولغــان ۇئيغــۇر كهســپ ت
ەئھلىلىرىنــى يــاكى رەھبهرلهرنــى

ـــــپلهش ەئمهس ـــــر. ەئيى يهنه بى
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قېتىملىـــق يېزىـــق ۆئزگهرتىـــشنى،
ــى  ــاUEYيهن ــن يېزىغىغ ــى التى  ن

ۆئزگهرتىشنى، تهشهببۇس قىلىـشمۇ
 ەئگهر ھــــــــــــازىرقى...ەئمهس 

ۋەزىـــــــيهت داۋاملىـــــــشىۋەرسه،
ۇئيغۇرالرغا يهنه بىـر قېـتىم يېزىـق
ــدىن ــىتى بۇنىڭ ــش پۇرس ۆئزگهرتى
ـــلىگىمۇ ـــۇ كهلمهس ـــيىن مهڭگ كې

مېنىـــڭ قىلىـــۋاتقىنىم. مـــۇمكىن
ۇئيغۇرالرنىڭ ىئنتايىن يېقىنقى بىـر
تارىخىدا يـۈز بهرگهن بىـر ۋەقهنـى
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شــۇنداقال بــۇ. ەئســلهپ ۆئتــۈش
ۋەقهنىڭ، يهنى يېزىقىمىزنىڭ التىن
ــــــا ــــــدىن ەئرەب يېزىقىغ يېزىقى
ـــــۇرالر ـــــڭ، ۇئيغ ۆئزگهرتىلگىنىنى
ۈئچـــــۈن ىئنتـــــايىن زىيـــــانلىق
ــــزدىن ــــز ۋە بى ــــى، بى ىئكهنلىكىن
كېيىنكى ەئۋالدالر ۇئنىـڭ زىيىنىنـى
خېلى بىر مهزگىل تارتىدىغانلىقىنى

. تىلغا ېئلىپ ۆئتۈشتىن ىئبارەت
ــشقا ــداپ قېلى ــته قوغ ــر مىللهت بى
.تېگىـــشلىك نهرســـىلهرمۇ بولىـــدۇ
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ۆئزگهرتىــشكه، ىئــسالھات قىلىــشقا
ـــدۇرۇش  ـــي قىل ـــاكىۋە تهرەققى ي

يوقىتىشقا تېگىـشلىك نهرسـىلىرىمۇ
ـــدۇ ـــۈن. بولى ـــى پۈت ـــۇر تىل ۇئيغ

ـــلهن ـــارلىق كـــۈچى بى ـــلهت ب مىل
قوغداپ قېلىشقا تېگىـشلىك نهرسـه

ـــر. ىئـــدى ـــېكىن ۇئ ھـــازىر ېئغى ل
ۇئيغـۇر. تهھدىت ائسـتىدا قالـدى

يېزىقىنــــى تهرەققىــــي تاپقــــان
جهمىئــيهتكه ۋە تهرەققىــي تېــپىش
ېئھتىياجىغا ماسالشتۇرۇش كېـرەك
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ەئگهر ۇئيغۇر كونا يېزىقىنى. ىئدى
ەئسلىگه كهلتۈرۈشـتىكى ائساسـىي
سهۋەب ۇئنى قول بىلهن ناھـايىتى
ـــدىن ـــازغىلى بولىدىغانلىقى ـــز ي تې
ىئبــارەت بولغــان بولــسا، ۇئ ھالــدا

ــــڭ  ــــلىگهUEYبىزنى ــــى ەئس  ن
كهلتۈرۈشىمىز تهرققىـي قىلماسـلىق
ــشىش يولىنىــڭ ېئھتىياجىغــا ماسلى

 . ۈئچۈن بولغان بولىدۇ
ــــــزۇچه ــــــڭ خهن ياپونلۇقالرنى
خهتلهرنـــى تاشـــالپ، ىئنگلىـــزچه
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ســـۆزلهرگه يـــۈرۈش قىلىـــشىدىكى
ـــار ـــڭ ەئڭ ىئلغ ـــهۋەب دۇنيانى س
ـــــــشىش ـــــــا ماسلى تهرەققىياتىغ

بىز قول بىـلهن ىئتتىـك. ۈئچۈندۇر
ــــا ــــدىغان يېزىقق ــــازغىلى بولى ي
ەئمهس، دۇنيادىكى مـۇتلهق كـۆپ
ساندىكى مىللهتلهر ىئـشلىتىدىغان

ازغىلى بولىـدىغان،ماشىنا بىلهن يـ
ــانىۋىي ــازىرقى دەۋردىكــى زام ۋە ھ
ـــدىلىنىپ ھهم تېخـــنىكىالردىن پاي
ـــۇتلهق ـــادىكى م ۆئزائرا ھهم دۇني



532 

ــلهر كــۆپ ســاندىكى باشــقا مىللهت
ــدىغان ــكىلى بولى ــلهن ائالقىلهش بى
.يېزىققا ۆئتۈشـىمىز كېـرەك ىئـدى
تهبىـــىئ پهن، يـــۇقىرى تېخنىكـــا،
ـــشىش ـــق، ۋە ساناەئتلى ىئنجىنېرلى

ـــــــۇنېئھتى ـــــــا ەئڭ ۇئيغ ياجىغ
كېلىـــدىغان يېزىقنـــى تاللىـــشىمىز

بىـز مهيلـى نېمىنـى. كېرەك ىئـدى
ـــــى ـــــااليلى، نېمىن ـــــداپ ق قوغ
ۆئزگهرتهيلـــى، بىزنىـــڭ ائخىرقـــى
نىـــــشانىمىز ھـــــېچ بولمىغانـــــدا
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مىللهتنىڭ ىئنسانالر دۇنياسىدا بىـر
مىلــلهت ســۈپىتىدە ياشىيالىــشىغا،
بىــر مىلــلهت ســۈپىتىدە مهۋجــۇت

ا كاپالهتلىك قىلىشبولۇپ تۇرۇشىغ
ـــرەك ـــى كې ـــا. بولۇش ـــى دۇني ۇئن

سهھنىسىدە بىـر ۆئزىـگه چۇشـلۇق
ــۇرۇش ــاقالپ ت ــدا س ــى. وئرۇن ۇئن

ــهۋىيىدە ــر س ــلۇق بى ــگه چۇش ۆئزى
.ياشاش ىئمكانىيىتىگه ىئگه قىلىش

بـارا-ياكى بولمىسا مىللهتنـى بـارا
تهرەققىــــي قىلــــدۇرۇپ، ۇئنــــى
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دۇنيادىكى ەئڭ تهرەققىـي قىلغـان
ـــــــلهر قا ـــــــدا وئرۇنمىللهت تارى

بىزنــــى مۇشــــۇنداق. ائلغــــۇزۇش
ــاكى ــشانغا يهتكۈزمهيــدىغان، ي نى
ــــقۇنلۇق ــــشقا توس ــــداق قىلى ۇئن
ـــــــش ۋە ـــــــدىغان ۆئزگهرتى قىلى
ـــــسىنىڭ ىئـــــسالھاتالرنىڭ ھهممى
ۇئيغــۇرالر ۈئچــۈن بىــرەر قىممىتــى

ۇئيغــۇرالر دۇچ كهلــگهن بــۇ. يــوق
ــن ــۇر التى ــىلىدە، ەئگهر ۇئيغ مهس
ىاليېزىقـى ىئــسالھ قىلىنغــان بولــس
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ــايه ىئــدى ــا. كۇپ ــڭ ۇئەئي غ ۇئنى
ۆئزگهرتىلىشى ۇئيغۇرالرنى نهچـچه
ــدۈرگهن ــا چېكىن ــل ائرقىغ وئن يى

 . بولۇشى مۇمكىن
ـــوائلنىڭ ـــۇقىرىقى س ـــدى ي ەئم

تهرەققىــــي. مېغىزىغـــا كېلهيلـــى
تاپقــــان ۋە ھــــازىر تهرەققىــــي
ــــــــڭ ــــــــان دۆلهتلهرنى قىلىۋاتق
ــــسىدا زور ىئجتىمــــاىئ ۋە وئتتۇرى

بۇنــداق. رىئقتىــسادىي پهرقــلهر بــا
پهرقلهرنىــڭ كېلىــپ چىقىــشىدىكى
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ــهۋەبلهرنىڭ كۆپىنچىــسى ائشــۇ س
دۆلهتلهرنىــڭ تهرەققىيــات تــارىخى
بىلهن زىـچ مۇناسـىۋەتلىك بولـۇپ،
ۇئالر ىئجتىمــــاىئ، مهدەنىــــي ۋە
ــارىخىي ىئقتىــسادىي ائمىلالرنــى، ت
ۋە سىياسىي ائمىلالرنـى، خهلقـائرا
مۇناســـىۋەتنى ۋە جۇغراپىيهلىـــك

.ز ىئچىـــگه ائلىـــدۇائمىلالرنـــى ۆئ
ـــالغۇز ـــهۋەبلهر ي ـــۇ س ـــېكىن، ب ل

ىئجتىمــاىئ. يــۇقىرىقىالرال ەئمهس
ۋە ىئقتىـــــــــسادىي ســـــــــهۋىيه
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جهھهتتىكى بۇنـداق ىئككـى خىـل
ــشىدە ــا كېلى ــڭ ۋۇجۇتق دۆلهتلهرنى

پهن ۋە تېخنىكــــــــا-ىئلىــــــــم
-قۇرۇلمىــسىدىكى پهرق ۋە ىئلىــم

ــــــــڭ ــــــــلهن تېخنىكىنى پهن بى
وئمۇملىشىـــشىدىكى پهرقـــلهر ەئڭ

 . رول وئينىغانمۇھىم 
بىــــــر دۆلهتنىــــــڭ تېخنىكــــــا
سهۋىيىسىنى يۇقىرىلىتىشتىكى ەئڭ
ـــر ـــدىنقى شـــهرت ۇئنىڭـــدا بى ائل
ـــسى ـــپ سىستېمى ياخـــشى ماائرى
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ــارەت مهن مۇشــۇ. بولۇشــىدىن ىئب
سۆھبهتنىڭ ائلدىنقى قىـسىملىرىدا
ېئيتىپ ۆئتكهنـدەك، ياپونىيهنىـڭ
ىئقتىـــــــسادىي جهھهتتىكـــــــى
ھازىرقىــدەك يۈكسىلىــشىگه ۇئنىــڭ

 يىلـــدىن ائرتـــۇق ۋاقىتـــتىن100
ــان ــۇپ كېلىۋاتق ــا قوي ــان يولغ بۇي
ماائرىپ سىستېمىـسى ەئڭ مـۇھىم

 . ھهل قىلغۇچ رولىنى وئينىغان
بـــۇرۇن ەئرەبـــستانغا وئخـــشاش
بهزى تهرەققىــــــي قىلىۋاتقــــــان
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پهن-دۆلهتـــلهر دۇنيانىـــڭ ىئلىـــم
بىــلهن تېخنىكىنىــڭ تهرەققىياتىغــا
ىئنتــــايىن مــــۇھىم تــــۆھپىلهرنى

بهزىلىــرى ھهتتــا يــول. قوشــقان
.باشلىغۇچ رولىنىمۇ وئيناپ باققـان

ـــــم ـــــراق، ىئلى ـــــلهن-بى پهن بى
ـــى چـــېقىش ـــڭ مېغىزىن تېخنىكىنى

ەئسردە ياۋروپـادا باشـلىنىپ،-17
ۇئنىڭ پايدىسىنى پهقهت ىئنتايىن
ائز ساندىكى بىر قىسىم دۆلهتـلهرال

ــۆرگهن ــالغۇز. ك ــلهن ي ــۇنىڭ بى ش
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مهدەنىيهتنىـــــــــڭ مـــــــــاددىي
 دۆلهتـلهر بىـلهنجهھهتلىرىدە بـۇ

باشقىالر وئتتۇرىـسىدا پهرق پهيـدا
ــــاىئي ــــاي، ىئجتىم ــــۇپال قالم بول
ــان ــدا بولغ ــۇ پهرق پهي .مۇھىتتىم
يهنى، تهرەققىي تاپقان دۆلهتلهردە

پهننىــڭ تېخنىكــا ائرقىلىــق-ىئلىــم
ەئمهلىـــــي قوللىنىلىـــــشى بـــــۇ
-دۆلهتلهرنى ماائرىپ بىلهن ىئلىـم

پهنـــگه تېخىمـــۇ كۆڭـــۈل بولـــۇش
ــكه ېئ ــانتهرەپ ــپ ماڭغ ۇئالردا. لى
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پهن ىئــشلىرىغا زور مهبــلهغ-ىئلىــم
ـــــسا ـــــر كهم بول ائجـــــرىتىش بى
ـــك ـــدىغان ۇئزۇن مۇددەتلى بولماي
مهبلهغ سېلىـشتۇر، دېـگهن ائڭنـى

ھـــازىر تهرەققىـــي. يېتىـــشتۈرگهن
ــىي ۋە ــلهردە ائساس ــان دۆلهت قىلغ

")applied("قوللىنىـــــــــشچان 
ىئلمىــــي تهتقىقــــات ىئــــشلىرىنى

ــرىش  ــپ بې ــۈچهپ ېئلى ــر ەئڭك بى
مــۇھىم ۇئزۇن مۇددەتلىــك مهبــلهغ

ـــدۇ ـــېلىش، دەپ قارىلى ـــي. س ائلى
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ــــڭ ــــتهپلهردە وئقۇغۇچىالرنى مهك
ــاالنتىنى ــق ت ــي ۋە تېخنىكىلى ىئلمى
ــكه ەئڭ ــتىش ۋە يېتىلدۈرۈش ۇئرغى

شــــۇنىڭ. ەئھمىــــيهت بېرىــــدۇ
نهتىجىــــسىدە ماائرىــــپ بىــــلهن
ىئقتىسادىي تهرەققىيـات ناھـايىتى
.زىـــــچ بىرلهشـــــكهن بولىـــــدۇ

ققىيــاتتىكى يــۇقىرى ســۈرەئتتهرە
بىـــلهن يـــۇقىرى ۈئنـــۈم ائلىـــي
ــم ــي تهلى ــى ىئلمى -مهكتهپلهردىك

تهربىيهنـــــــــى قـــــــــولالش ۋە
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يۈكسهلدۈرۈش ائرقىلىـق ەئمهلـگه
 . ائشۇرۇلىدۇ

ــلهر ــان دۆلهت ــي قىلىۋاتق تهرەققى
دەرىجىلىـك-2پهنگه -بولسا ىئلىم

ىئــشالر قاتارىــدا مــۇائمىله قىلىــپ
ـــدى ـــسى. كهل ـــڭ كۆپىنچى ۇئالرنى

زلىرىنىــڭ ائرقىــدا قالغــان قــاالقۆئ
پهن-ھـــالىتىنى زامـــانىۋىي ىئلىـــم

بىلهن تېخنىكىنى ۆئز جهمىئيىتىگه
سىڭدۈرۈش ائرقىلىقال ۆئزگهرتكىلى
.بولىدىغانلىقىنى تونۇپ يهتمىـدى
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ــكهن ــۇپ يهت ــى تون ــرى ۇئن بهزىلى
بولسىمۇ، ۇئنىڭغا ھهقىقىي كۆڭـۈل

-بــۇ دۆلهتــلهردە ىئلىــم. بولمىــدى
ىنىـــــڭ مۇۋاپىـــــقپهن قۇرۇلمىلىر

بولماســلىقى ۇئالرنىــڭ تهرەققىيــات
يولىــدىكى بىــر چــوڭ ۋە ھــالقىلىق

 . توسالغۇ بولۇپ تۇرماقتا
بۇنىــڭ بىــر ەئڭ تىپىــك مىــسالى،
ــۇرۇنقى ــۆھبهتنىڭ ب ــۇ س مهن مۇش
قىسىملىرىدا بايـان قىلىـپ ۆئتـۈپ
كهتكهن ائمېرىكىدىكى باشالنغۇچ،
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وئتتۇرا ۋە ائلىي مهكتهپلهر بىـلهن
 مهكتهپلهرنىـــــڭجۇڭگـــــودىكى

.وئقۇتۇشــــــىدىكى پهرقــــــلهردۇر
ــي ــمۈرلهرگه زېھنى ــدا ۆئس ائمېرىكى
ــسىم ــداق بې ــېچ قان ــتىن ھ جهھهت

ھهرگىز بىر نهرسـىنى. ىئشلهتمهيدۇ
.قـــــارىغۇالرچه يادالتقۇزمايـــــدۇ
باشــــــالنغۇچتا ۆئگىتىــــــدىغان
ــز كــۆپهيتىش كهررىلىرىنىمــۇ ھهرگى

ـــدۇ ـــكه . يادالتقۇزماي ـــى4بهش  ن
ــۆپهيتىش  ــى ۆئز5ك ــگه ۆئ- ن 4زى
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ــــى ــــۇش ىئكهنلىكىن ــــتىم قوش قې
5 + 5 + 5يهنــى (چۈشــهندۈرۈپ 

،4×5=20 ، ھهرگىــــز)4×5=5+ 
ـــــــدۇ ـــــــا ائلغۇزماي .دەپ يادق
باشـــــــــــالنغۇچ مهكـــــــــــتهپ

ــــۈنىگه  ــــۇچىلىرىنى ك 6-4وئقۇغ
ســــــاەئت تــــــاالدا وئيناشــــــقا

ــدۇ ــالنغۇچتىن. رىغبهتلهندۈرى باش
ـــۈرگىچه ـــۇرىنى پۈتت ـــۇق وئتت تول
-بولغـــــان ائرىلىقتـــــا يــــــاش

ــــمۈرل ــــۈنىگه ۆئس 10-9هرنىڭ ك



547 

ســاەئت ۇئخلىـــشىغا كاپالهتلىـــك
ائنىالردىــن تهلهپ-قىلىــشنى ائتــا
ــــــــدۇ وئقۇغــــــــۇچىالرنى. قىلى

وئقۇتقۇچىالر ىئمكانقهدەر باشـقىالر
قىلىپ باقمىغان ىئشالرنى قىلىـشقا،
ھهرگىز ۆئزىنىڭ سۆزىگه ۋە كىتابتا

يـۈز-يېزىلغان نهرسـىلهرگه يـۈزدە
ـــلىككه دەۋەت ـــشىنىپ كهتمهس ىئ

مهنمۇ بىر ائدەم، كىتابنى. "ىدۇقىل
يــازغىچىمۇ بىــر ائدەم، ســهنمۇ بىــر

بــۇ جهھهتــته بىزنىــڭ ھــېچ. ائدەم
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ـــوق ـــز ي ـــداق پهرقىمى دەپ،." قان
ياشــالرنى ۆئزىــگه ىئشىنىــشكه، ۆئز
ــز ــشكه، ھهرگى ــابىلىيىتىگه ىئشىنى ق
ــــۆۋەن ــــقىالردىن ت ــــى باش ۆئزىن
چاغلىماســـــلىققا، ھهر قانــــــداق

الشــقا،ەئھۋالــدا ۆئز غــورۇرىنى ساق
ۆئزىـــگه بولغـــان ھـــۆرمهتنى-ۆئز

ساقالشــقا، باشــقىالرنىڭ ىئرادىــسى
ــۈرەك ــويىچه ەئمهس، ۆئزىنىــگ ي ب
ــش قىلىــشقا ــى بــويىچه ىئ ائرزۇس

 . رىغبهتلهندۈرىدۇ
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ـــل  ـــۇ يى ـــى-2006(مهن ب )يىل
ـــالنغۇچ  ـــپ، باش ـــا بېرى -1يۇرتق

ســــىنىپىدا ەئمــــدى وئقۇشــــنى
باشــــلىغان تۇغقىنىمنىــــڭ بىــــر

ز كـــۆزۈموئغلىنىـــڭ ەئھـــۋالىنى ۆئ
مهكــتهپ. بىــلهن كــۆرۈپ كهلــدىم

كـــۈنىال بېـــرىلگهن-1باشـــلىنىپ، 
تاپـــشۇرۇقنى تـــۈگىتىش ۈئچـــۈن،

4بالىنىڭ دادىـسى بالىـسى بىـلهن 
ــــشۇرۇق ــــرگه تاپ ــــاەئتتهك بى س

بۇ وئقۇغۇچى بىـر قـوش. ىئشلىدى
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ــا ــۇپ، ۇئنىڭغ ــق ســىنىپتا بول تىللى
ـــــزۇ ـــــدىنمۇ، خهن ۇئيغـــــۇر تىلى
ــــشۇرۇق ــــال تاپ ــــدىنمۇ تهڭ تىلى

ــۇبېرىل ــدىم. ىپت ــالپ قال :مهن وئي
 يـــاش ۋاقتىـــدىال6ەئگهر بـــالىالر 

مۇشۇنداق زېھىن جهھهتتىن ېئغىـر
ــــسا، ۇئالر ــــا ۇئچرى بۇزغۇنچىلىقق
ــــش ــــېمه ىئ ــــدا ن چــــوڭ بولغان
قىالاليدۇ؟ بالىالرنى بۇنداق كۈنگه
قويۇشــنىڭ بىــرەر ىئلمىــي ائساســى
ــېمه ــسا ن ــار بول ــدۇ؟ ەئگهر ب بارمى
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ـــاپونىيه ۋە ـــا، ي ۈئچـــۈن ائمېرىك
ــلهر ــان ەئل ــي قىلغ ــقا تهرەققى باش
پۈتۈنلهي باشـقىچه يـول تۇتىـدۇ؟
مهندە ھازىر مۇشـۇنداق جاۋابـسىز

 . قالغان سوائلالر ىئنتايىن كۆپ
ـــــــي ـــــــدا تهرەققى مهن يۇقىرى

-ىئلىــم"قىلىۋاتقــان دۆلهتلهرنىــڭ 
مهسىلىسىنى تىلغا ائلغانـدا،" پهن

،"تهبىىئ پهن"ائساسهن ۇئالرنىڭ 
ــــــــ ــــــــا ۋە ىئنجىنېرلى قتېخنىك

يهنـى،. مهسىلىسىنى كۆزدە تۇتقان
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تهرەققىي قىلىۋاتقـان دۆلهتلهرنىـڭ
ائرقىــدا قــالغىنى ۇئالرنىــڭ تهبىــىئ
ــــق ــــا ۋە ىئنجىنېرلى پهن، تېخنىك

يىلىدىكى -1990. تهرەققىياتىدۇر
ـــــيىن، ىئـــــراق ۇئرۇشـــــىدىن كې
ـــــك ســـــۇ ـــــڭ ىئچىملى كۇۋەيتنى
تۇرۇبىلىرىنى ائمېرىكا شـىركهتلىرى

شـۇ. ىبېرىپ رېمونـت قىلىـپ بهرد
ۋاقىتتا ائمېرىكىنىڭ مهملىكهتلىـك
چوڭ تېلېـۋىزىيه ىئستانـسىلىرىنىڭ
ــشالرنى خهۋەر ــۇ ىئ ــرى مۇش بهزىلى
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ـــــۇ ـــــڭ س ـــــدا، كۇۋەيتنى قىلغان
تۇرۇببىـــــــسىنى ياســـــــىغىدەك
ىئنجىنېرلىرىنىڭمۇ يوقلۇقىنى تىلغـا
ېئلىــپ، ۇئالرنــى ىئنتــايىن قــاتتىق
.مهســخىرە قىلغىنىنــى كۆرگهنىــدىم

ددىي تۇرمۇشيهنى، كۇۋەيتنىڭ ما
ــــــادىكى ەئڭ ــــــسى دۇني سهۋىيى
ــــدا ــــلهر قاتارى ــــدىنقى دۆلهت ائل
بولـــسىمۇ، ۇئالرنىـــڭ تېخنىكـــا ۋە
ىئنجىنېرلىـــك ىئـــشلىرى ىئنتـــايىن

بۇنىـڭ. تهرەققىي قىلمىغان ىئـكهن
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ەئكسىچه، مهن مۇشۇ سـۆھبهتنىڭ
بېـــــشىدە تىلغـــــا ائلغانـــــدەك،

 ائدەمنىــڭ4ىئــسراىئلىيهدىكى ھهر 
ائمېرىكـا،. بىرسى ىئنجىنېر ىئـكهن

يــــاپونىيه، ەئنگلىــــيه قاتــــارلىق
تهرەققىــي قىلغــان دۆلهتلهردىمــۇ
تېخنىكىلىـــــــق خـــــــادىمالر ۋە
ـــسىنىڭ ـــرالر دۆلهت ائھالى ىئنجىنې
ــــسبىتىنى ــــۇقىرى نى ــــايىن ي ىئنت

 . ىئگىلهيدۇ
ــان ــي قىلىۋاتق ــۇرالر تهرەققى ۇئيغ
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مىللهتلهر كاتېگورىيىسىگه كىرىشى
ـــۇمكىن ـــدا. م ـــۇڭا مهن يۇقىرى ش

رەققىـــي قىلىۋاتقـــانېئيتقـــان ته
ــانالر ــسىدىكى باي ــلهر توغرى دۆلهت
ــۇن ۇئيغۇرالرغىمــۇ ائساســهن ۇئيغ

ــدۇ ــۇرالر. كېلى ــسىزكى، ۇئيغ شۈبھى
ــم ــى، ىئلى ــاائرىپنى، بىلىمن ــر م -بى

پهننــــى ۋە بىلىــــم ىئگىلىرىنــــى
ــلهت ــدىغان مىل ــېكىن،. قهدىرلهي ل

ھهر خىــل ســهۋەبلهر تۈپهيلىــدىن،
ـــرنىڭ -19 ـــدىن-70ەئس يىللىرى
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غـــۇرالر دۇنيـــادىكىكېـــيىن، ۇئي
ــــــم ــــــق-ىئلى پهن ۋە تېخنىكىلى

يۈكسىلىــــــشلهردىن ائساســــــهن
ــــدى ــــاي قال ــــرىمهن بواللم .بهھ
بولۇپمۇ ۇئيغۇرالرنىڭ بۇ جهريانـدا
ـــان ـــلهن بولغ ـــا بى ـــقى دۇني تاش
ائالقىـــسىنىڭ ۈئزۈلـــۈپ قېلىـــشى،

ــم ــدا ىئلى ــۇر دىيارى ــڭ-ۇئيغ پهننى
تهرەققــى قىاللماســلىقىغا كۈچلــۈك
.دەرىجىـــدە ســـهۋەبچى بولـــدى

پهن بىـــلهن تېخنىكىنىـــڭ-ىئلىـــم
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تهرەققىي قىلماسلىقى تۈپهيلىـدىن
.ۇئيغۇر ساناىئتىمۇ بهرپا بولمىـدى
ــداق ــېچ قان ــانلىرىمۇ ھ ــا بولغ بهرپ

ۇئيغــــۇر. تهرەققــــى قىاللمىــــدى
ــــشچىالر ــــدە ىئ ــــسى ىئچى ائھالى
ـــب ـــر تهركى ـــگهن بى ـــۇنى دې قوش

شـۇ. قهتىئيال ۋۇجۇدقا كېلهلمىـدى
ـــڭ ـــۇر مىللىتىنى ـــهۋەبتىن ۇئيغ س
تهبىــــــىئ پهن ۋە تېخنىكىنىــــــڭ
ـــــــــلهت جهمىئـــــــــيهت ۋە مىل
ــان ــا بولغ ــدىكى رولىغ تهرەققىياتى
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كۆز قارىشى يوق دېيهرلىك بولـۇپ،
ــــــــشىپ ــــــــازىرمۇ داۋاملى ۇئ ھ

شۇ سهۋەبتىن ھـازىرمۇ. كېلىۋاتىدۇ
دېــسه پهقهت شــاىئر،" زىيــالىي"

يازغۇچى ۋە تـارىخچىالرنىال كـۆزدە
.تۇتىدىغان ەئھۋال ىئنتايىن ېئغىر

ــرى -1980مهن  ــنULYيىللى  دى
UEYغا ۆئتۈشىمىزدىمۇ يۇقىرىقى 

ائرقا كۆرۈنۈشلهر خېلـى چـوڭ رول
ــــــمهن ــــــان، دەپ وئيالي وئينىغ

بۇنىڭغـــــا قىـــــل ســـــىغمايدۇ(
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ــــــۇخبىر__ ــــــڭ). م ۇئيغۇرالرنى
ھازىرقىدەك ۆئز رايونىـدا ۋە رايـون
ائتالپ رىقابهتلىشىش ىئقتىدارىنىڭ
ـــر ـــشىنىڭ بى ـــۇپ قېلى ـــۆۋەن بول ت

قىرىقى ائمىلالردىـنسهۋەبىنىمۇ يـۇ
ــۆرۈمهن ــدا مهرھــۇم. ك مهن يېقىن

ائبدۇشـــــۈكۈر مـــــۇھهممهتىئمىن
ۈئچ خىل مىللهت ۋە"ەئپهندىنىڭ 

ــــــل مىللىيهتلىكتىكــــــى ۈئچ خى
ـــمهت ـــسىنى" قىم ـــگهن ماقالى دې

وئقۇپ، ۇئنىڭ ۇئيغۇرنىڭ ھـازىرقى
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ھالىتى توغرىـسىدىكى تۆۋەنـدىكى
ــــاقتۇرۇپ ــــى ي بايــــانلىرىنى خېل

ا ســۆزلهپمهن يۇقىرىــد. قالــدىم
ــڭ ــهۋەبلهر ۇئيغۇرالرنى ــكهن س ۆئت
تۆۋەندىكى بىـر ھـالهتكه چۈشـۈپ
قېلىــشىغا ســهۋەب بولغــان مــۇھىم
ــشى ــسمى بولى ــر قى ــڭ بى ائمىلالرنى

 : مۇمكىن
ـــــــــۈكۈر ـــــــــۇم ائبدۇش مهرھ
مـــــۇھهممهتىئمىن ەئپهنـــــدىنىڭ

قېنى وئيالپ: "ماقالىسىدىن نهقىل



561 

ــــدە ــــۈنكى كۈن ــــۇ، بۈگ كۆرۈڭچ
ۆئي-مهنــــسهپ تاپــــسا ۆئيمــــۇ

ــ ــكهزىي ــسا مهك ــۇل تاپ -اپهت، پ
مهدىــنىگه زىيــارەت، بــۇ ىئككىــسى

پاقالچــــاق،-بولمىغانــــدا كــــالال
ھېـــــسىپ چـــــاغلىق-ۆئپـــــكه

ــۇربىتى ــسىغا ق ــارەتتىن باشقى تىج
يهتمىـــگهن خهلـــق يهنىـــال كونـــا
ـــــسا، ەئســـــر مۇقامغـــــا يورغىلى
ــسقى ــڭ رى ــلهن ۇئنى ائلماشــقان بى

 ! نېسىۋىسى ائلمىشارمۇ؟
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ــدە ــر مابهينى ــى بهش ەئس يېقىنق
ۋلىيــــا چهتــــتىن، مۇرىــــتەئ«

ــزا ۋە» بىــزدىن بولــۇپ، ىئچكــى نى
تهپرىقىچىلىكته ېئرىشكىنىمىز زادى
ــــى بهش ــــدى؟ يېقىنق ــــېمه بول ن
ــــــي ــــــان دىنى ــــــردىن بۇي ەئس
-مهزھهپچىلىـــك بىـــلهن مـــۇرت

مۇخلىـــــــسلىق پىرقىـــــــۋازلىقى،
مهھهللىۋازلىق، مـولالم-يۇرتۋازلىق

ياكى ەئپهندىلىرىمىزدىكى كىچىـك
ـــق، ەئل غې ـــى مـــۇزگۇرۇھۋازلى مىن
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دەرياغا پىرقىرىتىـپ چـۆرۈۋەتكهن
بالـداق ھېرىـسمهنلىكى،-مهنسهپ

تۈركــــــۈم ېئڭــــــى ۋە مىللىــــــي
مهدەنىيهت ىئنكارچىلىقىنىڭ تهلۋە
-دەبــــــدەبىلىرى بىــــــلهن دەل

ــــــــدىكى دەرەخــــــــسىز جهزىرى
ـــــسىز ـــــازدەك مهسۇئلىيهت قۇيۇنت

ـــنه ـــۇقى-پىت ـــۋا تۆھمهتخورل ىئغ
قاتارلىق ائلـته زەھهر تۈپهيلىـدىن

»تىدەك ۇئيىمــــاقوئغـــۇز ســــۈ«
»ۇئيغــۇرالر«دېــگهن مهنىــدىكى 
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ېئچىغـــان«ۇئيۇشـــۇش كـــۈچىنى 
ــۈت ــدى»س ــدۇرۇپ قوي .كه ائيالن

ـــدە  ـــۇر،«نهتىجى ـــسمىمىز ۇئيغ ىئ
." بولۇپ چىقتى» ىئشىمىز ۇئرغۇي

يۇقىرىـــــدا بايـــــان قىلىنغـــــان
ـــالىتى ـــازىرقى ھ ـــڭ ھ ۇئيغۇرالرنى
.كىـــشىنى ىئنتـــايىن ائزاباليـــدۇ

وڭقۇرشۇنداقال كىشىنى ىئنتايىن چ
ـــا ســـالىدۇ ـــۇرالر زادى. وئيغ ۇئيغ

قانــداق قىلىــشى كېــرەك؟ مهن بــۇ
ۆئزۈمـدىن داۋاملىـق-سوائلنى ۆئز
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-ھازىرقى زامـان ىئلىـم. سورايمهن
پهنلىرى ىئنـسانالرنىڭ ىئقتىـسادىي
ۋە ىئجتىماىئ تۇرمۇشـىنىڭ ھهمـمه
ـــرگهن ـــىڭىپ كى ـــاھهلىرىگه س .س
شۇڭالشـــــــقا، تهرەققىيـــــــاتنى

هت ۋەىئـــستهيدىغان ھهر بىـــر دۆل
مىللهت چوقۇم ماائرىپ، تهتقىقات
ۋە تېخنىكىغــــــا تهرەققىيــــــاتنى
ـــورال ســـۈپىتىدە ـــدىغان ق تېزلىتى

بۇ. ائالھىدە ېئتىبار بېرىشى كېرەك
ـــــــالش ۋە ـــــــى پىالن جهھهتتىك
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باشـــقۇرۇش ىئـــشلىرىنى زور كـــۈچ
بىـــلهن ياخـــشى ېئلىـــپ بېرىـــشى

ــــرەك ــــۇم. كې ــــزگه مهل ھهممىمى
ــۇ ــدەك، ۇئيغــۇرالر ھــازىر ب بولغىنى

ۆئزىـگه-ھهتتىكى ىئـشالردا ۆئزجه
ــــالهتته ــــدىغان ھ ــــگه بوالالي ىئ

ــــىئ. ەئمهس ــــڭ تهبى ۇئيغۇرالرنى
پهندە وئقۇغان كىشىلىرى سانىنىڭ
ىئنتايىن ائز بولۇشىغا قارىماي، شۇ
ــۈرگهن ناھــايىتى ائز وئقــۇش پۈتت
ــزمهت ــشىلهرنىڭ خى ــاندىكى كى س
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ـــر ـــايىن ېئغى ـــر ىئنت ـــشىمۇ بى تېپى
الرنۇرغــۇن ياشــ. مهســىله بولماقتــا

ــۈنلهي ــىلىرىنى پۈت ــان نهرس وئقۇغ
تاشالپ، جان بېقىش ۈئچۈن ھـېچ
قانداق ائلىي دەرىجىلىـك ماائرىـپ
ــدىغان ــسىنى تهلهپ قىلماي سهۋىيى
ـــى ـــك خىزمهتن ـــۆۋەن دەرىجىلى ت
.تېپىپ ىئشلهشكه مهجبۇر بولماقتا
ــۈمهت ــهھهرلهردىكى ھۆك ــوڭ ش چ
ــــــدارىلهرگه ــــــدىكى ىئ قارىمىغى
ـــــدىمۇ ـــــقانالرنىڭ ىئچى وئرۇنالش
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ــــان كهســــپىنىەئ ســــلىدە وئقۇغ
پۈتۈنلهي تاشالپ، باشـقا كهسـپنى

ــۆپ ــايىن ك ــانالر ىئنت ــۇ. قىلىۋاتق ب
ەئھۋال كىـشىنى ىئنتـايىن ھهيـران

 . قالدۇرىدۇ
مهن بىــــــرقهدەر ياخــــــشىراق
بىلىـــــدىغان ائمېرىكـــــا بىـــــلهن
ياپونىيهدە ھهر قېتىم ىئقتىـسادنىڭ
ــسىلىش ســۈرىئتى تېزلهشــكهن يۈك

ــدە وئ ــىئ پهن ــا، تهبى ــانۋاقىتت قۇغ
نۇرغـۇن. وئقۇغۇچىالر يېتىشمهيدۇ
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شـــىركهتلهر ھهر قايـــسى ائلىـــي
مهكتهپلهرگه بېرىپ، تېخى وئقۇش
پۈتتـــــۈرمىگهن وئقۇغـــــۇچىالرنى

ـــدۇ ـــۇ. خىـــزمهتكه ېئلىـــپ بولى ب
دۆلهتــــلهردە ائلىــــي مهكتهپنــــى
پۈتتۈرگهنلهرنىــڭ وئمــۇمى ائھــاله
ىئچىـــدىكى نىـــسبىتىمۇ ىئنتـــايىن

شـــۇنداق تۇرۇپمـــۇ ۇئ. يـــۇقىرى
"تېـــز تهرەققىيـــات"دۆلهتـــلهردە 

ــه  ــگهن نهرس ــك"دې ــي بىلىملى ائلى
ــشمهسلىك ــۈچى يېتى ــگهك ك "ەئم
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.دېگهن نهرسـىدىن دېـرەك بېرىـدۇ
ــدا ۇئنــداق لــېكىن، ۇئيغــۇر دىيارى

يېڭى ائلىي مهكتهپنى. ەئمهسكهن
پۈتتــۈرگهن ۇئيغــۇر ياشــلىرى دۇچ
كېلىۋاتقــــان ەئھــــۋال ىئنتــــايىن

ۇئيغۇرالرنىـڭ. ېئچىنىشلىق ىئـكهن
تهبىىئ پهن، تېخنىكا، ىئنجىنېرلىك
ــــــىدىكى ــــــاناەئت ساھهس ۋە س
ـــشلىرىنىڭ بۇنىڭـــدىن كېـــيىن ىئ
قانداق ۋە قايسى يۆنىلىشكه قاراپ
تهرەققىي قىلىـدىغانلىقى ائساسـىي
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جهھهتــتىن ھۆكۈمهتنىــڭ تۇتقــان
يهرلىـك ھۆكـۈمهت. يولىغا بـاغلىق

ـــاناەئت ـــتهپلهر ۋە س ـــي مهك ائلى
شـــىركهتلىرى بىـــلهن بىـــرلىكته،
تېخنىكا، ھهرخىل بـايلىق ۋە ىئـش
بېجىرىش ۇئسۇلى جهھهتتىكى ھهر
خىل ېئھتىياجالر، شۇنداقال يهرلىك
خهلقنىڭ ېئھتىياجى ائساسىدا بىـر

پهن تهرەققىيــــــــاتى-ىئلىــــــــم
ـــسا، ـــۈزۈپ چىقالى سىياســـىتىنى ت
ــلهن ــىتىلهر بى ــانۇنىي ۋاس ــى ق ۇئن
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ــۇ ــسا، بولۇپم ــاتتىق ىئجــرا قىاللى ق
هتيهرلىـــك مىللهتلهرنىـــڭ خىـــزم

پۇرسىتى جهھهتـته چـوڭ مىلـلهت
ــۇتلهق ــىغا م ــاراۋەر بولۇش ــلهن ب بى
كاپالهتلىك قىاللىسا، شـۇ چاغـدىال
ــــــڭ تهبىــــــىئ پهن، ۇئيغۇرالرنى
تېخنىكا، ىئنجىنېرلىق ۋە سـاناەئت
ــــدا ــــسىز ھال ــــشلىرىمۇ ۆئزلۈك ىئ

ـــدۇ ـــي قىالالي ھـــازىرقى. تهرەققى
ــــۈن ــــۇرالر ۈئچ ــــاراىئتتا ۇئيغ ش
ــول ــۈك ي بۇنىڭــدىن باشــقا ۈئنۈمل
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 .بولماسلىقى مۇمكىن
  

 :ائليار ەئپهندىمنىڭ ىئنكاسى
ـــۇم ەئســـساالمۇەئلهيكۇم ەئلهيك

 ! ەئركىن ائكا
ــــــــامبهخىش ــــــــىزنىڭ ىئلھ س
ــم ــز ۈئچــۈن داىئ ــازمىللىرىڭىز بى ي
.روھـــى وئزۇق بولـــۇپ كهلمهكـــته
ـــــا ـــــدىكى ۇئيغۇرالرغ مهن ۋەتهن

دىكــــى" ســــۆھبهت"ۋاكــــالىتهن
جاۋابلىرىڭىزغـــــــا تهشـــــــهككۈر
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 . ېئيتىمهن
 ســـــــــــــــــــۇائلغا بهرگهن.9

جــــاۋابىڭىزدىكى باشــــتىكى بهزى
مهســـــــــــــــــــــــىلىلهرنى مهن
ـــوغرا ـــاكى ت ـــىنهلمىدىممۇ ي چۈش
چۈشـــىنهلمىدىممۇ ىئنىقلىـــۋېلىش
ۈئچۈن بىر ىئككى سوائل سوراشنى

 : مۇۋاپىق تاپتىم
مهن پهقهت بۇ يازمىلىرىڭىزنى. 1

دەپ" يېزىق ۆئزگهرتىـش كېـرەك"
ــدەك چۈشــهندىم، باشــقىالرمۇ مهن
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بۇنىڭ ەئكس تهسىرى. نۈپتۇچۈشۈ
مېــــنىڭچچه. كۈچلــــۈك بولىــــدۇ

 نـــى ەئســـلىدىكىULYبولغانـــدا 
يۇنۇلــۇش بــويىچه يانــداش يېزىــق
سۈپىتىدە تهرىپلهپ چۈشهندۈرۈش

 . ۋە تهشۋىق قىلىش زۆرۈر ىئدى
سىز راستىنىال يېزىق ۆئزگهرتىشنى

ــــى  ــــن UEYيهن ــــاULY دى  غ
ـــــــهببۇس ـــــــشنى تهش ۆئزگهرتى

ىرەك بىـرقىلماقچىمۇ ياكى باشـقىچ
ىئــــــــــــدىيىنى ىئلگىــــــــــــرى
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ســۈرمهكچىمۇ؟ىئنىقراق چۈشــهنچه
 . بهرگهن بولسىڭىز

بۇ يازمىنىڭ ەئسلىدىكى تېمـا. 2
بىلهن قىلچه مۇناسـىۋىتى يـوقتهك
ھـــېس قىلـــدىم، بـــۇ ھهقتىكـــى
وئيلىغــانلىرىڭىزنى بىلىــپ بېقىــشقا
ـــــــــزگه ـــــــــۇ؟ تهلىمىڭى بوالرم

 .مۇھتاجمهن
:مۇخبىر ەئپهندىمنىڭ ىئنكاسى

ېــيىلگهن گهپ بىــلهنمېــنىڭچه د
ـــى ـــقان، يهن ـــازا ماسالش ـــا ت تېم
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ــــــق دەپ ــــــاىئرلىقنىال ائلىملى ش
چۈشىدىغان كىـشىلهرگه يېزىقنىـڭ
ـــلهن ـــاناەئت بى تهبىىئـــي پهن، س
ـــــىۋىتىنىڭ زۆرۈر ـــــان مۇناس بولغ
.ەئمهســلىكى وئتتۇرىغــا قويۇلغــان
ـــــــــــــــــــــــسىمۇ، ەئرەب دېمى

ـــــلهر( ـــــى!)ەئبلهخ ـــــڭ يېزىق نى
ائساســــىدىكى ۇئيغــــۇر يېزىقــــى

ـــلىگه ك ـــداەئس ـــۈش ۋاقتى هلتۈرۈل
تهبىىئي پهندىن مۇتلهق ساۋاتسىز،
ـــــــــــى ـــــــــــاىئي پهنچ ىئجتىم
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ــالىي" ــاس"زىي ــى ائس ــڭ گېپ الرنى
كهلگۈسىنى كۆزدە. قىلىنىپ كهتتى

ــــدى ــــۇش كهم بول ــــڭ. تۇت بۇنى
زىيىنىنـــى ھـــازىر نۇرغـــۇن كىـــشى
مۆلچهرلهپ بواللمايدۇ، بىـز مۇشـۇ
يېزىق تۈپهيلى باشقىالردىن ھامان

 مـاڭغىنىمىزبىرمۇنچه يىـل كېـيىن
ماقالىـدە كىـشىلىرىمىزدە. ماڭغان

تهبىىئي پهن، سـاناەئت پهنلىرىنـى
تهرەققىي قىلدۇرۇش نۇرقىتىسىدىن
ــــوق ــــۆزىتىش ي ــــىلىلهرنى ك مهس
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ەئينـى. ىئكهنلىكى ەئسكهرتىلگهن
چاغدا ەئرەب يېزىقى ائساسىدىكى
يېزىققا كۆچۈشـنىڭ زىيـانلىقلىقىنى
تىلـــشۇناسلىرىمىزدىن پروفېســـسور

ــــۇردى  ــــدى،ت ــــمهت ەئپهن ەئخ
ــاالم ــان ائبدۇس ــاقلىق تهرجىم ائت
ائبباسنىڭ وئتتۇرىغا قويغـانلىقىنى

ــزدىن ەئرەب. ائڭلىغــان ىئــدۇق بى
پـــــۇرىقى چىقىـــــشنىڭ قانـــــداق
ــي ــارلىقىنى مهن قهتىئ ــسى ب پايدى

ۆئزلىــرى بىلهنمــۇ. چۈشــىنهلمىدىم
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ىئتتىپاقلىـــشالمىغان ەئرەبلهرنـــى
ۆئزىمىزگه دىـن قېرىنـداش دېـيىش

 يېزىق جهھهتـته شـۇنداقبېزىلهر(
! تولىمۇ نادانلىقتۇر) قارايدىكهن

بىزدەك ائدەتتىكى پۇقراالرنىڭ بۇ
ـــته بهس ـــشى-ھهق ـــازىرە قىلى مۇن

ائيىغـــى چىقمايـــدىغان ىئـــشتۇر،
قايسى يېزىقنىڭ ەئڭ ىئلغـارلىقىنى
تىلشۇناسالر ەئڭ ياخـشى بىلىـدۇ،
ــڭ ــاەئت پىكرىنى ــاب جام گهپ ناب

ــهيىئ زاۋاللى ــر ش ــسىمىدا، بى ــابې قق
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قاراپ يۈزلهنسه، ۇئنـى ھهرقانـداق
 ! كۈچمۇ قۇتقۇزۇۋااللمايدۇ

ھازىر ائرىمىزدىكى بهزى كىـشىلهر
 غا ھۇجۇم قىلماقتا،ULYھه دەپ 

بـۇ دىــن تهلۋىلىكىنىــڭ ۆئزگهرگهن
ـــاالس ـــهكلى خ ـــزگهUEY! ش  بى

تهرەققىـي"كىرگهندىن بېرى بىزدە 
نهرسه پهقهتال شـېىردەكال" قىلغان

ــــمهن، ائبدۇ شــــۈكۈرھــــېس قىلى
ەئپهندى شۇنىڭدىن بېرى بىـزدىن
ــك، ــۇقراق خىمى ــدىن ائرت بوياقچى
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تۆمۈرچىـــدىن ائرتـــۇقراق فىزىـــك
چىقمىــــدى دەپ بهكمــــۇ تــــوغرا
ــداق؟ ــىلهرچه قان ــتىكهن، س ېئيتىپ
يېزىقنى توال ۆئزگهرتىش ەئلـۋەتته
ــدا ــى چاغ ــا ەئين ــانلىق، ەئمم زىي
ـــدىغان ـــشقا مۇشـــۇنداق دەي نېمى
ىائدەم چىقمىدى؟ نېمىشقا ەئمـد

چىقىــدۇ؟ ائشــۇ تــارىختىكى تــۆت
ـــوك ـــداش-ت ـــېىرنى قوغ ـــوك ش ت

ــۇ؟ ــك! ۈئچۈنم ــان غهرەزلى ــۇ يام ب
كىــــشىلهرنىڭ دېپىغــــا ۇئســــسۇل
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وئينىغــانلىقمۇ قانــداق؟ وئيلىنىــپ
 . كۆرۈش كېرەك

ىئلغـــارىنى تاشـــالپ، قالىقىغـــا
ــش ــال ىئ ــز نورم ــشىش ھهرگى يېپى

ـــــــــــڭ. ەئمهس ەئگهر يېزىقالرنى
ــسه ــوغرا كهل ــالالش ت ــارىنى ت ىئلغ
ەئرەبنىڭ يېزىقـى ھهرگىـز ائلـدىغا

مۇنـازىرە-ۆئتهلمهيدۇ، بۇنى بهس
 . قىلىش ھاجهتسىز

بــۇرادىرىمىز ھىجــران ەئپهنــدى
بىلىدۇ، ۇئ فرانسىيىدە دوكتورلۇقتا
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ـــــــــدە، ـــــــــان مهزگىل وئقۇۋاتق
فرانــسىيىدىن پــاتىغىز دېــگهن بىــر
ائغىنىـــسىنى يۇرتىمىزغـــا باشـــالپ
ـــسى ـــكهن، ۇئ ائغىنى ـــگهن ىئ كهل

ـــــــدىكى ـــــــۇرچهۈئرۈمچى  ۇئيغ
ۋىۋىــــــــــسكىالرنى كــــــــــۆرۈپ

تېررورىــــستالرنىڭ يېزىقــــى بــــۇ"
بـۇنى. دەپتۇ" يهردىمۇ بار ىئكهنغۇ

ــۇش دەپ ــۇرادىرىمىز بورانق ــا ب ماڭ
ــر. بهرگهن ىئــدى ــۋەتته بى ــۇ ەئل ب

شهخسنىڭ پىكرى، ەئمما، بۇنـداق



585 

ــــــــلهخ ەئرەب ــــــــى ەئب پىكىرن
! چوشقىلىرى كهلتۈرۈپ چىقارغان

ـــــشىلهرنىڭ ـــــى بهزى كى بىزدىك
رىــدە ەئرەبــلهر بولمىــسا خــۇدانهزى

ـــدەكال ـــڭ! بولمايدىغان ەئرەبلهرنى
خۇدايا! ھهممىسى پهيغهمبهردەكال

 !بۇ نادانلىقنى! توۋا
 :ەئركىن سىدىقنىڭ جاۋابى

ــام، مهن ــار ۇئك ــك ائلي ھۆرمهتلى
ائلــــــدى بىــــــلهن ســــــىزنىڭ
ـــۆھبهت ـــۇ س ـــدىكىلهرنىڭ ب ۋەتهن
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ــق ــىغا قۇاليلى ــسىنى وئقۇش خاتىرى
ش يولىــداشــاراىئت ھــازىرالپ بېــرى

ســــــىڭدۈرگهن ەئمگىگىڭىــــــزگه
كـــــۆپ تهشـــــهككۈر-كـــــۆپتىن
. سىزگه كۆپ رەھمهت. ېئيتىمهن

ـــان  ـــتىم ېئـــالن قىلغ ـــۇ قې -9ب
سـوالنىڭ جاۋابىــدا مهن ھهرگىزمــۇ

ULY دىـن UEYھازىر يېزىقنـى "
ــرەك ــش كې ــا ۆئزگهرتى ــگهن" غ دې

.ىئـــدىيىنى وئتتۇرىغـــا قويمىـــدىم
يــــاكى، ھــــېچ بولمىغانــــدا، مهن
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نى ىئلگىرى سـۈرۈشۇئنداق ىئدىيى
ــــدىم ــــدە ەئمهس ىئ ــــۇ. نىيىتى ب

نۇقتىنى مۇشـۇ جاۋابىـدا يېزىلغـان
تۆۋەنـــــــدىكى ســـــــۆزلهردىنمۇ

 : كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ
مېنىڭ بۇ ىئشنى بۇ يهردە تىلغـا"

ــز ــسىتىم ھهرگى ــشىمدىكى مهق ېئلى
ەئينى ۋاقىتتا يېزىق ۆئزگهرتىـشكه
ــىپ ــۇر كهس ــان ۇئيغ ــۈرتكه بولغ ت

رلهرنــىەئھلىلىرىنــى يــاكى رەھبه
ـــــبلهش ەئمهس ـــــر. ەئيى يهنه بى
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قېتىملىـــق يېزىـــق ۆئزگهرتىـــشنى،
ــى  ــاUEYيهن ــن يېزىغىغ ــى التى  ن

ۆئزگهرتىشنى، تهشهببۇس قىلىـشمۇ
 ەئگهر ھازىرقى ۋەزىيهت-ەئمهس 

داۋاملىــشىۋەرسه، ۇئيغۇرالرغــا يهنه
ـــش ـــق ۆئزگهرتى ـــتىم يېزى ـــر قې بى
پۇرسىتى بۇنىڭدىن كېـيىن مهڭگـۈ

  ."كهلمهسلىگىمۇ مۇمكىن
ەئگهر مېنىـــــڭ يازغىنىمـــــدىن

"يېزىــــق ۆئزگهرتىــــش كېــــرەك"
دېگهن مهنه چىقىپ قالغان بولسا،
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ــــــۇ ــــــۇرمهنلهردىن ەئپ مهن وئق
ھهقىقهتهنمۇ، يهنه بىـر. سورايمهن

-قېـــــتىم يېزىـــــق ۆئزگهرتىـــــش
ـــڭ ـــازىر بىزنى ـــلىك ھ ۆئزگهرتمهس
.ىئرادىمىزغـــــا بـــــاغلىق ەئمهس
ــر شــاراىئت ائســتىدا ائشــۇنداق بى

ـــ"ەئگهر مهن  ـــشيېزى ق ۆئزگهرتى
ــــرەك ــــاقىرىقنى" كې ــــگهن چ دې

وئتتۇرىغــا قويــسام ۇئنىــڭ ھــېچ
ـــۇپ ـــوق بول ـــى ي ـــداق قىممىت قان

ـــدۇ ـــۇ. قالى ـــۇڭا مهن ھهرگىزم ش
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 . ۇئنداق ىئشنى قىلمايمهن
ــلهن ــى بى ــى ۋە يېزىق ــۇر تىل ۇئيغ
ېئلىــــپ بېرىلىــــدىغان ۇئيغــــۇر
ماائرىپى پۈتۈن جۇڭگودىكى ائس
ســـانلىق مىللهتـــلهر ىئچىـــدە ەئڭ

. قىلغـان ماائرىـپ ىئـدىتهرەققىي
ــــشىمچه،  ــــڭ ائڭلى -1949مېنى

يىللىرى ۇئيغۇر مـاائرىپى سـوۋىهت
ىئتتىپاقىدا وئقۇپ كهلگهن ۇئيغـۇر
ــــــوۋىهتتا ــــــۇچىالر ۋە س وئقۇتق
ــــــــــۇرچه ــــــــــسىلغان ۇئيغ بې
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دەرسلىكلهرنىڭ كۈچى بىـلهن بهزى
ــــــــڭ ــــــــاھهلهردە ھانزۇالرنى س
ماارىپىـــــــــدىنمۇ ۈئســـــــــتۈن

ــــــــــــــــدۇق ەئگهر. تۇرىدىكهنى
 ائشــۇنداق ەئھــۋالىۇئيغۇرالرنىــڭ

ULYداۋاملىـــشىۋەرگهن بولـــسا، 
ــاائرىپىنى ــۇر م ــىدىكى ۇئيغ ائساس
ـــى ـــسهلدۈرۈپ، ۇئن ـــۇ يۈك تېخىم
دۇنيــــادىكى تهرەققىــــي قىلغــــان
ــسىگه ــلهر سهۋىيى دۆلهت ۋە مىللهت
ـــار ـــانىيىتى ب ـــشتۈرۈش ىئمك يېتى
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مۇشۇنداق مهنىـدىن ېئلىـپ. ىئدى
يىلالردىكى ۇئيغـۇر-80ېئيتقاندا، 
 غـــاUEYدىـــن  ULYيېزىقىنـــى 

ۆئزگهرتىـــشنىڭ زۆرۈرىيىتـــى يـــوق
ــش ــداق قىلى ــاي، ۇئن ــۇپال قالم بول

مېنىـڭ. ۇئيغۇرالرغا زىيانلىق ىئدى
ســوائلنىڭ جاۋابىــدا دېمهكچــى-9

 . بولغىنىم مانا مۇشۇدۇر
ھازىر ۇئيغۇر ىئشلىرى ۈئسـتىدىن
ــــرەر ــــدىغان بى ــــارار چىقىراالي ق

 نىUEY"ھوقۇقدار ۇئيغۇرالردىن 
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ـــشنى خاالمـــ سىلهر يـــاكىىئشلىتى
ULYدەپ سورىغىنى يـوق"  نىمۇ.

ـــــــلهن UEYشـــــــۇڭا  ULY بى
ــــــازىرە ــــــسىدا بهس مۇن وئتتۇرى
.قىلىشنىڭ ھېچ بىـر قىممىتـى يـوق
شۇڭالشقا، ھازىر ۇئيغۇرالر ۈئچـۈن

ـــول  ـــدىلىق ي ـــىULYەئڭ پاي  ن
ـــويىچه ـــۈش ب ـــلىدىكى يۈنۈل ەئس
ـــــق ســـــۈپىتىدە ـــــداش يېزى يان

 . ىئشلىتىشتىن ىئبارەت
ــۈز به-80 ــالردا ي ULYرگهن يىل
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ـــــى  ـــــشUEYن ـــــا ۆئزگهرتى  غ
ــىنىڭ  ــورالغان-9ۋەقهس ــوالدا س س

مهسىله بىلهن بىـر ائز مۇناسـىۋىتى
پهن، يـۇقىرى-يهنـى، تهببىـى. بار

ـــــــك ۋە ـــــــا، ىئنجىنىرلى تېخنىك
ســـاناەئتنى ۈئنۈملـــۈك تهرەققىـــي
ــا ــۇ جهھهتــته دۇني قىلدۇرۇشــتا، ب
بىــلهن وئرتاقلىشىـــشتا ۇئيغـــۇرالر

. كـــۆپ پايـــدىلىقULYۈئچـــۈن 
ــانمه ــا قويغ ــۇ يهردە وئتتۇرىغ ن ب

نهرســـه ۋە ىئلگىـــرى ســـۈرمهكچى
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بولغان ىئـدىيه دەل مۇشـۇنىڭدىن
 . ىئبارەت
UEYمېنىڭ كـۆزۈمگه ىئنتـايىن 

كۆڭلــــۈمگه. ىئللىــــق كۆرۈنىــــدۇ
بــۇ. ىئنتــايىن يېقىملىــق تۇيۇلىــدۇ

ــته ۇئنــى ەئرەبلىكلهرنىــڭ جهھهت
ەئرەب يېزىقى بىلهن سېلىـشتۇرۇش
ــــۇمكىن ەئمهس ــــۇ م - ھهرگىزم

مېنىــڭ كۆڭلــۈمگه ۇئيغۇرالرنىــڭ
ەئرەبچه يېزىقى ەئرەبلهرنىڭ ھـازىر
ىئــشلىتىۋاتقان يېزىغىغــا قارىغانــدا
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 ھهســــــسه100كهم دېگهنــــــدە 
ــــدۇ ــــق تۇيۇلى ــــېكىن،. يېقىملى ل

ەئقىللىــق مىلــلهت ۆئزىنىــڭ چــوڭ
مهنپهەئتى ۈئچۈن، ۆئزىگه گـۈزەل
تۇيۇلىــــــدىغان بىــــــر قىــــــسىم
ــدىغان ــىلىرىدىن ۋاز كېچهلهي نهرس

چـــوڭ ىئـــشالر. ۆلىـــشى كېـــرەكب
توغرىــــسىدا قــــارار چىقارغانــــدا،
ۇئنىڭغـا خۇسۇسـىي يـاكى مىللىــي
ھېســـسىياتنى ائرىالشتۇرماســـلىقى

كــۆز ائلــدىنىال وئيلىمــاي،. كېــرەك
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مىللهتنىــــڭ ۇئزۇن مۇددەتلىـــــك
مهنپهەئتى ۋە تهقدىرىنى وئيلىشى

 . كېرەك
ــــق-80مهن  ــــى يېزى يىلالردىك

نىۆئزگهرتىــشنىڭ ائرقــا كۆرۈنۈشــى
مۇشـۇ. تازا بىلمهي يۈرگهن ىئـدىم

ىئككــى كــۈن بــۇ توغرىــسىدا-بىــر
قــاتتىق وئيــالپ، بۇنىڭــدىن بىــرەر
يىل بۇرۇن بـۇ مهسـىله توغرىـسىدا
بىـــر ماقـــاله وئقۇغـــان ېئـــسىمگه

ــــدى ــــسام ۇئ. كهل ــــيىن قارى كې
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ەئســــــــــــلىدە شــــــــــــىنجاڭ
ۇئنىۋېرســــــــــىتېتىنىڭ بىــــــــــر
ـــي ـــان ىئلمى ـــسى يازغ وئقۇتقۇچى

 ەئينــىماقــاله بولــۇپ، مهن ۇئنــى
ـــا  www.Meripet.comۋاقىتت

ـــسىگه ـــدىكى سهھىپى ـــڭ تۆۋەن نى
 : قويۇپ قويغان ىئكهنمهن

http://www.meripet.co
m/Bio/ULY.htm  

مۇشــۇ جاۋابىمنىــڭ ائخىرىغــا بــۇ
يىلالردىكـى يېزىـق-80ماقالىنىڭ 
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ۆئزگهرتىـــشنىڭ ائرقـــا كورىنىـــشى
بىـــلهن مۇناســـىۋەتلىك قىـــسمىنى

ـــدۇم  -1984مهن (چـــاپالپ قوي
ـــكه وئقۇشـــقا-85 ـــرى چهت يىللى

چىقىـــشنىڭ تهييـــارلىق ىئـــشلىرى
بىــلهن ائلــدىراش بولــۇپ كېتىــپ،
يېزىق ۆئزگهرتىش ۈئستىدە ېئلىـپ
بېرىلغـــان ىئـــشالردىن خهۋەرســـىز

ـــمهن ـــى). قالغـــان ىئكهن مهن ۇئن
:وئقۇپ، مۇنداق تهسىراتقا كهلدىم

ــــــالىيلىرىمىز  ــــــڭ زىي -60بىزنى
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 غــاULY نــى UEYيىلالردىكــى 
ر خىــل ســولچىلۆئزگهرتىــش بىــ

سىياســـــهتنىڭ نهتىجىـــــسى دەپ
يىلالردا يېزىـق-80شۇڭا . قارىغان

توغرىـــــسىدا قـــــارار چىقىـــــرىش
ھوقــۇقىنى ۆئزلىــرىگه بهرگهنــدە،

 نـىULYھېچ ىئككىلهنمهنـستىنال 
 نــــى ەئســــلىگهUEYتاشــــالپ، 
مېنىڭچه بـۇ ۋەقهدىـن. كهلتۈرگهن

 يىـل ىئچىـدە10بۇرۇنقى نهچـچه 
نۇئيغــــۇرالر ســــىرتقى دۇنيــــادى
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ـــىغان ـــپ ياش ـــۈنلهي ائيرىلى پۈت
ـــۇرالردا ـــدە ۇئيغ ـــا، ھهم بولغاچق

ـــم ـــا،-ىئلى ـــۇقىرى تېخنىك پهن، ي
ىئنجىنىرلىك ۋە سـاناەئت ىئـشلىرى
ــــۆۋەن ســــهۋىيىدە ــــايىن ت ىئنت
بولغاچقــا، بــۇ جهھهتتىكــى دۇنيــا
ــــــڭ ــــــاتىن ۇئيغۇرالرنى تهرەققىي
ائساسهن خهۋىرى بولمىغاچقا، بىر

يىلــالردا-80قىــسىم زىيالىيالرنىــڭ 
ــدىن ــولنى تاللىغىنى ــدەك ي ھېلىقى

ـــېكىن،. يامـــانلىغىلى بولمايـــدۇ ل
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مېــنىڭچه ۇئيغۇرالرنىــڭ بــۇ يــولنى
تاللىشى ۆئزلىرى ۈئچۈن ىئنتـايىن

 . زىيانلىق
ائخىرىــدا ســىزنىڭ بــۇ مهســىلىنى
ـــا قويغىنىڭىزغـــا چىـــن وئتتۇرىغ

. كۆڭلۈمدىن رەھمهت ېئيتىمهن
  

دىـن" ۇئيغۇر يېزىقـى ھهققىـدە"
 : ارچهبىر پ

 يىلىدىكى كونا يېزىققـا- 1984
 قايتىش 
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ــۆتنى يولــداش دېــڭ شــياۋپىڭ ت
ــــــۇن ــــــتۇرۇش مهزم زامانىۋىالش
ــــــــــى دەۋر ــــــــــان يېڭ قىلىنغ
باشـــــــالنغانلىقىنى وئتتۇرىغـــــــا

- 1957قويغانـــــدىن كېـــــيىن، 
يىلىــــدىن كېيىنكــــى كــــۆپلىگهن

چىللىـق دەپ" سـول " خاتالىقالر 
 يىلـــى بىكـــار- 1978. قارالـــدى

وئن يىل بولغان دۆلهتقىلىنغىنىغا 
ــا ــومىتېتى قايت ــشالر ك ــي ىئ مىللى
ەئسلىگه كهلتۈرۈلـۈپ، ائز سـانلىق
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ــا ــهتلىرىنى يولغ ــلهر سىياس مىللهت
- 1980. قويۇشــقا تهييارالنــدى

ــق ــى يېزى ــشىدا، يېڭ ــڭ بې يىلالرنى
بىلهن كونا يېزىقتا نهشـر قىلىنغـان
ــــلۇبىدا پهرق ــــهرلهرنىڭ ۇئس ەئس

تبۇ مهزگىلـدە پهقه. شهكىللهندى
 يىللىقــالر ۈئچــۈن- 1باشــالنغۇچ 

ۋە بىرقىسىم بالىالر كىتابلىرى يېڭى
ــدى ــر قىلىن ــا نهش ــۇر. يېزىقت ۇئيغ

ــــــــيهتكه ەئنەئنىــــــــۋى مهدەنى
مۇناسىۋەتلىك بولغان نۇرغۇنلىغـان
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ــا ــا يېزىقت ــي ەئســهرلهر كون ەئدەبى
 . نهشر قىلىندى

- 2 ائينىـڭ - 1 يىـل - 1980
 نۆۋەتلىـك- 3كۈنى ۆئتكۈزۈلگهن 

-انلىق مىللهتـــلهر تىـــل ائز ســـ
يېزىقىدا ائىئت يۈرگۈزۈلگهن خاتـا
ـــــــپ، ـــــــهتلهر تهكىتلىنى سىياس
بۇنىڭدىن كېيىن ۇئيغۇرالرنىڭ تىل

ــهتلهرنى- ــر سىياس ــا داىئ  يېزىقىغ
ــــدىغانلىقىنى، ــــرى بهلگىلهي ۆئزلى
مهركىزىــــــــي ھۆكۈمهتنىــــــــڭ
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.ائرىالشمايدىغانلىقىنى كۆرسـهتتى
شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا بېيجىڭـدا

گو تۈركىي تىلـالر تهرەققىيـاتجۇڭ
جهمىئيىتى ۋە ائز سانلىق مىلـلهت
.كونا يېزىقى جهمىئيىتى قۇرۇلـدى
بـــــۇ ھهر ىئككـــــى جهمىئـــــيهت

ــــل  ــــڭ تى ــــق-ۇئيغۇرالرنى  يېزى
 . تهتقىقاتىغا ىئلھام بهردى

ۇئيغــۇر يېڭــى يېزىقىنىــڭ ســىناق
قىلىنغــــان ۋاقىتــــتىن باشــــالپ
ھېسابلىغاندا، بۇ يېزىـق اليىھىـسى
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ــد20 ــان يىل ــۇق قوللىنىلغ ىن ائرت
ــــى ــــى ۋاقىتتىك ــــسىمۇ، ەئين بول
ۋەزىيهتنى تهھلىـل قىلىـش، يېزىـق

ــــــــشنىڭ شــــــــهرت  -ۆئزگهرتى
شـــــاراىئتلىرىنى مۆلچهرلهشـــــنىڭ

"سـول " يېتهرلىك بولمىغـانلىقى، 
چىــل خاتــا لۇشــيهننىڭ تهســىرى،
يېزىــــق اليىھىلهشــــنىڭ ۆئزىــــدە
ــــــــۇنچه مهســــــــىلىلهرنىڭ بىرم
ــــــۇنىڭدەك ــــــاقالنغانلىقى، ش س

نەئنىـــــۋى ائدەت كۈچىنىـــــڭەئ



608 

تهسىرى سهۋەبلىك، ۇئيغـۇر يېڭـى
يېزىقىنى وئمۇمالشـتۇرۇش ۈئچـۈن
مــاددىي ۋە مهنىــۋى جهھهتــتىن
ناھايىتى زور كۈچ سهرپ قىلىنغـان
ـــۇل ـــى قوب ـــق ۇئن ـــسىمۇ، خهل بول

جهمىئيهتـــــــــته. قىلمىـــــــــدى
ھهر ســـاھهدىكى. وئمۇمالشـــمىدى

خهلــق ائممىــسىنىڭ بــۇ يېزىققــا
ـــر  ـــسبهتهن پىكى ـــرى تهل-نى هپلى

 كــــۈنگه كۆپىيىــــپ،-كۈنــــدىن 
ــــــــاھهلهرنىڭ ــــــــسى س ھهرقاي
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ــدە ــۇم دەرىجى ــرىگه مهل خىزمهتلى
نهتىجىـدە ائپتونـوم. تهسىر يهتتى

رايونلۇق خهلق قۇرۇلتىيى داىئمىـي
ـــۇق ـــوم رايونل ـــومىتېتى، ائپتون ك
ــدە ــۈمىتى كهڭ كۆلهم ــق ھۆك خهل
تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىـش، خهلـق
ائممىــــسىدىن پىكىـــــر ېئلىـــــش

- 5 ائپتونوم رايونلـۇق ائساسىدا،
نۆۋەتلىك خهلق قۇرۇلتىيى داىئمىي

ــڭ  ــل - 1982كومىتېتىنى - 9 يى
ـــڭ  ـــدىكى - 13ائينى - 17 كۈنى
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سانلىق يىغىنىنىڭ قارارى، ائپتونوم
ـــڭ ـــق ھۆكۈمىتىنى ـــۇق خهل رايونل

ــل - 1982 ــڭ - 11 يى 11 ائينى
ۇئيغۇر، قازاق كونا' " كۈنىدىكى -

ــا ــۈك يولغ ــى وئمۇميۈزل يېزىقلىرىن
نى' قويۇش توغرىسىدىكى دوكالتى

ـــــــدىكى ـــــــانلىق ھهققى تارقاتق
غا ائساسـهن، ۇئيغـۇر" ۇئقتۇرۇشى

ـــــوللىنىش ـــــى ق ـــــى يېزىقىن يېڭ
ــــى ــــپ، ەئرەب ېئلىپبهس توختىلى
ائساسىدىكى ۇئيغۇر كونـا يېزىقـى
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التىـــن. ەئســـلىگه كهلتۈرۈلـــدى
ــۇر ــىدىكى ۇئيغ ــى ائساس ېئلىپبهس
يېڭى يېزىقى فونېتىكىلىق بهلگىـلهر

ــ ــپ، زۆرۈرقاتارى ــاقالپ قېلىنى دا س
تېپىلغـــان ســـورۇنالردا ىئـــشلىتىش

بۇنىڭ بىـلهن التىـن. قارار قىلىندى
ـــــسىم ـــــر قى ـــــى پهقهت بى يېزىق
ماتېرىيالالرنى نهشر قىلىـش بىـلهن

-چهكلىنىـــپ قالـــدى ۋە ائســـتا 
 . ائستا ىئشلىتىشتىن قالدى

ــايتىش ــا ق ــا يېزىقىغ ــۇر كون ۇئيغ
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 مۇنـــــازىرە-ھهققىـــــدىكى بهس 
ىـــــــڭ ھهرقايـــــــسىجهمىئيهتن

.قاتالملىرىــدا قانــات يايدۇرۇلــدى
ـــا20 ـــۇر كون ـــۇرۇن ۇئيغ ـــل ب  يى

يېزىقىنىـــڭ شـــهكىل جهھهتتىكـــى
ــــــك يېتهرســــــىزلىكلىرى قانچىلى
كۈچهپ كۆرسىتىلگهن، سـىالۋيان،
التىــــــــــن ېئلىپبهســـــــــــىنىڭ
ائرتۇقچىلىقلىرى قانچىلىك كـۆككه

ــــــسا،  ــــــۈرۈلگهن بول - 80كۆت
يىلالرنىــــڭ دەســــلىپىدە كونــــا



613 

ــــڭ ەئ ــــىيېزىقنى ــــى، يېڭ ھمىيىت
يېزىقنىــڭ كهمچىلىكلىــرى كــۈچهپ

ــىتىلدى ــار. كۆرس ــته غاپپ ــۇ ھهق ب
ــۇدابهردى ــالى خ ــدى، س مۇھهممى

يېڭى يېزىقنى" قاتارلىق زىيالىيالر 
قولالنغان ياخشىمۇ، كونـا يېزىقنـى

يېزىــق" ، "قولالنغــان ياخــشىمۇ؟
ـــلىرىمىز  ـــسىدا بهزى قاراش "توغرى
دېــگهن تــېمىالردا ماقــاله ېئــالن

ـــ ـــدەقىلى ـــا يېزىـــق ھهققى پ، كون
لهرنـى" ناھهق ەئنـزە " توقۇلغان 
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ـــدى ـــاش قىل ـــڭ. پ ـــا يېزىقنى كون
ەئۋزەللىكلىرىنى تهكىـتلهپ، يېڭـى
ــۇبىر ــسانلىرىنى بىرم ــڭ نۇق يېزىقنى

 . كۆرسىتىپ ۆئتتى
 يىلغـــا يـــېقىن قوللىنىـــشتىن20

توختاپ قالغان ەئرەب ېئلىپبهسـى
ائساســــىدىكى ۇئيغــــۇر يېزىقــــى

ـــــپ، وئ ـــــلىگه كېلى ـــــۇ ەئس -ق
وئقۇتۇش، مهتبـۇائت، نهشـرىيات،

 ائالقه ۋە ھــــۆججهتلهردە-خهت 
وئمۇميۈزلـــــــۈك قوللىنىلىـــــــشقا
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ــۇ ــالدا ب ــيىن، ىئم باشــلىغاندىن كې
ــان ــۇرۇن ھهل قىلىنمىغ يېزىقنىــڭ ب
ــــال ــــگه ۋە ىئم ــــبه جهدۋىلى ېئلىپ
قاىئدىــسىگه مۇناســىۋەتلىك بهزى
يېتهرســــــىزلىكلىرى گهۋدىلىــــــك

ـــــلىدى ـــــكه باش ـــــۇ. كۆرۈلۈش ب
ـــــــىلى ـــــــشمهس لهرنى ھهل قىلى

يۈزىــسىدىن، ائپتونــوم رايونلــۇق
 يېزىـق خىزمىتـى-مىللهتلهر تىل 

- 4 يىلــــى - 1983كــــومىتېتى 
ـــۇر ـــدا ھـــازىرقى زامـــان ۇئيغ ائي
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ەئدەبىـــــي تىلىنىـــــڭ فونېمـــــا
سىستېمىسى ۋە يېزىق ەئنەئنىسىگه
ائساسهن كهڭ كۆلهمدە مۇھاكىمه
ــق، ــش ائرقىلى ــر ېئلى ــش، پىكى قىلى

ــان ۇئي ــازىرقى زام ــيھ ــۇر ەئدەبى غ
ـــشلهپ ـــىنى ىئ ـــڭ ېئلىپبهس تىلىنى
ــوم ــبه ائپتون ــۇ ېئلىپ ــى ۋە ب چىقت

-رايون بويىچه ۆئتكۈزۈلگهن تىل 
يېزىق ىئلمىـي مۇھـاكىمه يىغىنىـدا
ماقۇللىنىــپ، ائپتونــوم رايونلـــۇق

 يىل- 1983خهلق ھۆكۈمىتىنىڭ 
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ــــڭ - 9 ــــدىكى- 23 ائينى  كۈنى
- 1 يىـــل - 1984تهســـتىقى ۋە 

ـــڭ  ـــدى- 1ائينى ن باشـــالپ كۈنى
وئمۇميۈزلۈك قوللىنىش ھهققىدىكى
ۇئقتۇرۇشــى بىــلهن رەســمىي ېئــالن

 . قىلىندى
ـــا، ـــر ۋاقىتت ـــلهن بى ـــۇنىڭ بى ش

-ائپتونوم رايونلۇق مىللهتلهر تىل 
"يېزىــــق خىزمىتــــى كــــومىتېتى 
ھـازىرقى زامــان ۇئيغـۇر يېزىقىنىــڭ
ـــي ېئلىپبهســـى ۋە ۇئيغـــۇر ەئدەبى
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نى ېئالن" تىلىنىڭ ىئمال قاىئدىسى
ــدىق ــسمىدا. ىل ــبه قى ــڭ ېئلىپ ۇئنى

ھهرپلهرنىـــڭ شـــهكلى، تهرتىپـــى،
ـــۇر ـــان ۇئيغ ـــازىرقى زام ـــامى ھ ن
ەئدەبىـــــي تىلىنىـــــڭ فونېمـــــا
سىستېمىسى ۋە يېزىق ەئنەئنىسىگه

بۇ. ائساسهن قايتىدىن بېكىتىلدى
قېتىمقى ېئلىپبهدە ۇئزۇندىن بېـرى
ھهل بولمــــاي كهلــــگهن تــــۆت
لهۋلهشـــكهن ســـوزۇق تاۋۇشـــنى

ــى ھهرپ ب ــادىلهشىئكك ــلهن ىئپ ى
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مهسىلىــــــسى ۈئنۈملــــــۈك ھهل
قىلىنىپ، بۇرۇنقى ىئككـى بهلگىنـى
وئ، ۇئ تاۋۇشـــــــلىرى ۈئچـــــــۈن
ــونېمىلىرى ۈئچــۈن ــدۇرۇپ، ، ف قال
لهۋلهشــكهن ســوزۇق تاۋۇشــالرنىڭ
"ائساسىي ھهرپ شـهكلى بولغـان 

 "١" ،  "٧" نىــڭ ۈئســتىگه " وئ 
ــۇپ،  ــى قوي "ۈئ"، "ۆئ"بهلگىلىرىن
شـۇنىڭ. ندىھهرپلىرى ىئپادە قىلى

بىـــلهن ھـــازىرقى زامـــان ۇئيغـــۇر
 تاۋۇشـنىڭ32ەئدەبىي تىلىـدىكى 
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 بىرىدىن پهرقلىـق-ھهربىرىگه بىر 
 ھهرپ بهلگىلىنىــــپ،32بولغــــان 

ـــۇر يېزىقىنىـــڭ ىئپـــادىلهش ۇئيغ
  .ىئقتىدارى ائشۇرۇلدى

  
 :ياۋۇز ەئپهندىمنىڭ ىئنكاسى

بـۇ ەئســلىدە بۇنچىـۋاال تالىــشىپ
 مهســــىلهكېتىــــشكه تېگىــــشلىك

خۇددى ەئركىن مۇەئللىم. ەئمهس
ــدەك، ــسىدا ېئيتقان كېيىنكــى يازمى
ـــۇ ـــسهكمۇ، ب ـــى ۆئزگهرتمى يېزىقن
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ىئككـــــى خىـــــل يېزىقنـــــى تهڭ
.قوللىنىش ىئمكـانىيىتى بـار ىئـدى
تىل بىر بولغاندىن كېيىن ناھايىتى

 وئن كـۈن سـهرپ قىلىـپ-ھهپته 
ULY بولسۇن يـاكى UEYمهيلى 

ىرىنــىبولــسۇن ىئككىــسىنىڭ ھهرپل
ۆئگىنىۋالـــسىال بولىـــدىغان ىئـــش،
مهيلــى قايــسىال يېزىــق بولــسۇن
ھــازىر بــۇنى كــۆپلىگهن ۇئيغــۇرالر

ەئمدى بـۇ يهردىكـى. وئقۇيااليدۇ
مهســىله بىـــز ھـــازىر ېئيتىۋاتقـــان
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ULYــلهن بــۇرۇن ىئــشلهتكهن  بى
ـــــــى ـــــــۇر يېڭـــــــى يېزىق ۇئيغ
ــــر نهچــــچه ــــسىدىكى بى وئتتۇرى
ــى ــۇش جهھهتتىك ــڭ وئقۇل ھهرپنى

ۇنىال ىئگىلىۋالسا باشقامۇش. پهرقى
ــنچىلىقالر ــلهردە چــوڭ قىيى جهھهت

مـــۇمكىن بولغىنىـــدا ەئگهر. يـــوق
نهشــرىيات ھۆكــۈمهت وئرگــانلىرى
ماسالشــــقان شــــاراىئتتا ۇئيغــــۇر

ــــدا  ــــابULYدىيارى  دىمــــۇ كىت
گېــزىتلهر چىقىرىلــسا بــۇ يېزىقنىــڭ
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وئمۇملىشىــشىغا كــوپ پايدىــسى
ـــــازىر ۇئ ـــــېكىن ھ ـــــوالتتى، ل ب

وق ەئھۋال ائستىداىئمكانىيهتلهر ي
تــــور دۇنياســــىدىكى پايــــدىلىق
ــــــــۈك شــــــــاراىئتالردىن ۈئنۈمل

ـــــــــدىلىنىپ  ـــــــــىULYپاي  ن
ـــــى ـــــتۇرۇش خىزمىتىن وئمۇمالش

ــۇمكىن ــى. ىئــشلهش م مهن يېزىقن
ۆئزگهرتىشنى قولالپ كهتمىسهممۇ،
لېكىن ىئككـى خىـل يېزىقنـى تهڭ
ىئشلىتىشنى تهشـهببۇس قىلىـمهن،
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چۈنكى مېنىڭچه ھهر ىئككـى خىـل
ــانيېزىق ــاس بولغ ــگه خ ــڭ ۆئزى نى

.ائرتــــــــــــۇقچىلىقى بــــــــــــار
com.Biliwal.www   

  
مىللىتىمىز ائرىـسىدا: سوائل. 10

كـۆز-ۆئزىنى كـۆز» پېشقهدەملهر«
قىلىـــش، ياشـــالرنىڭ ۇئتۇقلىرىغـــا
ائكتىــپ، تــوغرا باھــا بهرمهســلىك

دېمهكچـى،. مهسىلىسىمۇ مهۋجۇت
ــــڭ ــــازاربىزنى ــــشىۋالىرىمىزدا ب  پى
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-ىئگىلىكـــى شـــاراىئتىدا ۆئســـۈپ
ــلىرىمىزغا  ــان ياش كهڭ«يېتىلىۋاتق

ــلىق ــاق بولماس ــۇت،» قورس مهۋج
چهت ەئللهرنىـــڭ بـــۇ ســـاھهدىكى

 ىئشلىرى قانداق؟
مېــــنىڭچه بــــۇ جهھهتتىكــــى
ــــاراپ ــــلهرگه ق ــــۋالالر دۆلهت ەئھ

مىللهتــلهرگه. وئخـشاش بولمايــدۇ
.قــــاراپمۇ وئخــــشاش بولمايــــدۇ

 دۆلهت، وئخشاش رايـونوئخشاش
ۋە وئخـشاش مىللهتتىمــۇ كىــشىلهر



626 

تهبىقىــــسىگه قــــاراپ وئخــــشاش
مهن ھـازىرغىچه ۇئيغـۇر. بولمايدۇ

رايـــونى، شـــاڭخهي، يـــاپونىيه ۋە
ــشىمىغان ــارلىق وئخ ــا قات ائمېرىك
رايــــون ۋە دۆلهتــــلهردە ياشــــاپ

ـــــاقتىم ـــــشچى،. ب ـــــان، ىئ دېھق
رېمـــونتچى، وئقۇغـــۇچى، بىلىـــم

ــــــات ــــــۇرغۇچى، تهتقىق چى،ائش
وئقۇتقـــۇچى، ائلىـــي دەرىجىلىـــك
ىئنجىنېـــــر ۋە وئقۇغـــــۇچىالر ھهم
ـــلىقمۇ ـــدىكى باش ـــىركهت ىئچى ش
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ــاقتىم ــۇپ ب ــدا. بول ــۇ جهريان مۇش
ـــــــــــر ـــــــــــرىگه پهقهت-بى بى

وئخــــشىمايدىغان ىئــــشالرنى ۋە
مېــنىڭچه. ائدەملهرنــى ۇئچــراتتىم

يۇقىرىقى سوائلغا ۆئزۈمنىڭ يـاپون
ۋە ائمېرىكىــــدا كــــۆزەتكهنلىرىم

ــــا ــــىدا ج ۋاب بهرگىــــنىمائساس
ــۇ . ياخــشى ــر2ب  دۆلهتــته مهن بى

ــــــدىكى ــــــۇقىرى تهبىقى قهدەر ي
ـــــلهر بىـــــلهن كـــــۆپرەك ائدەم

ـــتىم ـــدە. ائرىالش ـــڭ ىئچى ۇئالرنى
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دۇنيانىــــــــڭ وئخــــــــشىمىغان
جايلىرىــــدىن ۋە وئخــــشىمىغان
ـــگهن ـــسىدىن كهل مىللهتـــلهر ائرى

ــار ــلهر ب ــۇالر. ائدەم ــۇڭا مهن ش ش
بىــلهن ائرلىــشىش جهريانىــدىكى

ېس قىلغـانلىرىمنىكۆزەتكهن ۋە ھـ
 . يېزىپ باقاي

ــــېس ــــۇر ھ ــــڭ ەئڭ چوڭق مېنى
قىلغىـــنىم، بىـــر مىللهتنىـــڭ مهرت

بولماسـلىقى، كورسـىقىنىڭ-بولۇش
تار بولۇشى، ائقكۆڭۈل ياكى-كهڭ



629 

قارا نىيهت بولۇشى ۋە ىئنسانپهرۋەر
بولماسلىقى قاتارلىقالر شـۇ-بولۇش

مىلــــــلهت ياشــــــىغان دۆلهت ۋە
تىماىئرايوننىڭ ىئقتىسادىي ۋە ىئج

تهرەققىيــــات ەئھــــۋالى بىــــلهن،
ۇئالرنىـــڭ بــــۇرۇنقى تــــارىخى ۋە
ــيهت ھهم ۆئرپ ــازىرقى مهدەنى -ھ

ائدەتلىــــرى بىــــلهن ىئنتــــايىن
 . مۇناسىۋەتلىك بولىدىكهن

مهن ياپونىيهگه يېڭـى بارغانـدا،
ــــــــاتتىكى ــــــــڭ تهتقىق ۆئزۈمنى
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ۇئســـتازىمنىڭ ىئنتـــايىن ســـوغۇق
ۇئ كىشى. مۇائمىلىسىگه ۇئچرىدىم

ــا ۆئزى ــانماڭ ــڭ ېئلىــپ بېرىۋاتق نى
تهتقىقاتىنى ۋە تهجرىبىخانىسىنىڭ
ەئھـــــــــــۋالىنى قىـــــــــــسقىچه
تونۇشــــتۇرغاندىن كېــــيىن، بىــــر

ــــاب ــــاق كىت ــــالالرنى-قۇچ ژورن
كۆتۈرۈپ چىقىپ، مېنىڭ خىـزمهت

پۇلـۇق تۆكـۈپ-ۈئستىلىمگه پاالق
ـــدى ـــدىن . قوي ـــۇالرنى"ائن مۇش

ــــرىبه ــــڭ تهج ــــاڭ، بىزنى وئقۇس
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ــــــڭ ۈئســــــكۈنلىرىمىزنى ۋە مېنى
ـــــــۈستهتق ـــــــاتىمنى تهلتۆك ىق

مهندەك. ، دېدى"چۈشىنهلهيسهن
ـــدىن ـــاالق يېرى ـــر ق دۇنيانىـــڭ بى
ــتىم ــرەر قې ــدە بى ــگهن، ۆئمرى كهل
ـــات ـــهۋىيهلىك تهتقىق ـــۇقىرى س ي
بىــلهن شــۇغۇللىنىپ باقمىغــان بىــر
ائدەم ۈئچــــۈن بــــۇ مــــۇائمىله
ـــدى ـــامۇۋاپىق تۇيۇل .ىئنتـــايىن ن
ھهتتــا كۆڭلــۈم بىــر ائز زەربىمــۇ

ــدى ــدا . يې ــۇ چاغ ــا"ش پونلۇقالري
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ــــلهت ــــسىز مىل ــــايىن رەھىم ىئنت
ۋاقىتنىـڭ. ، دەپ وئيلىدىم"ىئكهن

ۆئتۈشى بىلهن ۇئالرنىڭ دۇنيادىكى
ەئڭ ائقكۆڭۈل، ەئڭ رەھىمدىل بىر
. مىللهت ىئكهنلىكىنى ھېس قىلدىم
ــڭ توكيــو شــهھىرىگه ياپونىيهنى
ــدا ياشــايدىغان ــر جاي ــېقىن بى ي
ــر ــسىملىك بى ــايو ىئ ــۇمى ماس ھاس

ــشىمهرىپهتچــى، ســاخ اۋەتچى كى
بــۇ كىــشى پـۇلى خېلــى كــۆپ. بـار

ـــۇپ، ۇئزۇن ـــرى بول ـــڭ بى بايالرنى
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يىلالردىــــن بۇيــــان يــــاپونىيهگه
وئقۇشــــــقا بارغــــــان ۇئيغــــــۇر
ـــاق ـــسىز يات ـــۇچىالرنى ھهق وئقۇغ
.بىـــلهن تهمىـــنلهپ كېلىۋاتىـــدۇ
ۇئيغۇر رايونىغىمۇ خېلى كۆپ پـۇل

بىلىۋال تـور بېتىـدە. ىئائنه قىلىپتۇ
ن بىر يازمـاۇئ كىشىنى تونۇشتۇرغا

ـــسى ـــڭ ائدرې ـــۇپ، ۇئنى ـــار بول :ب
http://www.biliwal.com/
GoogleTap_SG_article_

1023.html .ۇئ كىشى بىر قانچه
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ــــگه ــــدا ۈئرۈمچى ــــڭ ائلدى يىلنى
بارغاندا، باشـقىالردىن شـۇ چاغـدا
ۈئرۈمچىــدە ســۇ ىئنتــايىن قىــس

شۇنىڭ. بولۇپ كهتكىنىنى ائڭالپتۇ
بىلهن ۇئ كىشى ۈئرۈمچىدە تۇرغان

 كـــۈن جهريانىـــدا، ســـۇنى4-5
ـــر ـــش ۈئچـــۈن بى ـــساد قىلى ىئقتى
ـــمهپتۇ ـــا چۇش ـــۇ مۇنچىغ .قېتىمم
ماسـايو ەئپهندىــدەك بىـر نهچــچه
مىليون، ياكى نهچچه وئن مىليـون
ــــشىنىڭ ــــار كى ــــۇلى ب ــــالر پ دول
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مۇشۇنداق قىلىشى كىشىنى ھهيران
 . قالدۇرماي قالمايدۇ

مهن يــــاپونىيهدە وئقۇۋاتقــــان
ا تـارىخىنىۋاقتىمدا وئتتۇرا ائسـىي

ــــۇر ــــدىغان، ۇئيغ ــــق قىلى تهتقى
تارىخىنىمۇ وئبدان بىلىـدىغان بىـر
قــــــانچه ائلىــــــي مهكــــــتهپ
ــلهن تونۇشــۇپ پروفېســسورلىرى بى
.قېلىپ، ۇئالر بىلهن يېقىن ۆئتتـۈم

ــــهنبه ــــۈنلىرى-ش ــــشهنبه ك يهك
غېرىبسىنىپ قالغان ياكى زېرىكىـپ



636 

ـــڭ ـــدا ۇئالرنى ـــان ۋاقىتلىرىم قالغ
نۆئيلىـــرىگه بېرىـــپ، يېـــرىم كـــۈ

پاراڭلىــشىپ، تامــاق يهپ قايتىــپ
ۇئالرنىـڭ ۆئيلىـرى مهن. كېلهتتىم

تۇرۇۋاتقان شهھهردىن خېلى يىراق
بولۇپ، ۇئالرنىڭ ۆئيىگه بىـر قېـتىم
بېرىپ كېلىش ۈئچـۈن پـويىز يـول

ـــىغا  ـــۇل15-10كىراس ـــالر پ  دول
ەئگهر ۇئالر مېنــــــى. كېتهتتــــــى

ــــتىم ــــسا، ھهر قې چاقىرغــــان بول
ـــــــدىن ۇئزاپ ـــــــڭ ۆئيى ۇئالرنى
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ىقىدىغانــدا، ۇئالر بىــر لىپاپىنىــڭچ
 مىڭ يېن ياپون پـۇلىنى2ىئچىگه 

سېلىپ، ۇئنى ماڭـا يـول كىراسـىغا
ــشكه بېرەتتــى ــى. ىئشلىتى مهن ۇئن

.ائلمىسام ۇئالر ھهرگىز ۇئنىمايتتى
دېگهن يـاپون" يېن"بۇ يهردىكى (

پۇلىنىڭ بىرلىكى بولـۇپ، بىـر مىـڭ
 دولالرغا8.5يهن ھازىر تهخمىنهن 

ۇئالرنىـڭ نهزەرىـدە). لىدۇتوغرا كې
بىزگه شـىنجاڭ ھۆكـۈمىتى بهرگهن
تۇرمۇش خىراجهت پۇلى ىئنتـايىن
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ـــدى ـــۆۋەن ىئ ـــڭ. ت ـــۇڭا بىزنى ش
ىئقتىــسادىي جهھهتــتىن قىينىلىــپ
ـــــــسىرەپ ـــــــشىمىزدىن ەئن قېلى

 . يۇقىرىقىدەك قىالتتى
ــلهن، مهن ــى بى ــڭ ۆئتۈش ۋاقىتنى
ــــــسى ــــــڭ كۆپىنچى ياپونلۇقالرنى
اخــــۇددى ۇئيغــــۇر دېھقانلىرىغــــ
وئخشاش ائقكۆڭـۈل ىئكهنلىكىنـى

كهسـىپ ۋە. چوڭقۇر ھېس قىلـدىم
ـــڭ ـــۇ، مېنى ـــات جهھهتتىم تهتقىق
ۇئســتازىم ۆئزى يىغقــان تهتقىقــات
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ـــــى ماتېرىيـــــالىنى ۋە ۆئز بىلىمىن
مهن. مهنــدىن زادىــال ائيىمىــدى

گهرچه قىــــسقا ۋاقىــــت ىئچىــــدە
ـــتهپ ـــته مهك ـــات جهھهت تهتقىق
ــويىچه خېلــى كــۆزگه كــۆرۈنگهن ب

ــساممۇ، ــدىنبول ــتهپ مۇدىرى  مهك
تارتىپ باشـقا پروفېسـسورالرغىچه،
ـــــر ـــــلهن بى ـــــۇنداقال مهن بى ش
تهجرىبىخانىـــــدا ىئـــــشلهيدىغان
يــــــاپونلۇق وئقۇغــــــۇچىالرغىچه
ـــــۇ ـــــا قىلچىم ـــــسى ماڭ ھهممى
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ــدى ــهتخورلۇق قىلمى ــڭ. ھهس ۇئنى
ەئكسىچه مهن باشقا پروفېسسورالر
بىــلهن مهكــتهپ يــاكى بىناالرنىــڭ
ڭــاىئچىــدە ۇئچرىــشىپ قالــسام ما

ـــى ـــپ، مېن ـــازىم قىلى ـــۇر ت چوڭق
 . ناھايىتى ھۆرمهتلىدى

كېيىن چۈشهنسهم، ۇئسـتازىمنىڭ
ماڭا بىر قۇچـاق كىتـابنى تاشـالپ
بېرىپ، ۇئالرنـى ۆئزۈمنىـڭ وئقـۇپ
ــــشى ــــشىمنى تهلهپ قىلى چۈشىنى
ياپونىيهدىكى بىـر وئرتـاق ەئھـۋال
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بولۇپ، بـۇ ۇئالرنىـڭ يېڭـى ائلىـي
مهكتهپنــى پۈتتــۈرگهن ياشــالردا

هقىل ىئش قىلىش ىئقتىدارىنىمۇست
يېتىلدۈرۈش ۈئچۈن تۇتقان يـولى

وئسـاكا ۇئنىۋېرسـىتېتىنىڭ. ىئكهن
بىر پروفېسسورى بىلهن ۇئنىـڭ بىـر
قانچه ائسپرانىتلىرى بىر تهتقىقـات
مهسىلىسىنى ھهل قىاللمـاي، ۇئنـى
ــــدا، ۇئالر ماڭــــا مهن ھهل قىلغان
ھهسهتخورلۇق قىلىشنىڭ ەئكـسىچه

ىكى ھهپتىلىـكمېنى ۆئز مهكتىپىـد
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تهتقىقــــات مــــۇزاكىرە يىغىنىغــــا
ـــتۇردى ـــپ قاتناش ـــپ قىلى .تهكلى
مېنىڭ يول كىرايىمنىمۇ شۇالر ۆئزى

مهن تهقــــسىم. چىقىرىــــپ بهردى
قىلىنغـــــان ائلىـــــي مهكتهپـــــته
ماگىـــستېرلىق يـــاكى دوكتورلـــۇق
ــا، مهن ۆئز ــوق بولغاچق ــۋانى ي ۇئن

-3مهكتىپىمدىن ياپونىيه بويىچه 
ــــدىغان وئ ــــدا تۇرى ــــاكاوئرۇن س

ۇئنىۋېرســــــىتېتىگه يــــــۆتكىلىش
.تهلىپىنــــى وئتتۇرىغــــا قويــــدۇم
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ـــــڭ ـــــۇ مېنى ـــــۇنداق ۋاقىتتىم ش
ـــــــدىكىلهر  ـــــــى"مهكتىپىم بىزن

ــاپتۇ ــىقى" ياراتم ــا قورس دەپ ماڭ
كۆپۈش ۇئ ياقتا تۇرسۇن، مهكتهپ
ـــــــــاكا ـــــــــۇدىرى ۆئزى وئس م
ۇئنىۋېرسىتېتىگه بېرىپ، بـۇ ىئـشنى

ھهمــــدە. ھهل قىلىــــپ كهلــــدى
ىتىنىـڭ بىـرشىنجاڭ ماائرىـپ نازار

ۆئمىكــــى بىزنىــــڭ مهكــــتهپكه
كهلگهنـــدە، بىزنىـــڭ مهكتهپنىـــڭ
مۇدىرى ۇئالرغا باش ېئگىـپ تـازىم
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ــتهپ ــڭ مهك ــۇرۇپ، مېنى ــپ ت قىلى
ائلمىشىــشىمغا مــاقۇل بولۇشــىنى
ــدى ــۇرۇپ تهلهپ قىل ــالۋۇرۇپ ت .ي

ــۆھبهتنىڭ( ــۇ س ــېكىن، مهن مۇش ل
ائلــــدىنقى قىــــسمىدا ېئيتىــــپ
ۆئتكهنــدەك، شــۇ قېــتىم مېنىــڭ

پ ائلمىشىــــــــــشىممهكــــــــــته
شىنجاڭدىكىلهرنىڭ قوشۇلماسـلىقى

 .) بىلهن يهنىال ھهل بولمىدى
ــدا، ــپ ېئيتقان ــۈك قىلى وئمۇميۈزل
ائمېــــــرىكىلىقالر ياپونلۇقالرغــــــا
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قارىغاندا ناھايىتى جىق خۇشخۇي
ــدۇ ــسا، قاچــانال. كېلى ــال قارى نهگى

ـــسىرەپ ـــڭ كۈلۈم ـــسا ۇئالرنى قارى
ــدە ــڭ يۈزى ــۈرگهنلىكىنى، ۇئالرنى ي

شه دېگهندىن ەئسهرمۇەئندى-غهم
كۆرۈنمهيدىغانلىقىنى ھېس قىلغىلى

ــدۇ ــىركهتنىڭ. بولى ــتهپ ۋە ش مهك
ـــــــا ـــــــدىمۇ، وئتتۇرىغ يىغىنلىرى
قويۇلىدىغان مهسىلىنىڭ قانچىلىـك
جىــددى مهســىله ىئكهنلىگىــدىن
قهتىئيــنهزەر، يىغىــن باشــقۇرغۇچى
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ۋە يىغىنـــــدىكى ســـــۆزلىگۇچىلهر
ىئمكــانقهدەر يۇمۇرلــۇق گهپلهرنــى

ىتىپ، ائڭلىغــۇچىالرنىكــۆپ ىئــشل
ــشىدۇ -2002. كۈلدۈرۈشــكه تىرى

يىلـــى مهن خىـــزمهت ائلمىـــشىش
قارارىغا كېلىپ، بىر تـۈرك قۇرغـان،
ـــــــشىش ـــــــق خهۋەرلى وئپتىكىلى
ۈئسكۈنلىرىنى ياساپ چىقارمـاقچى
بولغـــان بىـــر شـــىركهت بىـــلهن

ــــتىم ــــان. ائالقىلهش ۇئالر چىقارغ
خىزمهت ېئالنىدا ائلماقچى بولغان
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ـــان ـــگه بولغ ـــىائدەم  تهلهپلىرىن
تىزىــــپ كېلىــــپ، ۇئنىــــڭ ەئڭ

ــــڭ تاســــما"ائخىرىغــــا  ائدەمنى
ـــــــدىغان ـــــــۋىغىنى ۈئزۈۋېتى بهل
دەرىجىـــــــــدە باشـــــــــقىالرنى
ــــــى ــــــدىغان بولۇش كۈلدۈرەلهي

، دېــگهن بىــر مـــاددىنى"كېــرەك
مهندە كىشىلهرنى. قوشۇپ قويۇپتۇ

ـــدىغان ـــدە كۈلدۇرەلهي ۇئ دەرىجى
شـۇنداق. يۇمۇرلۇق ىئقتىـدار يـوق

ۇئ شــــىركهتبولــــسىمۇ مېنــــى 



648 

لېكىن، ەئڭ. خىزمهتكه ائلغانىدى
ائخىــــــرى مهن ۇئنىڭغــــــا بهزى
ــدىم ــدىن بارمى ــهۋەبلهر تۈپهيلى س

ــۆھبهتنىڭ( ــىركهتنى س ــۇ ش مهن ب
ـــــدىنقى قىـــــسمىدا تىلغـــــا ائل

ــــدىم ــــۇ يهردە. ائلغانى ــــۇڭا ب ش
 ). تهكرارلىمايمهن

ــــــداق ــــــڭ بۇن ائمېرىكىلىقالرنى
ـــڭ ـــىنى ۇئالرنى ـــخۇي بولۇش خۇش

رمۇش ھالىتىۇئزۇن مۇددەتلىك تۇ
يهنــى ائمېــرىكىلىقالر. بهلگىلىــگهن
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ەئزەلدىن يوقسىزلىقنىڭ، تۇرمـۇش
قاتتىقچىلىغىنىڭ دەردىنـى تارتىـپ

ۇئالر. باققـــان ائدەمـــلهر ەئمهس
ۈئچـــۈن باياشــــاتلىق تۇرمــــۇش

ەئگهر. ائساسهن كاپـالهتكه ىئـگه
مهلـــۇم ســـهۋەبلهر تۈپهيلىـــدىن
ىئقتىسادىي قىيىنچىلىققا ۇئچـراپ،

ۇقىرى ۆئسۈملۈك پۇلىغابانكىنىڭ ي
قهرز بولــــــۇپ قالـــــــسىمۇ، يهنه
.ۇئنىڭدىن قۇتۇلـۇش يـوللىرى بـار
مهســـــــىلهن، بهزى كىـــــــشىلهر
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قىيىنچىققا دۇچ كېلىـپ، بانكىـدىن
پۇل قهرز ېئلىـپ، ۇئنـى بىـر قـانچه
يىل تۆلىيهلمىسه، مهلـۇم شـهرتلهر
ائســــتىدا خۇسۇســــىي كرىــــزىس

 personal"ىئنگلىــــــزچه (
bankrupcy ("لـــسا،ېئـــالن قى

.بانكا ۇئنىڭ قهرزىنى كۆتۈرۈۋېتىدۇ
بۇنــــداق قىلىــــشنىڭ زىيــــانلىق
تهرىپىمـــۇ خېلـــى كـــۆپ بولـــۇپ،
ۇئالرنىـــڭ بىـــرى بۇنـــداق ائدەم

ـــــدە10كېيىنكـــــى   يىـــــل ىئچى
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ـــــۇل ـــــا قهرز پ ـــــدىن قايت بانكى
ــــدۇ ــــا. ائاللماي ــــانكىالر ۇئالرغ ب

 يىل ىئچىدە كرېـدىت10كېيىنكى 
ائىئــــله. كارتىــــسىمۇ بهرمهيــــدۇ

ــــارىئقتىــــسادى ي قىيىنچىلىقــــى ب
ياشالرمۇ پۈتۈنلهي بانكىـدىن قهرز
پـــۇل ېئلىـــپ، ائلىـــي مهكتهپـــته

وئقۇغـۇچىالر ۈئچـۈن. وئقۇيااليدۇ
بېرىلىــدىغان بۇنــداق قهرز پۇلنىــڭ
ۆئسۈمى ىئنتـايىن تـۆۋەن بولـۇپ،
ۇئنى ھۆكـۈمهت مهخـسۇس بهرپـا
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وئقۇغـــۇچىالر وئقـــۇش. قىلغـــان
جهريانىـــــدا بـــــۇ قهرز پـــــۇلىنى

ـــاي، وئ ـــۈرۈپقايتۇرم ـــۇش پۈتت ق
بولغاندىن كېيىن تهدرىجى تـۆلهپ

مۇشــۇنداق يــول. بولــسىمۇ بولىــدۇ
بىلهن ائمېرىكىدا وئقۇش ائرزۇسـى
ــقا ــر ياش ــار ھهر بى ــسى ب ۋە ىئرادى
وئقــــۇش پۇرســــىتى ھــــازىرالپ

 . بېرىلگهن
ــــى -2006 ــــر-17يىل ۆئكتهبى

كــۈنى ائمېرىكىنىــڭ نوپۇســى ســاق
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مهن بـــۇ( مىليونغـــا يهتتـــى 300
ــوس ــى ل ــرخهۋەرن ــژېلىس دەۋى  ائن

لېكىن ۇئنىـڭ). گهزىتىدىن كۆردۈم
يهر زېمىنى ۋە بـايلىقى دۇنيـادىكى
مــۇتلهق كــۆپ دۆلهتلهرنىڭكىــدىن

شۇنداقال يېقىنقى بىـرەر يـۈز. كۆپ
ــدە ۇئالر تۇرمــۇش يىلنىــڭ مابهينى
ــى ــسىزلىقنىڭ ائزابىن ــى، يوق ائزابىن
.ائساســــهن تارتىــــپ باقمىغــــان
ېئھتىمــال مۇشــۇ ســهۋەبتىن بولــسا

ېرەك، وئمۇمالشتۇرۇپ ېئيتقانـدا،ك
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ـــــايىن كهڭ ـــــرىكىلىقالر ىئنت ائمې
مهن بىر قېتىم بىـر. قورساق كېلىدۇ

يـــېمهكلىكلهر دۇكىنىـــدا نهرســـه
ېئلىپ، پۇل تۆلهيدىغانـدا ائلغـان

 سـېنت3 دولـالر 10نهرسىلىرىمگه 
ــدى  ــرى(كهل ــا دوللى ــر ائمېرىك بى

ـــــى100 ـــــۇپ، ۇئن  ســـــېنت بول
).دەپ يازىدۇ" cent"ىئنگلىزچه 

ــاتقۇچىغا  ــال س ــالر20مهن م  دول
ــدىن  ــهم، ۇئ مهن ــهندە "بهرس 3س

.دەپ ســـورىدى" ســـېنت بـــارمۇ؟
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ــوق"مهن  ــدە ي ــاق، مهن ، دەپ"ي
جاۋاب بهرسهم، مال ساتقۇچى ۆئز

ـــدىن  ـــپ،3يانچۇقى ـــېنت ېئلى  س
ــۆلهپ، ــا قوشــۇپ ت ــڭ پۇلۇمغ مېنى

. دولـالر قـايتۇرۇپ بهردى10ماڭا 
ــــــى ــــــشتىن خېل ــــــۇ ىئ مهن ب

نىڭچه جۇڭگـودامېـ. تهسـىرلهندىم
بۇنــداق ىئــشنى ھهرگىــز تهســهۋۋۇر

ـــدۇ ـــى بولماي ـــدا. قىلغىل ائمېرىكى
بولسا بۇنداق ىئشنى نهچچه قېـتىم

ــــراتتىم ــــڭ. ۇئچ ائمېرىكىلىقالرنى
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ـــــايىن ـــــسانپهرۋەرلىكىمۇ ىئنت ىئن
ائدەم شهخـسىي ۆئيـلهر. كۈچلۈك

جايالشقان رايونالردا يـول يۈرسـه،
بهزىـــدە كىـــشىلهر ۆئز ۆئيىـــدىكى

ىن بىرەرنــى يــاكى باشــقاســافاالرد
ائىئله جابـدۇقلىرىنى يـول بويىغـا
ېئپچىقىپ قويۇپ، ۇئنىڭ ۈئسـتىگه

ــۇنى بىكارغــا ېئلىــپ كهتــسىڭىز" ب
 Free to"ىئنگلىـزچه " (بولىـدۇ
take ("دەپ يېزىپ قويغـانلىقىنى

يهنــى، ۇئالر بــۇ. كــۆرگىلى بولىــدۇ
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نهرســــــىلهرنى ەئخلهتخانىغــــــا
ــــرەك ــــۇنى كې ــــالۋەتمهي، ب تاش

انالر ىئشلىتىۋالــسۇن، دەپقىلىــدىغ
ــدۇ ــۇپ قويى ــا قوي ــڭ بويىغ .يولنى
ــدىكى ــشالرنى ائمېرىكى ــداق ىئ بۇن
تۇرمۇشــنىڭ بــارلىق ســاھهلىرىدە

 . ۇئچراتقىلى بولىدۇ
ــــــــــــــڭ كهڭ ائمېرىكىلىقالرنى
ــى ــاقلىقى ۋە ائدەمگهرچىلىك قورس

ــم ــپ-ىئلى ــل كهس پهن ۋە ھهر خى
.ساھهلىرىدۇ تولۇق ەئكس ەئتكهن
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ــــدا ىئــــشلهپ ب ــــانمهن قولى اقق
وئقۇتقــۇچى ۇئســتازلىرىم مېنىــڭ

پهنــــدە مــــۇۋەپپهقىيهت-ىئلىــــم
قازىنىشىمنى چىن كۆڭلىـدىن ائرزۇ
قىلىـــپ، ۆئزىنىـــڭ ھـــېچ قانـــداق
ــــاپ ــــدىن ائي ــــسىنى مهن نهرسى

ــدى ــلهن. باقمى ــۈچى بى ــۈن ك پۈت
ــدى ــاردەم قىل ــا ي ــرەر. ماڭ مهن بى

مهسىله ۈئستىدە ۇئالرنىـڭ قېـشىغا
ســـوائل ســـوراپ كىرســـهم، ۇئالر

ىمغا ەئســـتايىدىل جـــاۋابســـوائل
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بېرىپ، ائندىن ۆئزى ائشۇ ساھهدە
يىغقـــان بـــارلىق ىئلمىـــي ماقـــاله

ــم ــاكى ىئلى ــسىنى ي پهن-توپالنمى
كىتابلىرىنى شۇ ۋاقىتنىـڭ ۆئزىـدىال

ـــدى ـــۇزۇپ قوي ـــا تۇتق ۇئالر. ماڭ
ۆئزلىرى كوپىي قىلىۋېلىـپ يىغقـان

بـۇالرنى"ىئلمىي ماقاله تـوپلىمىنى 
، ائندىنۆئزۈڭگه كوپىي قىلىۋېلىپ
يـــــاكى. ماڭـــــا قـــــايتۇرۇپ بهر

ىئــــشلىتىپ بولغانــــدىن كېــــيىن
ـــدۇ ـــايتۇرۇپ بهرســـهڭمۇ بولى ،"ق
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كىتـــــابالرنى بولـــــسا. دەيتتـــــى
ىئـــــشلىتپ بولـــــۇپ ائنـــــدىن"

ــــايتۇرۇپ بهر ــــى"ق مهن. ، دەيتت
ــپ ــدە ېئلى ــڭ يېتهكچىلىگى ۇئالرنى
بارغان تهتقىقاتنىـڭ نهتىجىلىرىنـى
ىئلمىي ماقـاله جۇرناللىرىـدا ېئـالن

ىــدىغان ۋاقىتتــا، ۇئالر مېنىــڭقىل
تــــۆھپهمگه ائساســــهن، قىلــــچه

ـــى  ـــمهي مېن ـــور-1ىئككىلهن ائپت
ـــــدى  ـــــان(قىل ـــــي قىلغ تهرەققى

ـــــــسىدە ـــــــڭ ھهممى دۆلهتلهرنى
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تهتقىقـــاتنى ائساســـلىق كىـــشى
بولۇپ ېئلىپ بارغان كىشى تهبىـىئ

مهن). ائپتـــور بولىـــدۇ-1ھالـــدا 
قىـــسمىدا-1مۇشـــۇ ســـۆھبهتنىڭ 

ېئيتىــــــپ ۆئتكهنــــــدەك، بــــــۇ
تازلىرىمدا مېنى كۆرەلمهسـلىكۇئس

ـــوق ـــدىن ەئســـهرمۇ ي ائالمهتلىرى
ــــڭ ــــاي، ۆئزلىرىنى ــــۇپال قالم بول
ــڭ ــدەك وئقۇغۇچىنى ــدىن مهن قولى
چىققىنىــــــدىن پهخىرلىنىــــــپ،
ــاپ ــى ماخت ــسا مېن ــهتال بول پۇرس
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 . يۈردى
ـــــــــــــــــاندىائ دۆلهت مهن س

ــسى،  ــقاJPLتهجرىبىخانى  ۋە باش
يۇقىرى تېخنىكىلىـق شـىركهتلهردە

ـــشلىگهندە، م ـــداق ىئ ـــل2ۇن  خى
ـــــزمهت ـــــلهن خى ـــــلهر بى ائدەم

بىرى مېنىڭ. مۇناسىۋىتىدە بولدۇم
شـــىركهتتىكى بۇنـــداق. باشـــلىقىم

ـــــــدە ـــــــلىقالرنى ىئنگلىزچى باش
"manager "ـــدىغان دەپ ائتاي

ــسى ــۇر مهنى ــڭ ۇئتت ــۇپ، ۇئنى بول
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ــــــقۇرغۇچى" ــــــدىن" باش دېگهن
 دەك وئرۇنــــالرداJPL. ىئبــــارەت

ـــــــسا  دەپ" supervisor"بول
لۇپ، ۇئنىڭ مهنىسىائتايدىغان بو

دېگهنــــگه تــــوغرا" نــــازارەتچى"
ــــدۇ ــــدا. كېلى ــــۇ وئرۇن ــــى ب يهن

ىئــــشلهيدىغانالرنىڭ ھهممىــــسى
ـــك ـــۇقىرى دەرىجىلى ـــدەك ي دېگى
تېخنىكـــا خـــادىملىرى بولغاچقـــا،

ەئمهس،" باشــقۇرغۇچى"ۇئالرغــا 
لهرال كۇپــايه" نــازارەتچى"پهقهت 
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ـــدۇ ـــڭ. قىلى ەئمهلىيهتتىمـــۇ بىزنى
نقـــى بىـــرباشـــلىقىمىز بىـــزگه يېقى

ــشىمىزنى ــدىغان ىئ ــدە قىلى مهزگىل
تاپــشۇرۇپال قويــۇپ، بىزنىــڭ ۇئنــى
قانـــداق قىلىـــشىمىز بىـــلهن ھـــېچ

ــــدۇ ــــارى بولماي ــــداق ك ۇئ. قان
ــلهن ــۇل بى ــسى ۇئس ــشالرنى قاي ىئ
ــــزگه ــــۈنلهي ۆئزىمى ــــش پۈت قىلى

بىــــز زۆرۈر تېپىلغانــــدا. بــــاغلىق
باشــــلىقىمىزغا دوكــــالت قىلىــــپ

شــۇ ســهۋەبتىن. قويــساقال بولىــدۇ
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ــــدەم ــــڭ ىئچى ــــر ھهپتىنى هن بى
باشـــــلىقىمنى بىـــــرەر قېتىممـــــۇ
كۆرمهيــــدىغان، بهزىــــدە ۇئنــــى
ىئزدەپمـــــــۇ بىـــــــرەر قېـــــــتىم
تاپالمايدىغان ۋاقىتلىرىم ىئنتـايىن

يۇقىرىــــدىكى خىــــزمهت. كــــۆپ
ـــا ـــدا باشـــلىقالرنىڭ ماڭ وئرۇنلىرى
ــۇچى ــسى وئقۇتق ــان مۇائمىلى بولغ
ۇئستازلىرىمنىڭ مۇائمىلىسى بىلهن

شـۇڭا. بولدىائساسهن وئخشاش 
بــۇ يهردە ۇئ ىئــشالرنى تهپــسىلى
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 . تهسۋىرلىمهيمهن
شـــىركهتتىكى باشـــلىقالر بىـــلهن
ــــــــــىۋەتته ــــــــــان مۇناس بولغ
وئخــــشىمايدىغان بىــــر نهرســــه،
ائمېرىكىلىقالرنىڭ چۈشهنچىـسىدە،
بىر شىركهتنى شىركهت قىلىـدىغان
.ۇئنىڭ خىزمهتچىلىرىدىن ىئبارەت
شۇڭا كـۆپىنچه ەئھـۋالالردا مېنىـڭ

هتتىكى باشلىقلىرىم ۆئزلىرىنىشىرك
مهندىن ۈئستۈن قويۇۋالماي، ماڭا
ــــۇپ، يېقىنــــدىن ياردەمــــدە بول
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بۇنى(ۆئزلىرىنى مېنىڭ خىزمهتچىم 
ـــــــزچه  دەپ" servant"ىئنگلى

ۇئيغۇرالرنىـڭ ۆئيىـدىكى. ائتايدۇ
ــۇنداق ــا ائش ــاققۇچىالر مان ــاال ب ب

"servant "دەك) قــــا كىرىــــدۇ
وئرۇندا تۇتـۇپ، پۈتـۈن ۋۇجـۇدى

ىلهن مېنىـڭ ىئـشىمنىڭ وئڭـايراقب
بولۇشى، ۈئنۈملـۈكرەك بولۇشـى ۋە
مۇۋەپپهقىيهتلىك بولۇشـى ۈئچـۈن

كۆپىنچه ۋاقىـتالردا مهن. كۈچىدى
ـــۆزىگه ەئمهس، ۇئالر ـــڭ ك ۇئالرنى
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 . مېنىڭ كۆزۈمگه قارىدى
-2مهن بىــــــرگه ىئــــــشلىگهن 

ـــــشىلهر مېنىـــــڭ خىلـــــدىكى كى
ــــۇ. خىزمهتداشــــلىرىم ــــڭ ب مېنى

ىـلهن بولغـانخىلدىكى كىـشىلهر ب
ــىۋىتىم يۇقىرىقىــدىن ســهل مۇناس
ـــــــــدى ـــــــــۇرەككهپرەك بول .م
ائمېرىكىـــــــدىكى شـــــــىركهتلهر
خىزمهتداشــــــالر ائرىــــــسىدىكى
دوســـتانه رىقـــابهتنى تهشـــهببۇس

ـــدۇ ـــرگه. قىلى ـــلهن بى ـــۇنىڭ بى ش
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ھهمكارلىشىپ ىئشلهشنى ىئنتـايىن
بـــــۇنى. قـــــاتتىق تهكىتلهيـــــدۇ

"team work"ىئنگىزچىـــدە 
ـــدۇ ـــزمهتك. دەي ائتاي ه ائدەمخى

ېئلىش ېئالنلىرىنىـڭ كۆپىنچىـسىدە
ــــشىنىڭ ــــان كى ــــاقچى بولغ ائلم
ھهمكارلىشىپ ىئشلهش ىئقتىدارىغا
.ناھــــايىتى ەئھمىــــيهت بېرىــــدۇ
ـــهۋەب، ـــىدىكى س ـــداق بولۇش بۇن
ەئگهر بىـــر گۇرۇپپـــا ائدەمنىـــڭ
ــــــلهن ــــــدە باشــــــقىالر بى ىئچى
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"ناچــــــار"چىقىــــــشالمايدىغان 
ائدەمدىن بىـرى بولـۇپ قالـسا، ۇئ

ــشى ۆئز ــشلىمهيالكى ــشى ىئ ى ياخ
قالماســتىن، پۈتــۈن گۇرۇپپىنىــڭ
ــــــــــۇ ــــــــــزمهت ۈئنۈمىنىم خى

ـــــدۇ ـــــقا،. تۆۋەنلىتىۋېتى شۇڭالش
ائمېرىكــــا شــــىركهتلىرى يېڭــــى
خىزمهتچــى ېئلىــشتا نۇرغــۇن پــۇل

يۈز"خهجلهپ، كاندىداتالر بىلهن 
پــــــــاائلىيىتى" كۆرۈشــــــــۈش
ــزچه(وئرۇنالشــتۇرۇپ  ــۇنى ىئنگلى ب
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"job interview "دەپ
كاندىــداتنىڭ كىــشىلىك، )ائتايــدۇ

مىجهزىنىڭ قانداقلىقىنى ېئنىقالشقا
ـــــــشىدۇ ـــــــايىن تىرى مهن. ىئنت

ــــــــــڭ ــــــــــازىرغىچه ۆئزۈمنى ھ
خىزمهتداشـــــلىرى ىئچىـــــدە ائق
ـــڭ ـــۇددى مېنى ـــڭ خ تهنلىكلهرنى
وئقۇتقـــــــۇچى ۇئســـــــتازىم ۋە
باشــــلىقلىرىمغا وئخــــشاش كهڭ
ــــۈل ۋە ــــاق، مهرت، ائقكۆڭ قورس
.ىئنسانپهرۋەر ىئكهنلىكىنى كـۆردۈم
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نچه ۋاقىـتالردا مهن ۇئالردىـنكۆپى
بىـــــر نهرســـــه سورىـــــسام، ۇئالر
ــلهن ســهمىمىيلىك ۋە قىزغىنلىــق بى

شـۇڭا. جاۋاب ياكى ياردەم بېرىدۇ
ــش، ــىۋەت قىلى ــلهن مۇناس ۇئالر بى
ـــايىن ـــشىش ىئنت ـــا يېقىنلى ۇئالرغ

باشقا مىللهتلهر بولسا. ائسان ىئش
ائق تهنلىكـــلهرگه سېلىـــشتۇرغاندا

ۋەنوئخــشىمىغان دەرىجىــدە تــۆ
بولۇپمــــۇ خهنــــزۇالر،. تــــۇردى

پاكىستانلىقالر، ھىندىستانلىقالر ۋە
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فىلىپپىنلىقالر قاتارلىق ائسـىيالىقالر
ھهمدە يهھۇدىيالر كۆپىنچه ھالـدا
ناھــايىتى ىئچــى تــار، ھهممىنــى
باشــــــقىالردىن يوشــــــۇرىدىغان،
ـــــاردەم ـــــچه ي ـــــقىالرغا ائن باش
بهرمهيـــدىغان كېلىـــدىغانلىقىنى،

 زەھهربهزىلىــــرى ھهتتــــا ىئچــــى
بـۇ خىـل. كېلىدىغانلىقىنى كۆردۈم

ەئھـــۋالنى ائمېرىكىـــدىكى باشـــقا
ۇئيغـــۇر ۋەتهنداشـــالردىنمۇ كـــۆپ

ــدىم ــدا. ائڭلى ــى ھال مهن تهدرىج
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ــــزۇ ــــشلهيدىغان خهن ــــرگه ىئ بى
خىزمهتداشـــالردىن بىـــر نهرســـه
سوراپ بارسـام، ۇئنىڭـدىن تولـۇق
يــــــــاكى تــــــــوغرا جــــــــاۋاب
ائاللمايــــدىغانلىقىمغا ىئــــدىيىۋى

ق قىلىپ بارىدىغان بولـۇپتهييارلى
بىزنىڭ ھازىرقى گۇرۇپپىـدا. قالدىم

ــدىن ــوڭ قۇرۇقلىقى ــڭ چ جۇڭگونى
بىـز. كهلگهن بىر خهنزۇ خادىم بار

ائدەتته ۆئزىمىز يازغان كومپيـۇتېر
ــۇھىم ــقا م ــى ۋە باش پروگرامىلىرىن
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ھۆججهتلهرنىڭ ھهممىسىنى بىزنىڭ
ـــــــۇالزىمېتىرىگه ـــــــدارىنىڭ م ىئ

ـــــزچه (  computer"ىئنگلى
server ("ـــــويىمىز ـــــۇپ ق .قوي

. مهقــسهت بــار2ۇئنــداق قىلىــشتا 
ـــــــــهرۋەرلهردىكى ـــــــــرى، س بى
ھۆججهتلهرنىــــڭ ھهممىــــسى ھهر
ـــــاقالپ ـــــسۇس س ـــــۈنى مهخ ك

ــــــــــــزچه ( ")backup"ىئنگلى
ــــا، ەئگهر ــــدىغان بولغاچق قويىلى
ــــڭ ــــرەر ســــهۋەبتىن ۆئزىمىزنى بى
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كومپيۇتېرىــدىن كاشــىال چىقىــپ
ـــــان ـــــز تهييارلىغ ـــــسىمۇ، بى قال

ـــله ـــا بى ـــۆججهتلهرپروگرامم ن ھ
يهنه. يوقاپ كهتمهسـلىك ۈئچـۈن

بىرى، بىـر گۇرۇپپىـدىكى كىـشىلهر
بىرىنىــــڭ پروگراممــــا ۋە-بىــــر

ـــــــاالل ـــــــدىن بىم ھۆججهتلىرى
يهنــى، مهن. پايــدىلىنىش ۈئچــۈن

ــق ــۇتېرى ائرقىلى ــڭ كومپي ۆئزۈمنى
باشــقىالرنىڭ ســهرۋەردە ســاقلىغان
ــــڭ پروگراممــــا ۋە ھۆججهتلىرىنى
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رنـىۇئال. ھهممىسىنى كـۆرەلهيمهن
ۆئزۈمنىڭ كومپيۇتېرىغا كۆچـۈرۈپ

ــــمهن ــــى. ائالالي ــــېكىن ۇئالرن ل
ۆئزۈم(بىۋاسىته ۆئزگهرتهلمهيـمهن 

ــــــسىنى ــــــان نۇسخى كۆچۈرۈۋالغ
بىر قېتىم). ۆئزگهرتسهم بولىۋېرىدۇ

مېنىـڭ باشـلىقىم ماڭــا بىـر ىئــشنى
تاپــشۇرۇپ، بىزنىــڭ گۇرۇپپىــدىكى
ھېلىقــى خهنــزۇ خــادىم بــۇ ىئــشنى

باققـانلىقىنى،بۇرۇن ائزراق قىلىـپ 
ــان ــڭ يازغ ــۇڭا ەئگهر مهن ۇئنى ش
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ــسام، ــى كــۆرۈپ باق پروگراممىلىرىن
ــۇپ ــسى بول ــا پايدى ېئھتىمــال ماڭ

ــى ــدىغانلىغىنى ېئيتت ــۇنىڭ. قالى ش
بىــلهن مهن ۇئنىــڭ ســهرۋەردىكى
ــــــشۈرۈپ ــــــۆججهتلىرىنى تهك ھ
كورســـهم، ۇئنىـــڭ ســـهرۋەردىكى
ھۆججهت ساقالش وئرنى ائساسهن

ېچنـېمهقۇرۇق بولۇپ، ۇئ يهردىن ھ
يهنــــــى، ۇئ ۆئزى. تاپالمىــــــدىم

تهييارلىغان نهرسىلهرنى سـهرۋەرگه
بۇنـــــداق. پهقهتـــــال قويمـــــاپتۇ
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ەئھـــــۋالنى ائمېرىكىـــــدىكى ائق
تهنلىكــلهر ىئچىــدىن ۇئچراتمــاق

 . تهس
مېنىڭ بۇ يهردە بىـر ەئسـكهرتىپ
قويۇشـــۇمغا تېگىـــشلىك ەئھـــۋال،
ـــرۈم ـــدىكى ۆئم ـــڭ ائمېرىكى مېنى
ە،ائساســـهن ائلىـــي مهكـــتهپلهرد

دۆلهت تهجرىبىخانىــسىدا، يــۇقىرى
دەرىجىلىك تېخنىكا ىئدارىسىدە ۋە
يۇقىرى تېخنىكىلىـق شـىركهتلهردە

ــى ــشىلهر. ۆئتت ــدىكى كى ــۇ وئرۇن ب
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جهمىئيهتتىكى ماائرىپ سهۋىيىسى
بىـــر قهدەر يـــۇقىرى كىـــشىلهردىن
ـــــــــا ـــــــــۇپ، ۇئالر ائمېرىك بول
جهمىئيىتىدە يـۇقىرى تهبىقىـلهرگه

ىجىلىـكشـۇڭا تـۆۋەن دەر. كىرىدۇ
ــــــــشلهيدىغان ــــــــالردا ىئ وئرۇن
كىشىلهرنىڭ ەئھۋالى مهن يۇقىرىدا
ــۈنلهي ــۋالالردىن پۈت ــان ەئھ ېئيتق
ــــى مــــۇمكىن ــــك بولۇش .پهرقلى
ــۇ يهردە ــقا، مهن ب ــدىن باش ۇئنىڭ
وئتتۇرىغــا قويغــان ەئھۋالالرنىــڭ
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ــۋال ــۇتلهق ەئھ ــسى م ــچ قايسى ھى
ــــۇپ. ەئمهس ــــا بول ــــر گۇرۇپپ بى

ــدە ــڭ ىئچى توپالشــقان ائدەملهرنى
قۇم ياخشى ائدەمـلهر، وئتتـۇراچو

ھال ائدەمـلهر ۋە ناچـار ائدەمـلهر
بـــۇ ھهمــــمه دۆلهت ۋە. بولىـــدۇ

ــاق ــۈن وئرت ــلهت ۈئچ ــمه مىل ھهم
بۇلۇپ، وئخشىمىغان دۆلهت بىلهن
وئخشىمىغان مىللهتلهردە ياخـشى
ائدەم بىــلهن ەئســكى ائدەمنىــڭ
نىـــسبىتى وئخـــشاش بولماســـلىقى
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ـــــڭ. مـــــۇمكىن ـــــېكىن ۇئالرنى ل
ـــسىدە  ـــۇقىرىقى ھهممى ـــل3ي  خى

ــار ــسى ب ــڭ ھهممى ــۇ. ائدەملهرنى ب
باشـقا. ۇئيغۇرالر ۈئچۈنمۇ شۇنداق

.مىللهتلهر ۈئچۈنمۇ ھهم شۇنداق
ـــــــــــــالنغۇچنىڭ  -1مهن باش

ـــپ باشـــقىالرغا ســـىنىپىدىن تارتى
ياردەم قىلىشنى باشـلىغان بولـۇپ،

بارا باشقىالرغا يـاردەم قىلىـش-بارا
ۆئزۈم ۈئچۈن بىـر خۇشـاللىق، بىـر

ـــل شـــهرەپ ـــلخى ـــر خى لىك ۋە بى
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ــدىغان ــشتهك تۇيۇلى ــك ىئ بهختلى
ــــدى ــــپ،. بول ــــا كېلى ائمېرىكىغ

ھهقىقىي تهتقىقـاتچىلىق ىئـشىمنى
ــــڭ ــــيىن، مېنى باشــــلىغاندىن كې
ـــشتىكى ـــاردەم قىلى ـــقىالرغا ي باش
ـــدى ـــۈپ ماڭ ـــاممۇ ۆئس .تېخنىك

ـــالپ، مهن-1992 ـــدىن باش يىلى
ــــر ــــپ بارغــــان ھهر بى ۆئزۈم ېئلى
تهتقىقاتتـــا، ىئـــشلهپ چىقارغـــان

تىجىـــــــلهر ۋە پايـــــــدىالنغاننه
ــــــى ــــــڭ تىزىملىك ماتېرىيالالرنى
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ــان ــگه ائلغ ــارلىقالرنى ۆئز ىئچى قات
ـــــــــالدى" ـــــــــات دوك "تهتقىق

ۇئالرنىڭ كومپيۇتېردا. تهييارلىدىم
تهييارلىغىلى بولىـدىغان قىـسمىنى

ۇئنـداق. كومپيۇتېردا تهييارلىـدىم
قىلغىلى بولمايدىغان قىسمىنى قول

ــلهن يــازدىم ۇئالرنــى بېــسىپ. بى
چىقىرىــپ يــاكى نۇســخىالپ، يىــل

ائيــرىم تــۈپلهپ،-بــويىچه ائيــرىم
5-10cmقېلىنلىقتىكى كىتابتهك 

مهن ۇئالردىـن ىئلمىـي. قىلىۋالدىم
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.ماقــاله يازىدىغانــدا پايدىالنــدىم
كېيىنكـى ۋاقىـتالردا ېئلىـپ بارغـان
تهتقىقـــاتىم بۇرۇنقىـــسى بىـــلهن
مۇناســـىۋەتلىك بولغـــان ۋاقىتتـــا،

ـــــن يهنه پايد ـــــدىمۇئالردى .ىالن
ــاردەم ھهمــدە ۇئالرنــى مهنــدىن ي
ــۈردە ــلهرگه كهڭ ت ــوراپ كهلگهن س

مهسىلهن، بىرسـى ماڭـا. تارقاتتىم
ەئركىن، مـاۋۇ مهسـىلىنى"كېلىپ، 

دەپ" قانـــــداق ھهل قىلىـــــدۇ؟
مهن ۇئنـى"سورىسا، مهن ۇئنىڭغا 
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مــاۋۇ. بــۇرۇن ھهل قىلىــپ بولغــان
دوكالدنــــى كــــوپىي قىلىۋېلىــــپ،

ا، دەپ قولىغـــــ"كـــــۆرۈپ بـــــاق
دوكالدىمـــدىن بىرنـــى تۇتقـــۇزۇپ

ــدۇم ــۇ. قوي ــپ مۇش ــۇنداق قىلى ش
ــــــــالىفورنىيه ــــــــرىم ك دوكالدلى
ۇئنىۋېرسىتېتىدە ۋە مهن ىئشلىگهن

ىئــــدارىلهردە-باشــــقا شــــىركهت
كىــشىلهر ائرىــسىدا كهڭ تارقىلىــپ

-1992مهنــدە ھــازىرمۇ . يــۈردى
ـــــۇنداق ـــــان ائش ـــــدىن بۇي يىل
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ـــــڭ ـــــان دوكالدلىرىمنى تهييارلىغ
ن ھــــازىرقىمه. ھهممىــــسى بــــار

ـــــــان  ـــــــدارەم بولغ  گهJPLىئ
ــيىن، ــزمهتكه چۈشــكهندىن كې خى
ـــالىفورنىيه ـــڭ ك ـــتىم مېنى ـــر قې بى
ۇئنىۋېرســىتېتىدىكى ۇئســتازىمدىن

ەئركىــن، ماڭــا"تېلېفــون كېلىــپ، 
 نهرسه توغرىسىدىكىXXXسېنىڭ 

دوكالدىڭنىـــڭ كوپىيـــسى الزىـــم
ۆئزۈمدىكىــسىنى. بولــۇپ قالــدى

ــدىم ــوپىي. تاپالمى ــى ك ــسا ۇئن بول
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ـــــــالق ـــــــا دەرھ ـــــــپ ماڭ ىلى
ــــسهڭ ــــدى" ماڭدۇرۋەت مهن. دې
ماڭـــا بـــۇرۇن. شـــۇنداق قىلـــدىم

ســاندىائ دۆلهت تهجرىبىخانىــسىدا
ـــۇپ، پوســـتدوكتور ۇئســـتازى بول
كېـــــيىن گېوئرگىـــــائ تېخنىكـــــا
ــستىتۇتى فىزىكــا فاكۇلتېتىنىــڭ ىئن
مۇدىرى بولغان ۇئستازىمدىنمۇ بىـر
ــــــــۇنداق تهلهپ ــــــــتىم ائش قې

ۇئنىمــــۇ دېگىنــــى. كهلگهنىــــدى
 غـاJPL. بويىچه بېجىرىپ بهردىم
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كىرگهندىن بۇيان، مهن قىلىدىغان
ــۈرۈپ ــۈرى ۋە كهلت ــڭ ت تهتقىقاتنى
چىقىرىـــــدىغان نهتىجىلهرنىـــــڭ
ــــپ ــــايىتى كۆپىيى ــــارى ناھ مىقت

ــــى ــــلهن مهن. كهتت ــــۇنىڭ بى ش
ــــــدەك تهيياراليــــــدىغان ھېلىقى
تهتقىقات دوكالدىنىڭ سـانىمۇ بهك

ــى ــۇقىرىالپ كهتت -2005مهن . ي
ـــى  ـــڭ ائين-7يىل ـــدىن-1ى كۈنى
-30ائينىـــڭ -6يىلـــى -2006

كــۈنىگىچه تهييارلىغــان تهتقىقــات
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 گه يهتـكهن74دوكالدىنىڭ سانى 
ــل  ــۇ يى ــۇپ، ب ــى-2006(بول )يىل

يـــازدا ېئلىـــپ بېرىلغـــان يىللىـــق
باھاالشتا، باشـلىقىم مۇنـداق باھـا

 : يازدى
 ەئركىــــــــن خىزمهتنـــــــــى-

ــشلىدى ــشى ىئ ــۇلائددە ياخ .پهۋق
ــان نهتىجىلى ــدە چىقارغ ــىھهم رىن

ــــدىن ــــدىكى ھهممهيلهن گۇرۇپپى
 ياخشى ھۆججهتلهشتۈردى 

ـــــــــــــــــــــــــــــزچه( ىئنگلى
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"documented .("ۇئ ۆئز
زېھنىنــــــــــى ھهقىقهتهنمــــــــــۇ
پروجهكتالرنىــڭ مۇۋەپپهقىيهتلىــك

 . بولۇشىغا مهركهزلهشتۈردى
ــــلهن- ــــقىالر بى ــــن باش  ەئركى

ىئنتــايىن ۈئنۈملــۈك مۇناســىۋەت
ــــدۇ ــــمه. قىالالي ــــقا ھهم ۇئ باش

ۇ ھهمـــدەكىـــشىلهرگه كۆيۈنىـــد
 . ۇئالرغا ياردەم قىلىدۇ

ـــۇقىرى- ـــايىن ي ـــن ىئنت  ەئركى
ىئقتىــدارغا ىئــگه بولــۇپ، يېڭــى
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ــــز ــــايىتى تې ــــىلهرنىمۇ ناھ نهرس
ۇئ نۇرغـۇن ىئـشالردا. ۆئگىنهلهيدۇ

ــــــدىكى ــــــسلهر ىئچى مۇتهخهسى
 an"ىئنگلىزچه (مۇتهخهسىسلىك 

expert among experts("
 . ساالھىيىتىگه كۆتۈرۈلدى

ىــــــرگه ۇئنىــــــڭ بىــــــلهن ب-
ــــــسى ــــــشلىگهنلهرنىڭ ھهممى ىئ
ەئركىننىڭ قىلغان ىئـشلىرىنىڭ ەئال
دەرىجىلىك ىئكهنلىكىنى، ناھـايىتى
ــۈك ىئكهنلىكىنــى، ھهمــدە ۈئنۈمل
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ۇئنىــــــڭ باشــــــقىالر بىــــــلهن
ــاھىر ــايىن م ــشقا ىئنت ھهمكارلىشى
ــــــــدى ــــــــى باھالى .ىئكهنلىكىن

ــكهرتىش( ــتا: ەئس ــق باھاالش يىللى
ـــسىم ـــر قى ـــقا بى ـــلىقىمىز باش باش

نىڭمۇ پىكىرىنى ائلىـدىغانكىشىلهر
بولــۇپ، بــۇ يهردىكىــسى شــۇالرنىڭ

 .) ېئيتقانلىرىنىڭ خۇالسىسىدۇر
 ەئركىـــــن گـــــۇرۇپپىمىزدىكى-

ــدە ــسىگه ائالھى ىئــشالرنىڭ ھهممى
 . تۆھپه قوشتى
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-2006يـــۇقىرىقىالر باشـــلىغىم (
ـــاالش ـــى باھ ـــدا مېن ـــى ىئيۇل يىل
جهدىۋىلىـــــدىكى وئخـــــشىمىغان
ــان ــدۇرۇپ يازغ ــاتېگورىيهگه تول ك
ـــــنهن ـــــسىنىڭ ەئي ـــــول يازمى ق

 .) تهرجىمىسى
ـــۇنداق ـــانى مۇش ـــڭ س دوكالدنى
كۆپىيىپ كهتـكهن بولغاچقـا، مهن
ــى ــۇ دوكالدالرن ــدا ب تهدرىجــى ھال
بېــــسىپ چىقىرىــــپ، تــــۈپلهپ

لـېكىن، ۇئالر. قويۇشنى توختاتتىم
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ــلهن ــق ىئــسىمالر بى ــايىتى ېئنى ناھ
ــن ــۇپ، ۇئالردى ــپلهنگهن بول تهرتى

.ائسانبىرەرسىنى تېپىش ىئنتايىن 
ـــــڭ ـــــر دوكالدنى مهســـــىلهن، بى
كومپيۇتېردىكى ھـۆججهت ىئـسمى

 : مۇنداق
ES06-19-P4-V3-

HCIT-4th_New  
 : بۇنىڭ مهنىسى مۇنداق

ES ەئركىـن سـىدىق:دېگهنلىك 
 نىڭ باش ھهرىپى 
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 يىلى -2006 :دېگهنلىك 06
19-P4-V3 19: دېگهنلىـــك-

-3قىــسىم -4نۇمۇرلــۇق دوكــالد، 
 نۇسخىسى
HCIT ر ىئـسمىنىڭ تۈ:دېگهنلىك

ـــــــرى  ـــــــاش ھهرىپلى -High("ب
Contrast Imaging Testbed ( 

4th ــك ــك-4 :دېگهنلى دەرىجىلى
 ماسكا 
New بـۇ ماسـكىنىڭ:دېگهنلىك 

  .يېڭى الھىيىسى
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دوكالدنىڭ سـانى ىئنتـايىن كـۆپ
بولغان بىلهن، ۇئالرغا يۇقىرىقىدەك
ىئسىم قويغانـدا، ۇئالرنـى ىئـزدەپ
.تېــپىش ىئنتــايىن ائســان بولىــدۇ
مېنىـــڭ باشـــلىقىم بهزىـــدە ماڭـــا
تېلېفون قىلىپ، مهن بۇرۇن قىلغان
.بىر ىئشنىڭ نهتىجىـسىنى سـورايدۇ
ۇئ تېلېفونــــدا ماڭــــا مهســــىلىنى
ــۇ ــولغىچه، مهن ب ــهندۈرۈپ ب چۈش
ــى ــسىدىكى دوكالدن مهســىله توغرى
تېپىــپ، ۇئ ھــۆججهتنى ېئچىــپ،
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باشـــلىقىم ســـورىغان ســـوائلنىڭ
.جـــاۋابىنى تېپىـــپ بـــوالاليمهن

ـــچه بۇنىڭ ـــا نهچ ـــېكۇنتال10غ  س
بهزىـدە باشـلىقنىڭ. ۋاقىت كېتىدۇ

بهزىـدە. سوائلىغا جاۋاب بېـرىمهن
شۇ ھۆججهتنى شـۇنداقال ېئلـخهت

بىـر. ائرقىلىق ماڭدۇرۇپ بېـرىمهن
قــانچه ائدەم بىــر گۇرۇپپــا بولــۇپ
ىئشلىگهن تهتقىقات توغرىسىدىكى
ــــۇپال ــــۈرۈپ بول ــــى پۈتت دوكالدن
ـــشىگه ـــمه كى ـــدىكى ھهم گۇرۇپپى
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ىئدارىــدىكى. دۇرۇپ بېــرىمهنماڭــ
يـــۇقىرى دەرىجىلىـــك باشـــلىقالر
بىـــرلىكته مـــۇزاكىرە قىلىـــدىغان
ــى ــسىدىكى دوكالدن مهســىله توغرى
شۇ يىغىنغـا قاتنىـشىدىغان بـارلىق
كىـــشىلهرگه ېئلـــخهت ائرقىلىـــق
ـــــــــــرىمهن ـــــــــــپ بې .ەئۋەتى
ــوراپ ــاردەم س ــلىرىم ي خىزمهتداش
كهلــــسه، ۇئالرغــــا مۇشــــۇنداق

ۇئنـــىدوكالدنــى چۈشـــهندۈرۈپ، 
ــــۇ ــــق ۇئالرغىم ــــخهت ائرقىلى ېئل
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ــرىمهن ــلىق. بې ــڭ باش ــازىر بىزنى ھ
ـــقىالرنىڭ ـــدا باش ـــا يىغىنى گۇرۇپپ
ېئغىزاكــــى دوكالدىنــــى ائڭــــالپ

ۇئنى ەئركىنگه"بولغاندىن كېيىن، 
وئخــشاش دوكــالد قىلىــپ يېزىــپ

ـــدى"چىقـــساڭ .، دەيـــدىغان بول
ـــــشىمچه مهن مۇشـــــۇنداق ائڭلى
ــۆججهتلهرنى ــان بهزى ھ تهييارلىغ

نىــــــڭ بــــــاشNASA ھــــــازىر
 . ىئشخانىسىمۇ ىئشلىتىۋېتىپتۇ

ــــشىلهردىن ــــسى، مهن كى قىسقى
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.ھهرگىــز يــاردىمىمنى ائيىمىــدىم
ۆئزۈم يــاردەم قىالاليــدىغانال ىئــش
بولسا، چوقۇم ۇئنداق ىئشالرنى ۆئز
ىئشىمدىنمۇ مۇھىم ىئشالر قاتارىغـا
قويۇپ، ۇئنى پۈتۈن كۈچۈم بىـلهن
ــــشىپ ــــشكه تىرى ــــپ بېرى بېجىرى

يېقىندىن بۇيان ماڭا. هنكېلىۋاتىم
ۋەتهنـــدىكى ۇئيغـــۇر ياشـــالردىن
-كېلىـدىغان تهلهپلهرمـۇ كۈنـدىن

ــۇرتىمىز ــپ، ۆئزۈم ي ــۈنگه كۆپىيى ك
ۈئچـــۈن قىلىۋاتقـــان ىئـــشلىرىممۇ
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كۆپىيىـــــپ، ۆئزۈمـــــگه تهۋە دەم
ـــــسېرى ـــــتىم بارغان ـــــش ۋاق ېئلى

لېكىن، مهن باشقىالر. ائزىيىۋاتىدۇ
ــش ــك ىئ ــر ائز كېرەكلى ــۈن بى ۈئچ

رەلىگهنلىكىمــــــدىنقىلىــــــپ بې
 . ىئنتايىن خۇشالمهن

ـــاردەم ـــقىالرغا ي ـــر ائدەم باش بى
قىلسا، ۇئنـى يـاردەمگه ېئرىـشكهن
ائدەم بىۋاســىته قايتۇرۇشــى يــاكى

لـېكىن مهن. قايتۇرالىشى ناتـايىن
ۇئنى ائلالھ چوقـۇم باشـقا يـولالر
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.بىلهن قايتۇرىدۇ، دەپ وئياليمهن
شۇڭا بىر ائدەم باشقىالرغا بىر ىئش

ــ ــڭقىلى ــۇ ۇئنى پ بهرســه، ھهرگىزم
ۆئزىگه قانـداق قايتىـپ كېلىـشىنى

ۆئز. وئيلىماســـــــلىقى كېـــــــرەك
بېشىمدىن ۆئتكهن ىئـشالر ۋە مهن
كۆزەتكهن ىئشالردىن شـۇنى ھـېس
ــلهر ــار ائدەم ــى ت ــدىمكى، ىئچ قىل
ۆئزى بىلىــدىغان ىئــشالرنى شــۇنچه
ــــقىالردىن ــــاتۇرۇپ باش ــــاش ق ب
ــــــڭ ەئڭ ــــــىمۇ، ۇئالرنى يوشۇرس
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ى كــــۆپىنچهائخىرقــــى تهقــــدىر
ەئھۋالدا ائقكۆڭۈل، كهڭ قورساق،
ۋە باشــــقىالردىن ھــــېچ قانــــداق
يــــــــاردەمنى ائيىمايــــــــدىغان
ائدەملهرنىڭكىــــــدىن ياخــــــشى

ـــدۇ ـــى. بولماي ـــدە ۇئالر تېخ بهزى
مهسـىلهن،. بهكرەك زىيان تارتىدۇ

ائمېرىكىدىكى شـىركهتلهردە ائدەم
ــلهن ــدى بى ــسا، ائل ــرىش بول چىقى
ـــــلهن ائشـــــۇنداق باشـــــقىالر بى

كارلىشالمايدىغان ائدەملهرنـىھهم
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 . ىئشتىن بوشىتىدۇ
ــــر ــــان بى ــــدا وئقۇغ مهن يېقىن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدە ماقالى
http://www.meripet.com/Acad

emy/MAbduxukur.htm، ــۇم مهرھ
ائبدۇشـــــۈكۈر مـــــۇھهممهتىئمىن
مــۇەئللىم دۇنيــادىكى مىللهتلهرنــى

ــــداق  ــــۇ3مۇن ــــۈرگه ائيرىپت : ت
ېئتنولوگىيىلىــــــــك مىلــــــــلهت،

ۋە سىياسـىيىئجتىماىئي مىلـلهت، 
ۇئ ماقالىــدە ۇئيغــۇرالر. مىلــلهت
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تۈرىگه،" ېئتنولوگىيهلىك مىللهت"
ياپونلۇقالر بىلهن يهھۇدىيالر بولسا

ــــلهت" تــــۈرىگه" سىياســــىي مىل
مهن وئقۇرمهنلهرنىڭ بۇ. ائيرىلىپتۇ

ماقــــالىنى بىــــر قېــــتىم وئقــــۇپ
ـــمهن ـــىيه قىلى ـــشىنى تهۋس .چىقى
ائپتور ياپونلۇق بىـلهن يـاھۇدىيالر

 : ىدا مۇنداق دەيدۇتوغرىس
ۇئالر نهزەرىيىــۋىي تهپهككــۇر ۋە"

ــدا، ــيه تهتقىقاتى ــىي نهزەرى ائساس
ــى ــارىخىنى كهلگۈس ــسانىيهت ت ىئن
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ــــــــشتۈرۈش ــــــــالهتكه ېئرى كام
ىئزدىنىشىدە ھهممىنىـڭ دىققىتىنـى

توپلىـــــشىپ. جهلـــــپ قىلـــــدى
ــــلهن ــــاپونالر بى ــــايدىغان ي ياش
تارقىلىپ ياشاش ائزابىنـى باشـتىن

رغـــا نهزەركهچـــۈرگهن يهھۇدىيال
يـــــاپونالر. سالـــــساقال كۇپـــــايه

ـــاغلىق ـــسىز، ت ـــنه ۈئنۈم كىچىككى
ائرالنى ماكان قىلغان، مهدەنىـيهت
ـــيىن قهدەم ـــا خـــېلىال كې تارىخىغ

ــــلهت ــــان مىل ــــى. قويغ ۇئالردىك
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ياشــاش رىقــابهت كــۈچى، تۈركــۈم
ــــاتتىق ــــڭ ق ــــى ۋە مىللهتنى ېئڭ
ـــچ ـــدەملىكىگه شـــۇ قهدەر زى ھهم
ــڭ ــكهنكى، ۇئالر ۆئزىنى مهركهزلهش
ۆئز زېمىنىدىكى ۋە چهت ەئلـدىكى
ھهر بىــر قهدىمــى، ھهر بىــر ســۆزى،
ــــي ــــتىگه مىللى ــــر ھهرىكى ھهر بى

ـــۇس ـــچهم-نوم ـــارىنى ۆئل ىئپتىخ
ـــق ىئگىلىكـــى. قىلغـــان ۇئالر خهل

بىـلهن خهلــق تۇرمۇشـىنى يــۇقىرى
ۈئنۈمدارلىق مۇمكىنلىكى ۈئسـتىگه
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 ." ۇئيۇشتۇرغان
دېمهك، بىز ۇئيغۇرالر ۆئزىمىزنىـڭ

لىـــك" ىلىـــك مىلـــلهتېئتنولوگىي"
كاتگوريىــسىدىن ھالقىــپ ۆئتــۈپ،
يــــــاپونلۇقالر ۋە ياھۇدىيالرغــــــا

ــشاش  ــلهت"وئخ ــسىي مىل "سىائي
كاتېگورىيىـــــسىگه ۆئتمهكچـــــى
بولساق، ھهر قانداق ۋاقىـت ۋە ھهر
ـــىمىزدىن ـــدا بولۇش ـــداق جاي قان
ـــزنىال ـــىئ نهزەر، پهقهت ۆئزىمى قهت
وئيالپ ەئمهس، مىللهتنـى قهلـبكه
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 مىللهتــــكهپــــۈككهن ائساســــتا،
ــش ــتا ىئ ــان ائساس ــۇئل بولغ مهس

ــــرەك ــــشىمىز كې شــــۇنداق. قىلى
قىاللىغــان ۋاقىتــتىال ۇئيغــۇرالر بىــر
يۇقىرى سۈپهتلىك مىللهت بولـۇش

 . تهرەپكه قاراپ ماڭااليدۇ
ــــمه ــــڭ ھهم ــــا دۇنيانى ائمېرىك
ـــا ـــشىمىغان ائرق ـــدىكى وئخ يېرى
كۆرۈنۈشـلۈك مىللهتـلهر توپالنغــان

ــــۇ ۇئ. دۆلهت ــــۇنداق تۇرۇپم ائش
ھازىر دۇنيادىكى بىر ەئڭ تهرەققىي
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ــــك ــــان ۋە ەئڭ مهدەنىيهتلى قىلغ
ــــۈرۈپ ــــدا قهد كۆت دۆلهت قاتارى

ـــدۇ ـــڭ. تۇرىۋاتى ـــۇ دۆلهتنى مهن ب
ھازىرقىــــــــــدەك ھــــــــــالهتكه
يېتهلىشىدىكى سهۋەبلهرنى تهھلىل
قىلىپ، مۇنداق بىر نهرسـىنى ھـېس

ــدىم ــر رايــون. قىل ــر دۆلهت، بى بى
ياكى بىر مىللهتنىڭ مهدەنىيهتلىـك

ــدىكى  ــۈن تۆۋەن ــشى ۈئچ 2بواللى
ــرى ــدا بى نهرســىنىڭ ھــېچ بولمىغان

ــدىكهن ــسا بولماي ــڭ. كهم بول ۇئنى
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ــسمى ــرى، ىئ ــق-بى ــسمىغا اليى جى
.يهنه بىرى ىئمـان. ھهقىقىي قانۇن

ــــا ــــشىمچه ائمېرىك ــــڭ بىلى مېنى
 پىرســـــهنتتىن60نوپۇســـــىنىڭ 

.كــوپرەكى بىــرەر دىنغــا ىئــشىنىدۇ
ائمېرىكىـــدىكى ەئڭ چـــوڭ دىـــن

ان دىنـــــى بولـــــۇپ،خىرىـــــستىي
دۆلهتنىــــڭ نۇرغــــۇن ەئخالقىــــي
قۇرۇلمىــسى مۇشــۇ دىــن ائساســىغا

مېنىــــڭ بىلىــــشىمچه. قۇرۇلغــــان
ائمېرىكىـــدىكى مۇســــۇلمانالرنىڭ
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ـــدىن ائشـــىدۇ5ســـانىمۇ  . مىليون
ـــڭ ـــقا ائمېرىكىنى ـــدىن باش ۇئنىڭ

ــانۇن ــا-دۆلهت ق پهرمــانلىرى دۇني
ــۈك ــويىچه ەئڭ كۈچل ــۇ. ب شــۇڭا ب

ۇنچهدۆلهتتىكــى مىللهتلهرنىــڭ شــ
ەئبجهش بولۇشـىغا، ۇئالرنىـڭ ائڭ
سهۋىيىـــــــسى ۋە مهدەنىـــــــيهت
ـــك ـــسىنىڭ شـــۇنچه پهرقلى سهۋىيى
بولۇشـــىغا قارىمـــاي، بـــۇ دۆلهت
دۇنيــادىكى ەئڭ مهدەنىيهتلىــك ۋە
ــى ــك وئرنىن ــۈك دۆلهتلى ەئڭ كۈچل
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قــانۇن بىــلهن ىئمــان. تۇتۇۋاتىــدۇ
ـــــدا ـــــۇر دىيارى ـــــۋالى ۇئيغ ەئھ

 .قانداقراق؟ جۇڭگودىچۇ؟
ــۇرالردا: ســۇائل. 11 ــازىر ۇئيغ ھ

چهت ەئلـــــــلهرگه چىقىـــــــشقا
ــار ــالهت ب ــدىغان ھ ــازىر. قىزىقى ھ

دۆلىتىمىزدە بۇنىڭغا ىئلھام بېـرىش
شۇغىنىــسى، بــۇ. سىياســىتى بــار

»كـــــۆز قورقـــــۇش«جهھهتـــــته 
ســـىزنىڭ بـــۇ. مهسىلىـــسى ېئغىـــر

جهھهتتىكى قارىشىڭىز قانداق؟ 
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مېنىڭچه چهت ەئلـلهرگه چىقىـپ
ــنى ــۆز قورقۇش ــشىدا ك ــۇش ىئ ڭوئق

ــــداق ســــهۋەبلىرى بولۇشــــى مۇن
  :مۇمكىن

ــــشهنچ. 1 ــــۇق ىئ ــــگه تول ۆئزى
 باغلىيالماسلىق؛ 

ىئـــشنى نهدىـــن باشالشـــنى. 2
ھهمدە نېمه ۋە قانـداق تهييـارلىق

 قىلىشنى بىلمهسلىك؛ 
ائمېرىكا جۇڭگـودىن قوبـۇل. "3

قىلىــدىغان وئقۇغــۇچىالر ســانىنى
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ــۇ ــگه وئخــشاش"ائزايتىپت ، دېگهن
ـــى ـــۋىقاتنىڭ تهس ـــا تهش رىگهخات

 ۇئچراش؛ 
تۆۋەندە بـۇ مهسـىلىلهر ۈئسـتىدە

ائيـرىم توختىلىـپ-بىر ائز ائيرىم
  :ۆئتهي

ــــشهنچ. 1 ــــۇق ىئ ــــگه تول ۆئزى
 باغلىيالماسلىق 

يېقىنقى بىر قانچه يىلدىن بۇيان،
ــاش ــدىكى ي ــۇر دىيارى -مهن ۇئيغ

ۆئســـمۈرلهر بىـــلهن ائالقه قىلىـــش
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ـــۇن ياشـــالرنىڭ ـــدا، نۇرغ جهريانى
شهنچىسىنىڭۆئزىگه بولغان ىئ-ۆئز

ىئنتـــايىن تـــۆۋەنلىكىنى چوڭقـــۇر
مېـنىڭچه ۇئيغـۇرالر. ھېس قىلـدىم

ۈئچۈن بۇنداق ەئھۋالنىـڭ كېلىـپ
ــشىدىكى ســهۋەبنى ۇئالرنىــڭ چىقى

بىر. ۆئزلىرىدىن كۆرگىلى بولمايدۇ
ائدەمنىڭ قانـداق بولـۇپ ۆئسـۈپ

ائنىنىــــــڭ-يېتىلىــــــشى ائتــــــا
تهربىيىسى، مهكتهپ تهربىيىسى ۋە

ــ ــيهت تهربىيى ــاغلىقجهمىئ سىگه ب
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ـــــدۇ ـــــشىدىن. بولى ھهمـــــمه كى
وئخشاش سىزىقنى بويالپ مېڭىش،
وئخشاش ىئجتىماىئي ۋە سىياسـىي
ائڭغـــا ىئـــگه بولـــۇش ۋە ھهمـــمه
ــالش تهلهپ ــشاش وئي ــشتا وئخ ىئ
قىلىنغــان، كىــشىلهرنىڭ مۇســتهقىل
وئيــالپ ىئــش قىلىــشى قىلچىمــۇ
تهشـــهببۇس قىلىنمىغـــان يـــاكى
ــــــــگهن، ــــــــۈنلهي چهكلهن پۈت

ۆئزىـــــگه خـــــاسكىـــــشىلهرنىڭ 
ائالھىدىلىكى ۋە غـۇرۇرى ائزراقمـۇ
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ــاكى ــان ي ــگه بولمىغ ــايىگه ىئ ھىم
تهرەققىـــــــي قىلـــــــدۇرۇلمىغان

ۆئسـمۈرلهرنىڭ-جهمىئيهتته، ياش
ــــشهنچ-ۆئز ــــۇق ىئ ــــگه تول ۆئزى

ـــوڭ ـــۇپ چ ـــدىغان بول باغلىياالي
ـــــا ـــــايىن قىيىنغ ـــــى ىئنت بولۇش

بۇ جهھهتـته ائمېرىكـا. توختايدۇ
بىلهن جۇڭگو، جۈملىـدىن ۇئيغـۇر
-جهمىئيىتى وئتتۇرىسىدا ائسـمان

مهكـــتهپ ۋە. زېمىـــن پهرق بـــار
جهمىئيهت بۇ ىئـشقا ھـېچ قانـداق
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كۆڭۈل بۆلمهيـدىغان ھازىرقىـدەك
بىر شاراىئتتا، ۆئز پهرزەنتلىرىنى بـۇ
ــــۈپ ــــاغالم ۆئس ــــته س -جهھهت

يېتىلىـــشىگه كاپالهتلىـــك قىلىـــش
ائنىالرنىـڭ-يۈكى پۈتـۈنلهي ائتـا

شۇڭالشـقا ھهر. ۈئستىگه چۈشـىدۇ
ائنىالر بۇ ىئشقا ىئنتـايىن-بىر ائتا

.كۆڭــــــۈل بۆلۈشــــــى كېــــــرەك
ــرى ائق ــر ائز-پهرزەنتلى ــارىنى بى ق

پهرق ېئتهلهيــــــدىغان بولغــــــان
ــــڭ ــــتىن باشــــالپال، ۇئالرنى ۋاقىت
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مۇســتهقىل وئيــالش ۋە مۇســتهقىل
-ىئــش قىلىــش ىئقتىــدارىنى ۋە ۆئز

ـــــشىنىش ېئڭىنـــــى ـــــگه ىئ ۆئزى
ــقهت ــدە دىق يېتىلدۈرۈشــكه ائالھى

 . رەكقىلىش كې
مهن مۇشۇ سۆھبهتنىڭ ائلـدىنقى
ــو ــڭ كىن ــسمىدا، ائمېرىكىنى ــر قى بى
ــۋووئدتىكى ــان ھوللي ــسى بولغ بازى
ـــشكهن ـــا ېئرى وئســـكار مۇكاپاتىغ
بهزى كىنــــــــو چولپــــــــانلىرىنى
تونۇشتۇرۇپ كېلىپ، ۇئالر وئسـكار
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ــۆزلهپ، ــىمىدا س ــاتى مۇراس مۇكاپ
ـــــپ ـــــداق قىلى ـــــڭ قان ۆئزلىرىنى
مۇشۇنداق مـۇۋەپپهقىيهتنى قولغـا
ـــــــتىدە ـــــــۈرگهنلىكى ۈئس كهلت

ــدا  ــاق ھال ــدا، وئرت -1توختالغان
ائنىسىغا رەھـمهت-بولۇپ ۆئز ائتا

ــگه ــڭ ۆئزى ــپ، ەئگهر ۇئالرنى ېئيتى
ــسى ــشى ۋە ىئشهنچى ــان قوللى بولغ
ــــڭ ــــسا، ۆئزلىرىنى بولمىغــــان بول
ــانلىقىنى ــۇ بولمىغ ــۈنكى كۈنىم بۈگ
.ېئيتقانلىقىنى تهسۋىرلىگهن ىئـدىم
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 كىنـوائمېرىكىدا بۇ ەئھۋال يـالغۇز
ــگهن ــال چهكلهن ــسلىرى بىلهن ائرتى

تولۇقــــــسىز وئتتــــــۇرا. ەئمهس
مهكتهپنــى پۈتتــۈرۈش مۇراســىمى،
تولــــۇق وئتتــــۇرىنى پۈتتــــۈرۈش
ـــى ـــي مهكتهپن مۇراســـىمى ۋە ائلى
ــــــــۈرۈش مۇراســــــــىمىنىڭ پۈتت
ــــان ــــسىدە ســــۆزگه چىقق ھهممى
ــــــرى ۋە ــــــۇچىالر ۋەكىللى وئقۇغ
مهكتهپ باشلىقلىرى ائلدى بىـلهن

.مهت ېئيتىـدۇائنىالرغـا رەھـ-ائتا
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ـــا ـــۈنگه-ائت ـــۇ ك ـــڭ ش ائنىالرنى
كهلگـــــۈچه ۆئز پهرزەنتلىرىنىـــــڭ
ــدا ــشى يولى ــيه ېئلى ياخــشى تهربى

تهرلىــــرىگه-ائققۇزغــــان قــــان
ــــــدۇ ــــــهككۈر ېئيتى ــــــۇ. تهش ب

ــــــــايىن ــــــــدىكى ىئنت ائمېرىكى
ـــۇپ، ـــۋال بول ـــۈك ەئھ وئمۇميۈزل
بۇنىڭـــدىن بىـــز بالىالرنىـــڭ ھهر
-جهھهتـــتىن ســـاغالم ۆئســـۈپ

الرنىــــڭائنى-يېتىلىــــشىدە ائتــــا
رولىنىڭ نهقهدەر چوڭ ىئكهنلىكىنى
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بـۇ يهردە ىئنتـايىن. كۆرۈۋاالاليمىز
ەئگهر سـىز: ائددىي بىر ۇئقـۇم بـار

ائنىــسى تــۇرۇپ-بالىڭىزنىــڭ ائتــا
ۇئنىڭغــــا ىئشهنمىــــسىڭىز، ســــىز
جهمىئيهتتىكى باشقا ھـېچ قانـداق
كىـــــــشىلهردىن ۆئز بالىڭىزغـــــــا

 . ىئشىنىشنى ۈئمىد قىاللمايسىز
-1ھبهتنىڭ مهن مۇشـــــۇ ســـــۆ

قىسمىدا، وئغلۇم دىلـشاتنىڭ ۆئزى
ــــتۇرۇش ــــۇتېر قۇراش ــــر كومپي بى
ــا ــا ائلغ ــارلىقىنى تىلغ ــڭ ب پىالنىنى
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ــدىم ــى . ىئ ــكهن يىل -2005(ۆئت
يـــــازلىق تهتىلـــــدە، ۇئ) يىلـــــى

كومپيۇتېر زاپچاسـلىرى توغرىـسىدا
بىر تهپـسىلىي تهكـشۈرۈپ تهتقىـق
ـــلهن قايـــسى ـــدى بى قىلىـــپ، ائل
ـــىركهتتى ـــسى ش ـــنى قاي نزاپچاس

ــنىڭ ــر زاپچاس ــېتىۋېلىش، ھهر بى س
ــــم ــــۇمىي چىقى باھاســــى ۋە وئم
توغرىسىدا بىـر تهپـسىلىي جهدۋەل

ـــى ـــۇ. ىئـــشلهپ چىقت ـــشات ب دىل
ــــــۈنلهي ــــــگه ۆئزى پۈت جهدۋەل
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ـــــدىن ـــــاەئتلهنگۈدەك بولغان قان
ــــــى ــــــيىن، مهن ۇئ جهدۋەلن كې
ــتىم ــر قې ــلهن بى ەئســتايىدىللىق بى

ــــۆزدىن كۆچــــۈردۈم ــــدە. ك ھهم
لالرنىدىلشاتتىن خېلى كۆپ سـوائ

بـــۇ چاغـــدا دىلـــشات. ســـورىدىم
كومپيـــۇتېر قـــاتتىق دېتـــاللىرى
توغرىسىدا ىئنتايىن مـۇكهممهل ۋە
كهڭ داىئرىلىـــك بىلىمـــگه ىئـــگه
ــا، مېنىــڭ بولــۇپ بولغــان بولغاچق
بىــرەر ســوائللىرىمدىمۇ تۇتۇلــۇپ
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ـــدى شـــۇنىڭ بىـــلهن مهن. قالمى
. دولالر پۇل بهردىم2600ۇئنىڭغا 

چه، بــۇبــۇرۇن دېيىــشكىنىمىز بــويى
پۇلنىـــڭ يېرىمىنـــى مهن ۇئنىڭغـــا
بهرگهن بولــۇپ، قالغــان يېرىمـــى

دىلـــشات ىئنتېرنېـــت. قهرز ىئـــدى
ــــالالرنى ــــاتتىق دېت ــــق ق ائرقىلى
بۇيرۇتــۇپ ېئلىــپ، ھهمــمه نهرســه

ــدا،  ــۇرۇپ2تهل بولغان ــۈن وئلت  ك
ھهمـدە. كومپيۇتېرنى قۇراشتۇردى

قېتىمدىال نورمـال-1بۇ كومپيۇتېر 
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-2 ۋە -1تۆۋەنـدىكى (ىئشلىدى 
ـــىم ـــۇ). رەس ـــزدە ب ـــز ائىئلىمى بى

ــــدۇق ــــى ائزراق تهبرىكلى .غهلىبىن
كومپيـــۇتېر پۈتـــۈپ بىـــر ھهپـــته
ۆئتكهندىن كېـيىن، دىلـشات ۆئزى
ـــزمهت ىئزدەشـــنى باشـــلىدى .خى

13كـــۈنىال ۆئيــــگه -1ھهمـــدە 
ـــــــــدىغان، ـــــــــومېتىر كېلى كىل

 نهچچه دۇكىنـى20كالىفورنىيىدە 
ــىركىتىدىن ــۇتېر ش ــر كومپي ــار بى ب

-2005دىلـشات (اپتى خىزمهت ت
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يىلــــــى ىئيۇنــــــدا شــــــوپۇرلۇق
كىنىشكىسى ېئلىپ بولغان بولـۇپ،
مهكتهپكه ۋە باشقا يهرلهرگه ۆئزى
).ماشـــىنا ھهيـــدەپ بېرىۋاتـــاتتى

ـــدارالرغا ـــدىغان ىئـــشى خېرى قىلى
ياردەملىشىپ كومپيۇتېر ۋە ۇئنىـڭ
قـــاتتىق دېتـــاللىرىنى تـــالالش ۋە
ـــڭ ـــدە كومپيۇتېرنى ســـېتىش ھهم

تـــــــاقلىرىنىبهزى كىچىـــــــك چا
وئڭــــشاش قاتــــارلىقالر بولــــۇپ،

ـــالر8.5ســـاەئتلىك ماائشـــى   دول
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يــازلىق تهتىلنىــڭ قالغــان. بولــدى
ھهپتىـسىگه(قىسمىدا پۈتۈن كـۈن 

ــاەئت40 ــشلىدى)  س ــر ائي. ىئ بى
ۆئتكهنـــدىن كېـــيىن، شـــىركهت
ــرال ــدىن بى ــر دۇكان ــويىچه ھهر بى ب

ائيلىـــق"ائدەمـــگه بېرىلىـــدىغان 
اتقـادېـگهن بىـر مۇكاپ" نهمۇنىچى
ــشتى ــۈزدە. ېئرى ــى ك ــكهن يىل ۆئت

ـــۇ ـــۇش باشـــالنغاندىن كېيىنم وئق
ــسىگه  ــهل20ھهپتى ــاەئتتىن س  س

نۇرغـۇن پـۇل. ائرتۇقراق ىئـشلىدى
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ــاپتى ــۇق. ت ــى تول ــڭ قهرزىمن مېنى
ــا ــاي، كومپيۇتېرغ ــايتۇرۇپال قالم ق
داۋاملىــــق ۇئنــــى ھهيۋەتلىــــك
ــــڭ ــــاكى ۇئنى كۆرســــىتىدىغان ي
سۈرىئتىنى تېخىمـۇ تېـز قىلىـدىغان

ــــىنهر ــــپ، ۇئالرن ــــىلهرنى ېئلى س
بىر مهزگىـل. قۇراشتۇرۇپ وئينىدى

ۆئزى ۋە ھهدىسى ۈئچۈنمۇ تاپقـان
ــــۇچه ــــادىن چىقق ــــۇلىنى پۇخ پ

بـــۇ يىـــل مېنىــــڭ. خهجلىـــدى
160تۇغۇلغان كۈنۈمـدە ۇئ ماڭـا 
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ۆئزىنـــــــــى-دولالرلىـــــــــق، ۆئز
تازىاليدىغان ېئلېكترونلـۇق سـاقال
ــى ېئلىــپ ســوۋغا ائلغــۇچتىن بىرن

ـــدى ـــڭ ائمېرىكىن. قىل ـــالر"ى ائتى
ــايرىمى ــا " ب ــته(دا ماڭ ەئمهلىيهت

 دولالرلىـق،850) پۈتۈن ائىئلىـگه
ـــــــىته  ـــــــۈرەتنى بىۋاس DVDس

تهخسىــسىگه ائلىـــدىغان، تېخـــى
يېقىنــدا بازارغــا ســېلىنغان ۋىــدېوئ
كامېرىدىن بىرنـى ېئلىـپ سـوۋغات

ائيـدا وئقـۇش-9بۇ يىـل . قىلدى
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ــــي ــــيىن، ائلى باشــــالنغاندىن كې
ــــشمهكــــتهپكه ىئلتىمــــاس قىل ى

ىئـشلىرى بىـلهن ائلـدىراش بولــۇپ
ــدىن ىئــستېپا ــپ، ۇئ خىزمىتى كېتى

كېلهر يىلـى. بېرىپ چىقىپ كهتتى
ــاكى -1 ــيىن،-2 ي ــن كې ائيالردى

ائلىي مهكتهپكه ىئلتىمـاس قىلىـش
ىئشلىرى بىرەر قۇر ائخىرالشـقاندا،
ھېلىقـــى دۇكانـــدىكى خىزمهتنـــى
ـــپ ـــۈن بېرى ـــش ۈئچ ـــا قىلى قايت

ــــــدۇ مهن. باقمــــــاقچى بولۇۋاتى
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دىلشاتنىڭ بۇ خىـزمهت تېـپىش ۋە
ۇئنىڭدىن ىئستېپا بېرىشتىكى ھـېچ
.قانــداق جهريانىغــا ائرىالشــمىدىم
ەئگهر مهن ۇئنىڭغــا ىئــشهنمىگهن،

 دولالرنى مهبلهغ سـالمىغان1300
 دولالرنـى بېرىـپ1300ۋە قالغان 

تۇرمىغان بولسام، دىلشاتمۇ باشـقا
نۇرغــــۇن ائمېرىكىلىــــق وئتتــــۇرا

ىرىغا وئخشاشمهكتهپ وئقۇغۇچىل
ــۇش ــقا تۇرم ــاكى باش ــستۇران ي رې
بۇيـــۇملىرى ســـودا دۇكانلىرىـــدا
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ساىئتىگه ائران. ىئشلىگهن بوالتتى
ـــوالتتى6.75 ـــان ب ـــالر ائلغ . دول

ۇئنداق خىزمهتلهردە ھـېچ قانـداق
. تېخنىكا ۆئگىنهلمىگهن بوالتتى

-6يىلـى -2006يېقىندا، يهنـى 
نويابىر كـۈنى كهچـته، دىلـشاتنىڭ

ــدە م ــانمهكتىپى ــك ش -هملىكهتلى
ـــق ـــڭ يىللى ـــهرەپ جهمىئيىتىنى ش

")potluck"ىئنگلىزچه (پوتلۇك 
ــدى ــاپىتى بول ــاپهتكه. زىي ــۇ زىي ب

قاتناشقان ھهر بىـر ائىئـله بىـردىن
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تاماق تهييارالپ كېلىپ قىلىدىغان
زىيـــــاپهت بولـــــۇپ، يىغىلغـــــان
تامــاقالرنى بىــر جايغــا قويــۇپ،
ۇئنىڭغــا يىغىنغــا كهلــگهن ھهمــمه

ــــا ــــالر-ائت ــــالرائنى  ۋە قېرىنداش
دىلـشات. بىرلىكته ېئغىـز تهگـدۇق

بۇ جهمىئيهتنىڭ ۆئز مهكتىپىدىكى
ـــپ ـــدىن تارتى ـــسى قۇرۇلغان شۆبى
ــــــۇپ ــــــس بول ــــــا رەىئ ۇئنىڭغ

ـــشلهۋاتىدۇ ـــپ. ىئ ـــاق يېيىلى تام
بولغاندىن كېـيىن، بىـر سـاەئتتهك
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يىغىنغـا سـۆزگه. يىغىنمۇ ېئچىلدى
چىققان بىـر وئقۇغۇچىنىـڭ ىئـسمى

"Dustin Walker "بولــۇپ، ۇئ
ـــــا ـــــازدا ائمېرىك ـــــل ي ـــــۇ يى ب
پايتهختىدىكى ائقسارايغا بېرىـپ،

ــــى2 ــــۇچى خىزمهتچ  ائي وئقۇغ
.بولــۇپ ىئــشلهپ كهلــگهن ىئــكهن
بۇنداق خىزمهتچىلهرنى ىئنگلىـزچه

"page "ــــــــــدىغان دەپ ائتاي
بولۇپ، ائمېرىكـا ھۆكـۈمىتى ائۋام
پاالتاسى ەئزالىـرى يـازلىق تهتىـل
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ــاردەمچ ــرىگه ي ــدا ۆئزلى ىجهريانى
ــتهپ ــۇرا مهك ــۇق وئتت ــپ تول قىلى
وئقۇغۇچىلىرىدىن بىرنـى ەئكېلىـپ

بۇ يىل يازدا. ىئشلهتسه بولىدىكهن
ائقــسارايدا ائشــۇنداق وئقۇغــۇچى

 كىـــــــشى73خىزمهتچىـــــــدىن 
ـــشلهپتۇ ـــشى. ىئ ـــڭ كىيىنى ۇئالرنى

ــــــــــساراينىڭ رەســــــــــمىي ائق
ــلهن وئخــشاش ــرى بى خىزمهتچىلى
بولـــــۇپ، مهن مۇشـــــۇ ســـــوائل

Dustinجاۋابنىــــڭ ائخىرىغــــا 
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ــرگه ــشاتنىڭ بى ــۇم دىل ــلهن وئغل بى
چۈشــــكهن رەســــىمىدىن بىرنــــى

ــدۇم  ــستۇرۇپ قوي ــىم-3(قى ).رەس
Dustinائنىسى باشلىق-نىڭ ائتا
ــــايىتى. ەئمهس ــــى ناھ ۇئ وئقۇش

ــۇش ــى وئق ــېلهر يىل ــشى ۋە ك ياخ
-پۈتتۈرىدىغان مهملىكهتلىك شان

شهرەپ جهمىئيىتىنىڭ بىـر ەئزاسـى
بولۇپ، ۆئزى سىياسـىيغا ىئنتـايىن

ـــرق ـــىدە بى ـــانلىقى، كهلگۈس ىزىقق
سېنىتور بولـۇپ ىئـشلهش ائرزۇسـى
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بولغانلىقى ۈئچۈن، بىزنىڭ شـهھهر
جايالشـــقان رايونغــــا قاراشــــلىق
ائمېرىكا ھۆكۈمىتى ائۋام پاالتاسى

ــى  ــزچه (ەئزاس  house"ىئنگلى
representetive (" گه

ېئيتىـــپ، ائشـــۇ خىزمهتنـــى ۆئزى
ـــــۇ ـــــڭDustin. ھهل قىلىپت  نى
ــشىچه، گهر ــسارايدادېيى چه ۇئ ائق

 ائيال ىئشلىگهن بولسىمۇ،2پهقهت 
ــــــۆزى تهســــــهۋۋۇر ــــــڭ ك ۇئنى
.قىاللمىغۇسىز دەرىجىدە ېئچىلىپتـۇ
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ائمېرىكــا ھۆكۈمىتىنىــڭ خىزمىتــى
ـــــــشلىنىدىغانلىقى ـــــــداق ىئ قان
توغرىسىدا ىئنتايىن كـۆپ بىلىمـگه

بـــۇرۇن ۇئخـــالپ. ىئـــگه بولۇپتـــۇ
چۈشىگىمۇ كىرمهيدىغان ىئـشالرنى

بۇ. گه ىئگه بولۇپتۇقىلىش پۇرسىتى
ــرىگه ــۈن ۆئم ــڭ پۈت ــشنىڭ ۇئنى ىئ
ــوق ــشىدە گهپ ي ــىر كۆرسىتى .تهس
دىلشاتنىڭ يهنه بىر ەئسـلى تېگـى

ۇئنىــڭ. كورىيهلىــك دوســتى بــار
وئقۇشىمۇ ىئنتايىن ياخشى بولۇپ،
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ۇئ ھازىردىن باشـالپال كهلگۈسـىدە
ائمېرىكىنىــڭ كــورىيهدە تۇرۇشــلۇق
بــاش ەئلچىخانىــسىنىڭ باشــلىقى

 . ى نىشان قىلىۋېتىپتۇبولۇشن
ۆئزىـگه-ائمېرىكا ياشـالرنىڭ ۆئز
ۆئزىنـى-ىئشهنچ تۇرغۇزۇشـىغا، ۆئز

ســىناپ بېقىــشىغا مانــا مۇشــۇنداق
ۇئنى. شاراىئتالرنى يارىتىپ بېرىدۇ

ائنىالرمۇ ناھايىتى يېقىنـدىن-ائتا
 . قولاليدۇ

ــــڭ ھــــازىرقى ۇئيغــــۇر دىيارىنى
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ۆئزىـــگه-شـــاراىئتىدا، بـــالىالر ۆئز
هنچنى يېتىلدۈرۈشـىدە،بولغان ىئش

ـــا ـــۇق رول-ائت ـــالر ائچقۇچل ائنى
بــالىڭىز قىلغــان بىــر. وئينىيااليــدۇ

 غىچه بولغان10 دىن 1ىئشنى بىز 
 ەئڭ10. بىر ۆئلچهمدە ۆئلچهيلـى

ــشى،  ــسۇن1ياخ ــار بول . ەئڭ ناچ
ــشنىڭ  ــان ىئ ــالىڭىز قىلغ 3ەئگهر ب

،)يــاكى تــوغرا(ۆئلچىمــى ياخــشى 
يــاكى( ۆئلچىمــى ناچــار 7قالغــان 
بولغـــان بولـــسا، بـــالىڭىز) خاتـــا



745 

ســـىزدىن بـــۇ ىئـــشنى ۆئزىنىـــڭ
قانداقراق قىلغانلىقىنى سـورىغاندا،

ـــڭ  ـــلهن ۇئنى ـــدى بى ـــىز ائل 3س
ـــتۈرۈڭ ـــى مۇەئييهنلهش .ۆئلچىمىن

مــاۋۇ، مــاۋۇ يېرىنــى ناھــايىتى"
مهن ۇئنىڭدىن. ياخشى قىلىپسهن

 . ، دەڭ"ىئنتايىن خۇش بولدۇم
مېنىڭچه مـاۋۇ يېرىنـى"ائندىن، 

اق قىلغان بولساڭ ياخـشىراقمۇند
ســــهن قانــــداق. بــــوالر ىئــــكهن
شــــــۇنداق. دەڭ" قارايــــــسهن؟
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دېسىڭىز، بالىڭىز خاتـالىقىنى ۆئزى
ـــدۇ ـــدۇ ۋە ۆئزى ھـــېس قىلى .تاپى

ــى  ــالالڭ! ھــوي دۆت"ەئگهر ۇئن ك
ـــــالپ" ىئـــــشلىمىدىمۇ؟ دەپ تىل

ــــالىڭىز ــــسىڭىز، ب چۈشــــۈپ كهت
ــز ــۇنداق تىللىغىنىڭى ــىزنىڭ مۇش س

ــــۈن  ــــق"ۈئچ ــــۇپ" ەئقىللى بول
بالىڭىزنىـــڭ كاللىـــسى. قالمايـــدۇ

ياخــشىراق ىئــشلهيدىغانمۇ بولــۇپ
ۇئنىــڭ دەل ەئكــسىچه،. قالمايــدۇ

ۆئزىــگه بولغــان-بالىڭىزنىــڭ ۆئز
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بارا-ىئشهنچىسى ائجىزلىشىپ، بارا
ـــشقا ـــتهقىل ىئـــش قىلى ۆئزى مۇس
جــــۈرەئت قىاللمايــــدىغان، ۆئزى
قىلغـــان ھهمـــمه ىئـــشقا ىئـــشهنچ

. قالىدۇباغلىيالمايدىغان بولۇپ 
ياشــالرنىڭ چهت ەئلــگه چىقىــپ
وئقــۇش ىئرادىــسى، ھهمــدە ۇئنــى
ـــــــۇرااليدىغان ـــــــگه ائش ەئمهل
ىئشهنچىسى بىلهن چوڭ بولۇشـىدا

ائنـا ىئنتـايىن ھـالقىلىق رول-ائتا
بـــــالىڭىز وئتتـــــۇرا. وئينايـــــدۇ
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مهكـــتهپكه چىققانـــدىن كېيىـــنال،
ەئگهر ۇئنىــڭ كهلگۈســىدە چهتــكه
ز،چىقىپ وئقۇشىنى ائرزۇ قىلـسىڭى
.بالىڭىزغــا بــۇنى ېئنىــق ېئيتىــڭ
پۇرسهتال بولـسا بالىڭىزغـا چهتـكه
ـــسىنى ـــپ وئقۇشـــنىڭ پايدى چىقى

ۇئنىـڭ تىرىشـسىال. سۆزلهپ تۇرۇڭ
ـــدىغانلىقىنى ـــايىگه يېتهلهي ـــۇ غ ب

ســىزنىڭ. قۇلىقىغــا ســېلىپ تــۇرۇڭ
ــى ــل ىئكهنلىكىن ــشهنچىڭىز كامى ىئ

ــۇرۇڭ ــپ ت ــز . ېئيتى ــهن"ھهرگى س
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سـاڭاچهت ەئلگه چىقالىساڭ، بىز 
ـــپ100 ـــۇل يىغى ـــوم پ ـــڭ س  مى

.، دەپ ۋەدە قىلمـــــاڭ"بېرىمىـــــز
ۇئنـــداق ۋەدە كـــۆپىنچه ھـــالهتته

ۇئنىـڭ. كاپالهتكه ىئـگه بولمايـدۇ
بىــز ســېنىڭ كهلگۈســىدە"وئرنىغــا 

ــگه چىقىــپ وئقۇشــۇڭنى چهت ەئل
ساڭا. يۈزدەيۈز پىرسهنت قولاليمىز

ــشىچه ياردەمــدە ــولىمىزدىن كېلى ق
ـــولىمىز ـــۇرۇڭ"ب ـــالىن. ، دەپ ت ىب

چهت ەئلگه چىقىرىـپ وئقۇتۇشـتا
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.ىئقتىـــساد بىـــر مـــۇھىم مهســـىله
لـــېكىن، ۇئنـــى چهت ەئلـــدىكى
ـــات ـــۇش مۇكاپ ـــڭ وئق مهكتهپنى
پۇلىغا ېئرىشىش يـولى بىـلهن ھهل

بــۇ مهســىله ۋە. قىلغىلىمــۇ بولىــدۇ
چهتكه وئقۇشقا چىقىشتىكى باشقا
ــتىدە مهن ــلهر ۈئس ــۇھىم ۆئتكهل م
تۆۋەنــــــــدە يهنه تهپــــــــسىلىي

 . توختىلىمهن
مهن مهرىپهت تور بېتىدە ۇئيغـۇر
دىيارىدىكى ياشالرغا قارىتا يازغان
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مۇراجىەئت خېتىمدە، تۆۋەنـدىكى
بىـــر مـــۇۋەپپهقىيهت قازىنىـــشنىڭ
فورمۇالســىنى وئتتۇرىغــا قويغــان

 : ىئدىم
+تاالنـــــت = مـــــۇۋەپپهقىيهت 

 پۇرسهت + تىرىشچانلىق 
بۇنىڭ مهنىـسى، ھهر بىـر تاالنـت

ا ھهمــدەىئگىـسى قـاتتىق تىرىشـس
ــــــــهتكه ــــــــان پۇرس زۆرۈر بولغ
ېئرىشهلىسه، قىلغان ىئشىدا چوقۇم

بۇ فورمۇال. مۇۋەپپهقىيهت قازىنىدۇ
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كهلگۈســىدە چهت ەئلــگه چىقىــپ
وئقۇماقچى بولغان ياشـالر ۇئچـۇن

يهنـى،. ىئنتايىن مۇۋاپىـق كېلىـدۇ
تاالنتلىق ياشالر كىچىك ۋاقتىـدىن
باشــالپال كهلگۈســىدە چهت ەئلــگه

غايىسىنى كـۆڭلىگهچىقىپ وئقۇش 
پۈكــۈپ قــاتتىق تىرىشــسا، چوقــۇم
ــىتىنى ــش پۇرس ــگه چىقى چهت ەئل
ـــپ ـــگه چىقى ـــپ، چهت ەئل يارىتى

ــدۇ ــته چهت. وئقۇياالي ــۇ جهھهت ب
ەئلـــدىكى ۇئيغـــۇرالر ائرىـــسىدا



753 

 . مىسالالر ىئنتايىن كوپ
ــۈپ ــپ ۆئت ــا ېئلى ــۇ يهردە تىلغ ب
كهتمىــسهم بولمايــدىغان يهنه بىــر

 تولـۇقۇئيغـۇر دىيارىـدا. ىئش بـار
ــيىن وئتتــۇرىنى پۈتتۈرگهنــدىن كې
ـــــي مهكـــــتهپكه وئقۇشـــــقا ائلى
كىرەلمهيــدىغانالر مــۇتلهق كــوپ

بــۇ ھهرگىــز ۇئ. ســاننى ىئگىلهيــدۇ
ياشــــالرنىڭ تــــاالنتلىق يــــاكى
ـــــــلىكىدىن ـــــــق ەئمهس ەئقىللى
ـــۇس ـــودا نوپ ـــتىن، جۇڭگ بولماس
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ــــي ــــشتۇرغاندا ائلى ــــلهن سېلى بى
ـــايىن ـــانىنىڭ ىئنت ـــڭ س مهكتهپنى

ـــدىن بول ـــانائزلىقى ـــودا. غ جۇڭگ
ائلىي مهكتهپكه كىرەلمهي، كېيىن
چهتــــكه چىققانــــدىن كېــــيىن
ناھايىتى ياخشى وئقـۇپ كهتـكهن

ــوال ــڭ ت ــشىلهر كۈرمى ــان. كى ىئمك
ــۇق كۇرســنى جۇڭگــودا ــسا تول بول

ەئگهر بىـر. وئقۇۋاتقانغا يهتمهيدۇ
يــاش جۇڭگــودا ائلىــي مهكــتهپكه
ــى ــز ۇئن ــسا، ھهرگى ــمهي قال ۆئتهل
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ــــــكىنى، د ــــــشنىڭ تۈگهش ەپىئ
يېڭــــى. وئيلىماســــلىقى كېــــرەك

ـــق ىئزدىـــشى ـــهتنى داۋاملى پۇرس
جۇڭگـودا تولـۇق كۇرسـنى. كېرەك

وئقۇمىغــانالر ۇئچــۇن چهت ەئلــگه
چىقىپ وئقۇش ۇئچۇن كېتىـدىغان
ــانغا ــش ائس ــسادنى ھهل قىلى ىئقتى

ەئگهر ائشــــۇنداق. توختىمايــــدۇ
ـــدىغانالر ـــسادنى ھهل قىالالي ىئقتى
ــۇش ــپ وئق ــكه چىقى ــسا، چهت بول

 . ى سىناپ باقسا بولىدۇيولىن
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ـــنى،. 2 ـــن باشالش ـــشنى نهدى ىئ
ھهمدە نېمه ۋە قانـداق تهييـارلىق

 قىلىشنى بىلمهسلىك 
يىلالردىن بۇرۇن ۋەتهندىكى-80

ۇئيغۇرالرنىڭ چهت ەئلـگه چىقىـپ
وئقـــۇش ىئـــشلىرىدىن ائساســـهن

ــدى ــوق ىئ ــرى ي چهت ەئل. خهۋى
ــوق ــشمۇ ائساســهن ي ــى ۆئگىنى تىل

ىيىلـــ-1979. دېيهرلىـــك ىئـــدى
شــــىنجاڭ ۇئنىۋېرســــىتېتىدا بىــــر
ــشنى ــى ۆئگىنى ــزۇ تىل ــق خهن يىللى
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تـــۈگىتىپال، مهن ەئخـــمهت نىيـــاز
ىئسىملىك بىـر ساۋاقدىـشىم بىـلهن
بىـــرلىكته ۆئزلۈكۈمـــدىن ىئنگلىـــز
تىلــى ۆئگىنىـــشنى باشـــلىغىنىمدا،
مهن نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ مهسخىرە

يېـرىم. قىلىشىغا ۇئچرىغـان ىئـدىم
ــ ــڭ كهس ــيىن مېنى ــدىن كې پىييىل

وئقۇش، وئقۇغۇچى خىزمهتلىرىنـى
ــز ــدىن ىئنگلى ــش ۋە ۆئزلۈكۈم قىلى
ــــنىش ىئــــشلىرىمنىڭ تىلــــى ۆئگى
ھهممىسىنىڭ ياخـشى ماڭغـانلىقى
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توغرىـــسىدا بىـــر ائز تهشـــۋىقاتالر
بولغاندىن كېيىن، مهكتهپته چهت
ەئل تىلــى ۆئگىــنىش بىــر دولقۇنغــا

ھــازىر ەئھــۋال ۇئ. ائيالنغانىــدى
ـــــــــۈنلهي ـــــــــدىكىگه پۈت چاغ

ـــڭ. خـــشىمايدۇوئ ـــازىر دۇنيانى ھ
.نۇرغــۇن يهرلىرىــدە ۇئيغــۇرالر بــار
ــــــي ــــــدە ائلى ۇئالرنىــــــڭ ىئچى
مهكـــــتهپلهردە وئقۇۋاتقـــــانالرمۇ

وئقۇش پۈتتـۈرۈپ،. ىئنتايىن كوپ
ۇئيغــۇر دىيارىغــا قايتىــپ كهتىــپ
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شـۇڭا ھـازىر. ىئشلهۋاتقانالرمۇ بـار
چهت ەئلــــگه چىقىــــپ وئقــــۇش
ـــــــــلىھهت ـــــــــسىدا مهس توغرى

ىلهرنى تېــپىشبېرەلهيــدىغان كىــش
چهت ەئلگه. ۇئنداق تهس ەئمهس

وئقۇشــقا چىقىــش ۇئچــۇن قانــداق
ــسىدىكى ــش توغرى ــارلىق قىلى تهيي
ـــــۇرالر ىئنتېرنېتتىمـــــۇ كهڭ ۇئچ

 . كۆلهمدە تېپىلىدۇ
ــشقا ــقا چىقى ــگه وئقۇش چهت ەئل
ــــشنى ــــارلىق قىلى ــــداق تهيي قان
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بىلىۋېلىش ۇئچـۇن، ائلـدى بىـلهن
چهت ەئلگه وئقۇشـقا چىقىـشتىكى

ۆئتكهللهرنىــــڭ نــــېمىلهرقىــــيىن 
ىئكهنلىكىنى وئبدان چۈشىنىۋېلىش

ـــرەك ـــگه. كې ـــنىڭچه چهت ەئل مې
چىقىــپ وئقۇشــتا دۇچ كېلىــدىغان
ەئڭ قىيىن ۆئتكهلـلهر مۇنـۇالردىن

 : ىئبارەت
ـــتهپلهردە ەئال) 1 ـــۇرۇنقى مهك ب

 نهتىجه بىلهن وئقۇش 
ـــپىنى) 2 ـــتهپ كهس ـــي مهك ائلى
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 وئبدان تالالش 
ــــا) 3 ــــى پۇخت چهت ەئل تىلىن

 ۆئگىنىش 
چهت ەئلدە وئقـۇش ۇئچـۇن) 4

كېتىدىغان ىئقتىسادنى ھهل قىلىش 
ـــۇق ـــقا تول ـــدە وئقۇش چهت ەئل
ـــالرنىڭ ـــان ياش ىئـــشهنچ قىاللمىغ

4كۆپىنچىــــــــسى يــــــــۇقىرىقى 
ــــۆزى ــــدىن ۆئتۈشــــكه ك ۆئتكهل
.يهتمىگهنلىكتىن شـۇنداق بولىـدۇ
لېكىن، ائلدى بىلهن شۇنى ېئيتىپ
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ۆئتۈش كېرەككى، ىئرادىلىك ياشالر
ــــۈپ ــــۇقىرىقىالر بۆس ــــۈن ي ۈئچ
ۆئتكىلـــى بولمايـــدىغان ۆئتـــكهل

ھــــــازىر چهت ەئلــــــدە. ەئمهس
وئقۇۋاتقــان، يــاكى بــۇرۇن وئقــۇپ
باققــــان ۇئيغــــۇر ياشــــلىرىنىڭ
كـۆپىنچىلىرى يـۇقىرى ۆئتكهلــدىن
ـــدىن چهت ـــۈپ ائن ـــرى ۆئت ۆئزلى

يهنى، بۇ جهھهتته. ەئلگه چىققان
ۇئيغۇرالر ىئچىدە مىسال ىئنتـايىن

مىقياسـىدىن ېئلىـپجۇڭگو . كوپ
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ـــۇنداق ـــدىمۇ ھهم ش ـــۇ. ېئيتقان ب
جهھهتته تۆۋەنكى قىسىمالردا مهن

ھازىر. يهنه تهپسىلىي توختىلىمهن
- ۆئتكهل ۈئستىدە بىر4يۇقىرىقى 

گهرچه. بىرلهپ توختىلىـپ ۆئتهي
ــــــۇ يهردە مهن  ــــــى4ب  ۆئتكهلن

ائيرىم تىزغـان بولـساممۇ،-ائيرىم
بىرى بىلهن ىئنتايىن زىچ-ۇئالر بىر

بـــــۇ نۇقتـــــا. ۇناســـــىۋەتلىكم
ــــــهندۈرۈش ــــــدىكى چۈش تۆۋەن
ــــۇ ياخــــشىراق ــــق تېخىم ائرقىلى
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ــــشىدۇ ــــۇ يهردە. ائيدىڭلى مهن ب
ــۋالى ــڭ ەئھ ــهن ائمېرىكىنى ائساس

لـــېكىن،. ائساســـىدا ســـۆزلهيمهن
وئتتۇرىغــا قويغــان نهرســىلهرنىڭ
ـــاپونىيه ـــا، ي ـــسى ياۋروپ كۆپىنچى
ـــۇن چهت ـــقا نۇرغ ـــارلىق باش قات

 . ۇەئللهرگىمۇ ۇئيغۇن كېلىد
ـــتهپلهردە ەئال) 1 ـــۇرۇنقى مهك ب

ــــــۇش ــــــلهن وئق ــــــجه بى .نهتى
ائمېرىكىدىكى ائلىي مهكتهپلهر بىر
چهت ەئللىــك وئقۇغــۇچىنى قوبــۇل
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قىلماسلىقتا، ائلدى بىـلهن-قىلىش
ــان ــدىكى وئقۇغ ــڭ وئز دۆلىتى ۇئنى
ـــى ـــۇ مهكتهپتىك ـــى ۋە ش مهكتىپ
ـــدۇ ـــسىگه قاراي ـــۇش نهتىجى .وئق
ــــپ مهســــىلهن، جۇڭگــــونى ېئلى

چىڭخۇا ۇئنىۋېرسىتېتىنىېئيتساق، 
ـــڭ ـــر وئقۇغۇچىنى ـــۈرگهن بى پۈتت
ـــاللىقى، ـــنىش ېئھتىم ـــۇل قىلى قوب
ــىتېتىنى ــاش ۇئنىۋېرس ــىەئن قاتن ش
پۈتتۈرگهن بىر وئقۇغۇچىنىڭكىدىن

ۇئنىڭـــدىن. يـــۇقىرىراق بولىـــدۇ
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قالـــسا، ھهر بىـــر وئقۇغۇچىنىـــڭ
ـــته ـــي مهكتهپ ـــودىكى ائلى جۇڭگ
ائلغان وئقۇش نهتىجىسى ىئنتايىن

لغۇز ائمېرىكا مهكتىپىگهيا. مۇھىم
قوبــۇل قىلىــنىش ۈئچــۈنال ەئمهس،
ـــڭ ـــر مهكتهپنى ـــدىكى بى ائمېرىكى
وئقـــــۇش مۇكاپـــــات پۇلىغـــــا
ــان ــودا وئقۇغ ــشتىمۇ جۇڭگ ېئرىشى
مهكتهپ بىلهن ائشۇ مهكتهپتىكـى
وئقۇش نهتىجىسى ىئنتايىن مـۇھىم

 . رول وئينايدۇ
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ــلهن ــي مــاائرىپى بى جۇڭگــو ائلى
ــوڭ پهرقــى، ــڭ بىــر چ ائمېرىكىنى
جۇڭگودىكى وئقۇغۇچىالرنىـڭ بىـر
ـــسى ـــۇش نهتىجى ـــتىكى وئق دەرس
ــــدا مهۋســــۇملۇق ــــۆپىنچه ھال ك
ىئمتىھاندا ائلغان نومۇرى ائرقىلىق

ــدۇ ــۇتلهق. بهلگىلىنى ــۇر م ــۇ نوم ب
90يهنى، سىز بىر دەرسـته . بولىدۇ

نومــۇر ائلــسىڭىز، ســىزنىڭ وئقــۇش
ــــۇ  ــــجه جهدۋىلىڭىزگىم 90"نهتى

ىـداائمېرىك. دەپ يېزىلىدۇ" نومۇر
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بولـــــــسا، گهرچه تاپـــــــشۇرۇق،
Project دىـن0 ۋە ىئمتىھانالرغا 

 گىچه بولغان داىئرىدە نومـۇر100
ـــدى ـــسىمۇ، ائل ـــدىغان بول قويۇلى
بىلهن بىر دەرس نهتىجىسى شۇ بىـر
ــرىم ــشۇرۇق، يې ــۇمدىكى تاپ مهۋس
مهۋســــۇملۇق ىئمتىھــــان، دەرس

Projectــــۇملۇق ــــى ۋە مهۋس  ن
ــارلىقالر ــرى قات ــان نهتىجىلى ىئمتىھ

مهسـىلهن،. ساسىدا چىقىرىلىـدۇائ
ـــا ـــتىم وئقۇغۇچىالرغ ـــر قې مهن بى
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ـــشۇرۇق ـــدە، تاپ ـــجه بهرگهن نهتى
 پىرسهنت، ىئككـى20نهتىجىسىنى 

قېتىملىق مهۋسۇم وئتتۇرىـسىدىكى
ــــڭ ھهر بىرســــىنى  20ىئمتىھانىنى

پىرسهنت، مهۋسۇملۇق ىئمتىھانىنى
 پىرســـهنت، دەپ ھېـــسابلىغان40

ــدىم ــدىكى. ىئ ــۇنداقال ائمېرىكى ش
.وئقۇش نهتىجىسى نىسپىي بولىـدۇ

 نومۇرلـۇق4يهنى، وئقۇش نومۇرى 
سىــستېمىنى قوللىنىــدىغان بولــۇپ،
ــى ــبه ھهرپ ــسى ېئلىپ دەرس نهتىجى
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ـــدۇ ـــويىچه بولى ـــلهر. ب ـــۇ ھهرپ ب
ـــارەت ـــدىن ىئب ،A=4: تۆۋەندىكى

B=3 ،K=2 ،D=1 ،F=0 .ــى يهن
ـــــته  ـــــر دەرس ـــــان" A"بى ائلغ

وئقۇغۇچىنىـــڭ شـــۇ دەرســـتىكى
ھهرپـى" F. "لىـدۇبو" 4"نومۇرى 

دەرستىن ۆئتهلمىگهن وئقۇغۇچىغـا
بېرىلىدىغان بولۇپ، ۇئنىڭ نومۇرى

وئقۇتقـۇچى مهۋسـۇم. نۆل بولىـدۇ
15مهن بـــۇ دەرســـته "بېـــشىدا 

ــــا ائ،  ــــهنت وئقۇغۇچىغ 30پىرس
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 پىرســهنتكه ك،30پىرســهنتكه ب، 
ـــــان 20 ـــــهنتكه د، قالغ 5 پىرس

پىرســـــــهنت وئقۇغۇچىغـــــــا ف
ش بىـر، دېگهنگه وئخـشا"بېرىمهن

ـــدۇ ـــمه چىقىرى ـــۇم. بهلگىلى مهۋس
ــــــارلىق ــــــسا ب ــــــدا بول ائخىرى
ــۇرىنى ــڭ دەرس نوم وئقۇغۇچىالرنى
ــۇقىرى ــۇرى ەئڭ ي ــپ، نوم چىقىرى

 پىرسـهنت وئقۇغۇچىغـا15بولغان 
"A "ــدۇ ــى . بېرى 5ەئڭ ائخىردىك

"F"پىرســــــهنت وئقۇغۇچىغــــــا 
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ــدۇ ــدىكى. بېرى ــانلىرى يۇقىرى قالغ
ائلـــدىن بېكىـــتىلگهن بهلگىلىـــمه

ـــويىچه  ـــلهن " A"ب ـــڭ" F"بى نى
ــدۇ ــى ائلى ــدىكى نهتىجىن .ائرىلىقى
مۇشــۇنداق بولغاچقــا، بىــر ســىنىپ
ــــر ــــۇم بى ــــڭ مهل وئقۇغۇچىلىرىنى
ــۇقىرى ــان ەئڭ ي ــدا ائلغ ىئمتىھانى

 تىــــن ائشمىــــسىمۇ60نومــــۇرى 
ــوائللىرى( ــان س ــىلهن، ىئمتىھ مهس

بهك قىــيىن چىقىرىلىــپ قالغــانلىق
، بۇ ەئھۋال بـۇ بىـر)سهۋەبى بىلهن
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ــــىنىپ وئ ــــڭ ەئڭس قۇغۇچىلىرىنى
ائخىرقى دەرس نهتىجىـسىگه ھـېچ
ـــهتمهيدۇ ـــىر كۆرس ـــداق تهس .قان
دېمهك، بۇ ھهقىقهتهنمۇ بىر ىئلغـار

ــستېمىدۇر ــي سى ــو. ۋە ىئلمى جۇڭگ
ماائرىپ تـۈزۈمى بىـلهن ائمېرىكـا
تۈزۈمىــــدىكى مۇشــــۇنداق پهرق
تۈپهيلىــــــــــدىن، جۇڭگــــــــــو
وئقۇغــۇچىلىرى زىيــان تارتىۋاتقــان

شـــۇنداق. ەئھـــۋال خېلـــى ېئغىـــر
ـــودىكى ائلىـــي ـــسىمۇ، جۇڭگ بول
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ــــسى ــــۇش نهتىجى مهكــــتهپ وئق
ـــــان ـــــۇپ قالغ ـــــۆۋەنرەك بول ت
وئقۇغــۇچىالر ائمېرىكىــدىكى بىــرەر
مهكـــتهپكه ىئلتىمـــاس قىلغانـــدا،
يــۇقىرىقى ەئھــۋال توغرىــسىدا بىــر
ـــى ـــپ، ۇئن ـــهنچه يېزى ۋاراق چۈش
ىئلتىماس جهدۋىلـى بىـلهن بىـرگه
ماڭدۇرسا، ۇئنىڭ كـوپ پايدىـسى

ائمېرىكىــدىكى. ۇمكىنبولۇشــى مــ
ــودىكى ــتهپلهر جۇڭگ ــۇن مهك نۇرغ
ــــدىن خهۋەردار ــــۇقىرى ەئھۋال .ي
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شۇنداق بولسىمۇ ۇئ ەئھۋالنى قايتا
چۈشهندۈرۈشنىڭ پايدىـسى بولـسا

 . بولىدۇكى، ھهرگىز زىيىنى يوق
ــــــۇچىالر ــــــۇر وئقۇغ مهن ۇئيغ
ـــــــتهپكه ـــــــدىكى مهك ائمېرىكى
ىئلتىمــاس قىلغانــدا، جۇڭگــودىكى

ـــسىنى  ـــۇش نهتىجى ـــاوئق ائمېرىك
نومۇرىغا ائيالندۇرۇشىغا ائسـانلىق
ـــــپ ـــــسۇن ۇئچـــــۇن، تهكلى بول

 خىـل ۆئلـچهم تـۈزۈپ3سۈپىتىدە 
چىقىپ، ۇئنى مهرىپهت تور بېـتىگه
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: ۇئنىڭ ائدرېسى. قويۇپ قويدۇم
http://www.meripet.com/Main

/ScoreTable.htm  
ـــپىنى) 2 ـــتهپ كهس ـــي مهك ائلى

ـــــدان تـــــالالش ائمېرىكـــــا. وئب
ىن ماتېماتىكا، فىزىكا،گراژدانلىرىد

ـــــــوگىيهلهرگه ـــــــيه، بىوئل خىمى
وئخــــشاش ائيــــرىم ىئلىملهرنــــى

بۇنىڭ. وئقۇيدىغانالر كۆپ ەئمهس
بىرسـى: ائساسلىق ىئككى سهۋەبى

بۇ كهسـىپلهرنى وئقـۇش بىـر قهدەر
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يهنه بىرسى ۇئ كهسىپلهرنى. قىيىن
پۈتتۈرگهنــدىن كېــيىن خىــزمهت

شـۇنداق بولغاچقـا،. تېپىش قىيىن
ــتهپلهرائمېرى ــي مهك ــدىكى ائلى كى

ــــــــىپلهردە ــــــــدەك كهس يۇقىرى
وئقۇمــاقچى بولغــان چهت ەئللىــك
ائســــــپىرانت وئقۇغــــــۇچىلىرىنى

شـۇنداقال،. ائسانراق قوبۇل قىلىدۇ
ائشۇنداق وئقۇغـۇچىالرنى بهكـرەك
جهلپ قىلىـش ۈئچـۈن، ائشـۇنداق
بىــــر قىــــسىم ائيــــرىم ىئلىــــم ۋە
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ىئنژېنېرلىـــق كهســـىپلىرىدە چهت
ت وئقۇغۇچىلىرىغـاەئللىك ائسپىران

وئقـــــۇش مۇكاپـــــات پۇلىنىمـــــۇ
ائمېرىكىـدا ەئڭ. ائسانراق بېرىـدۇ

كـــــوپ ائقىـــــدىغان ېئلېكتـــــر
ىئنژېنېرلىقىغــــا وئخــــشاش بهزى
كهسىپلهردە بولسا ھهرگىـز وئقـۇش

وئقـۇش. مۇكاپات پۇلى بهرمهيـدۇ
ـــدىغان ـــپ بېرىلى ـــاتى قىلى مۇكاپ
ـــهن ـــۇل ائساس ـــىپلهردىكى پ كهس

 قىسىمخۇسۇسىي شىركهتلهر ۋە بىر
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شهخسىيلهر ىئنائم قىلغان پۇلـدىن
ــدۇ ــۇ شــىركهت ۋە. كېلى ــى، ب يهن

ـــــلىق ـــــسىيلهر بهزى ائساس شهخ
پهنلهرنــى تهرەققىــي قىلــدۇرۇش،
ــق ــسا بهزى ىئنژېنېرلى ــاكى بولمى ي
يـــــاكى يـــــۇقىرى تېخنىكىلىـــــق
مهســـــىلىلهرنى ھهل قىلـــــدۇرۇش
ۇئچــۇن ائلىــي مهكــتهپلهرگه پــۇل

ىئجتىمــــاىئي. ىئنــــائم قىلىــــدۇ
ە بۇنداق ىئش بولمىغاچقـا،پهنلهرد

ــــدە ــــدە، ھهم ــــاىئي پهن ىئجتىم
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ىئقتىـــساد، ىئگىلىـــك باشقۇرۇشـــقا
ــىپلهردە چهت ەئل وئخــشاش كهس
وئقۇغــۇچىلىرى ۈئچــۈن ائساســهن
وئقــۇش مۇكاپــات پــۇلى مهۋجــۇد

ــىدە چهت. ەئمهس ــۇڭا كهلگۈس ش
ەئلـــگه چىقىـــپ وئقۇشـــتا پهقهت
وئقۇش مۇكاپات پۇلىغا تايانمىـسا

ــــال ــــدىغان ياش ــــۇمبولماي ر چوق
ـــان ـــاقچى بولغ ـــودا وئقۇم جۇڭگ
تولۇق كۇرسنىڭ كهسپىنى ياخـشى

مهن تۆۋەنـدىكى. تاللىشى كېـرەك
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ــــــالىفورنىيه ــــــتىگه ك ــــــور بې ت
ۇئنىۋېرســىتېتىنىڭ بىــر شۆبىــسىنىڭ
ـــــق ۋە تهبىىئـــــي پهن، ىئنژېنېرلى
بىوئلوگىيه كهسىپلىرىنى كىرگۈزۈپ

 : قويدۇم
http://www.meripet.com/Main

/QAUyghur2.htm  
تهبىىئـــــي پهن ۋە ىئنژېنېرلىـــــق

بىـرى بىـلهن زىـچ-كهسىپلىرى بىـر
مۇناسىۋەتلىك بولغاچقا، ۇئالرنىـڭ
ىئچىدىكى بىر كهسـىپتىن يهنه بىـر
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كهســىپكه ۆئزگهرمهك ائنــچه تهس
ۇئنىـــــــڭ ۈئســـــــتىگه،. ەئمهس

ــتهپلهر ــي مهك ــدىكى ائلى ائمېرىكى
ــــر ــــۋانىنى بى ــــستىرلىق ۇئن ماگى
كهســـىپته وئقـــۇپ، دوكتورلـــۇق

ىنى باشـــقا بىـــر كهســـىپتهۇئنـــۋان
.وئقۇشــقا پۈتــۈنلهي يــول قويىــدۇ
ياكى بىر كهسىپتىكى ماگىستىرلىق
ۇئنـــۋانى وئقۇشـــىنى پۈتتـــۈرۈپ
بولۇپ، باشقا بىر كهسىپته يهنه بىر
ــشقىمۇ ــۋانى ېئلى ــستىرلىق ۇئن ماگى
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مهسـىلهن،. پۈتۈنلهي يول قويىـدۇ
ـــــڭ ـــــدىكى ۇئيغۇرالرنى ائمېرىكى
ىئچىدە بۇرۇنقى كهسپى سىياسـهت
بولــۇپ، ائمېرىكىغــا كهلگهنــدىن
كېــيىن كومپيــۇتېر ىئلمــى كهســپى

بــۇرۇنقى كهســپىي. وئقۇغــانالر بــار
ىئنگلىــز تىلــى بولــۇپ، ائمېرىكىغــا
ـــــــي پهن ـــــــدىن تهبىىئ كهلگهن
.وئقۇغــانالردىنمۇ نهچچىــسى بــار
جۇڭگـــودىكى تولــــۇق كۇرســــنى
ــــۇپ، ــــدە وئق ــــاىئي پهن ىئجتىم
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ــا بىــر تهبىىئــي پهنــدە ائمېرىكىغ
ـــستىرلى ـــۈنماگى ـــۇش ۈئچ ق وئق

ـــۇل ـــانالرنىمۇ قوب ـــاس قىلغ ىئلتىم
ــــدۇ ــــداقالرنى. قىلى ــــېكىن، ۇئن ل

.شهرتلىك ائساسـتا قوبـۇل قىلىـدۇ
يهنى، ۇئالر ائمېرىكىدا وئقۇماقچى
ــستىرلىق ــىپنىڭ ماگى ــان كهس بولغ
ـــۇرۇن، ـــتىن ب ـــىنى باشالش وئقۇش
ـــۇق ـــلهن تول ـــدى بى ـــۇم ائل چوق
كۇرســـــنىڭ شـــــۇ كهســـــىپتىكى

ـــلىرىدىن  ـــن 3دەرس ـــچه5 تى  كى
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بولغـــان ائساســـلىق دەرســـلىرىنى
بۇنـداق. تولۇقالپ وئقۇشى كېـرەك

ــۇ ــىزلىك، ب ــر يېتهرس ــشنىڭ بى قىلى
خىل يول بىلهن وئقـۇش مۇكاپـات
پۇلىغا ېئرىشىش ائساسهن مۇمكىن

 . ەئمهس بولۇشى مۇمكىن
دېــــــــمهك، ەئگهر ســــــــىزنىڭ
ەئسلىدىكى قىزىقىدىغان كهسپىڭىز
ــــۇپ، ېئلېكتــــر ىئنژېنېرلىقــــى بول

ــدا ــڭائمېرىكى ــقا ۆئزىڭىزنى  وئقۇش
پـــۇلى بولمىـــسا، ســـىز جۇڭگـــودا
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تولۇق كهسىپنى فىزىكىـدا وئقـۇپ،
ــــــستىرلىق ــــــۇ ماگى ائمېرىكىغىم
وئقۇشى ۇئچـۇن فىزىكـا كهسـپىگه
ــۇلى ــات پ ــۇش مۇكاپ ــپ، وئق كىرى
بىــلهن ماگىــستىرلىقنى پۈتتــۈرۈپ،
ائندىن دوكتورلۇق وئقۇشـىنى يهنه
وئقـــۇش مۇكاپـــات پـــۇلى بىـــلهن

ـــر ىئنژېنې ـــى كهســـپىدەېئلېكت رلىق
ـــدۇ مۇشـــۇنداق. وئقۇســـىڭىز بولى

ـــــىپ ـــــق كهس ـــــش ائرقىلى قىلى
مهسىلىـــــــسىنىمۇ، ىئقتىــــــــساد
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 . مهسىلىسىنىمۇ ھهل قىالاليسىز
ـــــدە ـــــڭ خهۋىرى وئقۇرمهنلهرنى
بولغىنىـــــدەك، مهن ائمېرىكىغـــــا
دەســلهپته فىزىكىــدا ماگىــستىرلىق
ـــــپ، ـــــۇن كېلى ـــــى ۇئچ وئقۇش
ــــدىن ــــستىرلىقنى تۈگهتكهن ماگى

ــــۇ ــــيىن دوكتورل ــــركې قنى ېئلېكت
ـــان ىئـــدىم ـــدا وئقۇغ .ىئنژېنېرلىقى

ىئككـــى يىلنىـــڭ-ائلـــدىنقى بىـــر
ـــۇتېر ـــودا كومپي ـــدە، جۇڭگ ىئچى
ىئلمى كهسپىدە وئقۇپ، بىرەر يىـل
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بىر خۇسۇسىي شـىركهتته يۇمـشاق
دېتال كهسپىدە ىئـشلهپ، ائنـدىن
ـــتهپكه ـــر مهك ـــدىكى بى ائمېرىكى
ـــــويىچه ـــــى ب ـــــۇتېر ىئلم كومپي

لـۇقدوكتورلۇق وئقۇشى ۈئچۈن تو
وئقـــۇش مۇكاپـــات پـــۇلى بىـــلهن
كهلگهن ۇئيغۇر وئقۇغۇچىدىن بىـر

مۇشـۇنداق. قانچىسىنى ۇئچـراتتىم
باكاالۋر وئقۇشـىنى پۈتتۈرگهنـدىن
كېــيىن، بىــر قــانچه يىــل ىئــشلهپ،
خىزمهت تهجرىبىـسىگه يـاكى بىـر
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قىـــــسىم ىئلمىـــــي تهتقىقـــــات
ــدىن ــشىپ، ائن ــسىگه ېئرى تهجرىبى
ائمېرىكىدىكى وئقۇشـقا ىئلتىمـاس
ــــۇل قىلىــــنىش ۋە قىلغانــــدا، قوب
وئقۇش مۇكاپات پۇلىغـا ېئرىـشىش
ېئھتىمــــاللىقى جىــــق يــــۇقىرى

 . بولىدىكهن
ــــا) 3 ــــى پۇخت چهت ەئل تىلىن

بـــۇ دۇنيـــادىكى ھهر. ۆئگىـــنىش
قانداق بىر دۆلهتكه بارسـا چوقـۇم
.تهلهپ قىلىنىــدىغان بىــر شـــهرت
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ـــــپىرانتلىق ـــــدىكى ائس ائمېرىكى
ــــش ــــاس قىلى ــــىغا ىئلتىم وئقۇش

 بىــلهنTOEFLن، چوقــۇم ۇئچــۇ
GRE 2 دەپ ائتىلىــــــــــدىغان

ــــشىپ، ۇئالردا ــــا قاتنى ىئمتىھانىغ
بۇ ھهقته. ۆئلچهمگه يېتىش كېرەك

www.meripet.comدا 
تهپسىلىي ۇئچۇر بـار بولـۇپ، مهن
ــــــا ــــــۇ يهردە قايت ــــــى ب ۇئالرن

ـــــايمهن ـــــڭ. تهكرارلىم جۇڭگونى
ىئچكـــى ۆئلكىلىرىـــدە وئقۇغـــان
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ۇئيغــۇر وئقۇغۇچىالرنىــڭ ىئچىــدە،
تولۇق كۇرسنى پۈتتۈرۈپ بولغـۇچه

TOEFL ــــــــــــلهن  داGRE بى
الياقهتلىك بولۇپ بولـۇپ، وئقـۇش
ـــا ـــۇپال ائمېرىكىغ ـــۈرۈپ بول پۈتت
ــى ــالر خېل ــگهن ياش ــقا كهل وئقۇش

دېـــمهك، بۇنـــداق قىلىـــش. كـــۆپ
ــــۇمكىن ــــۈنلهي م ــــۇر. پۈت ۇئيغ

ــــىنىپتا ــــۇرچه س ــــدا ۇئيغ دىيارى
وئقۇغان ياشـالر تىـل ۆئتكىلىـدىن

 بىلهن ۆئتۈشـكهوئز تىرىشچانلىقى
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-بۇ جهھهتـته ائتـا. توغرا كېلىدۇ
ائنىــــالر ىئنتــــايىن چــــوڭ رول

وئز بالىسىنى چهتكه. وئينىيااليدۇ
-چىقىرىشنى ائرزۇ قىلىدىغان ائتـا

ـــنىش ـــل ۆئگى ـــۇم تى ـــالر چوق ائنى
جهھهتته ىئـشنى بالـدۇر باشـالپ،
ــــلهن ــــك بى ــــسىغا ىئنچىكىلى بالى
يېتهكچىلىك قىلىپ، تىل ۆئگىـنىش

تىنى وئبدان يارىتىپشاراىئ-شهرت
ــشى كېــرەك ــل ۆئگىــنىش. بېرى تى

ــشىپ ــاتتىق تىرى ــت ق ــسقا ۋاقى قى
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ېئرىـــشكىلى بولىـــدىغان نهرســـه
ۇئ بىــــــر جۇغلىنىــــــپ. ەئمهس

ىئنگلىـز تىلىنـى. ماڭىدىغان نهرسه
پۇختـــا ۆئگىـــنىش ۇئچـــۇن كهم

ــدۇ3دېگهنــدە  . يىــل ۋاقىــت كېتى
ياپون تىلى ۆئگىنىش ۇئچـۇن كهم

شۇڭا بـۇ. ۇدېگهندە بىر يىل كېتىد
ــدۇر ــانچه بال ــشنى ق ــته ىئ جهھهت

تىــل. باشلىــسا شــۇنچه ياخــشى
ــدۈرمهي ــانچه ۈئزۈل ــشنى ق ۆئگىنى
ـــل داۋامالشتۇرســـا شـــۇنچه ىئزچى
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تىـــل ۆئگىـــنىش بىـــرەر. ياخـــشى
كهسپىي دەرس وئقۇشـقا قارىغانـدا

شــــۇڭا ىئــــشنى. جىــــق قىــــيىن
باشالشــتىن بــۇرۇن چوقــۇم پۇختــا
ىئـــدىيىۋى تهييـــارلىق بولۇشـــى

ـــرەك ـــپ. كې ـــقا ېئلى ـــشنى باش ىئ
ــــــلىق ــــــۇچه بوشاشماس چىقمىغ

 . ىئرادىسى بولۇشى كېرەك
چهت ەئلدە وئقـۇش ۇئچـۇن) 4

ـــــسادنى ھهل ـــــدىغان ىئقتى كېتى
نۇرغۇن كىشىلهر ۇئچۇن بۇ. قىلىش
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ـــــدۇر ـــــيىن ۆئتكهل مهن. ەئڭ قى
ــۇش ــدىكى وئق ــدا ائمېرىكى يۇقىرى
مۇكاپات پۇلىغا ېئرىشىـشنىڭ بهزى
.يـــوللىرىنى تهســـۋىرلهپ ۆئتتـــۈم
ـــسىيىدە ـــقا، فران ـــدىن باش ۇئنىڭ
وئقــــــۇش مۇكاپــــــات پــــــۇلى،

وئقـــۇش" فـــورد"ائمېرىكىنىـــڭ 
ـــۈركىيهدە ـــۇلى، ۋە ت ـــات پ مۇكاپ
وئقۇش مۇكاپات پـۇلى دېگهنـدەك
ـــات ـــۇش مۇكاپ ـــسىم وئق ـــر قى بى

يېقىنقـى بىـر قـانچه. پۇللىرىمۇ بار
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يىلدىن بۇيان، بىر نهچچه ۇئيغـۇر
وئقۇش مۇكاپـات" فورد"ياشلىرى 

بـۇ. ائمېرىكىغا كهلدىپۇلى بىلهن 
يىـــــل مهن ۋە يـــــالقۇن تـــــاش
ىئسىملىك بىر ۇئكىمىز ىئككىمىز بىر
قىسىم ۇئيغۇر ياشلىرىغا تۈركىيهدە
وئقـــۇش پۇرســـىتىنى ھهل قىلىـــپ

ــــۈركىيهگه. بهردۇق ــــل ت ــــۇ يى ب
وئقۇشقا كهلـگهن ۇئ ياشـالر ھـازىر
ـــدۇ ـــايىن ياخـــشى وئقۇۋاتى .ىئنت
ــــدىن باشــــالپ ىئككىنچــــى يىلى
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دىكى ياخــــشىۇئالرنىــــڭ ىئچىــــ
ـــسى دۆلهت ـــڭ ھهممى وئقۇغانالرنى

بـۇ. وئقۇش مۇكاپاتىغـا ېئرىـشىدۇ
ىئــــــش بۇنىڭــــــدىن كېيىنمــــــۇ

ـــــشىدۇ ـــــشنىڭ. داۋاملى ـــــۇ ىئ ب
تهپــسىالتىنى بىلمهكچــى بولغــانالر
ـــق ـــخهت ائرقىلى ـــلهن ېئل مهن بى

مهن. ائالقىلهشـــــــسه بولىـــــــدۇ
ــاتلىرى ــۇش مۇكاپ ــۇنداق وئق مۇش
ـــــرەر ۇئچۇرغـــــا ـــــسىدا بى توغرى

ــــسهم، ۇئ ــــالېئرىش ــــى دەرھ الرن
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ــپ ــتىگه چىقىرى ــور بې ــپهت ت مهرى
بهزى ســــهۋەبلهر. قويــــۇۋاتىمهن

ــشقا ــدىن ۇئ يهرگه چىقىرى تۈپهيلى
ــسا ــۇرالرنى بول ــدىغان ۇئچ بولماي
مهنــــدىن ېئلـــــخهت ائرقىلىـــــق
ـــــــــپ ـــــــــورىغانالرغا ەئۋەتى س

 . بېرىۋاتىمهن
قىسقىــسى، وئز بــالىلىرىنى چهت
ــــشنى ــــقا چىقىرى ــــگه وئقۇش ەئل

ىـــالر يـــاكىائن-پىالنلىغــان ائتـــا
.ۆئزلىرى ىئقتىساد توپلىشى كېرەك
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يــــاكى بولمىــــسا يۇقىرىــــدا مهن
تهسۋىرلىگهن يـولالردىن بىرەرىنـى

 . ھهل قىلىشى كېرەك
ائمېرىكـــــا چهت ەئللىـــــك. "3

،"وئقۇغــۇچىالر ســانىنى ائزايتىپتــۇ
دېــــگهن خاتــــا تهشــــۋىقاتنىڭ

 تهسىرىگه ۇئچراش 
ــۇر ياشــلىرى ــدىن بهزى ۇئيغ مهن

رالرنىائمېرىكـــــــــا ۇئيغـــــــــۇ"
ــدىغان ــۇلمانكهن دەپ ائلماي مۇس

ــــۇ ــــتمۇ؟. بولۇپت ــــۇ راس دەپ" ب
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ائمېرىكا"يهنه بهزىلىرى . سورىدى
ــانىنى ــۇچىالر س ــۇق وئقۇغ جۇڭگول

ـــۇ ـــتمۇ؟. ائزايتىپت ـــۇ راس دەپ" ب
بـــۇ ســـۈزلهرنىڭ ھـــېچ. سوراشـــتى

ىئنگلىزچه. قايسىسى توغرا ەئمهس
ــۇ مهســىلىگه ــدىغان ھهمــدە ب بىلى

ــالر تۆۋە ــدىغان ياش ــدىكىقىزىقى ن
: ماتېرىيالنى وئقۇپ باقسا بولىدۇ

http://usinfo.state.gov/eap/Ar
chive/2005/Mar/30-

121750.html  
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ائمېرىكا ھۆكۈمىتى چىقارغان بـۇ
-2003ھۆججهتته ېئيتىلىـشىچه، 

 وئقۇش يىلىـدا جۇڭگـودىن2004
ــــان ــــۇل قىلىنغ ــــا قوب ائمېرىكىغ

 مىڭدىن60وئقۇغۇچىالرنىڭ سانى 
ــــكهن ــــۇق ىئ ــــداائ. ائرت مېرىكى

شهخــسىي پــۇل بىــلهن وئقۇشــقا
وئقۇش مۇكاپـات پۇلىغـا(كهلگهن 

)ېئرىشكهنلهرمۇ مۇشـۇنىڭ ىئچىـدە
ــا  ــسى،" F-1"وئقۇغۇچىالرغ ۋىزى

ــگهن ــلهن كهل ــۇلى بى ــۈمهت پ ھۆك
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ـــۇچىالر  ـــم(وئقۇغ مهســـىلهن، بىلى
"J-1"غـا ) ائشۇرۇشقا كهلگهنلهر
جۇڭگــــودىن. ۋىزىــــسى بېرىــــدۇ

 ۋىزىسى بىـلهنF-1يىلى -2003
ـــــگهن16169 ـــــۇچى كهل  وئقۇغ

ــــۇپ،  ــــسا-2004بول ــــى بول يىل
. وئقۇغـــــۇچى كېلىپتـــــۇ18089

.يهنى، وئقۇغۇچى سـانى ۆئسـۈپتۇ
يــۇقىرى ھــۆججهتته ېئيتىلىــشىچه،
جۇڭگــودىن قوبــۇل قىلىنىــدىغان
ـــدىن ـــانى بۇنىڭ ـــۇچىالر س وئقۇغ
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كېـــيىن يهنه تهدرىجىـــي ھالـــدا
 . ۆئستۈرۈلىدىكهن

مېنـــــى ىئنتـــــايىن ھهيـــــران
 مۇنداق بىـر ەئھـۋالقالدۇرىدىغان

1.3جۇڭگونىڭ نوپۇس سـانى : بار
مىليــــارد، ۇئيغــــۇر دىيارىــــدىكى

ــڭ نوپــۇس ســانىنى  8ۇئيغۇرالرنى
ـــسۇن ـــون بول ـــۇ. مىلي ەئگهر مۇش

نوپـــۇس ســـانى نىـــسبىتى بىـــلهن
ــسبهتتىكى ۇئيغــۇرالر وئخــشاش نى
ائمېرىكىغـــا وئقۇشــــقا كهلــــدى،
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ـــــــۇقىرى  ـــــــسهك، ي 60000دې
ى نهپىر369وئقۇغۇچىنىڭ ىئچىدە 

ــرەك ــۇر بولۇشــى كې ــېكىن،! ۇئيغ ل
مېنىڭ بىلىشىمچه ھـازىر بىـر يىلـدا
ـــۇر ـــان ۇئيغ ـــا كېلىۋاتق ائمېرىكىغ

 كىــشىگىمۇ5وئقۇغۇچىنىــڭ ســانى 
ــدۇ ــارلىق. بارماي ــدىكى ب ائمېرىكى

ــنهن ــانىمۇ تهخمى ــڭ س ۇئيغۇرالرنى
ــــۇپ500-700 ــــدا بول  ائرىلىقى

ـــدۇ ـــشلهيدىغان. تۇرۇۋاتى مهن ىئ
شــــهھهرگه يــــېقىن بىــــر يهردە
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"Glandale "دېـــگهن يهنه بىـــر
مهن يېقىنــدا. كىچىــك شــهھهر بــار

بىر گېزىتته وئقۇسام، بۇ شهھهرنىڭ
 مىڭ بولـۇپ، ۇئنىـڭ120نوپۇسى 

ـــى 40 ـــڭ48 پىرســـهنتى، يهن  مى
.كىـــشى، ەئرمىنىيىلىـــك ىئـــكهن
يهھۇدىيالرنىڭ پۈتـۈن دۇنيـادىكى

ــى  ــدۇ10نوپۇس ــا بارماي . مىليونغ
3.3لــېكىن، ۇئالرنىــڭ ىئچىــدىكى 

ليـــــون كىـــــشى ائمېرىكىـــــدامى
ائمېرىكىـــــــدىكى. ياشـــــــايدۇ
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ـــــــڭ ســـــــانىمۇ  1.5خهنزۇالرنى
دېــــمهك،. مىليونــــدىن ائشــــىدۇ

ائمېرىكـــــــا يارىتىـــــــپ بهرگهن
شـــاراىئتتىن تولـــۇق پايـــدىلىنىش
ۇئچۇن، ۇئيغۇرالر خـېلىال غهيـرەت

ەئگهر مهن. قىلىــــــشى كېــــــرەك
يۇقىرىدا ېئيتىـپ ۆئتـۈپ كهتـكهن
جهھهتـــلهردە پۇختـــا تهييـــارلىق

300لــسا، ھهر يىلىغــا چوقــۇم قى
ــۇچى ــۇر وئقۇغ ــۇق ۇئيغ ــن ائرت دى

ـــــدۇ ـــــا كېلهلهي مهن. ائمېرىكىغ
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 . بۇنىڭغا تولۇق ىئشىنىمهن
ـــۇش ـــپ وئق ـــگه چىقى چهت ەئل
توغرىـــسىدا تهپـــسىلىي ۇئچۇرغـــا
ېئرىــشمهكچى بولــسىڭىز، ائلــدى
ــــــــىغان ۋە ــــــــلهن مهن ياس بى
ـــــــــــــــــــــــــــقۇرۇۋاتقان باش

www.meripet.comـــــــور  ت
مهن بۇ تـور. بېتىنى زىيارەت قىلىڭ

بېتىنـــى يېڭـــى ۇئچـــۇرالر بىـــلهن
داۋاملىـــق تولـــۇقالپ ۋە يـــېڭىالپ

ــــۇرىمهن ــــى. ت ــــدا ۈئرۈمچ يېقىن
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كهچلىـــك گېزىتىنىـــڭ مـــۇخبىرى،
ــۇن ــار تىيىــپ ســىڭلىمىز نۇرغ گۈلن
ىئزدىنىـــپ يـــۈرۈپ، چهت ەئلـــگه
چىقىـــپ وئقۇمـــاقچى بولغـــانالر
ــدى ــاله تهييارلى ــر ماق .ۈئچــۈن بى

  :ۇئنىڭ ائدرېسى
 

http://www.meripet.com/Oqus
h/Bolum1.htm   

بولــۇپ، مهن كهلگۈســىدە چهت
ـــنى ائرزۇ ـــپ وئقۇش ـــگه چىقى ەئل
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قىلىدىغان ياشالرنىڭ ھهممىـسىنىڭ
ــۇپ ــتىم وئق ــر قې ــالىنى بى ــۇ ماق ب
ـــمهن ـــىيه قىلى ـــشىنى تهۋس .چىقى
مهرىـــپهت تـــور بېتىـــدىن باشـــقا،

www.Biliwal.comـــــــــور  ت
بېتىدىمۇ چهتـكه چىقىـپ وئقـۇش
.توغرىسىدا خېلى كۆپ يازمىالر بار
ۇئنىڭدىنمۇ تولـۇق پايدىالنـسىڭىز

 . بولىدۇ
ـــالىنى ـــۇرمهنلهردىن ب ـــا وئق ماڭ
قانداق تهربىيىلهش توغرىـسىدىكى
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مهزمــۇننى ىئمكــانقهدەر كــۆپرەك
يېزىـــشىم توغرىـــسىدا داۋاملىـــق

ـــدۇ ـــلهر كېلىۋاتى ـــۇنداق. تهلهپ ش
ـــۇ يهردىكـــىب ـــا، گهرچه ب ولغاچق

ـــوڭ ـــچه چ ـــلهن ائن ـــۇن بى مهزم
مۇناســـــىۋىتى بولمىـــــسىمۇ، مهن
ېئسىمگه كهلگهن بهزى نهرسىلهرنى

بۈگۈن. بۇ يهرگه قىستۇرۇپ قوياي
قانداق قىلىپ بـالىنى بىـر مهسـىله
-ۈئســتىدە لوگىكىلىــق، ســهۋەب

ــــويىچه ــــجه مۇناســــىۋىتى ب نهتى
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ــيىلهش ــپ تهربى ــدىغان قىلى وئيالي
 قىــسقىچه توختىلىــپتوغرىــسىدا

ـــــــــــسى يهرگه. ۆئتهي مهن بالى
يىقىلىـــپ كهتىـــپ يىغلىــــسا، ۇئ
ــوختىتىش ــسىنى ت ــسىنىڭ يىغى بالى
ـــپ، ـــى ۇئرۇپ، تېپى ۇئچـــۇن يهرن
-تىلــالپ بېرىــدىغان ۇئيغــۇر ائتــا
.ائنىلىرىنى خېلى كوپ ۇئچـراتتىم
ــوغرا ــۇ ت ــش ھهرگىزم ــداق قىلى بۇن

ــۋەتكهن. ەئمهس ــالىڭىزنى يىقىتى ب
ــاكى  ــهيهر ەئمهس، ي ــقا نهرس باش
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ۇئ بالىڭىزنىــــــــــــــــڭ. ەئمهس
دىققهتـــــــسىزلىكىدىن، يـــــــاكى
كىچىكلىكىــدىن كېلىــپ چىققــان
.بولۇپ، سهۋەب بالىڭىزنىڭ ۆئزىدە
ــاكى ــپ ي ــى تېپى ــىز يهرن ــۇڭا س ش

ـــــــاالم، ۆئزۈڭ"ۇئرۇپ بهرمهي،  ب
.يىغلىمــــا. يىقىلىــــپ چۈشــــتۈڭ
بۇنىڭـــدىن. وئرنۇڭـــدىن تـــۇرغىن
ــاڭ ــاراپ م ــيىن ق ەئگهر. دەڭ" كې

ۆئزى قوپـالىغۇدەك بولـسا،بالىڭىز 
ــاڭ ــۇ قويم ــىز يۆلهپم ــۇنداق. س ش
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ــــا ەئڭ ــــۇ بالىڭىزغ ــــسىڭىز، ب قىل
بىــر قــانچه. كۆيۈنگهنلىــك بولىــدۇ

قېتىم ائشۇنداق قىلسىڭىز، بـالىڭىز
يىقىلىــــــپ چۈشــــــسه قىلــــــچه
يىغلىمايــدىغان، ھهمــدە ســىزگىمۇ
قــاراپ يــۈرمهي، وئرنىــدىن ۆئزى

ــــدۇ ــــدىغان بولى ــــداق. تۇرى ۇئن
الىڭىزدا لوگىكىلىــققىلمىــسىڭىز، بــ

ــدارى، ۋە ــش ىئقتى ــۇر قىلى تهپهكك
نهتىجه نۇقتىسى-ىئشالرنى سهۋەب

بويىچه توغرا وئيالش ىئقتىدارىنىڭ
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.ۆئسۈپ يېتىلىشىگه تهسىر يېتىـدۇ
شۇنداقال بالىڭىز ھه دېسىال سـىزگه
يــاكى باشــقىالرغا يۆلىنىۋالىــدىغان

مهن يېقىنقــى بىــر. بولــۇپ قالىــدۇ
 ىئنتېرنېــتقــانچه يىلــدىن بۇيــان،

ائرقىلىق ېئلىپ بېرىلىۋاتقـان چهت
ــسىدىكى ــۇرالر ائرى ــدىكى ۇئيغ ەئل

مۇنــازىرىلهرگه-بىــر قىــسىم بهس
ـــڭ شـــهيىئلهر ـــاراپ، ۇئيغۇرالرنى ق
ۈئســـتىدە لوگىكىلىـــق تهپهككـــۇر
يۈرگــۈزۈش ىئقتىــدارىنىڭ نهقهدەر
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بىرسـى. تۆۋەنلىكىنى ھېس قىلـدىم
بىــــر مهســــىله توغرىــــسىدا ۆئز

تۇرىغـــا قويـــسا،كۆزقارىـــشىنى وئت
3-2ائرا پىكىر ائلماشتۇرۇش -وئز

مهرتهمـــــگه بارمـــــاي تـــــۇرۇپال
ــپ ــۇنى ۆئزگىرى ــڭ مهزم مۇنازىرىنى

سـهن"دەسلهپته مۇنازىرە . كېتىدۇ
دېـگهن" XXXوئتتۇرىغا قويغـان 

سىزىق بىلهن مېڭىپ، بىر دەمـدىن
ــــنال  ــــۇرۇن "كېيى XXXســــهن ب

دېگهنـگه ۆئزگىرىـپ، يهنه" ىئدىڭ
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سـېنىڭ داداڭ "بىر دەمدىن كېيىن
XXXســـېنىڭ تۇغقىنىـــڭ.  ىئـــدى
YYYدېگهنگه ۆئزگىرىـپ،"  ىئدى

ائخىرىــدا قارىــسىڭىز بــۇ مۇنــازىرە
يېڭــــى باشــــالنغاندا وئتتۇرىغــــا
قويۇلغــان مهزمۇنــدىن ەئســهرمۇ

ائنــدىن ەئڭ ائخىرىــدا. قالمىغــان
ـــر ـــۇزۇپ-بى ـــى ب ـــى ائغزىن بىرىن

ــــــان ــــــازىرمۇ چهت. تىلالۋاتق ھ
داەئلـــدىكى ۇئيغـــۇرالر ائرىـــسى

ــي ــر ىئلمى ــق بى ــت ائرقىلى ىئنتېرنې
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مۇنازىرە ياكى پىكىر ائلماشتۇرۇش
ـــايىن تهس ـــرىش ىئنت ـــپ بې .ېئلى
مۇنازىرىگه قاتناشقان خېلـى كـۆپ
ـــش ـــېمه ىئ ـــڭ ن ـــشىلهر ۆئزىنى كى

بـۇ. قىلىۋاتقىنىنى ۆئزىمۇ بىلمهيدۇ
جهھهتتىكى ىئشالر مهن ھازىرغىچه
ۆئزۈم كۆرۈپ باققان ائق تهنلىكلهر

ــــايىنجهمىئيىتىنىڭ ــــدىن ىئنت كى
شۇڭالشـــقا،. چـــوڭ پهرق قىلىـــدۇ

ـــا ـــۇ جهھهتتىكـــى-ائت ـــالر ب ائنى
ـــك ـــى كىچى ـــاال تېخ ـــشالرغا ب ىئ
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ۋاقتىدىن باشالپ ىئنتايىن دىققهت
ائلــدى بىـــلهن. قىلىــشى كېـــرەك

ۆئزلىــرى ھهر بىــر ىئــشنى ىئنتــايىن
ەئستايىدىل، لوگىكىلىق تهپهككۇر
بىــــلهن وئياليــــدىغان بولۇشــــى،

ۆزى ۋە ھهر بىـرۆئزىنىڭ ھهر بىر سـ
ـــداق ـــسىغا قان ـــڭ بالى ھهرىكىتىنى
تهســـىر بولىـــدىغانلىقىنى ائلـــدىن

بىر تـال ىئـشتىمۇ. وئيلىشى كېرەك
.بىخهســتهلىك قىلماســلىقى كېــرەك

ماۋۇ ىئشنى باالمغا نـېمه ۈئچـۈن"
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دەيمهن؟ ماۋۇ ىئشنى باالم ۈئچۈن
نــېمه مهقــسهتته قىلىــمهن؟ مهن
ۇئنىڭــــدىن قانــــداق نهتىجىــــگه

ـــــــــــشمهكچى -دەپ ۆئز" ؟ېئرى
ــــۇرۇڭ ــــوراپ ت ــــزدىن س .ۆئزىڭى
ــلهن ــالىڭىز بى ــسىال ب ــهت بول پۇرس
-وئخــشاش وئرۇنــدا تــۇرۇپ بهس

ــڭ ــپ بېرى ــازىرە ېئلى ــز. مۇن ھهرگى
يېڭىۋېلىش ۈئچۈن ائدالهتـسىزلىك

ـــاڭ ـــېنىڭ. "قىلم ـــگهن س مهن دې
ـــــــــــــــۇرى!" داداڭ دەپ مهجب
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ســـىز بـــالىڭىزنى. بويـــسۇندۇرماڭ
ــلهن ــسىزلىك بى ــزگه ائدالهت ۆئزىڭى

ـــــۇ ـــــسۇندۇرسىڭىز،مهجب رى بوي
باشــقىالرمۇ بالىڭىزغــا ائشــۇنداق
قىلغانـدا بـالىڭىز قىلـچه قارشـىلىق

ــى ۈئن ــهتمهي، ۇئن ــسىز-كۆرس تىن
ــۇپ ــدىغان بول ــۇل قىلى ــدا قوب ھال

بالىڭىزغـــا تـــوغرا. چـــوڭ بولىـــدۇ
ــشى ىئقتىــدارنى ــىنى ۋە ياخ نهرس
ــــــدە ــــــسىڭىز، مۇنازىرى ۆئگىتهلى
.يېڭىلىپ قالسىڭىزمۇ كېـرەك يـوق
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ــ ــىز ائدى ــىزنىڭس ــسىڭىزال، س ل بول
بـــالىڭىز كۆڭلىـــدىكى ائبرويىڭىـــز
.ھهرگىزمـــۇ چۈشـــۈپ كهتمهيـــدۇ
ــىزنى ــالىڭىز س ــسىچه ب ــڭ ەئك ۇئنى
ۆئزىــگه تېخىمــۇ بهكــرەك ۆئرنهك

 .قىلىدىغان بولىدۇ
 
 
 
 



822 

  
ەئركىـــن: رەســـىمدەيـــۇقىرىقى  

سىدىقنىڭ وئغلى دىلشات ۆئزىنىـڭ
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ياتـــاق ۆئيىـــدە بىـــر كومپيـــۇتېر
 .قۇراشتۇرماقتا
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ـــشات: يـــۇقىرىقى رەســـىمدە دىل
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قۇراشتۇرۇپ چىققـان كوپيۇتېرنىـڭ
 .ىبىر كۆرۈنۈش
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يىلــى-2006: يــۇقىرىقى رەســىم
ـــــۈنى كهچـــــته،-6 ـــــابىر ك نوي

ـــــــــدە ـــــــــشاتنىڭ مهكتىپى دىل
شــــهرەپ-مهملىكهتلىــــك شــــان

ـــۇك ـــق پوتل ـــڭ يىللى جهمىئيىتىنى
")potluck"ىئنگلىــــــــــــزچه (

ـــۇدىلـــ. زىيـــاپىتى بولـــدى شات ب
جهمىئيهتنىـــڭ ۆئز مهكتىپىـــدىكى
ـــپ ـــدىن تارتى ـــسى قۇرۇلغان شۆبى
.ۇئنىڭغا رەىس بولۇپ ىئشلهۋاتىدۇ
تاماق يېيىلىپ بولغاندىن كېـيىن،
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.بىر ساەئتلىهك يىغىنمـۇ ېئچىلـدى
ـــا ســـۆزگه ـــسى يىغىنغ رەسىمدىكى

ــــــان  "Dustin Walker"چىقق
ــــلهن ــــۇچى بى ىئــــسىملىك وئقۇغ

 .دىلشاتتۇر
ور بېكىتىـدىنبىلىـۋال تـ: تهھرىر
 مۇخبىر

ائمېرىكىلىقالرنىــڭ: ســۇائل. 12
ــى« ــورۇن مهدەنىيىت ــدە» س ھهققى

ىئككى كهلىمه سۆزلهپ ۆئتهمسىز؟ 
ــك، ــر كــۆپ مىللهتلى ــا بى ائمېرىك
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ــپ ــوغرىراق قىلى ــۇ ت ــاكى، تېخىم ي
ېئيتقانــــدا، ھهمــــمه مىللهتلىــــك
دۆلهت بولغاچقا، مېھمانـدارچىلىق
ـــدا ـــتىدە توختالغان ـــى ۈئس ائدىت

دېگهن سـۆز بىـلهن" ىلىقائمېرىك"
ـــــوغرا ائمېرىكـــــا ەئھـــــۋالىنى ت

ــدۇ ــۇم. تونۇشــتۇرغىنى بولماي چوق
-ھهر بىر مىللهت ۈئستىدە ائيـرىم
.ائيرىم توختىلىشقا تـوغرا كېلىـدۇ
ــشىمچه، ــڭ كۆزىتى ــىلهن، مېنى مهس
ـــــسىكىلىق، ـــــدىكى مېك ائمېرىكى
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ـــــشاش ـــــستانلىقالرغا وئخ ھىندى
كهمــبهغهل دۆلهتلهردىــن كهلــگهن

يـاپهت بىـلهن كۆڭـۈلمىللهتلهر زى
ېئچىشنى ائساسىي مهزمۇن قىلغان
.مېھماندارچىلىقنى كۆپرەك قىلىدۇ
ـــسىز ـــسا زىياپهت كـــورېيهلىقالر بول
مهدەنىي پاائلىيهتلهرنى، مهسىلهن
كىچىك بالىالرنىڭ پىائنىنو چـېلىش
ـــــڭ ـــــسى، ۋە چوڭالرنى مۇسابىقى
ـــسى ـــاش مۇسابىقى ـــول وئين پۇتب
ـــدۇ ـــۆپرەك قىلى ـــارلىقالرنى ك .قات
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ـــسا زىيـــاپهتنى ۆئزۇئي غـــۇرالر بول
ـــــل ـــــان ھهر خى ـــــگه ائلغ ىئچى
ــــرىش ــــپ بې ــــشالرنى ېئلى يىغىلى
جهھهتــــــته دۇنيــــــا بــــــويىچه

ــلهت" ــدىن تاشــقىرى مىل "دەرىجى
 . بوالاليدىغانلىقىغا ىئشىنىمهن

18مهن ائمېرىكىغــــا كهلــــگهن 
يىلدىن بۇيان، مېنىـڭ ۇئيغـۇردىن
ــــلهت ۇئيۇشــــتۇرغان باشــــقا مىل

 ۋاقــتىمســورۇنالرغا بېرىــپ باققــان
ــــــــــدى ــــــــــايىن ائز بول .ىئنت
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ائمېرىكىلىقالرنىڭ تويىدىن پهقهت
ــاقتىم ــپ ب ــىگىال بېرى ــازىر. بىرس ھ

ســـاناپ باقـــسام ۆئيىـــگه بېرىـــپ
ــــــان ــــــۇپ باقق ــــــان بول مېھم
ـــسى پهقهت ـــرىكىلىقالر ائىئلى ائمې

ـــــدا ىئـــــكهن10 ـــــز.  ەئتراپى بى
ــدا ەئڭ كــوپ قاتناشــقان ائمېرىكى
نهرسه ھهر يىلى يـازدا شـىركهتتىن

ـــــزچهۇئيۇشـــــت ۇرىدىغان، ىئنگلى
ــك" ــدىغان داال" پىكنى دەپ ائتىلى

بۇ وئلتۇرۇشـنى. وئلتۇرۇشى بولدى
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ــــدە  ــــك"مهن تۆۋەن دەپ" پىكنى
قالغــانلىرى بولــسا بىــز. ائتــايمهن

ـــــــــــــــــڭ ۆئز ائرا-ۇئيغۇرالرنى
 . وئلتۇرۇشىدۇر

مهن قاتنىشىپ باققـان يـۇقىرىقى
 تـۈرگه2ائمېرىكىلىقالر سـورۇنىنى 

بىرســىۇئنىــڭ . ائيــرىش مــۇمكىن
-ھهر بىـــــر ائدەمـــــگه ائيـــــرىم

ــاق ــشىلىك تام ــر كى ائيرىمــدىن بى
مهسىلهن،. تهيياراليدىغان سورۇن

بىز قاتناشـقان تـوي ەئنه شـۇنداق
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تويغــا قاتناشــقان بــارلىق. بولــدى
-3مېھمانالر ائلـدىن بېكىـتىلگهن 

 خىل تاماقنىڭ ىئچىـدىن بىرنـى4
تامــاق ۋاقتىــدا ھهر بىــر. تالاليــدۇ

ىغـــان تامـــاقائدەمـــگه ۆئزى تالل
ـــدۇ ـــى. كهلتۈرۈلى ـــڭ پهرق تاماقنى

ـــته ـــدىكى گۆش ـــهن ۇئنىڭ ائساس
بولۇپ، بىرسى توخۇ گۆشى، بىرسى
ــق ــى بېلى ــى، يهنه بىرس ــاال گۆش ك

ــــدۇ ــــدەك بولى ــــا. دېگهن ۇئنىڭغ
قوشــۇمچه بىــر ائز يــاڭيۇ يــاكى
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ـــهي ـــدە ائزراق س ـــۈرۈچ، ھهم -گ
ــدۇ ــگه ائلى ــاتالرنى ۆئز ىئچى .كۆكت

رانـالكهلتۈرۈلگهن تاماققا ائدەم ائ
تويمايـدىغانالرمۇ چوقـۇم(تويىدۇ 

).ائز بولماســــــلىقى مـــــــۇمكىن
ىئككىنچى سورۇن ھهمـمه تامـاقنى
بىر جايغا قويـۇپ، مېھمـانالر ۆئزى
خالىغان تاماقالرنى بىر تهخـسىگه
ـــا ـــان جايغ ـــپ، ۆئزى خالىغ ېئلى
بېرىــــپ يهيــــدىغان ســــورۇندىن

بــۇ خىلــدىكى ســورۇن. ىئبــارەت
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ـــقا ـــدا ەئڭ وئمۇمىيالش نائمېرىكى
ـــدىكى ـــر رايون ـــۇپ، ھـــازىر بى بول
ۇئيغۇرالرنىڭ ھهممىسى بىـر يهرگه
ـــدىغان ـــپ بارى ـــۇپ ېئلى جهم بول
يىغىلىــــــشالردىمۇ مۇشــــــۇنداق

بۇنـداق. قىلىدىغان بولۇپ كهتتـى
ســورۇندىمۇ وئلتۇرغــان جــايىڭىزدا
تاماق بولمىغان بولغاچقـا، تامـاق

 مىنـــــــۇت30يېـــــــيىش پهقهت 
ەئتراپىـــدا داۋاملىـــشىپ، قالغـــان

ــــــت ــــــچهۋاقى ــــــاق ائن الردا تام
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ۇئيغــــــــــۇر. يېيىلمهيــــــــــدۇ
دىيارىدىكىـــدەك چـــوڭ تامـــاق

تامـاق ۈئسـتىلىنىڭ. ۈئستىلى يوق
وئتتۇرىــــسىدا چۆرگىلهيــــدىغان

شۇڭا ھهمـمه ائدەم. قىسمىمۇ يوق
بىــر ۈئســتهلگه توپالشــقان وئپــچه
ـــورۇندىكى ـــچه س ـــورۇن ۋە وئپ س
.وئرتـــــــاق پـــــــاراڭمۇ يـــــــوق
ــدا، ــك قىلغان ــرىكىلىقالر پىكنى ائمې

ـــــاك ـــــاني ـــــسىدا مېھم ى ھويلى
كۈتكهنــدە، ھهرگىــز ســورۇننى بىــر
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ـــاق ســـۆزدىن باشـــلىمايدۇ .وئرت
شــىركهتنىڭ پىكنىكلىرىــدىمۇ ھــېچ
قانداق باشلىق، ھېچ قانداق كىشى
ــــدۇ ــــۆز قىلماي ــــا س .كوللېكتىپق
پىكنىكنىڭ مهقسىتى پهقهت يېيىش
ۋە كۆڭـــۈل ېئچىـــش بولغاچقـــا،

ـــدۇ ـــپ تارقاي ـــۇنىال قىلى مهن. ش
ھمانــــدارچىلىقائمېرىكىنىــــڭ مې

سورۇنى توغرىسىدا مۇشۇ جاۋابنىڭ
.ائخىرىدا يهنه ائزراق توختىلىمهن
ائمېرىكىلىقالرنىڭ ۆئيىـگه بېرىـپ
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مېھمـــــــــــــان بولـــــــــــــۇش
سهرگۇزەشــتلىرىمدىن شــۇنى ھــېس
قىلــدىمكى، ۇئالرنىــڭ تهييارلىغــان
تـــامىقى ېئـــشىپ قالـــسا، ۇئ بىـــر

وئي ىئگىسى. نورمالسىزلىق ىئكهن
.شىپ قالـدىماۋۇ كىچىككىنه ېئـ"

ـــــسىلهر؟ ـــــسىڭالر يهي دەپ" قاي
بـۇ جهھهتـته. توۋالپ كېتىدىكهن

بىز ۇئيغۇرالر دەل ۇئنىڭ ەئكـسىچه
ـــز ـــۇم راۋۇرۇس: ىئكهنمى ـــز چوق بى

ـــــاق ـــــالغۇدەك تام ـــــشىپ ق ېئ
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ـــرەك ـــشىمىز كې ـــداق. تهييارلى ۇئن
ــسه، ــۈگهپ كهت قىلمــاي، تامــاق ت

بولۇپ، ۆئي" تاماق يېتىشمىگهن"
ىــپىئگىــسى ىئنتــايىن نومــۇس قىل

 . كېتىمىز
ــــــىيالىق ــــــدىكى ائس ائمېرىكى
مىللهتلهر ائچقـان رېـستوراندا بىـر
قىسىم چوڭ تهخسىدە چىقىدىغان
ــقا ــۇپ، باش ــار بول ــېمهكلىكلهر ب ي
ـــــستورانلىرىدا ـــــڭ رې مىللهتلهرنى
ــــله ــــمه ائدەم بىل ــــداق ھهم ۇئن
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.يهيدىغان نهرسىلهر ائساسهن يوق
بىــر تــوپ ائدەم بىــر رېــستورانغا

دەم ۆئزىنىــڭكىرســىمۇ، ھهر بىــر ائ
ـــدۇ ـــامىقىنى ۆئزى بۇيرۇي ـــز. ت بى

بهزىدە بىر چوڭ تۈرنى تامـامالپ،
ـــسىدىن ـــرىكلهش يۈزى ـــى تهب ۇئن
باشلىقىمىز بىزنـى ۆئز پـۇلى بىـلهن
بىر رېستورانغا چاقىرىـپ قالـسىمۇ،
ـــرىم ـــز ائي ـــاقنى ھهر بىرىمى -تام

ۇئنىڭ پۇلىـسىنى. ائيرىم بۇيرۇيمىز
ــدۇ ــلىقىمىز تۆلهي ــۇنداق. باش مۇش
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تامـاق يـوق سـورۇننىڭ بىـروئپچه 
ائالھىــدىلىكى، ۇئنىڭــدا ائساســهن
.ىئـــــسراپچىلىق بولمايـــــدىكهن
ائمېرىكىلىقالر بۇيرۇتقان تـامىقىنى

ەئگهر يهپ. پــاكىز يهپ تۈگىتىــدۇ
بواللماي قالسا، ېئـشىپ قـالغىنىنى

ائدەمنــى ھهيــران. ېئلىــپ كېتىــدۇ
قالدۇرىـــــدىغىنى شـــــۇكى، مهن
ىپكۆپىنچه ەئھۋالدا ۇئالرنىڭ ېئش

ــپ ــۇ ېئلى ــان ائزراق گۈرۈچنىم قالغ
ائمېرىكىـدىكى. كهتكىنىنى كۆردۈم
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ھهممه رېستورانالر تاماقنى ۆئيىـگه
ــدارالر ۈئچــۈن ــدىغان خېرى ەئكېتى
قهغهز قاچــا ۋە پىالســتىك خالتــا
ــىز ــۇپ، س ــان بول ــارالپ قويغ تهيي
ۇئالردىـــن قانچىلىـــك سورىـــسىڭىز
ــىزگه شــۇنچىلىك بېرىــدۇ .ۇئالر س

ــستورانالر ــاقنىبهزى رې ــى تام  تېخ
ۆئزلىــرى قهغهز قاچىغــا قــاچىالپ،
ۇئنــى پىالســتىك خالتىغــا ســېلىپ،
ھهتتا چىرايلىق چىگىپ تهييارالپ

كىـشىلهر نهزىرىـدە بـۇ بىـر. بېرىدۇ
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خىل ېئسىل ەئخـالق بولـۇپ، ھـېچ
ــشتىن ــداق قىلى ــداق ائدەم بۇن قان

ۇئنىڭغــــا. نومــــۇس قىلمايــــدۇ
ــدا ــش قاتارى ــال ىئ ــايىن نورم ىئنت

 . ىلىدۇمۇائمىله ق
ــان ــهن قورۇغ ــاپونلۇقالر ائساس ي

قىزىـــل گـــۆش. تامـــاق يېمهيـــدۇ
ــاال( ــوي گۆشــى ۋە ك ــىلهن، ق مهس

نىمــۇ ائساســهن) گۆشــى دېگهنــلهر
ــــدۇ ــــى. يېمهي ــــدىغان گۆش يهي

ائساســـهن دېڭىـــز ھايۋانلىرىنىـــڭ
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گۆشى بولۇپ، ھهر ۋاقلىق تامـاقنى
.ائز لېكىن كۈچلۈك قىلىپ يهيـدۇ

ەمنـىشۇڭا ياپونلۇقالردا سېمىز ائد
ــيىن ــايىن قى ــاق ىئنت ــڭ. تاپم مېنى

ائڭلىــشىمچه ياۋروپالىقالرنىــڭ بىــر
ۋاقلىق تامىقى ىئنتايىن ائز بولۇپ،
ياۋروپاغــــــا بېرىــــــپ باققــــــان
ۇئيغۇرالرنىــڭ ســۆزلهپ بېرىــشىچه،
ۇئيغــۇرالر ۇئ يهردىكــى رېــستوراندا
سېتىلىدىغان بىر كىشىلىك تاماققـا
تويۇش ائساسهن مۇمكىن ەئمهس
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ــرياۋرو. ىئــكهن پالىقالرنىــڭ ھهر بى
ۋاقلىــق تامــاق ۈئچــۈن ىئــستېمال
قىلىدىغان ائشۇنداق ائز بولغاچقا،
ــــلهر ــــۇ ســــېمىز ائدەم ۇئ يهردىم

 . ىئنتايىن كهم ۇئچرايدىكهن
مهن بۇ يىل يازدا ۇئيغۇر دىيارىغا
ــسۇدىكى ــپ، ۈئرۈمچــى ۋە ائق بېرى
رېستوران تهرەققىياتلىرىنى كۆرۈپ،
ـــــدىم ـــــران قال ـــــايىن ھهي .ىئنت

ۇرالرنىڭ رېستوران ساھهسـىدەۇئيغ
ــۋى ــارىتىش ۋە ەئنەئنى ــك ي ىئگىلى
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قۇرۇلـــۇش-ۇئيغـــۇر بىناكـــارلىق
ســهنىئتىنى جــارى قىلــدۇرۇش ۋە
ۇئالرنـــى تهرەققىـــي قىلـــدۇرۇش
ــــۈرگهن ــــا كهلت ــــته قولغ جهھهت
نهتىجىلىرىـــــــدىن ىئنتـــــــايىن

ھهمـــــــدە ۇئ. تهســـــــىرلهندىم
رېــستورانالرنىڭ تامىقىــدىن يۇرتتــا

نىــدا تــازا ھهپــته جهريا3بولغــان 
پۇخــــــــــادىن چىققــــــــــۇچه

ــــدىم ــــڭ. ھۇزۇرلىنىۋال ۇئيغۇرالرنى
ــــسى، ۋە وئي ــــۇش تېخنىكى قۇرۇل
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ىئچىنى چىرايلىق نهقىش ۋە گۈزەل
رەڭلهر بىلهن بېزەش تېخنىكىـسىغا
ـــدۇم ـــل بول ـــايىن قايى .مهن ىئنت
ـــــنى ـــــداق تۇرمۇش ـــــڭ بۇن مېنى
كهچـــــــۈرمىگىنىمگه، بۇنـــــــداق

15تهرەققىياتالرنى كـۆرمىگىنىمگه 
بىـز ائمېرىكىـدا. ان ىئدىيىل بولغ

ــــــــــۇر ــــــــــۇ ۇئيغ ھهقىقهتهنم
ــدا ــان ھال ــدىن ائيرىلغ مهدەنىيىتى
ــــايىن ياشــــايدىغانلىقىمىزنى ىئنت

بىزنىـڭ بـۇ. چوڭقۇر ھـېس قىلـدىم
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يهردە ىئشىمىز ىئنتـايىن جىـددىي،
يولغا كېتىدىغان ۋاقتىمىز ناھايىتى
ــــــــته ــــــــا، ھهپ ۇئزۇن بولغاچق
ــر كۈننىــڭ ــدىكى ھهر بى ائرىلىقلىرى

 ائران بىـر خىـل ۇئيغـۇركهچلىكـى
.تــــامىقى ېئتىــــپ يېيهلهيمىــــز
ــــلۈكى بولــــسا ائلــــدىنقى چۈش
ائخشىمى ېئشىپ قالغـان تامـاقنى

يــاكى بولمىــسا. ەئكېتىــپ يهيمىــز
ۇئيغـۇر(ىئدارىنىڭ ائشخانىسىدىن 
باشــــقا) تــــامىقى بولمىغاچقــــا
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ـــپ ـــامىقىنى ېئلى ـــڭ ت مىللهتلهرنى
ــز ــر. يهيمى ــدە باشــقىچىراق بى بهزى

كېلىــپ، پــۇلنىنهرســه يېگــۈمىز 
كۆتــــۈرۈپ بازارغــــا چىقــــساقمۇ،
ائغزىمىزغــا تېتىغــۇدەك ھــېچ نــېمه

 بىز ياشاۋاتقان لوس-تېپىلمايدۇ 
ائڭهلهس رايونىـــدا ھـــېچ قانـــداق
ۇئيغــۇر يــاكى تۇڭگــان رېــستورانى

بهزىـــدە تـــۈرك، ىئرانلىـــق،. يـــوق
ائفغانىـــستانلىق قاتـــارلىق باشـــقا
مۇســۇلمان مىللهتــلهر رېــستورانىغا
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لــېكىن. ىنــى بــارىمىزتامــاق يىگ
ۇئالرنىـــڭ تاماقلىرىنىـــڭ تهمىمـــۇ
ــــق ــــق پهرقلى ــــدىن جى بىزنىڭكى
بولغاچقا، ۇئ تامـاقالر بىـز ۈئچـۈن

ال بولـــــۇپ،" بىـــــخهتهر"پهقهت 
بىزنىــڭ ۆئز يۇرتىمىزنىــڭ تامىقىغــا
ــۇ ــشىمىزنى ائزراقم ــان سېغىنى بولغ

شۇڭالشــقا ۇئيغــۇر. قاندۇرالمايــدۇ
تۆكـــــۈنگه-تـــــامىقى ۋە تـــــوي

ۇر ســورۇنلىرى بىــزوئخــشاش ۇئيغــ
ۈئچۈن ائمېرىكىدا تېپىلمايـدىغان
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ــــــسىم ــــــر قى ــــــايىن ائز بى ىئنت
 . نهرسىلهرنىڭ بىر قىسمىدۇر
ــڭ  ــدى ۇئيغۇرالرنى ــورۇن"ەئم س

دە ساقلىنىۋاتقان بىـر" مهدەنىيىتى
قـــانچه مهســـىلىلهر ۈئســـتىدىمۇ
ــــۈپ ــــپ ۆئت ــــسقىچه توختىلى قى

بـــۇ مهســـىلىلهر نۇرغـــۇن. كېـــتهي
گهنۇئيغـــۇرالر ۈئچـــۈن ســـېزىلمى

ــىلهر ەئمهس ــق-نهرس مهن داۋاملى
باشقىالردىن بۇ مهسىلىلهر ۈئستىدە
غــــــودۇرلىغىنىنى ۋە شــــــىكايهت
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ــــۇرىمهن ــــى ائڭــــالپ ت .قىلغىنىن
ېئھتىمال ۇئيغۇر دىيارىدا بۇ ھهقته
ائز بولمىغان نهرسىلهرمۇ يېزىلغـان
ۋە بىر قىسىم تهشۋىقاتالرمۇ ېئلىـپ

شۇنداق. بېرىلغان بولۇشى مۇمكىن
ــسىمۇ م ــشهبول ــۇ يهردە ەئندى هن ب

ــانچه مهســىلىنى ــر ق ــان بى قىلىۋاتق
 . تىلغا ېئلىپ ۆئتۈپ كېتهي

 ۇئيغـــــــۇر.ىئـــــــسراپچىلىق. 1
دىيارىـــدىكى چـــوڭ شـــهھهرلهردە
-ۆئتكــــۈزۈلگهن ۇئيغــــۇر تــــوي
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ـــــدىكى ىئـــــسراپچىلىق تۆكۈنلىرى
ـــــدىغان، ۋە ـــــمه ائدەم بىلى ھهم
ھهمــمه ائدەم قاقــشايدىغان بىــر

ەئمىليهتتىمـــۇ،. مهســـىله ىئـــكهن
ــوي تۆكۈنــدىكى ىئــسراپچىلىق-ت

ۇئيغۇرالرنىڭ ەئڭ قـاالق تهرىـپىگه
ۋەكىللىك قىلىـدىغان نهرسـىلهرنىڭ
.بىرى، دېيىشكه پۈتـۈنلهي بولىـدۇ
ـــــلهن ـــــچهم بى ـــــداق ۆئل ھهرقان
قارىغانـــدىمۇ، ۇئنىڭـــدىن ھـــېچ
قانداق ىئلمىيلىك تېـپىش مـۇمكىن
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ـــران. ەئمهس ـــېكىن، مېنـــى ھهي ل
قالدۇرىــدىغىنى شــۇكى، گهرچه بــۇ

گه" مهســـــىله"ســـــىله بىـــــر مه
 يىل بولغان10ائيالنغىلى نهچچه 

بولــسىمۇ، بــۇ مهســىله ۈئســتىدە
كىــشىلهر ەئڭ كــوپ قاقــشايدىغان
بولسىمۇ، ۇئ ۋىاليهت ۋە ۇئنىڭدىن
ــهھهرلهردە ــك ش ــۇقىرى دەرىجىلى ي

ـــــۇ ـــــېخىچه تۈزىتىلمهپت بهزى. ت
جهھهتــــته تېخــــى بارغانــــسېرى
.ېئغىرلىـــشىپ كهتكىلـــى تۇرۇپتـــۇ
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قوبۇل قىلىش مـۇتلهقۆئزگىرىشنى 
كــوپ ســاندىكى كىــشىلهر ۈئچــۈن
خېلــى قىيىنغــا توختايــدىغان بىــر

ــۇم. ىئــش ــسىمۇ، چوق شــۇنداق بول
ـــــرەر ائدەم چىقىـــــپ، بىـــــر بى
ۆئزگىرىشنى، بىر يېڭىلىقنى باشالپ

ـــرەك ـــشى كې ـــمه ائدەم. بېرى ھهم
شىكايهت قىلىپ، لېكىن ھـېچ كىـم
ـــۈ ـــىله مهڭگ ـــسه، مهس ۆئزگهرتمى

ــشىپ كېتىۋېر ــدۇداۋاملى ــڭ. ى مېنى
ائمېرىكىغــا وئقۇشــقا كهلــگهن بىــر
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ياش تونۇشۇم ۆئزى توي قىلغانـدا،
تـــوي ســـورۇنلىرى ۈئچـــۈن ھـــېچ
قانداق ھاراق تهييارلىمىغانلىغىنى،
شـــۇنىڭ بىـــلهن ۇئنىـــڭ تـــويى

ـــوي" ـــسىز ت ـــانلىقىنى" ھاراق بولغ
ــــپ بهردى ــــر. ېئيتى ــــۇ بى مهن ب

ەئمهســمۇ-وئمۇمالشــقان ىئــشمۇ
ــــــمهن ــــــېكىن مهن ۇئ. بىلمهي ل

ـــــــــايىن تونۇشـــــــــىمدىن ىئنت
ـــــــــىرلهندىم ـــــــــدە. تهس ھهم

ۇئنىـــڭ ۈئچۈنمـــۇ. پهخىرلهنـــدىم
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بۇنداق قىلىشتا جهمىئيهت بېسىمى
.ائز بولمىغــان بولۇشــى مــۇمكىن
ـــۇ ـــېكىن ۇئ ائشـــۇنداق قىالالپت .ل

ــــــــار  ــــــــيهت"ناچ ۋە" مهدەنى
ائدەتلهرنـــــى ۆئزگهرتىـــــشته، ۋە
يېڭىلىــق يارىتىــشتا بىــزگه مانــا

ــدىغان ۇئي ــۇنداق قىالالي ــۇرمۇش غ
مانـا مۇشـۇنداق. ياشلىرى كېـرەك

ەئگهر. يــول باشــالمچىالر كېــرەك
ــي ــىز ىئلمى ــى س ــا ىئكهنلىگىن خات
جهھهتــتىن تولــۇق چۈشهنــسىڭىز،
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.ۇئنى داۋامالشتۇرۇشنى توختىتىـڭ
مهن ائلدىنقى بىر سوائلغا يازغـان
جاۋابتا، بىر ياپونلۇق مىليونېرنىـڭ
ۈئرۈمچىدە سۇ قىسلىقىنى ائڭـالپ،

 كۆڭــــۈل بۆلۈشــــنىۇئيغۇرالرغــــا
ـــدە كـــۆڭلىگه پۈكـــۈپ، ،ۈئرۈمچى

ــان  ــر6-5تۇرغ ــدە بى ــۈن ىئچى  ك
قېتىممۇ مۇنچىغا چۈشمىگهنلىكىنى

ۇئيغۇرالر ىئچىـدە. سۆزلهپ ۆئتتۈم
ـــىقى ـــرەر ۋاق قورس ـــۈنى بى ھهر ك
تــويغىچه تامــاق يېيهلمهيــدىغان،
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لهغـمهن-يىلدا بىرەر قېتىممۇ پولو
يېيهلمهيدىغان ۇئيغۇر دېھقـانلىرى

 تولىغــۇ؟ بىــر مېھمانغــاكۈرمىــڭ
ــــك ــــشىلىك يېمهكلى نهچــــچه كى
تهييارلىتىپ تـوي قىلىۋاتقانالرنىـڭ
ېئـــسىگه ائشـــۇ دېھقـــانالر زادىـــال

تۆكــۈنگه-كهلمهمدىغانــدۇ؟ تــوي
ـــشتا  ـــاق تهييارلىتى  نهرســـه2تام
بىرســــى. مهقــــسهت قىلىنغــــان

ــــــــڭ قورســــــــىقىنى مېھمانالرنى
يهنه بىرســــــــى. تويــــــــدۇرۇش
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مېھمانالرغــــــــــا ھهر خىــــــــــل
كلهرنىــــــڭ تهمىــــــدىنيېمهكلى

بهھـــرىمهن بولـــۇش پۇرســـىتىنى
 مهقـسهتكه2بـۇ . يارىتىپ بېـرىش

ـــــۇ ـــــتىش ۈئچـــــۈن ھهرگىزم يې
ۇئ. ھازىرقىدەك قىلىـش كهتمهيـدۇ

مهقسهتلهرگه يېتىشنىڭمۇ ىئنتايىن
.ىئلغـــار ىئلمىـــي ۇئســـۇلى بـــار
ــــدە ــــىلهن، مهن كالىفورنىيى مهس
مۇنــداق بىــر رېــستورانغا كىرىــپ

وراندىكىرېـست: تاماق يهپ باقتىم
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 خىل ەئتراپىدا20تاماقنىڭ تۇرى 
بولۇپ، رېـستوران خـادىملىرى ھهر
ــك ــر كىچى ــاقنى بى ــل تام ــر خى بى
ـــر ـــى بى ـــېلىپ، ۇئن تهخـــسىگه س
ھارۋىغا رەتلىـك بېـسىپ، ھـارۋىنى
ــــۆرەپ ــــسىدا س ــــانالر ائرى مېھم

مېھمـــانالر بىـــر ھـــارۋا. يۈرۈيـــدۇ
قېشىغا كهلگهندە ۇئنىڭدىكى ۆئزى

الرنىياخـــشى كۆرىـــدىغان تامـــاق
ــدۇ ــالالپ ېئلىۋالى ــاقنى يهپ. ت تام

بولۇپ قايتىشىدا، ھهر بىر خېرىـدار
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ـــــــدىغان ـــــــالالپ قۇرۇق ۆئزى ت
تهخسىلهرنى كۆتـۈرۈپ، رېـستوران
ىئشىكىنىڭ قېشىدىكى پۇل تـۆلهش

ھهمـدە ھهر بىـر. پوكىيىگه بارىـدۇ
.تهخـسىگه بىـر دولـالر تاپــشۇرىدۇ
مۇشـــۇ ائرقىلىـــق ھهمـــمه ائدەم

ــــ ــــشى ك ۆرگهنپهقهت ۆئزى ياخ
ــــداق تامــــاقنىال يهپ، ھــــېچ قان

 . تاماقنى ىئسراپ قىلمايدۇ
مېنىڭ بىلىشىمچه ھازىر ناھىيه ۋە
ـــك ـــۆۋەن دەرىجىلى ـــدىن ت ۇئنىڭ
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يېزىالردا بىر توي زىياپىتى ۈئچـۈن
يىگىت ھهر ىئككـى تهرەپنىـڭ-قىز

ــــــى قوشــــــقاندا  5000چىقىمىن
.ســـومدىن ائز پـــۇل كېتىـــدىكهن
يهنـــى ۇئ يهرلهردە ىئـــسراپچىلىق

بولۇپمــۇ. ساســهن بولمايــدىكهنائ
ــز ــۈك قى ــادى كۈچل ــي ېئتىق -دىنى

يىگىــتلهر بــۇ جهھهتــته ھهرگىــز
لېكىن،. ىئسراپچىلىق قىلمايدىكهن

ــهھهرلهردە ــوڭ ش ــدەك چ ۈئرۈمچى
بولـسا بىـر تـوي زىيـاپىتى ۈئچـۈن
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ــــــدا  10000كــــــۆپىنچه ەئھۋال
.ســومدىن كــوپ پــۇل كېتىــدىكهن

ــــــدىغان20000 ــــــومغا بارى  س
-مهن ەئقلى. كهنۋاقىتالرمۇ بار ىئ

ھوشى جايىدا ھهر بىـر ۇئيغۇرنىـڭ
مىللىـــي تۈركـــۈم ېئڭـــى، مىللىـــي
ھهمكــارلىق ېئڭىنــى ۆئستۈرۈشــكه،
ـــــــان ۋە ھهر ـــــــدە ھهر زام ھهم
ــتىگه ــر ھهرىكى ــدىكى ھهر بى ماكان

ىئپتىخـــارىنى-مىللىـــي نومـــۇس
ـــــدە ـــــشقا ائالھى ـــــچهم قىلى ۆئل
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ــــد ــــشىنى ۈئمى ــــيهت بېرى ەئھمى
ۇئيغـۇر جهمىئيىتىـدىكى. قىلىمهن

ـــز ـــسراپچىلىق ھهرگى ـــازىرقى ىئ ھ
ائبرۇيلــۇق يــاكى شــهرەپلىك ىئــش

بىـر-ۇئ بىر خىل نومـۇس. ەئمهس
 . خىل مىللىي نومۇس

.تاماقنى ائرتـۇقچه يهۋېلىـش. 2
بۇنىڭ ىئسپاتى ۈئچـۈن، ۈئرۈمچـى
ـــاليهت ۋە ـــدە ۋى ـــهھىرى، ھهم ش

40نــــــاھىيه شــــــهھهرلىرىدىكى 
ياشتىن ائشقان ۇئيغۇر ەئرلىرىنىڭ
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قالغان قورسىقىدومبىيىپ چىقىپ 
 ياشتىن ائشقان ۇئيغـۇر40بىلهن 

ائياللىرىنىڭ سـېمىزلىكىگه قاراشـال
بــۇ مهســىلىنىڭ. كۇپــايه قىلىــدۇ

ھازىر ۇئيغۇر جهمىئيىـتىگه ېئلىـپ
كېلىۋاتقان زىيىنى ىئنتـايىن چـوڭ

40مهســىلهن، يېــشى . بولۇۋاتىــدۇ
تىن ائشقان ۇئيغۇرالرنىڭ ىئچىـدە
قېئغىر ساالمهتلىك مهسىلىـسى يـو

كىـــشىلهرنىڭ نىـــسبىتى ســـىزچه
 پىرســـــهنتكه30قـــــانچىلىكتۇر؟ 
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 تىن80بارارمۇ؟ ائمېرىكىدا يېشى 
ائشــسىمۇ ۆئزى ماشــىنا ھهيــدەپ،
ۆئزىنىــڭ ھهر خىــل ېئھتىياجىــدىن
ۆئزى چىقىــدىغانالر مــۇتلهق كــوپ

ۇئيغــــۇرالر. ســــاننى ىئگىلهيــــدۇ
ــشى  ــن ائشــتى،80ۈئچــۈن يې  دى

دېــگهن نىمىــدىن دېــرەك بېرىــدۇ؟
داق چـوڭ پهرقنىـڭ كېلىـپمۇشۇن

ــــــــهھهردىكى ــــــــشىدا، ش چىقى
ــــــۈك ــــــڭ وئمۇميۈزل ۇئيغۇرالرنى
ســهمرىپ كېتىــشىدە ۇئيغۇرالرنىــڭ
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وئلتۇرۇشنى كـوپ قىلىـشى ھهمـدە
مېھمانـــــدارچىلىق ســـــورۇنلىرىدا
تامـــاقنى ائرتـــۇقچه يهۋېلىـــشى
.ىئنتــــــايىن زور رول وئينايــــــدۇ
ســـــــهمرىپ كېتىـــــــشنىڭ ائدەم
ســـاالمهتلىكى ۈئچـــۈن بولغـــان

ــــــ ــــــوپزىيىن ــــــايىن ك .ى ىئنت
ــــۇر مهمهت ــــدىكى دوكت ائمېرىكى
ـــــانالرنى ـــــداق زىي ـــــن بۇن ەئمى

  . تۆۋەندىكىدەك تىزىپ چىققان
  :مهنبهسى
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http://health.groups.yahoo.c
om/group/SaghlamBolung/me

ssage/35  
يۈرەك قـان تومـۇرتاجسىمان ) 1

  كېسىلى
 (Coronary Artery Disease) 

ــــــۇر) 2 ــــــان توم ــــــل ق قىزى
  قېتىشىۋېلىش

 (Arteriosclerosis) 
  يۇقىرى قان بېسىمى) 3
 (High blood pressure) 
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  مېڭه قان تومۇر كېسىلى) 4
 (stroke) 

  دىائبېت كېسىلى) 5
 (Type 2 diabetes) 

ائيالالرنىــــڭ چــــوڭ ۈئچهي) 6
  راكى

 (Clone cancer) 
  قىزىل ۆئڭگهچ راكى) 7
 (Esophagus cancer) 

  بۆرەك راكى) 8
 (Kidney cancer) 
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  سۆڭهك بوغۇم ياللۇغى) 9
 (Osteoarthritis) 

ۆئتته تاش بولۇش قاتـارلىق) 10
  وئت كېسهللىكلىرى

 (Gallbladder disease) 
ـــسىلى) 11 ـــگهر كې ـــايلىق جى م

(Fatty liver disease ) 
نىشۆئپكىنىــــڭ نهپهســــلى) 12

 ىئقتىدارىنىڭ تۆۋەن بولۇشى 
ــــــسى) 13 ــــــدا نهپى ۇئخلىغان

  توختاپ قىلىش
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 (Sleep apnea) 
ــڭ) 14 ــان بوۋاقنى ــى تۇغۇلغ يېڭ

4 جىـڭ يـاكى 8بهدەن ېئغىرلىقى 
ــــدە ــــشىپ كهتكهن ــــودىن ېئ كىل
بوۋاقنىڭ ەئقلـى قـابىلىيىتى مهلـۇم
ـــشى ـــدە تهســـىرگه ۇئچرى دەرىجى

 . مۇمكىن
يۇقىرىـــدا ىئـــسكوپكا ىئچىـــگه( 
ىلغىنى شۇ كېسهلنىڭ ىئنگلىزچهيېز

ــشىدۇر ــدە،). ائتىلى ــڭ ىئچى بۇالرنى
ۇئيغۇرالرغا ەئڭ تونۇشلۇق بولغىنى



873 

.دىائبىت كېسىلى بولۇشى مۇمكىن
ــــڭ ــــن نى ــــور مهمهت ەئمى دوكت
ــقا ــسىدىكى باش ــاغالملىق توغرى س
يازمىلىرىنى وئقۇماقچى بولـسىڭىز،
ــارەت ــى زىي ــور بېتىن ــدىكى ت تۆۋەن

 : قىلسىڭىز بولىدۇ
http://health.groups.yahoo.c

om/group/SaghlamBolung / 
.تاماكىنىڭ زىيىنىغا ۇئچـراش. 3

ــــا ــــى ائمېرىك ــــڭ زىيىن تاماكىنى
تېلىـۋىزورلىرى-جهمىئيىتى، رادىوئ
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ۋە مهكتهپلهردە ەئڭ كوپ تهشۋىق
ـــــىگه ـــــر نهرس ـــــدىغان بى قىلىنى
ائيالنغىلــى خېلــى ۋاقىــتالر بولــۇپ

ائمېرىكا ھۆكۈمىتى يـالغۇز. قالدى
ۇ ھهقتىكـى تهشـۋىقاتنى ىئزچىـلب

تــۈردە چىــڭ تۇتــۇپال قالماســتىن،
ــــتىش ــــشنى ائزاي ــــا چېكى تاماك
ــۇ ــۇرى جهھهتتىنم ــته مهم جهھهت
ىئنتايىن كۈچلۈك تهدبىر قوللىنىپ

بـۇ تهدبىرنىـڭ بىرسـى. كېلىۋاتىدۇ
تاماكىنىڭ باھاسىنى ۆئستۈرۈشتىن
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يېقىنقى يىلالردىن بۇيـان. ىئبارەت
ىــدىنائرق-تاماكــا بېجــى ائرقــا

ــــا. ۆئســــتۈرۈلدى مهن ائمېرىكىغ
ــــاپ ــــر ق ــــدە بى ــــى كهلگهن يېڭ
تاماكىنىڭ باھاسـى بىـر دولالردىـن

3ھازىر بولـسا . سهل يۇقىرى ىئدى
.يېرىم دولالر ەئتراپىغا كۆتۈرۈلدى
ۇئنىڭــــدىن باشــــقا ائمېرىكىــــدا
ــــا ــــورۇنالردا تاماك ــــۋى س ائممى
ـــگهن ـــاتتىق چهكلهن ـــېكىش ق .چ
-مــۇتلهق كــوپ ســاندىكى ىئــدارە
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ــڭشــىرك ــداق بىنانى هتلهر ھــېچ قان
ــول ــشكه ي ــا چېكى ــدە تاماك ىئچى

بهزى ائلىـي مهكـتهپلهر. قويمايدۇ
ۋە ىئدارىلهر بولسا ۆئز ىئدارىسىنىڭ
داىئرىسىدىكى ھهر قانداق زېمىندا،
مهيلــى ۇئ بىــرەر بىنانىــڭ ىئچــى
بولسۇن ياكى تاال بولسۇن، تاماكـا
ــــــدىغانلىقى ــــــشكه بولماي چېكى
ــــارد ــــۇزۇم چىق ــــسىدا ت .ىتوغرى

ـــا ـــڭ تاماك ـــا ھۆكۈمىتىنى ائمېرىك
چېكىــــــشنى بــــــۇ دەرىجىــــــدە
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چهكلىشىدىكى ائساسلىق سهۋەب،
تاماكىنىڭ كىشىلهر سـاالمهتلىكىگه
ـــــــايهت زور ـــــــدىغان غ كهلتۈرى

ـــارەتتۇر يېقىنقـــى. زىيىنىـــدىن ىئب
تهكـــــشۈرۈشكه ائساســـــالنغاندا،
تاماكــا ھهر يىلــى وئلتۇرىــدىغان
ــادىكى ەئڭ ائدەمنىــڭ ســانى دۇني

ـــــــــــشىي يۇ ـــــــــــۇقۋەھ قۇمل
كېسهلنىڭكىدىنمۇ نهچچه ھهسـسه

ــــكهن ــــۇقىرى ىئ ــــا . ي 17تاماك
خىلـــــدىكى وئخـــــشىمىغان راك
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كېسىلىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىـدىغان
بولۇپ، ۇئنىـڭ ىئچىـدە ۆئپـكه راك
كېسىلىنى ەئڭ كوپ ۋە ەئڭ ائسان

ـــدىكهن ـــدا قىلى ـــدا. پهي ائمېرىكى
ېئلىـــپ بېرىلغـــان بهزى ىئلمىـــي
تهكـــــشۈرۈشكه ائساســـــالنغاندا،

يىلىغىچه-2001يىلىدىن -1997
بولغان ائرىلىقتـا، تاماكـا چـېكىش
يــاكى تاماكــا چهكــكهن كىــشىنىڭ
ــــدىن ــــۇرۇش تۈپهيلى ــــدا ت يېنى
ائمېرىكىدا ھهر يىلى بالدۇر ۆئلۈپ
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438000كهتكهن كىشىنىڭ سانى 
ائمېرىكــــا ھۆكــــۈمىتى. ىئــــكهن

ـــدىن ـــۈم تۈپهيلى ـــۇنداق ۆئل مۇش
ـــان  ـــق زىي ـــان يىللى 92تارتىۋاتق

ەئگهر. الر ىئـــكهنمىليـــارد دولـــ
بۇنىڭغا تاماكا چېكىـشتىن كېلىـپ
چىققـــــان كېـــــسهللهرنى داۋاالش
ــۇلنى ــان پ ــهراپ قىلىنغ ۈئچــۈن س
ــا ــق تاماك ــازىر يىللى ــقاندا، ھ قوش
ــان ــدىن تارتىلغ ــېكىش تۈپهيلى چ

 مىليـــارد دولالردىـــن167زىيـــان 
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 . ائشىدىكهن
ـــــۇ ـــــدا ب مهن ۇئيغـــــۇر دىيارى
ــرەر ــته ېئلىــپ بېرىلغــان بى جهھهت

ــي  ــالنىئلمى ــاكى ېئ ــاتنى ي تهتقىق
قىلىنغان ىئلمىي دوكالتنـى كـۆرۈپ

ــدىم ــۆرگهن. باقمى ــېكىن، مهن ك ل
ـــشلىق ـــايىن ېئچىنى .ەئھـــۋال ىئنت

تۆكـۈن ۋە باشـقا وئلتـۇرۇش-توي
ــا ــسى تاماك ــورۇنلىرىنىڭ ھهممى س
.ىئسى بىـلهن توشـۇپ كېتىـدىكهن
ــان ــدە بهخىرام ــشىلهر ۆئز ۆئيى كى
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بۇ ەئھۋال. تاماكا چېكىۋېرىدىكهن
چىـــك بـــالىالر بـــار ائىئلىـــدىمۇكى

ــــكهن ــــشاش ىئ ــــزمهت. وئخ خى
.وئرۇنلىرىمــۇ ھهم شــۇنداق ىئــكهن
يېقىنقــــى بىــــر قىــــسىم ىئلمىــــي
ــــــــسىگه تهتقىقــــــــاتالر نهتىجى

 جـان5ائساسالنغاندا، بىر ۆئيـدە 
ائدەم بولــۇپ، ۇئالرنىــڭ ىئچىــدە
ــــا ــــدە تاماك ــــى وئي ىئچى بىرس
چهكــــــسه، يــــــالغۇز تاماكــــــا
چهككۈچىنىـــــــڭ ۆئزى ېئغىـــــــر
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مهتلىك خهۋپىـــگه دۇچـــارســـاال
 كىــشى4بولــۇپال قالمــاي، قالغــان 

ــسىزلىق ــر ساغالم ــدىنمۇ ېئغى ۇئنىڭ
بـۇ ەئھـۋال. تهھدىتىگه ۇئچرايدۇ

ۇئيغـــۇر جهمىئيىتىـــدىكى بـــارلىق
كىچىــك مېھمانــدارچىلىق-چــوڭ

ــشاش ــۇ وئخ ــورۇنلىرى ۈئچۈنم .س
يۇقىرىقىدەك ۇئچۇرالرنىـڭ ۇئيغـۇر
جهمىئيىتىگه نېمه ۈئچـۈن يېتىـپ

ـــــدىمبارما ـــــدىغانلىقىنى بىلمى .ي
ــسهللىكنىڭ ــدە كې ــۇرالر ىئچى ۇئيغ
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ـــا ۇئ ـــۈكى، ەئمم ـــايىن كۆپل ىئنت
كېسهللهرنى داۋاالشـقا ىئقتىـسادىي
چامىسى يېتىدىغانالرنىڭ ىئنتـايىن
ائزلىقـى ھهمـمه كىـشى بىلىـدىغان

تاماكــا چېكىــشنى. بىــر ھهقىــقهت
چهكلهش بالدۇر ۆئلـۈپ كېتىـشنى
ائزايتىــــــشنىڭ ەئڭ ۈئنۈملــــــۈك

ـــ ـــسهل. ۇلىۇئس ـــۇنداقال ۇئ كې ش
بولـۇپ بولغانـدىن كېــيىن داۋاالش
ـــوپ ـــشتۇرغاندىمۇ ك ـــلهن سېلى بى

ۇئيغـۇر خهلقـى بـۇ. ائسان ۇئسۇل
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جهھهتته ۆئز ېئڭىنى تهز سۈرەئتته
ـــۇقىرى كۆتۈرۈشـــكه جىـــددىي ي

 . موھتاج
ـــور مهمهت ـــدىكى دوكت ائمېرىكى
ــن ســاغالم ياشــاش ۋە ۇئزۇن ەئمى
ۆئمــۈر كۆرۈشــكه بىۋاســىته تهســىر
كۆرســـــــىتىدىغان ائمىلالرنـــــــى

ــشنى  ــا چېكى ــدا، تاماك -1تىزغان
ـــان ـــا قويغ ـــر. وئرۇنغ مهن ھهر بى

ــر ــازمىنى بى ــۇ ي ــڭ ب وئقۇرمهنلهرنى
قېــتىم وئقــۇپ بېقىــشىنى تهۋســىيه
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ۇئ يازمىنىـــــڭ تـــــور. قىلىـــــمهن
 : ائدرېسى

http://health.groups.yahoo.co
m/group/SaghlamBolung/mes

sage/37  
ـــان . 4 ـــا بولغ ـــانالربالىالرغ .زىي

ائمېرىكىدا مهخـسۇس چوڭالرنىـڭ
ائخشاملىرى ھاراق ىئچىپ، ناخشا
ائڭــالپ، ۇئســۇل وئينــاپ كۆڭــۈل
ــــان، ــــۈن قۇرۇلغ ــــشى ۈئچ ېئچى

دەپ ائتىلىدىغان" بار"ىئنگلىزچه 
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ۇئنىـــــڭ. شـــــاراپخانىلىرى بـــــار
ــــۇل، ــــشا، ۇئس ــــدە ناخ بهزىلىرى
ــوڭالر ــقا، پهقهت چ ــارابتىن باش ش
ــــېلىن ــــان ق ۈئچــــۈن تهييارالنغ

ۇئ يهردىكـى. قچاقالرمۇ بولىـدۇچا
ـــۇقىرى ـــايىن ي ـــۇ ىئنت مۇزىكىالرم
ائۋازدا قويۇلىــدىغان، كىــشىلهرنىڭ

ـــــر ـــــال ائۋاز-بى ـــــرىگه نورم بى
ــــۇمكىن ەئمهس ــــشى م .سۆزلىشى
ـــاتتىق ـــۇ ق ـــشىدىكى ائدەمگىم قې

ۇئنـداق. ۋارقىراپ سۆزلىشى كېرەك
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بىرىنىـــڭ ســـۆزىنى-قىلمىـــسا بىـــر
لـــېكىن، بۇنـــداق. ائڭلىيالمايـــدۇ

ـــورۇنال ـــاراقس ـــسۇس ھ ر ۋە مهخ
سېتىلىدىغان دۇكانالر ائىئلىلىكـلهر
ـــۇم ـــونالردىن مهل جايالشـــقان راي
ائرىلىق يىراقلىقتا بولۇشـى قانۇنـدا

ــگهن ــداق ســورۇن ۋە. بهلگىلهن بۇن
ـــشى  ـــا يې ـــتىن21دۇكانالرغ  ياش

كىچىـــك ۆئســـمۈرلهرنىڭ كىرىـــشى
ــۇپ، ــان بول ــىئ قىلىنغ ــاتتىق مهن ق
دۇكان ىئگىلىرى يېشى كىچىكـرەك
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ـــدارنىكۆ ـــرەر خېرى ـــدىغان بى رۈنى
كـــــۆرگهن ھامـــــان، ۇئالردىـــــن
ــقا ــاكى باش ــى ي شــوپۇرلۇق پىراۋان
كىملىك كىنىشكىسىنى كۆرسىتىشنى

 ياشــــــتىن21. تهلهپ قىلىــــــدۇ
ــداق وئرۇن ــېچ قان ــلهرگه ھ كىچىك

توي زىياپىتى. تاماكىمۇ ساتمايدۇ
-قاتــارلىق چــوڭ ســورۇنالرغا ائتــا

ــــالىلىرىنى ــــهن ب ــــالر ائساس ائنى
چوقۇم ۆئيىگه كېلىـپ. دۇائپارماي

ـــاال ـــدىغان ب ـــاراپ بېرى ـــا ق بالىغ
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ــر ــسىنى بى ــپ، بالى ــاققۇچى تېپى ب
قانچه سـاەئت شـۇالرغا بـاققۇزۇپ،
ـــــــدارچىلىق ـــــــرى مېھمان ۆئزلى

ــــدۇ ــــورۇنلىرىغا بارى ــــۇر. س ۇئيغ
ــــدارچىلىق ــــدە مېھمان جهمىئيىتى
ســورۇنلىرىنىڭ ەئڭ چــوڭ زىيىنىغــا
ۇئچراۋاتقانالر بـالىالر ىئكهنلىكىنـى

بـــۇ زىيـــانالر كهم. ىلـــدىمھـــېس ق
دېگهندە تۆۋەندىكىنى ۆئز ىئچىـگه

ـــــدۇ ـــــوڭالر ۆئز) 1: ائلى ائرا-چ
ســۆز ۋە-قىلىــشقان بولمىغــۇر گهپ
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.چاقچاقالرنىڭ تهسىرىگه ۇئچـراش
ـــالپال) 2 ـــدىن باش ـــك ۋاقتى كىچى

ــورۇنىغا ــاراق س ــۈردە ھ ــل ت ىئزچى
ـــېلىش ـــشىپ ق ـــا) 3. ائرىلى تاماك

.ىئسىنىڭ زىيانكهشلىكىگه ۇئچراش
مۇزىكـا ائۋازى-يۇقىرى ناخـشا) 4

 سـاەئت5ىئچىدە ىئزچىـل تـۈردە 
ەئتراپىدا تـۇرۇپ، ۇئنىـڭ زىيىنىغـا

ائمېرىكىـــــــدىكى. ۇئچـــــــراش
ــشىچه، ــسلهرنىڭ ېئيتى مۇتهخهسسى

 دېتسبېلدىن يـۇقىرى85بىر ائدەم 
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ــــل ــــىرىگه ىئزچى ــــڭ تهس ائۋازنى
ۇئچراۋەرسه، بۇ ائدەمنىڭ ائڭالش
ــــدا ــــي ھال ــــدارى تهدرىجى ىئقتى

-ۇئيغۇر توي. ۇئچرايدۇزەخىمگه 
مۇزىكىنىڭ-تۆكۈنلىرىدىكى ناخشا

ـــشى150ائۋازى  ـــسبېلغا يېتى  دېت
بۇنـــداق يـــۇقىرى ائۋاز. مـــۇمكىن

ــدىال ــڭ ۆئزى ــۇ ۋاقىتنى ــا ش بالىالرغ
كۆرۈنهرلىك تهسـىر كۆرسـهتمىگىنى
بىــــلهن، ۇئالرنىــــڭ ياشىنىــــشىغا
ـــاس ـــۇلىقى ائڭلىم ـــشىپ، ق ەئگى
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ــق ــانىنى جى ــېلىش جهري ــۇپ ق بول
چارچـاش) 5. مـۇمكىنتېزلىتىشى 

ــــــلىق ــــــك ۇئخلىماس ۋە يېتهرلى
ـــــــــڭ ـــــــــدىن زېھنىنى تۈپهيلى

ــشى ــۇرالردا . ائجىزلىشى 8-5ۇئيغ
ســاەئت داۋام قىلىــدىغان، يېــرىم
ـــــــقىچه داۋام ـــــــدىن ائش كېچى
.قىلىدىغان سورۇنالر ناھايىتى كوپ
ـــڭ ـــداق ســـورۇنالردا چوڭالرنى بۇن
كۆڭۈل ېئچىش پاائلىيىتى ۈئزۈلۈپ

الر زېھنــىقالمىغـانلىقى، ھهمـدە ۇئ
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ۋە جىسمانىي جهھهتتىن كۈچلـۈك
بولغـــانلىقى ۈئچـــۈن ۇئالر ائنـــچه

ــدۇ ــاپ قالماي ــۇ. چارچ ــېكىن، ب ل
.بـــالىالر ۈئچـــۈن ىئنتـــايىن تهس
بـــالىالر ۈئچـــۈن اليىھىلهنمىـــگهن
بۇنداق سـورۇن ۇئالر ۈئچـۈن ھـېچ
قانــداق كۆڭــۈل ېئچىــش بولــۇپ

ۇئنىـــڭ. تۇيۇلماســـلىقى مـــۇمكىن
8-5ن ۈئستىگه سورۇن داۋامالشقا

ساەئت ۋاقىت ىئچىدە ۇئالر قاتتىق
چارچاپ، وئلتۇرۇش بولغان كـۈنى
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يېتهرلىــك ۇئخلىيالمــاي، ۇئالرنىــڭ
زېھنى تهدرىجىـي ھالـدا زەخىمـگه

وئلتـــۇرۇش. ۇئچرىـــشى مـــۇمكىن
كۈنىنىــڭ ەئتىــسىدىكى وئقــۇش ۋە
باشـــقا پـــاائلىيهتلىرى ۈئنۈملـــۈك

شـۇڭا. بولماسلىقىمۇ تۇرغـان گهپ
رمـاقچى بولغـانبىر وئلتۇرۇشـقا با

بـاالم قانــداق"ائنـا چوقـۇم -ائتـا
، دەپ ۆئزىدىن بىر قېتىم"قىلىدۇ؟

ۆئزىڭىــز. ســوراپ قويۇشــى كېــرەك
ــا ــالىڭىز زىيانغ ــپ، ب ــۈل ېئچى كۆڭ
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ۇئچرىسا، سىزگه بولغان ائخىرقـى
 پايدا نېمه بولىدۇ؟ 

.ۋاقىــت جهھهتتىكــى زىيــانالر. 5
مهن يۇقىرىدا ېئيتىپ ەئتكهندەك،

ــدىكى  ــۇردىن باشــقاائمېرىكى ۇئيغ
مىللهتلهر ائرىـسىدا ۆئيىـگه يـاكى
رېــستورانغا مېھمــان چاقىرىــدىغان

يـاپونىيه ۋە. ىئش ائساسـهن يـوق
ـــي ـــقا تهرەققى ـــادىكى باش ياۋروپ
ــــڭ ــــار مىللهتلهرنى ــــان ىئلغ قىلغ
.ەئھۋالىمــــــــۇ ھهم شــــــــۇنداق



896 

ائمېرىكىــــدا ھهر يىلــــى يــــازدا
شىركهتتىن وئرۇنالشتۇرىدىغان داال

بىــر قېــتىم" ىــكپىكن"وئلتۇرۇشــى 
ـــدۇ ـــرى-12. بولى ـــڭ ائخى ائينى

چرىـسماس"شىركهتلهر بىـر قېـتىم 
خۇسۇسـىي. ۆئتكۈزىدۇ" يىغىلىشى

شــــىركهتلهر بــــۇ يىغىلىــــشالرنىڭ
.چىقىمىنـى شـىركهتتىن چىقىرىــدۇ
ـــــــدىغان ـــــــۈمهتكه تايىنى ھۆك
بىزنىڭكىگه وئخشاش ىئدارە بولسا

نىـــڭ" چرىـــسماس يىغىلىـــشى"
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 شۇڭا.چىقىمىنى ۆئزىمىز كۆتۈرىمىز
قاتناشماسـلىق-ۇئنىڭغا قاتنىشىش

.ۆئز ىئختىيــــارلىقىمىزدا بولىــــدۇ
مۇراسـىمى ۋە-ائمېرىكىلىقالر تـوي

ۆئلــۈم بولغــان ۋاقىتتــا تۇغقــان ۋە
ــدۇ ــتىم يىغى ــر قې ــتلىرىنى بى .دوس

 نهچچىنچى كـۈنى20ائينىڭ -11
ـــدىغان  ـــتىش"بولى ـــمهت ېئي رەھ
ىئنگلىـــــــــزچه" (بـــــــــايرىمى

"Thanksgiving holiday("
بولسا تۇغقانالر بىر ۆئيـگه جهمدە 
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ىئدارە ياكى شـىركهتلهردە. بولىدۇ
بىر چوڭ نهتىجه قازىنىش بولغاندا،
بىر گۇرۇپپـا ائدەم يـاكى شـىركهت
ــسىدىن ــرىكلهش نۇقتى ــويىچه تهب ب
بىرەر رېستورانغا يـاكى مېھمانخانـا

ـــدۇ ـــشالر بولى ـــا يىغىلى مهن. زالىغ
ــقا ــدىن باش ــدىكى بۇنىڭ ائمېرىكى

ىق پــاائلىيهتلىرىنىمېھمانــدارچىل
مهن. ېئــــــسىمگه ائاللمىــــــدىم

ھــازىرغىچه يهھۇدىيالرنىــڭ ناخــشا
ېئيتىــــپ، ۇئســــۇل وئينىغىنىنــــى
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ــــدىم ــــۆرۈپ باقمى ــــڭ. ك ياپوننى
كوچىلىرىــــدا ماڭــــسىڭىز يــــاكى
ـــهن ـــسىڭىز ائساس ـــا چىق پويىزىغ
ــــــاتتىق ــــــۈرۈك، ق ــــــاپىقى ت ق
.وئيلىنىۋاتقان كىشىلهرنىال كورىسىز
ــــــشىلهرنى ــــــسىرىگهن كى كۈلۈم

دۇنيــادا. ســانلىقچه تاپالمايــسىزائ
ــايىن ــشلىق، ىئنت ــايىن ېئچىنى ىئنت
ــــتىدا ــــۋال ائس ــــك ەئھ خهتهرلى
قالـــسىمۇ، يهنه ناخـــشا ېئيتىـــپ،

يــايراپ-ۇئســۇل وئينــاپ، كۈلــۈپ
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ــــن ياشــــىيااليدىغان مىللهتلهردى
ۇئيغــۇردىن باشقىــسى بولماســلىقى

بــۇ جهھهتــته ۇئيغــۇرالر. مــۇمكىن
،دۇنيا بويىچه بىر مۆجىزە يـاراتتى

لـېكىن. دەپ ېئيتالىشىمىز مۇمكىن
ــۈپ يايراشــالر-ھــازىر بۇنــداق كۈل

ۋاقىت جهھهتتىكى ناھايىتى چوڭ
.ىئسراپچىلىق بهدىلىگه كېلىۋاتىـدۇ
ــــدارچىلىق ــــڭ مېھمان ۇئيغۇرالرنى
جهھهتتىكى وئرۇپ ائدىتى نۇرغۇن
كىـــــــشىلهرنىڭ ۆئز كهســـــــپىدە
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باشــقىالرنى بېــسىپ چۈشىــشىگه،
يــــاكى بېــــسىپ چۈشـــــهلىگهن

دىردىمۇ ائشۇ وئرنىنى سـاقالپتهق
تۇرالىشىغا ېئغىـر دەرىجىـدە زىيـان

كــوپ وئينايــدىغان. ســېلىۋاتىدۇ
مىللهت كوپ وئياليدىغان مىلـلهت
بىلهن بىرگه ياشىسا چوقـۇم زىيـان

بۇنى ھازىر ھهمـمه ائدەم. تارتىدۇ
بۇنداق ياشاش. كۆرۈپ تۇرۇۋاتىدۇ

مـــۇھىتىنى ۆئزگهرتىـــش مـــۇمكىن
ــدا  ــسا، ۇئ ھال ــالنىبولمى ــر نورم بى
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ائدەم قاتارىدا ياشىيالىشى ۈئچۈن
كوپ وئينايدىغان مىلـلهت ۆئزىنـى
ــــرەك ــــشى كې ــــر ائز ۆئزگهرتى .بى

مۇزىكا-ەئسلىدە ۇئيغۇرالرنىڭ ساز
ۇئسۇلغا ماھىر بولۇشـى-ۋە ناخشا

ۇئالرنىــــڭ بىــــر چــــوڭ مىللىــــي
ــــۇقچىلىقى ىئــــدى ــــل. ائرت ەئقى

ىئـشلىتىپ، ىئلمىــي يوسـۇندا ىئــش
دە بــــــۇكۆرگهنــــــدە، ەئســــــلى

ائالھىــــــدىلىك ۇئيغۇرالرنىــــــڭ
ىئجادىيهت تۇرمۇشىغا ھېچ قانداق
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ەئكسى تهسىر كۆرسىتىپال قالمـاي،
ۇئنىـــــڭ ەئكـــــسىچه ۇئالرنىـــــڭ
ـــاكى ـــىنى ي ـــادىيهت تۇرمۇش ىئج

تېخنىكـــــــا ۋە كهســـــــىپ-پهن
جهھهتتىكى ىئلگىرىلىشىنى تېخىمۇ

بــۇ. ىئلگىــرى ســۈرگهن بــوالتتى
جهھهتته ھازىر ۇئيغـۇرالر ىئچىـدە

ــــــاننهمۇن ــــــك رول وئيناۋاتق ىلى
لـــــېكىن،. مىـــــسالالر ائز ەئمهس

وئمۇميۈزلـــۈك قىلىـــپ ېئيتقانـــدا،
-ھازىر ۇئيغۇرالر ائرىـسىدا وئيـۇن
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ـــپ، ۆئز ـــپ كېتى تاماشـــىغا بېرىلى
ـــته باشـــقىالرنىڭ كهســـپى جهھهت
ـــۋال ـــان ەئھ ـــسىدا قېلىۋاتق ائرقى

ھهمــــدە ۇئ. ىئنتــــايىن ېئغىــــر
ــــــــشىپ ــــــــسېرى ېئغىرلى بارغان

 ماڭغــــانبــــالىڭىز. كېتىۋاتىــــدۇ
ۋاقىتتىن تارتىپال ۇئسۇل وئيناشنى
مهشىق قىلىـپ چـوڭ بـولغىنى بىـر

ۇئ ســىزگه نۇرغــۇن. ياخــشى ىئــش
.خۇشاللىقالرنى ېئلىـپ كېلهلهيـدۇ
ۇئنىـــڭ بالىڭىزنىـــڭ بىـــر ۇئيغـــۇر
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ــــــۈپ ــــــاغالم ۆئس ــــــۇپ س بول
.يېتىلىشىگىمۇ كوپ پايدىـسى بـار
لېكىن، بالىڭىزغا ۇئسۇل ۆئگىـتىش

ۇشـــنىبىـــلهن بىـــرگه كىتـــاب وئق
ــاڭ ــۇپ قالم ــشنىمۇ ۇئنتۇل .ۆئگىتى
ـــالىڭىز كهلگۈســـىدە ناخـــشىچى ب
يــاكى ۇئســسۇلچى بواللماســلىقى

ەئگهر ھهمـــمه ۇئيغـــۇر. مـــۇمكىن
بــــالىلىرى ۇئســــۇل وئيناشــــنى
ــۇپ، ــوڭ بول ــال چ ــنىش بىلهن ۆئگى
ـــــسى ـــــدا ھهممى ـــــوڭ بولغان چ
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ــــسه، ــــۇپ كهت ــــسۇلچى بول ۇئس
بالىڭىز. ۇئيغۇرنىڭ تۈگهشكىنى شۇ

هر قانـداق بىـرۇئسۇلدىن باشـقا ھ
كهسىپنى ياخشى قىلىشى ۈئچـۈن،
باشــــــــــــــقىالر بىــــــــــــــلهن
ـــشى ـــشهلهيدىغان بواللى رىقابهتلى
ۈئچۈن، چوقۇم كىتاب وئقۇشنى ۋە
بىلىم ېئلىشنى ياخـشى كۆرىـدىغان

 . بولۇپ چوڭ بولۇشى كېرەك
ــشىلهرنىڭ ھهممىــسى  ىئــشالر"كى
دەپ" بۇزۇلـــــــــۇپ كهتتـــــــــى
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وئياليدىغان بولۇپ قالغاندا، ۇئالر
چه ەئھۋالـدا ىئـشنى تېخىمـۇكۆپىن

ۇئيغۇر. بۇزۇشقا قاراپ يول تۇتىدۇ
مېھماندارچىلىقىـــــــــــــــــدىكى
ىئسراپچىلىق ھازىر مانا مۇشـۇنداق

ــــشالر" ــــكهن ىئ ــــۇپ كهت "بۇزۇل
ــدەك ــپ يهتكهن ــسىگه بېرى دەرىجى

ۇئيغۇر مېھماندارچىلىقنىڭ. قىلىدۇ
ھازىرقى ھـالىتى مهلـۇم دەرىجىـدە
ۇئيغـــــۇرالرنى ائجىزالشـــــتۇرۇش

ـــــــى ـــــــانلىقىنى،رولىن  وئيناۋاتق
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مېھمانــــدارچىلىقتىكى تامــــاق ۋە
ـــۇق ـــسراپچىلىقى، ائرت ـــت ىئ ۋاقى
يهۋېلىش، تاماكا ىئسى ۋە يـۇقىرى
ائۋازنىــــڭ زىيىنىغــــا ۇئچــــراش
قاتارلىقالرنىــڭ بىــر ېئغىــر مهســىله
ـــىنىش ـــوغرا چۈش ـــى ت ىئكهنلىكىن
ھهرگىــز ىئلغــار مىلــلهت، ىئلغـــار
مىللىـــي مهدەنىـــيهت ۋە ىئلغـــار

ــي وئرۇ ــارلىقالر-پمىللى ائدەت قات
ــــك ــــسىدىكى كهڭ داىئرىلى توغرى

ۇئالرنىڭ. بىلىمنى تهلهپ قىلمايدۇ
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ــى ــىله ىئكهنلىكىن ــر مهس ــر ېئغى بى
-چۈشىنىش ۈئچۈن ھهر بىر ەئقلى

ھوشى جايىدا كىشىلهر ۆئز ەئقلىنى
ـــايه ـــسىال كۇپ ـــشقا سال .ائزراق ىئ
كىـــشىلهردە مهلـــۇم بىـــر ىئـــشنىڭ
وئڭشىلىـــشىغا نىـــسبهتهن ۈئمىـــد

 بولغانـــــدا، ۇئالرمـــــۇپهيـــــدا
مهدەنىيهتلىك ۋە ىئلمىـي يوسـۇندا
ياشاشقا قاراپ مېڭىپ، ۇئ ىئـشنىڭ
ــۈرىدۇ ــرى س ــشىنى ىئلگى .وئڭشىلى
شـــــۇڭا يوقـــــارقى ەئھـــــۋالنى
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ۆئزگهرتىشنىڭ بىردىن بىر ۇئسۇلى،
ۇئيغۇرالردا ىئشنى وئڭالشقا بولغان

بـــۇ. ىئـــشهنچىنى پهيـــدا قىلىـــش
ـــسىم ـــر قى ـــۇم بى ـــته چوق جهھهت

بولۇپمۇ ياشالر باشالمچىكىشىلهر، 
 . بولۇشى كېرەك

ــسى ــاال تهربىيى ــدا مهن ب ائخىرى
ـــــپ ـــــسىدا ائزراق توختىلى توغرى

ھازىرقى مېڭه تهرەققىياتى. ۆئتهي
ــات ــي تهتقىق ــسىدىكى ىئلمى توغرى
ــر ــشىچه، بى ــسىنىڭ كۆرسىتى نهتىجى
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ائدەم ۆئزىنىـــڭ كىچىـــك بـــالىلىق
دەۋرىـــدە بهشـــىدىن كهچـــۈرگهن

كىلىــقروھىــي جهھهتتىكــى، فىزى
ــــــــي ــــــــى ۋە ەئقلى جهھهتتىك
جهھهتتىكى مۇھىت شـۇ كىـشىنىڭ
مېڭىــسىنىڭ تۈزىلىــشىگه ناھــايىتى

ـــر. چـــوڭ تهســـىر كۆرســـىتىدۇ بى
ـــا ـــڭ ائت ـــا ۇئنى ـــك بالىغ -كىچى

ائنىـــــسىنىڭ ۋە باشـــــقا بـــــاال
باققۇچىالرنىڭ قانداق قارىغـانلىقى
بۇ بالىنىڭ كېلهچهكتىكى مهكـتهپ



912 

ۋە ۇئنىڭدىن كېيىنكـى جهمىئـيهت
ــــ ــــداق بولۇشــــىغاھاياتىنى ڭ قان

شـۇڭا. چوڭقۇر تهسىر كۆرسـىتىدۇ
ائمېرىكا باال قۇچاقتىكى ۋاقىتـتىن

 ياشقا كىـرگىچه بولغـان5باشالپ 
ائنىــالر ۇئالرنــى-ائرىلىقتــا ائتــا

ــالىالر ەئڭ ــسه ب ــداق تهربىيىلى قان
ساغالم ۆئسۈپ يېتىلهلهيدىغانلىقى
ــــــك رول ــــــته يېتهكچىلى جهھهت
ــــۈك ۋە ــــدىغان وئمۇميۈزل وئيناي

ــــــۇالزىمهتمه ــــــكهن م ركهزلهش
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وئرۇنلىرىنى قۇرۇپ چىققان بولۇپ،
ــۈن ــيهت ۈئچ ــالر جهمىئ ــۇ وئرۇن ب
ـــــدۇ ـــــزمهت قىلى ـــــسىز خى .ھهق
ــــى ــــڭ بىرس ــــۇنداق وئرۇننى مۇش

ــــــتلهر ۋە" ــــــالىفورنىيه پهرزەن ك
دىن ىئبـارەت" ائىئلىلهر كومىتېتى

: بولۇپ، ۇئنىڭ تور بهت ائدرېسى
http://www.ccfc.ca.gov

ــاش ــۇر ي ــۇن ۇئيغ ــرىنۇرغ  ائنىلى
ــدىن ــپ، مهن ــخهت يېزى ــا ېئل ماڭ
ـــانقهدەر ـــۆھبهتته ىئمك ـــۇ س مۇش
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ائمېرىكىلىقالرنىڭ باال تهربىـيىلهش
ۇئســـۇلىغا ائىئـــت مهزمـــۇنالرنى
كـــۆپرەك كىرگۈزۈشـــۈمنى تهلهپ

قانــداق قىلغانـدا بــالىنى. "قىلـدى
،"ياخشى تهربىيىلىگىلـى بولىـدۇ؟

ـــان ـــوائل چىقارغ ـــرىم س دەپ ائي
ــار ــالرمۇ ب ــۇھ. قېرىنداش هقىقهتهنم

ائمېرىكىــــدا بــــاال تهربىيىــــسى
ـــم ۋە ۇئچـــۇر ـــسىدىكى بىلى توغرى

ــدىكى. ىئنتــايىن كــوپ كالىفورنىيى
 كــــالىفورنىيه ۇئنىۋېرســــىتېتى10
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 كـــالىفورنىيه شـــتات22بىـــلهن 
ــــسىدە ــــىتېتىنىڭ ھهممى ۇئنىۋېرس

ىئنگلىـزچه" (بالىالر تهرەققىيـاتى"
"Child Development("

اردېگهن مهخـسۇس فـاكۇلتېتالر بـ
بولــــۇپ، بــــالىالر يهسلىــــسىدە
ىئشلهيدىغانالر كهم دېگهندە مۇشۇ

ـــۇپ،  ـــىپته وئق ـــۇش12كهس  وئق
نـى") Unit"ىئنگلىـزچه (نومۇرى 

بـۇ ھهپتىـسىگه. تاماملىشى كېرەك
2 ساەئت ۆئتىلىدىغان، بىر يىـل 3
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مهۋســــــــۇمغا بۆلىنىــــــــدىغان
 دەرســكه4مهۋســۇملۇق دەرســتىن 
ــــــدۇ ــــــوغرا كېلى ــــــداق. ت ۇئن

ـــدىكهن ۇئ ـــزقىلماي ـــى ھهرگى الرن
ـــزمهتكه ـــسىگه خى ـــالىالر يهسلى ب

ـــدۇ ـــشىمچه،. ائلماي ـــڭ بىلى مېنى
باشالنغۇچ مهكـتهپكه وئقۇتقـۇچى
ــدە مۇشــۇ ــدىغانالر كهم دېگهن بولى
ــــا ــــاكالۋۇر ۇئنۋانىغ ــــىپته ب كهس

ــرەك ــى كې ــشكهن بولۇش مهن. ېئرى
ــي ــا ھهقىقى ــدەك بالىلىرىغ يۇقىرىقى
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ــــڭ ھهر ــــدىغان، بالىلىرىنى كۆيۈنى
ــتىن ســاغالم ــقجهھهت  ۋە ەئتراپلى

ۆئســـۈپ يېتىلىـــشىگه ھهقىقىــــي
كۆڭـــــۈل بولىـــــدىغان ۇئيغـــــۇر
.ائنىلىرىــدىن ىئنتـــايىن رازىـــمهن
ـــــــرلىنىمهن ـــــــن پهخى .ۇئالردى
ـــى ـــشىچه ۇئالرن ـــدىن كېلى قۇلۇم
قولالشنى، ۇئالرغا يـاردەم قىلىـشنى

لـېكىن، ەئگهر مهن. ائرزۇ قىلىمهن
ـــــــــوائلغا ـــــــــدەك س يۇقىرىقى
ــرىمهن ــك جــاۋاب بې قاناەئتلىنهرلى
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دېــسهم، يــاكى ۆئزۈم بىــر ائلىــي
"بـالىالر تهرەققىيـاتى"مهكتهپنىڭ 

.دېگهن كهسپىدە وئقۇشۇم كېـرەك
يــاكى بولمىــسا ائشــۇ كهســىپكه
ائىئــت كىتــابالرنى ۆئزۈم ۆئگىنىــپ

ۇئنىڭدىن كېيىن. چىقىشىم كېرەك
.ۆئزۈم بىر كىتاب يېزىـشىم كېـرەك
لــېكىن، مېنىــڭ ھــازىرقى ەئھــۋالىم

ىــشىغا يــولۆئزۈمنىــڭ ۇئنــداق قىل
شۇڭا ەئگهر ۋەتهندە بۇ. قويمايدۇ

ـــدە ـــدىغان ھهم ـــاھهگه قىزىقى س
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ــسا، ــدىغانالر بول ــى بىلى ىئنگلىزچىن
مهن ۇئالرغــا ۆئزلىــرىگه كېرەكلىــك
بولغان، بـاال تهربىيىلهشـكه ائىئـت
ـــار ھـــازىرقى زامـــان بىلىملىـــرى ب
ىئنگلىزچه تـور بهتلىرىنـى ىئـزدەپ
ــــااليمهن ــــشنى خ ــــپ بېرى .تېپى

قىرىقى تــور بېتىنىــڭمهســىلهن، يــۇ
ـــاال ـــسىدە ب ـــدىكى سهھىپى تۆۋەن
تهربىيىـــسىگه ائىئـــت ىئنتـــايىن

 : مۇھىم ۇئچۇرالر بار ىئكهن
http://www.ccfc.ca.gov/pubs.
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htm  
ــــــاال ۇئنىڭــــــدىن باشــــــقا، ب
تهربىيىــسىگه ائىئــت مهلــۇم بىــر
مهسىله ۈئسـتىدە ائيـرىم سـوائلى
ـــا ســـوائلىنى ـــسا، ماڭ ـــارالر بول ب

ڭـــدۇرۇپېئلـــخهت ائرقىلىـــق ما
بهرسه، مهن ىئنگلىزچه ماتېرىيالالر
ائرقىلىــق ىئزدىنىــپ، ۇئ ســوائلغا
ـــــشىپ ـــــشقا تىرى جـــــاۋاب تېپى
باقــــــــساممۇ، ھهمــــــــدە ۆئزۈم
ــــر نهرســــه ــــاەئتلهنگۈدەك بى قان
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يازالىسام، ۇئنى تور بېتى ائرقىلىـق
ھهمــمه وئقــۇرمهنلهرگه سۇنــساممۇ

ــــشىش. بولىــــدۇ مېنىــــڭ ائالقىلى
  :ېئلخهت ائدرېسىم

 erkinsidiq@gmail.com 
پهرزەنت كۆرۈشنىڭ ۆئزىال تـۆھپه

پهرزەنت كۆرۈپ، ۇئنى بىر. ەئمهس
جهمىئيهتكه ەئسـقاتىدىغان ائدەم
قىلىـــــــــــپ تهربىـــــــــــيىلهپ
يېتىلدۈرمهســــلىك بىــــر چــــوڭ

ــــسىزلىك ــــا. مهسۇئلىيهت ۇئ ھهتت
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مهن. بهزىــدە بىــر خىــل جىنــايهت
ــــاد ــــڭ ش ــــق ۆئزلىرىنى -داۋاملى
-خۇراملىقىنى ىئـستهيدىغان ائتـا

ــــڭائن ــــڭ ۆئز پهرزەنتلىرىنى ىالرنى
ېئھتىيــاجىنىمۇ ھهر زامـــان ۋە ھهر
جايــــدا ېئــــسىدىن چىقىرىــــپ
قويماسلىقىنى، بالىسىنى سـاغالم ۋە
ـــــــــيىلهپ ـــــــــق تهربى ەئتراپلى
يېتىلدۈرۈشــــكه خــــۇددى بىــــر
سىستېما ىئنژېنېرلىقى پروجهكتىغـا
وئخشاش مـۇائمىله قىلىـپ، ۇئنـى
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مۇكهممهل ېئلىپ بېرىشىنى ۈئمىـد
 .قىلىمهن

ىئككىنچى قېتىملىـق سـۆھبىتىمىز
 .شۇنىڭ بىلهن تامام بولدى

  بىلىۋال تور بېتى: مهنبه
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ـــانچه ـــر ق ـــدىكى بى بىلىـــك تورى
 :ىئنكاسالر

ەئركىــن ســىدىقنىڭ مــۇۋاپىقىيتى
بىــــــزگه قانــــــداق ياشــــــاش

ھهقىقىـي ائدەمنىـڭ كېرەكلىكىنى،
قانداق ياشىسا ھاياتىنىڭ مهنىـسى
بولىــــدىغانلىقىنى چۈشــــهندۈرۈپ

ــاۋاتىمىز؟ب ــداق ياش ــدۇ،بىز قان ېرى
ىئنسانىيهتكه پايـدىلىق قانچىلىـك

ــدۇق؟ قىاللمىغــان ىئــشالرنى قىاللى
بولـــساق بـــالىالرنى ىئنـــسانىيهتكه
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پايــدىلىق قايــسى ىئــشقا دەۋەت
قانـــــــــــداق قىلىـــــــــــۋاتىمىز،

تهربىيىلهۋاتىمىـــــز؟ مۇشـــــۇالرنى
 ياخشى وئياليلى

************************** 
زنىڭ باشقامىەئركىن سىدىق ائكى

ىلىرنىغــۇ كــۆرۈپ كېلىــۋاتقىلىمتې
خېلى بولدى، لېكىن بـۇ كۆرۈلـۈش

 مىليون قېتىمـدىن10قېتىم سانى 
ائشقان تېمىنى ەئمدى كۆرۈشـۈم ،
ـــــار ـــــۇچى ەئلي ـــــى يولىغ تېمىن
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ـــىدىق ـــن س ـــدىمنىڭ ەئركى ەئپهن
ــــاالمهت ــــى س ــــڭ تىن ائكىمىزنى

 ! بولسۇن
************************** 

ـــ ـــسهالمۇ ەئلهيك ـــزەئس ۇم، ېئزى
ـــورداش ـــىلهرگه-ت ـــالر ،س سىرداش

 !ائلىي ېئھتىرام 
بۇ تـور بېـتىگه> ائرىف< كهمىنه 

ـــــــــــتىم خهت ـــــــــــۇنجى قې ت
ــــايىن ــــدىن ىئنت يازاالۋاتقانلىغىم

 ! ھاياجاندىمهن 
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ـــلىرىمغا ـــارلىق تورداش ـــۇ ب مهنم
وئخشاش ۇئيغـۇر ائلىمـى ەئركىـن
ــى ۋە ــۆ ھبىت ــڭ س ــىدىق ائكىنى س
مهزكــــۇر ســــۆھبهتنىڭ داۋامىغــــا

ــــــۈپىئزچ ــــــۈل بۆل ــــــل كۆڭ ى
 . كېلىۋاتقانالرنىڭ بېرىمهن 

بىلىك تور بېتـى ۋە... خهيرىيهت 
باشقا تور بهتلىرىنىڭ ۇئيغۇرالردىن
ــــۇ ــــا، بولۇپم ــــان ائلىمالرغ چىقق

 ەئركىن سىدىققا وئخشاش 
ــــرى ــــۋى ھهم پىك ھهم تېخنىكى
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ــــڭ، ــــك ائلىملىرىمىزنى قابىلىيهتلى
ـــــاائلىيهتلىرىنى ۋە  ـــــات پ <ھاي

نىــڭ> رۈش مىللهتنــى گۈللهنــدۈ
ەئڭ ياخـــــــشى ۇئســـــــۇللىرىنى
ســــهۋرچانلىق بىــــلهن، جــــانلىق
تهشۋىق قىلىشىنى سهمىيمى ۈئمىد

 .قىلىمهن 
************************ 

ــۇم ــساالمۇەئلهيكۇم ەئلهيك :ەئس
مىللىتىمىزنىــــــــــــــــــــــــــــڭ

 ............ائۋانگارتلىرى
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ـــشكهن شـــان  -ســـىلهرنىڭ ېئرى
ــــــــان ــــــــهرىپىڭالر ، ائققۇزغ ش

ـــــڭبىز.... تهرلىـــــرىڭالر دەكلهرنى
باشلىرىغا يامغۇر بولۇپ ياغىدىغان
مۇشـــــۇنداقكۈنلهرنىڭ ۈئزۈلـــــۈپ

!!!!قالماســــــلىقىنى تىلهيــــــمهن
 .رەھمهت سىلهرگه

************************ 
ــر ــتىن ائخى ــۆھبهتنى باش مهن س
ـــسېرى ـــۆردۈم ، وئقۇغان ـــۇق ك تول
كــالالم بىــر خىــل بىــر نهرســىنى
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چۈشىنىۋاتقاندەك ، بىر نهرسىلهرگه
ز جاۋاب تېپىپ قالغاندەكتۇيۇقسى

ھېسالرغا تولۇپ قالـدىم ، مهن بـۇ
ســۆھبهتنىڭ داۋامىنــى كــۈتىمهن ،
ۇئنىڭ بىز ۈئچۈن تېخىمۇ كـۆپرەك
ـــشىنى نهرســـىلهرنى ســـۆزلهپ بېرى

 !ۈئمىد قىلىمهن
*********************** 

سۆھبهتنىڭ تهربىيىۋى ەئھمىيىتى
ـــــــدى دەپ ناھـــــــايىتى زور بول

ـــارايمهن ـــۇند. ق ـــۆپرەك مۇش اقك
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دۇنيادىكى خهۋەرلهردىن، ۆئزىمىـز
ـــــۇالھىزىلهردىن ـــــدىكى م ھهققى
ــرەك ــۇرۇش كې ــۇپ ت خهۋەردار بول

مـــۇمكىن بولـــسا. دەپ قـــارايمهن
ىئمكانىيهتنىــــڭ بــــارىچه باشــــقا
دۆلهتلهردىكـــى ائلىمـــالر بىلهنمـــۇ
ــــــــى ــــــــشىپ، ۆئزىمىزن ائالقىلى
تونۇۋېلىشىمىزنى ۈئچـۈن ەئيـكهن

 .بولۇشنى ۈئمىد قىلىمهن
********************** 

 تومۇرلىرىــــدا ســــاپ-تومــــۇر 
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ــــان ــــى ېئقىۋاتق ــــڭ قىن ۇئيغۇرنى
ـــانلىرى ـــڭ ېئيتق ـــز نى ائلىملىرىمى
ــىز ــقهتهن ۇئنتۇلغۇس ــدە ھهقى مهن

بارىكـالال. تهسىراتالرنى قالدۇردى 
..............ۇئيغۇرنىڭ ۇئمىدۋارى 

************************* 
ائلىم ەئركىن سىدىق ھهقىـقهتهن

ــــــي  ــــــزدەك ائلى ــــــتهپبى مهك
وئقۇغۇچىلىرى ۋە باشـقا زىيـالىيالر

ىئــشلىرى. ۈئچــۈن مايــاك ىئــكهن 
ائلـال ىئـگهم ۇئزۇن! روناق تاپقـاي
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 ! ۆئمۈر ائتا قىلغاي
جىـــق نهرســـىلهرنى بىلىۋالـــدىم،

 رەھمهت سىلهرگه
****************************
مهن ھهربىــر ۇئيغۇرنىــڭ ەئركىــن
سىدىقنىڭ پۈتكۈل ماقالىسىنى ھهر

ــدا  ــا وئقــۇپائي ــتىم قايت ــر قې بى
 .چىقىشىنى وئياليمهن

********************** 
ــــىدىق ــــن س ــــز ەئركى ائلىمىمى
ەئپهنــدىنىڭ شــۇنچه قىممهتلىــك
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ــــت ــــدىن يهنه ۋاقى ــــى ىئچى ۋاقت
ــزگه شــۇنداق ېئــسىل چىقىرىــپ بى
ـــى يوللىغىنىغـــا، ەئليـــار تېمىالرن
ەئپهنــدىنىڭ تارتقــان جاپاســىغا
ــهككۈرۈمنى ــدىن تهش ــن دىلىم چى

 . رىمهنبىلدۈ
ــــىدىق ــــن س ــــز ەئركى ائلىمىمى
ەئپهنـــدىنىڭ ھهر بىـــر ســـوائلغا
بهرگهن جاۋابى گويـا مېنـى يېڭـى
بىــر يۈكــسهكلىككه كۆتۈرگهنــدەك

 .ھېس قىلىمهن
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****************************
ـــبه ـــات مۈشـــكۈالت ۋە غهلى ھاي
قىلىشالر بىـلهن مهناالرغـا تولىـدۇ،
ــۇۋۋەتكه ــلهن ق ــش بى ھهۋەس قىلى

 بىـلهن تويۇنـۇپكېلىپ، ېئرىشىش
تونۇلۇش بىلهن كامالهتكه يىتىدۇ،
ھهممىمىـــز يۈكـــسهك كامـــالهتكه

!!!!!!!!!يىتىش ۈئچۈن وئيغىنايلى
ـــزدا ـــاكالر ائرىمى .!!!!!!!!!!!!!!ماي

ــــــــۆز ــــــــان ك ــــــــشان ھام نى
 .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ائلدىمىزدا


