
 تاپشۇرۇلمىغان خهتلهر 

 مۇقهددىمه 

دېگهن "تاپشۇرۇلمىغان خهتلهر "ئالدى بىلهن بۇ يازمىلىرىمغا نېمه ئۈچۈن 

 . ماۋزۇنى تاللىغانلىقىم ھهققىده توختىلىپ ئۆتمهكچىمهن

كىچىكىمدىنال كىتاب ئوقۇشنى تولىمۇ ياخشى كۆرهتتىم، ھېكايىگه بولغان 

 خېلى چوڭ ھهجىمدىكى ئهسهرلهرنى سىنىپتىال-1ھېرىسمهنلىكىم تۈپهيلىدىن 

ئوقۇشقا باشلىغانىدىم، ئهلۋهتته ئۇ يىلالردا ئۇيغۇرچه يېزىلغان ئهسهرلهر تولىمۇ ئاز 

گائو " "نۇرلۇق قىزىل يۇلتۇز" "قىزىل پۆپۈكلۈك نهيزه" "قاناتلىق خهت"ئىدى،

 دېگهنگه ئوخشاش كىتابالرنى باشقىالر ئېلىپبهنى ئهمدىال ئۆگىنىۋاتقان" يۈبائو

مېنىڭ كىتابقا ھېرىسمهنلىكىمنى كۆرۈپ . چاغدا مهن ئوقۇپ تۈگهتكهن ئىدىم

ئاپام ماڭا ئهينى چاغدا تېپىش ئىمكانىيىتى بولغانلىكى كىتابالرنى ئهكېلىپ 

ئهنه شۇ . بهرهتتى ، ئهمما بۇ كىتابالر مېنىڭ ئېھتىياجىمنى زادىال قاندۇرالمايتتى

دىن ئۇيغۇر كونا يېزىقى ئېلىپبهسىنى كۈنلهرده مهن دادامنىڭ كىتابلىرى ئارىسى

مهن ناھايىتى تېزلىكته كونا . تېپىۋالدىم، بۇ مېنى تولىمۇ خۇشال قىلىۋهتتى

 ....... يېزىقنى ئۆگهندىم 

بىر ھهپتىدىن كېيىن كىتاب ئىشكاپىدىكى تاشكهنتته بېسىلغان ئۇيغۇر كونا 

 ... ....يېزىقىدىكى كىتابالرنىڭ ئىسمىنى ئوقۇيااليدىغان بولدۇم

. كۆڭلۈمده ئهمدى مېنىڭ كىتاب خۇمارىم بېسىلىدىغان بولدى دهپ ئوياليتتىم

ۋاشىئوك تروباچىيېف ۋه "شۇ مهزگىللهرده مهن سوۋېت ئىتتىپاقىدا نهشر قىلىنغان 

پوالت قانداق ""كىشىلهر ئىشىكىده " "ئۇنىڭ يولداشلىرى

دىن تولىمۇ دېگهنگه ئوخشاش كىتابالرنى ئوقۇدۇم، ئاپام مهن"....تاۋالندى

 . رازى ئىدى
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  -تاپشۇرۇل"ئهمما كۈنلهرنىڭ بىرىده تاتار يازغۇچىسى غادىل كاتوينىڭ

ده، پۈتۈن ۋۇجۇدۇم بىلهن - ناملىق كىتابىنى كۆرۈپ قالدىم" مىغان خهتلهر

 ياشلىق بىر 8 سىنىپتا ئوقۇيدىغان - 2بېرىلىپ ئوقۇشكا باشلىدىم، ئۇ چاغدا 

ۈشىنىشىم ئهلۋهتته مۇمكىن ئهمهس ئىدى، قىزنىڭ بۇ مۇھهببهت ھېكايىسىنى چ

ئهمما ئهسهردىكى غالىيهنىڭ تهسىرلىك خهتلىرى مېنى ئۆزىگه مهھلىيا قىلىۋالغان 

بىلمىدىم، بىر چاغدا ئاپام بېشىمدا غهزهپ بىلهن ماڭا تىكىلىپ ......ئىدى 

ئۇنىڭ قهھرلىك كۆزلىرىدىن ئۇنىڭ قاتتىق ئاچچىقى ......تۇرۇپتۇ

 ...... ىپ كىتابنى ئاستا ئاپامغا سۇندۇمكهلگهنلىكىنى بىل

ئهنه شۇندىن كېيىن ئاپام كىتاب ئىشكاپىغا قۇلۇپ سالىدىغان بولدى، ماڭا 

يېشىمغا اليىق كىتابالرنى ئېلىپ بېرهتتى ۋه دهرھالال ئىشكاپقا قۇلۇپ 

نىڭ داۋامىنى ئوقۇشتىن "تاپشۇرۇلمىغان خهتلهر"مهن ....... سېلىۋهتهتتى 

ىدىم، غالىيهنىڭ ئىسكهندهرگه يازغان خهتلىرىنى ئىچىمده مهھرۇم قالغان ئ

 ...... تهكراراليتتىم 

ئوتتۇرا مهكتهپنى تۈگىتىدىغان يىلىم تۇغۇلغان كۈنۈمده ئاپام ماڭا بىر كىتاب 

 ...... بوالقنى ئېچىپ كۆزلىرىمگه مۆللىده ياش كهلدى . سوۋغا قىلدى

ئاپام ......" ك قىز بولغىن ئهمدى بۇ كىتابنى ئوقۇساڭ بولىدۇ، غالىيهده" _

 . مېھرى بىلهن مهڭزىمگه سۆيۈپ قويدى

كېيىن مهن نۇرغۇن كىتابالرنى ئوقۇدۇم، ئهينى يىلالردا نهشر قىلىنغانلىكى 

ئهسهرلهرنىڭ ھهممىسىنى ئوقۇدۇم دېسهممۇ بولىدۇ، مېنىڭمۇ ئاشۇ يازغۇچىالردهك 

يان قىلغۇم ئېسىل ئهسهرلهرنى يازغۇم، كىشىلىك ھايات سىرلىرىنى با

ئهمما ئارمانغا تۇشلۇق دهرمان يوق دېگهندهك مهن يازغۇچى ......كهلهتتى

 ...... بواللمىدىم
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قىسمهت بىلهن ۋهتهندىن ئايرىلىپ، يىراق يۇرتالردا سهرسان -مانا تهقدىر 

بولۇپ يۈرگهن كۈنلهرده چهت ئهلده ئوقۇۋاتقان نۇرغۇنلىغان ئوقۇغۇچىالرغا 

بۇرادهرلىرىمنى سېغىنىش -ۇغقان، دوست ¬- ئوخشاش ۋهتهننى، ئۇرۇق

نۇرغۇن جاپاالرنى تارتىشقا، نۇرغۇن ياشالرنى ......ھېسسىياتى مېنى قىينىدى

ۋهتهنده قالغان دوستلىرىمىز بىزنىڭ بۇ ......تۆكۈشكه مهجبۇر بولدۇم

 ......... ھېسسىياتىمىزنى چۈشهنمىسه كېرهك

هتهندىن ئايرىلغان مهن ماڭا ئوخشاش سانسىزلىغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ ۋ

كۈنلهردىكى ھېسسىياتىنى بايان قىلىش مهقسىتىده بۇ يازمىلىرىمنى 

 . ئوقۇرمهنلهرگه سۇندۇم

 . يازمامغا ئۆزۈمگه ئهڭ تهسىر قىلغان كىتابنىڭ نامىنى قويدۇم

 

1-    

 : ساالم سابا

غۇن خېتىڭىزنى تاپشۇرۇۋالدىم، سىز قىزىقىۋاتقان مهسىلىلهر ھهقىقهتهنمۇ نۇر

ياشالر جۈملىدىن مهن ئۆزۈم ۋهتهنده چېغىمدا بىلىشكه قىزىقىدىغان مهسىلىلهر 

بۈگۈن سىزگه ئۆزۈمنىڭ يات ئهللهرده ئالغان تهسىراتلىرىم ھهققىدىكى . ئىدى

 . تۇنجى پارچه خېتىمنى يوللىماقچىمهن

سابا، سىز خېتىڭىزده مېنىڭ ۋهتهندىن ئايرىلىش ئالدىدىكى تهسىراتىمنى 

چۈنكى، . هنسىز، مېنىڭچه بۇ ناھايىتى نازۇك بىر سوئال ئىكهنسورىغانك

ۋهتهندىن ئايرىلىش ئالدىدىكى ھهر بىر كىشىنىڭ ھېسسىياتى ئوخشىمىسا 

مهن بۇ سوئالىڭىزغا زادى قانداق جاۋاب بېرىش ھهققىده كۆپ . كېرهك

 .   ئويالندىم
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ك بولغان مېنىڭ شۇ چاغدىكى ھېسسىياتىم ئاجايىپ مۇرهككهپ ھهم زىددىيهتلى

ئىدى، سهۋهبى مېنىڭ ئۇزۇندىن بۇيانقى ئارزۇلىرىم رېئاللىققا چىقىش ئالدىدا 

بۇرادهرلىرىم، خىزمهتداشلىرىمدىن، -تۇغقان دوست-تاراتتى، ئهمما ئۇرۇق

 . تۇغۇلۇپ ئۆسكهن يۇرتۇمدىن ئايرىلىش ئازابى مېنى قىينايتتى

چاغدىكى روھىي كهينىدىكى ھېسسىياتىم مېنىڭ شۇ �ۋىزا ئېلىشنىڭ ئالدى 

 . ھالىتىمنىڭ ئهڭ روشهن ئىپادىسى بولسا كېرهك

كونسۇلخانىغا كىرىدىغان كۈندىكى روھىي ھالىتىم ھېلىمۇ ئېسىمده شۇنداق 

شۇ كۈنى ئهتىگهن مهن جهدۋهل تولدۇرۇش ئۈچۈن كونسۇلخانا . ئېنىق تۇرۇپتۇ

اقتىمنى  سائهت ۋ3توغرا -ئهتراپىدىكى ئىككى ئېغىزلىق چاققانغىنا ئۆيده توپ

سهرپ قىلدىم، مهن ھهر بىر كاتاكچىگه ئهستايىدىللىق بىلهن سهپساالتتىم، ھهر 

بىر سۆزنىڭ مهنىسىنى ئېنىق چۈشىنىۋېلىشقا تىرىشاتتىم، قولۇمدا لۇغهت، ھهر 

قايتا ئويلىنىپ ئاندىن تولدۇراتتىم، مېنىڭ بۇ قهدهر -بىر سۆزنى قايتا

Q+%,q �ياڭ خانىم ماڭا قاراپ ئىنچىكىلهپ كېتىۋاتقىنىمدىن ئىچى پۇشقان 

قوياتتى، لېكىن چىرايىغا كۈلكه يۈگۈرتكىنىچه مېنىڭ جهدۋهل تولدۇرۇشۇمغا 

 بولغاندا جهدۋهلنى 11مهسلىھهت كۆرسىتىپ تۇراتتى، شۇنداق قىلىپ سائهت 

مېنىڭ جهدۋهلنى يهنه بىر قېتىم سېلىشتۇرۇپ . ئاخىرى تولدۇرۇپ بولدۇق

 : انىم ئهمدى چىدىمىدى بولغاي سۆزلهپال كهتتىچىقىۋاتقىنىمنى كۆرگهن ياڭ خ

ئهمدى ھېچقانداق خاتالىقى قالمىدى، بۇنى كۆرگهن كىشى بۇ جهدۋهلنى بىر »

ئۇيغۇرنىڭ تولدۇرغىنىغا ئىشهنمهيدۇ، خۇددى ئىنگىلىزالر تولدۇرغاندهك شۇنداق 

 ئۇنىڭ مېنى ماختاۋاتقانلىقى ياكى مېنىڭ بۇ «. راۋان، شۇنداق رهتلىك

 k,‡‡C ئىنچىكىلىكىمگه رهنجىۋاتقىنىنى بىلهلمهي قالدىم، ئهمما ئۇنىڭ

 دېگهن سۆزى خېلىال جۇدۇنۇمنى �ئۇيگۇرنىڭ تولدۇرغىنىغا ئىشهنمهيدۇ�
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ئۆرلهتتى، لېكىن ئۇنىڭ بىلهن دېيىشىپ قېلىپ كهيپىياتىمنى بۇزۇۋېلىشنى 

مېنىڭ ئورنۇمدا باشقىالر بولغان بولسىمۇ »ده، كۈلۈپ تۇرۇپ -خالىمىدىم

 مېنىڭ « شۇنداق قىالر ئىدى، ئهلۋهتته ئهستايىدىل بولغاننىڭ زىيىنى يوق

كهچۈرۈڭ، مېنىڭ »رهنجىگهنلىكىمنى سهزدى بولغاي، ئۇ ئوڭايسىزالنغان ھالدا 

باشقىچه نىيىتىم يوق ئىدى، ئهستايىدىل بولغىنىڭىز ياخشى بولدى، بۇ ئهلۋهتته 

نى تۈگىتىپ بولۇپ،  ئۇ گېپى«.. دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك مۇھىم ئىش

سىزگه مۇۋهپهقىيهت تىلهيمهن، سىز �: مېنىڭ قولۇمنى مهھكهم سىقىپ تۇرۇپ 

ده، ئارقىدىن مېنى مهھكهم قۇچاغلىدى، -  دېدى�!چوقۇم ۋىزىنى ئاالاليسىز

بۇ خىل سهمىمى تىلهك مېنىڭ بايىقى خاپىلىقلىرىمنى قاياققىدۇر ئۇچۇرۇۋهتتى 

 . اراپ كۈلۈمسىرىدىم مهن ئۇنىڭغا ق�دېگىنىڭىز كهلسۇن�

 ده كونسۇلخانىغا كىرهتتىم، ئهمما مېنىڭ ھىچنېمه 1چۈشتىن كېيىن سائهت 

 ئايدىكى ھاۋاسى تولىمۇ دىمىق بولۇپ، -8بېيجىڭنىڭ . يىگۈم كهلمىدى

شامالدىن ئهسهرمۇ يوق ئىدى، يامغۇر يېغىۋاتقىنىغا قارىماي ئادهمنىڭ دېمى 

ى، بۇ يۇرتىمىزنىڭ قۇرغاق شاماللىق سىقىلغۇدهك ئىسسىق يۈزىڭىزگه ئۇرۇالتت

ھاۋاسىغا سېلىشتۇرغاندا گويا بىر غايهت زور ھور مونچىسىنىڭ ئىچىغه كىرىپ 

ده ھاۋا تهڭشىغۈچنى ئېچىپ - مهن ياتىقىمغا كىردىم. قالغاندهك تۇيغۇ بېرهتتى

قويۇپ، ماتېرىياللىرىمنى رهتلهشكه باشلىدىم، ھهر بىر گۇۋاھنامىنى ئهستايىدىل 

..  يوقلۇغىغا قاراپ چىقاتتىم -ىقاتتىم، ھهر بىر ھۆججهتنىڭ باركۆرۈپ چ

گويا چۈشتىن كېيىن مېنىڭ پۈتۈن تهقدىرىم بهلگىلىنىدىغاندهك بىر تۇيغۇ 

ۋۇجۇدۇمنى چىرمىۋالغان بولۇپ، ھهر بىر ئىشنى ئهستايىدىللىق بىلهن 

 ..  قىالتتىم

 ‡%kQ‡12:30ۇ يهر ئاجايىپ پاھ، ب.  ئوتكهنده ئهلچىخانا ئالدىغا كهلدىم
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تىقماق بولۇپ كىشىلهرنىڭ ۋاڭ -قايناق بازارغا ئايالنغان ئىدى، ئادهملهر تىقما

مهن ئۆچرهتته تۇرغاچ ئۇالرغا سهپسالدىم بۇ . چۇڭى قۇالق مېڭىڭىزنى يهيتتى�

يهرده ھهقىقهتهن چوڭ سودا بولۇۋاتاتتى، ئهلچىخانا ئهتراپىدا ئولتۇرۇشلۇق 

 جوزىالرنى قويۇۋېلىشقان بولۇپ، ئۇالر ئالدىراشلىق ئاھالىئهر بولسا كېرهك قاتار

بىلهن كىشىلهرنىڭ ماتېرىياللىرىنى تولدۇرۇپ بېرىۋاتاتتى، ياقا يۇرتالردىن 

كهلغهن كىشىلهر ئۇالرنىڭ ئالدىدا ئۇزۇن ئۆچرهت بولۇشۇپ قوللىرىدىكى 

جهدۋهللىرىنى سۇنۇشاتتى، جهدۋهل تولدۇرۇۋاتقانالر كىشىلهردىن سوئالالرنى 

ورايتتى ۋه ئالدىراپ جهدۋهلگه يازاتتى، ھىچكىممۇ جهدۋهلنىڭ قانداق ¬

 20تولدۇرۇلىۋاتقىنىغا دىققهت قىلمىغاندهك قىلىشاتتى، ھهر بىر جهدۋهل ئۈچۈن 

خېرىدارالر ھهر بىر جهدۋهل ئۈچۈن . مىنۇتتىن ئارتۇق ۋاقىت سهرپ قىلىنمايتى

. پ بهرگهنلهرگه سۇناتتى يۈهننى رازىمهنلىك بىلهن جهدۋهللىرىنى تولدۇرۇ200

ئهنه شۇ چاغدىال مهن ياڭ خانىمنىڭ نېمه ئۈچۈن مهن جهدۋهل تولدۇرغىنىمدا 

تىت بولغانلىقىنىڭ سهۋهبىنى چۈشهنگهن بولدۇم، -ئىچى پۇشۇپ تىت

 .  بېيجىڭلىقالر ھهقىقهتهن پايتهختته ياشىغانلىقنىڭ راھىتىنى كۆرۈۋاتاتتى 

 ‡C+,-1:30دهك ئادهم بىر گۇرۇپپا 20رىشتى، بىز  دا مېنىڭ ئىسمىمنى چاقى 

بولۇپ ئهلچىخانا ئالدىدىكى ئىككى تهرىپى ۋادهك بىلهن قورشالغان ئۇزۇن تار 

سائىتى -مانا ۋاقتى»يولنى بويالپ، ئهلچىخانىگه قاراپ ماڭدۇق، كۆڭلۈمده 

 دهيتتىم، « كهلدى، يهنه يهرىم سائهت ئىچىده ھهممه ئىش ئايان بولىدۇ 

كىردىميۇ كۆز ئالدىمدىكى . چىخانا ئىشىكىدىن كىرىپ كهلدىمخىيال بىلهن ئهل

ئاالماننى كۆرۈپ بېشىم ئايلىنىپ كهتتى، ئانچه چوڭ بولمىغان بۇ زالنىڭ 

تىقماق بولۇپ - ئىچىده بىرهر مىڭدهك ئادهم بارمىكىن، شۇنچىلىك تىقما

كهتكهن بولۇپ، زال ئىچىده ئولتۇرماق تۈگۈل، ئازادىرهك تۇرغىدهك جايمۇ 
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مېنىڭ ھهيران قالغان ھالىتىمنى كۆرگهن ئالدىمدىكى يىگىت ماڭا . ۈنمهيتتىكۆر

 ¥c¢Q• :« بۈگۈن تېخى ئانچه جىق ئهمهس ئىكهن، بۈگۈن چۈشتىن كېيىن زالدا

 ئۇنىڭ بۇ قهدهر « دهك ئادهمگه ۋىزا بهرسه كېرهك100 ئادهم بار ئىكهن، 600

سىز ئىلگىرىمۇ بۇ » : تهپسىلىي سۆزلىگىنىنى كۆرۈپ قىزىققان ھالدا سورىدىم

 قېتىم كېلىشىم -4شۇنداق، » ئۇ ئاچچىق كۈلدى، «يهرگه كهلگهنمىدىڭىز؟

مېنىڭ ئۇنىڭغا ئىچىم ئاغرىپ . «بۇ، بۇ قېتىم يهنه بهرمىسه ئهمدى كهلمهيمهن

 مېنىڭ تىلىكىم ئۇنى خوش «!بۇ قېتىم چوقۇم ۋىزا ئاالاليسىز »�قالدى، 

�Qï -  دېدى«!سىزمۇ ۋىزا ئاالاليسىز رهھمهت، »قىلغان چهغى، ماڭا قاراپ 

 . قولۇمنى مهھكهم سىقىپ قويدى 

ئىككى سائهتتهك ساقلىغاندىن كېيىن ئاندىن بىزنىڭ ئىسمىمىزنى چاقىرىپ 

ده، قولىمىزغا ھهر خىل رهڭلىك كارتىالرنى - بارماق ئۆرنىكىمىزنى ئالدى

س يېشىل تارقىتىپ بهردى، مهن قولۇمدىكى كارتقا قارىدىم، قولۇمدىكىسى سۇ

رهڭلىك كارت ئىدى، ھهر ھالدا مهن يېشىل رهڭنى ياقتۇراتتىم، ئىچىمده 

بۇ چاغدا زالدىكى ئادهملهر خېلى . ئىشلىرىمنىڭ ئوڭۇشلۇق بولۇشىنى تىلىدىم

ئازايغان بولۇپ، ئازراق ئولتۇرۇۋالغىدهك جايالر بار ئىدى، نهچچه سائهتلهپ ئۆره 

اغرىشقا باشلىدى، ئهنه شۇ چاغدا بۈگۈن تۇرغانلىقىم ئۈچۈن پۇتلىرىم سىرقىراپ ئ

نېمىشقا پهس پاشنىلىق ئاياغ كىيىۋالمىغىنىمغا قاتتىق پۇشايمان قىلىشقا 

ئاۋۇ جايدا بوش ئورۇن بار »باشلىدىم، بايىقى يىگىت يېنىمدا پهيدا بولدى 

ئىكهن ئازراق ئولتۇرۇۋېلىڭ مهن ئۆچرهتته تۇراي، ئىككىمىزنىڭ كارتىسى 

�Qï -  دېدى«ۋىتىمىز كهلگهنده مهن چاقىرىپ قويىمهنئوخشاش ئىكهن، نۆ

كۆزىنىڭ قۇيرۇقىدا ئايىغىمغا قاراپ قويدى، ئىختىيارسىز ھۆپپىده قىزىرىپ 

    كهتتىم 
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ۋاقىت تولىمۇ ئاستا ئۆتهتتى، مهن بۇ زالدىن بارغانچه بىزار بولغىلى تۇردۇم، 

گمهكته ئىدى، ئۇزۇن كۈتۈش جېنىمغا ته-ئىچىم سىقىلىشقا باشلىدى، ئۇزۇندىن

. ھازىر كالالمدا پهقهت تهزراق ئاياغالشتۇرۇشتىن باشقا نهرسه قالمىغان ئىدى

تهزراق تۈگىسۇن، مهيلى ۋېزىنى بهرسۇن ياكى بهرمىسۇن ماڭا بهرىبىر، بۇ »

نهس باسقان جايدىن كهتسهمال بولدى، ئىككىنچى بۇ جايغا كېلىشنى نىسىپ 

 . «قىلمىسۇن

تىم ۋىزا ئېلىش ئۈچۈن كىرگىنىگه ھهيران قالماقتا  قې-4مهن بايىقى يىگىتنىڭ 

مانا .  قېتىم كېلىپال شۇنچه بىزار بولۇشقا باشلىغان ئىدىم- 1ئىدىم، مهن 

 ئادهمنىڭ ئىسمىنى چاقىرىشتى، بۇ چاغدا سائهت 10بىزنىڭ گۇرۇپپىدىكى 

 كۆزنهككه -3 چه ئادهم قالغان ئىدى، بىز 50 ئۆتكهن بولۇپ، زالدا 4:30

 ئادهم بار بولۇپ، ئۇالردىن پهقهت بىرىال 5الپ تۇردۇق ئالدىمدا كېلىپ ساق

كۈلۈمسىرىگىنىچه ۋىزا ئالىدىغان كۆزنهككه كهتتى، قالغانلىرى ئوخشىمىغان 

كهيپىياتالردا تامغا بېسىلغان پاسپورتلىرىنى ئېلىشىپ قايتىشقان ئىدى، ئهمما 

تتى، ئهتىگهندىن ئۇالرنىڭ بۇ تۇرقى مېنى تېخىمۇ پهرۋاسىز قىلىپ قويۇۋاتا

بۇيانقى جىددىيلىكتىن ئهسهرمۇ قالمىغان بولۇپ، شۇ تاپتا ئاجايىپ تهمكىن 

 . بولۇپ كهتكهن ئىدىم

 ياشالر چامىسىدىكى چىرايلىق 30مانا ماڭىمۇ نۆۋهت كهلدى، سهرىق چاچلىق 

 مهن جاۋابهن «!خۇش كهپسىز»: ئايال ماڭا قاراپ ئىللىق كۈلۈمسىرىدى 

ده، كۈلۈپ تۇرۇپ -  دېدىم«!رهھمهت»تهلهپپۇزۇم بىلهن ئانچه ساپ بولمىغا 

پاسسپورت ۋه باشقا ماتېرىياللىرىمنى ئۇنىڭغا ئۇزاتتىم، ئۇ بىرهر قۇر مۇنداقال 

ناھايىتى رهتلىك ۋه ئهتراپلىق »قاراپ قويۇپال كۈلۈمسىرىگهن ھالدا 

  دېدى، مهن ئۇنىڭ يهنه قانداق سوئالالرنى سورايدىغانلىقىغا«تهيرارالپسىز
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ئهگهر جاۋاب بېرىشته قىينالسىڭىز، »تهييارلىنىپ تۇردۇم، ئۇ ماڭا قاراپ 

ھهر ھالدا » دېدى مهن بېشىمنى لىڭشىتىپ «خهنزۇچه سۆزلىسىڭىزمۇ بولىدۇ

 دېدىم، لېكىن ئۇ مهندىن باشقا ھىچقانداق «!سوئالىڭىزغا جاۋاب بهرهلهيمهن 

الرنى بىردهم كۆرۈپ سوئال سورىمىدى، كومپيۇتېردىكى ماڭا ئائىت ماتېرىيال

 سىزگه بۈگۈنكى ئهڭ « سىزنى تهبرىكلهيمهن»ده، ماڭا قولىنى سۇندى -تۇردى

ئاخىرقى ئىككى ۋىزىنىڭ بىرىنى بېرىش قارارىغا كهلدۇق، ئوقۇشۇڭىز ۋه 

 ئۇ قولۇمنى مهھكهم قىستى، مهن ئۇنىڭ «!تهتقىقاتىڭىز ئوڭۇشلۇق بولسۇن 

باھانىلهر بىلهن مېنى رهت قىلىشىنى، مهندىن جىقراق سوئال سورىشىنى، تۈرلۈك 

مهن بولسام پهرۋاسىزلىق بىلهن ئۇنىڭغا رهھمهت ئېيتىپ بۇ زالدىن چىقىپ 

كېتىشنى ئويلىغان ئىدىم، ئهمما ئۇ مهندىن مېنى قانائهتلهندۈرگىدهك سوئال 

سورىمىدى، مېنىڭ ناھايىتى ئهستايىدىللىق بىلهن تهييارلىغان ماتېرىياللىرىمنى 

مهن ئۆزۈم تهسهۋۋۇر قىلغىنىمدهك ھاياجانلىنىپ .  كۆرمىدىتۈزۈكرهكمۇ

كهتمىدىم، بهلكىم كۆڭلۈمده ئاجايىپ بىر ئاچچىق تۇيغۇ پهيدا بولدى 

مېنىڭ ۋىزا چاپالنغان پاسپورتۇمنى تۇتقىنىچه ئالدىمدا ھېلىقى خهنزۇ   

 يىگىت تۇراتتى 

ۇمۇ بهك خۇشال  ئهمما ئ«!سىزنى تهبرىكلهيمهن، ئىككىلىمىزگه ۋىزا بېرىپتۇ »

 ..  كۆرۈنمهيتتى، چىرايىدىن ھارغىنلىق چىقىپ تۇراتتى 

ھهممىسى ».  مهن ئۇنىڭغا كاراپ كۈلۈمسىرىدىم«!مۇبارهك بولسۇن »

ئاخىرالشتى، مهن ئۇزاق ساقلىغان ئهمما بۈگۈن ۋىزىنى قولۇمغا ئېلىپ بارغۇم 

 كهتتى،  ئۇنىڭ كۆزلىرىده ياش دانىچىلىرى پارقىراپ«كهلمهيۋاتىدۇ، ھهده

مهن سىزنى ھهده دهي بوالمدۇ؟ گهرچه ئۇيغۇر بولسىڭىزمۇ ھهدهمنى »

ئهسلهتتىڭىز، ئۇنى بهك كۆرگۈم كهلگهن ئىدى، مانا ئهمدى كۆرۈشىدىغان 
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 ئۇغۇ تۇغقانلىرى بىلهن جهم بولغىلى كېتىۋهتىپتۇ، مهنچۇ، ئۆز «. بولدۇم

پ ئوقۇشقا كېتىدىغان ئارمانلىرىمغا يېتىمهن دهپ ئائىلهمنى، بالىلىرىمنى تاشال

يېقىن كىشىلىرىمدىن  ئاخىرىنى ئويلىغۇم كهلمىدى .  بولدۇم

ئايرىلىدىغانلىمدىن ئىبارهت بۇ ھىجران ئازابى يۈرىكىمنى ئۆرتهشكه باشلىغان 

 ..   ئىدى

مانا بۇ مېنىڭ ۋهتهندىن ئايرىلىش ئالدىدىكى روھىي ھالىتىم، قولۇمغا ۋىزىنى 

نده ئۆز يېقىنلىرىمدىن ئايرىلىشنىڭ ئازابىنى ھىس ئالغان كۈنۈمدىن باشالپال مه

ماڭىدىغان ۋاقتىم  قىلىدىغان ئاچچىق سېزىم پهيدا بولغان ئىدى 

    يېقىنالشقىنىدا بولسا بۇ ھىسالر تېخىمۇ كۈچىيىشكه باشلىدى

سىزنى قانائهتلهندۈرهلىگۈدهك جاۋاب يازالىدىممۇ بۇنى بىلمهيمهن، ئهمما بۇ 

خشاش ئۆز ۋهتىنىدىن ئايرىلىپ چهت ئهللهرده خىل ھىسسىيات ماڭا ئو

مۇساپىرچىلىقتا ياشاۋاتقان نۇرغۇنلىغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ سېزىمى بولسا كېرهك 

 . دهپ ئوياليمهن

 .. ئامان بولۇڭ 

 الله : ھۆرمهت بىلهن 

 

2- ... ..... 

 : ساالم سابا 

ېلىال بۇ خهتنى يېزىش ماڭا خ.  پارچه خهتنى يېزىۋاتىمهن -2بۈگۈن سىزگه 

تهس كهلدى، چۈنكى ۋهتهندىن، يېقىن كىشىلىرىمدىن ئايرىلىش ئالدىدىكى شۇ 

 . ئازابلىق مىنۇتالرنى ئهسلىگىنىمده ھېلىمۇ كۆزۈم لىققىده ياشقا تولىدۇ

كۆڭلۈم شۇنداق يېرىم، . شۇ كۈنى ئهتىگهن تولىمۇ سهھهر تۇرۇپ كهتتىم
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ايتتى، ئهگهر شۇ ھىچ ئىشقا كۆڭلۈم تارتم......كهيپىياتىم تۆۋهن ئىدى

,‡‡ ......" بولدى بارمىغىن "مىنۇتالردا يولدىشىم ئۆتكهن قېتىمقىالرقىدهك 

 چىڭ 

تۇرۇۋالغان بولسا، بهلكىم بۇ سهپهردىن ۋاز كېچىشىممۇ مۇمكىن 

ئۇنىڭدىن، ياشانغان ئانامدىن، تېخى يهسلى يېشىدىكى .....ئىدى

. ولىمۇ ئېغىر كېلىۋاتاتتىبالىلىرىمدىن ئايرىلىپ يات بىر ئهلگه بېرىش ماڭا ت

دهيتتىم ئۆزۈمگه، شۇنچه ئارزۇ قىلىپ، شۇنچه تهشنا بولۇپ كۈتكهن " توۋا"

كۈنلهر يېتىپ كهلگىنىده بۇ سهپهردىن يالتىيىپ قېلىۋاتاتتىم، شۇ تاپتا بىرسى 

تهسهللى بهرسىال ئېتىلىپ يىغالپ كېتىشىم مۇمكىن ئىدى، بالىلىرىم بىلهن 

ماڭىدىغان چاغدىكىدهك ئاددىال خوشالشتىم، ئاپامغا خۇددى ھهر كۈنى دهرسكه 

دهيدىغان گېپىمنى تاپالمىدىم، ئۇنىڭ ئايروپورتقا بېرىشىنى خالىمىدىم، مېنىڭ 

ماڭغىنىمنى كۆرۈپ كۆڭلى بۇزۇلمىسۇن دېدىم، بىر ئۆمۈر بىزنى بېقىپ مانا 

ئهمدى بىزنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئېلىشىمىزغا مۇھتاج بولۇپ قالغان ئانىنىڭ 

كۆزلىرىچه ئۇنى تاشالپ يىراق ئهلگه كېتىپ، ئۇنىڭ ئهسلىدىنال ئايرىلىش 

يولدىشىم ۋه . ئازابىغا چىدىمايۋاتقان يۈرىكىنى يهنه زىده قىلغۇم كهلمىدى

قېرىنداشلىرىم بىلهن ماشىنىغا ئولتۇرۇپ ئايروپورتقا يول ئالدۇق، ماشىنا ئىچىده 

ڭدىن خاتىرجهم بول، ئوقۇشۇڭنى ئاپامدىن، بالىلىرى:"پهقهت ئاكامال سۆزلهيتى 

مهن ئۈندىمهستىن بېشىمنى لىڭشىتىپ ماقۇللۇق ......" ياخشى ئوقۇ 

بىلدۈردۈم، يولدىشىم ئۇندىمىدى، ئهمما ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن ئېغىر مۇڭ تۆكۈلۈپ 

تۇراتتى، ئۇنىڭ دهرىزه سىرتىغا تىكىلگهن كۆزلىرى ماڭا ئۇنىڭ كۆڭلىدىكى 

، مېنىڭ ئوقۇش ئارزۇيۇمنىڭ شۇ قهدهر ھهممىنى ئېيتىپ بېرىۋاتاتتى

كۈچلۈكلۈكى ئۇنى تهسىرلهندۈرگهن، ئۇنى قايىل قىلغان، مېنى قولالشقا، ئهڭ 
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ئېغىر مهجبۇرىيهتنى ئۆزى يالغۇز زىممىسىگه ئېلىشقا مهجبۇر قىلغان ئىدى، 

ئۇ مانا مۇشۇالرنىڭ . ئهلۋهتته بۇنىڭ ئۈچۈن قاتتىق ئىراده، غهيرهت كېرهك

ماڭا بولغان چهكسىز ئۈمىد ۋه ئىشهنچى بىلهن . داشلىق بهردىھهممىسىگه بهر

كۆڭلۈم تولىمۇ يېرىم بولۇپ كهتتى، . مېنى بۇ سهپهرگه ئۇزىتىۋاتاتتى

 . دېگۈم كهلدى" بولدى، بۇ ئوقۇشتىن ۋاز كهچتىم...." يىغلىغۇم

قېرىنداشلىرىم مېنى .  سائهت كېچىكىپ ئۇچىدىغان بولدى2ئايروپىالن 

ئايروپورتنىڭ زالىدا چوڭ .  يالغۇز قالدۇرۇپ خوشلىشىپ كېتىشتىيولدىشىم بىلهن

ئاپا، بېرىپال "ئوغلۇم ئۈچىمىز قالغان ئىدۇق، ئوغلۇم توختىماي سۆزلهيتتى،

ھهر ئىككىمىز ......" تېلېفون قىلغىن، بىزدىن ئهنسىرىمه، دادام بار 

اقىتتىن نهچچه ۋ. ئوغلىمىزنىڭ گهپلىرىگه قۇالق سېلىپ جىممىده ئولتۇراتتۇق

لېكىن . بۇيانقى تۈگىمهس پاراڭلىرىمىز يوق، ئارىدا قالغىنى ئېغىر سۈكۈتال ئىدى

شۇنداق، بۇ خىل . نېمه دېمهكچى ئىكهنلىكىمىز كۆزلىرىمىزده ئايان ئىدى

 ئايرىلىش ھهر ئىككىمىزگه 

ئۇ . مهن تۈگىمهس ھىجران ئازابىنى يۇتۇپ كېتىۋاتاتتىم. ئېغىر كېلىۋاتاتتى

غىر يۈكنى يالغۇز زېممىسىگه ئېلىپ قالغان ئىدى، ئۇ ماڭا بولسا ئهڭ ئې

دېمهكته ئىدى، ....." بالىالردىن ۋه ئاپاڭدىن خاتىرجهم بول، مهن بار "

 2ئهشۇنداق جىممىده ئولتۇرۇپ . ئهمما ئاغزىدىن بىر ئېغىز گهپ چىقمايتتى

 . سائهت ۋاقىتمۇ توشۇپ كهتتى

ئۇ سومكامنى كۆتۈرۈپ ئورنىدىن ! دى مانا ئايرىلىش مىنۇتلىرى ئاخىر يېتىپ كهل

دېدى، شۇ تاپتا مېنىڭ ئۇنىڭ " ئهمدى ماڭايلى"ده، ماڭا قاراپ -تۇردى

بىراق . دېگۈم كهلدى" بارمايمهن ئۇ ئوقۇشقا"بوينىغا ئېسىلىپ راسا يىغلىغۇم، 

ده ئۇنىڭ مهڭزىدىن سۆيۈپ -ھېچنېمه دېمىدىم، ئوغلىمىزنى چىڭ قۇچاغلىدىم
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نىدىنمۇ ئۆتتۈم، ئىختىيارسىز ئارقامغا بۇرۇلۇپ قارىدىم، مانا تاموج. قويدۇم

ئوغلۇم بىلهن ئۇ قوللىرىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ ماڭا شىلتىۋاتاتتى، مهن ئۇنىڭ كۆزىنى 

مۇشۇ كۈنلهرده مېنىڭ ئالدىمدا . قولى بىلهن سۈرتۈۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ قالدىم

نى قىزىق شۇنچه تهمكىن، شۇنچه چىداملىقلىقىنى ئىپادىلىگهن، ھهر كۈ

گهپلهرنى قىلىپ مېنى كۈلدۈرۈپ، بهزىده تېرىكتۇرۇپ، بهزىده يىغلىتىپ، 

مهن ئۆزۈمنى . ئۆتكهن يولدىشىم بۈگۈن ئىختىيارسىز كۆزىنى ياشلىغان ئىدى

 ئهمدى 

يېنىمدا ئايروپىالن . پاڭڭىده ئېتىلىپ يىغلىۋهتتىم. زادىال تۇتۇۋااللمىدىم

ئايروپىالن يهردىن . پ بىلهن قاراشتىئىشىكىگه كېتىۋاتقانالر ماڭا تهئهججۈ

 ...... كۆتۈرۈلۈپ خېلى ۋاقىتالرغىچه ئېسهدهشتىن توختىمىدىم

ئهمما ئۇزۇندىن بۇيان قهلبىمده . سابا، شۇنداق، ئايرىلىش ھهقىقهتهن ئازابلىق

يانغان ئوقۇشقا بولغان تهشنالىق مېنى مۇشۇنداق مۈشكۈل سهپهرگه يول ئېلىشقا، 

ماسلىققا دهۋهت قىلدى، ئهلۋهتته بۇ يول تولىمۇ مۈشكۈل، ئۆز ئىرادهمدىن يان

بهلكىم مهن كۆزلىگهن مهقسىدىمگه يېتهلمهسلىكىم، تارتقان . تولىمۇ جاپالىق

ئهمما بۇ . جاپالىرىم، تۆلىگهن بهدهللىرىمگه اليىق نهتىجه ئااللماسلىقىم مۇمكىن

شىپ بېقىشىمىز غايىلىرىمىز يولىدا تىرى- دۇنياغا كهلغهن ئىكهنمىز ئۆز ئارزۇ

گهرچه مېنىڭ بىلىم ئالىدىغان ئهڭ گۈزهل، ئهڭ . كېرهكتۇر دهپ ئوياليمهن

ئۆتكۈر چاغلىرىم ئائىلهم، بالىلىرىم ئۈچۈن سهرپ بولغان، يهنىمۇ ئۆرلهپ ئوقۇش 

پۇرسىتى كېچىكىپ كهلگهن بولسىمۇ، لېكىن مهن بۇالر ئۈچۈن ھهرگىز پۇشايمان 

ڭ سهمىمى مۇھهببىتىگه، ئۇنىڭ قوللىشىغا، چۈنكى مهن يولدىشىمنى. قىلمايمهن

ئىشهنچىگه ئېرىشتىم، مۇھهببىتىمىزنىڭ مېۋىسى بولغان بالىلىرىمىزغا ئېرىشتىم، 

مانا ئهمدى كىچىكىمدىن تارتىپ قهلبىمده يانغان ئوقۇش ئارزۇيۇم ئۈچۈن يات 
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 . ئهللهرگه سهپهردىمهن

 ". ختلىك ئايالمهن ئهڭ به"مهن پۈتۈن كىشىلهرگه شۇنداق دېيهلهيمهنكى 
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 تۇنجى تهسىرات 

 

 

 : ساالم سابا

 

سىز خېتىڭىزده مهندىن تۇنجى ئۇچراتقان ئامېرىكىلىق ھهققىدىكى تهسىراتىمنى 

شۇنداق يات بىر ئهلگه قهدهم باسقىنىڭىزدا ھهمىشه دېگۇدهك تۇنجى . سوراپسىز

ىڭىز سىزده ئهڭ چوڭقۇر ئۇنتۇلماس ئۇچراتقان ئادىمىڭىز، تۇنجى كۆرگىن

تهسىراتالرنى قالدۇرىدۇ، ئهلۋهتته مهندىكى تۇنجى تهسىراتمۇ ناھايىتى چوڭقۇر 

 . بولۇپ، مېنىڭچه ئهسلهپ ئۆتۈشۈمگه ئهرزىيدۇ

شۇ كۈنى ئۈرۈمچىدىن ئايرىلىپ بېيجىڭغا كهلگىچه، كۆز ئالدىمدىن يېقىن 

 Bk 5لتۇراتتىم، كهچ سائهت كىشىلىرىمنىڭ سىماسى كهتمىدى، مۇڭلىنىپال ئو

 نىڭ ئايروپىالنىدا 6:00بېيجىڭ ئايرودرومىدا قونۇپ، ئهتىسى سهھهر سائهت 

شۇنداق قىلىپ ۋهتهن . ئامېرىكىنىڭ نهۋيورك شهھىرىگه قاراپ ئۇچتۇق

 . چهگرىسىدىن چىقىپ كهتكهن بولدۇم

ھهسرهتلهرنىڭ -ئايروپىالننىڭ ھاۋاغا كۆتۈرۈلۈشى بىلهن كۆڭلۈمدىكى مۇڭ

ئورنىنى يېڭىچه دۇنياغا بولغان قىزىقىش ئىگىلهشكه، ئۆزۈم بارىدىغان يهر 
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 ..... ھهققىده ئويالشقا باشلىدىم 

بىز ئولتۇرغان ئايروپىالن جۇڭگونىڭ خهلقئارالىق ئايروپىالنى بولۇپ، 

كىشىلهر . ئايروپىالندا چهت ئهللىكلهرگه قارىغاندا جۇڭگولۇقالر جىقراق ئىدى

ىتى تونۇش بولغان خهنزۇ تىلىدا پاراڭلىشاتتى، ئهكراندا يهنىال ماڭا ناھاي

قويۇلىۋاتقىنىمۇ مهركىزىي تېلېۋىزىيه ئىستانسىسىنىڭ خهۋهرلىرى ۋه خهنزۇچه 

موماي بۇ جىڭجۈ تىياتىر -ناھشىالر بولۇپ، يېنىمدىكى ياشانغان بوۋاي

W ناخشىسىغا بېشىنى لىڭشىتىپ، ئاستا جۆر بولۇۋاتاتتى، ئهلۋهتته ھهر كىمنى

ئورۇندۇقىدا بىردىن تىڭشىغۇچ ئورنىتىلغان بولۇپ، ئاۋاز ئهسال سىرتقا 

ئاڭالنمايتى، ئهمما بۇ بوۋاي تولىمۇ ھاياجانلىنىپ كهتكهن بولسا كهرهك، ئاۋازى 

خېلىال ئۈنلۈك چىقىپ كهتتى بىر قاتاردا ئولتۇرغانالرنىڭ ئىچىده بىر چهت ئهللىك 

قىدا كۈلۈپ قويدى، كېيىن بوۋايغا كىشى بولۇپ، ئۇ دهسلهپ ماڭا قاراپ مىيى

تىكىلىپ قاراپ كهتتى، بۇ چاغدا ئهتراپتىكىلهرنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك بۇ 

بوۋايغا قاراشقا باشلىدى، لېكىن ھېچكىممۇ بۇ بوۋايغا ئاۋازىنى پهسرهك قىلىش 

 . توغرىلىق بىر نهرسه دېمىدى

، بۇ ياشانغان مېنىڭمۇ ئىچىم پۇشقان بولسىمۇ، ئهمما مهنمۇ ھېچنېمه دېمىدىم

بوۋاي ئهمدى ھهممىنى ئۇنتۇغان ھالدا كۆزىنى . كىشىنى رهنجىتكېم كهلمىدى

شۇ چاغدا بىر .......يۇمۇۋېلىپ خېلىال يۇقىرى ئاۋازدا ناخشىغا جۆر بولۇۋاتاتى

كۈتكۈچى قىز يېنىمىزغا كهلدى ۋه ئهدهپ بىلهن بوۋايغا ئېگىلىپ ساالم قىلدى، 

تهئهججۈپ بىلهن قاراپ، قۇلىغىدىكى ھهيران قالغان بوۋاي ئۇنىڭغا 

تىڭشىغۇچنى ئاخىر قولىغا ئالدى، كۈتكۈچى ئۇنىڭغا باشقىالر ئاڭلىيالمىغۇدهك 

پهس ئاۋازدا بىرنېمىلهرنى دېگهندىن كېيىن بوۋاي ئوڭايسىزالنغان ھالدا بېشىنى 

 . لىڭشىتتى
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لىدى، يېنىمدىكى باشقا جۇڭگولۇقالر بېشىنى چايقىغىنىچه ئاستا غودۇراشقا باش

ئۇالر ئۆز سۆزىده خهنزۇالردىكى باشقىالرنى ھورمهتلىمهيدىغان بۇ ئىللهت قاچان 

ئوڭ يېنىمدا ئولتۇرغان ھېلىقى . دېگهندهك گهپلهرنى قىلىشىۋاتاتتى......تۈگهر

 «سىز ئهڭىلىزچه سۆزلىيهلهمسىز؟»چهت ئهللىك كىشى ماڭا قاراپ ئاستا 

ا ياخشى سوزلىيهلمهيمهن، ئهمما µ-b»دىدى، مهن سهل ئوڭايسىزالنغان ھالدا 

مانا »ئۇ كۈلۈپ تۇرۇپ .  دهپ جاۋاب بهردىم «ئاددى سۆزلهرنى چۈشىنىمهن

ده ئاندىن ماڭا سىنچىالپ بىر -  دېدى«خېلى ياخشى جاۋاب بهردىڭىز

مهن .  دېدى«سىز چىنهسهغا ئوخشىمايدىكهنسىز، سىز نهلىك؟»: قاراۋهتىپ 

ياق، بۇ »ۇ ئىشهنمىگهن ھالدا  دېدىم، ئ«مهن مۇشۇ دۆلهتتىن»كۈلۈپ 

 ئۇ قولى «يهرلىكلهرنىڭ ھهممىسى ماۋۇالردهك ئاۋازلىق سۆزلهيدۇ، كۆزى مۇنداق

 دېگهننى ماڭا �ياالڭ قاپاق�بىلهن ئىككى كۆزىنىڭ قۇيرۇقىنى تارتىپ 

ئۇقتۇردى، مهن ئېھتىيات بىلهن يېنىمدىكىلهرگه قاراپ قويدۇم، ئۇالرنىڭ 

 .... تقان، بهزىلىرى ئۇيقۇغا كهتكهن ئىدىبهزىلىرى تېلېۋىزور كۆرۈۋا

مهن مۇشۇ دۆلهتته ياشايمهن، ئهمما مهن چىنهسه »مهن ئاستا جاۋاپ بهردىم 

بۇ يهرده ھهممىسى چىنهسهغۇ، » ئۇ تېخىمۇ ئهجهبلهندى، «ئهمهس، ئۇيغۇر

ياق بۇ دۆلهتته نۇرغۇن مىللهتلهر »™ «مهن سىلهردهك ئادهملهرنى كۆرمىگهن

دىن باشقا تىبهت، موڭغۇل، ئۇيغۇر، قازاق، ياشايدۇ، چىنهسه

 مىليونغا 10 مىللهت بار، ئۇيگۇرالر ئاھالىسى 56دېگهندهك .....ئوزبهك

 مهن خهرىتىنى قولۇمغا ئېلىپ شىنجاڭنىڭ «.....يېتىدىغان چوڭ مىللهتلهردىن

ئورنىنى، ئۇ يهردىكى تۈركىي مىللهتلهرنى بۇ كىشىگه تونۇشتۇردۇم، ئاندىن 

 دېگهن كىتابنى ئېلىپ ئۇيغۇرالرنىڭ «ئادهتلىرى-ئۇيغۇر ئۆرپ»سومكامدىن 

ئۇ رهسىملهرنى كۆرۈپ، . تۇرمۇشى تهسۋىرلهنگهن رهسىملهرنى ئۇنىڭغا كۆرسهتتىم
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شۇنداق »مېنىڭ چۈشهندۈرۈشۈمنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، ئهپسۇسالنغان ھالدا 

ۇنلىغان ماڭا چوڭ مىللهتكهنسىلهر، يېزىقىڭالرمۇ بار ئىكهن، ئهمما مهن ۋه نۇرغ

ئۇنىڭ بۇ سۆزى ماڭا .  دېدى  ئوخشاش كىشىلهر سىلهرنى تېخى بىلمهيدۇ

شۇنداق، بىز ئۆزىمىزدىن دائىم پهخىرلىنىپ ئۆزىمىزنىڭ . قاتتىق تهسىر قىلدى

قهدىمىي مهدهنىيىتىمىز ھهققىده ھارماي سۆزلهيمىز ئهمما تېخى نۇرغۇن ئهللهرده 

ىكهن، مانا يېنىمدىكى بۇ كىشى بىزدهك مىللهتنىڭ بارلىقىنى بىلمهيد

موڭغۇلنى، تىبهتنى بىلىدىكهن، ئوتتۇرا ئاسىيادىكى باشقا تۈركىي 

بىلىدىكهن ئهمما .....قېرىنداشلىرىمىزنى، ئۆزبهكنى، قازاقنى، تاتارنى

شۇ تاپ ئۇنىڭغا قارىغاندا ......جۇڭگودا ياشايدىغان ئۇيغۇرنى بىلمهيدىكهن

بۇ قېتىم كهلگىنىمده مهن چوقۇم سىلهر ». اتىممهن تېخىمۇ ئهپسۇسلىنىپ كېتىۋات

 .  ئۇ قهتئىلىك بىلهن شۇنداق دېدى«!بار زېمىنغا بارىمهن 

ئۇ ئهسلى مېكسىكىلىق بولۇپ . مانا بۇ مهن ئۇچراتقان تۇنجى چهت ئهللىك

ئۇ جۇڭگولۇقالر ھهققىده . ھازىر ئامېرىكىنىڭ تهخساس شىتاتىدا ياشايدىكهن

سىمۇ، ئهمما ئۇيغۇرالر ھهققىده ئىلگىرى زادىال ئاڭالپ خېلى جىق نهرسىلهرنى بىل

 . باقمىغان ئىكهن

ئۇ ماڭا مېنى دهسلهپ . ئۇنىڭ ئۇيغۇرنى كۆرۈشىمۇ تۇنجى قېتىم ئىكهن

. كۆرگىنىده ئۆزبهك ياكى تۈرك بولسا كېرهك دهپ ئويلىغانلىقىنى سۆزلهپ بهردى

كىنىنى بىلمهيال  سائهتنىڭ قانداق ئۆتۈپ كهت2مانا مۇشۇنداق پاراڭلىشىپ 

 سائهت ھاۋادا مۇشۇنداق ئۇچىمىز، بىردهم كۆزىڭىزنى 13يهنه »قالدىم، 

ئۇ شۇنداق دهپ بولۇپ، دهرىزه تهرهپكه بېشىنى بۇراپ كۆزىنى . «يۇمۇۋېلىڭ

تۈنۈگۈن كېچىچه ...... ئهمما مېنىڭ زادىال ئۇيقۇم كهلمىدى. يۇمدى

 ئهمدى بۇ كىشىنىڭ گهپلىرى ئۆيدىكىلهرنى ئويالپ ئۇخلىيالمىغان بولسام مانا

Un
Re

gis
te
re
d



بىز ئۆزىمىزنى قالتىس چاغاليمىز، ئهمما . «ماڭا قاتتىق تهسىر قىلماقتا ئىدى

 . «نۇرغۇن ئهللهرده بىزدهك مىللهتنىڭ بارلىقىنى تېخى كىشىلهر بىلمهيدىكهن

ئايروپىالندا قانچىلىك ئولتۇرغىنىمنى بىلمهيمهن، خىيال بىلهن خېلى ۋاقىت 

بارىدىغان مهكتهپ ئامېرىكىنىڭ كىچىك بىر شهھىرىده مهن . ئۆتۈپ كهتتى

بولۇپ، ئىندىئانا شىتاتىغا جايالشقان بولىمىڭتوئون دېگهن كىچىككىنه بىر شهھهر 

بهلكىم مهن بارىدىغان شهھهرده »كۆڭلۈمده شۇنداق ئوياليتىم، . ئىدى

ئۇيغۇرالرنى بىلىدىغانالر تېخىمۇ ئاز بولۇشى، ھهتتا يوق بولۇشى مۇمكىن، 

 . «هلۋهتته مېنى تهكلىپ قىلغان ئوقۇتقۇچۇمدىن باشقا

سابا مهن ئۇچراتقان تۇنجى چهت ئهللىكنىڭ ماڭا بهرگهن تهسىرى 

 دېگهندىن ئىبارهت بولدى، ئهنه �ئۇيغۇرالرنى بىلىدىغانالر تولىمۇ ئاز ئىكهن�

شۇ سائهتتىن باشالپ مهنده ئۇيغۇرالرنى چامىمنىڭ يېتىشىچه تېخىمۇ جىق 

 تونۇشتۇرۇش، ئۇالرغا دۇنيادا مۇشۇنداق بىر مىللهتنىڭ بارلىقىنى كىشىلهرگه

 . بىلدۈرۈش ئىستىكى كۈچهيدى

خهير، بۈگۈنچه خېتىمنى مۇشۇ يهرده ئاياقالشتۇراي، بۇ يهرگه يېڭى كهلگهن 

 . چاغدا مهن ئۇچرىغان ئىشالر ھهققىده كېيىنكى خهتلىرىمده بايان قىالي

 

 الله : ھۆرمهت بىلهن
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 تۇنجى تهسىرات داۋامى 

 

شۇنداق سابا، مهن ئايروپىالندا كۆرگهن تۇنجى ئامېرىكىلىك ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرنى 

زادىال كۆرۈپ باقمىغانلىقىنى، ھهتتا ئاڭالپمۇ باقمىغانلىقىنى ئېيتىپ، كۆڭلۈمنى 

 . قاتتىق يېرىم قىلغان ئىدى

 

نهۋيوركتا . اتىمهنمانا ئهمدى ئۆزۈم ئوقۇيدىغان مهكتهپكه قاراپ كېتىۋ

ئايروپىالندىن چۈشۈپ بىر كهچه قونۇپ، بۈگۈن بلوئومىڭتونغا يهنه ئايروپىالندا 

ئۇچۇشقا مهجبۇر ئىدىم، ئۆمرۈمده بۇنداق ئۇزۇن سهپهرنى بېسىشىم تۇنجى 

قېتىم بولغاچ، تۇرۇپ ھاياجانالنسام، تۇرۇپ ئۆزۈمنىڭ شۇنچه ئۇزۇن سهپهرنى 

ئايروپىالندىن چۈشۈپ بىردهم ! مهيتىبېسىپ كهلگىنىمگه ئىشهڭۈم كهل

ئالدىمغا مېنى تهكلىپ قىلغان ئوقۇتقۇچۇم ئادهم ئهۋهتمهكچى ئىدى، . ساقلىدىم

 60ئۆمرۈمده كۆرۈپ باقمىغان بۇ كىشىنى تهسهۋۇر قىلىۋاتاتتىم، ئۇ بالكىم 

ياشالردىن ئاشقان، چاچلىرى ئاقارغان، ياكى چۈشۈپ كهتكهن بىر بوۋاي بولسا 

¬c,™  .شۇ خىيال بىلهن تۇرغىنىمدا ئوتتۇرا ياشالردا بولسا كهرهك، ئىگىز ئهنه 

ياخشىمۇسىز؟ "بويلۇق بىر ئامېرىكىلىق كىشى كېلىپ ساپ ئۇيغۇر تىلىدا 

مهن قۇلىقىمغا ئىشهنمهي قالدىم، ئۇ تولىمۇ . دهپ ساالم بهردى!" ھارمىغايسىز

شىۋېلىپ مهن سهل مهڭدهپ قالدىمده ئۆزۈمنى ئوڭ! راۋان سۆزلىگهن ئىدى

رهسىمىڭىزدىكىگه . "دهپ جاۋاب بهردىم....."ئانچه ئهمهس! رهھمهت"

ئۇ سۆزلىگهچ قولۇمدىكى چاماداننى ...." ئوخشايدىكهنسىز، قاراپال تونۇدۇم

 . ئالدى
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تېخى بايىال ئۆزۈمگه تۇنجى ئۇچرىغان ئامېرىكىلىقنىڭ ئۇيغۇرالرنى 

دى، مانا بۇ كىشى تولىمۇ بىلمهيدىغانلىقىنى ئويالپ كۆڭلۈم يېرىم بولغان ئى

تھوماس بولىمهن، .مهن گ"راۋان ئۇيغۇر تىلىدا مهن بىلهن كۆرۈشىۋاتاتتى، 

مانا ئهمدى تېخىمۇ ھهيران ...." ئاخىرى كهلدىڭىز، يولىڭىزغا جىق قارىدىم

مهن ئهمدى ! مهنى تهكلىپ قىلغان ئوقۇتقۇچۇم ئالدىمدا تۇراتتى! قالدىم

سىز بهك ياش "يرانلىقىمنى قىلچه يوشۇرماستىن ئۆزۈمنى زادىال تۇتالمىدىم، ھه

ئۇ قاقاخالپ . دېدىم!" ئۇيغۇر تىلىنى بهك ياخشى سۆزلهيدىكهنسىز! ئىكهنسىز

توغرا مهن سىزنى ھهيران قالىدۇ دهپ ئويلىغان، مېنى "!" -كۈلۈپ كهتتى

ئۇ مېنىڭ ."  لهردىكى بوۋاي دهپ تهسهۋۋۇر قىلغان بولسىڭىز كهرهك70بهلكىم 

 . كىنى تېپىۋالغان ئىدىكۆڭلۈمدى

 

ئۇنىڭ ماشىنىسى ئايرودرۇم ئىچىدىكى ماشىنا توختاش مهيدانىدا بولۇپ، بىز 

ده، ماڭا -ئانچه ئۇزۇن ماڭمىدۇق، ئۇ مېنىڭ ئېغىر يۈكلىرىمنى ماشىنىغا سالدى

 QZ�…+" دهپ ماشىنا ئىشىكىنى ئېچىپ !" قېنى، مهرھهمهت

ققىنى مېنى بهكال ئۇنىڭ ئالدىمغا ئۆزى چى!". رهھمهت."بهردى 

تهسىرلهندۈردى، مهن ئۇنىڭغا تېلېفون بهرگىنىمده ئۇ ئايرودرومغا ئادهم 

ئۇ يول " بىز بىر سائهتتىن جىقراق ماڭىمىز. "ئهۋهتىدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى

ئايالىم ئىككىمىز يولىڭىزغا جىق "بويى ماڭا بۇ شهھهرنى تونۇشتۇرۇپ ماڭاتتى 

يىمىزنى تهييارالپ قويدۇق، بۈگۈن بىزنىڭكىده قارىدۇق، سىزگه بىر ئېغىز ئۆ

ئۇ تولىمۇ قىزغىن ..." ئارام ئېلىپ ئهته تۇرالغۇغا بېرىڭ، بىز ئاپىرىپ قويىمىز

 . ئىدى
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بىز ئۆيگه كىرگهنده گ خانىم تېخى مهكتهپتىن كهلمىگهن بولۇپ، مهن ئۆزۈم 

ئۇ " !بهك ياخشى بولدى"ئالغاچ كهلگهن كىتابالرنى ئوقۇتقۇچۇمغا بهردىم،

ئىشىك تىرىققىده قىلدىده، . كىتابالرنى كۆرۈپ بهك خوش بولۇپ كهتتى

" مهن كهلدىم، كهپ بولدىڭالرمۇ؟"ئارقىدىن بىر ئايال كىشىنىڭ ئىنگلىزچه 

ئورۇق ئىگىز بويلۇق، تولىمۇ چىرايلىق بىر ئايال خۇش . دېگهن ئاۋازى ئاڭالندى

يولدا چارچىغانسىز، يول بهك : "تهبهسسۇم بىلهن راۋان خهنزۇ تىلىدا ماڭا قاراپ

سارا خهنزۇ تىلى مۇتهخهسىسى، ئۇ ." دهپ تهچلىق سورىدى" يىراق

گ ئهپهندى ئايالىنى تونۇشتۇردى، ئارقىدىن !" ئېتنوگىرافىيهنى تهتقىق قىلىدۇ

قاراڭ بىز ئۆيده خهنزۇچه پاراڭلىشىمىز، شۇڭا "ماڭا قاراپ قىزىقچىلىق قىلىپ 

مهن بۇ ئىككهيلهنگه بارغانچه ..."  قااليال دېدىمھازىر ئىنگلىز تىلىنى ئۇنتۇپ

قالتىس ئىكهنسىلهر، بىرىڭالر ئۇيغۇر تىلى مۇتهخهسىسى، "قايىل بولۇۋاتاتتىم، 

مېنىڭ ئۇالرغا بولغان ھۆرمىتىم بارغانچه ..."بىرىڭالر خهنزۇ تىلى مۇتهخهسىسى

لهر بۇ يهرده مۇتهخهسىس"سارا كۈلۈپ بېشىنى چايقىدى، . ئېشىشقا باشلىدى

 تىلنى بىلىدىغان 4-3بهك جىق، كېيىن بىلىپ قالىسىز، ئاز دېگهنده 

ئهمما كالالمدا بولسا . مهن كۈلۈپ قويدۇم. �ئوقۇتقۇچىالر خېلى بار

ۋهتهندىكى خىزمهتداشلىرىمنىڭ تىل ئۆتكىلىدىن ئۆتهلمهي، قىينىلىپ يۈرىدىغان 

رلىنىپ، ئۆزۈمنى ھالىتى، ئۆزۈمنىڭ بولسا خهنزۇ تىلىغا پىششىقلىغىمدىن پهخى

... ده قىزىرىپ كهتتىم- قالتىس چاغاليدىغان ھالىتىم كۆز ئالدىمغا كهلدى

 . شۇنداق، ئۆگىنىشكه تېگىشلىك نهرسىلهر ھهقىقهتهن جىق ئىدى

 

سابا، بىز ئۆزىمىزدىن پهخىرلىنىپ ياشاشقا ئادهتلىنىپ كهتكهنمىز، بىزنىڭ 
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چه كۆزگه ئىلغۇمىز كهلمهيدۇ، باشقىالرنى ئان! نهزهرىمىزده بىز ئاجايىپ قالتىس

. باشقىالردىن سوراش ئهمهس، بهلكى باشقىالرغا ئۆگىتىشكه ئامراق

يهنه  تۆكۈنلىرىمىز- يوسۇنلىرىمىز، مېھماندارچىلىقىمىز، توي-قائىده

ئاللىقانداق پائالىيهتلىرىمىز شۇنچىلىك جىق ئىكهنكى ئايىغى چىقمايدۇ، ھهر 

بۇ ھهقته ...سورۇنغا، ئولتۇرۇشقا بارىمىزيۇ، ئهمما شۇ -قېتىم قاخشاپ تۇرىمىز

ئهمما بۇ ...كۆپ كىشىلهر ئوزىنىڭ بىزارلىقىنى ئىپادىلهشتى، نارازىمۇ بولۇشتى

پائالىيهتلىرىمىز ئهۋجىگه چىقسا چىقىۋاتىدۇكى ھهرگىز توختاپ قالغىنى، ھهتتا 

ىمۇ ئهقهللىسى بهزىده ئالدىراشچىلىقتا بالىلىرىمىزغ... ئازراقمۇ ئازايغىنى يوق

 ) كۆپ دېيىلگهن! بۇ يېڭى گهپ ئهمهس...(ھهمراھ بواللمايمىز

 

مانا مۇشۇالرنى ئويلىغىنىمدا ئۆزۈمنىڭ نۇرغۇن ۋاقىتلىرىمنى بىھۇده 

 ..... ئۆتكۈزۈۋهتكىنىمنى تېخىمۇ ھېس قىلىشقا باشلىدىم

 . ئامان بولۇڭ. خهير، بۈگۈنچه مۇشۇنچىلىك سۆزلهي

 

 الله : ھۆرمهت بىلهن

 

 

 

5-¬....  "..  

 

 

 تۇنجى سائهتلىك دهرس 
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ساالم سابا، مېنىڭ جاۋابلىرىمنى كۈتۈۋاتقىنىڭىزنى بىلىمهن، ئهمما يېقىندىن 

بۇيان دهرسلهر بهكال ئالدىراش بولۇپ كهتكهچكه خېتىڭىزگه ۋاقتىدا جاۋاب 

 . قايتۇرالمىدىم، بۇندىن كېيىن ئامال بار چاققانراق جاۋاب يېزىشقا تىرىشىمهن

 

ئهتىگهنده ئوقۇتقۇچۇم بىلهن ) دۈشهنبه( مهكتهپكه كېلىپ ئهتىسى سابا، مهن

بىرلىكته ئوقۇغۇچىالر باشقارمىسىغا بهرىپ، مهكتهپكه كىرىش رهسمىيهتلىرىنى 

ئۆتىدىم، گ ئهپهندىنىڭ ياردىمىده تېگىشلىك ئانكىتالرنى تولدۇردۇم، گ 

سمىيهتلهرنى ئهپهندى يېنىمدا كۆرسهتمه بېرىپ تۇردى، ئۇنىڭ ياردىمىده بۇ ره

 . بېجىرىشىم مېنىڭ ئويلىغىنىمدىن خېلىال تېز تۈگىدى

 

چۈشتىن كېيىن گ ئهپهندىمنىڭ دهرسى بار ئىكهن، ئۇ مېنىڭ ئۆزىنىڭ دهرسىنى 

سىز "\يوقلۇقىنى سورىدى، مهن ھهيرانلىق بىلهن ئۇنىڭغا قارىدىم، -ئاڭلىغىم بار

ئۇ " \!كېرهكتهئوقۇتقۇچۇم تۇرسىڭىز، ئهلۋهتته دهرسىڭىزنى ئاڭلىشىم 

رهھمهت، ئهگهر خالىسىڭىز مهن بىلهن "\خۇشخۇيلۇق بىلهن كۈلۈمسىرىدى، 

بېرىپ دهرسىمنى ئاڭلىسىڭىز بولىدۇ، بۇ يهرده سىز ئهركىن، چۈنكى سىز 

سىلهر بىرقهدهر ئهركىن بولىسىلهر، مهكتىپىمىزده ئهركىن ". \ۋىسىتىڭ سچوالر"\

ئۇ ماڭا " \...لىپ بارسىڭىز بولىدۇھالدا ئۆز كهسپىڭىز ساھهسىده تهتقىقات ئې

... مېنىڭ بۇ يهردىكى ھوقۇقۇم ۋه مهجبۇرىيهتلىرىمنى چۈشهندۈرۈشكه باشلىدى

ئۇنىڭ سهۋرچانلىق بىلهن چۈشهندۈرۈشى نهتىجىسىده مهن مهكتهپ تۈزۈمىگه 
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ئائىت نۇرغۇن نهرسىلهردىن خهۋهردار بولدۇم، ھهقىقهتهن بۇ يهردىكى 

هكتهپلىرى بىلهن ئوخشىمايدىغان نۇرغۇن تهرهپلىرى مهكتهپلهرنىڭ دۆلىتىمىز م

 . بار ئىكهن، بۇ ھهقته مهن كېيىنكى خهتلىرىمده ئايرىم توختالماقچىمهن

 

 دا گ ئهپهندىم بىلهن دهرسخانىغا 2:30شۇنداق قىلىپ چۈشتىن كېيىن سائهت 

سىنىپ ئانچه چوڭ ئهمهس بولۇپ، ئوننهچچه ئوقۇغۇچى . كىرىپ كهلدىم

ئۇالرغا سهپسالدىم، . ندۇرۇپ قويۇلغان ئورۇندۇقالردا ئولتۇرۇشاتتىسىنىپنى ئايال

ئۇالر ئوخشىمىغان مىللهت، ئوخشىمىغان ئىرقتىكى ئوقۇغۇچىالر بولۇپ، 

بۇ "\ھهمممىسىال ناھايىتى ياش ئىدى، گ ئهپهندى ئۇالرغا مېنى تونۇشتۇردى 

، ئۇيغۇر "\¬ۋىزىتىڭ سچوال"\ياق بۈگۈن كهلدى، فاكۇلتېتىمىز تهكلىپ قىلغان 

ئارقىدىن ماڭا قاراپ " \ئادهت تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇللىنىدۇ-ئۆرپ 

الله خانىم، سىز ئۇالرنىڭ سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىشنى "\كۈلۈمسىرىدى 

شۇ ". \!ئهلۋهتته خااليمهن"\مهن سهل ئوڭايسىزلىنىپ قالدىم،" \خاالمسىز؟

ۋهتهنده مهن . ىشىپ كهتتىھامان ئوقۇغۇچىالر ناھايىتى قىزىقىش بىلهن ماڭا قار

نۇرغۇن ئوقۇغۇچىالرغا دهرس بهرگهن، ھىچقاچان تهمتىرىمىگهن، ھهر سائهتلىك 

دهرسىمنى تولىمۇ تهمكىن ئۆتۈپ چىقاتتىم، ھهتتا تۇيۇقسىز دهرس ئاڭلىغىلى 

كىرگهن فاكۇلتېت مۇدىرلىرىگه ئۇچراپ قالغىنىمدىمۇ ئاسانلىقچه ھودۇقۇپ 

مىشقىدۇر ماگىستېرلىقتا ئوقۇۋاتقان بۇ ئوقۇغۇچىالرنى قالمايتتىم، ئهمما بۈگۈن نې

 ... كۆرۈپ خېلىال تهمتىرىدىم

 

ده، ئاندىن ئوقۇغۇچىالردىن -گ ئهپهندىم بۈگۈنكى تېمىنى دوسكىغا يازدى

مۇشۇ تېما ھهققىدىكى قاراشلىرىنى بايان قىلىشنى تهلهپ قىلدى، دۇنيانىڭ 
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ئىنگلىز تىلىنى شۇنچىلىك راۋان ھهرقايسى جايلىرىدىن كهلگهن بۇ ئوقۇغۇچىالر 

سۆزلهيتتى، مهن ئۆزۈمنىڭ ۋهتهنده ئۆگهنگهن ئازغىنه ئىنگلىزچه سهۋىيهم بىلهن 

ئۇالرنىڭ ھهر خىل تهلهپپۇزدىكى ئىنگلىزچه بايانلىرىنىڭ ئىنتايىن ئاز قىسمىنىال 

چۈشىنهلىدىم، مهركىزىي ئاسىيا، ئۇيغۇرالر تارىخى، دېگهندهك ئۆزۈمگه 

لهرنى ئاڭلىغىنىمدا بۇ سۆزلهرنىڭ ئۇالرنىڭ ناھايىتى ئىتتىك تونۇشلۇق سۆز

سۆزلىگهن سۆزلىرى بىلهن مهزمۇن جهھهتتىن قانداق باغلىنىشى بارلىقىنى 

ھهممهيلهننىڭ ئالدىدا توردىن چۈشۈرۈۋالغان ماتېرىيالالر بولۇپ، ... ئوياليتتىم

مىغان مهسىلىلهر ئۇالر شۇنىڭغا قاراپ ئۆزىنىڭ بۇ ھهقتىكى قارىشى ۋه ھهل قىالل

ھهققىدىكى سوئالالرنى ئوتتۇرىغا قويۇشاتتى، ھهممهيلهن دېگۈدهك مۇنازىرىگه 

قاتنىشىۋاتقان بولۇپ، ھهر كىم ناھايىتى ئهركىن ھالدا ئۆز پىكرىنى بايان 

گ ئهپهندىم بولسا ئوقۇغۇچىالرنىڭ بايانلىرىنى ناھايىتى دىققهت ... قىالتتى

ئالالرنى قىستۇرۇپ قوياتتى، بهزىده ئۆزىنىڭ بىلهن ئاڭاليتتى ۋه ئارىالپ سو

گهرچه ئۇالرنىڭ بايانلىرىنى تازا ياخشى ... قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قوياتتى

چۈشىنهلمىگهن بولساممۇ، ئهمما ئوقۇغۇچىالردىكى بۇ قهدهر ئهستايىدىللىق ۋه 

قىزغىنلىق ماڭا خېلىال تهسىر قىلدى، ئۇالر مهسىلىلهر ھهققىدىكى ئوخشىمىغان 

تارتىش قىالتتى، -بايانلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشاتتى، قىزغىنلىق بىلهن تاالش

ئهپسۇس، . ھهممهيلهن دېگۈدهك دهرس مهزمۇنى ئىچىگه كىرىپ كهتكهن ئىدى

مېنىڭ ئىنگلىزچه سهۋىيهم ئۇالرنىڭ بۇ خىل قىزغىن مۇنازىرىسىگه قاتنىشىشىمغا 

شىم كهرهك، ئۇالرغا ئوخشاش مهن تىرىشى"\ئېغىر توسالغۇ بولۇۋاتاتى، كالالمدا 

دېگهن " \ئۆز مهقسىدىمنى ئهركىن ئىپادىلىيهلهيدىغان سهۋىيهگه يېتىشىم كېرهك

 ... پىكىر ھۆكۈم سۈرهتتى
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سابا، مانا بۇ قاتناشقان تۇنجى سائهتلىك دهرس، بۇ بايانلىرىمنى ئوقۇغىنىڭىزدا 

سىر قىلغىنى قانداق تهسىراتقا كهلدىڭىزكىن بۇنى بىلمهيمهن، ئهمما ماڭا ته

ئوقۇتقۇچىدىكى ئوقۇغۇچىالرنى ماھىرلىق بىلهن يېتهكلهش، ئوقۇغۇچىالردىكى 

ئهستايىدىل ئويلىنىش، ئهركىن پىكىر قىلىشتىن ئىبارهت ئوقۇتۇش مېتودى 

ئۆزۈمگه كهلسهم، ئۆزۈمنىڭ ئىنگلىز تىلى ئاڭالش ئىقتىدارىمنىڭ تېخى . بولدى

م، گهرچه يازما ماتېرىيالالرنى لۇغهتنىڭ ناھايىتى ناچارلىقىنى ھېس قىلماقتا ئىدى

ياردىمىده ئوقۇپ چۈشۇنهلهيدىغان بولساممۇ، ئهمما ئاڭالپ چۈشىنىش 

ئىقتىدارىم ھهقىقهتهن بهكال ناچار ئىدى، مانا بۇ بىزنىڭ ۋهتهندىكى ئىنگلىز 

تىلى ئوقۇتۇشىدىكى بىر ئاجىز نۇقتا بولسا كهرهك، بۇ خىل پهقهت ئوقۇپ 

يهت بېرىپ، ئاڭالش ۋه سۆزلهش ئىقتىدارىغا سهل چۈشىنىشكىال ئهھمى

قارىلىدىغان ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنىڭ زىيىنىنى مهن تۇنجى سائهتلىك دهرسنى 

 . ئاڭالش جهريانىدا تېخىمۇ ھېس قىلماقتا ئىدىم

 

خهير، بۈگۈن مۇشۇنچىلىك يازاي، باشقىالرنىڭ نېمه دهۋاتقانلىقىنى بىلهلمهي 

ه كېلهركى خېتىمده يازىمهن، بۇ ئۇقۇشماسلىقالر يولۇققان ئۇقۇشماسلىقالر ھهققىد

ئهڭ ئاۋال مېنىڭ ياتاقدىشىم بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىمده ئىپادىلهندى، 

 . ئىشىنىمهنكى سىز چوقۇم بۇالرغا قىزىقىسىز

 

 الله . خوش، ئامان بولۇڭ
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6-    

 

 تۇنجى ياتاقدىشىم 

 

 ! ساالم سابا

 پارچه خېتىڭىزنى تاپشۇرۇۋالدىم، شۇ مېنى ئالدىرىتىپ يازغان ئۈچ 

تاپتا جاۋاب خهتنى كېچىكتۈرگهنلىكىمدىن خىجىلمهن، كهچۈرۈڭ مۇشۇ ھهپته 

ئانگهنا كېسىلى قوزغىلىپ قېلىپ، ئۈچ كۈن دهرستىن قالدىم، يات ئهلده ئاغرىپ 

 ... بهكال غېرىپسىندىم! قېلىشتىن خۇدايىم ساقلىسۇن

 تۇنجى قوشنام ۋه ئۇنىڭ بىلهن بولغان ئۆتكهنده سىزگه بۇ قېتىمقى خېتىمده

بهزى ئۇقۇشماسلىقالر ھهققىده يازماقچى بولغانلىقىمنى ئېيتقان ئىدىم، بۇ قېتىم 

ئاغرىپ قالغىنىمدا ئۇنىڭ بىلهن بىلله ئۆتكۈزگهن كۈنلهر ئېسىمگه كېلىپ قالدى، 

چۈنكى شۇ چاغدىمۇ ئاڭىنه قوزغىلىپ ئاغرىپ قالغان ئىدىم، ئۇنىڭ شۇ قېتىم 

نىڭ ھالىمدىن خهۋهر ئالغىنى، ماڭا ناخشا ئېيتىپ بهرگىنى ھېلىمۇ مې

 ... ئېسىمده

 كۈنى ئوقۇتقۇچۇمنىڭ ياردىمىده مهن ئالدىن ئاالقىلىشىپ -3مهكتهپكه كېلىپ 

چۈنكى شهنبه، يهكشهنبه (قويغان كېلىشىم بويىچه ئۇنىڭ ئۆيىگه كۆچۈپ باردىم 

ه كۈنى كهچ قايتىپ كهلگهن كۈنلىرى ئۇ نهۋيوركقا كهتكهن بولۇپ، دۈيشهنب

 قهۋىتىگه چىقىپ ئىشىكنى -5بىز ئوقۇغۇچىالر ئولتۇراق بىناسىنىڭ ). ئىدى

قاقتۇق، ئىشىكنى ناھايىتى ياش، بۇغداي ئۆڭلۈك چىرايلىق بىر قىز ئاچتى، ئۇ 

دهپ ساالم !" خهيرىلىك كهچ"بىزنى كۆرۈپ ناھايىتى خۇشخۇيلۇق بىلهن 

ى تهسىرى ئاجايىپ ياخشى بولدى، مېنىڭ قىلدى، ئۇنىڭ ماڭا بهرگهن تۇنج
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كۆزۈمگه ئۇ تولىمۇ ئىسسىق كۆرۈندى، بىزمۇ ئۇنىڭغا جاۋابهن ساالم 

ئۇ مېنى كۆرۈپ ناھايىتى خۇش بولغان بولسا كېرهك، قىزغىنلىق ...قىلدۇق

سىزنى كۆرگىنىمدىن بهك خۇشالمهن، "بىلهن قۇچاغالپ قويدى ۋه ئارقىدىنال 

ده، بىزنى باشالپ ئۆي ئىچىنى -دېدى"  قويدۇممانا ئۆيىڭىزنى تهييارالپ

كۆرسهتتى، ئۆي بىر مېھمانخانا، ئىككى ھوجرا ئۆيدىن تهركىب تاپقان بولۇپ 

خېلىال ئازاده ئىدى، راستىنى دېسهم مهن ئۆيدىن كۆره بۇ يېقىملىق قىزنى 

شۇنداق قىلىپ مهن بۇ ئۆيده تۇرۇپ قالدىم، ئۆي . ياقتۇرۇپ قالغان ئىدىم

 دولالر 100 دولالر بولۇپ باشقا ئۆيلهرگه سېلىشتۇرغاندا 350ايلىقى ئىجارىسى ئ

قىممهت ئىدى، بىراق مهكتهپ ئىچىده بولغاچ دهرسكه ۋه كۇتۇپخانىغا بهكال 

قواليلىق ئىدى، ئهلۋهتته ئۆز خىراجىتى بىلهن كهلگهن ماڭا ئوخشاش كىشىلهرگه 

 بېرىۋهتتىم، ئۇ مهن ئىككى ئايلىق ئىجارىنى ئالدىن. بۇ ئاسان چۈشمهيتتى

يۇ، لېكىن كېيىن، ناھايىتى خۇش بولۇپ پۇلنى -دهسلهپ سهل ھهيران قالدى

كۆڭلۈمده ئهمدى تۇرمۇشۇمدىن خاتىرجهم بولدۇم، ئىككى ئايغىچه . ئالدى

بىرهر ئىش تاپسام، ئىجارىنى بىر تهرهپ قىالاليمهنغۇ، دهپ ئويلىدىم، ئهمما 

ىچه بولدى، نۇرغۇن قىيىنچىلىقالرغا كېيىنكى ئىشالر مېنىڭ تهسهۋۇرۇمنىڭ ئهكس

 . يولۇقتۇم

 چه بار ئىكهن، ئهمما 20000بۇ بىر كىچىككىنه شهھهر بولۇپ، ئاھالىسى 

مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى شهھهر ئاھالىسىدىن ئىككى ھهسسه جىق دېيىشكه 

بوالتتى، شۇڭا مۇشۇ مهكتهپ ئاساسىدا قۇرۇلغان شهھهر دېيىشكىمۇ بوالتتى، 

ىڭ خىزمهت مهنبهسى ئوقۇغۇچىالرغا مۇالزىمهت قىلىش بولۇپ، شهھهر ئاھالىسىن

ئوقۇغۇچىالرغا خىزمهت تېپىش ئىمكانىيىتى يوق دېيهرلىك ئىدى، مهن مهكتهپنى 

تاللىغان چېغىمدا كهسپنى ئاساسلىق ئورۇنغا قويۇپ، تۇرمۇش ئىشىغا سهل 
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غان قارىغىنىم ئۈچۈن تۇنجى قېتىم ئۆكۈندۈم، ئۆز خىراجىتى بىلهن ئوقۇيدى

مهندهك بىرى ئۈچۈن بىر يىل ۋاقىت ئاز ۋاقىت ئهمهس ئىدى، شۇنداق بولسىمۇ 

 . يهنىال ئۈمىدۋار بولدۇم، ئىشلىگىدهك ئىش تېپىلىشىغا ئىشهنچىم بار ئىدى

ياتاقدىشىمنىڭ ئىسمى بائىمه بولۇپ، مااليشىيالىق مۇسۇلمان قىز ئىدى، 

 ئوقۇشقا كهلگهن چېغىدا  ئانىسى ئامېرىكىغا-ئۆزىنىڭ دهپ بېرىشىچه ئۇ ئاتا

تۇغۇلغان بولۇپ، ئامېرىكا پاسپورتى بار ئىكهن، شۇڭا ئۇ ئامېرىكىلىق 

ئوقۇغۇچىالر بهھرىمهن بولۇشقا تېگىشلىك بارلىق ھوقۇقالردىن بهھرىمهن 

ئوقۇشۇڭىز "بوالاليدىكهن، ئۇنىڭ ھهقىقهتهن تهلىيى بار ئىدى، مهن ئۇنىڭدىن 

دهپ سورىدىم، ئۇ ئهجهبلهنگهن "-¬- سىزتۈگىسه ماگىستېرلىقنى ئوقۇيدىكهن

نېمىشقه ئوقۇغۇدهكمهن، بۇ يىل "-�‡ - ھالدا ماڭا تىكىلىپ قاراپ كهتتى

دېدى، مهن ئۆز قارىشىم !" ئوقۇشۇم تۈگىسه ئهركىن بولۇشنى ئىستهۋاتىمهن

بويىچه ئۇنىڭدىن بۇنداق سوئالنى سورىغىنىمدىن پۇشايمان قىلدىم، ئهلۋهتته 

ىكى، مېنىڭ ئۇنىڭدىن بۇنداق سوئال سورىشىم ئارتۇقچه ئوقۇش ئۇنىڭ ئهركىنل

ئىدى، كېيىنكى كۈنلهرده مهن ئۇنىڭ ئوقۇشنى ئهسال خالىمايدىغانلىقىنى 

ئۇ . بارغانچه تونۇپ يهتتىم، ئىككىمىز ئىككى خىل تىپتىكى ئادهملهردىن ئىدۇق

ىق نىمانچه ج"مېنىڭ كىتابلىرىمغا ھهر بىر قارىغىنىدا بېشى قېتىپ كېتهتتى، 

شۇنداق، " "كىتاب بۇ، جاپا تارتىپ ئهكهلگىچه نۇرغۇن پۇل تۆلىگهنسىز؟

قاراڭ، مېنىڭ بىرمۇ كىتابىم يوق، "$ "تۆلىدىم$ 70ئېغىرلىقى ئېشىپ كېتىپ 

ئۇنىڭ راستتىنال بىرمۇ كىتابى يوق ئىدى، ". كۇتۇپخانىدا ھهممه كىتاب بار 

قاراڭ بۇ . "ىدىمھهتتا كونسىپىكىمۇ يوق ئىدى، مهن ئارتۇقچه گهپ قىلم

ئۇ رامكىغا ئېلىپ تامغا ئېسىپ قويغان گېزىتتىن قىيىۋهلىنغان " رهسىملهرگه،

بۇالر مېنىڭ ئاسىيا چولپىنى "رهسىملهرنى ۋه ئېالن رهسىملىرىنى ماڭا كۆرسهتتى، 
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! پاھ"" "بولغان چاغدىكى رهسىملىرىم، بۇ مېنىڭ يانفون ئېالنىدىكى رهسىمىم

نى ماختاپ قويدۇم، ئهمما چولپان بىلهن بىلله مهن ئۇ!" چولپان ئىكهنسىز

تۇرغىنىم ئۈچۈن ئانچه خۇش بولمىدىم، مهن ئهسلى كىتابخۇمار بىر قىز بىلهن 

بىلله تۇرارمهن، شۇ جهرياندا ئىنگلىزچه ئېغىز تىلىمنى پۇختىالپ بارارمهن دهپ 

 ئويلىغان ئىدىم، لېكىن بۇ ئىشنى كۆرۈڭ، سهل بېشىم قاتقان بولسىمۇ، لېكىن

 . بېشىمغا كهلگهننى كۆرهرمهن دهپ ئويلىدىم

 كۈنى ئاشخانىدىكى ئهخلهت ساندۇقىغا قارىسام ئهخلهت توشۇپ - 3كېلىپ 

!" -كېتىپتىكهن، ئهخلهتنى ئاچىقىپ ئهخلهت تۆكىدىغان جايغا تاشلىۋهتتىم

كورۇپكىدىن يېڭى ئهخلهت خالتىسىنى ئېلىپ ساندۇققا سېلىپ قويدۇم، ئاشخانا 

نى پاكىز تازىالپ چىقتىم، چۈنكى ئۆيدىكى ئادىتىم بويىچه ئۆي ۋه مېھمانخانى

پاكىز بولمىسا ئىچىم پۇشۇپ قاالتتى، كۆڭلۈمده بۇ قىز كهلسه چوقۇم خۇش 

 لهر بولسا كهرهك، 12نهدىكىنى، يېرىم كېچه سائهت . بولىدۇ، دهپ ئوياليتتىم

 چۈنكى ئۇ ئىشىكىمنى گۈمبۈرلىتىپ قاققىلى تۇردى، مهن چۆچۈپ ئويغاندىم،

ئهتىگهن مهن دهرسكه كهتكهنده ئۇ ئۇخالپ قالغان بولۇپ، چۈشتىن كېيىن 

كهلسهم چىقىپ كهتىپتىكهن، كهلگهندىن بۇيان ئۇنى كۈندۈزى كۆرۈش 

ئىمكانىيىتى بولمىغان، كېچىسى ئۇ كهلگهنده مهن ئۇخالپ قاالتتىم، مهن بىرهر 

شىكنى ده، بېرىپ ئى-ئىش يۈز بهرگهن بولسا كېرهك دهپ ئويلىدىم

مهن ئهجهبلهنگهن ھالدا " شۇنداق" "ئهخلهتنى تاشلىۋهتتىڭىزمۇ؟"ئاچتىم،

ئهخلهتخانىنى قانداق " "ئهخلهتخانىغا" "نهگه تاشلىدىڭىز؟"جاۋاب بهردىم، 

ئۇ خۇددى ..."بىرسى دهپ بهردىمۇ، ياكى" "ئىزدهپ تاپتىم" "تاپتىڭىز؟

مۇھىم . "ۇم تۇتتىمېنىڭمۇ سهل جۇدۇن...سوراقچىالردهك توختىماي سورايتتى

" مهن چاال تىلىم بىلهن سورىدىم" نهرسىڭىز بارمىدى، ئهخلهت ئارىسىدا؟
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" سۇت بوتۇلكىلىرى ۋه مىۋه سۈيى بوتۇلكىلىرىنىمۇ تاشلىۋېتىپسىزغۇ؟"

ئهلۋهتته، مهن ئۇنى ساتاتتىم " "شۇنداق، تاشلىۋهتتىم، الزىممىدى؟"

... -چىده ئويغاتقان ئىكهنئۇھ، ئۇ ئهشۇ ئىش ئۈچۈن مېنى يېرىم كې!" ئهمهسمۇ

تۇنجى قېتىم ئۇنىڭدىن نهپرهتلهندىم، ئهلۋهتته ئىقتىسادچىللىق ياخشى ئىش، 

لېكىن ئۇنىڭ مېنى يېرىم كهچىده چاقىرىپ بۇ سۆزلهرنى قىلىشى غورۇرۇمغا 

مهن ئىشىكنى !" كهچۈرىسىز، مهن ئۇخلىشىم كېرهك. "قاتتىق تهگدى

 ئىدىم، ئهمما ئۇ يهنه ئىشىكنى قاقتى، ئۇنى كېتهر دهپ ئويلىغان. يېپىۋهتتىم

مهن ئۆي ئىچىدىال " بولىدۇ!" "بۇندىن كېيىن مېنىڭ نهرسىلىرىمنى تاشلىماڭ"

 ياشقا كىرگهن بۇ 22جاۋاب بهردىم، ئهمما ئۇ كېچىسى ئۇيقۇم قاچتى، ئهمدىال 

قىزنىڭ ماڭا بولغان بۇ قهدهر ناچار پوزىتسىيهسى، مېنى قاتتىق رهنجىتكهن 

 يىللىق ئوقۇتقۇچى ئىدىم، ئوقۇغۇچىلىرىمىز ھهر ھالدا 10هنده مهن ئىدى، ۋهت

ھۆرمىتىمىزنى قىالتتى، ئۆيدىمۇ ناھايىتى سىلىق مۇئامىله قىلىشاتتۇق، مانا 

 . ئهمدى ۋهتهندىن ئايرىلىپ مۇساپىرچىلىقتا بۇ قىزنىڭ ئهدهپسىزلىكىنى كۆرۈڭ

ا ئىككىلىك خهت ده، ناشتا قىلىپ بولۇپ، ئۇنىڭغ-ئهتىسى ئهتىگهن تۇردۇم

ئاخشامقى ئىش ئۈچۈن قاتتىق رهنجىدىم، مهن ئۇنداق "يېزىپ قويدۇم، 

ئهلۋهتته لۇغهتتىن ئهڭ مۇۋاپىق سۆزنى تالالپ بۇ !" مۇئامىلىگه كۆنمىگهن

!" بۇندىن كېيىن گېپىڭىز بولسا بۇ دهپتهرگه يېزىپ قويۇڭ"جۈملىنى يازدىم، 

ستىن كهلسهم ئۇ ئاخشامقى !"¬. ده، دهرسكه كهتتىم-خهتنى يېزىپ بولدۇم

بىرىمىز بىلهن - شۇندىن كېيىن بىر. ئىشى ئۈچۈن كهچۈرۈم سوراپ خهت يېزىپتۇ

ئانچه كارىمىز بولمىدى، ئۇ ھهر كۈنى كهچلىكى يېرىم كېچىده كېلهتتى، 

ئهتىسى چۈشكىچه بهزىده چۈشتىن كېيىنگىچه ئۇخاليتتى، كۆپىنچه ھالالردا 

ايتتى، مېنىڭ ئۇنىڭ بىلهن ئىنگلىزچه بىزده سۆزلىشىش ئىمكانىيىتى بولم
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كۈنلهر شۇ تهرىقىده ئۆتمهكته . پىراكتىكا قىلىش پۇرسىتىم يوق دېيهرلىك ئىدى

ئهته نهۋيوركتىن " دىال يېنىپ كهلدى، 6بىر كۈنى ئۇ كهچ سائهت . ئىدى

ھىچقىسى " "ھه؟- دوستۇم كهلمهكچى ئىدى، سىزگه قواليسىزلىق بولماس

ده، چۈنكى - مهن ئهلۋهتته شۇنداق جاۋاب بېرىمهن!" يوق، دوستىڭىز تۇرسا 

 . كۈنلهرنىڭ بىرىده مېنىڭمۇ دوستلىرىم كېلىپ قېلىشى مۇمكىن

ئهتىسى دهرستىن چۈشۈپ كهلسهم ئۆيده لىق مېھمان، مهن ئۇالر بىلهن ساالم 

ده، ياتاق ئۆيۈمگه كىرىپ كهتتىم، ئادهتتىمۇ ھهر جۈمه، ياكى شهنبه -قىلىشتىم

كېلهتتى تاكى تۈن نىسپىگىچه ئولتۇرۇپ ئاندىن كېتىشهتتى، ئۇنىڭ دوستلىرى 

بۇنداق كۈنلىرى مهن پهستىكى كومپيۇتېرخانىغا كىرىپ، توردىن ماتېرىيال 

ئاستا كېچىسى كېچىكىپ ئۇخالشقا ئادهتلىنىۋاتاتتىم، -ئىزدهيتتىم، مهنمۇ ئاستا

-b-  ‡b‡ ¬-شۇنداق قىلىپ چۈشته ئهشىپ قالغان تامىقىمنى ئىسسىتىپ يېدىم

چۈشۈپ كهتتىم، سائهت بىرلهردىغۇ دهيمهن،قايتىپ كىرىپ ھهيران قالدىم، 

ئۇ تهشهببۇسكارلىق بىلهن " ئهلهيكۇم- ساالم"ئۆيده بىر يىگىت ئولتۇراتتى، 

، بائىمه دوستىنى ماڭا تونۇشتۇردى "ئهسساالم-ۋهلهيكۇم"ماڭا ساالم قىلدى، 

."  ھهپته تۇرىدۇنهۋيوركتىن كهلگهن دوستۇم بولىدۇ، بۇ ئۆيده بىر"

مهن ئۆيۈمگه كىرىپ !" شۇنداقمۇ، تونۇشقىنىمدىن خۇشالمهن، خهيرىلىك كهچ"

كهتتىم، شۇ كۈنى تۇنجى قېتىم يۇيۇنماي ئۇخلىدىم، ياتال بىر ئوغۇل بالىنىڭ 

 ... بۇ ئۆيده قونۇپ قېلىشى مېنى قورۇندۇرغان ئىدى

ۇۋېلىپ، ده، مونچىغا كىرىپ يۇيۇن-ئهتىسى سهھهر ئورنۇمدىن تۇردۇم

كۇتۇپخانىغا كهتتىم، بائىمهدىن دوستىنىڭ ئوغۇل ياكى قىزلىقىنى 

سورىمىغانلىقىمدىن پۇشايمان قىلماقتا ئىدىم، تۇرۇپ ئۆزۈمگه شۇنداق دهيتتىم 

نېمه كارىڭ، بۇ ئامېرىكا، ئۇنىڭ ئهركىنلىكى، ئۇ قىز مېنىڭ سىڭلىم ئهمهس "
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تۇرمۇشىغا ئارىلىشىش ۋه ياكى قىزىم ئهمهس، مېنىڭ باشقىالرنىڭ شهخسىي 

نهۋيوركلۇق يىگىت بىر ھهپته تۇرۇپ كهتتى، ھهر كۈنى سهھهر ". ھوقۇقىم يوق

ئۇالر ئورنىدىن تۇرماستا كېتهتتىم، كهچلىكى ئۇالر كهلمهسته ياتىقىمغا كىرىپ 

 . كېتهتتىم

ئۇ باال " كېيىن ئۇ يىگىت كهتكهندىن كهيىن مهن بائىمهدىن سورىدىم

مهس، يىگىتىم ئاۋستىرالىيهده ئوقۇۋاتىدۇ، بۇ مېنىڭ ياق ئه" "يىگىتىڭىزمۇ؟

شۇ تاپتا . ئۇ ناھايىتى بىپهرۋا كۆرۈنهتتى!" ئادهتتىكى دوستۇمال خاالس

. ئۇيغۇرالرنىڭ گۈزهل ئهخالقىنى، ھايالىق قىزلىرىمىزنى شۇنچىلىك سېغىندىم

بائىمه ئادهتته تولىمۇ خۇشخۇي يۈرىدۇ، ئۇنىڭ بىرهر قېتىم بېسىم ھىس 

نىنى ئهزهلدىن كۆرۈپ باقمىدىم، ئۇنىڭ بۇ مىجهزىنى مهن ياقتۇرغان قىلغى

ئۆيدىكىلىرىڭىزنى سېغىنغان "ئىدىم، ئۇ ئۆيده توختىماي ناخشا ئهيتاتتى، 

بولسىڭىز ناخشا ئاڭالڭ، ياكى ئۆزىڭىز ئېيتىڭ، بهك ياخشى بولىدۇ، 

ڭ ئۈچ كهيپىياتىڭىز كۆتۈرۈلۈپ قالىدۇ، تىل ئۆگىنىمهن دهپ بهك كۈچهپ كهتمه

ئايدىن كېيىن ئاندىن تىل مۇھىتىغا كۆنىسىز،تېلېۋىزور كۆرۈڭ، خهۋهر ئاڭالڭ، 

ئۇنىڭ مهسلىھهتى ھهقىقهتهن ياخشى ئىدى، تېلېۋىزور ..." كومىدىيه كۆرۈڭ

ئۇ ناخشىغا تولىمۇ . كۆرگهننىڭ ئاڭالش ئىقتىدارىمغا خېلىال پايدىسى بولدى

ڭ ناخشىسىنى ئېيتاالمسىز؟ ئۇيغۇرالرنى"ئامراق ئىدى، مهندىن بىر كۈنى 

" دهپ ئۆتۈندى،." مېنىڭ بهك ئاڭلىغۇم بار، ئهيتىپ بهرگهن بولسىڭىز

." كاسېتالرنى قويۇپ بهردىمغۇ، شۇنى ئاڭالڭ، مهن ئانچه ياخشى ئېيتالمايمهن

ئۇنىڭ بۇ ". ياق ئېيتىپ بېقىڭ، مېنىڭ سىزنىڭ ئاۋازىڭىزنى ئاڭلىغۇم بار"

ده، تهكىستتى مهلىكه زىياۋۇدۇننىڭ، -تىمئوماق تۇرقىغا قاراپ كۈلۈپ كهت

" باھار ۋالىسى"ياكى " (سېنى ئهسلهيمهن"مۇزىكىسى ئىسكهندهر سهيپۇلالنىڭ 
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) بولسا كهرهك، ناخشىنىڭ تېكىستتى ئېسىمده، ئهمما ئىسمىنى ئۇنتۇپ قاپتىمهن

شۇنچه گۈزهل ناخشىكهن، "دېگهن ناخشىسىنى پهس ئاۋازدا ئېيتىپ بهردىم، 

زىڭىزنى تۇتۇۋالىسىز؟ يۇقىرى ئاۋازدا ئېيتىڭ، ئاۋازىڭىزنى نېمىشكه ئاۋا

ئۇ كونا تهجرىبىلىك ئوقۇتقۇچىالردهك ماڭا "  قويۇۋېتىڭ، يهنىمۇ قويۇۋهتىڭ

ئۆگىتهتتى، توۋا دهيمهن شۇ كۈنى بىر چۈشتىن كېيىن بۇ قىز بىلهن ناخشا 

ياخشى ئېيتتىم، ئاۋازىم بارغانچه ئېچىلىۋاتاتتى، كهيپىياتىممۇ شۇنچىلىك 

ئىدى، ئۆيدىكى چاغدا تاماق ئهتكىچه ئارىالپ ئۆزۈم ياخشى كۆرگهن ناخشىنى 

پهس ئاۋازدا ئهيتقاچ تاماق ئېتىدىغان ئادىتىم بار ئىدى، مانا ئهمدى يالغۇز 

قالغىنىمدا ئۆزۈمنى ئهركىن قويۇۋېتىپ، تازا ۋارقىراپ ناخشا ئېيتىدىغان بولدۇم، 

ئهمهس ئىدى، بهزىده بائىمه ناخشىغا جۆر ھهر ھالدا ئاۋازىم ئانچه يېقىمسىز 

 ... بوالتتى

شۇنداق، بۇ ئىككى ئاي ئىچىده مهن ئۇ قىزنىڭ بهزى ئادهتلىرىنى ياقتۇرمىغان 

بولساممۇ، ئهمما ئۇنىڭ خۇشخۇيلۇقى، ئاداۋهت ساقلىمايدىغان مىجهزىنى 

ىده ئۇ قىز بىز ئۇيغۇرالرنىڭ تامىقىغا بهك ئامراق بولۇپ بهز. ياقتۇرۇپ قالدىم

تاماق ئۈستىگه كېلىپ قالسا، تامىغىمنى ماختاپ تۇرۇپ يهيتتى، يالغۇز تاماق 

يېيىشكه كۆنمىگهن بۇ كۈنلهرده ئۇنىڭ تاماقنى بىلله يېگىنىدىن خۇش بولۇپمۇ 

بهلكىم ئۇ قىز بىلهن تېخىمۇ ئۇزۇن بىلله تۇرار بولغىيدىم، ئهمما . قاالتتىم

الغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ھازىرقى قوشنام جۇلىيا بىلهن ئۇچرىشىپ ق

تهشهببۇسكارلىقى بىلهن ئۆي كۆچتۈم، ئهمما بائىمهنى ھېلىمۇ سېغىنىپ ئهسلهپ 

مهيلى قانداق بولمىسۇن ئۇنىڭ خۇشھۇيلۇق، ئاداۋهت ساقلىمايدىغان . تۇرىمهن

 . تۈز مىجهزىنى ياقتۇرۇپ قالغان ئىدىم

 . خوش، بۈگۈنچه مۇشۇنچىلىك يازاي
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 . ئامان بولۇڭ
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 ئۇيقۇسىز كېچىلهر 

 

 ساالم سابا، 

 

بهلكىم دهسلهپ كهلگهن چاغدىكى تۇرمۇش ئهھۋالىمنى بىلگۈڭىز باردۇر، بۈگۈن 

 . شۇ كۈنلهر ھهققىده توختالماقچىمهن

 

ياتاقدىشىم بائىمهنىڭ كۈندۈزى ئۇخالپ، يېرىم كېچىده كېلىدىغان ئادىتى 

رماقتا ئىدى، ئىككىمىز ھهپته ئاخىرىغىچه ئوخشاشال داۋاملىشىپ با

... -كۆرۈشمهيتتۇق، ئارىالپ كهچلىك تاماق ۋاقتىدا پهيدا بولۇپ قاالتتى

راست، روزا باشالنغاندىن . بىردهمدىال چىرايلىق ياسىنىپ نهلهرگىدۇر يوقايتتى

كۈنى مااليسىيالىق دوستلىرىنى -1بۇيان ئۇمۇ روزا تۇتۇشقا باشلىدى، روزىنىڭ 

قا چاقىرىپ تۇنجى ئىپتار چاينى بهردى، ئهلۋهتته مېنىمۇ تهكلىپ قىلدى، ياتاق

ئىپتاردىن كېيىن دوستلىرى بىلهن چىقىپ كهتكىنىچه تۈن نىسپىدىن كېيىن 
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قۇچىالرنىڭ تاراقشىغان ئاۋازىنى -كىردىغۇ دهيمهن، ئىشقىلىپ ئاشخانىدا قاچا

ن ئهنسىرهپ قالدىم، ئاڭلىغان بولدۇم، مهن ئۇنىڭ سهھهرده زوۋۇغا تۇرالىشىدى

سهھهرلىكى ئورنۇمدىن تۇرۇپ زوۋۇلۇقنى تهييارالپ، ئۇنى ئويغاتقىنىمدا ئۇ 

چۈشته كهلسهم ئۇ ...ناھايىتى تهسلىكته ئورنىدىن تۇرۇپ زوۋۇغا ئولتۇردى

ده ئۇنىڭ ماڭا يازغان خېتى تۇراتتى، "پىكىر دهپتىرى"چىقىپ كېتىپتۇ، 

بۇندىن كېيىن مېنى سهھهرده بۈگۈنكى ناشتىلىقىڭىز ئۈچۈن رهھمهت، "

مهنمۇ جاۋاب خهت يېزىپ قويدۇم، " بولىدۇ، بىلدىم." "ئويغاتمىغان بولسىڭىز

ئاخشىمى ئۇ ئىپتارغا كىرمىدى، بهلكىم دوستلىرىنىڭ ياتىقىدا ئىپتار قىلغان بولسا 

 . كېرهك، شۇندىن باشالپ ئۇنى زوۋۇغا ئويغاتمايدىغان بولدۇم

 

ده تامىقىنى يهۋېلىپ، - ئهت ئىككىلهرده كىرهتتىئهمدى ئۇ ھهر كۈنى كېچه سا

مونچىنىڭ سۈيىنى شارقىرىتىپ قويۇۋېتىپ يۇيۇنىۋالغاندىن كېيىن، ئاندىن 

ئهتىسى چۈشكىچه ئۇخاليتتى، كۈنلهرنىڭ ئۇزىرىشى بىلهن مهن بهرداشلىق 

بېرهلمهي قېلىۋاتاتتىم، ئۇنىڭ يېرىم كېچىدىكى پائالىيىتى، مهنىمۇ ئۇيقۇسىز 

تتى، ئاخىر بىر شهنبه كۈنى مهن ئۇنىڭ بىلهن رهسمىي يوسۇندا قويۇۋاتا

سىز كېچىسى نهچچىده ئۇخلىسىڭىز مهيلى، مهن بۇنىڭغا "پاراڭالشتىم، 

ئارىلىشالمايمان، بۇ سىزنىڭ ئهركىنلىكىڭىز، ئهمما مېنىمۇ ئويالپ قويۇشىڭىز 

مى كېرهك، مهن ئهتىسى ئهتىگهنده تۇرۇشۇم، دهرسكه بېرىشىم كېرهك، ئاخشى

ئۇ بىردهم " ياخشى دهم ئااللمىسام بېشىم ئاغرىيدۇ، مېنىمۇ ئازراق ئويالپ قويۇڭ

 يىلدىن 4شۇنداق "ده، چۈشهندۈرۈشكه باشلىدى -جىممىده تۇرۇپ كهتتى

بۇيان مهن مۇشۇنداق ياشاپ كېلىۋاتىمهن، كېچىسى ئۇخلىيالمايمهن، شۇڭا 

ىم، دهرسلىرىمنىڭ ئهتىگهنده ئۆتۈلىدىغان دهرسلهرنىڭ بىرىنىمۇ تاللىمىد
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ھهممىسى چۈشتىن كېيىن ئۆتۈلىدۇ، ياكى كهچته، خالىسىڭىز، سىزمۇ چۈشتىن 

كېيىن ئۆتۈلىدىغان دهرسلهرنى تالالڭ، شۇنداق قىلسىڭىز ئىككىمىز كېچىچه 

ئۇ مېنى ئۆزىگه ! توۋا بۇ قىزنى كۆرۈڭ." پاراڭلىشااليمىز، بهك ئوبدان بوالتتى

تتى، ئهمدى ئۇنىڭغا گهپ قىلىشنىڭ بول دهۋاتا" تۈن مۈشۈكى"ئوخشاش 

ئورنى قالمىغان ئىدى، ئامال بار بۇ يهردىن كۆچۈپ كېتىش كېرهك، ئۇ 

راست سىزگه قواليسىز بولىۋاتىدۇ، ئهمما ئامال "كۆڭلۈمدىكىنى سېزىۋالغاندهكال 

يوق، مهن مۇشۇنداق كۆنۈپ قاپتىمهن، سىز ئىككى ئايلىق ئىجارىنى بېرىپ 

 قهۋهتته دوستۇمنىڭ ئۆيى - 4بىر ئاي ۋاقىت بار ئىكهن، بولغان ئىدىڭىز، يهنه 

" يا، سىزدىن بۇ ئايلىق ئىجارىنى ئالمايدۇ-بىكار بولدى، شۇ يهرده تۇرامسىز

ھهئه، ئۇ مۇسۇلمان مااليسىيالىق، بهك ياخشى " "دوستىڭىز مۇسۇلمانمۇ؟"

نىڭ ياق، مهن ئوغۇل بالى"مهن ھهيران قالدىم " نېمه ئۇ ئوغۇل بالىمۇ؟" "باال

ئۇ مېنىڭ جىددى پوزىتسىيهمنى كۆرۈپ، كۈلۈپ !" ئۆيىده قانداق تۇرىمهن؟

مهيلى، ئىختىيارىڭىز، مهنمۇ كېچىسى سهل دىققهت قىالي، "دى -كهتتى

سۆھبىتىمىز !"رهھمهت، شۇنداق قىلسىڭىز بهك خۇش بولغان بوالتتىم!" "ئوك

 ئايلىق ياتاق ئهنه شۇنداق نهتىجىسىز ئاياغالشتى، مانا شۇ چاغدا مهن ئىككى

پۇلىنى ئالدىن بېرىۋهتكىنىمگه پۇشايمان قىلدىم، ھېلىمۇ ئهقلىم ئىشلهپ ئالته 

 . ئايلىقنى بىراقال بهرمهپتىمهن

 

ئاستا ئۆزۈم سهزمهيال كېچىسى ئۇخلىيالمايدىغان بولۇپ قالدىم، -مهنمۇ ئاستا

 دىن كېيىن ئۇخلىسام، ئهتىسى بېشىم ئاغرىيتتى، مانا 12ئىلگىرى سائهت 

ئهمدى سائهت بىر ھهتتا ئۈچ، تۆتلهر بولۇپ كېتىدىغان بولدى، ئهتىسى دهرسىم 

بىر كۈنى گ ئهپهندىم تۇيۇقسىز . بار كۈنى تولىمۇ ھارغىن ھالدا دهرسكه باراتتىم
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مهن ". ياقهي، ياخشى تۇرۇپتىمهنغۇ""ئاغرىپ قالمىغانسىز؟"سوراپ قالدى، 

. سىزلىنىپ قىزىرىپ كهتتىمئاغزىمدا شۇنداق دېگهن بولساممۇ، ئهمما ئوڭاي

ياق، ئۇنداق ئهمهس، ياتاقدىشىم " "ئۆيدىكىلهرنى سېغىنىپ، شۇنداقمۇ؟"

كېچىسى كهچ كېلىدۇ، ئۇخلىسام بهرىبىر ئويغىنىپ كېتىمهن، شۇڭا ئۇ 

گ ئهپهندى سوراپ تۇرىۋالغاچ، ". كهلگهندىن كېيىن ئۇخاليدىغان بولدۇم

نى، كۆنهلمهيۋاتقانلىقىمنى ئۇنىڭغا ئامالسىز دهم ئېلىشىمنىڭ ياخشى ئهمهسلىكى

بۇنداق "دېدىم، ئۇ بهكمۇ ھهيران قالغاندهك قىالتتى، ئاخىرى ئېغىز ئاچتى 

كېتىۋهرسه ساالمهتلىكىڭىزدىن ئايرىلىپ قالىسىز، مهن ئۇقۇشىپ باقاي، ئۆي 

ئۇ سهل بۇيرۇق ئارىالش، ئهمما كۆيۈنگهن ھالدا !" تېپىلسىال كۆچۈپ كېتىڭ

 . شۇنداق دېدى

 

ۇنداق، سىز چهتكه چىقىپ ئوقۇيمهن دهيدىكهنسىز، ئاۋال تۇرىدىغان ¬

جايىڭىزنى ئوبدان تاللىمىسىڭىز بولمايدۇ، يات ئهل، يات مۇھىتتا بۇ تولىمۇ 

مۇھىم ئىش بولۇپ، سىزنىڭ ئوقۇش، ئۆگىنىش ئىشلىرىڭىزنىڭ ھهممىسىگه 

ۆيىده مېنىڭ دهسلهپكى ئىككى ئايلىق ھاياتىم بائىمهنىڭ ئ. تهسىر قىلىدۇ

بهزى . ئهشۇنداق سانسىزلىغان ئۇيقۇسىز كېچىلهرنى كۈتۈۋهلىش بىلهن ئۆتتى

چاغالردا ئىللىق ئۆيۈمنى تاشالپ بۇ يهرگه ئاللىقانداق ئارزۇلىرىمنى ئهمهلگه 

ئاشۇرىمهن دهپ كهلگىنىمگه پۇشايمان قىلىپ يىغلىغان كۈنلىرىممۇ بولدى، 

ىغان ئوخشاش ئهھۋال بولسا بهلكىم بۇ ئهھۋالالر يېڭى كهلگهنلهرده بولىد

توال -چهتكه چىقىپ ئوقۇماقچى بولۇۋاتقان ياش دوستلىرىمنغا ئاز. كېرهك

پايدىسى بوالر دېگهن مهقسهتته تۇرالغۇ مهسىلىسىده ئۇچرىغان 

 . كۆڭۈلسىزلىكلهرنى بۇ يهرگه يېزىپ قويدۇم
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 خوش، ئامان بولۇڭ، 

 الله 
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 تىل ئۆتكىلى 

 

 

 م سابا، ساال

 

 

بۇ يهرگه كهلگهن دهسلهپكى كۈنلهرده ماڭا ئهڭ ئېغىر كهلگىنى تىل ئۆتكىلىدىن 

بىلهن كهسپىي " گاچا ئىنگلىز تىلىم"مېنىڭ ۋهتهنده ئۆگهنگهن . ئۆتۈش بولدى

 . دهرسلهرنى ئاڭالپ چۈشىنشىم ئهسال مۇمكىن ئهمهس ئىدى

ن سىنىپتا دهرسنى گ ئهپهندى ئادهتته ماڭا ئۇيغۇر تىلىدا سۆزلىگىنى بىله
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پۈتۈنلهي ئىنگلىز تىلىدا سۆزلهيتتى، مېنىڭ ساۋاقداشلىرىم بولسا ھهر سائهتلىك 

دهرسته توختىماي پىكىر بايان قىلىشاتتى، ئۆزلىرىنىڭ قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا 

c‡-´ ...بۇنداق چاغالردا مهن ئۆزۈمنى تولىمۇ بىچاره ھىس قىالتتىم. قوياتتى

ا شۇنچه تىرىشساممۇ ئهمما ھهر سائهتلىك دهرسته مهزمۇنىنى چۈشىنىۋېلىشق

ئىگىلىيهلهيدىغىنىم تولىمۇ ئاز ئىدى، دهرس تۈگىگهنده بولسا قاتتىق 

 . چارچىغىنىمنى ھىس قىالتتىم

ساۋاقداشلىرىم ھهمممىسىال مهندىن كىچىك بولۇپ، ئۇالر بىلىم ئىگىلهيدىغان 

ئىدى، مهن ئۇالرغا ھهر ئهڭ ياخشى پهيتته، ئۇرغۇپ تۇرغان ياشلىق مهزگىلىده 

قېتىم سهپ سالغىنىمدا ئۆزۈمنىڭ بىلىم ئىگىلهيدىغان ئهڭ ياخشى مهزگىللىرىمنى 

مانا مۇشۇنداق ... ئۆتكۈزۈۋهتكىنىمنى ھىس قىالتتىم، كۆڭلۈم يېرىم بوالتتى

" ۋىسىتىڭ سچوالر"ئهلۋهتته . ئېغىر بېسىم ئىچىده ئوقۇشۇم داۋام قىلىۋاتاتتى

ىلهن مېنىڭ بۇنچه زورۇقۇشۇمنىڭ ھاجىتى يوق ئىدى، بولۇش ساالھىيىتىم ب

دهيتتىم " نېمىگه كهلدىم"ئهمما مېنىڭ زادىال تهن بهرگىم كهلمهيتتى، 

بىر يىل مۇشۇنداق بىكارغا ئۆتۈپ كېتهرمۇ؟ مهن بۇ يهرگه كېلىش "ئۆزۈمگه - ئۆز

ھهر !" كهلگهندىن كېيىن ئۆگىنىشىم كېرهك... ئۈچۈن قانچىلىك بهدهل تۆلىدىم

تىم دهرستىن چۈشكهنده بىلهلمىگهن مهزمۇنالرنى گ ئهپهندىدىن سورايتتىم، قې

ھىچقىسى يوق، "بهزىده بۇنداق زىغىرالپ سوراۋېرىشتىن خىجىلمۇ بوالتتىم، 

ھهر . " سوراۋېرىڭ، سىزگه راستال تهس، ياردهمده بولۇشقا ھهر ۋاقىت تهييارمهن

نىمدا گ ئهپهندىم شۇنداق قېتىم ئۇنىڭ ۋاقتىنى ئېلىپ دهرس مهزمۇنىنى سورىغى

مهن مۇشۇنداق تهرسالىق بىلهن ئۆگىنهتتىم، ئهمما ئۈنۈمى . جاۋاب بېرهتتى

 ... دېگهندهك ياخشى ئهمهس ئىدى

ئهنه شۇ كۈنلهرده بىر ساۋاقدىشىمدىن مهكتهپته ھهر كۈنى كهچلىكى 
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. ئۆتۈلىدىغان ئىنگلىز تىلى دهرسى بارلىقىنى ئاڭالپ بهك خوش بولۇپ كهتتىم

كى مهكتهپنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچه چهت ئهللىك ئوقۇغۇچىالرغا ئۆتۈپ چۈن

بېرىلىدىغان ئىنگلىز تىلى دهرسىگه تىزىمالتقان بولساممۇ، لېكىن ماڭا نۆۋهت 

 . تىت بولۇپ يۈرهتتىم-كهلمىگهچكه شۇ كۈنلهرده تولىمۇ تىت

 غىچه ئىككى 9 دىن 7كهچلىك كۇرستىكى دهرس ھهر كۈنى كهچلىكى سائهت 

سائهت ئۆتۈلىدىغان بولۇپ، دهرسنى ياش بىر كورىيهلىك قىز ئۆتهتتى، دائىم 

كۈلۈپال تۇرىدىغان بۇ خۇشخۇي قىز دهرس ۋاقتىدا تولىمۇ سۈرلۈك بولۇپ 

ئۇ دهرسنى تولىمۇ ئهستايىدىل سۆزلهيتتى، لېكىن كۆزىمىزنىڭ ئىچىگه . كهتهتتى

ئهتته ھهممىمىزدىن سوئال قاراپ تىكىلىپ تۇرۇشى بىزنى بىئارام قىالتتى، ھهر سا

سوراپ چىقاتتى، ھىچقايسىمىز ئۇنىڭ نهزىرىدىن قېچىپ قۇتۇاللمايتتۇق، 

ئۇ بىزگه قاراپ بۇيرۇق قىالتتى " ئاغزىڭالرنى چوڭ ئېچىڭالر، مانا مۇنداق"

بىز ! "سۆزلهش، توختىماي سۆزلهش كېرهك، خىجىل بولۇشقا رۇخسهت يوق"\

جاۋاب بېرهتتۇق، سۆزلىيهلمىگهنسېرى ئۇ قىينىلىپ تۇرۇپ ئۇنىڭ سوئاللىرىغا 

سوزلهڭ، ھه ! ياق توختاپ قېلىشقا رۇھسهت يوق" كۆزىمىزگه كىرىۋاالتتى

كىم -ئۇ سىنىپتا توختىماي مېڭىپ يۈرهتتى، ئهگهر كىمده..." ئهمدى بولدى

B—¡ -دىققهت قىلمىسا ئۇنىڭ كۆزى مۇاليىملىق بىلهن شۇنىڭغا تىكىلهتتى

دهيتتى " شۇ سىنىپتا مېنىڭ دهرسىمنى ئاڭلىماقچىمۇ؟كهچۈرۈڭ، سىز مهڭگۈ مۇ"

بهندىرنىڭ دهرسىنى ئاڭلىغۇڭالر يوقمۇ؟ ئهگهر بۇ مهكتهپكه . راندي"كۈلۈپ، 

كېلىپ، ئۇنىڭ دهرسىنى ئاڭلىماي كهتسهڭالر بهك ئهپسۇسلىنارلىق ئىش 

ئاندىن ئۇ بايىقى دىققىتى چېچىلغان ئوقۇغۇچىدىن توختىماي ." بولمامدۇ

ايتتى، بۇنداق چاغدا بۇ تهلهپچان ئوقۇتقۇچىغا جاۋاب بهرمهي سوئال سور

ئامالىڭىز يوق ئىدى، ھازىر ئويلىسام شۇ چاغدا ئهگهر ئۇ ئاشۇنداق كۆزىمىزگه 
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كىرىۋالمىغان بولسا بهلكىم ھازىرغىچه پهقهت لۇغهتكه تايىنىپ كىتاب كۆرۈش 

تتىممىكىن سهۋىيهم بىلهن قاال" گاچا ئىنگلىز تىلى"بىلهن چهكلىنىدىغان 

دهيمهن، مانا ھازىر ئۇنىڭ قاتتىق قوللۇقى بىلهن ئۆز مهقسىدىمنى خېلى ئوبدان 

بهندهرنىڭ ئىنگلىز تىلى . چۈشهندۇرهلهيدىغان ھالهتكه يهتتىم، راندي

 ياشتىن ئاشقان بۇ كورىيهلىك قىزنى دائىم 20سىنىپىغىمۇ كىردىم، ئهمما ئهندىال 

قاتتىق "ىلىق قىلىپ مهن تېخى بۇنداق شۇنچه يىل ئوقۇتقۇچ. ئهسلهپ تۇرىمهن

نى يولۇقتۇرمىغان ئىدىم، ئهگهر ۋهتهنده چاغدا مۇشۇنداق بىر "قول ئۇستاز

ئوقۇتقۇچىغا يولۇققان بولسام، بهلكىم مېنىڭ ئىنگلىز تىلى سهۋىيهم ھازىرقىدىن 

ياخشىراق بوالرمىدىكىن؟ بهزىده شۇنداق ئويالپ قاالتتىم، تىل ئۆگىنىشته ئهڭ 

 . يهنىال سۆزلهش، توختىماي سۆزلهش ئىدىمۇھىمى 

چهت ئهلگه چىقماقچى بولغانالر "دهسلهپكى چاغالردىكى كهچۈرمىشلىرىم مېنى 

ئهڭ مۇھىمى ئىنگلىز تىلىدىن ئاڭالش ۋه سۆزلهش ئىقتىدارىنى ئىمكانىيهتنىڭ 

 . دېگهن خۇالسىگه كهلتۈردى" يېتىشىچه تىرىشىپ ئۆستۈرۈش كېرهك ئىكهن

يدىن كېيىن جۇلىيانىڭ ئۆيىگه كۆچۈشۈممۇ ئهمهلىيهتته تىل مېنىڭ ئىككى ئا

ئۆتكىلىدىن چاققانراق ئۆتۈش ئۈچۈن ئىدى، گهرچه بۇ يهر مهكتهپتىن خېلى 

يىراق، ئاپتوبۇستا بىر سائهت مېڭىشىمغا توغرا كهلگهن بولسىمۇ، لېكىن 

مېنىڭ يالغۇزلۇق ئازابىنى يهتكىچه تارتقان بۇ يېگانه ئايال بىلهن بىلله تۇرۇش 

 . ئىنگلىزچه ئېغىز تىلىنى پىششىقلىشىمغا تولىمۇ ياخشى شارائىت ھازىرلىدى

مانا ھازىر گ ئهپهندىنىڭ دهرسىنى چۈشىنهلهيدىغان، دهرس ئارىلىقىدا ھهر 

ھالدا ئېنىق بولمىغان مهسىلىلهرنى سورىيااليدىغان، ئۆز قاراشلىرىمنى ئوتتۇرىغا 

سلهپكى چاغالردا تىل ئۆتكىلىدىن شۇنداق سابا، ده. قويااليدىغان بولدۇم

ئۆتۈش ماڭا خېلىال تهس كهلدى، يات بىر مۇھىتتا، يات ئهلده تىل 
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خوش، بۈگۈن مۇشۇنچىلىك ! بىلمهسلىكتىنمۇ ئارتۇق ئازاب بولمىسا كېرهك

 . يازاي، ئامان بولۇڭ

 

 الله : ھورمهت بىلهن
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 يغۇرالر ئۇستازىم ۋه ساۋاقداشلىرىم نهزهرىدىكى ئۇ

 

 

 ساالم سابا، 

 

بۈگۈن سىزگه ئامېرىكىلىقالر نهزهرىدىكى ئۇيغۇرالر ھهققىده توختالماقچىمهن، 

ئهلۋهتته مهن تىلغا ئالغان ئامېرىكىلىق دوستلىرىم بارلىق ئامېرىكىلىقالرغا 

ئامېرىكىلىقالر نهزهرىدىكى »ۋهكىللىك قىاللماسلىقى مۇمكىن، شۇڭا ماۋزۇنى 

ئۇستازىم ۋه ساۋاقداشلىرىم نهزىرىدىكى »يماستىن  دهپ قو«ئۇيغۇرالر

 . دهپ قويدۇم«ئۇيغۇرالر

 

دهسلهپكى چاغالردا ھهر كۈنى كهچلىكى ئىنگلىز تىلى دهرسىنى ئاڭلىغاندىن 
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دهرسىمىز ئوتتۇرا ئاسىيا . باشقا، ھهپتىده ئىككى قېتىم كهسپىي دهرس ئاڭاليتتىم

ۇپ، ئۇيغۇرالرغا ئائىت تارىخىغا ئائىت مهزمۇنالرنى ئاساس قىلغان بول

پات سۆزلىنىپ قاالتتى، بۇنداق چاغالردا ساۋاقداشلىرىمنىڭ - مهزمۇنالرمۇ پات

نهزهرى ئىتتىك ماڭا يۆتكىلهتتى، گ ئهپهندى بولسا دهرس سۆزلهۋېتىپ، 

 دېگهندهك سوئالالرنى «شۇنداقمۇ، سىزنىڭچه قانداق؟»پات مهندىن -.+¬

رسىز قاتتىق ھاياجانلىنىپ كېتهتتىم، ئۇ سوراپ قوياتتى، بۇ چاغدا مهن ئىختىيا

دائىم مهن بىلىشكه قىزىقىدىغان، ئهمما مۇشۇ كهمگىچه تېگىگه يېتهلمهيۋاتقان 

دهسلهپكى چاغالردا جاۋاب بېرىشتىن . ئهڭ نازۇك مهسىلىلهرنى ئوتتۇرىغا قوياتتى

. ئۆزۈمنى قاچۇردۇم، چۈنكى ئالدىراپ پىكىر بايان قىلماسلىق، ئاۋال باشقىالرنى

 يىللىق خىزمهت جهريانىدا يېتىلدۈرگهن 10پىكرىنى ئاڭالپ بېقىش مېنىڭ مۇشۇ 

مىجهزىم ئىدى، خىزمهتكه يېڭى چىققان دهسلهپكى چاغلىرىمدا مهنمۇ سانسىز 

ياشالرغا ئوخشاش ئاسان ھاياجانلىناتتىم، دادىللىق بىلهن پىكىر بايان قىالتتىم، 

اغالردا بۇ خىل خاراكتىرىم قايناپ سۆزلهپ كېتهتتىم، ئهمما كېيىنكى چ

+�-, -سهۋهبىدىن ئاز بولمىغان زىيانالرنى تارتتىم، ئهنه شۇندىن بۇيان بارا

 بېسىق بولۇشتهك ئۆزۈمگه يات بولغان مىجهز مهنده يېتىلىپ بارماقتا - ئېغىر

ئىدى، مانا بۇ يهرگه كهلگهندىن كېيىن بولسا تېخىمۇ ئېھتىياتچان بولۇپ 

تىدا كۆپرهك ئاڭالپ بىلىۋېلىشقا تىرىشاتتىم، ئهمما جىق كېتىۋاتاتتىم، دهرس ۋاق

 ... سۆزلىگۈم كهلمهيتتى

 

گ ئهپهندى مېنىڭ بۇ مىجهزىمنى بىلىپ قالغاندهك ئىدى، بىر كۈنى ئۇ مهندىن 

دهپ سوراپ قالدى، مهن تولىمۇ ئوڭايسىزلىنىپ «نېمىگه ئېھتىيات قىلىسىز؟»

سىلىلهرنى ئانچه بىلىپ ياقهي، ھىچنېمه بولمىدى، مهن بۇ مه»كهتتىم،
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ھىچقىسى يوق، مهن چۈشىنىمهن، كۆپىنچه ئۇيغۇرالر » «.كهتمهيدىكهنمهن

سىزگه ئوخشاش، جىق گهپ قىلىشنى خالىمايدۇ، مهن سىلهرنىڭ دۆلىتىڭالرغا 

، ئارقىدىن ئۇ ماڭا قاراپ شۇنداق «بارغىنىمدا بۇ خىل ئهھۋالنى جىق كۆرگهن

 مهن «ى قانداق ئۆگهنگهن؟بىلهمسىز، مهن ئۇيغۇر تىلىن». دىدى

ئۇ چاغدا ئۇنىۋېرسىتېتتىكى »ئۈندىمهستىن سوئال نهزهرىده ئۇنىڭغا قارىدىم، 

بىرنهچچه ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر بىلهن دوست بولغان ئىدىم، دهسلهپكى چاغالردا 

مهنمۇ سىزگه ئوخشاش تارتىنچاق ئىدىم، سۆزلهشكه جۈرئهت قىاللمايتتىم، دائىم 

هنمۇ دهپ ئهنسىرهيتتىم، ئۇيغۇر يىگىتلىرى ماڭا دادىل خاتا سۆزلهپ قويارم

بولۇشنى ئۆگهتتى، بىز دائىم بىلله تاماق يېگىلى باراتتۇق، تاماقتىن كېيىن 

شۇنداق » ئۇ ماڭا قاراپ كۈلۈمسىرىدى «بولسا ئازراق ئىچىۋاالتتۇق

ئىچىۋالغاندىن كېيىن تازا سۆزلهيتتىم، گىرامماتىكا بىلهن كارىم بولمايتتى، 

 «ھازىرمۇ ئىچىپ قويامسىز؟» «...ۆزۈم قىزىققان ھهممه ئىشالرنى سورايتتىم¬

ياق، ھازىر ئىچمهيمهن، ئهمما »ئۇ ئوچۇق مىجهزلىك بىلهن كۈلۈپ كهتتى 

ئۇيغۇر يىگىتلىرى بىلهن بىلله بولسام ئىچكۈم كهلىپ قالىدۇ، چۈنكى مهن 

ن، يهنه يورۇق، خۇشخۇي سهمىمىي مىجهزىنى ياقتۇرىمه-ئۇالرنىڭ ئوچۇق

 ئۇ ئاجايىپ بىر «...ئۇالردا باشقا مىللهتلهرده يوق ئاجايىپ بىر جاسارهت بار

مۇھهببهت بىلهن ئۇيغۇرالر ھهققىده سوزلهيتتى، ئۇ ماڭا ئۆزىنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ 

يورۇق مىجهزىنى بهك ياقتۇرىدىغانلىقىنى زوق بىلهن -چاقچاقخۇمار، ئوچۇق

چاقلىرىنى بهك ياقتۇرىمهن، مهنىسى مهن ئۇيغۇرالرنىڭ چاق». سۆزلهپ كهتتى

بهك چوڭقۇر، مهن ئىلى ئۇيغۇرلىرىنىڭ چاقچاقلىرىنى بهك ياقتۇرىمهن، ئۇالر 

مهردانه، شۇنداقال ئۆز مىجهزىنى قانداق تهڭشهشنى بىلىدۇ، مهن ئۇالرغا 

ئۇ .  ئۇنىڭ ئۇيغۇرالرغا بهرگهن بۇ باھاسى مېنى سۆيۈندۈردى«...قايىل
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سىزدىكى بۇ ھالهتنى چۈشىنىمهن، سىز كۆپچىلىك »گهپىنى داۋامالشتۇردى 

ئالدىدا سۆزلهشنى خالىمايسىز، ئهمما سىزنىڭ ئۆزگىچه قاراشلىرىڭىز بار، مۇمكىن 

بولىدۇ، بۇندىن ». «يورۇقراق بولۇڭ-بولسا بۇ ھهقته پاراڭالشقۇم بار، ئوچۇق

¢T  مهن شۇنداق جاۋ«كېيىن ئۆز قاراشلىرىمنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا تىرىشىمهن

بهردىم، ئهمما دهرس ۋاقتىدا يهنىال كۆپ ئاڭالپ، ئاز سۆزلهيتىم، مانا ھازىر 

ئىنگلىز تىلىدا ئۆز مهقسىدىمنى ھهر ھالدا ئۇقتۇرااليمهن، ئهمما يهنىال ئالدىراپ 

بۇ بهلكىم بىز ئۇيغۇرالردا مۇشۇ يىلالردا يېتىلدۈرگهن . پىكىر بايان قىلمايمهن

 . ئورتاق خاراكتىر بولسا كېرهك

 

ئۇيغۇرالر �سىز »بىر كۈنى دهرستىن چۈشكهنده بىر ساۋاقدىشىم مهندىن 

 دهپ سوراپ «دېگهن سۆزگه قانداق قارايسىز؟�ئۇسسۇلغا ماھىر-ناخشا

شۇ ھامان ئۆزۈمنىڭ بۇ يهرگه كېلىشتىن ئىلگىرى ئوقۇتقۇچۇمغا سوۋغات . قالدى

ۈنۈشنى ئالغىنىمدا ئۇسسۇل ئويناۋاتقان قىزنىڭ سۈرىتى چۈشۈرۈلگهن كۆر

تاللىماستىن، قۇملۇقتا تۆگه يېتىلهپ كېتىۋاتقان كارۋاننىڭ سۈرىتى چۈشۈرۈلگهن 

كۆرۈنۈشنى تاللىغىنىم ئېسىمگه كهلدى، شۇنداق، ئۇسسۇل ئويناۋاتقان قىز 

تهسۋىرلهنگهن كۆرۈنۈش تولىمۇ نهپىس ئىدى، ئهمما مهن ئۇنى چهت ئهللىك 

ڭ سهۋهبىنى ياش دوستلىرىم بۇنى! ئوقۇتقۇچۇمغا سوۋغا قىلىشنى خالىمىدىم

بۇ سۆز ئهلۋهتته »مهن بۇ ساۋاقدىشىمغا كۈلۈپ تۇرۇپ ... ياخشى بىلسه كېرهك

لېكىن ! ئۇيغۇرالرنىڭ سهنئهتخۇمار مىللهتلىكىنى نامايهن قىلغان ئهڭ ياخشى باھا

ھازىرقى كۈنده بۇ سۆزنى نۇرغۇنلىغان ئۇيغۇرالر ئانچه ياقتۇرمايدۇ، مهنمۇ ھهم 

ھازىر بۇ سۆز » ئۇ قۇۋلۇق بىلهن كۆزۈمگه قارىدى «لىمهنبى» «!شۇنداق

 دېگهن �ئۇسسۇلدىن باشقىغا ماھىر ئهمهس-ناخشا�سىلهرنىڭ ۋهتىنىڭالردا 
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 ئۇنىڭ يهنه مۇالھىزه قىلغۇسى بار ئىدى، ئهمما مېنىڭ «مهنىده شۇنداقمۇ؟

ى ئۇيغۇرالر ناھايىت»ئانچه خالىمىغىنىمنى سهزدى بولغاي تهمىنى يۆتكىۋهتتى، 

ئۇزۇن مهدهنىيهتكه ئىگه خهلق، سىلهردىن نۇرغۇنلىغان داڭلىق ئالىمالر 

ئۇ تارىختىكى تهۋهرۈك كىشىلىرىمىزنىڭ ئىسمىنى ئاتاپ ئۆتتى، ئۇ »... چىققان

مهنى خۇش قىلماقچى بولسا كېرهك، ئهمما مهن زادىال خۇش بولمىدىم، 

ۇرالرغا بولغان باھانى ئۇ ھازىر دۆلىتىمىزده ئۇيغ... ئهكسىچه قاتتىق ئازابالندىم

ئاسمان ئۆرۈلۈپ چۈشسه تېگىده يېتىپ مانتا يهيدىغان مىللهت، جوڭگودىكى "

دېگهنگه ئوخشاش گهپلهرنى خېلى تهتقىق قىلغاندهك قىالتتى، ..."سىگانالر

 . ئهمما بۈگۈن مېنىڭ كۆڭلۈمنى ئاياپ جىق گهپ قىلمىدى

غا ئائىت نۇرغۇن تارىخنى شۇنداق سابا، مهن دهرس ئاڭالش جهريانىدا ئۇيغۇرالر

قايتا ئۆگهندىم، چهت ئهللىكلهر نهزهرىدىكى ئۇيغۇرالرنى ۋه ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرالرغا 

بولغا باھالىرىنى ئاڭلىدىم، بىلگهنلىرىم قانچه جىق بولغانسېرى شۇنچه 

 ......مۇڭلىنىدىغان بولۇپ قالدىم

 . خوش، ئامان بولۇڭ، بۈگۈن مۇشۇنچىلىك يازاي

 

  الله:ھۆرمهت بىلهن
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 تۇرمۇش ھهلهكچىلىگىده 

 

 

 : ساالم سابا
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مهن ۋهتهندىكى چېغىمدا چهتكه چىقىپ ئوقۇپ كهلگهنلهردىن چهتكه چىقىپ 

ئوقۇشنىڭ جاپالىقلىقىنى جىق ئاڭلىغان بولساممۇ، ئهمما ئۆز تهسهۋۇرۇمدا يهنىال 

 دهيتتىم "قانچىلىك ئىش ئىدى"ئۇنچىلىك تهسلىكىنى ھىس قىاللمايتتىم، 

بۇ يهردىمۇ ئوخشاشال جاپا تارتىۋاتىمىزغۇ، بولسا شۇنچىلىك "ئۆزۈمگه، 

 ..." بوالر

 

مانا ئۆز خىراجىتىم بىلهن ئوقۇشقا كهلگهندىن كهيىنال، بۇ جاپانىڭ نېمىدىن 

دېرهك بېرىدىغانلىقىنى ھهقىقىي ھىس قىلغان بولدۇم، كهسكىن رىقابهتكه تولغان 

بۇ يهرده سىزگه خىرىس . ىلهرنى ھىس قىلدۇردىبۇ دۇنيا ماڭا نۇرغۇن نهرس

قىلىۋاتقىنى ئۆز ئارزۇيىڭىزنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش يولىدىكى تۈرلۈك مۈشكۈالتالر 

! ئىچىدىكى ئهڭ روشهن بولغان مهسىله يهنىال تۇرمۇشىڭىزنى قامداش مهسىلىسى

ئهندىشه ئىچىده -سىز ھهر ۋاقىت ئهتىنى قانداق ئۆتكۈزۈشتىن ئىبارهت غهم

يسىز، تۇرمۇشىڭىزنى قامداش ئۈچۈن ئۆزىڭىز خالىمىغان ئىشنى قىلىشقا ياشا

ئهمما بۇ ئىشنىڭ تېپىلىشىمۇ ئاسان ئهمهس، سىز ئېرىنمهي ! مهجبۇر بولىسىز

ئىزدهشكه، باشقىالردىن ياردهم سوراشقا مهجبۇر بولىسىز، ئهمما يهنىال ئۆزىڭىز 

باشقىالردىن ياردهم بىۋاسىته ئىزدىگىنىڭىز ئهڭ ياخشى، چۈنكى يات ئهلده 

سوراشتىنمۇ مۈشكۈل ئىش بولمىسا كېرهك، سىز باشقىالرنىڭ كىچىككىنه ياردىمىگه 

ئېرىشىپ قالسىڭىز ئۆزىڭىزنى گويا ئۇ كىشىگه چهكسىز قهرزداردهك ھىس 

قىلىسىز، بولۇپمۇ ماڭا ئوخھشاش بوينى قاتتىق كىشىلهر ئۈچۈن تېخىمۇ 

 . شۇنداق
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 كۈنلىرىمده يېشىل ئورمان ئىچىگه جايالشقان بۇ مهن بۇ يهرگه دهسلهپ كهلگهن

گۈزهل شهھهرگه زوقالنغان، بولۇپمۇ ھهر بىر تۈپ قارىغاي يېنىدا كىشىلهردىن 

شوق بىلهن - قىلچه قورۇنماستىن خاتىرجهم ئويناپ يۈرگهن تىيىنالر، زوق

مېنى ئۆزىگه مهھلىيا قىلغان، مېنى ... سايرىشىپ تۇرغان قۇشالر

! تهبىئهتنىڭ بۇ گۈزهل مهنزىرىسى ئهقلىمنى الل قىلغان ئىدىتهسىرلهندۈرگهن، 

ئهمما كۈنلهرنىڭ ئۇزىرىشى بىلهن، تۇرمۇشۇمنى قانداق قامداش مهسىلىسى 

مېنىڭ ئالدىمدىكى ئهڭ تهس ئۆتكهل بولۇپ قالدى، مهن دهسلهپكى چاغالردا 

! مۇشۇ مهكتهپتىن ماڭا اليىق بىرهر ئىشنىڭ چىقىشىغا ئىشهنچ قىلغان ئىدىم

سهۋهبلهر ۋه بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ ئاستىرتىن توسقۇنلۇق -ئهمما تۈرلۈك باھانه

 ! قىلىشى بىلهن مېنىڭ بۇ خىياللىرىم يوققا چىقتى

 

مهكتهپته ۋاقىتلىق ئىشلهپ تۇرۇش ئىشى ئهمهلگه ئاشمىغاندىن كهيىن، گ 

سىزگه ئاسان "ئهپهندى تولىمۇ ئهپسۇسالنغان ھالدا ماڭا شۇنداق دىدى 

س، بۇنى بىلىمهن، مېنىڭ سىزگه بهك ياردهم قىلغۇم بار، ئهمما مهن بىر ئهمه

!" پروفېسسورال خاالس، مهنده ھوقۇق يوق، ھوقۇق باشقىالرنىڭ قولىدا

مهن ئۇنىڭغا ئۆزره !" رهھمهت، مهن چۈشىنىمهن، سىز كۆپ كۈچىدىڭىز"

ئهنه شۇندىن كېيىن مهن مهكتهپ سىرتىدىن بىرهر ئىش تېپىش . ئېيتتىم

بىردىن ئهشۇ - قسىدىده، تور بهتلىرىنى قهدىرىشقا، ئۆزۈم سىرتقا چىقىپ بىرمه

ئهمما ئومۇمى نوپۇسى ئاران . رېستۇران، ماگىزىنالرغا يولۇقۇشقا باشلىدىم

 مىڭ نهپهرنى ئىگهللهيدىغان بۇ كىچىككىنه 47مىڭ بولغان ،ئوقۇغۇچىالر 67

هرلىك ئىدى، ئىش شهھهرده بۇ ئورۇنالردا ئىش تېپىش مۇمكىنچىكى يوق دېي

ئىزدهپ بارسىڭىز خوجايىنالر تولىمۇ ئهدهپلىك ھالدا سىزنى كۈلۈپ قارشى 
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بۇ يهرگه ئادرېسىڭىزنى، "ئالىدۇ، ئاندىن بىر دهپتهرنى سىزگه سۇنۇپ 

دېگهن جاۋابنى !" مائىللىڭىزنى قالدۇرۇپ قويۇڭ، بىز سىزگه خهۋهر قىاليلى-�#

ل كۈتۈۋېلىشالردىن خۇش بولغان، دهسلهپكى كۈنلهرده مهن بۇ خى. بېرىشىدۇ

ئۇالرنىڭ بۇ خىل ئىللىق مۇئامىلىسىدىن تهسىرلهنگهن ئىدىم، ئهمما ۋاقىتنىڭ 

€,TÐ - ئۆتۈشى بىلهن، بۇنىڭ ئهمهلىيهتته سىزنى رهت قىلغانلىقى ئىكهنلىكىنى بارا

ئهنه شۇ چاغدىال مهن كهسپىمنى قوغلىشىپ بۇ . چۈشىنىپ يهتكهن بولدۇم

للىغىنىمغا پۇشايمان قىلىشقا باشلىدىم، سهۋهبى سىز ئهگهر كىچىك شهھهرنى تا

چهت ئهلده ئۆز خىراجىتىڭىز بىلهن ئوقۇماقچى بولىدىكهنسىز، چوقۇم ئاۋات، 

چوڭ شهرھهرلهرنى تاللىشىڭىز كېرهك ئىكهن، ئهگهر ھۆكۈمهت خىراجىتى بىلهن 

 سىز چۈنكى چهتكه چىقىپ ئوقۇش ئۈچۈن. كهلگهن بولسىڭىز ئۇنىڭ يولى باشقا

ئۆز تۇرمۇشىڭىزنى قامدىغىدهك بىرهر پارچه ئىش تېپىش ئىمكانىيىتىگه 

ئېرىشىشىڭىز كېرهك، شۇڭا چهتكه چىقىپ ئوقۇماقچى بولغان دوستلىرىمغا 

تهۋسىيه قىلىدىغىنىم، مهكتهپ تاللىغاندا خىزمهت تېپىش ئىمكانىيىتى بولغان 

ه ئېرىشمىسه، چۈنكى تۇرمۇشىڭىز كاپالهتك. چوڭ شهھهرنى تالالش كهرهك

 . ئوقۇشىڭىزمۇ ناھايىتى تهسكه چۈشىدۇ

 

 . توال پايدىسى بوالر دهيمهن-خوش سابا، مېنىڭ بايانلىرىمنىڭ سىزگه ئاز

 الله 
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 ئىندىئانالر نهگه كهتتى؟ 

مېنىڭ بۇ شهھهرنى تاللىشىمدىكى يهنه بىر سهۋهب، مهن بۇ : ساالم سابا

ت تهتقىقاتالر بىلهن تونۇشۇش ئىمكانىيىتى مهكتهپته ئىندىئانالرغا ئائى
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بوالرمىكىن، دېگهن ئۈمىدته ئاۋات شهھهرلهرگه بېرىش پۇرسىتىدىن ۋاز كېچىپ، 

بۇ كىچىككىنه شهھهرگه كهلگهن ئىدىم، ئهمما بۇ يهرده مهن كۆرۈشنى ئارزۇ 

 ! قىلغان بىرمۇ ئىندىئان ئۇچرىمىدى

 

هپهندىمدىن سورىدىم كهلگهن كۈنۈمنىڭ ئهتىسى ناشتا قىلىۋېتىپ گ ئ

گ ئهپهندى تهئهججۈپ بىلهن " شهھىرىڭالردا ئىندىئانالرنى ئۇچرىتاالرمهنمۇ؟"

بىلمهكچى بولغىنىڭىز "ماڭا قارىدى، ئهمما دهرھال يۈزىگه كۈلكه يۈگۈرتۈپ 

شۇنداق مېنىڭ ئۇالر "دهپ سورىدى، " توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان ئىندىئانالرمۇ؟

شۇنداقمۇ،ئهلۋهتته سىزنىڭ ." "كۆرگۈم بار ئىدىئولتۇراقالشقان جاينى بهك 

كهسپىڭىز فولكلور بولغاندىن كهيىن بۇ ھېسسىياتىڭىزنى چۈشىنىشكه بولىدۇ، 

ئهمما بۇ شهھهرده سىز دېگهندهك ئىندىئان گۇرۇپپىلىرى يوق، ئهمما شىتاتىمىزدا 

ى ئاز بىر قىسىم ئىندىئانالر بار، لېكىن ئۇالرنىڭ ئۆزىگه خاس تۇرمۇش ئۇسۇل

بهك ئهپسۇسلىنارلىق ئىش ." "ئاللىقاچان ئۆزگىرىپ كهتكهن بولۇشى مۇمكىن

مېنىڭ "گ ئهپهندىم سۆزىنى داۋامالشتۇردى، . مهن ئېغىر خۇرسىندىم!" بولۇپتۇ

بىر ئىندىئان ئاغىنهم بار، ئىندىئان تىلى تهتقىقاتى بىلهن شۇغۇللىنىدۇ، ئۇنىڭ 

ناھايىتى ئاز بىر قىسىم ئىندىئانالرال دېيىشىچه ھازىر پۈتكۈل ئامېرىكا قىتئهسىده 

ئۆزلىرىنىڭ ئهنئهنىۋى مهدهنىيىتىنى ساقالپ قاالالپتۇ، تىلىنى ساقالپ قالغانالر 

گ ئهپهندىم " راستمۇ، ئهھۋال شۇنچه ئېغىرمۇ؟". "بولسا تېخىمۇ ئاز ئىكهن

بۇ ھهقىقهتهن بىر چوڭ يوقىتىش بولدى، ئامېرىكا "ئېغىر خۇرسىندى 

مهن !"  ئىندىئان قهبىلىسى ئاشۇنداق يوقاپ كهتتى500قىتئهسىدىكى 

گ ئهپهندىم تۇيۇقسىز . ئۈندىمىدىم، ئۇنىڭ كهيپىنى تېخىمۇ بۇزغۇم كهلمىدى

راست، بىزنىڭ شهھىرىمىزده بىر ئىندىئان رهستۇرانى "!" -بېشىنى كۆتىرىدى
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. بۇ گهپنى ئاڭال. "بار، ئۇ يهرده ئۇالرنىڭ ئهنئهنىۋى تاماقلىرىنى يېيهلهيسىز

شۇنداقمۇ ئهمىسه مهن كېيىنچه بارسام "كۆڭلۈم خېلى ئېچىلىپ قالدى، 

شۇنداق قىلىپ بۇ قېتىمقى سۆھبىتىمىز ئاياقالشقان بولدى، ئهمما !" بولغىدهك

مهندىكى ھهقىقى ئىندىئانالرنى كۆرۈش ئىستىكى بارغانچه كۈچىيىپ 

بۈگۈنكى بېرىۋاتاتتى، ئامېرىكىنىڭ ئهسلى ئىگىلىرى بولغان بۇ كىشىلهرنى 

تۇرمۇش ئادىتىنى، ئۇالرنىڭ زامانىۋى جهمئىيهتتىكى ياشاش ئۇسۇلىنى بىلگۈم 

 . بار ئىدى

 

ده ئىندىئانالر تهتقىقاتى بىلهن "فولكلور تهتقىقات مهركىزى"مهكتهپنىڭ 

شۇغۇللىنىدىغان پروفېسسورالرنى ۋه ئۇالرنىڭ بىر قىسىم تهتقىقات ماقالىلىرىنى 

ولدۇم، ئهمما دهسلهپكى ئايالردا تىل ئۆتكىلى مهكتهپ تورىدىن كۆرگهنمۇ ب

ئالدىمدىكى ئېغىر توساق بولغاچقا، ئۇالرنىڭ ئهسهرلىرىنى چۈشىنهلمىدىم 

 . دېسهممۇ بولىدۇ

 

راست، كېلىپ ئىككى ئاي بولغاندىغۇ دهيمهن، بىر كۈنى شهھهر مهركىزىنى 

كىغا دېگهن ۋېۋىس" ئىندىئان رېستۇرانى"ئايلىنىپ يۈرۈپ، تۇيۇقسىز كۆزۈم

چۈشۈپ قالدىده، ئىختىيارسىز رېستۇرانغا كىرىپ كهلدىم، كۈتكۈچى قىز خۇش 

تهبهسسۇم بىلهن ئالدىمغا كهلدى، مهن ئۇالرنىڭ تاماق تىزىمىنى قولۇمغا ئېلىپ 

ئهڭ ئهرزان قورۇمىدىن بىرنى كۆرسهتتىم، ئۇ بىر ئىستاكان سۇ بىلهن بىر دانه 

ده، ھايال ئۆتمهي، بىر تهخسه -دىقهغهز سالفهتكىنى ئالدىمغا ئهپكېلىپ بهر

ئۇۋۇتۇلغان قوناقنى ئهپكېلىپ بهردى، بۇ سۇدا پىشۇرۇلغان قوناق بولۇپ 

پهمىمچه يېرىم باش قوناق بولسا كېرهك، ئۇنى يېگهن چېغىمدا ئۈرۈمچى 
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كوچىلىرىدا تۇڭگانالر ۋېلسىپىت بىلهن ۋارقىراپ يۈرۈپ ساتىدىغان ئىسسىق 

مما بۇ قوناقنىڭ تهمى ئۇنىڭغا ھهرگىز كۆكۋاشالر ئېسىمگه كهلدى، ئه

چۈستىن كېيىن بولغاچ، رېستۇراندا باشقا خېرىدار يوق ئىدى، ! يهتمهيتتى

مېنىڭ خىيال بىلهن ئولتۇرغىنىمنى كۆرۈپ ھهيران قالغان بولسا كېرهك، 

مهن چۆچۈپ بېشىمنى " تامىقىمىز تېتىدىمۇ؟"كۈتكۈچى قىز مهندىن سورىدى 

مهن بالىالر ئىشلىتىدىغان !"  مهزىلىك بولۇپتۇئهلۋهتته بهك"كۆتۈردۈم 

ئۇ مېنىڭ چهت ئهللىك ئىكهنلىكىمنى . دېگهن سۆزنى ئىشلهتتىم" مېزىلىك"

رهھمهت، دائىم كېلىپ "ده، ماڭا قاراپ تاتلىق كۈلۈمسىرىدى -بىلىۋالدى

ئهمما تامىقى قىممهت بۇ رهستۇرانغا !" بولىدۇ، پۇرسهت بولسىال!" "تۇرۇڭ

مهن ئۇنىڭ بىكار ئىكهنلىكىنى كۆرۈپ .  مۇمكىن ئهمهس ئىدىئهمدى كېلىشىم

ئۇ بىردهم تېڭىرقاپ تۇرۇپ " سىز ئىندىئانمۇ؟"قىزىقىشىمنى باسالماي سورىدىم 

مهن مهكسىكىلىق، ئهجداتلىرىمىز ئىندىئان "ده، ئاندىن جاۋاب بهردى -قالدى

. بۇغداي ئۆڭلۈك بۇ قىز ماڭا شۇنداق جاۋاب بهردى. "بولسا كېرهك

..." شۇنداق، ئۇمۇ مېكسىكىلىق "خوجايىنىڭالرچۇ، ئۇمۇ مېكسىكىلىقمۇ؟ "

بىز ئىسپان تىلىنى ئىشلىتىمىز، باشقىالر " "سىلهر قايسى تىلنى ئىشلىتىسىلهر؟"

." دهيدۇ، ئهمما بىز ياۋروپادىكى ئىسپانالرغا ئوخشىمايمىز" سپانىشالر"بىزنى 

تهئهللۇق ھېچقانداق ئىزنا يوق ئۇ توغرا دهۋاتاتتى بۇ قىزدا ياۋروپا ئىرقىغا 

ئىدى، بۇغداي ئۆڭلۈك، كۆزلىرى چوڭۇر، بۇرنى سهل ياپىالق كهلگهن بۇ قىز 

خوجايىنىڭالر ئىندىئان تىلىنى . "ۋهتىنىمىزدىكى موڭغۇلالرنى ئهسلىتهتتى

 " بىلهمدۇ؟

 

بىلمىسه كېرهك،ئۇ دائىم ئىسپان تىلىدا سۆزلهيدۇ، خېرىدارالرغا ئىنگلىز تىلىدا "
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ئامېرىكا . ئهمدى ئارتۇق سوئال سورىشىمنىڭ ئورنى قالمىغان ئىدى". لهيمىزسۆز

نى ياراتقان بۇ يهرلىك خهلق ئۆز "مايامى مهدهنىيىتى"قىتئهسىدىكى شانلىق 

 ! ئانا تىلىنى پۈتۈنلهي ئۇنتۇغان ئىدى

 

ھهقىقى ئىندىئان مهدهنىيىتى بىلهن تونۇشۇش پۇرسىتىگه مهن قىشلىق تهتىل 

 . رىشتىممهزگىلىده ئې

" يېڭى يىل"ۋه " مىالد بايرىمى" ئاينىڭ ئاخىرقى ھهپتىسى مهكتهپ -12

 كۈنلۈك تهتىلگه قويۇپ بهردى، ۋاشىنگىتوندىكى 20مۇناسىۋىتى بىلهن 

قېرىنداشلىرىمنىڭ قاتتىق تۇرۇۋېلىشى بىلهن مهن ۋاشىنگتونغا دهم ئېلىشقا 

ارىماستىن، باردىم، يېڭى يىلنى ئۆتكۈزۈپال، ئۇالرنىڭ رهنجىشىگه ق

ده، بىر ھهپته ۋاقتىمنى مۇزېيالرنى كۆرۈشكه - مېھماندارچىلىقالرنى رهت قىلدىم

ده، مېتروغا ئولتۇرۇپ، -ئاجراتتىم، ھهر كۈنى ئهتىگهن ئورنۇمدىن تۇراتتىم

مۇزېيالرنىڭ ئېچىلىشىغا ئۈلگۈرۈپ، شهھهر مهركىزىگه كېلهتتىم، تاكى چۈشتىن 

الپ كهچته ھهدهم ئىشتىن چۈشكهنده مېترو  بولغىچه مۇزېي ئارى5كېيىن سائهت 

 . بىلهن ئۆيگه قايتاتتىم

 

مۇزېيالرنىڭ ھهممىسى ھهقسىز بولۇپ، كاپىتول خولل ئهتراپىدا ئىدى، 

" سهنئهت مۇزېيى"‡ "ئالهم قاتنىشى مۇزېيى""ئامېرىكا تارىخى مۇزېيى"

o قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسىگ" لىنكولىن خاتىره ئۆيى" "ئۆسۈملۈك باغچىسى"

بولدى، بۇ مۇزېي " ئىندىئانالر مۇزېيى"باردىم، ماڭا ئهڭ تهسىر قىلغىنى يهنىال 

 ئايدا - 7 يىلى -2004بىلهن بىلله بولۇپ، " ئامېرىكا تارىخى مۇزېيى"ئهسلى 

مهن مانا مۇشۇ جايدىال . ئايرىلىپ چىقىپ مهخسۇس بىر بىنا سېلىنغان ئىكهن
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ئانلىرىنىڭ تارىخى، تۇرمۇش ئادىتى، ئۆزۈم ھهقىقى ئارزۇ قىلغان ئامېرىكا ئىندى

ئهتىقاد ئاالھىدىلىكى قاتارلىقالر بىلهن تونۇشتۇم دېيىشىم كېرهك، ئهمما تىل 

جهھهتتىكى قواليسىزلىقالر مېنىڭ تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشىنىشىمگه توسالغۇ بولدى 

دېسهممۇ بولىدۇ، لېكىن ئاخىرقى ھېسابتا مهن يهنىال ئۆزۈمنى قىيناپ كهلگهن 

 . ڭ جاۋابىنى بۇ يهردىن تاپقان بولدۇمسوئالنى

 

مۇزېي تۆت قهۋهت بولۇپ، ئۇنىڭ سىرقى ھالىتى سىزگه تاغ ئارىسىدىكى قىيا 

تاشالرنى ئهسلىتهتتى، مۇزېي ئالدىدا قومۇشالر بىلهن ئورالغان بىر كۆلچهك 

دهسلهپ كهلگىنىمده بۇ (بولۇپ، كۆلچهكته ياۋا ئۆردهكلهر ئۈزۈشۈپ يۈرهتتى 

 ئۆي ئۆردهكلىرىمىكىن دېگهن ئىدىم، ئهمما بىر كۈنى مۇزېي ئۆردهكلهرنى

توپى بىلهن ئهتراپتىكى قارىغايالر ۋه -تاقالغان چاغدا، بۇ ئۆردهكلهرنىڭ توپ

ئىگىز بىناالر ئۈستىگه قاراپ ئۇچۇپ كهتكىنىنى كۆرۈپ ھهيران قالدىم، بۇالر 

ىتىغا ئوبدانال بۇ ئۆردهكلهر شهھهر مۇھ! ئهسلى ياۋا ئۆردهكلهر ئىكهن ئهمهسمۇ

 . ماسالشقان ئىدى

 

 قهۋىتىده كىنوخانا بولۇپ، بۇ جايدا ئىندىئانالرغا - 3 قهۋىتى ۋه -1مۇزېينىڭ 

 قهۋىتىده كۇتۇپخانا بولۇپ، - 2ئائىت فىلىملهر ھهقسىز قويۇلىدىكهن؛ 

ئىندىئانالرغا ئائىت بارلىق يازما ۋه ئېلېكتىرونلۇق قولالنمىالرنى بۇ جايدىن 

قهۋهتته مهخسۇس - 4 قهۋهتنىڭ يېرىمى ۋه -2 ئىكهن؛ كۆرۈش مۇمكىن

ئادىتى، - ئىندىئانالرغا ئائىت ماددى بۇيۇمالر ۋه ئۇالرنىڭ تارىخى، ئۆرپ

ئېتىقاد ئاالھىدىلىكلىرى بايان قىلىنغان سىنالغۇ فىلىملىرى قويۇلىدىغان بولۇپ، 

ىلهن ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۆز ۋاقتىدا قانلىق قىرغىن قىلغان، رهھىمسىزلىك ب
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مۇنبهت زېمىنلىرىنى تارتىۋالغان،ھاال بۈگۈنگه كهلگهنده يوقىلىش گىردابىغا 

بېرىپ قالغان بۇ كىشىلهرگه ئاالھىده مېھرىبانلىق كۆرسىتىپ، ئۇالرنىڭ 

 . مهدهنىيىتىنى تهشۋىق قىلىۋاتقاندهك قىالتتى

 

خوش سابا، مېنىڭ ئويلىغانلىرىم تولىمۇ جىق ئىدى، ئهمما بۇ يهرده بۇالر 

 !هققىده يهنه داۋاملىق سۆزلىگۈم كهلمىدىھ

 

12 -    

 ساالم سابا، 

مانا بۈگۈن ئۆتكهنده . خېلى بولدى ئالدىراش بولغاچقا سىزگه خهت يازالمىدىم

 . باشلىغان ئىندىئانالر ھهققىدىكى بايانىنمى داۋامالشتۇرماقچىمهن

دهيدىغان " ىڭتھاكس گىۋ"كۈنى ئامېرىكىلىقالرنىڭ - 4ئاينىڭ -11ھهر يىلى 

دېگهنلىك بولىدۇ، بۇ بايرام " تهشهككۈر بايرىمى"بىر بايرىمى بولۇپ، مهنىسى 

ئامېرىكا ھۆكۈمهت بايرىمى بولۇپ، ھۆكۈمهت ئورگانلىرى، مهكتهپ قاتارلىق 

 كۈن دهم ئېلىش بېرىلىدۇ، بۇ كۈنى ھهممه 3جايالرنىڭ ھهممىسىدىال 

يهتته بۇ بايرام ياۋروپا يېيىشىدۇ، ئهمهلى" كۈركه توخو"ئائىلىلهرده 

دېيىشكىمۇ " ناماقۇللۇق كۈنى"كۆچمهنلىرىنىڭ يهرلىك ئىندىئانالرغا بولغان 

 . بولىدۇ

كۈنى بىر ئامېرىكىلىق ساۋاقدىشىمىز بىزنى - 4ئاينىڭ -11ھېلىمۇ ئېسىمده 

يېيىشكه چاقىردى، داستىخان ئۈستىده بۇ بايرام توغرىلىق " كۈركه توخو"ئۆيىگه 

ولۇمبۇ ئامېرىكىغا تۇنجى "ئۇ بۇ بايرام توغرىلىق توختىلىپ . دىگهپ بولۇپ قال

كهلگىنىده، ئۇالرنى ئاچارچىلىق ئازابىدىن ئىندىئانالر قۇتقۇزۇپ قالغان ئىكهن، 
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بوۋىلىرىمىز يهرلىك خهلقنىڭ قىزغىن كۈتۈۋېلىشىغا ئېرىشكهن، بىزنىڭ -�™‡¬

، بىز بۇ كۈننى ھهرگىز ئهجداتلىرىمىز ئۇالرنىڭ ياردىمىده ھاياتلىققا ئېرىشكهن

: ئۇ بىز چهت ئهللىك ئوقۇغۇچىالرغا قاراپ سۆزىنى داۋامالشتۇردى!" ئۇنتۇمايمىز

بىزنىڭ بۇ يهرده ئېرىشكهن بارلىقىمىز ئهڭ ئاۋال ئهشۇ يهرلىك خهلق "

ئىندىئانالرغا تهۋه، كۆچمهنلهر ئۇالرنىڭ بۇ ياخشىلىقىنى ھهرگىز 

تى، ئامېرىكىلىقالرنىڭ ھهر يىلى بۇ ئۇ توختىماي سۆزلهيت!..." ئۇنتۇمايدۇ

كۈننى قانداق دهبدهبىلىك خاتىرىلهيدىغانلىقىنى، ئۆزلىرىنى بۈگۈنكى بهختكه 

ئهيتاۋۇر ئۇ ... ئېرىشتۈرگهن يهرلىك خهلققه بولغان چهكسىز مىننهتدارلىقى

بوۋىلىرى بولغان ياۋروپا كۆچمهنلىرىنىڭ ئىندىئانالرغا بولغان چهكسىز -...¬

ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ... قىنى ئهڭ گۈزهل ئىبارىلهر بىلهن ئىپادىلهۋاتاتتىمىننهتدارلى

ئاڭلىغانسېرى ئىچىم پۇشۇشقا باشلىدى، ئۇنىڭغا ئۆچ بولۇشقا باشلىدىم، ئۇ 

سۆزىده ئۆزلىرىنىڭ ئىندىئانالرغا بولغان تهشهككۈرىنىال سۆزلهيتتى، ياۋروپا 

ھهببىتىنى ئاجايىپ زوق كۆچمهنلىرىنىڭ يهرلىك ئاھالىلهرگه بولغان چوڭقۇر مۇ

بوۋىلىرىنىڭ ئىندىئانالرنى - يىل بۇرۇن ئاتا200بىلهن بايان قىالتتى، ئهمما 

ئۆزۈمنىڭ ! دهھشهتلىك قىرغىن قىلغىنى ھهققىده بولسا زادىال توختالمايتتى

ئۇنىڭ ئۆيىگه مېھمان بولۇپ كهلگىنىمنى ئۇنتۇغان بولسام كېرهك، ئۇنىڭدىن 

بوۋىلىرىڭالر -كۆچمهنلىرى يهنى سىلهرنىڭ ئاتاياۋروپا "شۇنداق سورىدىم 

ئۇ ناھايىتى " ئىندىئانالرغا راستال ئهشۇنداق دوستانه مۇئامىلىده بولغانمىدى؟

بوۋىلىرىمىز -ئهلۋهتته، كېيىنكى چاغالردا ئاتا"سهزگۈرلۈك بىلهن ماڭا قارىدى 

بىلهن ئىندىئانالر ئوتتۇرىسىدا سۈركىلىشلهر بولغان، جېكسون دهۋرىده 

ئىمزاالنغاندىن كېيىن ئۇالر بىلهن دوستانه ئۆتۈۋاتىمىز، " تىنچلىق كهلىشىمى"

ئۇ ". مانا ھازىر ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ھهر يىلى ئىندىئانالرغا تۆلهم پۇلى بېرىدۇ
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قۇۋلۇق بىلهن ماڭا قاراپ قويدى، بۇ نازۇك تېمىدىن ئۇ ئهپچىللىك بىلهن ئۆزىنى 

 . هققىده گهپ بولۇنمىدىقاچۇردى، شۇندىن كېيىن ئىندىئانالر ھ

دا مهن ئهينى يىلالردىكى "ئىندىئانالر مۇزېيى"ۋاشىنگىتونغا بارغىنىمدىن كېيىن، 

ياۋروپا كۆچمهنلىرى بىلهن ئىندىئانالرنىڭ مۇناسىۋىتى ھهققىدىكى تولۇق 

 . ماتېرىيالالرغا ئېرىشتىم

لۇپ  دىن ئاشىدىغان بو500ئامېرىكا قىتئهسىدىكى يهرلىك قهبىلىلهر ئهسلى 

يىلى ولۇمبۇ ۋه ئۇنىڭ ھهممراھلىرى بۇ زېمىنغا قهدهم باسقىنىدا بۇ -1492

يهردىكى ئۆزگىچه ئاجايىپ مهدهنىيهت، مول بايلىق، بولۇپمۇ يهرلىك 

. كىشىلهردىكى تهڭدىشى يوق مېھماندوسلۇق ئۇالرنى قاتتىق تهسىرلهندۈرگهن

لهن كۆچۈپ كېلىشكه توپى بى- ئهنه شۇندىن كېيىن ياۋروپالىقالر بۇ زېمىنغا توپ

يىلالرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن زىديهتمۇ كۈچىيىپ بارغان، ھاياتلىق . باشلىغان

ئېھتىياجى ئۇالر ئوتتۇرىسىدىكى رهھىمسىز ئۇرۇشنى كهلتۈرۈپ 

ئهسلىدىكى . ئهسىرگه كهلگىنىده بۇ ئۇرۇش ئهۋجىگه چىققان-18.چىقارغان

مهدهنىيىتىنى ساقالپ  قهبىلىدىن بۇ چاغدا ئۆزىنىڭ مۇستهقىل كۈچىنى ۋه 500

قااللىغانالردىن ئىروقۇئوئىس، سهمىنولهس، شاۋنهئه، ناۋاجو، الكۇتا سىئوئۇخ ۋه 

 چوڭ قهبىله قالغان بولۇپ، ئاندهرهۋ جاكسون 6چهيهننه قهبىلىسىدىن ئىبارهت 

دهۋرىگه كهلگهنده ئامېرىكا ) 1837-1829نوۋهتلىك پرېزىدېنت، - 7(

ئهمما ئوتتۇرىدىكى زېمىن . ېلىشىمى ئىمزالىغانھۆكۈمىتى ئۇالر بىلهن تىنچلىق ك

 قهبىله 6تالىشىش ئۇرۇشلىرى داۋاملىق بولۇپ تۇرغان، ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ 

ئوتتۇرىسىدىكى ئۆزئارا زىددىيهتلهر كۈچىيىپ بېرىپ ئۇالرنىڭ كۈچى بارغانچه 

ئهسىرگه قهدهم قويغىنىدا بولسا ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ خاس - 19ئاجىزالشقان،

تىنى يوقىتىپ ئاخىرقى ھېسابتا كۆچمهنلهر ئېلىپ كهلگهن ياۋروپا مهدهنىيى
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مهدهنىيىتى تهرىپىدىن تهلتۆكۈس ئاسسىمىالتسىيه بولۇشقا قهدهم قويغان، 

يىلالرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن مانا بۈگۈنكى كۈنگه كهلگهنده ئۇالرنىڭ تىلى ۋه ھاس 

ىرىلهر پهقهت ئۇالر ھهققىدىكى خات. مهدهنىيىتى پۈتۈنلهي دېگىدهك يوقالغان

 . مۇزېيخانىالردىال ساقلىنىپ قالغان

ئىندىئانالر ھهققىدىكى بۇ خاتىرىلهر بىزگه بىر مىللهتنىڭ مهۋجۇت بولۇپ 

تۇرۇشى ۋه ئۆز مهدهنىيىتىنى ساقالپ قېلىشىدىكى مۇھىم ئامىل يهنىال دهۋرگه 

نى ماسلىشىش، ئۆز مىللىي خاسلىقىنى ساقالپ قالغان ئاساستا يېڭىچه مهدهنىيهت

قوبۇل قىلىش ۋه شۇ ئاساستا ئۆزىگه خاس تهرهققىياتقا ئېرىشىش كېرهكمۇ؟ 

 ... دېگهن قانۇنىيهتنى كۆرسىتىپ بېرهمدۇ قانداق؟

 . خوش سابا، مېنىڭ ئىندىئانالر ھهققىدىكى بايانىم مۇشۇنىڭ بىلهن تۈگىدى

 . ئامان بولۇڭ

 الله 
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 ئامېرىكىدا چهكلهنگهن سۆز 

كه قارشى قانۇنى "ئىرقىي كهمسىتىش"ۈنكى خېتىمده ئامېرىكىدىكى سابا، بۈگ

 . ھهققىده توختالماقچىمهن

شۇ كۈنى ۋاشىنگىتون دالالس ئايرودرومىدا چېگرىدىن كىرىش رهسمىيىتىنى ئۆتهپ 

بولۇپ، كۈتۈۋېلىش زالىغا چىققىنىمدا، ئالدىمغا چىقماقچى بولغان 

تاقلىرىمنى -ئېغىر يۈك. تىت بولدۇم- قېرىنداشلىرىمنى ئۇچرىتالماي تولىمۇ تىت

™¢ -ناھايىتى خۇشخۇيلۇق بىلهن ماڭا قارىدى"نېگىر"ئااللماي تۇرغىنىمدا، بىر 

دهپ سورىدى، مهن مىننهتدارلىق بىلهن بېشىمنى " ياردىمىم الزىممۇ؟"

. ئۇ يۈكلىرىمنى سۇپىدىن ئېلىپ، يۈك توشۇش ھارۋىسىغا سالدى. لىڭشىتتىم
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سىزگه ياردهم بېرهلىگىنىمدىن "رلىقىمنى بىلدۈردۈم، مهن مىننهتدا" رهھمهت"

ئۇ خۇشخۇيلۇق بىلهن قولۇمنى مهھكهم سىقىپ مهن بىلهن !" خۇشالمهن

يۈكلىرىمنى ئىتتىرىپ چىقىش ئىشىكىگه قاراپ كېتىۋاتقىنىمدا . خوشالشتى

 ! قېرىنداشلىرىم ئۇچرىدى

 

م بهرگهن كىشىنى قۇچاغلىشىپ قىزغىن كۆرۈشۈشتىن كېيىن، مهن بايا ماڭا يارده

ئاۋۇ نېگىر ماڭا ياردهم قىلدى، ھېلىمۇ شۇ كىشى ئۇچراپ "كۆرسىتىپ 

گېپىم تېخى ئاياقالشماستىنال، قېرىنداشلىرىم تهئهججۈپ بىلهن ماڭا ..." قالدى

مهن شۇ زامات خاتا گهپ !" ئاستاراق،ئۇ كىشى ئاڭالپ قالمىسۇن"قارىدى، 

يارىشا ماڭا ياردهمده بولغان كىشى قىلغىنىمنى ھىس قىلدىم، ھېلىمۇ بهختىمگه 

 دېگهن ئىشارهتنى «خوش»يىراقتا بولۇپ، ئۇ ماڭا قاراپ قولىنى كۆتۈرۈپ 

. قىلىۋاتاتتى، مهنمۇ جاۋابهن قولۇمنى پۇالڭلىتىپ ئۇنىڭ بىلهن خوشالشتىم

دېگهن "نېگىر"بۇ جايدا . "ئۆيگه كېتىۋاتقان يولدا ھهدهم ماڭا چۈشهندۈردى

" قارىالر"ياكى " ئافرىان ئامهرىان"هنگهن، ئۇالرنى سۆزنى ئىشلىتىش چهكل

بۇ زېمىنغا قهدهم بېسىپ تۇنجى ئاڭلىغان دهرسىم مۇشۇ !" دېيىشىڭ كېرهك

 . بولدى

 

ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلهن، مهن ئامېرىكىدا ئىرقىي كهمسىتىش تۈسىنى ئالغان 

چۈشىنىپ ھهرقانداق سۆزنى قىلىش قانۇنغا خىالپ ئىكهنلىكىنى بارغانچه چوڭقۇر 

 . يېتىشكه باشلىدىم

 

" دېدهك" "قۇل"دېگهن سۆز تۈس مهنىسى جهھهتتىن " نېگىر"ئامېرىكىدا 
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دېگهننى بىلدۈرىدىغان بولۇپ، ھهرقانداق بىر كىشىنىڭ بۇ سۆزنى ئىشلىتىشى 

دېگهن سۆزنى " ئافرىان ئامهرىكان"قاتتىق چهكلهنگهن ئىكهن، كىشىلهر ئادهتته 

دېگهڭه ئوخشاش سۆزلهرنىمۇ " رهڭلىكلهر"" قارىالر"ئىشلىتىدىكهن، 

 . كهم ئىشلىتىدىكهن-كهمدىن

 

كه قارشى كۈرهش ئۆتكهن ئهسىرنىڭ "ئىرقىي كهمسىتىش"ئامېرىكىدا 

يىللىرى ئهۋجىگه چىققان ۋه قارا تهنلىكلهر داھىسى مارتىن لۇتھهر كىڭ -60

ى يىلى غهلىبىگه ئېرىشىپ، شۇ يىل-1964نىڭ رهھبهرلىكىده )1929-1968(0¬

ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن جامائهت سورۇنلىرىدا، مائارىپتا، خىزمهتكه 

ئورۇنلىشىش قاتارلىق جهھهتلهرده ئىرقىي كهمسىتىشكه يول قويۇلمايدىغانلىقى 

 . قانۇنالشتۇرۇلغان ئىكهن

 

" ئىرقىي كهمسىتىشكه قارشى تهشۋىقات ئېيى"ئاي -2ئامېرىكىدا ھهر يىلى 

 ئاي مهزگىلىده مهكتهپلهرده ئوقۇغۇچىالرغا - 2"  قىلىپ بهلگىلهنگهن بولۇ

ئامېرىكا تارىخىدىكى ئىرقىي كهمسىتىش كۈرىشىدىكى داھىالرنىڭ ئىش 

الرنىڭ مهدهنىيىتى، ئۆرپ " ئافرىان ئامهرىان"ئىزلىرى سۆزلىنىدىكهن؛ -

ئادىتى، ئۇالردىن چىققان مهشھۇر شهخسلهر، خهلق سهنئهتكارلىرى، -

 تونۇشتۇرۇلغان فىلىملهر قويۇلىدىكهن؛ ئىرقىي تهنھهرىكهت چولپانلىرى

 . كهمسىتىشكه قارشى لېكسىيىلهر ئۇيۇشتۇرۇلىدىكهن

 

ئاالھىده تونۇشتۇرۇلىدىغان " كۆچمهنلهر مهدهنىيىتى" ئاي مهزگىلىده يهنه -2

بولۇپ، بۇ ئايدا دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا ياشايدىغان ئوخشىمىغان ئىرق، 
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�-oûW - مىغان مهدهنىيهتكه ئىگه مىللهتلهرنىڭ ئۆرپئوخشىمىغان تىل، ئوخشى

 . مهدهنىيىتى تونۇشتۇرۇلىدىكهن

 

بۇ يهرده تۇرغان ۋاقتىمنىڭ ئۇزىرىشى بىلهن مهن بۇ زېمىندا كىشىلهر ئارىسىدىكى 

باراۋهرلىكنىڭ ھهر ھالدا قانۇن جهھهتتىن بولسىمۇ قوغدىلىدىغانلىقىنى، گهرچه 

قاراشلىرى مهۋجۇت بولسىمۇ، " ي كهمسىتىشئىرقى"ئايرىم كىشىلهرده يهنىال 

لېكىن ئۇالرنىڭ ھىچ بولمىغاندا جامائهت سورۇنلىرىدا بۇنداق قىلىشقا جۈرئهت 

 . قىاللمايدىغانلىقىنى ھىس قىلىپ يهتتىم

 

 . خوش سابا، بۈگۈن مۇشۇنچىلىك يازاي

 

 . ئامان بولۇڭ

 الله
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 " سېمىزلىك"ۇن ۋه زىياده تۇرمۇش بېسىمى، مۇكهممهل قان

 

 

 

 ساالم سابا، 
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ئۇچقاندهك تېز تۇرمۇش رىتىمى، ئامېرىكىلىقالرنى ۋاقىتنى قهدىرلهيدىغان، 

سىز بۇ يهرده ھهممىال كىشىنىڭ . تىرىشچان كىشىلهردىن قىلىپ يېتىشتۈرگهن

قاچانال قارىسىڭىز شۇ ئالدىراش . ئىنتايىن ئالدىراش يۈرگىنىنى كۆرىسىز

ن تۇرمۇش ھهلهكچىلىكىده ئالدىراپال يۈرۈشكهن، ھهممهيله. كىشىلهر

ھهممىال ئادهمنىڭ ئالدىرىشىنىڭ ! ھېچكىمنىڭ ھىچكىم بىلهن كارى يوق

. تىرمىشىپ ئىشلىشىدۇ-كىشىلهر ياشاش ئۈچۈن تىرىشىپ. سهۋهبى بار

مومايالرنىڭ خىزمهت قىلىشى كىشىلهرنى - ياشلىق بوۋاي70ئامېرىكىدا 

 . ئهجهبلهندۈرمهيدۇ

كهلگهن چاغلىرىمدا كوچا ئاپتوبۇسى ھهيدهپ يۈرۈشكهن ياشانغان دهسلهپ 

ۋهتهنده بۇ ياشقا كىرگهن . مومايالرنى كۆرۈپ ھهيران قالغان ئىدىم-بوۋاي

تۆكۈن ، -مومايالر توي. ياشانغان كىشىلهر دهم ئېلىشقا چىققان بولىدۇ

ېقىش يېتىم ئىشلىرى بىلهن ئالدىراش، بهزى ياشانغان ئانىالر نهۋره ب-ئۆلۈم

بىلهن ئالدىراش؛ بوۋايالر دوقمۇشالردا يىغىلىپ شاھمات ئوينىشىدۇ، ئىشىك 

ئالدىغا قويۇلغان ياغاچ ئورۇندۇقالردا ئولتۇرۇشۇپ تهڭ قوراملىق قۇرداشلىرى 

 ... بىلهن جاھان پاراڭلىرىغا چۈشۈپ كېتىشىدۇ

... كىشىلهر ئالدىراش، ئالدى! ئهمما بۇ يهرده بۇ خىل تۇرمۇشنىڭ بىرىمۇ يوق

 . يهنىال ئالدىراش ھالهتته ئۆتۈشىدۇ

مهن ھهر كۈنى كهچلىكى ئاپتوبۇستا ئۆيۈمگه قايتىپ كهلگىچه، بىر كۈنلۈك 

ئاخىرقى . جاپالىق خىزمهتنى تۈگىتىپ ئۆيگه يانغان كىشىلهرنى دائىم كۆرىمهن

چه ئادهم بولۇپ، كۈنلهرنىڭ ئۆتۈشى 20ئاپتوبۇسقا ئولتۇرىدىغان كىشىلهر 

پوئۇل . نىڭ ھهممىسى بىلهن ساالملىشىدىغان بولۇپ قالغان ئىدىمبىلهن، بۇالر

ئهشۇالرنىڭ ئىچىدىكى يېشى ئهڭ چوڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ، ئۇ ھهر كۈنى 
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ده، ۋېلسىپىتىنى ئاپتوبۇس -ئاپتوبۇس بېكىتىگه ۋېلسىپىتىنى مىنىپ كهلهتتى

 .ئالدىغا ئېسىپ قويۇپ، ئاندىن ئۇدۇل مېنىڭ قېشىمغا كېلىپ ئولتۇراتتى

دهسلهپكى كۈنلهرده مېنى كۆرگىنىده كۈلۈپ تۇرۇپ ئهھۋال سورايدىغان بۇ 

تاكى ئۆز ئۆيىنىڭ .بوۋاي مانا ئهمدى مېنىڭ يېقىن دوستۇمغا ئايالنغان ئىدى

ئالدىغا بارغىچه ئۇ توختىماي سۆزلهپ باراتتى، ئۆزى ھهققىده، ئاپتوبۇستىكى 

 ماڭا ئامېرىكا جهمئىيىتى ئىشقىلىپ ئۇ... باشقىالر ھهققىده، ۋهزىيهت ھهققىده

ھهققىده نۇرغۇن نهرسىلهرنى سۆزلهپ بهرگهن بولۇپ، بۇ مهن ئۈچۈن ئامېرىكا 

ئۇنىڭ دهپ . جهمئىيىتىنى چۈشىنىشتىكى ئهڭ ياخشى پۇرسهت دېسهممۇ بوالتتى

 پارچه كىنو 16بېرىشىچه ئۇ ئهسلى ھوللىۋوتنىڭ سېنارىيه يازغۇچىسى بولۇپ،

 ياشقا 85ىلىرى كىنو قىلىپ ئىشلهنگهن ئىكهن، سىنارىيىسى يازغان ھهم بهز

كىرگهن بۇ بوۋاي تولىمۇ تېتىك بولۇپ، ئۆمۈر بويى بويتاق ئۆتكهن ئىكهن، ئۇ 

بۇالرنى ماڭا سۆزلهپ بېرىۋاتقىنىدا مېنىڭ ھهيران قالغان ھالىتىمنى كۆرۈپ 

. ئامېرىكىدا بۇ نورمال ئىش، مهندهك بوۋايالر بهك جىق"', -كۈلۈپ كهتتى

قىمدا شېئىر يازىدىغان بىر قىز بىلهن مۇھهببهتلهشكهن ئىدىم، كېيىن ئۇ ياشلى

ئۇنىڭ . باشقا بىرى بىلهن توي قىلىۋالدى، شۇندىن بۇيان يالغۇز ئۆتۈۋاتىمهن

بۇلتۇر ئۇ ئۆلۈپ كهتتى، . سهۋهبىدىن يازغۇچى بولۇپ كهتتىم دېسهممۇ بولىدۇ

ئۇنىڭ شۇ كۈنى ." ۋاتىمهنمهن ھازىر ئۇنىڭغا ئاتىغان كىنو سېنارىيهسىنى يېزى

ئۆزى ھهققىده ئېيتىپ بهرگهن بۇ ھېكايىسى مېنىڭ ئۇنىڭغا بولغان ھۆرمىتىمنى 

قوزغىغان ئىدى، كېيىنكى كۈنلهرده ئاپتوبۇستا ئۇنى ئۇچرىتالمىسام بۇ بوۋاينى 

ئىزدهيدىغان، ئۇنى ئاغرىپ قالمىغان بولغىيدى دهپ ئهنسىرهيدىغان بولۇپ 

اپتوبۇستىكىلهرنىڭ ھهممىسىال بۇ بوۋاينى ئۇچرىتالمىغان مهنال ئهمهس ئ. قالدىم

كۈنى ئۆزئارا ئۇنى سۈرۈشته قىلىشاتتى، بىر كۈنى شوپۇر ئۇ بوۋاينىڭ ئاپتوبۇسقا 
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 مىنۇت ساقالپ ئاخىر ئۇ كهلگهندىن كېيىن ئاندىن 10چىقمىغىنىنى كۆرۈپ 

لىدىغان ھهر كۈنى شهھهرلىك كۇتۇپخانىغا كېلىپ يېزىقچىلىق قى. ماڭغان ئىدى

 . بۇ بوۋاينى ئاپتوبۇسقا ئولتۇرىدىغان كىشىلهرنىڭ ھهممىسىال ھۆرمهتلهيتتى

مانا بۇ بوۋاي مېنىڭ ئامېرىكا جهمئىيىتىدىكى زىياده تېز تۇرمۇش رىتىمى ۋه ئۇ 

ئېلىپ كهلگهن تۇرمۇش بېسىمى سهۋهبىدىن كېلىپ چىققان، بىر قاتار ئىجتىمائى 

 .  ئهڭ ياخشى جاۋاب بهرگهن كىشى بولدىمهسىلىلهر ھهققىدىكى سوئاللىرىمغا

ھهر كۈنى ئاپتوبۇسقا ناھايىتى سېمىزلىكىدىن ئارانال ماڭىدىغان ئوتتۇرا ياشلىق 

 يىل 10بى كىشى چىقىدىغان بولۇپ، بىر كۈنى پوئۇل ماڭا بۇ كىشىنىڭ 

ئىلگىرى سودىدا قاتتىق زىيان تارتىپ شىركىتى ۋهيران بولغاندىن كېيىن، 

تهك يامان ئادىتى سهۋهبلىك سهمىرىشكه باشالپ، مانا توختىماي يېيىش

مهن كالالمدىن ئۆتمىگهن . ھازىرقىدهك ھالهتكه كېلىپ قالغىنىنى سۆزلهپ بهردى

,¡ " توختىماي تاماق يېيىشتىن باشقا يول تېپىلمىغانمىدۇ؟"ھالدا 

بۇ يهرده ئهڭ ئېغىر مهسىله، كىشىلهر "سورىغىنىمدا، پوئۇل جاۋاب بېرىپ 

بىرىنىڭ ھالىغا يېتىدىغان تۇرمۇش -دا ئۆزئارا كۆڭۈل ئېيتىشىدىغان، بىرئارىسى

ئادىتى يوق، ھهممىال كىشى ئۆز ئىشى بىلهن ئالدىراش بولۇپ، كىشىلهردىكى 

مۇستهقىللىق خاھىشى بهك كۈچلۈك؛ ئۇنىڭ ئۈستىگه قانۇن بهك مۇكهممهل 

ۇشىغا ھاراق بول. تۈزۈلگهن، ھهممه ئىشىڭىزنى قانۇن كونترول قىلىپ تۇرىدۇ

ئىچىپ، ھاراق ئارقىلىق روھىي جهھهتتىكى بېسىمنى ئازايتىشقا قانۇن يول 

ھوتۇنالر ئۇرۇشۇپ قالغاندا - قويمايدۇ؛ جېدهل چىقىرىشقا تېخىمۇ بولمايدۇ؛ ئهر

ئهگهر ئېرى ئايالىنى ئۇرسا ئايالى ساقچىغا خهۋهر قىلسىال، ساقچى ئۇ ئهرنى 

 ئۇرۇشقا تېخىمۇ بولمايدۇ، مهكتهپلهرده سوالپ قويىدۇ؛ بالىالرنى تىلالشقا،

ئاناڭالر سىلهرنىڭ ھوقۇقۇڭالرغا دهخلى قىلسا، ئهرز - بالىالرغا ئهگهر ئاتا
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قىلساڭالر بولىدۇ دهپ ئۆگىتىدۇ، قانۇن بهك مۇكهممهل بولۇپ، سىز قانۇن 

ئارقىلىق ئۆزىڭىزنى قوغدىيااليسىز؛ شۇنداقال قانۇن سىزنى كونترول قىلىپ 

.  مۇشۇ سهۋهبتىن كىشىلهرنىڭ ئهركىنلىكىگه چهك قويۇلغان بولىدۇمانا. تۇرىدۇ

بۇ خىل تۇرمۇش مۇھىتىدا ياشىغان كىشىلهرده مۇستهقىللىق ئىدىيىسى ناھايىتى 

كۈچلۈك بولىدۇ، ئاسانلىقچه باشقىالردىن ياردهم سورىمايدۇ، ھهممىال ئىشتا 

ئۆزى ھهل قىلىشقا ئۆزىگه تايىنىدۇ؛ ئوڭۇشسىزلىققا ئۇچرىغىنىدىمۇ ئامال بار 

تىرىشىدۇ، ھهل قىاللمىغىنىدا بولسا ئېغىر روھىي بېسىمدا قالىدۇ، نهتىجىده 

بهزىلهرده ئۆزىدىكى مۇشۇ خىل روھىي بېسىمنى ئازايتىش مهقسىتىده توختىماي 

 ." بىر نهرسىلهرنى يېيىش ئادىتى شهكىللهنگهن

ىلهر ناھايىتى جىق پوئۇل توغرا دهيتتى، ئامېرىكىدا زىياده سهمرىپ كهتكهن كىش

بولۇپ، تۇرمۇش ئېلىپ كهلگهن ھهر خىل بېسىمالر ئۇالرنى جىمغۇر، كىشىلهرگه 

ئارىالشماي يالغۇز ياشايدىغان، بۇرۇختۇملۇق ئىچىده پسىخىك جهھهتته 

مېنىڭ قوشنام جۇلىيانى . نورمالسىزلىق كۆرۈلىدىغان قىلىپ قويغان ئىدى

الىلىق دهۋرىدىن تارتىپال ئاشۇنداق كىشىلهردىن دېيىشكه بوالتتى، ب

ئانىسى تۇرمۇشتا ئىناق ئۆتمىگهنلىكى سهۋهبىدىن بۇ ئايالدا ئۆزىگه بولغان --:¡¬

تۇرمۇشى -ئىشهنچ سۇسالپ كهتكهن بولۇپ، ئىككى قېتىملىق بهختسىز نىكاھ

ئۇنى ئۆزىدىن ئهنسىرهيدىغان، باشقىالرنىڭ دوسلۇقىدىن ئايرىلىپ قېلىشتىن 

ك يالغۇزلۇقتىن زىياده قورقىدىغان قىلىپ قويغان ئىدى، قورقىدىغان، شۇ سهۋهبلى

ئۇنىڭ بىلهن پاراڭالشقىنىڭىزدا سىزگه سۆزلهش نۆۋىتى تهگمهيتتى، ئۇ توختىماي 

سۆزلهشكه ئامراق بولۇپ، سىزگه ئىلگىرى دهپ بهرگهن ئىشالرنى قايتىالپ 

ئىت سۆزلهۋېرهتتى، باشقىالرنىڭ شهخسى تۇرمۇشىغا، ئۇالرنىڭ ئىدىيىسىگه ئا

ئىشالرغا بهك قىزىقاتتى؛ قورسىقىغا ئامراق بولۇپ توختىماي بىر نهرسه يېيىش 
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ئادىتى بار ئىدى، ھهرىكهت قىلغۇسى كهلمهيتتى، شۇڭا زىياده سېمىز بولۇپ، 

ئۇنىڭدا يهنه باشقا ئامېرىكىلىقالردىن ئۆزگىچه بولغان . ھهرىكىتى قواليسىز ئىدى

 قولىدىن كېلىشىچه سىزگه ياردهم قىلىدۇ، ئاقكۆڭۈللۈك ھهم قىزغىنلىقمۇ بار، ئۇ

شۇنداقال سىزدىن زىياده ياردهمنىمۇ تهلهپ قىلىدىغان بولۇپ، باشقىالرغا 

ئۇ سىزنىڭ پۈتۈن تۇرمۇشىڭىزغا سىڭىپ . تايىنىۋېلىشقا ئادهتلىنىپ قالغان ئىدى

ئۇنىڭدىكى بۇ خىل ... كىرىشنى، سىزنى كونترول قىلىۋېلىشنى ئارزۇ قىالتتى

يۆلىنىۋېلىش پسىخىكىسى كېيىنكى چاغالردا مېنى بهكال بىئارام قىلىشقا زىياده 

باشلىدى، ھهتتا ئۇنىڭ يېنىمغا كىرىپ توختىماي سۆزلىشىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن 

ئۆيگه كېچىكىپ كېلىدىغان، تاماقنى يهپ بولۇپال ئۆيۈمگه كىرىپ ئىشىكنى 

نداق بولسىمۇ ئۇ ئىچىدىن تاقىۋېلىپ كىتاب كۆرىدىغان بولۇۋالغان ئىدىم، شۇ

بهزىده . ئىشىكنى توختىماي چېكىپ ئاخىرى سۆزلىۋېلىش مهقسىتىگه يېتهتتى

ده ئىشىمنى تاشالپ ئۇنىڭ گېپىنى ئاڭالشقا - ئۇنىڭغا ئىچىممۇ ئاغرىپ قاالتتى

 . مهجبۇر بوالتتىم

ئامېرىكىدىكى زىياده تېز بولغان تۇرمۇش رىتىمى، كىشىلهردىكى ھهممه ئىشتا 

تهك مۇستهقىللىق قارىشى، مۇكهممهل تۈزۈلگهن قانۇن ۋه ئۇنىڭغا ئۆزىگه تايىنىش

شهرتسىز رائىيه قىلىشتهك كۈچلۈك قانۇن ئېڭى ئامېرىكىنى بۈگۈنكىدهك 

تهرهققىياتقا ئېرىشتۈرگهن بولسىمۇ، ئهمما يهنه بىر تهرهپتىن كىشىلهرده ئېغىر 

مائىي روھىي بېسىممۇ پهيدا قىلىپ تۈرلۈك پسىخىك كېسهللهرنى ۋه ئىجتى

 . مهسىلىلهرنى كهلتۈرۈپ چىقارغان ئىدى

سابا، مانا مۇشۇ مهسىلىلهرنى كۆرگىنىمده، بۇ خىل تۇرمۇش رىتىمى ئىچىده 

ئۇالرغا ئوخشاش ئالدىراش يۈرگهن كۈنلىرىمده ۋهتهندىكى ئۇيغۇرلىرىمىزنىڭ 

ئاجايىپ مۇڭلۇق ناخشىلىرىنى، ئىلى ئۇيغۇرلىرىنىڭ يۇمۇرلۇق چاقچاقلىرىنى، 
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ۈل دېھقانلىرىمىزنى، پارانغۇمار مومايالرنى، مهھهلىده ئىشىك ئالدىدا ئاقكۆڭ

خۇشخۇي كۈلۈپ ئولتۇرۇشىدىغان بوۋايالرنى، مۇڭداشقاق دوسلىرىمنى بهكال 

 . سېغىنىمهن

 . خوش، بۈگۈن مۇشۇنچىلىك يازاي، ئامان بولۇڭ

 

 الله 

15-    

 دۇ؟ ئامېرىكىلىقالر روھىي بېسىمىنى قانداق يېنىكلىتى

 : ساالم سابا

ئۆتكهنكى خېتىمده ئامېرىكىدىكى تولىمۇ تېز بولغان تۇرمۇش رېتىمىنىڭ ئامېرىكا 

جهمئىيىتىگه ئېلىپ كهلگهن ئىجتىمائى بېسىملىرى ۋه بۇ سهۋهبتىن كېلىپ 

 . چىققان بهزى ئاقىۋهتلهر ھهققىده توختالغان ئىدىم

ۋاقىت ئالدۇندىن »ان بىر سۆز توغرا، كۆپلىگهن ئامېرىكىلىقالر دائىم تهكراراليدىغ

 دېگهن ھىكمهت بولۇپ، ئۇالرنىڭ ۋاقىتنى قهدىرلىشى ۋه «!قىممهت

ئهمما ئۇالرنىڭ ! تىرىشچانلىقى ھهرگىزمۇ ياپونىيىلىكلهردىن كهم ئهمهس

ياپونلۇقالردىن پهرقى شۇ يهردىكى، ئۇالر خىزمهت بىلهن كۆڭۈل ئېچىشنى 

 قىلغاندا شۇنچه قېتىرقىنىپ پۈتۈن بىرىدىن ئايرىۋهتكهن، ئۇالر خىزمهت-بىر

ۋۇجۇدى بىلهن ئىشلىگهن، ئازراقمۇ بىخهستهلىك قىلمىغان بولسا، ئويۇنغا، 

كۆڭۈل ئېچىشقا كهلگهندىمۇ شۇنچىلىك بېرىلىپ ئۆز كۆڭلىنى خۇش قىلىشنى، 

 . ئازاده مۇھىت يارىتىپ، ئېچىلىپ ئويناشنى بىلىدۇ

 

تهبىر ئېيى مهزگىلى بولۇپ، شۇ مهن بۇ يهرگه دهسلهپ كهلگهن چاغلىرىم ئۆك
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ھهپته " (پارتي"ئايدىال ئوقۇغۇچىالر ئورۇنالشتۇرغان بىرنهچچه قېتىملىق 

" پىنى"ۋه فاكۇلتېت تهرىپىدىن ئورۇنالشتۇرغان كۈزلۈك )ئاخىرىدىكى يىغىلىش

پائالىيىتىگه قاتناشتىم، دهسلهپ كهلگهن چاغلىرىم بولغاچقا، بۇ ) داال سهيلىسى(

دا ئوقۇغۇچىالر "پارتي"اڭا ئاجايىپ چوڭقۇر تهسىر بهرگهن ئىدى، پائالىيهتلهر م

ئۇالرنىڭ يۇمۇرلۇق، ئهركىن ئازاده . يېيىلىپ ئوينىشاتتى�شۇنچىلىك ئېچىلىپ 

 نهچچه سائهتلهپ ئۆگىنىش 10پاراڭلىرىنى ئاڭلىغان كىشى ئۇالرنىڭ ھهر كۈنى 

الردا جاپالىق قىلىدىغان ھهپته ئاخىرىدىكى دهم ئېلىش كۈنلىرىده رېستۇران

ئىشلهيدىغانلىقىغا ئىشهنمهيتتى، ئهمما بۇالرنىڭ ھهممىسى مهن بىلهن ئهڭ 

يېقىن ئۆتكهن ئاسپىرانتالر بولۇپ، ئۇالر شۇنچىلىك تىرىشچان ئىدى، ھهر 

سائهتلىك دهرستىن چۈشىدىغان چاغدا گ ئهپهندى ئۇالرغا خېلى چوڭ 

كېيىنكى سائهتلىك ھهجىمدىكى ئهسهرلهرنى كۆرۈپ كېلىشنى تاپشۇراتتى، 

دهرسنىڭ يېرىمى دېگۈدهك ئۇالرنىڭ ئۆز پىكىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشى بىلهن 

قىزغىن مۇنازىره كهيپىياتى ئىچىده داۋاملىشاتتى، جىممىده ئولتۇرۇشقا يول 

قويۇلمايتتى، ھهممىال كىشى پىكىر بايان قىلىشاتتى، ھېچكىمنىڭمۇ جىم 

دهرستىن چۈشكهن چاغالردا بولسا، ئۇالرنىڭ ئولتۇرۇۋېلىشقا كۆڭلى ئۇنىمايتتى، 

ئهڭ كۆپ ۋاقىتلىرى كۇتۇپخانىدا ئۆتهتتى، بهزىلىرى تۇرمۇشىنى قامداش ئۈچۈن 

دا مهن ئهرىكتىن "پارتي"بىر قېتىملىق . سائهتلىك ئىش تېپىپ ئىشلهيتتى

شۇنداق، " "سىلهر دائىم مۇشۇنداق يىغىلىش قىلىپ تۇرامسىلهر؟: "سورىدىم

ال يىغىلىپ تۇرىمىز، بولمىسا زىياده چارچاشقا روھىي جهھهتتىن پۇرسهت بولسى

 !" بهرداشلىق بهرگىلى بولمايدۇ

 

ئۇ توغرا دهيتتى، ۋاقىت ئېڭى تولىمۇ يۇقىرى بولغان، خىزمهتته بىخهستهلىك 
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قىلمايدىغان تىرىشچان ئامېرىكىلىقالر كۆڭۈل ئېچىش، دهم ئېلىشقىمۇ ناھايىتى 

رغان شهھهر ئىندىئانا شىتاتىدىكى كىچىككىنه بىر مهن تۇ. ئهھمىيهت بېرهتتى

دهسلهپ . شهھهر بولۇپ، بۇ يهرده يهكشهنبه كۈنى ئاپتوبۇس قاتنىمايتتى

كهلگهن چاغلىرىمدا بۇ ئىش ماڭا تولىمۇ غهلىته تۇيۇلغان ئىدى، چۈنكى ۋهتهنده 

يهكشهنبه كۈنى بازار كۈنى بولۇپ، بازار ئاۋات بولۇپ كېتهتتى، كوچا 

لىرى ئادهتتىكى كۈنلهردىن كۆپىيىپ كهتكهندهك تۇيغۇغا كېلىپ ئاپتوبۇس

قاالتتۇق، ئهمما بۇ يهرده يهكشهنبه كۈنى كىشىلهر ئاساسهن ئۆز ئائىلىسىدىكىلهر 

بىلهن بولىدىغان بولۇپ، ھهممه كىشى ئارام ئاالتتى، چوڭ ماگىزىنالرنى 

 . ھىسابقا ئالمىغاندا، باشقا جايالر ئېچىلمايتتى

 

م ئېلىش كۈنلىرىنى ئىنتايىن ئهھمىيهتلىك ئۆتكۈزىدىغان بولۇپ، كىشىلهر ده

ئانىالر گۆدهك بالىلىرىنى -خىرىستىيان مۇرىتلىرى چېركاۋغا بارىدىكهن، ئاتا

گه قويۇپ قويۇپ، ئۆزلىرى ئۆز قىزىقىشى "بالىالر پائالىيهت ئۆيى"چېركاۋدىكى 

قاتنىشىدىكهن، بىر بويىچه چېركاۋدا ئۆتكۈزىلىدىغان ھهر خىل پائالىيهتلهرگه 

ھهپتىلىك ئالدىراش خىزمهتته كۆرۈشهلمىگهن دوستالر چېركاۋدا كۆرۈشىدىكهن، 

مۇڭ ئېيتىشىدىكهن؛ ئامېرىكىدىكى -ياشانغان كىشىلهر چېكاۋدا ھال

مۇسۇلمانالرمۇ ھهر جۈمه كۈنى جۈمه نامىزىغا بارىدىكهن، جۈمه نامىزىنى 

كه ئايالالرمۇ بېرىشىدىكهن، ئاساسهن مهسچىتته ئۆتهيدىغان بولۇپ، مهسچىت

ئايالالرنىڭ ئايرىم خانىسى بولۇپ، مۇسۇلمان ئاياللىرى نامازنى ئوقۇپ 

بولۇشقاندىن كېيىن، مۇشۇ جايدا ھهپتىلىك يىغىلىپ قالغان پاراڭلىرىنى 

قىسقىسى، چهركاۋ ۋه مهسچىت ئامېرىكىلىقالرنىڭ كىچىك . قىلىشىدىكهن

ئېغىر خىزمهت بېسىمىنى يېنىكلىتىدىغان جهمئىيىتى بولۇپ، كىشىلهر بۇ جايدا 
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 . ھهر خىل پائالىيهتلهرده بولىدىكهن

 

ئامېرىكىلىقالر . چېنىقىشمۇ ئامېرىكىلىقالرنىڭ تۇرمۇشىدىكى مۇھىم بىر تهركىپ

بهدهن چېنىقتۇرۇشقا ئاالھىده ئهھمىيهت بېرىدۇ، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ۋاقتىنى 

ر كۈننىڭ ھهرقانداق ۋاقتىدا يول مۇۋاپىق تهڭشهپ چېنىقىدۇ، بۇ يهرده سىز بى

ياقىسىدا يۈگرهۋاتقان كىشىلهرنى كۆرىسىز، بۇ يهردىكى چېنىقىش ۋهتهنده 

 سائهت ئىچىدىكى 24ئادهتلهنگىنىمىزدهك ھهر كۈنى سهھهردىال ئهمهس، بهلكىم 

مهيلى ئهتىگهن بولسۇن، چۈش بولسۇن، . ھهرقانداق چاغدا ئېلىپ بېرىلىدۇ

كېچىلهرده بولسۇن، سىز تۈرلۈك چېنىقىش پائالىيهتلىرى كهچقۇرۇن، ھهتتا يېرىم 

 . بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقان كىشىلهرنى ھهر جايدا ئۇچرىتىشىڭىز مۇمكىن

 

شهكلى ئۆزگهرگهن كۆڭۈل ئېچىش پائالىيهتلىرىمۇ ئامېرىكىلىقالر تۇرمۇشىنىڭ بىر 

ساسهن ئامېرىكىدا كىشىلهر ئۆزىنىڭ تۇرمۇش سهۋىيهسىگه ئا. قىسمىغا ئايالنغان

 . تۈرلۈك كۆڭۈل ئېچىش پائالىيهتلىرىنى تاللىۋېلىشقان بولىدۇ

 

مهسىلهن، قىسقا مۇددهتلىك ساياھهتكه چىقىش؛ باھار ۋه ياز مهزگىلىده يازلىق 

، كۈزده "سۇ ئۈزۈش"قا چىقىش، تومۇزدا دېڭىز بويلىرى ياكى كۆللهرده " پىنى"

قاتارلىق " قىشلىق قار تېيىلىش"قا چىقىش؛ قىشتا "پىنى"كۈزلۈك 

پائالىيهترلهرگه قاتنىشىش ھهركىمنىڭ ئۆز تۇرمۇش شارائىتىغا يارىشا 

تاللىۋالىدىغان دهم ئېلىش ئۇسۇلىدۇر؛ پۇلى جىقراق كىشىلهر دهم ئېلىش 

كۈنلىرىنى چهت ئهللهرده ساياھهت قىلىپ كېلىشكه ئاجراتقان بولۇپ، 

اقلىمايدۇ، بهلكى ئامېرىكىلىقالر جاپالىق ئىشلهپ تاپقان پۇلىنى بانكىدا س
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 . مۇشۇنداق ساياھهت پائالىيهتلىرىگه ئاتىۋهتكهن بولىدۇ

 

، بۇمۇ ئامېرىكىلىقالرنىڭ ئۆزىگه روھىي ئازادىلىك "قىماردىن تهلىيىنى سىناش"

ئامېرىكىدا تهنھهرىكهت . ئىزدهشتىكى بىر خىل ئۇسۇلى دېيىشكه بولىدۇ

ىكهن، ھهر ھهپته پائالىيهتلىرىنىڭ كۆپىنچىسى قىمار تۈسىنى ئالغان ئ

Q "بوخ مۇسابىقىسى"نىڭ ۋاسكېتبول مۇسابىقىسى، "نبا"ئۆتكۈزۈلىدىغا 

C "ئات بهيگىسى"C "زهيتۇن توپ مۇسابىقىسى""پوتبول مۇسابىقىسى"

دېگهنلهرنىڭ ھهممىسى ئهمهلىيهتته كىشىلهر پۇل  ۋهلسىپىت مۇسابىقىسى"

 .  بولىدۇدېيىشكه" قىمار سورۇنى"تىكىپ ئۆز تهلىيىنى سىنايدىغان 

 

داڭلىق قىمار شهھىرى السۋهگاس مۇ ئهمهلىيهتته كاپىتالىستالرنىڭ ئۆزىنىڭ 

روھىي بېسىمىنى يېنىكلىتىش ئۈچۈن، كۆڭۈل ئازادىلىكى ئىزدهپ بارىدىغان 

 . جايىدىن ئىبارهتتۇر

 

ئامېرىكىدا ھهرقانداق مۇزېيالر ھهقسىز بولۇپ، كىشىلهر دهم ئېلىش كۈنلىرى، 

 بۇ يهرلهرگه كېلىشىدۇ، ئامېرىكىدا بالىالرنىڭ مهكتهپته بالىلىرىنى ئېلىپ

ئانىلىرى بىلهن بىرلىكته مۇزېيالردا، -ئۆگهنگهن بىلىملىرىدىن كۆره، ئاتا

كۇتۇپخانىالردا، تهبىئهت باغچىلىرى، ئىستىراھهت كۇلۇپلىرىدا ئۆگهنگهنلىرى 

ىر بۇ ئامېرىكا بالىلىرىنى كىچىكىدىن مۇستهقىل پىك تېخىمۇ جىق ئىكهن

قىلىشقا يېتهكلىگهن، ئۇالر بىلىمنى مهكتهپلهرده بېسىم ئىچىده ئهمهس، بهلكى 

ئۆز خاھىشى بويىچه ئهركىن ھالدا دهم ئېلىش ئىچىده، تۇرمۇش ئهمهلىيىتىده 

 . ئۆگىنىدۇ، مانا بۇ نۇقتا ماڭا ئهڭ تهسىر قىلغان نۇقتىالرنىڭ بىرى بولدى
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ىقالر رىقابهت ئىچىدىكى تۇرمۇش قاينىمىدا ئۆزىگه خاس قىسقىسى، ئامېرىكىل

ياشاش ئۇسۇلىنى تاللىۋالغان بولۇپ، ھهر خىل ئۇسۇلالر بىلهن ئۆزىدىكى روھىي 

بېسىم ئېلىپ كهلگهن تۈرلۈك ئىجتىمائى مهسىلىئهرنى يېنىكلىتىشكه 

 . تىرىشىدىكهن

 

. سابا، مېنىڭ ھېس قىلغانلىرىم مۇشۇنچىلىك بولدى، بهلكىم بۇال

ئامېرىكىلىقالرنىڭ تۇرمۇشىنى چۈشىنىشتىكى يېتهرلىك ئۆرنهكلهر بولماسلىقىمۇ 

مۇمكىن، ئهمما ۋهتهندىكى ياش دوستالرنىڭ ئامېرىكا جهمئىيىتىنى تونۇشىغا 

¬Bc-توال ياردىمى بولۇپ قالسا ئهجهپ ئهمهس . 

 . خوش، ئامان بولۇڭ

 الله

16-    

 

 ساالم سابا، 

 

خېتىمنىڭ داۋامىنى ساقالۋاتقىنىڭىزنى . ه خهت يازالمىدىمئۇزۇن بولدى سىزگ

ئهمما ئهشۇ تۈگىمهس ئالدىراشچىلىق تۈپهيلىدىن سىزنى ساقلىتىپ . بىلىمهن

 . قويدۇم

 

 

مانا بۈگۈنكى خېتىمدىن باشالپ بۇ يهردىكى ھايات ھهققىده يازماقچىمهن، 
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ان ئىشالر بولسا ئىشىنىمهنكى بۇ سىز ۋه نۇرغۇنلىغان ياش دوستالر قىزىقىۋاتق

 . كېرهك

 

 

دهسلهپ كهلگهن چاغلىرىمدا بۇ يهرنىڭ ئاجايىپ گۈزهل مۇھىتى، ساپ ھاۋاسى، 

دهرهخلهر تۈۋىده كىشىلهردىن قىلچه چۆچۈمهستىن خاتىرجهم تىكىلىپ تۇرىدىغان 

 يىلدىن 100تىيىنالر مېنى ئۆزىگه مهھلىيا قىلغان، تاش بىلهن قوپۇرۇلغان 

ولغان، قورغان شهكلىده سېلىنغان ھهيۋهتلىك مهكتهپ ئارتۇق تارىخقا ئىگه ب

تاشقىنلىق ئوقۇش ھاياتى مېنى ئۆز -بىنالىرى مېنى ھهيرهتته قالدۇرغان، قاينام

 ... قوينىغا ئالغان ئىدى

 

 

قىسقىسى، پۈتۈنلهي يېڭى بولغان مۇھىت، يېڭى ھايات، يېڭى كىشىلهر مېنى 

 . تۇيغۇغا چۆمدۈرگهن ئىدىئۆزىگه رام قىلىۋالغان، مېنى ئاجايىپ گۈزهل 

 

 

بىلگهنلىرىمنىڭ -مانا ھازىر بۇ يهرده تۇرغان ۋاقتىمنىڭ ئۇزىرىشىغا، كۆرگهن

جىقىيىشىغا ئهگىشىپ بۇ يهردىكى ھاياتقا، بۇ يهردىكى كىشىلهرگه، بۇ يهردىكى 

تۇرمۇشقا بولغان قارىشىمدا يېڭىچه تۇيغۇالر بارلىققا كېلىشكه باشلىدى، ئۇالر 

ىدىن ئويلىنىشقا، بۇ يهردىكى ھايات، بۇ يهردىكى كىشىلهر ھهققىده باشق

 . ھهققىده يېڭى تونۇشالرغا، يېڭىچه چۈشهنچىگه ئىگه بولۇشقا باشلىدىم
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 . بۇ مۇھىتنى چۈشىنىشىمگه ئهڭ چوڭ ياردهم بهرگىنى يهنىال رازىيه بولدى

 

 

هن ئهلۋهتته م. رازىيه، ئۇ مهن بۇ يهرگه كېلىپ ئهڭ بۇرۇن تونۇشقان ئۇيغۇر ئايال

ئۇنىڭ ئۆز ئىسمىنى بۇ يهرده ئاتىمىدىم، ئهمما ئۇنىڭ رازىلىقىنى ئېلىپ ئۇ 

 . ھهققىده بۇ يهرده توختىلىپ ئولتۇرۇپتىمهن

 

 

 يىل تۇرغان ۋه ئۇ يهرده دوكتورلۇق ئوقۇشىنى تامامالپ، بۇ 9ئاۋىسترالىيهده 

ىلهن يهرگه كهلگهن رازىيه مهندىن بىرنهچچه ياش چوڭ بولۇپ، ئۇنىڭ ب

 . تونۇشقاندىن بۇيان ئهڭ ياخشى دوستالردىن بولۇپ قالغان ئىدۇق

 

 

كۆرۈنۈشته مۇاليىم، كهم سۆز، ئويچان كۆرۈنىدىغان ئهمما كهسكىن، قايتماس 

ئىرادىلىك رازىيه ماڭا بۇ يهرده ياشاش ھهققىدىكى ئهڭ دهسلهپكى دهرسنى ئۆتتى 

 . دېسهم مۇبالىغه بولماس

 

 

 !" مهن دېسىڭىز، ئالدى بىلهن مۇستهقىل بولۇشتىن باشالڭالله، بۇ يهرده ياشاي"
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ئۇ ماڭا بۇ يهردىكى . كۈنى ئۇنىڭ ماڭا دېگهن سۆزى-3مانا بۇ بىز تونۇشۇپ 

بهزى ئىشالرنى چۈشهندۈردى، دهسلهپكى كۈنلهردىكى تىل بىلمهسلىك 

قىيىنچىلىقىمدا ياردهمده بولدى، ئاجايىپ سهمىمىيلىك، قىزغىنلىق بىلهن ماڭا 

مۇستهقىل بولۇڭ، ئۆزىڭىزگه "ياردهم قىلدى، ئهمما دائىم تهكراراليدىغان سۆزى 

 . دېگهندىن ئىبارهت بولدى!" تايىنىڭ 

 

 

ئۇنىڭ بۇ سۆزىنى دهسلهپ ئاڭلىغان كۈنلىرىمده راستىنى دېسهم خېلى بىئارام 

ياتاقدىشىم .بولدۇم، ئامال بار ئۇنىڭ ياردىمىنى قوبۇل قىلماسلىققا تىرىشتىم

ىمه بولسا باشقىچه قىزغىن بولۇپ ئۇ ماڭا ھهممىنى ئېزىپ ئىچۈرمهكچى، !"¬

يىڭنىسىگىچه چۈشهندۈرمهچى بوالتتى، بهزىده ياردهمنى ئاشۇرۇۋېتىپ -يىپىدىن

 . مېنى ئوسال ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قوياتتى

 

 

ھېلىمۇ ئېسىمده، ياتاققا ئورۇنلىشىپ ئهتىسى يېمهكلىك سېتىۋېلىش ئۈچۈن 

ادىشىپ قالغىنىم، ياتاق بىناسىغا ناھايىتى يېقىن بولغان دۇكان ئىزدهپ ئ

 مىنۇتتا يېتىپ كهلگهن 10ھىندونېزىيهلىكلهر ئاچقان يېمهكلىك دۇكىنىغا 

 سائهت يول ماڭغان 2توغرا -بولساممۇ، ئهمما ياتاققا قايتىش ئۈچۈن توپ

‡ ئىدىم، شۇ كۈنى قايتىپ كهلگىنىمده بائىمه ئهنسىرىگهن ھالدا يولۇمغا قارا

نىمىشقا يالغۇز "ئولتۇرغان ئىكهن، ئۇ مېنى كۆرۈپ بىرىنچى دېگهن سۆزى 

چىقتىڭىز، قاراڭغۇ چۈشۈپ كهتتى، سىزدىن بهكال ئهنسىرىدىم، نهچچه چىقىپ 

ئهلۋهتته ئۇ چاغدا يېڭى !" ئىزدىدىم سىزنى، ھهتتا رازىيهگىمۇ تېلېفون قىلدىم
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 ئىتتىك دېگهن بۇ سۆزلىرىنى كهلگهن چاغلىرىم بولغاچقا ئۇنىڭ كالدىرالپ تولىمۇ

ئۇ مېنىڭ تۇرقۇمغا . چۈشىنهلمهي، ھهيرانلىق بىلهن ئۇنىڭغا قاراپ قالغان ئىدىم

قاراپ، سۆزىنى چۈشهنمىگهنلىكىمنى ھىس قىلدى بولغاي، قهغهزگه يازدى، 

ئۇ . دېگهن سۆزنى يازدىم." مهندىن ئهنسىرىشىڭىز ھاجهتسىز"مهنمۇ جاۋابهن 

قىززىق ئىش، مهن رازىيهنىمۇ مهندىن . شىمنى ئېيتتىرازىيهگه تېلېفون قىلى

ئهنسىرىدى دهپ ئويلىغان ئىدىم، ئهمما ئۇ تېلېفوندا دېگهن تۇنجى سۆزى 

 . دېدى" ئهتىلىككه ئۆيۈمگه كېلىڭ، مهن سىزنى ساقاليمهن! يارايسىز"

 

 

مهن تېخى رازىيهنىڭ ئۆيىگه بېرىپ باقمىغان ئىدىم، شۇڭا ئۇنىڭدىن 

. دهپ سورىدىم" داق تاپىمهن، سىز ئالدىمغا چىقىپ تۇرامسىز؟ئۆيىڭىزنى قان"

 25تاپااليسىز سىلهرنىڭ ياتاق بىنارىڭالرنىڭ يېنىدىكى يولنى بويالپ پىياده "

ئۇ ئولتۇراق رايون ... "مىنۇت ماڭسىڭىز بىزنىڭ ئولتۇراق رايونغا يېتىپ كېلىسىز

. گه بېرىشىمنى ئېيتتىئادرېسىنى، بىنا نومۇرىنى دهپ بېرىپ ئهتىسى چۈشته ئۆيى

" الله ئۆيىڭىزنى تاپالمايدۇ، ئادىشىپ قېلىشى مۇمكىن"بائىمه تېلېفوننى ئېلىپ 

دېگهندهك گهپنى قىلغان بولسا كېرهك، ئهمما رازىيه مېنى ئهتىلىككه چۈشته 

 . ساقاليدىغانلىقىنى دهپ تېلېفوننى قويۇۋهتتى

 

 

ه، بىنا ئهتراپىغا ئوبدان - ده ياتاقتىن چىقتىم11دېگهندهك ئهتىسى، سائهت 

سهپسېلىپ يۆنىلىشنى توغرىالۋالغاندىن كېيىن، سائهتكه قاراپ تۇرۇپ رازىيه دهپ 

 مىنۇتالر ماڭغاندىن كېيىن، ئۇ دهپ 25بهرگهن يول بىلهن ماڭدىم، دېگهندهك 
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بهرگهن ئولتۇراق رايونى كۆرۈندى، شۇ چاغدا شۇنچىلىك خوش بولۇپ كهتكهن 

كىمدىن يول سورىماي، ئۆزۈم مۇستهقىل ھالدا ئىدىم، چۈنكى مهن ھېچ

رازىيه ئىللىق كۈلۈمسىرىگىنىچه . رازىيهنىڭ ئۆيىنى تېپىپ كهلگهن ئىدىم

 !" مانا دېمىدىممۇ، ئاداشماي ئۆيۈمنى تېپىپ كهلدىڭىز"ئىشىكنى ئاچتى 

 

 

ئۇ قىزغىنلىق بىلهن مېنى قۇچاغالپ كۆرۈشتى، ئهنه شۇ مىنۇتتىن باشالپ ئۇنى 

 . ن تۇغقىنىمدهك، ھهدهمدهك كۆرۈدىغان بولغان ئىدىمگويا يېقى

 

 

ھهل قىاللمىغان مهسىلىلهرنى ئۇنىڭغا دېگىنىمده ئۇ سهۋرچانلىق بىلهن سۆزۈمنى 

ئاڭاليتتى، ئهمما قانداق قىلىشىم كېرهكلىكى ھهققىده ئالدىراپ مهسلىھهت 

ئۆزىڭىز ئويلىنىپ بېقىڭ، مهن پهقهت مهسلىھهتال "بهرمهيتتى، بهلكى 

دېگهن گهپ بىلهنال ." ېرهلهيمهن، ئاخىرقى قارارنى يهنىال ئۆزىڭىز چىقىرىڭ�

 . كۇپايىلىنهتتى

 

 

شۇنداق قىلىپ رازىيهنىڭ ياردىمىده مهن ھهر بىر يولۇقققان قىيىن مهسىلىلهرنى 

مۇستهقىل ھهل قىلىش ئۇسۇلىنى ئۆگهندىم دىسهممۇ بولىدۇ، ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه 

رنىڭ مهسلىھهتىنى ئالماي نۇرغۇن ئىشالرنى ئۆزۈم ئهگىشىپ ئامال بار باشقىال

مۇستهقىل قارار قىلىدىغان بولدۇم، ئۆزۈمگه بولغان ئىشهنچىممۇ كۈچىيىپ 

 . باردى 
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رازىيه ئۆزى ھهققىده جىق سۆزلهشنى خالىمايتى، ئهمما ئۇنىڭ بېشىدىن 

كى سوغۇقالرنىڭ ئۆتكىنىنى ھېس قىالتتىم، يات ئهللهردى-نۇرغۇنلىغان ئىسسىق

 يىللىق ھايات ئۇنى ئاجايىپ قهيسهر، ئىرادىلىك، چىداملىق قىلىپ 10

يېتىشتۈرگهن بولۇپ، ئۇنىڭ ياش تۆككىنىنى كۆرمىدىم دېسهممۇ بولىدۇ، ئۇنىڭ 

 ياشالرغا كىرىپ قالغان بۇ بالىغا تولىمۇ ئامراق ئىدىم، 7بىر ئوغلى بار بولۇپ 

پ ئۇنىڭ ئوغلىنى كۆرۈپ بالىلىرىمنى سېغىنغىنىمدا ئۇالرنىڭ ئۆيىگه بېرى

 . كېلهتتىم

 

 

بىر كۈنى رازىيه ئاجايىپ مۇڭلۇق بىر نهزهرده ئوغلىغا !" باالم، مېنىڭ بارلىقىم"

ئۇنى بىر ياراملىق ئادهم قىلىپ " قاراپ تۇرۇپ، شۇنداق دېگهن ئىدى

بۇ گهپلهرنى قىلغان چېغىدا ئۇ كۆزىگه ..." تهربىيىلهپ چىقسامكهن دهيمهن

ده، سۆزىنى -دى، ئهمما بىردهمدىال ئۆزىنى ئوڭشىۋالدىلىققىده ياش ئال

بىلهمسىز الله، مهن ئوغلۇمنى دهپ ئۇنىڭ دادىسىدىن ئايرىلىپ "داۋامالشتۇردى 

 ." كهتكهن ئىدىم، بالىغا نورمال ئائىله شارائىتى بولمىسا بولمايدۇ

 

 

" ئۇنىڭ دادىسىنى ھېلىمۇ ياخشى كۆرهمسىز؟" مهن ئېھتىيات بىلهن سورىدىم،

بىلمهيمهن، لهكىن دائىم ئهسلهپ تۇرىمهن، ئۇ ئاقكۆڭۈل ئىدى، ئهمما ياقا "

مۇشهققهت ئهركه ئۆسۈپ چوڭ بولغان ئۇنى -يۇرتتىكى مۇساپىرچىلىق، جاپا 
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مىجهزى ئىتتىك، تهرسا، ئاسانال ئاچچىقلىنىدىغان، ئۆزىگه ئىشهنچى يوق، 

هندىن ۋه بالىدىن ھهممىدىن نارازى بولىدىغان قىلىپ قويغان، ئۇ ئاچچىقىنى م

ئۇنىڭ گېپىنىڭ داۋامى باردهك ئىدى، ئهمما مهن ..." ئالىدىغان بولىۋالدى

 . ده ،گهپنى باشقا ياققا بۇرىۋهتتىم- ئۇنىڭ مۇڭلىنىشىنى خالىمىدىم

 

 

مۇستهقىل "رازىيه ھهر قېتىم مهن بىلهن كۆرۈشكىنىده دهيدىغان گېپى يهنىال 

بارهت ئىدى، ئهمما ئارقىدىنال دېگهندىن ئى!" بولۇڭ، ئىرادىلىك بولۇڭ

ئائىلىڭىزنى سېغىندىڭىز، بالىالرنى كۆرگۈڭىز كهلدى، شۇنداقمۇ؟ كۆڭلىڭىز "

يېرىم بولسا مېنى مهھكهم قۇچاغالپ تازا يىغلىۋېلىڭ، ئاندىن بىلله تاماق ئېتىپ 

 !" يهيمىز

 

 

 . مهن رازىيهدىن نۇرغۇن نهرسىلهرنى ئۆگهندىم دېسهممۇ بولىدۇ

 

 

ى ھاياتنى، تۇرمۇشنى چۈشىنىش ئۆزى يهنه بىر ئالىي مهكتهپ بۇ يهردىك"

ئوقۇغانغا باراۋهر، كىشىلهرگه سهمىمى مۇئامىلىده بولۇڭ، ئهمما ئىچ 

دېيىشنىمۇ " نو"باغرىڭىزنى ئاقكۆڭۈللۈك بىلهن بىراقال تۆكۈۋهتمهڭ، بهزىده -

ن مهن ئۇنىڭدى. مانا بۇ رازىيهنىڭ يهنه بىر گېپى ئىدى." ئۆگىنىپ قويۇڭ

ئۆزۈم خالىمىغان ئىشنى بىراقال رهت قىلىۋهتسهم بوالمدۇ، ئامېرىكىلىقالر ئادهتته "

كهم ئىشلىتىدۇ، سىلىقلىق بىلهن -دېگهندهك سۆزلهرنى كهمدىن" ستوپ" "نو"
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-‡ô " ئۆزى خالىمىغان ئىشالرنى رهت قىلىدۇ، دهپ ئاڭلىغان ئىدىم

ۇرالر بهك ئاقكۆڭۈلمىز، بىز ئۇيغ"سورىغىنىمدا، رازىيه كۆزۈمگه قاراپ تۇرۇپ 

ھهممه ئىشنى چىن ئهقىده بىلهن قىلىمىز، باشقىالرنىڭ كۆڭلىنى زىياده ئاياپ 

كېتىمىز، ئهمما ئىنگلىزالر ئوخشىمايدۇ، ئۇالر سىزگه ھېچقاچان ئۇيغۇرالردهك 

ھهقىقى ئىللىقلىقنى بهرمهيدۇ، نۇرغۇن چاغالردا پىالنلىق، مهقسهتلىك ئىش 

هدهپ يۈزىسىدىن سىزگه سىلىق مۇئامىلىده بولىدۇ، قىلىدۇ، ھېچ بولمىسا ئ

لېكىن ئۆزى خالىمىغان ئىشالرغا ئهزهلدىن ماقۇل بولمايدۇ، بۇنداق چاغالردا 

دېيىشىڭىز، " نو"دهيدۇ، شۇڭا سىزمۇ ئۇالرغا ۋاقتى كهلگهنده " نو"سىزگه 

بىۋاسىته رهت قىلىشىڭىز كېرهك، ھېچقىسى يوق، بۇ يهرده مۇشۇنداق قىلىشىڭىز 

كېرهك، شۇندىال ئۇالر سىزنى ھۆرمهتلهيدىغان، سىزگه قايىل بولىدىغان 

 ." بولىدۇ

 

 

رازىيهنىڭ دېگىنى راست ئىدى، جۇلىيانىڭ ئۆيىده تۇرغان مهزگىلىمده ئۇ 

سۆزىنى " نو"ئايالنىڭ زىياده يېلىنىۋهلىش پسىخىكىسىغا قارىتا مهن راستىنال 

شى بولدى، نهتىجىده جۇلىيا ئىشلهتتىم، بۇنىڭ ئۈنۈمى ئهلۋهتته خېلى ياخ

كۆڭلۈمنى ئاغرىتقان چاغلىرىدا تهشهببۇسكارلىق بىلهن كهچۈرۈم سورايدىغان، 

 . ئۆز خاتالىقىنى تونۇيدىغان بولغان ئىدى

 

 

سابا،رازىيه ھهقىقهتهن مېنىڭ ئامېرىكىلىقالرنى چۈشىنشىمگه، بۇ يهرنىڭ 

 . مۇھىتىغا ماسلىلىشىمغا جىق ياردهم قىلدى دېسهم بولىدۇ
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ئامېرىكىلىقالر بىلهن ئارىلىشىش جهريانىدا شۇنى ھېس قىلدىمكى ،ئۇالر 

سهمىمى، قىزغىن، كىشىلهرگه ياردهم قىلىشقا ئامراق، ئهدهبلىك، تهجهشلىك 

شۇنداقال زىياده شهخسىيهتچى بولۇپ، ھهممه ئىشنى پىالنلىق ئېلىپ 

ندهك كۆرۈنسىمۇ، بارىدىكهن، كۆرۈنۈشته سىزگه ناھايىتى يېقىن مۇئامىله قىلغا

باغرىنى تۆكۈۋهتمهيدىكهن، ئۇالر -ئهمما ھېچقاچان بىز ئۇيغۇرالردهك يۈرهك

سىزگه شۇنچه يېقىن تۇرسىمۇ ئهمما مهڭگۈ يېقىنالشقىلى بولمايدىغان، ئۆزىنىڭ 

 . دۇنياسى ئىچىده ياشايدىغان كىشىلهر ئىكهن 

 

 

ڭىزدا ئۇالرنىڭ ئۆزىنىڭ شۇڭا ئۇالرغا مۇئامىله قىلغىنىڭىزدا بۇ زېمىندا ياشىغىنى

 . ئۇسۇلى بىلهن ئۇالرغا مۇئامىله قىلىشنى ئۆگىنىۋېلىشىڭىز تولىمۇ مۇھىمدۇر

 

 

 ! خوش، بۈگۈن مۇشۇنچىلىك يازاي، ئامان بولۇڭ

 

 

 الله 
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17-    

 

 روھىي ئازادىلىك ئهڭ مۇھىم 

 

 

 ساالم سابا، 

 

 

چهتكه چىقىپ "ئاغزىدىن ۋهتهنده چېغىمدا چهت ئهلده ئوقۇپ كهلگهنلهرنىڭ 

غهيرهت -پهقهت چىدام "دېگهن گهپنى ئاڭلىغان چېغىمدا " ئوقۇماق تهس

بولسىال ھهرقانداق جاپانى يهڭگىلى بولىدۇغۇ، ئۇالر تارتقان جاپاغا مهن دۇچ 

 . دهپ ئوياليتتىم"كهلسهم چوقۇم يېڭهلهيمهن

 

ىنال ئۇالر دېگهن مانا ئۆز خىراجىتىم بىلهن بۇ زىمىنغا قهدهم باسقىنىمدىن كېي

 . قىيىنچىلىقنىڭ تهسهۋۋۇر قىلغىنىمدىن نهچچه ھهسسه قىيىنلىقىنى تونۇپ يهتتىم

 

 

بۇ قىيىنچىلىق پهقهت تىل ئۆتكىلى ۋه ئىقتىسادىي جهھهتتىكى قىيىنچىلىق 

بولۇپال قالماستىن، بهلكى روھىي جهھهتته سىز دۇچ كېلىدىغان تۈرلۈك روھىي 

 ! داشلىق بېرىشىڭىز ئىكهنئازابالرغا، سىناقالرغا بهر
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ئالدىمدىكى ئاجايىپ " تىل ئۆتكىلى"ئهلۋهتته، دهسلهپ كهلگهن چاغلىرىمدا 

چوڭ توساق بولۇپ تۇيۇلغان ئىدى،ئهتراپىمدىكىلهرنىڭ سۆزلىرىنى قانچه 

دىققهت قىلىپ ئاڭلىساممۇ چۈشىنهلمهيتتىم، ئوقۇتقۇچۇم ۋه ساۋاقداشلىرىم مېنىڭ 

 دانه ئالدىرىماي سۆزلىگىنى بىلهن -زنى دانىمۇئهھۋالىمنى بىلگهچكه سۆ

كۇتۇپخانا خادىملىرى ۋه باشقا مۇالزىمهت ئورۇنلىرىدىكىلهرنىڭ شارىلداپ 

سۆزلىگهن سۆزلىرىنى چۈشىنهلمهي خېلىال قىينالدىم، لۇغهت ئاختۇرۇپ يۈرۈپ 

 شۇ چاغالردا . ،شهرهت قىلىپ دېگۈدهك ئۆز مهقسىدىمنى ئۇالرغا ئۇقتۇراتتىم

 

 

ۈمنى شۇنچىلىك يارىماس،ھهتتا بهزىده شۇنچىلىك دۆت ھېس قىالتتىم، ئۆز

 . راۋان سۆزلهشنى ئارزۇ قىلغانسېرى گهپلىرىم قوالشمايتتى

 

 

 50ئهنه شۇ كۈنلهرده تاسادىپىي بىر پۇرسهتته جۇلىيا بىلهن ئۇچرىشىپ قالدىم، 

قىزغىن، ياشالردىن ھالقىغان بۇ ئايالنىڭ ماڭا دهسلهپ بهرگهن تهسىرى تولىمۇ 

پاراڭخۇمار بۇ ئايال ئۆزىنىڭ يالغۇز تۇرىدىغانلىقى، ئىسالم . سهمىمى بولدى

دىنىنى قوبۇل قىلىپ مۇسۇلمان بولغان ئامېرىكىلىق ئىكهنلىكىنى، ئۇيغۇرالرغا 

بهك ئامراقلىقىنى، ئىلگىرى بۇ يهرگه ئوقۇشقا كهلگهن ئۇيغۇرالر بىلهن يېقىن 

ئۇ . ا ئاجايىپ زوق بىلهن سۆزلهپ بهردىدوستالردىن بولۇپ قالغانلىقىنى ماڭ

ئۇ ئايال توغرىلىق . ئامال بار ئهڭ ئاددى سۆزلهر بىلهن مهقسىدىنى ئۇقتۇراتتى

ۋهتهندىكى چېغىمدا بىر تونۇشۇمدىن ئاڭلىغان ئىدىم، شۇڭا شۇ كۈنى بۇ ئايال 

شۇ كۈنى ئۇ مېنىڭ قهيهرده . كۆزۈمگه بۆلهكچىال ئىسسىق كۆرۈندى
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ى سوراپ قالدى، مهن مااليىشىيالىق بىر مۇسۇلمان قىز بىلهن تۇرۇۋاتقانلىقىمن

 ئېغىز 3مېنىڭ "تۇرۇۋاتقىنىمنى دهپ بهرگىنىمده ئۇ تۇيۇقسىز ئېغىز ئېچىپ 

 كهڭتاشا ئۆيۈم بار، ئۆزۈم يالغۇز بولغاچقا بهكال زېرىكىمهن، 

 

 

ئهگهر خالىسىڭىز مهن بىلهن تۇرسىڭىز بهك ياخشى بوالتتى، پهقهت سۇ ۋه توك 

پۇلىنىال تۆلىسىڭىز بولدى، مهن ئۇيغۇرالرنىڭ تاماقلىرىنى بهكال ياخشى 

 . دېدى"كۆرىمهن،

 

 

ئۆز خىراجىتى بىلهن بۇ يهرده ئوقۇۋاتقان، تىل ئۆتكىلىدىن ئۆتۈپ بولمىغاچقا 

تېخى ئىشلىگۈدهك بىرهر ئىش تاپالمىغان ماڭا نىسپهتهن بۇ تولىمۇ ياخشى 

ىپنى ئويلىشىپ باقسام بولىدىغانلىقىنى مهن ئۇنىڭغا بۇ تهكل. تهكلىپ ئىدى

ئالدىنقى خهتلىرىمده بايان قىلغىنىمدهك دهل . ئهيتىپ ياتىقىمغا قايتىپ كهلدىم

شۇ كۈنلهرده ياتاقدىشىم بائىمهنىڭ نىيۇيوركتىن كهلگهن ئوغۇل دوستى شۇ ئۆيده 

قونۇپ يۈرهتتى، گهرچه ئۆيلىرىمىز ئايرىم بولسىمۇ، لېكىن مهن بهكال بىئهپ 

س قىالتتىم، بائىمهنى كۈندۈزى كۆرگىلى بولمايتتى، يېرىم كېچىدىن ھې

ئاشقاندا قايتىپ كېلىپ دوستلىرى بىلهن مېھمانخانىدا خېلى بىر ۋاقىتالرغىچه 

ئولتۇرۇشاتتى، شۇڭا ئامال بار ۋاقىتنى پهستىكى دهرس تهكرارالش ئۆيىده 

 .... ئۆتكۈزۈشكه مهجبۇر بوالتتىم
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 ،جۇلىيانىڭ ئۆيىگه كۆچۈپ بارسام ھهر ھالدا تۇرمۇشۇم مانا مۇشۇالرنى ئويالپ

نورمال قېلىپقا چۈشۈپ، جىمجىت كىتاب كۆرۈش ئىمكانىيىتىگه ئىگه بولۇپ 

قاالرمهن، پاراڭخۇمار بۇ يالغۇز ئايال بىلهن ئىنگلىز تىلىنى پىراكتىكا قىلىشقىمۇ 

ىنىپ لېكىن نېمىشقىدۇر يهنه سهل ئىككىل. بولىدىغۇ دېگهن ئويغا كهلدىم

پهقهت سۇ ۋه توك "تۇراتتىم، جۇلىيانىڭ مهندىن ئۆي ئىجارىسى تهلهپ قىلماي 

دېگهن سۆزىنى !" پۇلىنىال تۆلىسىڭىز بولدى، مهن ئۇيغۇرالرنىڭ تامىقىغا ئامراق

ئۇنىڭ ئۆيىگه كۆچۈپ بارسام، ئۇنىڭ قانداق تهلهپلىرى "ئويلىغىنىمدا، 

ه يهنه سهل ئىككىلىنىپ - دېگهنلهرنى كۆڭلۈمدىن كهچۈردۈم" بولغىيدى؟

 . قالدىم

 

 

بىر ھهپتىلهردىن كېيىن بولسا كېرهك، جۇلىيا تېلېفون بېرىپ، ئۆتكهنكى 

باقمىغانلىقىمنى سورىدى ۋه مېنىڭ ئۆيىگه بىر - تهكلىپىنى ئويلىشىپ باققان

 . بېرىپ كۆرۈپ بېقىشىمنى تهكلىپ قىلدى

 

 

لهندۈرگهن ئىدى، رازىيهدىن ئۇ ئايالنىڭ بۇ قهدهر قىزغىنلىقى مېنى راستال تهسىر

ئۇنىڭ ئهھۋالىنى سورىغىنىمدا ئۇ ماڭا ئۇنىڭ ئاقكۆڭۈل، ئهمما يالغۇزلۇقتا 

تۇرىۋېرىپ بهكال پاراڭخۇمار بولۇپ كهتكهن ئايال ئىكهنلىكىنى، ئهگهر 

قولۇمدىن كهلسه ئۇنىڭ ئۆيىده تۇرۇپ، ئۇنىڭغا بىرهر ۋاق تاماق ئېتىپ بهرگهچ 

. ا قىلىشنى ئويلىشىپ باقسام بولىدىغانلىقىنى ئېيتتىئىنگلىز تىلىنى پىراكتىك

مهن راستال ئويلىنىپ قالدىم، ھېلىمۇ ھهر كۈنى كهچلىك تاماق قىلسام 
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ئۇيغۇرالرنىڭ كۆنگهن ئادىتى بويىچه بائىمهنى تاماققا چاقىراتتىم، ئۇ يوق بولسا 

ۆنگهن تېخى تاماق ئېلىپ قوياتتىم، ئۇ مېنىڭ ئهتكهن تاماقلىرىمغا ئوبدانال ك

ئۇنىنغا ھهر ئايدا ئۆي ئىجارىسى . بولۇپ، تامىغىمنى ماختاپ تۇرۇپ يهيتتى

 دولالر تۆلىگهندىن سىرت، ئۆز پۇلۇمغا كۆكتات ئېلىپ ئهتكهن 350ئۈچۈن 

تاماقلىرىمغا ئۇنى تهكلىپ قىلىپ تۇراتتىم، ئهلۋهتته ئۇمۇ ئارىالپ دوستلىرى 

ئهگهر جۇلىيانىڭ ئۆيىگه . تىكهلگهنده تاماق قىالتتى ۋه مېنى تهكلىپ قىالت

كۆچۈپ بارسام ھېچ بولمىغاندا ئۆي ئىجارىسىنىڭ يېرىمىنى تېجهپ قاالاليتتىم، 

مهيلى ئهمهسمۇ، ھهر كۈنى كهچلىكى ئۇنىڭغا بىر "كۆڭلۈمده شۇنداق ئويلىدىم 

ۋاق تاماق ئېتىپ بهرسهم، ئىشلىگۈدهك ئىش تاپالماي تۇرغىنىمدا ئۆي 

مانا مۇشۇ خىيال بىلهن ." ندۇرساممۇ بولىدىكهنغۇئىجارىسىنى ئهمگىكىمگه سۇ

 ! جۇلىيانىڭ ئۆيىگه بېرىپ كۆرۈپ بېقىش قارارىغا كهلدىم

 

 

شۇ ھهپته شهنبه كۈنى جۇلىيا دهپ بهرگهن ئادرېس بويىچه ئۇنىڭ ئۆيىگه 

 . باردىم

 

 

جۇلىيا مېنىڭ كهلگىنىمدىن بهكال خوش بولۇپ كهتتى، رازىيهنىمۇ تهكلىپ 

 . ىقىنى ئېيتىپ، ماڭا ئۆيلىرىنى كۆرسهتتىقىلىپ قويغانل

 

 

ئۇنىڭ ئۈچ ئېغىز ئۆيىنىڭ . ئۇنىڭ ئۆيىنى كۇتۇپخانا دېسه ئارتۇقلۇق قىلمايتتى
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ھهممىسىال كىتاب بىلهن لىق تولغان بولۇپ، ئۇنىڭ كىتابلىرى مهن بۇ يهرگه 

كېلىپ كۆرگهن ھهرقاندهق پروفېسسورنىڭ ئۆيىدىكى كىتابلىرىدىنمۇ جىق 

. مهن ھاياجان بىلهن شۇنداق دېدىم!" ىتابلىرىڭىز بهك جىق ئىكهن! "ئىدى

شۇنداق، مهن كىتاب كۆرۈشنى بهك ياخشى كۆرىمهن، پۇلۇم بولسىال كىتاب "

ئۇنىڭ . ئۇ پهخىرلهنگهن ھالدا ماڭا ئۆز كىتابلىرىنى كۆرسهتتى." سهتىۋالىمهن

 بولۇپ، بۇ  پىالستىنكىسىCDئۆيىده يهنه ئىككى كىتاب جاۋىنىده ۋىدېئو ۋه 

يهرنى ئۆي دېگهندىن كۆره، بىر ئىنستىتۇت ياكى فاكۇلتېتنىڭ كۇتۇپخانىسى 

ئۇ مېنىڭ ھاياجان ئىچىده كىتابالرغا ! دېسه ھهرگىزمۇ مۇبالىغه بولمايتتى

-+: " سىزمۇ كىتابقا ئامراق ئىكهنسىزده؟"قاراۋاتقىنىمنى كۆرۈپ، 

ۆرىمهن، مېنىڭمۇ مهن كىتاب ئوقۇشنى بهك ياخشى ك! ئهلۋهتته."سورىدى

ئۇ ." ئۆيۈمده نۇرغۇن كىتابلىرىم بار، ئهمما سىزنىڭكىدهك جىق ئهمهس

ئۇ !" رهھمهت، مهن بهك خۇش بولدۇم"جاۋابىمدىن بهكال سۆيۈنۈپ كهتتى، 

سىزنى بهك ياخشى كۆرۈپ "مېنى چىڭڭىده قۇچاغالپ كۆزىگه ياش ئالدى، 

ئۇنىڭ بۇ !" ڭ، بوالمدۇقالدىم، ئۆيۈمگه كۆچۈپ كېلىپ مهن بىلهن بىلله تۇرۇ

قهلبىمنى .سۆزىنى تهكلىپ دېگهندىن كۆره، بىر خىل ئىلتىجا دېگهن تۈزۈك ئىدى

بىر خىل ئىللىق سېزىم قاپلىدى، بۇ ئايال مېنى چىن كۆڭلىدىن بىلله تۇرۇشقا 

 . تهكلىپ قىلىۋاتاتتى

 

 

ى رازىيه كهلگهندىن كېيىن ئىككىمىز بىلله تاماق ئهتتۇق، جۇلىيا تامىقىمىزن

رازىيه " بىر قارارغا كهلدىڭىزمۇ؟. "ئاجايىپ ئىشتىھا ۋه ھوزۇر بىلهن يېدى

نېمه دېسهم بوالر، راستىمنى دېسهم مهن بۇ ئايالنى ياقتۇرۇپ . "مهندىن سورىدى
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قالدىم، كىتابلىرىمۇ بهك جىق ئىكهن، ئۇنىڭدىن خېلى نهرسىلهرنى سوراپ 

جۇلىيا . ىلهن رازىيهگه ئهيتتىممهن ئۆز ئويۇمنى سهمىمىلىك ب." بىلىۋالغۇدهكمهن

بىزنىڭ سۆزىمىزگه ناھايىتى سهزگۈرلۈك بىلهن دىققهت قىلىپ ئولتۇراتتى، ئۇ 

رازىيهنىڭ مېنىڭ بۇ ئۆينى ياقتۇرۇپ قالغانلىقىم ھهققىدىكى بايانلىرىنى 

!" ئهتىال كۆچۈپ كهلسۇن. "ئاڭلىغاندىن كېيىن بهكال خۇش بولۇپ كهتتى

 . ه خۇشاللىق نۇرلىرى چاقناپ كهتتىئۇنىڭ كۆزلىرىدىن ئۈمىت ۋ

 

 

ئارا ياردهمده بولىسىلهر، -بىر قارارغا كهلگهن بولسىڭىز، كۆچۈپ كهلىڭ، ئۆز"

گهپلىرىنى چۈشىنهلمىسىڭىز ماڭا تېلېفون قىلىڭ، ئۇقۇشماسلىقىڭالرغا مهن ياردهم 

 ." قىالي

 

 

ىسى بولىدۇ، ئهمما ئىجارىنى ئوبدان سۆزلىشهيلى، ئۇ مهندىن ئۆي ئىجار"

مهن رازىيهگه كۆڭلۈمدىكى گهپنى ." ئالمايمهن دهيدۇ، تهلىپىنى بىلىپ باقاي

. رازىيه ئۇنىڭ بىلهن ئهستايىدىل ھالدا بىردهم پاراڭالشتى. ئوچۇقال دېدىم

ئۇ ھهر كۈنى بىر ۋاق كهچلىك تاماق ئېتىپ بېرىشىڭىزنى "ئاندىن ماڭا قاراپ 

ز بولغىدهك، تاماق خىراجىتىنى ئۈمىد قىلىدىكهن، سۇ ۋه توك پۇلىنى تۆلىسىڭى

بۇ تهكلىپ ئورۇنلۇق ئىدى، مهن قوشۇلدۇم، شۇنداق ". تهڭ چىقارساق دهيدۇ

 ئېغىز ياتاق ئۆيىنىڭ بىر ئېغىزىغا 3قىلىپ بىر ھهپتىدىن كېيىن، جۇلىيانىڭ 

 . مهن كۆچۈپ كهلدىم
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كهپتۇ، ئاجايىپ تهلىيى "سابا، بۇ بايانلىرىمنى ئوقۇغان چېغىڭىزدا بهلكىم مېنى 

ھهم كۆڭۈلدىكىدهك تۇرالغۇغا، ھهم ئىنگلىز تىلى پىراكتىكا قىلىدىغان ياخشى 

ھهقىقهتهن دهسلهپ . دهپ ئويلىغان بولىشىڭىز مۇمكىن!" ھهمراھقا ئېرىشىپتۇ

ھهر كۈنى ئهتىگهن سائهت . كهلگهن كۈنلىرىمده مهنمۇ شۇنداق ئويلىغان ئىدىم

 ده ئاخىرقى 8تىم، كهچته سائهت  ده ئاپتوبۇسقا ئولتۇرۇپ مهكتهپكه كېتهت7

ئاپتوبۇستا ئۆيگه قايتىپ كهلهتتىم، جۇلىيا دهرىزه تۈۋىده يولۇمغا قاراپ 

ئولتۇراتتى، تاماق ئهتكهچ ئۇنىڭ بىلهن پاراڭلىشاتتىم، ئۇ ئۆزىنىڭ بالىلىقى 

ئانىسى، جهمهتى، ئېرى ۋه مۈشۈكى يۇرا ھهققىده زوق بىلهن -ھهققىده، ئاتا

گهپلىرىنىڭ كۆپىنى چۈشهنمىسهممۇ، ئهمما بۇنى تىل سۆزلهيتتى، ئۇنىڭ 

ئۆگىنىشتىكى ياخشى پۇرسهت دهپ قارىغىنىم ئۈچۈن ئاڭاليتتىم، ئارىالپ بىرهر 

ئۇ مېنىڭ . ئېغىز سۆز قىستۇرۇپ قويغاننى ھېسابقا ئالمىغاندا گهپىنى بۆلمهيتتىم

 ئۆز گېپىنى دىققهت بىلهن ئاڭالۋاتقىنىمنى كۆرۈپ ئاجايىپ خۇش بولۇپ

 . دهپ سوراپ قوياتتى" چارچىدىڭىزمۇ؟"كېتهتتى، ئارىالپ مهندىن 

 

 

مهن چارچىغىنىمنى، ئۇيقۇم كهلگىنىنى ئېيتقىنىمدىال ئۇ ئاندىن سۆزلهشتىن 

 . توختايتتى

 

 

كۈنلهر شۇ تهرىقىده ئۆتۈۋاتاتتى، ئۇ تاماقنى ماختاپ يهيتتى ۋه توختىماي 

گىرى دهپ بولغان ئىشالرنى ۋاقىت ئۆتكهنسېرى مهن ئۇنىڭ ئىل. سۆزلهيتتى
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¬¡—‡�û - بۇنى "تهكرار بايان قىلىۋاتقىنىنى سېزىپ قالدىم، مانا ئهمدى ئۇنىڭغا

دېيىشكه مهجبۇر بولدۇم، ئۇ بۇ "ئىلگىرى دهپ بهرگهن ئىدىڭىز،مهن بىلىمهن 

!" -دهيتتى" ھه شۇنداقمىدى، ئۇنتۇپ قاپتىمهن"گهپلىرىمنى ئاڭلىغىنىدا 

مهن ئۇنىڭ ." بولىدۇ قېنى كۆرهيلى"ۇقىنى سورايتتى، يوقل-ۋىدېئو كۆرگۈم بار 

كىنو كۆرسهك بىردهم جىمىپ "بهك جىق سۆزلهپ كهتمهسلىكىنى ئۈمىد قىلغاچ 

لېكىن ئۇ نېمىنى .دېگهن ئويغا كهلگهچ كىنو كۆرۈشكه ماقۇل بولدۇم" قاالر

! قويدى دېمهمسىز شېكىسپىرنىڭ كىالسسىك كومىدىيهلىرىنى قويدى

نىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشتىكى ئادهت سۆزلىرىنى ئېنىق چۈشىنهلمهي ئامېرىكىلىقالر

قىينىلىپ يۈرگىنىمده بۇ كىالسسىك كومېدىيهلهرنى قانداقمۇ چۈشىنهي، ئۇ بولسا 

يېنىمدا ئولتۇرۇۋېلىپ ھه دهپ ماڭا شېكىسپىرنىڭ ئهسلى ئهسهرلىرىنىڭ تىلىنىڭ 

ه قىالرىمنى بىلمهيال قانچىلىك گۈزهل ئىكهنلىكىنى سۆزلهيتتى، مهن شۇ تاپتا نېم

قالدىم، ئۇنىڭغا ئۆزۈمنىڭ ھېچنىمىنى چۈشهنمىگهنلىكىمنى، ھازىرقى زامان 

تۇرمۇشى ئهكس ئهتكهن فىلىمالرنى كۆرۈشنى ئارزۇ قىلىدىغانلىقىمننى ئېيتتىم، 

مانا بۇ . "ئۇ خۇشاللىق بىلهن تهلىپىمنى بىجا كهلتۈردى!" ئهلۋهتته بولىدۇ"

ئۇ ۋىدېئونى ئالماشتۇردى، توۋا " كس ئهتكهن فىلىمھازىرقى زامان تۇرمۇشى ئه

بىردهم كۆرگهندىن كېيىن ! بۇ تىل ئىنگلىزچىغا ھېچ ئوخشىمايتتى

كۆرۈۋاتقىنىمنىڭ فرانسۇز تىلىدىكى فىلىم ئىكهنلىكىنى بىلدىم، ئاستىدا 

ئۇ مهندىن " ياخشىمىكهن؟. "ئىنگلىزچه تهرجىمىسى چىقىپ تۇراتتى

بىراق فرانسۇزچه ئىكهن ئهمهسمۇ، !" "مىدىيهبۇ بهك داڭلىق كو"سورىدى،

مهن ئورنۇمدىن تۇرۇپ ياتاق ئۆيۈمگه كىرىپ كهتمهكچى ."چۈشىنهلمىدىم

ئۇ ھهيرانلىق بىلهن ماڭا قارىدى، " ئاستىدا ئهڭىلىزچه خېتى بارغۇ؟"بولدۇم، 

بىراق مهن بىر ئېغىزمۇ فرانسۇزچه بىلمهيدىغان تۇرسام، بۇ كىنونى قانداق "
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مهن كىرىپ ! ياق، رهھمهت" "ئهمىسه باشقا كىنونى قويايمۇ؟"" كۆرىمهن؟

ئۇ !" خهيرلىك كهچ"."ئۇخالي، ئهته سهھهر تۇرۇشۇم كېرهك، دهرسىم بار ئىدى

مانا بۇ مېنىڭ ئۇنىڭ . ده، كىنونى كۆرۈشنى داۋامالشتۇردى-شۇنداق دېدى

 . ئۆيىده تۇرغان دهسلهپكى كۈنلهردىكى ئۇنىڭ ماڭا بهرگهن تهسىرى ئىدى

 

جۇلىيانىڭ ئۆيىگه كۆچۈپ كېلىپ ئىككى ھهپتىدىن كېيىن، مهن ۋاشىنگىتونغا 

كهتتىم، ئۇ يهرده تۇرغان بىر ئاي جهريانىدا جۇلىيا كۈن ئارىالپ دېگۈدهك 

تېلېفون قىلىپ، مېنىڭ قاچان قايتىپ كېلىدىغانلىقىمنى، مېنى ناھايىتى 

ۇن پاراڭ قىالتتى، سېغىنغانلىقىنى ئېيتىپ تۇردى، ئۇ تېلېفوندا تولىمۇ ئۇز

 . كېيىنكى كۈنلهرده مهن گهپنى قىسقىال قىلىپ، تېلېفوننى قويۇۋېتىدىغان بولدۇم

 

 

نىھايهت، بىر ئايدىن كېيىن مهن قايتىپ كهلدىم، ئۇ ئاجايىپ خۇش بولۇپ 

كهتتى، ئۆزى ۋه مۈشۈكى يۇرا ئىككىسىنىڭ مېنى نهقهدهر سېغىنغانلىقىنى ئېيتىپ 

تى ھېرىپ كهتكهن بولساممۇ كهچلىك تاماق قىلدىم، پهقهت توختىمىدى،ناھايى

ئۇنىڭ ھوزۇر بىلهن تاماق يېيىشىگه قاراپ تۇرۇپ ئۇنىڭغا ئىچىم ئاغرىپ قالدى، 

تهييار يېمهكلىكلهرنى يېدىم، ئارىالپ پىزا ! ياق" "تاماق ئېتىپ يېمىدىڭىزمۇ؟"

اق يېگهچ ئۇ تام!" ئهكهلدۈرۈپ يېدىم، سىز ئهتكهن تاماقالرنى بهكال سېغىندىم

ئاپام ھايات چېغىدا تاماقنى ئاپام ئېتىپ بېرهتتى، ئېرىم "سۆزىنى داۋامالشتۇردى 

 50." بۇ يهردىكى چاغدا ئېرىم ئېتىپ بېرهتتى، مهن تاماق ئېتىشنى بىلمهيمهن

ياشتىن ئېشىپمۇ تاماق ئېتىشنى بىلمهيدىغان بۇ ئايالغا شۇ چاغدا ھهيران قالغان 

ۇرغۇنلىغان ئامېرىكىلىق ئايالالرنىڭ تاماق ئىدىم، كېيىنكى كۈنلهرده ن
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 . ئېتهلمهيدىغىنىنى بىلدىم، ئهسلى بۇ ھهيران قالغۇدهك ئىش ئهمهس ئىكهن 

 

 

كۈنلهر ئۆتكهنسېرى مهن جۇلىيانىڭ ماڭا بهكال تايىنىۋالىدىغان بولۇپ قالغىنىنى 

. سېزىپ قالدىم، ئۇ مهن مهكتهپتىن كهلگىچه يولۇمغا قاراپ ئولتۇراتتى، ئۆيد

بولسا مېنىڭ ئۇنىڭ بىلهن پاراڭلىشىشىمنى، ئۇنىڭ گهپلىرىنى ئاڭلىشىمنى 

تهلهپ قىالتتى، بىرلىكته كىنو كۆرۈشۈمنى، يهنىدا ئولتۇرۇشۇمنى، 

ئويلىغانلىرىمنى ئۇنىڭغا بايان قىلىپ بېرىشىمنى تهلهپ قىالتتى، ياتىقىمغا كىتاب 

 كۆرۈۋاتقىنىمنى كۆرگىلى كىرىپ كهتسهم يېنىمغا كىرىۋېلىپ نېمه كىتاب

سورايتتى، ئائىلهمدىكىلهر بىلهن تېلېفوندا پاراڭالشسام نېمه دېيىشكىنىمنى 

سوراپ تۇرۇۋاالتتى، تاكى مهن تېلېفوندا سۆزلىشىپ بولغىچه كارىۋىتىمدا 

ئولتۇرۇپ پۈتۈن دىققىتى بىلهن مېنىڭ چىرايىمغا سهپسېلىپ ئولتۇرىدىغان 

ن ساالم ئېيتىڭ، ئۇالرغا مهن توغرىلىق ئائىلىڭىزدىكىلهرگه مهندى"بولىۋالدى 

ئۇنىڭ ....."نېمه دېدىڭىز؟ مېنى ياخشى كۆرىدىغىنىڭىزنى ئېيتتىڭىزمۇ؟

دهپال گهپنى " ئۇالر سىزگه ساالم ئېيتتى."سوئاللىرى ھېچ تۈگىمهيتتى

 . تۈگىتهتتىم

 

 

كېيىنكى چاغالردا مهن ئۇنىڭ ئاۋاره قىلىشىدىن ئهنسىرهپ، ئۇنىڭغا ياتاق 

ده، ئىشىكنى ئىچىدىن ئېتىۋالىدىغان -  كىتاب كۆرىدىغانلىقىمنى دهيتىمئۆيۈمده

ده، ئىشىكنى قېقىشقا باشاليتتى، - بولدۇم، ئۇ يالغۇز ئولتۇرۇپ ئىچى پۇشاتتى

ئۇ " كهچۈرۈڭ كىتاب كۆرۈۋاتقان ئىدىم!" "ئىشىكنى ئېچىڭ پاراڭلىشايلى"
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ئىشىكنى "تى  مىنۇت بولماي يهنه كېلهت10جاۋابىمنى ئاڭالپ كېتهتتىيۇ، 

ئامالسىز ئۇنىڭغا ئىشىكنى ئېچىپ !" نېمىشكه تاقىۋالىسىز، بىردهم پاراڭلىشايلى

بهرىشكه مهجبۇر بوالتتىم، ئۇ يهنه سۆزلهشكه باشاليتتى، ئانىسى ھهققىده، 

مهن ئاڭالشقا مهجبۇر ....دادىسى ھهققىده، ئېرى ھهققىده، مۈشۈكى ھهققىده

گلىزچه پىراكتىكا قىلىشتىن رايىم يېنىپ مانا ئهمدى ئۇنىڭ بىلهن ئىن. ئىدىم

بىر كۈنى . كهتكهن، ئۇنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالشتىن بىزار بولۇشقا باشلىغان ئىدىم

كهچۈرۈڭ جۇلىيا ،مهن ئهركىن ئادهم، "مهن ئۇنىڭ بىلهن رهسمى سۆزلهشتىم 

ماڭا دهخلى قىلمىغان بولسىڭىز،مهن كىتاب كۆرۈشۈم، ماقاله يېزىشىم كېرهك، 

ئۇ " ۆزۈم خالىغان ئىشنى قىلىش ئهركىنلىكىم بار، شۇنداقمۇ؟مېنىڭمۇ ئ

پاراڭالشساق ياھشى ئهمهسمۇ، ئىنگلىزچه "ئۈمىدسىزلهنگهن ھالدا ماڭا قارىدى 

شۇنداق،سىز ماڭا تىل ئۆتكىلىدىن ئۆتۈشكه ياردهم " "سهۋىيىڭىز كۆتۈرۈلهتتى

بلىرىم بار، بهرمهكچى، ئهمما مهن بهك چارچىدىم، مېنىڭ يهنه كۆرىدىغان كىتا

ئۇ بېشىنى چايقىغىنىچه " سىز ئهزهلدىن ئهركىن،." "ماڭا ئهركىنلىك بېرىڭ ئوك

 مىنۇتتىن كېيىن يهنه يېنىمغا كىردى، 15ياتاق ئۆيۈمدىن چىقىپ كهتتى، ئهمما 

مهن سىز بىلهن پاراڭلىشىشنى بهكمۇ ياخشى كۆرىمهن، مېنى ياخشى كۆرىسىز، "

مهن ئۇنىڭ كۆڭلىنىڭ يهرىم !"  كۆرىمهنشۇنداق، سىزنى ياخشى" "شۇنداققۇ؟

بولىۋاتقىنىنى بىلىپ ،ئۇنى يهنه چىقىرىۋهتكۈم كهلمىدى، ئۇ كارىۋىتىمدا يېنىچه 

 . ده يهنه ھېكايه سۆزلهشكه باشلىدى، ئۇنىڭغا راستال ئامال يوق ئىدى- ياتتى

 

 

مانا ئهمدى ئامال بار ئۆيگه كهچرهك كېلىدىغان، كهچلىك تامىقىمنى 

قان يهپ ياتاق ئۆيۈمگه كىرىپ ئىشىكىنى ئېتىۋالىدىغان بولدۇم، ئۇ !"µ-چاققان

Un
Re

gis
te
re
d



" ئاۋاره قىلماڭ"بىرنهچچه كۈن جىمىغان بولدى، لېكىن ئىشىككه ئېسىپ قويغان 

دېگهن خهتتىن پهرۋايى پهلهك، ئىشىكنى توختىماي قاقىدىغان ۋه ئۆيۈمگه كىرىپ 

دى، ئۇنى كىتاب كۆردى ئۇدۇل كارىۋىتىمدا يېتىۋهلىپ كىتاب كۆرىدىغان بولۇۋال

دېگهندىن كۆره، مېنىڭ ھهر بىر ئىشىمغا سهپسېلىپ ئولتۇرىدۇ دېگهن تۈزۈك 

 . ئىدى

 

 

ۋاقىت ئۇزارغانسېرى ئۇنىڭدىن بىزار بولۇشقا باشلىدىم، ئهمما ئۇ مهندىن ئۆزىگه 

ئۇ مېنى بىلله . تېخىمۇ جىقراق ۋاقتىمنى بېرىشىمنى تهلهپ قىلىشقا باشلىدى

قا، ئۆزى قاتنىشىدىغان مۇسۇلمان ئايالالرنىڭ پائالىيهتلىرىگه بازارغا بېرىش

قاتنىشىشقا تهكلىپ قىلدى، مهن چىرايلىقچه رهت قىلدىم، ئۇنىڭ بىلهن بىلله 

مېنى ياخشى . "بارالمايدىغىنىمنى ئېيتقىنىمدا ئۇ بهكال رهنجىپ كهتتى

ىگه كهچۈرۈڭ، مهن كۇتۇپخان" "كۆرمهيسىز شۇنداقمۇ؟ نېمىشكه بارمايسىز؟

ئۇ رازىيهگه تېلېفون .ئۇ قاتتىق رهنجىدى" بارىمهن، كىتاب كۆرۈشۈم كېرهك

قىلىپ، مېنىڭ نېمىشكه ئۇنىڭ بىلهن بارمايدىغانلىقىمنىڭ سهۋهبىنى سوراپتۇ، 

رازىيه ئۇنىڭغا بۇ مېنىڭ ئهركىنلىكىم ئىكهنلىكىنى دېگىنىدىن كېيىنال ئاندىن 

غا بىلله چىقمىغىنىمدىن ئۇ يهنىال جىمىغان بولدى، لېكىن ئۇنىڭ بىلهن سىرتالر

 . نارازى ئىدى

 

 

پاراڭخۇمار بۇ ئايال بىر كۈنى مهندىن ساۋاقداشلىرىمنى نېمىشكه تاماققا 

چاقىرمايدىغىنىمنى سورىدى، كۆرۈنۈپ تۇرۇپتىكى ئۇ يالغۇز قېلىشتىن قورقاتتى، 
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ا تهكلىپ ئۇنىڭ رايى بويىچه ساۋاقداشلىرىمنى ۋه ئوقۇتقۇچۇمنى بىر قېتىم تاماقق

قىلدىم، ئۇ كۈنى ئۇ ئاجايىپ خۇش بولۇپ كهتتى، ھهممهيلهن بىلهن توختىماي 

پاراڭلىشاتتى، ھهممهيلهننىڭ ئىشلىرىغا قىزىقاتتى، ئۆزى ھهققىده، 

ئۇ ئۇالرنىڭ ئادرېسلىرىنى، تېلېفون . ئانىسى ھهققىده توختىماي سۆزلهيتتى-." ¬

 . ى تولىمۇ بىئارام بولدۇمراستىنى دېسهم شۇ كۈن. نومۇرلىرىنى سورايتتى

 

 

مائىل يېزىشقا -ئهنسىرىگهن ئىش ئاخىر يۈزبهردى، ئۇ ئهمدى ساۋاقداشلىرىمغا ئه

ئۆزى ۋه مۈشۈكى ھهققىده ھېكايه سۆزلهشكه ئۆتكهن ئىدى، ئۇالرنى كهچلىك 

ده، ئاندىن ماڭا كهچلىك تاماقنى جىقراق قىلىشنى -تاماققا تهكلىپ قىالتتى

بىر . تاماق ۋاقتىدا يهنه توختىماي سۆزلهشكه باشاليتتىكهچلىك . تاپىاليتتى

كۈنى مهن ئۇنىڭغا ئهمدى باشقىالرنى ئاۋاره قىلماسلىقنى ئېيتتىم، ئۇ ئاغزىدا 

مائىل يېزىشتىن توختىمىدى،ئۇنىڭ بۇ -ماقۇل دېگهن بولسىمۇ، ئهمما ئه

قنى، ئىشىدىن بىزار بولغان رازىيه بىر كۈنى ئۇنىڭغا ئهمدى تېلېفون قىلماسلى

مائىل يازغاندىن كېيىن، -ئۆزىنىڭ ئالدىراشلىقىنى ئېيتىپ خېلىال قاتتىق ئه

مهندىن "ئاندىن جىمىغان بولدى، لېكىن مېنىڭ كۈنلىرىم تهسكه چۈشۈۋاتاتتى، 

نېمىشكه ئۆزىڭىزنى قاچۇرىسىز، ئىشىكنى نېمىشكه ئېتىۋالىسىز، كهچته 

قۇۋاتامسىز؟ تېلېفوندا مهن ئۇخلىغاندا ئىشىكنى ئېتىۋالىدىكهنسىز، مهندىن قور

 ...... ئۇنىڭ سوئاللىرى تۈگىمهيتى" توغرىلىق نېمه دېدىڭىز؟

 

 

زىياده يالغۇزلۇق ئازابىنى يهتكۈچه تارتقان، پاراڭخۇمار ۋه ئادهم خۇمارى بولۇپ 
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كهتكهن بۇ ئايالنىڭ كۆڭلىنى قوپال گهپلهر بىلهن رهنجىتىشكه كۆڭلۈم 

 . اتاق بىناسىغا كۆچۈپ كهتتىمده، ئاخىرى مهكتهپنىڭ ي-ئۇنىمىدى

 

 

شۇنداق سابا،جۇلىيا ئاقكۆڭۈل ياخشى ئايال، ئهمما يالغۇزلۇق ئازابى ئۇنى 

ئاشۇنداق ھالهتكه كهلتۈرۈپ قويغان، ئۇنىڭ بىلهن بىلله تۇرۇش جهريانىدا 

ئامېرىكىدىكى زىياده تېز تۇرمۇش رىتىمى، ئېغىر روھىي بېسىم، يالغۇزلۇق 

 كىشىلهرنى پىسىخىك جهھهتته نورمالسىز ھالهتكه قاتارلىق ئامىلالرنىڭ

بۇنداق . كهلتۈرۈپ قويغىنىنى بارغانچه چوڭقۇر ھېس قىلىشقا باشلىدىم

كىشىلهرگه ياردهم قىلىشىڭىز تولىمۇ تهس ئىكهن،سىز ئۇالرغا ياردهم قىلىش 

 . ئهمهس، بهلكى ئۆزىڭىزگىمۇ بىرتاالي روھىي بېسىمنى ئېلىپ كېلىدىكهنسىز

 

 

ىڭ ئۆيىده تۇرۇش جهريانىدا مهن روھىي جهھهتتىكى ئازادىلىكنىڭ جۇلىيان

 . نهقهدهر مۇھىملىقىنى تونۇپ يهتتىم

 

 

 . خوش، ئامان بولۇڭ

 

 

 الله

18-    

Un
Re

gis
te
re
d



 

 ھايات ئۈچۈن كۈرهش 

 

 

 

 ساالم سابا، 

 

بۇ يهردىكى ھاياتنى ۋهتهندىكى دوستلىرىم تهسهۋۋۇرىدا ھهر خىل پهرهز قىلىشى 

كى ئۇالر ۋهتهنده پهقهت كىنو ۋه تهشۋىقات ۋاسىتىلىرى ۋه بۇ يهرگه چۈن.مۇمكىن

تۇغقانلىرىنى يوقالش ۋه ساياھهت ئۈچۈن كهلگهنلهردىن ئاڭلىغىنى بويىچه، 

ئامېرىكا تۇرمۇشىنى ئۆزىنىڭ مهنتىقىسى، تۇرمۇش قارىشى بويىچه چۈشىنىدۇ ۋه 

كىنى خۇددى ئهشۇ ئهلۋهتته مهنمۇ ۋهتهندىكى چهغىمدا ئامېرى. باھا بېرىشىدۇ

 ! ۋهتهنداشلىرىمغا ئوخشاشال تهسهۋۋۇر قىالتتىم

 

ئهمما بۇ زېمىنغا قهدهم باسقىنىمدىن كېيىن، بۇ يهردىكى ھاياتنىڭ مهن 

ئويلىغىنىمدهك ئهمهسلىكىنى ھېس قىلدىم، بولۇپمۇ بۇ يهرده تۇرغان ۋاقتىمنىڭ 

تېخىمۇ چوڭقۇر ئۇزىرىشى بىلهن ئامېرىكا جهمئىيىتىنى، بۇ يهردىكى ھاياتنى 

بهلكىم مېنىڭ ھېس قىلغانلىرىم تېخى يېتهرلىك . تونۇپ يېتىشكه باشلىدىم

ئهمهستۇر، بهلكىم مهن بۇ يهردىكى ھاياتنى تولۇق چۈشىنىپ بواللمىغاندىمهن، 

بۇ يهردىكى مهدهنىيهتكه بولغان باھايىم تېخى يۈزهكى ، پىششىپ يېتىلمىگهن 

يهنىال ئۆزۈمنىڭ ھېس قىلغانلىرىمنى ياش ئهمما مهن . باسقۇچتا بولۇشى مۇمكىن

 . دوسلىرىمغا سۇنۇش قارارىغا كهلدىم
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ئۆتكهنكى خهتلهرده يازغىنىمدهك، ئامېرىكىلىقالر ئىدىيىده ئهركىن، يېڭىلىقنى 

قوبۇل قىلىشقا ماھىر، سهمىمى، مۇستهقىل، ئۆزىگه ئىشىنىدىغان، تىرىشچان، 

 پهزىلهتلهرگه ئىگه بولۇش بىلهن ئىقتىساتچان، ۋاقىتنى قهدىرلهيدىغان ياخشى

بىلله يهنه زىياده شهخسىيهتچى بولۇش، ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش، كىشىلهر 

مۇھهببهت سۇس، سوغۇق بولۇشتهك ئىللهتلهردىنمۇ خالى -ئارىسىدىكى مېھرى

شۇڭا بۇ يهرده سىز ۋهتهندىكى ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىز ئارىسىدا . ئهمهس

مۇھهببهت ۋه غهمخورلۇقنى تاپالمايسىز؛ - بولىدىغان ئاجايىپ ئىللىق مېھرى

كۆڭۈل سىرلىرىڭىزنى ئاقكوڭۈللۈك بىلهن ھېچنېمىنى يوشۇرماستىن دوستلىرىڭىزغا 

تۆكهلمهيسىز؛ دوستلىرىڭىزدىن ۋهتهندىكىدهك ھېچقانداق بهدهل تۆلىمهيدىغان 

باشقىالرغا "چهكسىز غهمھورلۇقنى، ھېسابسىز ياردهمنى تهلهپ قىاللمايسىز؛ 

ۋالىمهن، تۇققانلىرىمنىڭ، دوستلىرىمنىڭ ياردىمى بىلهن ئىقتىسادىي يۆلىنى

ئهلۋهتته سىز . دېسىڭىز خاتاالشقان بولىسىز" قىيىنچىلىقىمنى ھهل قىلىمهن

ئىقتىسادىي جهھهتتىن قىينالغىنىڭىزدا دوستلىرىڭىز سىزگه ياردهم قىلىدۇ، لېكىن 

دهم سىزنىڭ ئاشۇ بۇ خىل يار! بۇ ۋهتهندىكىدهك خالىسانه ياردهم ئهمهس

مۈشكۈالتلىرىڭىزنى ۋاقىتلىق ھهل قىلىشىڭىزغىال يېتىدۇ، ئهمما مهڭگۈلۈك ئايىغى 

 ! چىقماس ياردهم ئهمهس

 

سىز قىيىنچىلىققا ئۇچرىغىنىڭىزدا، مهيلى ئۇ ئىقتىسادىي قىيىنچىلىق بولسۇن 

ياكى باشقا قىيىنچىلىق بولسۇن، سهمىمىلىك بىلهن ئامېرىكىلىقالردىن ياردهم 

سورىسىڭىز بولىدۇ، ئۇالر سىزگه بۇ ئۆتكهلدىن ئۆتۈشنىڭ يولىنى كۆرسىتىپ 

قويىدۇ، سىزگه الزىم بولغان ياردىمىنى قىلىدۇ، سىزگه خىزمهت تېپىشىپ 
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بېرىدۇ، پۇل قهرز بېرىپ تۇرىدۇ، الزىملىق ماتېرىيالالرنى ئۆزىده بولسا ئارىيهت 

ىشىشنىڭ يولىنى كۆرسىتىپ بېرىپ تۇرىدۇ، ياكى ئاشۇ ماتېرىيالغا قانداق ئېر

 ... قويىدۇ

 

بۇنىڭدا ئۇالرنىڭ كۆزلىگىنى يهنىال سىزنىڭ مۇستهقىل ھالدا بۇ قىيىنچىلىقنى 

ئۆزىڭىز ھهل قىلىشىڭىز بولىدۇ، ھهرگىزمۇ سىزنىڭ قىيىنچىلىغىڭىزنى پۈتۈنلهي 

بولدى خاتىرجهم بولغىن، ئىشىڭنى "ۋهتهندىكىدهك ! ئۆز ئۈستىگه ئېلىۋالمايدۇ

دهپ مهيدىسىگه مۇشتاليدىغان ئوغۇل بالىالرنى بۇ !" مهن ئۈستۈمگه ئالدىممانا 

 . يهرده ئۇچرىتالمايسىز

 

دېمهك بۇ يهرده ياشايمهن، ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىغا سىڭىپ كىرىمهن، ئۇالر بىلهن 

رىقابهتلىشهلهيدىغان ئىقتىدارنى ھازىراليمهن دهيدىكهنسىز، چوقۇم ئالدى بىلهن 

سىزده پهقهت ئۆزىڭىزگه بولغان ئىشهنچ . گىنىشىڭىز كېرهكمۇستهقىل بولۇشنى ئۆ

ئۆز . ۋه مۇستهھكهم ئىراده بولسىال ھهرقانداق قىيىنچىلىقنى يېڭهلهيسىز

ئىشىڭىزنى ئۆزىڭىز ھهل قىلىشنى ئۆگىنىشىڭىز بۇ يهرده سىز ئۆتۈشكه تېگىشلىك 

زدىن ئامېرىكىغا قهدهم باسقان تۇنجى كۈنىڭى. تۇنجى ئۆتكهل بولۇشى مۇمكىن

قانات ئاستىدا "باشالپال سىز قايسىبىر يېقىن تۇققىنىڭىزنىڭ، ياكى دوستىڭىزنىڭ 

دېگهن ئىدىيهنى ." ئۇ مېنى يۆلهيدۇ، تۇرمۇشۇمغا ياردهم قىلىدۇ". "ياشايمهن

چۈنكى سىزنىڭ تۇغقانلىرىڭىز، . پاكىز چىقىرىۋېتىڭ-كاللىڭىزدىن پاك

ايدۇ، سىزگه چهكسىز ياردهم دوستلىرىڭىز سىزگه مهڭگۈلۈك يۆلهنچۈك بواللم

مهيلى بۇ ياردهم ئىقتىسادىي جهھهتته، ياكى باشقا جهھهتلهرده . بېرهلمهيدۇ

سىز پهقهت ئۆزىڭىزنىڭال تىرىشچانلىقى ئارقىلىق ئۆزىڭىزنىڭ . بولسۇن
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ماڭا "تۇغقانلىرىڭىزدىن، دوستلىرىڭىزدىن -سىز ئۇرۇق! كهلگۈسىنى يارىتااليسىز

چۈنكى ئۇالرنىڭمۇ ھهل قىلىشقا . ئاغرىنالمايسىز... !" ياردهمده بولمىدى

سىز بۇنى چوقۇم . تېگىشلىك نۇرغۇن باش قېتىنچىلىقى، غهملىرى بار

مانا بۇ مېنىڭ ئامېرىكىغا كهلگهندىن كېيىن ھېس . چۈشىنىشىڭىز كېرهك

 . قىلغانلىرىم

 

ئامېرىكا ئادهمنى خۇددى كىيىمگه دهزمال سالغاندهك تۈپتۈز قىلىۋېتىدىغان "

مانا بۇ زهمىرهنىڭ ئۆزىنىڭ ئامېرىكىدىكى ھاياتىنى خۇالسىلهپ !" اي ئىكهن�

شۇ كۈنى ئىككىمىز ئايگۈلنىڭ ئۆيىده تۇنجى ئۇچراشقان . ماڭا ئېيتقان گهپلىرى

چېغىمىزدا ئۇ ماڭا ئۆزىنىڭ بۇ يهرگه دهسلهپ كهلگهن چاغدىكى سهغىنىشلرى، 

¬Q,‡-ىرىنى سۆزلهپ كېلىپ، ئاشۇ مۇشهققهتلىرىنى، روھىي ئازابلىرى، كۆز ياشل

 . گهپنى قىلغان ئىدى

 

يېشى مهن بىلهن دىمهتلىك بولغان زهمىره، ئېغىربېسىق، مۇاليىم، ئويچان 

ئۇ مېنى كۆرگىنىده باشقىالردهك ئاجايىپ قىزغىنلىق بىلهن . كۆرۈنهتتى

. قۇچاغلىشىپ كۆرۈشۈپ كهتمىدى، بهلكى مۇاليىملىق بىلهن كۈلۈپ قويدى

 خىل كهمسۆز مۇاليىملىقىنى تۇنجى كۆرۈشۈمدىال ياقتۇرۇپ مهن ئۇنىڭ ئاشۇ

داستىخان يىغىلغاندىن كېيىن ئۇ يېنىمغا كېلىپ مېنىڭ ئوقۇشۇم . قالغان ئىدىم

بهك ياخشى بوپتۇ، مۇمكىن بولسا ئۇزۇنراق . "ۋه تۇرمۇشۇمنى سورىدى

 !"ئوقۇشنىڭ ئامالىنى قىلىڭ، پهقهت تىرىشسىڭىزال ئارزۇيىڭىزغا يېتهلهيسىز

!" ياق، تىرىشىپ ئارزۇيۇمغا يېتىمهن دهڭ". "رهھمهت، قېنى تىرىشىپ باقاي"

بۇ يهرده تىرىشسىڭىزال ھهممه ئىشنى "ئۇ ئهستايىدىللىق بىلهن شۇنداق دېدى، 
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ۋۇجۇتقا چىقارغىلى بولىدۇ، ئۆزىڭىزگه ئىشىنىڭ، سىز قىالاليسىز، سىزده بۇ خىل 

ئاڭلىغان چېغىمدا چهكسىز ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرىنى !" قهيسهرلىك بار ئىكهن

شۇ كۈنى ئوخشاش ۋهتهنداشلىرىم ماڭا ئامېرىكا تۇرمۇشىنىڭ . سۆيۈنگهن ئىدىم

نهقهدهر جاپالىقلىقىنى، بۇ يهرده نۇرغۇن بهدهللهرنى تۆلىشىم، بۇ يهرده 

ۋهتهندىكىدهك ئازاده تۇرمۇش مۇھىتى، راھهت خىزمهتنىڭ يوقلۇقىنى خېلى 

ۋهتهندىمۇ ئوخشاش، رىقابهت "الرغا جاۋابهن مهن ئۇ. ئېزىپ سۆزلهشكهن ئىدى

بهلكىم ئۇالرنىڭ ئاشۇ . دېگىنىم ئېسىمده!" كۈچلۈك، تىرىشىپ ئىشلهيمىز

" ۋايساش"لېكىن بۇنى . چاغدىكى ۋايساشلىرى ماڭا ياقمىغان بولسا كېرهك

ھهقىقهتهن بۇ يهردىكى ھايات . دېگهن تۈزۈك ئىدى" ھهقىقهت"دېگهندىن كۆره 

 . ئىدى!" شىش ئىچىدىكى، كۈرهش ئىچىدىكى ھاياتتىرمى-تىرىشىش"

 

ئۆزۈم . مېنىڭ كېيىنكى كهچۈرمىشلىرىم بۇنىڭ توغرىلىقىنى تېخىمۇ ئىسپاتلىدى

ئويلىغىنىمدىن نهچچه ھهسسه ئارتۇق بولغان، ئۆزۈم تهسهۋۋۇر قىلىپمۇ باقمىغان 

 ئارزۇالر قىيىنچىلىقالرغا يولۇقتۇم، سانسىز قېتىم ياشلىرىمنى تۆكتۈم، قانداقتۇر

ئىلكىده ئوقۇيمهن دهپ بۇ زېمىنغا ئاياغ باسقىنىمدىن پۇشايمانالر قىلغان 

ئهمما ھهر بىر قىيىنچىلىقنى يهڭگىنىمدىكى خوشاللىقىم ماڭا . چاغلىرىممۇ بولدى

مهن ئۆزۈممۇ ھېس . ئۈمىد بېغىشلىدى- يېڭى غهيرهت بېغىشلىدى، ئىشهنچ

بارغانچه قهيسهر بولۇپ كېتىۋاتاتتىم، قىاللمىغان ھالدا ئۆزگىرىپ بېرىۋاتاتتىم، 

ئهتراپىمدىكى قىيىنچىلىقالرغا بارغانچه پهرۋاسىز قارايدىغان، ئۆزۈمگه بولغان 

 . ئىشهنچىم ئېشىپ بارىدىغان بولۇۋاتاتتى

 

بايا دېگىنىمدهك، بۇ يهرده ئاۋال سىز مۇستهقىل ياشاشنى ئۆگىنىشىڭىز كېرهك، 
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الماي ئۆزىڭىز ھهل قىلغىنىڭىزدا سىزده ئاجايىپ قىيىنچىلىقالرنى باشقىالرغا يۆلىنىۋ

 . ھوزۇر پهيدا بولىدۇ، ئۆزىڭىزگه بولغان ئىشهنچىڭىز ھهسسىلهپ ئېشىپ بارىدۇ

 

كىشىلهرگه سهمىمىي مۇئامىلىده بولۇڭ، يالغانچىلىق قىلماڭ، راست گهپ 

بۇ سىزگه پايدا ئېلىپ كهلسه كېلىدۇكى ھهرگىز زىيان . قىلىشتىن نومۇس قىلماڭ

 . ارتقۇزمايدۇ�

 

بويامچىلىق -چۈنكى ئامېرىكىلىقالر سهمىمىيلىكنى ياقتۇرىدۇ، ئۇالرنى كۆز 

قىلىپ ئالداپ بىر قېتىملىق ئۆتكهلدىن ئۆتۈۋااللىشىڭىز مۇمكىن، ئهمما 

 . مهڭگۈلۈك ئالداپ ئۆتهلمهيسىز

 . بۇ مېنىڭ يهنه بىر تهجرىبهم دېيىشكه بولىدۇ

 

ھازىر ئويالپ . اردىمىگه، قوللىشىغا ئېرىشتىممهن نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ سهمىمىي ي

يهتسهم ئهسلى ئۇالر مېنىڭ سهمىمىيلىكىمدىن، راستچىللىقىمدىن تهسىرلهنگهن، 

 . شۇڭا ئۆزلۈگكىدىنال ماڭا ياردهم بېرىشكهن ئىكهن

 

دهسلهپ كهلگهن چاغلىرىمدا تىل ئوقۇشماسلىقى مېنى خېلى قىينىدى، 

ن كهسپىي دهرسلىرىنى پهقهتال ئوقۇتقۇچىمىزنىڭ شارىلداپ سۆزلىگه

چۈشهنمهيتتىم، ئهمما مهن ھىچنېمه بىلهلمىگىنىمنى قىلچه يوشۇرمىدىم، دهرستىن 

چۈشكهنده گ ئهپهندىمدىن دهرسنىڭ مهزمۇنىنى خۇالسىلهپ بېرىشنى 

ئۆتۈندۈم، كېيىنچه ئۆتۈلىدىغان دهرسنى لۇغهتنىڭ ياردىمىده ئالدىن كۆرۈپ 

چامامنىڭ يېتىشىچه تىرىشتىم، بىلمىگىنىمنى كېلىدىغان بولدۇم، ئىشقىلىپ 

Un
Re

gis
te
re
d



نىھايهت تهسىرلهنگهن ئوقۇتقۇچۇم ماڭا ئۆتۈلىدىغان . سوراپ ئۆگهندىم

! مائىل قىلىپ ئالدىن سېلىۋېتىدىغان بولدى-دهرسلهرنىڭ ئاساسىي مهزمۇنىنى ئه

 . بۇنى ساۋاقداشلىرىمغا دهپ بهرگىنىمده ئۇالر ھهيران قېلىشقان ئىدى

 

مداش ئۈچۈن خىزمهت ئىزدىگىنىمدىمۇ، ئوخشاشال باشقىالرنىڭ تۇرمۇشۇمنى قا

ياردىمىگه ئېرىشتىم، ئۇالر مېنىڭ ئىش ئىزدهپ يۈرگىنىمنى بىلىشكىنىده مېنىڭ 

قانداق ئىشالرنى قىالاليدىغىنىمنى سوراشتى، ئهلۋهتته مهن تېخى تىل 

. ئۆتكىلىدىن ئۆتۈپ بواللمىغىنىمنى سهمىمىلىك بىلهن دېدىم، ئۇالر مېنى

ئىقتىدارىم يېتىدىغان دائىرىدىكى ئىشالرنى تونۇشتۇردى، ھهر ھالدا دهسلهپكى 

 . كۈنلهردىكى تۇرمۇشۇمنى قامدىيالىغۇدهك ئىش تاپقان بولدۇم

 

باشقىالرنىڭ ياردىمىگه ئېرىشىش بىلهن بىلله باشقىالرغا سهمىمىيلىك بىلهن 

، مهنپهئهت ئۈچۈن ياردىمىڭىز مهلۇم مهقسهت.ياردهم قىلىشنىمۇ ئۆگىنىپ قويۇڭ

 . بولمىسۇن، بهلكى سهمىمىيلىك بىلهن ياردهم قىلىشنى ئۆگىنىڭ

 

گ ئهپهندىمنىڭ سىنىپىدا كىرىستىنا ئىسىملىك تولىمۇ چىرايلىق بىر قىز بار 

بىر كۈنى ئۇ قورۇنغان ھالدا . ئىدى، ئادهتته بىز ئانچه پاراڭلىشىپ كهتمهيتتۇق

قانداق ياردىمىم ." دىدى" سىزمۇ؟ماڭا ياردهم قىالالر"ئالدىمغا كېلىپ، 

ئۇ جاۋابىمنى ئاڭالپ سۆيۈنۈپ كهتتى، ." كېرهك؟ ئهلۋهتته قولۇمدىن كهلسىال

دېگهن شېئىرى " دېھقان بولماق تهس"ئارقىدىن ئۇيغۇر شائىرى روزى سايىتنىڭ 

مانا مۇشۇ شېئىرنى تهرجىمه قىلىپ "ئېلىنغان ئۈنئالغۇ لىنتىسىنى ماڭا سۇنۇپ 

ئاينىڭ ئاخىرقى مهزگىلى بولۇپ، مېنىڭ ئىنگلىز -10بۇ !" ىزبهرگهن بولسىڭ
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سىز مېنىڭ "مهن ھهيرانلىق بىلهن ئۇنىڭغا تىكىلدىم . تىلىم تولىمۇ ناچار ئىدى

راستىمنى دېسهم !" بۇ شېئىرنى تهرجىمه قىاللمايدىغىنىمنى بىلىسىزغۇ دهيمهن

باشلىدى ئۇ چۈشهندۈرۈشكه " ياق، كهچۈرۈڭ. "سهل ئاچچىغىم كهلگهن ئىدى

گ ئهپهندىدىن سورىدىم، سىزنىڭ خهنزۇچه سهۋىيىڭىز بهك ياخشى ئىكهن، "

سىز بۇنى خهنزۇ تىلىغا تهرجىمه قىلىپ بهرسىڭىز، ئاندىن ئهرىك بىلهن بىرلىكته 

مهن ئهمدى ئۇنىڭ مهقسىدىنى ." ئىنگىلىز تىلىغا تهرجىمه قىلساق دېگهن ئىدىم

لۋهتته بولىدۇ، مهن خهنزۇچىغا "¬"چۈشهندىم، ھهم ئوچۇق كۆڭۈللۈك بىلهن 

تهرجىمه قىلىپ باقاي، لېكىن شېئىر ئۇسلۇبى ئۆزگىرىپ كېتىشى مۇمكىن، ئامال 

ماڭا بىر ھهپته ۋاقىت بېرىڭ . بار شېئىر ئۇسلۇبىنى ساقالپ قېلىشقا تىرىشاي

ھهققىنىچۇ، قانچه بهرسهم !" "ئهلۋهتته، سىزگه كۆپ رهھمهت" "بوالمدۇ؟

لمايمهن، ئهمما كېيىنچه مېنىڭ ئىنگلىز تىلىغا تهرجىمه ياق پۇل ئا" "بولىدۇ؟

سۆھبىتىمىز شۇنداق !" قىلىدىغان نهرسىلىرىمگه ياردهمده بولسىڭىزال بولىدۇ

 . ئاياقالشقان ئىدى

 

دا مهكتهپ بىر ھهپته دهم ئېلىشقا )تهشهككۇر بايرىمى" (تھانكس گىۋىڭ"

لىپ بۇ ئۇزۇن شېئىرنى قويۇپ بهردى، مهن توپتوغرا ئىككى كۈن ۋاقىت سهرپ قى

خهنزۇچىغا تهرجىمه قىلىپ چىقتىم، روزى سايىتقا بولغان چهكسىز ئهقىدهم ۋه بۇ 

شېئىرنى بهك ياقتۇرغانلىقىم سهۋهبىدىن بولسا كېرهك، شېئىر خېلى ياخشى 

مائىل ئارقىلىق شېئىرنى ئهرىكقا يولالپ -تهرجىمه قىلىنغان ئىدى، مهن ئه

. ن ئهرىكتىن رهھمهت ئېيتىپ جاۋاب خهت كهلدىبهردىم، يهرىم سائهتتىن كهيى

كېيىنچه شېئىرنىڭ ئىنگلىزچه تهرجىمىسىنى ماڭا ئهۋهتىپ بهردى، شېئىرنىڭ 

شۇنداق سابا، . ئىنگلىز تىلىدىكى نۇسخىسىمۇ ئاجايىپ ياخشى چىققان ئىدى
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ئهمما ئاجايىپ چوڭقۇر سهمىمى دوستلۇققا . تۇنجى ئهمگىكىمگه ھهق ئالمىدىم

ھهممىنى پۇل بىلهن ئۆلچهيدىغان بۇ زېمىندا مهن ئۆزۈمنىڭ . ئېرىشتىم

سهمىمىلىكىم بىلهن، ئۇيغۇرالرغىال خاس بولغان ئاقكۆڭۈللۈكۈم بىلهن ئهڭ 

كېيىنكى چاغالردا نۇرغۇن . سهمىمى دوستلۇققا، ياردهمگه ئېرىشكهن ئىدىم

 . ئىشالردا ئۇالرنىڭ ياردىمىگه ئېرىشتىم

ۋۇرلۇق قىلماڭ، ئهمما ئۆزىڭىزنى بهكال تۆۋهنمۇ ھهشهمهتچىلىك قوغالشماڭ، ھاكا

تۇتماڭ، ئىقتىدارىڭىزنى باشقىالرغا بىلدۈرۈپ قويۇڭ، ئۇالر سىزگه قايىل 

 . بولسۇن

 

مهن . بۇ مېنىڭ بۇ يهرده ئالغان يهنه بىر دهرسىم بولدى دېسهممۇ بولىدۇ

ساددا، ئىقتىساتچىللىق بىلهن ئۆتكۈزىدىغان - ئامېرىكىلىقالرنىڭ ئاددى

ئۇالر مېھمانالرغا قىزغىن ئىدى، ئهمما مېھمانالرنىڭ . ۇرمۇشىنى ياقتۇرۇپ قالدىم

ئالدىغا بىز ئۇيغۇرالردهك بارىنى ئايىماي تۆكۈۋهتمهيتتى، بىزدهك بىر ئايلىق 

مهن ئوقۇتقۇچۇم ھهم . مۇئاشىنى خهجلهپ مېھمان چاقىرمايتتى

ىمكى، ئۇالر ھهر شۇنى ھېس قىلد. ساۋاقداشلىرىمنىڭ ئۆيىده مېھمان بولدۇم

قېتىم تاماق تهييارلىغىنىدا كېلىدىغان ئادهمنىڭ سانىغا قاراپ تاماق 

مهھماننىڭ ئالدىدىن تاماق ئېشىپ چىقمىسا "تهيياراليدىكهن، بىزدىكىدهك 

تهييارلىغان .دهپ ھارغىچه جىق تاماق تهييارلىمايدىكهن" سهت بولىدۇ

ماننى ئاندىن ئۈستهلگه تهكلىپ يېمهكلىكلىرىنى داستىخانغا تىزغاندىن كېيىن مېھ

قىلىدىكهن، ساھىبخاننىڭ ئولتۇرىدىغان ئورنى مۇقىم بولۇپ، ئادهتته ئۈستهلنىڭ 

ئىككى بېشىدا ئۆي ئىگىسى ئولتۇرىدىكهن، مېھمانالر ئۈستهلنىڭ ئىككى يېنىدىن 

ئورۇن ئالىدىكهن؛ ساھىبخان سىزنى تاماق يېيىشكه تهكلىپ قىلغىنىدا ئاۋال 
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 ئاندىن تاماقلىنىدىكهنسىز؛ ئۇيغۇرالردىكىدهك زىياده زورالش، رهھمهت ئېيتىپ

ئادهتته داستىخان . زورلىمىسا رهنجىپ قالىدىغان ئادهت بۇ يهرده يوق ئىكهن

ئۈستىده تاماق بىزدىكىدهك جىق ئېشىپ قالمايدىكهن، ئهگهر بهزى تامىقىنى 

" م بوالمدۇ؟تامىغىڭىز بهك ئوخشاپتۇ، يهنه ئازراق يېسه"ياقتۇرۇپ قالسىڭىز 

 " ئۆيدىكىلهرگه ئازراق ئهكهتسهم بوالمدۇ؟"ياكى 

بېرىدىكهن، ئهلۋهتته بهزىده ئۆي " زهلله يۆگهپ"دېسىڭىز ئۆي ئىگىسى سىزگه 

بېرىشىمۇ مۇمكىن، لېكىن ئۇ " زهلله قىلىپ"ئىگىسى جىقراق تاماقالردىن سىزگه 

وراپ ئاندىن يوقلۇقىنى تهپسىلى س-چوقۇم سىزدىن تاماقتىن ئهكهتكۈڭىز بار

 . بېرىدۇ

 

دهسلهپ . بولدى)    "(يارد ساله"ماڭا يهنه بىر تهسىر قىلغىنى 

" يارد ساله"كهلگىنىمده يول ياقىلىرىدىكى ئىستولبىالرغا چاپالپ قويۇلىدىغا 

بۇنداق ئېالنالر ھهر جۈمه ۋه . دېگهن ئېالنالرنى كۆرگىنىمده ھهيران قاالتتىم

االتتى، كېيىن ئۇقسام بۇ ئهسلى ئۆي كۆچىدىغانالر شهنبه كۈنلىرى ئۇچراپ ق

ياكى ئارتۇق نهرسىلىرىنى بىر تهرهپ قىلماقچى بولغانالرنىڭ ئۆيىدىكى 

تېز .نهرسىلهرنى ئهرزان باھادا ساتىدىغانلىقى ھهققىده چىقارغان ئېالنى ئىكهن

تۇرمۇش رىتىمى ئامېرىكىلىقالرنى رىقابهت ئىچىدىكى تۇرمۇشقا كۆندۈرگهن، 

ر ئۆزىگه مۇۋاپىق خىزمهت ئىزدهپ كۆچۈپ يۈرۈشكه ئادهتلهنگهن، مۇۋاپىق ئۇال

خىزمهت ئۇچۇرىنى ئالغان ھامان ئۇالر قىلچه ئىككىلهنمهستىن ئۆيىنى ۋه 

ئۆيىدىكى بارلىق نهرسىلىرىنى قىلچه ئېرىنمهستىن بىرهر ھهپته ۋاقتىنى سهرپ 

تمهنلهر بۇ قىلىپ سېتىۋېتىپ باشقا جايالرغا كۆچۈپ كېتىدىكهن، ھاجه

نهرسىلهرنى باھا تالىشىپ سېتىۋالىدىكهن؛ ئۆي ئىگىلىرى ئۆزلىرى بارغان شىتاتتا 
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بۇ نهرسىلهرنى ماگىزىنالردىن ياكى ئۆزلىرىگه ئوخشاش كۆچۈپ كهتمهكچى 

بۇ خىل ئهھۋال ۋهتهنده . دىن سېتىۋالىدىكهن"گاراج بازىرى"بولغانالرنىڭ 

لىق مهزگىلىمىزده ئائىلىمىز ئۈرۈمچىگه ھېلىمۇ ئېسىمده، بالى. زادىال يوق ئىدى

كۆچۈپ كهلگىنىده ئۆيدىكى پۈتۈن جابدۇقالرنى ماشىنىغا بېسىپ ئىككى كۈنلۈك 

 . يولنى بېسىپ ئۈرۈمچىگه كهلگىنىمىز

 

ھازىر بىزدىمۇ شهھهرلهرده ئىشلهتمهيدىغان نهرسىلهرنى تاشلىۋېتىدىغان ئادهت 

نهرسىلهرگه ھاجهتمهن بولغان شهكىللهندى، لېكىن كېرهكسىز نهرسىلهرنى شۇ 

باشقا بىرىگه سېتىپ بېرىشكه تېخى كۆنهلمىدۇق، بهلكى قانداقتۇر يىراق 

نامراتراق تۇغقانلىرىمىزغا بىكارغا ھهتتا زورالپ دېگۈدهك بېرىۋېتىمىز، ئۇالرچۇ 

ئهمما بۇ . ئۆزىمىز قهدىرلهپ ئىشلهتكهن بۇ نهرسىلهرنى ئهزهلدىن چوڭ بىلمهيدۇ

ر ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن ئاشۇ نهرسىلهرنى سېتىۋېلىش ئۈچۈن يهردىچۇ كىشىله

,� "   "مهن . خېلى جايالردىن ماشىنىلىرىنى ھهيدهپ كېلىشىدىكهن

سېتىش ئۈچۈن پاكىز يۇيۇپ ئېسىپ قويۇلغان نۇرغۇن كىيىملهرنى كۆرگىنىمده 

ىالرنىڭ سىلهرده باشق"دهسلهپ ھهيران قېلىپ بىر ئامېرىكىلىق ساۋاقدىشىمدىن 

كىيگهن كىيىملىرىنى، يهنى ئىچ كىيىملىرىنى كىيىشنى ئېگىر ئالىدىغان ئىش 

سىلهردىچۇ؟ كىيمهيدىغان "دهپ سورىغىنىمدا ئۇ ئهكسىچه مهندىن " يوقمۇ؟

دهپ سورىغان ئىدى، مهن ئوڭايسىزالنغان " كىيىملىرىڭالرنى تاشلىۋېتهمسىزلهر؟

گه بېرىۋېتىمىز، ئهمما ئىچكى ياق تاشلىۋهتمهيمىز، نامرات كىشىلهر"ھالدا 

" كۆرپىلهرگه ئىچ ئهستهلىك قىلىۋېتىمىز-كىيىملهرنى كۆيدۈرۈۋېتىمىز ياكى ئورۇن

بۇمۇ بولىدىغان چاره ئىكهن، بىزده بايالرال نامراتالرغا . "دىگىنىم ئېسىمده

دا ساتىدۇ، "   "ئىئانه قىلىۋېتىدۇ، ئادهتتىكى پۇخراالر مانا مۇشۇنداق 
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ئارقىدىن ئۇ قوشۇپ قويدى ". اجلىق كىشىلهر تالالپ سېتىۋالىدۇئېھتىي

ئامېرىكىلىقالر باي ئهمهس، ئهمما ئىقتىسادچىل، ھهشهمهت قوغالشمايدۇ، "

شۇ كۈنى ." ئۆزىگه الزىمال بولسا ئۇ نهرسىنى قهيهردىن سېتىۋېلىشنى ئويالشمايدۇ

نامراتلىقنىڭ بىزدىكى . "ئۇ ماڭا ناھايىتى ئهھمىيهتلىك دهرس ئۆتكهن ئىدى

 . مهن ئويلىنىپ قالغان ئىدىم" مهنبهسى ھهشهمهتچىلىكمۇ قانداق؟

 

مهن بىر چهت ئهللىك بولۇش سۈپىتىم بىلهن ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىنى 

كۆزىتىۋاتاتتىم، ئۇالرنىڭ ئۆگىنىشكه تېگىشلىك جايلىرىنى ئۆگىنىۋاتاتتىم، 

رىتا قانداق مۇئامىله شۇنداقال ئۆزۈم قوبۇل قىاللمايدىغان بهزى مىجهزلىرىگه قا

قىلىشنى، ئۇالرنىڭ ئۆزىنى ئامېرىكىلىق دهپ ئۈستۈن تۇتىدىغان ھاكاۋۇر 

جۇلىيانىڭ زىياده . خاراكتېرىگىمۇ قانداق تاقابىل تۇرۇشنى بىلىۋالغان ئىدىم

ھاكاۋۇرلۇقى، باشقىالرغا يۆلىنىۋېلىش پسىخىكىسىغا قارىتا قانداق تاقابىل 

 ئۇنىڭ بىلهن بىلله تۇرۇش جهريانىدا تۇرۇش، ئۆزۈمنى قوغداشنى مهن

بۇ ھهقته ئۆتكهنكى خېتىمده توختالغىنىم ئۈچۈن بۇ يهرده . ئۆگىنىۋالغان ئىدىم

مهن كىشىلهرگه ھاكاۋۇرلۇق قىلمىدىم، ئهمما . ئارتۇق توختىلىپ ئۆتمهيمهن

مۇشۇنداق ھاكاۋۇر، مهنمهنچى كىشىلهرگه يولۇققىنىمدا ئۆزۈمنى تۆۋهنمۇ 

ى ئۆزۈمنىڭ ئىقتىدارىمنى ئۇالرغا كۆرسىتىپ قويدۇم، ئۇالرنىڭ تۇتمىدىم، بهلك

بۇ ھهقته بهزى كۆڭۈلسىز ئىشالرغا . ئاجىز جايلىرىنىمۇ ئۆزلىرىگه تونۇتۇپ قويدۇم

يولۇققان ئىدىم، ئهمما ئۆزۈمنىڭ سهمىمىيلىكى، راسچىللىقى، تىرىشچانلىقى 

ىمنى ئۇالرغا بىلدۈرۈپ بىلهن ئۆزۈمنىڭ ئۇالردىن ھهرگىزمۇ تۆۋهن تۇرمايدىغانلىق

مېنىڭچه سىز بۇ جهمئىيهتته ياشايمهن دېسىڭىز چوقۇم ئالدى . قويغان ئىدىم

 . بىلهن ئۆزىڭىزنى قهدىرلهشنى ئۆگىنىۋېلىشىڭىز تولىمۇ مۇھىمدۇر
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بۇ يهرده سىز . شۇنداق سابا، بۇ يهردىكى ھايات كۈرهش ئىچىدىكى ھاياتتۇر

لىقلىرىڭىزنى ھهل قىلىشنى تىرىشىشىڭىز؛ مۇستهقىل ھالدا قىيىنچى

ئۆگىنىۋېلىشىڭىز؛ شۇنداقال ئامېرىكىلىقالرنىڭ تۇرمۇش رىتىمىغا ماسلىشىشىڭىز؛ 

خاراكتېرلىرىغا قانداق مۇئامىله قىلىشنى، نۆۋىتى -ئۇالرنىڭ تۈرلۈك مىجهز

كهلگهنده ئۇالرنىڭ سىزگه كهلتۈرگهن تۈرلۈك قىيىنچىلىقلىرىغا قانداق تاقابىل 

 . ېلىشىڭىز تولىمۇ زۆرۈردۇرتۇرۇشنى ئۆگىنىۋ

 

 . خوش، بۈگۈن مۇشۇنچىلىك يازاي، ئامان بولۇڭ

 

  الله --- 

 

 

 

 

 

19-     

 

 ساالم سابا، 
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 . خېتىڭىزنى تاپشۇرۇۋالدىم

 

 

 

سىزنىڭ چهت ئهلده بىلىم ئېلىۋاتقان ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ ئىلىم ئېلىش يولىدا دۇچ 

ه بۇالرنى ھهل قىلىش يولىدىكى كېلىۋاتقان تۈرلۈك قىيىنچىلىقالر ۋ

 . تىرىشچانلىقلىرىغا قىزىقىۋاتقانلىقىڭىزنى بىلىپ تۇرۇپتىمهن

 

 

 

يىلالردىن بۇيان چهت ئهلگه چىقىپ ئوقۇيدىغان ئوقۇغۇچىالر ناھايىتى -90

تېزلىكته كۆپىيىپ بېرىۋاتىدۇ، جۈملىدىن ئامېرىكا ۋه ياۋروپادىكى ئالىي 

تورلۇق ئۇنۋانى ئالغان ئۇيغۇر ياشلىرىمۇ مهكتهپلهرده ماگىستىرلىق ۋه دوك

ئۇالر ھهرقايسى تهتقىقات ئورۇنلىرىدا ئالىي مهكتهپلهرده .كۆپىيىشكه باشلىدى

ئۇالرنىڭ .ئۇيغۇر مائارىپى ۋه پهن تېخنىكىسى ئۈچۈن تۆھپه قوشۇپ كهلمهكته

بهزىلىرىنى ۋهتهندىكى ياشلىرىمىز ياخشى بىلىدۇ، ئۇالر ھهققىده بۇ يهرده 

 . ه توختىلىپ ئۆتمهيمهنئارتۇقچ

 

 

 

مهن بۈگۈن پهقهت ئامېرىكىدا ئوقۇۋاتقان ئۆزۈم بىلىدىغان ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ 

ئىلىم ئېلىش يولىدا ئۇچرىغان تۈرلۈك قىيىنچىلىقلىرى ۋه ئۇنى يېڭىش يولىدىكى 
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 . تىرىشچانلىقلىرى ھهققىده توختىلىپ ئۆتمهكچىمهن

 

 

 

تىرلىق ئاسپىرانتلىقىدا ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر ھازىر ئامېرىكىدا دوكتورلۇق ۋه ماگىس

دىن ئاشىدىكهن، ئهلۋهتته مهن ئۇالرنى ستاتىستىكا قىلىپ 100ئوقۇغۇچىالر 

چىقىشقا تېخى ۋاقىت چىقىرالمىدىم، ئهمما ئۇالرنىڭ ئوقۇش جهريانىدا يولۇققان 

 قىيىنچىلىقلىرى ۋه ئۇالرنى ھهل قىلىش يولىدىكى تىرىشچانلىقلىرى ھهققىده ئۆزۈم

ئادىل ئهپهندى قانۇن پهنلىرى . ئاڭلىغانلىرىمنى ياش دوستلىرىمغا سۇنماقچىمهن

بويىچه دوكتورلۇقنى تۈگىتىپ، ھازىر ئامېرىكىدىكى مهلۇم ئادۋۇكاتالر 

تاسادىپى پۇرسهتته ئۇنىڭ بىلهن .باشقارمىسىدا ئادۋۇكاتلىق قىلىۋېتىپتۇ

قانداق، " سوئالى ئۇچرىشىپ قالدىم، ئۇنىڭ تۇنجى ئۇچراشقاندىال سورىغان

مهن ئوچۇق كۆڭۈللۈك بىلهن . دېگهندىن ئىبارهت بولدى" ئوقۇماق تهسمىكهن؟

شۇنداق، بهك تهس ئىكهن، بولۇپمۇ ئامېرىكىدا "ئۇنىڭغا ئۇدۇلال جاۋاب بهردىم، 

توغرا دهيسىز، بىر تهرهپتىن ئىشلهپ، بىر تهرهپتىن ئوقۇماق ...". "ئوقۇماق

هنمۇ بېشىمدىن ئۆتكۈزگهن ئىدىم، راستىمنى ھهقىقهتهن تهس، بۇ كۈنلهرنى م

دېسهم مهن مۇشۇ يهرگه كېلىپ ئوقۇشنىڭ ھهقىقىي قهدرىگه يهتكهن بولدۇم، 

 ياشقا كىرگىنىمده ئوقۇش قارارىغا كېلىپ، مانا ھازىر دوكتورلۇق 35شۇڭا 

مۇشهققهتلىرىمنى سۆزلهپ كهلسهم -بۇ يىلالردا تارتقان جاپا. ئۇنۋانىنى ئالدىم

ماڭا . ئهمما ھازىر بۇالرنى ئۇنتۇپ كهتتىم... كۈندۈزمۇ يهتمهيدۇ- بىركۈچه

ئهڭ تهسىر قىلغىنى يهنىال ئامېرىكىلىق ساۋاقداشلىرىمنىڭ كىشىنى ھهيران 

مهن ۋهتهندىكى چېغىمدا ئۆزۈمنى قالتىس ئهقىللىق ! قالدۇرغۇدهك تىرىشچانلىقى
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لىرىمنى قاتتىق ھېساباليتتىم، بىر نهچچه سائهت ئولتۇرۇپ كىتاب كۆرگهن كۈن

ئۇنىۋېرسىتېتتىكى چېغىمدا ئانچه تىرىشچان . ئۆگىنىۋهتتىم دهپ قارايتتىم

ئوقۇغۇچىالردىن ئهمهس ئىدىم، ماڭا نىسبهتهن دهرسلهر شۇنچه يېنىك 

ئۈرۈمچىده چوڭ بولغىنىم ئۈچۈن خهنزۇ تىلى مهخسۇس كهسپىنىڭ .تۇيۇالتتى

.  تۇيۇلۇپ باقمىغان ئىدىئوقۇغۇچىسى بولغان ماڭا دهرسلهر ئهزهلدىن ئېغىر

ئېسىمده قېلىشىچه ئاشۇ تۆت يىل جهريانىدا مهكتهپ كۇتۇپخانىسىغا ئاران 

ئىككى قېتىم كىرگهن ئىكهنمهن، ئهمما بۇ يهرده دوكتورلۇقنى ئوقۇش جهريانىدا 

چۈنكى ھهر !..كۇتۇپخانىغا كىرهلمىگهن كۈنۈم پهقهت ئىككى كۈنال بولدى

خېلىال كىچىك بولغان ئامېرىكىلىق سائهتلىك دهرسته ئاشۇ مهندىن 

ساۋاقداشلىرىمنىڭ قىزغىنلىق بىلهن مۇنازىرىگه قاتنىشىشى، ئۇالرنىڭ شۇ قهدهر 

ئوچۇق، شۇ قهدهر دادىللىق بىلهن ئۆز كۆزقاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشى مېنى 

ھهم ھهيران قالدۇراتتى، ھهم ئۆزۈمنىڭ ئۇالر ئالدىدا شۇنچىلىك ئاجىز 

ئۇالرمۇ ماڭا ئوخشاشال بىر تهرهپتىن ... ىلدۈرۈپ قوياتتىئىكهنلىكىمنى ب

ئىشلهپ بىر تهرهپتىن ئوقۇيدىغان ئوقۇغۇچىالر، ئهمما ئۇالرنىڭ ئاشۇ 

دهرىجىدىكى پىكىر ئىقتىدارى ئهقلىمنى الل قىلىدۇ، شۇڭا ئۇالردىن قالماسلىق 

 ..." ئۈچۈن ھهسسىلهپ تىرىشاتتىم

 

 

 

ۇ يهرگه دهسلهپ كهلگهن چېغىمدا گ مهن ب! ئۇنىڭ دېگىنى ھهقىقهت ئىدى

ئهپهندىنىڭ ئاشۇ ئاسپىرانتالرغا دهرس ئۆتكهن چېغىدىكى، ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهر 

سائهتلىك دهرسته شۇ قهدهر جانلىق، شۇ قهدهر پىشقان پىكىرلهرنى ئوتتۇرىغا 

Un
Re

gis
te
re
d



تارتىش -قويغانلىقىنى ھهر سائهتلىك دهرسنىڭ قىزغىن مۇنازىره كهسكىن تاالش 

ئهمما ھازىر قىلچىمۇ . ىنىنى كۆرگىنىمده ھهيران قالغان ئىدىمئىچىده ئۆتك

ھهيران قالمايدىغان بولدۇم، ھازىر مهن تولۇق كۇرسنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى بىلهن 

ئىنگلىز تىلى كهسپىده ئوقۇۋاتىمهن، ئۇالر ئاسپىرانتالر ئهمهس، ئهمما ھهر 

. ىچىده ئۆتىدۇتارتىش ئ- سائهتلىك دهرسىمىز ئوخشاشال قىزغىن مۇنازىره، تاالش

 يىللىق ئوقۇتقۇچى، ئهمما مېنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىمدا ئهزهلدىن بۇ خىل 13مهنمۇ 

ئهلۋهتته بهزى چاغالردا ئايرىم . قىزغىن مۇنازىره بولۇپ باققىنىنى ئهسلىيهلمهيمهن

مهسىلىلهر ھهققىده ئوقۇغۇچىالرنى مۇنازىره قىلىشقا، ئۆز پىكرىنى بايان قىلىشقا 

ر قېتىم پىكىر قىلىدىغانالر ھامان ئاشۇ مۇقىملىشىپ قالغان بىر ئۇيۇشتۇراتتىم، ھه

 ! نهچچه ئوقۇغۇچىم بوالتتى خاالس

 

 

مانا ھازىر مهن ئوقۇۋاتقان سىنىپ ئىنگلىز تىلى كهسپى سىنىپى بولۇپ، 

سۆزلهش، ئوقۇپ چۈشىنىش، گىرامماتىكا، يېزىقچىلىق -دهرسلىرىمىز، ئاڭالش

 مىنۇتچه بۈگۈنكى دهرسنىڭ ئاساسى 5مىز ئوقۇتقۇچى. دېگهنلهردىن ئىبارهت

مهقسىتىنى تونۇشتۇرغاندىن كېيىن، ئالدى بىلهن تۈنۈگۈنكى تاپشۇرۇق 

ئهھۋالىنى تهكشۈرىدۇ، ھېچكىمنىڭ ھهرقانداق باھانه بىلهن تاپشۇرۇقنى 

ئىشلىمهسلىكىگه ھهددى ئهمهس، چۈنكى دهرس نهتىجىڭىز ئاشۇ تاپشۇرۇق 

لىدۇ، ئاندىن تاپشۇرۇق ئىشلهش جهريانىدا ھهل ئهھۋالىڭىزنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئا

قىاللمىغان مهسىلىلهرنى ئوتتۇرىغا قويۇشىڭىزنى تهلهپ قىلىدۇ، ئوقۇتقۇچى مانا 

مۇشۇ مهسىلىلهرگه جاۋاب بېرىش جهريانىدا سىزنىڭ بۇنىڭغا بولغان 

قاراشلىرىڭىزنى سوراپ تۇرىدۇ، يېڭى دهرس مهزمۇنىنى سۆزلهپ بولۇپال 
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مهشىقلهرنى ئىشلهشكه ئۇيۇشتۇرىدۇ ۋه ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئۆزىنىڭ ئوقۇغۇچىالرنى 

مانا بۇ خىل دهرس ئۆتۈش ... كۆرۈلگهن خاتالىقالرنى تۈزىتىشىنى تهلهپ قىلىدۇ

جهريانىدا ئهلۋهتته ھهر بىر ئوقۇغۇچىنىڭ ئهمهلىي ئهھۋالى مانا مهن دهپال 

ىمنىڭ ئارقىدا مهن ئاشۇ مهندىن كىچىك بولغان ساۋاقداشلىر... چىقىپ قالىدۇ

مانا بۇ بىزگه بۇ . قالماسلىق ئۈچۈن ھهسسىلهپ تىرىشىشقا مهجبۇر ئىدىم

تىرمىشىپ ئوقۇش -يهردىكى ئوقۇشنىڭ كهسكىن رىقابهت ئىچىدىكى تىرىشىپ

 . ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ تۇرۇپتۇ

 

 

 

 9دىلباھار، ئۇنىڭ ھېكايىسىنى باشقىالردىن ئاڭلىغان ئىدىم، ئۇ ئهنگلىيىده 

ىرىشىش ئارقىلىق ئاخىرى دوكتورلۇق ئۇنۋانىنى ئالغان ئىكهن، ئۇ بىر يىل ت

مهن بۇ ئوقۇش ئۈچۈن، نۇرغۇن بهدهللهرنى تۆلىدىم، " دوستىغا يازغان خېتىده

!" نۇرغۇن نهرسىلهردىن ئايرىلدىم، ئهمما مېنىڭچه بۇالرنىڭ ھهممىسى ئهرزىيدۇ

ئهمما . هممۇ بولىدۇقۇتلۇق، ئۇنىڭ بىلهن كهسىپداش دېس. دهپ يازغان ئىكهن

ئۇ ۋهتهندىكى چېغىدىال ئىنگلىز تىلىغا ناھايىتى پىششىق بولۇپ، تولۇق ئوقۇش 

مۇكاپاتى بىلهن بۇ يهرده ماگىستىرلىقنى قايتا ئوقۇۋاتىدۇ، ئۇنى تهلىيى كهلگهن 

 . ئوقۇغۇچىالردىن دېيىشكه بولىدۇ

 

 

 

ان مهسىلىلىرىنى ئهمما بىر كۈنى ئۇ ماڭا ئۆزىنىڭ ئوقۇش جهريانىدىكى ئۇچرىغ
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ئالمىسام " !#"ھهممه دهرسلهردىن ! تىرىشمىسام بولمايدۇ: "سۆزلهپ كېلىپ

شۇنچه تىرىشىۋاتىمهن، لېكىن ! ئوقۇش مۇكاپاتىمنى توختىتىۋېتىشى مۇمكىن

ئۆزۈمنىڭ ھهر ۋاقىت ئاشۇ ساۋاقداشلىرىمغا تهڭ كېلهلمهيۋاتقانلىقىمنى، ئۆزۈمده 

ئهمهلىيهتته ئۇالرمۇ ! ى ھېس قىلىپال تۇرىمهنقانداقتۇر بىر نهرسىنىڭ كهملىكىن

ئوخشاشال دهم ئېلىش كۈنلىرى ئىشلهيدىكهن، ئۇالرنىڭ قايسى چاغالردا 

 . دېگهن ئىدى!" ئۆگىنىپ بولىدىغانلىقىغا ھهيرانمهن

 

 

 

.  يىل بولۇپتۇ9ئۇ ئامېرىكىغا كهلگىلى . ياشالردا بولسا كېرهك30رهيھان، ئۇ 

 بۇ چىرايلىق قىز تۇنجى كۆرۈشۈمدىال ماڭا ئاجايىپ ئادهتته كۈلۈپال يۈرىدىغان

ياخشى تهسىر قالدۇرغان ئىدى، ئۇ رازىيهنىڭ ئهكسىچه قىزغىن، گهپدان 

 . مىجهزى ئوچۇق قىز ئىدى

 

 

 

بۇ يول ! بهك ياخشى ئويالپسىز"ئۇ مېنىڭ ئوقۇماقچى بولغانلىقىمنى ئاڭالپ،

 21مهن .  بولمىسا كېرهكھهقىقهتهن بهك تهس، لېكىن ئوقۇشتىنمۇ ئارتۇق ھۇزۇر

يېشىمدا بۇ يهرگه كهلگهن ئىدىم، كهلگهن چېغىمدا بىر ئېغىزمۇ ئىنگلىزچه 

يولدىشىمنىڭ ئوقۇشىنى داۋامالشتۇرۇشى ئۈچۈن . سۆزلىيهلمهيتتىم دېسهم بولىدۇ

ئىشلهشكه مهجبۇر بولدۇم، ئىشلهش جهريانىدا تىلىم چىقتى، كېيىنچىرهك 

مچىسى بولدۇم، ئاشۇ جهرياندا بىر تهرهپتىن دوختۇرخانىدا سېستراالر يارده
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سېسترالىق "ئىشلهپ بىر تهرهپتىن سېستراالر مهكتىپىده ئوقۇپ كېيىن 

" دورىگهرلىك" يىل كهتتى، مانا ھازىر 6ئالدىم، بۇنىڭغا " گۇۋاھنامىسى

 يىل بوپتۇ، مهن بىر تهرهپتىن ئىشلهپ بىر تهرهپتىن 9. كهسپىده ئوقۇۋاتىمهن

 ." ئوقۇۋاتقىلى

 

 

 

نىشان مېنىڭ ئوتتۇرا مهكتهپتىكى ساۋاقدىشىم ئىدى، ئۇنىڭ ئايالى رامىله بولسا 

ئۇنىڭ تېببىي ئىنستىتۇتتىكى ساۋاقدىشى بولۇپ، ئۇالر ۋهتهندىكى چېغىدا خېلى 

ئوبدان دوختۇرخانىالردا دوختۇر ئىدى، ھازىر بۇ يهرده بىر تهتقىقات ئورنىدا 

سپىمىزنى تاپتۇق دېسهك بولىدۇ، ئهمما بىز ھهر ھالدا ئۆز كه. "ئىشلهۋېتىپتۇ

مانا بۇ نىشاننىڭ مهن بىلهن " مۇشۇ كۈنگه ئېرىشكۈچه نۇرغۇن تهر تۆكتۇق

مهن ۋهتهندىكى چېغىمدا، ئۆزۈمنى . "تۇنجى كۆرۈشكىنىده دېگهن گېپى

قالتىس چوڭ دوختۇر ھېساباليتتىم، ھهر قېتىملىق ئوپېراتسىيىدىن چىققىنىمدىن 

قىزىل "قانلىرىنىڭ مېھمان قىلىشىدا بوالتتۇق، راست كېيىن، بىمارنىڭ تۇغ

دېگهن شوئارىمىز بار ئىدى، مهنمۇ ئۆز كهسپىي ئهخالقىمدا " بوالق ئالمايمىز

ئهزهلدىن ئۇ نهرسىنى ئېلىپ باقمىدىم دېسهم بولىدۇ، لېكىن مېھماندارچىلىقىمىز 

ئۈزۈلمهيتتى، قانچه كېچىلهرنى ئاشۇ مېھماندارچىلىقالردا بىھۇده 

ۆتكۈزۈۋهتكىنىمنى ئهسلىيهلمهيمهن، تىرىشىپ كىتاب كۆرگهن، ئىزدهنگهن �

ئهمما ھازىر بىر كۈنمۇ كىتاب كۆرمهي ئۆگهنمهي ... چاغلىرىم ئاز ئىدى

ئېلىش ئۈچۈن " دوختۇرلۇق كىنىشكىسى" ھازىر  ئۆتكۈزهلمهيمهن ۋاقتىمنى

 ئىشتىن ئۆگىنىۋاتىمهن، ئهمما بۇ ئۆگىنىش مهكتهپته ئهمهس بهلكى ھهر كۈنى
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 ..." ھېرىپ قايتقىنىمدا ئۆيۈمده تۈن نىسپىدىن ئاشقان چاغدا بولۇۋاتىدۇ

 

 

 

بولۇپ كېلىپ، نېمه " ۋىزىتىڭ سچوالر"سابا، مېنىڭ بۇ يهرگه بىر يىللىق 

ئۈچۈن يهنه داۋاملىق ئوقۇش ئۈچۈن، نۇرغۇن بهدهللهرنى تۆلهپ بۇ يهرده 

 . پ ئوياليمهنقالغانلىقىمنىڭ سهۋهبىنى ئهمدى چۈشهنگهندۇر ده

 

 

چۈنكى مهن بۇ يهرده بۇ مۇھىتتا ئۆزۈمنىڭ نهقهدهر ئارقىدا قالغىنىمنى، 

ئۆگىنىشكه تېگىشلىك، ھهل قىلىشقا تېگىشلىك نۇرغۇن نهرسىلهرنىڭ بارلىقىنى، 

گهرچه ئوقۇيدىغان، بىلىم ئالىدىغان ئهڭ ياخشى ...تېخىمۇ چۈشىنىپ يهتتىم

ما بهل قويۇۋهتكۈم كهلمىدى، تىرىشىپ چاغلىرىم ئۆتۈپ كهتكهن بولسىمۇ، ئهم

بېقىشنى، ئۆزۈم ئارزۇ قىلغان ئوقۇشنى باشقا ئېلىپ چىقىش قارارىغا كهلدىم، 

 ... گهرچه بۇ يول شۇنچه جاپالىق بولسىمۇ

 

 

 . خوش ئامان بولۇڭ

 

 

 

نى "ئامېرىكا ئىندىئانلىرى ھهققىدىكى قايتا ئويلىنىشىم"كېيىنكى خېتىمده 
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 . نسىزگه يولالپ بېرىمه

 

 

 

 الله -- 

 

 

 

 

 

20-     

 

 

 

 ساالم سابا، 

 

ئۆتكهنكى خهتلىرىمده سىزگه ئۆزۈمنىڭ ئامېرىكا ئىندىئانلىرى ھهققىدىكى 

دهسلهپكى قاراشلىرىمنى يوللىغان ئىدىم،مانا ئهمدى بۇ يهرده تۇرغان ۋاقتىمنىڭ 

پ، ئۆزۈم ئۇزىرىشى، ئىنگلىز تىلى سهۋىيهمنىڭ بارغانچه ياخشىلىنىشىغا ئهگىشى

ئارزۇ قىلغان ئىندىئانالر تۇرمۇشى، تارىخىغا مۇناسىۋهتلىك ئهسهرلهر بىلهن 

 ... تونۇشۇش ئىمكانىيىتىگه ئىگه بولدۇم

 

Un
Re

gis
te
re
d



ئهمما نېمىسىنى دهي، ئۇالر ھهققىده بىلگهنلىرىم قانچه جىق بولغانسېرى كۆڭلۈم 

ىن مهن ئوكيانالر ئاتالپ، يېق. شۇنچه پهرىشان بولىدىغان بولۇپ قالدىم

قېرىنداشلىرىمدىن ئايرىلىپ، گهرچه تۇرمۇش ئادىتى، مهدهنىيىتى ئوخشىمىسىمۇ 

ئهمما ئېتىقاتى، پسىخىكىسى بىز بىلهن ئوخشىشىپ كېتىدىغان ئامېرىكىنىڭ بۇ 

ئهسلى يهرلىك ئاھالىلىرى بىلهن تونۇشۇش ئارزۇسىدا بۇ زېمىنغه قهدهم باسقان 

ىر مىنۇتمۇ توختاپ قالغىنى يوق، نېمه توغرا، ئۇالرغا بولغان قىزىقىشىم ب. ئىدىم

ئۈچۈندۇر تارىخ سهھنىسىده ئۆز رولىنى يوقىتىۋاتقان، مىللهت سۈپىتىده مهۋجۇت 

بولۇش، ھازىرقى زامان دۇنيا مهدهنىيىتىنىڭ بىر قىسمىغا ئايلىنىش ھوقۇقىدىن 

 مۇھهببىتىم بارلىقىغا بهزىده- ئايرىلىپ قالغان بۇ ئىنسانالر توپىغا شۇنچه مېھرى

 . ھهيران قالىمهن

 

مېنىڭ ئىندىئانالرغا ئائىت ماتېرىيالالرنى توپالۋاتقىنىمنى بىلگهن رازىيه بىر كۈنى 

نېمه قىلىسىز ئۇالر ھهققىده شۇنچه ئىزدىنىپ؟ ئهرزىمدۇ، "نارازى بولغان ھالدا 

مورگاندىن باشالپ نۇرغۇنلىغان غهرب ئالىملىرى ئۇالرنى تهتقىق قىلىپ بولغان، 

ىده نۇرغۇن كىتابالر يېزىلدى، نۇرغۇن ماقالىالر ئېالن قىلىندى، ئۇالر ھهقق

 ..." ئۇيغۇرالر ھهققىده يازسىڭىز بولمامدۇ! ئهجهبا بۇالر يهتمهمدۇ؟

 

ئۇ توغرا دهيتتى، ئامېرىكىدىكى بۇ يهرلىك ئىنسانالر توپى ھهققىده ھهقىقهتهن 

غان ، ھازىر بۇ تېما نۇرغۇن تهتقىقاتالر ئېلىپ بېرىلغان، سانسىز كىتابالر يېزىل

ئامېرىكىلىقالرنىڭ . ئامېرىكىدا ئۇنچه قىزغىن تېمىالردىنمۇ ئهمهس ئىدى

ئىندىئانالر ھهققىده كۆپ سۆزلىگۈسى كهلمهيتتى، كۆپىنچه كىشىلهر بۇ تېمىدىن 

 . ئۆزلىرىنى قاچۇراتتى
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ۋاشىنگتوندىكى چېغىمدا ۋهتهنده ئۇيغۇرالر ئارىسىدا خېلى كۆزگه كۆرۈنگهن ، 

 تولىمۇ ھۆرمهتلهيدىغان بىر تارىخشۇناس ئاكىمىز مېنىڭ ئامېرىكا مهن

ئادىتىگه قىزىقىۋاتقىنىمنى ئاڭلىغاندىن كېيىن -ئىندىئانلىرىنىڭ ئۆرپ

ئىندىئانالر ھهققىده "تهشهببۇسكارلىق بىلهن مېنى ئىزدهپ كهلدى ۋه ماڭا

مهنمۇ جىق ئىزدىنىۋېتىپسىز، ھهقىقهتهن بۇ تولىمۇ ياخشى تېما، ئۇالر ھهققىده 

ئىزدهنگهن ۋه ئۇيغۇرالرغا ئوخشايدىغان بهزى مهسىلىلهرنىمۇ بايقىغان ئىدىم، 

مېنىڭچه بۇ تېمىدىن ! ئهمما كېيىن بۇ تهتقىقاتىمنى پۈتۈنلهي توختاتتىم

ئۇنىڭ پوزىتسىيىسى خېلىال قاتتىق ئىدى، مهن كۆڭلۈم بىر !" ئۆزىڭىزنى تارتىڭ

ئهمما يهنىال قايىل بولمىغان ھالدا نهرسىنى تۇيغاندهك ئۇنىڭغا قارىدىم، 

شامان "نېمىشقا ئۇنداق دهيسىز، مهن ئۇالرنىڭ "ئۇنىڭدىن قايتۇرۇپ سورىدىم 

ئېتىقادىغا ئائىت مهزمۇنالردىن ئۇيغۇرالرنىڭ خهلق ئارىسىدا ساقلىنىپ " دىنى

قېلىۋاتقان بهزى ئهتىقاد ئادهتلىرى بىلهن تولىمۇ يېقىن بولغان نهرسىلهرنى 

بهئهينى بىزنىڭ " شامان ئۇسسۇللىرى"مهن، ھهتتا ئۇالرنىڭ بهزى بايقاۋاتى

توغرا دهيسىز، بهلكىم !" "نىڭ ئۆزى ئىكهنغۇ؟"باخشىالرنىڭ پىره ئوينىشى"

... سىز ئويلىغاندىنمۇ جىق مهسىلىلهرده ئۇالر ئۇيغۇرالرغا ئوخشىشىپ كېتىدۇ

تىتىڭ، ئۇالرنى ئهمما ئهگهر مېنىڭ سۆزۈمنى ئىلىك ئالسىڭىز بۇ تهتقىقاتنى توخ

چۈشهنگهنسېرى، ئۇالر ھهققىده بىلىدىغانلىرىڭىز قانچه كۆپهيگهنسېرى شۇنچه 

. ئۇ گېپىنىڭ ئاخىرىنى يۇتۇۋهتكهن ئىدى..." كۆڭلىڭىز يېرىم بولىدۇ

 ... ئىككىمىزنىڭ سۆھبىتى ئاشۇنداق كۆڭۈلسىز ئاياغالشقىنى ھېلىمۇ ئېسىمده

 

ئاشۇ خىل كهيپىيات مهنده مانا ھازىر ھهقىقهتهنمۇ ئۇ ماڭا دېگهن 
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... شۇ تاپ كۆڭلۈم بهكال يېرىم، يىغلىغۇمال كېلهتتى... ئىپادىلىنىۋاتاتتى

بۇالرنىڭ ھهممىسى تارىخقۇ "دهيتتىم ئۆزۈمگه، " توۋا نېمىشقا بۇنداق بولىمهن"

ئاخىر، ئامېرىكا ئىندىئانلىرى بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇنچىلىك يېقىن قانداشلىق 

 يىلالر ئىلگىرى سهبىرىيهدىن بۇ زىمىنگه كېلىپ 000 10، ئۇالر مۇناسىۋىتىمۇ يوق

ئولتۇراقلىشىپتۇ، بىزگه ئوخشىمىغان بىر مهدهنىيهت ئالىمىنى يارىتىپتۇ، ئاسىيا ۋه 

كولۇمبۇ بۇ ! ياۋروپا مهدهنىيىتى بىلهن ھېچقانداق يېقىنلىقىمۇ يوق ئۇالرنىڭ

) ھىندىستانلىقالر" (نالرئىندىئا"زېمىنگه قهدهم بېسىپ ئۇالرنى خاتا ھالدا 

دېگهندىن كېيىنال ئاندىن مهدهنىيلىك ئالىمى ئۇالرنى تونۇدى، ياۋروپا 

ياۋايى "كۆچمهنلىرى بۇ زېمىنگه كېلىپ ئولتۇراقالشقاندىن كېيىن ئۇالرنى دۇنيا 

 يىلدىن بۇيان 2000ئۇيغۇرالر بولسا ئاز كهم ... دهپ تونۇدىغۇ" مىللهتلهر

ا ئۆزىنىڭ شانلىق مهدهنىيىتى بىلهن دۇنيا مهدهنىيهت مهركىزىي ئاسىيا زېمىنىد

، ئۇالر بىلهن «مهدهنىي مىللهت»خهزىنىسىنى بېيىتىپ كېلىۋاتقان بىر 

 ئۈچۈن ياش «ئىندىئانالر قىسمىتى»نېمه ئۈچۈن ... ھېچقانچه باغلىنىشى يوق

ئۆزۈمدىن شۇنداق سوئالالرنى ..." تۆكۈسهن، كۆڭلۈڭ يېرىم بولىدۇ؟

ۆزۈمنى بهزلهيتتىم، ئهمما ئۇالرنىڭ يهر شارىنىڭ يهنه بىر تهرىپىده سورايتتىم، ئ

كېيىنكى چاغالردا ياۋروپادىن كۆچۈپ " مىيامى مهدهنىيىتى"ياراتقان شانلىق 

تهرىپىدىن دهھشهتلىك قىرغىن قىلىنغان " ئاقالر"كهلگهن يېڭى كۆچمهنلهر 

 ... رسىز تۆكۈلهتتىئېچىنىشلىق تارىخىنى ئوقۇۋاتقىنىمدا كۆز ياشلىرىم ئىختىيا

 

مانا بۈگۈن ئۇالرنىڭ ئۆز قىسمهتلىرىنى خۇالسىلىگهن بىر كىتابنى ئوقۇپ 

بۇ كىتابنى باشلىغىنىمغا بىر ئاي بولغان بولۇپ، بۈگۈن تولۇق . تۈگهتتىم

تۈگهتتىم، دهسلهپكى كۈنلهرده لۇغهتنىڭ ياردىمىده چۈشهنمىگهن سۆزلۈكلهرگه 
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يېزىپ ماڭغان ئىدىم، ئهمما كىتابقا قاتتىق بهلگه ئۇرۇپ يېنىغا تهرجىمىسىنى 

بېرىلىشىم كېيىنكى چغالردا سۆزلۈكلهرنىمۇ تاشالپ كېتىدىغان ھالهتكه 

يهتكۈزدى، ئهسلى يهرلىك ئاھالىدىن بولغان ئاپتورنىڭ چوڭقۇر ھاياجان، 

ئاجايىپ سهمىمىلىك بىلهن يازغان ھهر بىر جۈملىسى مېنى ئۆزىگه قاتتىق جهلپ 

 . قىلغان ئىدى

 

T.Cبۇ كىتابنىڭ ئاپتورى  .Mc توئۇچ تھه " يىلى -1971 لۇھان بولۇپ، ئۇ

دېگهن مهنىده "يهرنى تۇتىۋېلىش" ياكى " زېمىننى قۇچاغالش" ("ئهئارتھ

دېگهن نامدا بۇ كىتابنى يېزىپ پۈتتۈرگهندىن كېيىن ) تهرجىمه قىلىش مۇمكىن

نهشرىياتى تهرىپىدىن  «ھاللىداي لىتھوگراپھى ورپوراتىئون»شۇ يىلى ئامېرىكىدا 

 قېتىم قايتا 6ئايغىچه بۇ كىتاب -1 يىلى - 1972تۇنجى قېتىم نهشر قىلىنغان، 

نهشر قىلىنغان بولۇپ، ئاشۇ يىلى ئامېرىكىلىقالر ئهڭ قارشى ئالىدىغان كىتابقا 

ئايالنغان، شىمالىي ئامېرىكا قىتئهسىده ئامېرىكا ۋه كانادادا بۇ كىتاب ئهڭ 

 ! پ قالغانبازارلىق كىتاب بولۇ

 

ئاجايىپ گۈزهل نهسرىي تىل بىلهن يېزىلغان بۇ كىتابتا ئامېرىكىدىكى بۇ يهرلىك 

نىڭ، يېڭى كۆچمهنلهر "ئىندىئانالر"ئاھاله ياۋروپا كۆچمهنلىرىنىڭ تىلى بويىچه 

تهرىپىدىن قانداق قىرغىن قىلىنغانلىقى، ئۇالرنىڭ ئهسلىدىكى " ئاقالر"

نداق كهمسىتىلگهنلىكى، ئۇالر نهچچه مىڭ ئادهت ۋه مهدهنىيىتىنىڭ قا-ئۆرپ

يىلدىن بۇيان تىرىشىپ بهرپا قىلغان بارلىق بايلىقلىرىنىڭ يېڭى كۆچمهنلهر 

تاالڭ قىلىنغانلىقى، ئۇالر قهدىرلىگهن ئۇالر ئهزىزلىگهن - تهرىپىدىن قانداق بۇالڭ

نىڭ كۆپلهپ بوز يهر ئېچىشى، تهرىقچىلىق "ياۋروپا كۆچمهنلىرى"بۇ زېمىنننىڭ 
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قىلىشى نهتىجىسىده قاقاسلىققا ئايالنغانلىقى، دهرهخلهرنىڭ كېسىلىپ، ئۇالر 

نىڭ، بۇ زېمىندىن كېتىپ "ئورمان ئىالھى"قهدىرلهيدىغان، تېۋىنىدىغان 

نىڭ بۇ زېمىننى تاشالپ "ئاق بۈركۈت"قالغانلىقى، ئۇالر ئېتىقاد قىلىدىغان 

بهخش ئهتكهن ئانا دهريا كهتكهنلىكى، ئۇالر قهدىرلهيدىغان، ئۇالرغا ھاياتلىق 

مىسسىسىپى ۋه ئامازون دهريالىرىنىڭ قانداقالرچه ئاپهت دهريالىرىغا 

ئايالنغانلىقى، ئۇالر مۇقهددهس بىلىدىغان روككي تېغىنىڭ توختىماي قېزىلىش 

ياش بىلهن پۈتۈلگهن ھهر بىر - نهتىجىسىده قۇرۇقدالغانلىقى ئاپتورنىڭ قان

 ... ىبارىلهر بىلهن بايان قىلىنغان ئىدىسۆزىده، كۆڭۈلنى الل قىلغۇدهك ئ

 

بىز ئهزهلدىن مۇھتاجلىق : "ئاپتور كىتابىنىڭ مۇقهددىمىسىنى شۇنداق باشاليدۇ

روككي تېغى ۋه ... ۋه ئاچارچىلىق ئازابىنى تارتىپ باقمىغان ئىدۇق

مىسسىسىپى دهرياسى بىزگه تۈگىمهس بېلىقالر، شىرىن مېۋىلهر، تهملىك 

ئانىلىرىمىز مېۋىلهردىن ... ىق ئۈزۈم ۋه قوناقالرنى بېرهتتىپۇرچاق، كاۋا، تاتل

ئورمان "كهنتلىرىمىز ئورمان ئارىسىدا،... شىرىن شهربهتلهرنى تهيياراليتتى

 بىزنىڭ --ئورمانلىقتىكى بارلىق ھايۋانات ئۇچار قۇشالرنى " ئىالھى

انلىقتا ئانا دوستلىرىمىزنى ۋه بىزنى ئۆز پاناھىدا ساقاليتتى، بىز ئاشۇ گۈزهل ئورم

دهريا بويىدا، روككي تېغى باغرىدا قۇشالرنىڭ ناخشىسىغا جۆر بولۇپ، 

ئورمانلىقتىكى دوستلىرىمىز ئېيىق، يىلپىزالر بىلهن دوست بولۇپ خاتىرجهم ئىناق 

 ..." بىز شۇنچه غهمسىز ئىدۇق... ياشايتتۇق

 

لهن كاۋىپى بى"كۆركه توخۇ "بىز "... ئاقالر كهلدى... ئۇالر كهلدى"...

لىرىمىز ئۇالرنىڭ كېسىلىنى داۋالىدى، ئۇالرنى "شامان"ئۇالرنى مېھمان قىلدۇق، 
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ئۇالر ... ئىسسىق چېدىرلىرىمىزغا باشلىدۇق، مېھمان قىلدۇق، كۈتتۈق

بۇ ياخشىلىقىمىزنى مهڭگۈ ... مىننهتدار بولۇپ ئىسسىق ياشلىرىنى تۆكۈشتى

ر بۇ ياخشىلىقىمىزنى زادىال توغرا، ئۇال... ئۇنتۇمايدىغانلىقىنى ۋهده قىلىشتى

 «مىننهتدارلىق بايرىمى» يىلدىن بۇيان ھهر يىلى 400ئۇنتۇپ قالمىدى 

 كۈنى ئۇالر ئۈچۈن مۇقهددهس -4 ئاينىڭ -11ئۆتكۈزۈپ كېلىشىۋاتىدۇ، 

يېيىش ئارقىلىق يهرلىك خهلقلهرگه بولغان " كۆركه توخۇ"كۈن، ئۇالر 

 ! اتىدۇمىننهتدارلىقىنى ھېلىمۇ بىلدۈرۈپ كېلىشىۋ

 

تۈركۈملهپ بۇ زېمىنگه كۆچۈپ كېلىشتى، -ئهمما كېيىن ئۇالر تۈركۈملهپ"...

بىز ... دهسلهپ بىزدىن ئولتۇرغۇدهك ئۆي، قورسىقى تويغىدهك تاماق سورىدى

... قوناق، پۇرچاق، كاۋا، بېلىق، ياڭيو بىلهن ئۇالرنىڭ قورسىقىنى تويغۇزدۇق

دىر ۋه قوي يۇڭىدىن توقۇلغان ئىسسىق ئانىلىرىمىز ۋه ئاياللىرىمىز ئۇالرغا كهن

ئهدىيالالرنى توقۇپ بهردى، ئهرلىرىمىز ئۇالرغا كاال تهرىسىدىن ئىسسىق 

ئهمما ئهمما ئۇالر ئورمانلىقتىكى دهرهخلىرىمىزنى ... چېدىرالرنى قۇرۇپ بهردى

بۇ دهرهخلهردىن ھهشهمهتلىك ئۆيلهرنى ... كهسمهكچى بولۇشتى

غهزهپلىنىدۇ، ئۇنداق "ئورمان ئىالھى "بىز . ..ياسايدىغانلىقىنى دېيىشتى

چۆپ - دېدۇق، ئۇالر ئۇنىمىدى، دهرهخلهرنى كهستى، ئوت" قىلماڭالر 

ئورمان بىزنىڭ ئهجداتلىرىمىزنىڭ ئۆيلىرى ... گىياھالرنى چهيلىدى-گۈل

ئهجداتلىرىمىز ئورمانالر ئارىسىدا ئاشۇ ھهر بىر تۈپ دهرهخته بىزگه ... ئىدى

ئورمان ئىالھى ... ئهجداتالر روھى قورۇندى... ئىدىمهگگۈلۈك ھهمراھ 

ئۇالر ئورمانلىقتىكى دوسلىرىمىزنى ... گىياھالر يىغلىدى-غهزهپلهندى، گۈل

ھايۋاناتالرنى رهھىمسىزلىك بىلهن ئوۋلىدى، ئۇالرنى تۇتۇپ يېيىشكه 
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... زېمىن ياش تۆكتى... زېمىن بۇ قىرغىنچىلىقنى كۆتۈرهلمىدى... باشلىدى

 ... تىپ كهلگهن ئىدىئاپهت يې

 

ئۇالرغا دهسلهپ نهسىھهت قىلدۇق، ... بىز ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشىدىن يىرگهندۇق

نىھايهت ئۇالر بىزگه بۇ ... يالۋۇردۇق، ئۇالر پهرۋا قىلمىدى... ئاڭلىمىدى

زېمىننى ئۆزلىرىگه بېرىشىمىزنى بۇ يهردىن يىراققا، يهنىمۇ يىراققا كېتىشنى 

... غهزهپلهندۇق... ئىسهنكىرىدۇق... الدۇقبىز ھهيران ق...بۇيرۇدى

زېمىنىمىز ئۈچۈن، مۇققهددهس روككي تېغى ئۈچۈن، ئورمان ئىالھى ئۈچۈن، 

... دهريا ئانىمىز ئۈچۈن ئۇالر بىلهن ئېلىشتۇق، قانلىرىمىز دهريا بولۇپ ئاقتى

بىز ئورمان ئىالھىدىن يىراققا، يىراق ... ئانا زېمىنىمىز ئازاب ئىچىده ئىڭرىدى

ئۇالر بىزدىن تېچلىق تهلهپ ... ۆللهرگه كېتىشكه مهجبۇر بولدۇق�

ئهمما ... بىزگه يېڭى ماكان يېڭى زېمىن ھازىرالپ بېرىشتى... قىلىشتى

بىزنىڭ بۇ يهرنى ياقتۇرىدىغان ياكى ياقتۇرمايدىغانلىقىمىزنى سوراپمۇ 

بىزنى مۇشۇ جايدا مۇشۇ يېڭى ماكاندا يۇۋاشلىق بىلهن ... قويۇشمىدى

رنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئاڭلىشىمىزنى ئۇالرغا سهجده قىلىشىمىزنى تهلهپ ئۇال

نىڭ تۇرمۇش "مهدهنىي ئهل"بىزگه ئۆزلىرى ئېلىپ كهلگهن ... قىلىشتى

ئادىتىنى ئۆگهتمهكچى، ئۆزلىرىدهك ياشىھىمىزنى، ئۇالردهك زۇۋاندا 

 ..." سۆزلىشىشىمىزنى، ئۇالردهك غىزالىنىشىمىزنى تهلهپ قىلىشتى

 

شۇ تاپ كۆز ... كى ھهر بىر جۈمله، ھهر بىر سۆز يۈرهكنى ئېزهتتىكىتابتى

ئالدىمغا ئانا دهريا تارىم دهرياسى، ئانا ماكان تهكلىماكان، ئىلى دهرياسى، 

تارىم ۋادىسىدىكى ئالتۇنرهڭ . تهڭرى تېغىمىز كېلىشكه باشلىدى
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كى كېۋهز تېرىش ئۈچۈن كېسىلگهن چاغدى"توغراقلىرىمىزنىڭ بوز يهر ئېچىلىپ 

دهھشهتلىك مهنزىره، قاناس كۆلى بويىدىكى ئهخلهتكه تولغان قارىغايلىقالر، 

تهلكه تاغلىرى ئىچىدىكى كوالنغان مېھرىگىياھ، چۈچۈكبۇيىالر، قۇملىشىپ 

 . گهۋدىلىنىشكه باشلىدى... كهتكهن تارىم ۋادىسى، سۈيى قۇرۇغان لوپنۇر كۆلى

 

ق، سۇ ئىالھىغا چوقۇناتتۇق، شۇنداق، بىزمۇ ئانا دهريانى مۇقهددهس بىلهتتۇ

چۈنكى ئۇ پاكلىقنىڭ سىمۋولى ئىدى، تهڭرىنى مۇقهددهس بىلهتتۇق، شۇڭا 

دهپ ئاتايتتۇق، ئورمان ئىالھىدىن " تهڭرى تېغى"تاغلىرىمىزنى قهدىرلهپ 

 ... ئهيمىنهتتۇق، شۇڭا دهرهخلىرىمىزنى كهسمهيتتۇق

 

ئهمما ئوخشاش ... لىمىتوۋا ئوخشىمىغان مىللهت، ئوخشىمىغان مهدهنىيهت قات

كىتابتىكى ھهر بىر بايان ... !... ئېتىقاد، ئوخشاش پسىخىكا، ئوخشاش 

 يىلدىن بۇيان 200مېنى ئۆزىگه ئهسىر قىلىۋالغان ئىدى، ئاپتور يېقىنقى 

ئامېرىكىدا يۈز بهرگهن ھهر بىر تارىخىي ۋهقهلهرنى ئىزاھ شهكلىده باش قۇردا 

نىڭ بۇ خىل قىسمهتلهرگه "ئىندىئانالر "بېرىپ، ئارقىدىن ئاشۇ مهزگىلدىكى

نهسرىي شهكلىده يېزىلغان بۇ ئهسهر . بولغان ئىنكاسىنى يازغان ئىدى

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ . ياش بىلهن پۈتۈلگهن تارىخى ئىدى-الرنىڭ قان "ئىندىئان"

نېمه ئۈچۈن بۇ خىل قىسمهتكه دۇچار بولغانلىقى ھهققىده ئىزدهنگهن، بۇنىڭ 

شۇنداق سابا، كىتاب مېنى ئۆزىگه جهلپ .  تىرىشقان ئىدىسهۋهبىنى تېپىشقا

 --- خىيال كهپتىرىم ئىندىئانالر تۇرمۇشىدىن ھالقىپ ۋهتىنىمگه . قىلىۋالدى

تارىخ رهھىمسىز، ئۇ كىشىلهرگه ھهر خىل ... ئۇيغۇر ئېلىگه كهتكهن ئىدى

نىڭ قىسمهتلهرنى ئاتا قىلىدۇ، ئهمما كىشىلهرنىڭ تهقدىرى ئۆز قولىدا، مىللهت
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 ... تهقدىرى كېلهچىكى ئۆز قولىدا

 

مهسىله ئاشۇ تۈرلۈك قىسمهتلهرگه قانداق مۇئامىله قىلىش، دۇچ كېلىۋاتقان 

كهلكۈندهك يامراپ كېلىۋاتقان يات مهدهنىيهت ئالدىدا ئۆزىگه خاس بولغان 

ئهسلى مهدهنىيهت، ئهسلى ئهتىقاتنى قانداق ساقالپ قېلىش ۋه ئۇنى تارىخ 

 . الدا يېڭىچه روھ بىلهن سۇغىرىش مهسىلىسى بولسا كېرهكسهھنىسىگه ماس ھ

 

 خوش سابا، 

 

ئىندىئانالر ھهققىدىكى بايانلىرىم تۈگىمىدى، ئۇالر ھهققىده ئويلىغانلىرىمنى 

 . داۋاملىق سىزگه يولاليمهن

 

 . ئامان بولۇڭ

 

 الله-- 
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 : ساالم سابا

 

 ىلىدىغان ئامېرىكا جهمئىيىتىده دېموكراتىيه ۋه ئهركىنلىكنى تهشهببۇس ق

 ,%‚c%- رهڭ مهدهنىيهت، رهڭگارهڭ ياشاش ئۇسۇلى؛ ئوخشىمىغان كۆزقاراش 

 ئىدىيىلهرنىڭ مهۋجۇد بولۇپ تۇرۇشىغا يول قويۇلغان بولۇپ، سىز بۇ يهرده 
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 ئۆزگىچه ئاالھىدىلىككه ئىگه بولغان نۇرغۇنلىغان مهدهنىيهت ئامىللىرى بىلهن 

ئامېرىكىلىقالر ھهر خىل مهدهنىيهت . گه ئىگه بوالاليسىزئۇچىرىشىش پۇرسىتى

 . ئامىللىرىنى خاس نامالر بىلهن ئاتاشقائادهتلهنگهن

 ئافرىان ""ئىندىئان ئامهرىان"سىز ئامېرىكىلىقالرنىڭ ھهر ۋاقىت 

 جاپانىسه ""سپانىش ئامهرىكان""التىنو ئامهرىكان""ئامهرىان

 چىنهسه ""ارابىي ئامهرىكان""كورىيان ئامهرىكان""ئامهرىكان

 دېگهنگه ئوخشاش نامالر بىلهن كۆچمهنلهرنى ئاتىغانلىرىنى ".... ئامېرىكان

 ئاڭالپ تۇرىسىز، بۇنداق ئاتالغۇالرنى ئاڭلىغىنىڭىزدا ھهرگىزمۇ ئهجهبلىنىپ 

 . كهتمهڭ

 ئامېرىكا جهمئىيىتىده ئوخشىمىغان مهدهنىيهت ئامىللىرىنىڭ مهۋجۇد بولۇپ 

 خىل مهدهنىيهت -يول قويۇلغان بولۇپال قالماستىن، بهلكى خىلمۇتۇرۇشىغا 

 ئامىللىرى بۇ دۆلهتته ئۆزىگه خاس ئهنئهنىۋىلىكنى ساقلىغان ھهم باشقا 

 مهدهنىيهت ئامىللىرىنى قوبۇل قىلغان ھالدا ئهركىن تهرهققىي قىلىش پۇرسىتىگه 

 . ئىگه بولغان

 چه پارچه خېتىمده ئامېرىكا مهن بۈگۈنكى خېتىم ۋه بۇندىن كېيىنكى بىرنهچ

 جهمئىيىتىدىكى ئۆزگىچه ئاالھىدىلىككه ئىگه بولغان يهنه بىر كىشىلهر 

 ئىشىنىمهنكى ياش دوستلىرىم . الر ھهققىده توختالماقچىمهن" ئامىش"توپى

ئاددى "(پالئىن پهئوپله"ئامېرىكىلىقالر ئادهتته ئۇالرنى . بۇالرغا قىزىقسا كېرهك

 كىشىلهر ياكى 

¬-û%,دېيىشىدۇ) سىز كىشىلهر دېگهن مهنىده . 

  -18- 17الر يهنىال "ئامىش"ھازىرقى زامان ئامېرىكا جهمئىيىتىده 

كه تايىنىپ ياشاۋاتقان بولۇپ، "ناتۇرال ئىگىلىك"ئهسىرلهردىكى ئهنئهنىۋى 
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 ئۇالر 

 نىڭ ھېچقانداق ئىزنالىرىنى "زامانىۋى ئامېرىكا جهمئىيىتى"ياشىغان جايدا 

 ئۇالر ھازىرقى زامان مهدهنىي تۇرمۇشىدىن خالىي ھالدا، تاپالمايسىز،

 ھېچقانداق 

 ئېلېكترونلۇق ئهسلىھهلهرنى ئىشلهتمهستىن، ماتورلۇق قاتناش قوراللىرىدىن 

 پايدىالنماستىن، يېڭىچه مائارىپ، يېڭىچه تهتقىقاتتىن مۇستهسنا ھالدا 

 ۇنيا ! ، بېكىنمه ھالهتته ئۆزگىچه ياشاش ئۇسۇلىنى تاللىۋالغان

 مهدهنىيىتىنىڭ ئاۋانگارتى، ئۇچۇر دهۋرىنىڭ سهركىسى دهپ قارالغان ئامېرىكىدا 

 . دېيىش مۇمكىن"يېگانه ئارال "الر دۇنياسىنى "ئامىش"

 

 ‡€C¢… 

 دهرس باشلىناي دهپ قالدى، خېتىمنىڭ داۋامىنى سىزگه ئهتىلىككه 

 يولالي، ئامان بولۇڭ

22-     

 

 ساالم سابا، 

 

 . امىشالر ھهققىدىكى بايانىمنىڭ داۋامىنى يازماقچىمهنبۈگۈن ئ

ئامېرىكا جهمئىيىتىده ئامىشالرنىڭ ئۆزىنىڭ خاس ئاالھىدىلىكىنى ساقلىغان 

 ھالدا 

 ! مهۋجۇد بولۇپ تۇرۇشى ئهجهبلىنهرلىك ئىش ئهمهس

  يىلدىن بۇيان ئامىشالر ئۆزگىچه ھاياتلىق پهلسهپىسىگه تايىنىپ 300
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 نى ھاسىل قىلىپ بېكىنمه ھالهتتىكى "يېگانه ئارال"00 ئامېرىكا جهمئىيىتى

 . تۇرمۇشىنى داۋامالشتۇرۇپ كهلمهكته

 مهن ئۆزۈمنىڭ كهسپى قىزىقىشىم سهۋهبلىك ئامىشالرغا دائىر 

 ئۇزاق . ماتېرىيالالرنى كۆرۈشكه،ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىنى كۆزىتىشكه باشلىدىم

 ىم مېنى ئۇالر ھهققىدىكى مهزگىللىك كۆزىتىش ۋه ئۇالر ھهققىدىكى ئىزدىنىش

 . تېخىمۇ چوڭقۇر تونۇشقا ئىگه قىلدى

 ئۆگهنگىنىڭ "( تھه موره يوئۇ لهئارن، تھه موره يوئۇ ونفۇسهد"ئامىشالردا 

 دېگهن ماقال بار بولۇپ، ئۇالر ئۆز ) قانچه جىق بولسا، شۇنچه قايمۇقىسهن

 بالىلىرىنىڭ زامانىۋى مائارىپ تهربىيىسى ئېلىشىنى ئهزهلدىن 

  ياشقا كىرگهنده ئاندىن ئامىشالر ئۆزلىرى 8ئامىش بالىلىرى . خالىمايدىكهن

 يېشىدىن 14- 13ئاچقان مهكتهپكه كىرىپ تهربىيه ئالىدىكهن، بالىلىرى 

 باشالپ 

. ئانىلىرىغا ياردهملىشىدىكهن-مهكتهپ تهربىيىسىدىن توختاپ، ئائىلىده ئاتا

1960  

 يىچه ئامىش بالىلىرىنىڭ مهكتهپته يىلى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ قارارى بو-

  ياشقىچه قىلىپ بهلگىلهنگهن بولسىمۇ، 16 ياشتىن 8تهلىم ئېلىش مهزگىلى 

  -1972ئهمما بۇ قارار ئامىشالرنىڭ نارازىلىقىنى قوزغىغىنى ئۈچۈن 

 يىلىدىن باشالپ، ئامىش بالىلىرىنىڭ مهكتهپ تهربىيىسىده بولۇش ۋاقتىغا 

  پهرزهنتلىرىنى ئۆز ئهنئهنىسى بويىچه ئامىشالر. چهك قويۇلمىغان

 . تهربىيىلهشنى داۋامالشتۇرماقتا

 ھهر ئىككى ھهپته ئارىلىقىدىكى بىر يهكشهنبه كۈنى ئامىشالر ئائىله بويىچه 

  ئايال ۋه بالىالر ئۆز ئۆيلىرىده ئۇزۇن -ئىبادهت قىلىدىغان بولۇپ، ئهر
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 بۇ كۈنى بالىالرغا تاماق . ئورۇندۇقالردا ئولتۇرۇپ، خۇداغا ئىبادهت قىلىدىكهن

 ئامىشالر رايونىدا چېركاۋ يوق . تۇرۇمالر بېرىلىدىكهن-ئارىلىقىدا تاتلىق

 . ئىكهن، ئهمما ھهر بىر ئائىلىده ئىبادهت ئۆيى بار ئىكهن

 ئامىشالر ئائىلىسى ئامېرىكىدا بىرقهدهر چوڭ ئائىله ھېسابلىنىدىغان بولۇپ، 

 ش، ئامىشالردا ئادهتتىكى ئىش  دىن باال بولۇ12-11ھهر ئائىلىده 

 ھېسابلىنىدىكهن، شۇڭا ئامىشالر ئادهتته بالىلىرىنى نومۇر رهت تهرتىپى 

 بۇ خىل كۆپ پهرزهنتلىك بولۇش ئادىتى سهۋهبلىك . بويىچه چاقىرىدىكهن

 ئامىشالر ئارىسىدا تېرىلغۇ يهر يېتىشمهسلىك تۇرمۇشتا قىيىنچىلىققا 

 كهلتۈرۈپ چىقارغان بولسىمۇ، لېكىن يولۇقۇش قاتارلىق مهسىلىلهرنى 

 ئامىشالر كۆچۈش ئارقىلىق بۇ مهسىلىنى ھهل قىلىپتۇ، ئامېرىكىنىڭ ھهرقايسى 

 . شتاتلىرىدا تارقاق ھالهتته ئولتۇراقالشقان ئامىشالر ئۇچراپ تۇرىدۇ

  ياشقا كىرىشى بىلهن مۇھهببهتلىشىپ توي 16قىزالر - ئامىشالردا ئوغۇل

  ئهمما توي مۇراسىمى ئىقتىسادچىللىق بىلهن ناھايىتى .قىلىشقا باشاليدىكهن

 تۇغقان يېقىن دوست - توي مۇراسىمىغا ئۇالرنىڭ ئۇرۇق.ئاددى ئۆتكۈزۈلىدىكهن

 بۇرادهرلىرى چاقىرىلىدىكهن، ھهر كىم ئۆز ھالىغا يارىشا يىگىتكه 

 . تۇرمۇشتا الزىم بولىدىغان نهرسىلهرنى سوۋغات سۈپىتىده ھهدىيه قىلىدىكهن

 مىشالر ئادهتته باشقىالرنىڭ ئۆز تۇرمۇشىغا دهخلى قىلىشىنى .¬

 خالىمايدىغان بولۇپ، سىرتتىن كهلگهن ساياھهتچىلهرگه نىسبهتهن ئانچه 

 سهۋهبى، ئۇالر ساياھهتچىلهر ئېلىپ كهلگهن . قىزغىن مۇئامىلىده بولمايدىكهن

 ىرىگه تهسىر سىرتقى دۇنيادىكى زامانىۋى مهدهنىيهت ئامىللىرىنىڭ ئۆز پهرزهنتل

 قىلىپ ئامىشالرغا خاس ئهنئهنىۋى تۇرمۇش ئادىتىنىڭ بۇزۇلۇپ كېتىشىدىن 

 ئامىشالر ئۆزىنىڭ خاس مهدهنىيىتىنى قانچىلىك . بهكال ئهنسىرهيدىكهن
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 جاھىللىق بىلهن قوغدىسۇن، ھازىر ئامىش پهرزهنتلىرى ئارىسىدا 

 تۇيغۇ -شتهك ھېسيېڭىچه تۇرمۇشقا ئىنتىلىش، زامانىۋى جهمئىيهتكه قىزىقى

 پهيدا بولۇشقا باشلىغان بولۇپ، ئامىشالرنىڭ ئهنئهنىۋى ياشاش ئۇسۇلى 

 . كرىزىسقا دۇچ كېلىۋېتىپتۇ

  -شۇنداق سابا، ئىنسان ئۆزىنىڭ ئهنئهنىسىنى ساقالشقا، ئۆزىنىڭ خاس تۇرمۇش

 شۇڭا ئامىشالر ئۆز . ئادىتى بويىچه ياشاشقا ھهقلىق

 دېموكراتىك ئامېرىكا . ىسى بويىچه ياشاۋېتىپتۇئهنئهنىسى، ئېتىقادى، مهنتىق

 جهمئىيىتى ئۇالرنىڭ بۇ خىل ياشاش ئۇسۇلىغا ھهم شارائىت يارىتىپ 

 ئهمما ئۇچۇر دهۋرىدىكى ئامېرىكا مهدهنىيىتى يهنىال ئامىشالرنىڭ . بېرىپتۇ

 مانا بۇ . بېكىنمه ھالهتتىكى ياشاش ئۇسۇلىدا داۋالغۇش پهيدا قىلىۋېتىپتۇ

 . بىلهن تهرهققىيات ئوتتۇرىسىدىكى ئىختىالپ بولسا كېرهكئهنئهنه 

 

 . خهير ئامان بولۇڭ

 

 .ھهققىده يازماقچىمهن" نېگىرالرنىڭ قهد كۆتۈرۈشى"كېلهركى خېتىمده 
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 الرنىڭ قهد كۆتۈرۈشى "نېگىر"

 

 

 ساالم سابا، 

 

Un
Re

gis
te
re
d



 الرنىڭ "ىانئافرىان ئامهر"ياكى "رهڭلىك ئىرق"بۈگۈن سىزگه ئامېرىكىدىكى 

 الرنىڭ قهد كۆتۈرۈشى ھهققىدىكى "نېگىر"بىزنىڭ تىل ئادىتىمىز بويىچه 

 . بايانلىرىمنى يازماقچىمهن

 

 سىزگه يازغان ئىلگىرىكى خهتلىرىمده ئامېرىكىدا قارا تهنلىكلهرنى 

 دهپ ئاتاشنىڭ قانۇن جهھهتتىن چهكلهنگهن سوز ئىكهنلىكىنى بۇ يهرده "نېگىر"

 بالك "،ياكى )ئافرىقىلىق ئامېرىكىلىقالر"(ئافرىكان ئامهرىان"كىشىلهر ئۇالرنى 

 دهپ ئاتىشىدىكهن،لېكىن ئۇالرغا يۈزتۇرانه تۇرۇپ )قارىالر"(پهئوپله

 . دېگهن سۆزنى ئىشلىتىدىكهن"ئافرىان ئامهرىكان"پاراڭالشقاندا يهنىال 

  الر قانۇن جهھهتته بۇ يهردىكى ئاق تهنلىكلهر بىلهن"ئافرىان ئامهرىان"

 باراۋهر بولۇپ،جهمئىيهتته ئۇالرنى كهمسىتىدىغان ھهرقانداق قىلمىشنىڭ 

 . بولۇشىغا يول قويۇلمايدىكهن

 

 ئوقۇش،خىزمهت ۋه باشقا جهھهتلهرده ھهرقانداق ئىرقىي كهمسىتىشكه .سايالم

 ئهلۋهتته بهزى ئاق تهنلىك ئامېرىكىلىقالر .قانۇنى جهھهتتىن يول قويۇلمايدىكهن

 نلىك بولمىغان كىشىلهرگه نىسبهتهن كهمسىتىش،تۆۋهن كۆرۈش يهنىال ئاق ته

 پوزىتسىيىسىده بولىدىكهن،ئهمما ئۇالر بۇنى ھهرگىزمۇ ئاشكارا 

 . ئىپادىلىيهلمهيدىكهن،سىلىق مۇئامىلىده بولىدىكهن

 

 ئامېرىكىدا بۇ خىل كهيپىياتنىڭ بارلىققا كېلىشى يهنىال ئوتكهن ئهسىرنىڭ 

 ۋه مالولم خ نىڭ رهھبهرلىكىده . ىن لۇتھهر كىڭ،جر يىللىرىدىكى مهئارت-60

 . نىڭ نهتىجىسى دېيىشكه بولىدۇ"نېگىرالر ئىنقىالبى"ئېلىپ بېرىلغان 
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  يىلى ئابراھام لىنولن ئامېرىكىدا ھهممه كىشىنىڭ ھوقۇقتا باراۋهر -1865

 865 "ئىكهنلىكىنى جاكارلىغان بولسىمۇ ئهمما بۇ خىل باراۋهرلىك پهقهت 

 گىال بولغان بولۇپ،نېگىرالر ،ئىندىئانالر،مېكسىكا كۆچمهنلىرى ۋه "لهرتهنلىك

 ئاسىيادىن كۆچۈپ كهلگهن باشقا كۆچمهنلهر بۇ باراۋهرلىكتىن بهھرىمهن 

 بولۇپمۇ نېگىرالرنىڭ قانۇنى ھوقۇقى ھۆكۈمهت تهرىپىدىن ھهقىقىي .بواللمىغان

 ۇ خىل ھالهتته بىر ئاز  ئهسىرده ب-20ئامېرىكىدا .ھالدا كاپالهتلهندۈرۈلمىگهن

 ياخشىلىنىش بولغان بولسىمۇ،لېكىن نېگىرالرنىڭ ئورنى يهنىال تۆۋهن بولۇپ 

 . تهرىپىدىن دائىم كهمسىتىلىشكه ئۇچراپ كهلگهن"ئاق تهنلىكلهر"

 ئامېرىكىنىڭ جهنۇبىدىكى نېگىرالر ئاساسهن دېھقانچىلىق ئىشلىرى بىلهن 

 ربىدىكى نېگىرالر بولسا شۇغۇلالنغان،ئامېرىكىنىڭ شىمالى ۋه غه

 زاۋۇتالردا ئىشچى بولۇش،رېستوران ۋه باشقا مۇالزىمهت ئورۇنلىرىدا 

 جامائهت . باشقىالرغا مۇالزىمهت قىلىشتهك تۆۋهن خىزمهتلهرنى قىلىپ كهلگهن

 سورۇنلىرىدا ئۇالرنىڭ ئاقالر بىلهن ئورتاق ھالدىكى جامائهت ئهسلىھهلىرىدىن 

 ئاچقان رېستورانالردا "ئاقالر"چرىغان،ئۇالرنىڭ پايدىلىنىشى چهكلىمىگه ئۇ

 ئاق تهنلىكلهر بىلهن بىلله غىزالىنىشى تهقىبگه ئۇچرىغان؛ئاپتوبۇس ۋه 

 ترامۋايالرغا ئولتۇرغاندا ئۇالر دائىم ئارقا رهتته ئولتۇرغان؛نېگىرالرنىڭ 

 ئولتۇراق رايونى ئاقالرنىڭ ئولتۇراق رايونىدىن ئايرىۋېتىلگهن بولۇپ،ھهتتا 

 پۇلدار نېگىرالرنىڭمۇ ئاق تهنلىكلهر رايونىدىن ئولتۇراق ئوي سېتىۋېلىشىغا 

 يول قويۇلمىغان؛ھۆكۈمهت ئورگانلىرىدىكى يۇقىرى مائاشلىق خىزمهتلهرگه 

 نېگىرالر قويۇلمىغان؛نېگىرالر بىلهن ئاق تهنلىكلهرنىڭ ئارىسىدا نىكاھلىنىپ 

  ئهرلىرىنىڭ ئاق تهنلىك ئائىله قۇرۇش ئهسال مۇمكىن ئهمهس بولۇپ نېگىر
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 .... ئايالالرغا ھهتتا تىكىلىپ قارىشىمۇ چهكلهنگهن

 مانا بۇ خىل باراۋهرسىزلىك ئهينى يىللىرى ئامېرىكىدىكى مىللىي زىددىيهتنى 

 كۈچهيتىۋهتكهن،ئىرقىي كهمسىتىشكه قارشى كۈرهشنىڭ ئهۋجىگه چىقىشىغا 

 . سهۋهب بولغان

 

 ى ئامېرىكىدا نېگىرالرنىڭ ئىرقىي  يىللىر-60 ۋه - 50 ئهسىرنىڭ -20

 كهمسىتىشكه قارشى ئىنقىالبى ئهۋجىگه كۆتۈرۈلگهن بولۇپ،مارتىن لۇتھهر 

 ۋه مالولم خ . كىڭ،جر

 ئۇالر رهھبهرلىكىدىكى ئىرقىي .نىڭ داھىيسىغا ئايالنغان "نېگىرالر ئىنقىالبى"

 رنى كهمسىتىشكه قارشى ئىنقىالب نهتىجىسىده ئامېرىكا ھۆكۈمىتى نېگىرال

 . كهمسىتىشنى رهسمىي قانۇن اليىھىسى چىقىرىپ توسقان

 

  -1925ئامېرىكىدىكى مۇسۇلمان نېگىرالرنىڭ رهھبىرى بولۇپ ئۇ .مالولم خ 

  ماي كۈنى نهبراسكانىڭ ئوماھا دېگهن يېرىده تۇغۇلغان،مۇسۇلمان - 19يىلى 

 ىنسانالر ھهممه ئ"ئائىلىسىده تۇغۇلغان مالولم كىچىكىدىنال ئىسالم دىنىنىڭ 

 دېگهن تهلىمىنى ئۆزىگه سىڭدۈرگهن بولۇپ،ئۇ ئامېرىكىدىكى نېگىرالرغا "باراۋهر

  -50ئۇنىڭ رهھبهرلىكىده .بولغان باراۋهرسىزلىككه قاتتىق نارازى بولغان

  يىلالردا ئامېرىكا نېگىر مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئىرقىي كهمسىتىشكه -60يىلالر ۋه 

 نامايىشلىرى كوپ قېتىم ئېلىپ قارشى ئېلىپ بېرىلغان نارازىلىق 

 رهھبهرلىكىده ئامېرىكا . ئاۋغۇست كۈنى مالولم خ-28 يىلى - 1963.بېرىلغان

 پايتهختى ۋاشىنگتوندىكى لىنكولىن خاتىره سارىيى ئالدىدىكى مهيداندا 

  دىن ئارتۇق 000 200يىغىلىش ئۆتكۈزگهن بولۇپ،شۇ قېتىملىق يىغىلىشقا 
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 م ئىرقىي كهمسىتىشكه قارشى ئاق تهنلىكلهر قارا تهنلىكلهر ۋه بىر قىسى

 شۇ قېتىملىق يىغىلىشتا مالولم خ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىگه .قاتناشقان

 تهلىپىنى ئوتتۇرىغا قويغان،زور دهرىجىدىكى جامائهت " نېگىرالر باراۋهرلىكى"

 پىكرى ئاستىدا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئاساسىي قانۇن ناھىيىسىگه تۈزۈتۈش 

  يىلى باھاردا پرېزىدېنت كهننهدي ئامېرىكا -1963لىغان كىرگۈزۈشكه باش

 وڭرهسسقا نېگىرالر باراۋهرلىكى ھهققىدىكى قانۇن سهھىيىسى تۈزۈش 

 ئهمما مالولم خ نىڭ رهھبهرلىكىدىكى بۇ .توغرىسىدا قارار يوللىغان

 ھهققانى تهلهپ بىرقىسىم ئىرقىي ئايرىمىلىقنى ياقلىغۇچىالرنىڭ 

 غان بولۇپ،قارارنىڭ ماقۇللىنىشى نارازىلىقىنى قوزغى

 مالولم خ كوپ قېتىم شهخسلهرنىڭ ھۇجۇم نىشانى بولۇپ .كېچىكتۈرۈلگهن

 ردىمان قىلىنىپ mba فېۋرال كۈنى ئۇنىڭ ئويى بو-21 يىلى - 1965.قالغان

 ئۇنىڭ ئۆلۈمى .نېگىرالر ئازادلىقىنىڭ بۇ داھىيسى ۋاقىتسىز قازا قىلغان

 ىق تهسىر قوزغىغان بولۇپ،ئۇ ئۆلگهندىن كېيىن ئامېرىكا جهمئىيىتىده قاتت

 يىلى ئوتتۇرىغا قويغان نېگىرالر - 1963ئامېرىكا ھۆكۈمىتى كهننهدي 

 . باراۋهرلىكى ھهققىدىكى قارارنى رهسمىي ماقۇللىغان

 

 ئهينى يىللىرى مالولم خ بىلهن بىر دهۋرده نېگىرالر باراۋهرلىكى كۈرىشى 

  - 15 يىلى -1929جر بولۇپ،ئۇ .ن لۇتھهر كىڭرهھبهرلىرىدىن يهنه بىرى مارتى

 ئۇ قانۇن . يانۋار كۈنى گهئورگىيا شتاتىنىڭ ئاتالنتا شهھىرىده تۇغۇلغان

 جهھهتتىن نېگىرالرنىڭ ئاق تهنلىكلهر بىلهن باراۋهر ئورۇندا تۇرۇشى 

 كېرهكلىكى ھهققىده كوپ قېتىم ھۆكۈمهتكه تهكلىپ اليىھهلىرىنى سۇنغان،ۋه بۇ 

 ئىرقىي "كۆپلىگهن ماقالىلهرنى يېزىپ ئامېرىكا جهمئىيىتىده توغرۇلۇق 
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 كه قارشى جامائهت پىكرى پهيدا قىلىش،ۋه بۇ ئارقىلىق ھۆكۈمهتنى "كهمسىتىش

 ئهسلىدىكى قانۇن اليىھىسىگه تۈزۈتۈش كىرگۈزۈشكه مهجبۇرلىغان بولۇپ،شۇ 

  نېگىرالر. سهۋهبلىك ئۇ ئهينى چاغدا كوپ قېتىم تۈرمىلهرده ياتقان

 باراۋهرلىكى كۈرىشىده ئۇنىڭ ئوينىغان رولىمۇ مالولمغا ئوخشاشال 

 ئهپسۇس نېگىرالر باراۋهرلىكى كۈرىشىنىڭ بۇ .ناھايىتى زور بولغان

  ئاپرېل كۈنى نامهلۇم كىشىلهرنىڭ ئۇ چۈشكهن -5 يىلى -1968رهھبىرىمۇ 

 . مېھمان سارايدىكى ئۇنىڭ ياتاق ئۆيىنىڭ بالكونىنىڭ ساالسۇننى بوشىتى

 . قويغانلىقى سهۋهبىدىن بالكوندىن يىقىلىپ چۈشۈپ ۋاقىتسىز قازا قىلغان

 مهيلى قانداق بولمىسۇن گهرچه مالولم خ ۋه مارتىن لۇتھهر كىڭ جر 

 ئىرقىي "ۋاقىتسىز قازا قىلغان بولسىمۇ ئهمما ئۇالر رهھبهرلىكىدىكى 

  ھهممه كه قارشى ئىنقىالب سهۋهبىدىن ئامېرىكىدا بۈگۈنكىدهك"كهمسىتىش

 . ئىرقالر قانۇنىي جهھهتتىن باراۋهرلىككه ئېرىشىشتهك ۋهزىيهت شهكىللهنگهن

 

 . خوش ئامان بولۇڭ

 

  الله---- 
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 مۇستهقىل پىكىر قىلىش ئىزدىنىش قابىلىيىتى ھهققىده 

 

 : ساالم سابا

ڭ ئۆزگىچه ئامېرىكا جهمئىيىتىدىكى ماڭا تهسىر قىلغان ئامىلالر ئىچىده ئامېرىكىنى
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مائارىپ قۇرۇلمىسى ۋه ئۇنىڭ جهمئىيهت تهرهقىياتىدىكى رولى مهسىلىسى 

 . بولدى

 

ئالدىنقى قېتىمقى خهتلىرىمده دېگىنىمدهك، ئامېرىكىلىق ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئورتاق 

بىر ئاالھىدىلىكى مۇستهقىل پىكىر قىلىش، ئۆزىنىڭ كۆزقارىشىنى دادىللىق بىلهن 

خاس كۆزقاراشقا ئىگه بولۇشتهك ئاالھىدىلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇش، ئۆزىگه 

 . سۆزلهپ ئۆتكىنىم ئېسىمده

 

دهسلهپ كهلگهن چاغلىرىمدا ساۋاقداشلىرىمنىڭ ئوقۇتقۇچى ئوتتۇرىغا قويغان 

مهسىلىلهرگه نىسبهتهن شۇنچىلىك ئهركىن، ئۆزىگه خاس كۆزقاراشلىرىنى ئاساس 

يران قالدۇرغان، ئۇالرنى قىلغان ھالدا دادىللىق بىلهن ئىپادىلىشى مېنى ھه

ۋهتهندىكى كهمسۆز، تارتىنچاق ئوقۇغۇچىلىرىم بىلهن سېلىشتۇرۇپ ئۇالردىكى بۇ 

ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى . خىل مۇستهقىل پىكىر قىلىش ئۇسۇلىغا قايىل بولغان ئىدىم

بىلهن مهن بۇ خىل مۇستهقىل پىكىر قىلىش شۇنداقال ئۆز كۆزقارىشىنى دادىللىق 

يااليدىغان قابىلىيهتنىڭ ئامېرىكىلىق ئوقۇغۇچىالردىكى ئورتاق بىلهن ئوتتۇرىغا قو

 . ئاالھىدىلىك ئىكهنلىكىنى بارغانچه چوڭقۇر ھىس قىلىشقا باشلىدىم

 

ئهمهلىيهتته ئۆزىنىڭ مۇستهقىل قارىشىدا چىڭ تۇرۇش، ئۆزى ئويلىغانلىرىنى 

پ بېقىشقا دادىللىق بىلهن ئوتتۇرىغا قويۇش، ھهتتا ئهمهلىيهتتىن ئۆتكۈزۈپ سىنا

 . جۈرئهت قىلىش ئامېرىكىلىق ئوقۇگغۇچىالرنىڭ ئورتاق ئاالھىدىلىكى

 

ئامېرىكا مهكتهپلىرىنىڭ بىر ئاالھىدىلىكى شۇكى، ئۇالرنىڭ مائارىپ قارىشىدا 
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ئوقۇغۇچىالرنىڭ . ئوقۇغۇچىالرنىڭ قىزىقىشىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇدىكهن

ماس ھالدىكى كهسپلهرنى تاللىشى تهبىئىي ئاالھىدىلىكى ۋه بۇ ئاالھىدىلىككه 

ئامېرىكا مائارىپىدا بۇ خىل . ئۇالرنى تهربىيىلهشتىكى ئاساسى نىشان قىلىنىدىكهن

 . تهربىيىلهش ئۇسۇلى باشالنغۇچ مائارىپىدىن باشالپ يولغا قويۇلىدىكهن

 

ئوقۇتقۇچى بولۇش سۈپىتىم بىلهن ئامېرىكا مائارىپىدىكى بۇ خىل ئۆزگىچىلىك 

ۋاشىنگىتونغا دهسلهپ بارغان چېغىمدا نهۋره . جهلپ قىلدىمېنى ئۆزىگه 

ھهدهمنىڭ ئۆيىدىكى كىتاب ئىشكاپىغا تىزىپ قويۇلغان ھهر خىل ساپال بۇيۇمالر 

بۇالر بازاردا سېتىلىدىغان نهپىس . مېنى ئۆزىگه قاتتىق جهلپ قىلغان ئىدى

چه بىر خىل بۇيۇمالردىن پهرقلىق ھالدا ياسىلىشى قوپال، ئهمما ئۇنىڭدىن ئۆزگى

مهن دېلفىن شهكلىده ياسالغان كىچىك . ئىجادىي قابىلىيهت سېزىلىپ تۇراتتى

گۈل لوڭقىسىغا سهپ سالدىم، دېلفىن كۆككه قارىغىنىچه ئاغزىنى ئېچىپ 

مېنىڭ ... تۇراتتى، ئۇنىڭ ئېگىلگهن قۇيرۇقى بىر تهرهپكه قىڭغىيىپ تۇراتتى

هۋره ئىنىم كۈلۈپ بۇالرنىڭ بۇالرغا زوقلىنىپ قاراپ تۇرغىنىمنى كۆرگهن ن

ھهممىسى نىگارهنىڭ ئىجادىيىتى، ئۇ مهكتهپنىڭ كۇاللچىلىق ئۆيىده بۇالرنى 

ماۋۇ كهنگۇرۇ ۋه ئۇنىڭ خالتىسىدىكى بالىسى، بۇ پاقا ۋه . ياساپ چىقىپتۇ

نهۋره ئىنىم ماڭا كىتاب ئىشكاپىدىكى ... ئۇنىڭ قۇمچاقلىرى، بۇ ئاكۇال بهلىقى

بۇالرنىڭ ھهممىسىنى . "ى چۈشهندۈرۈشكه باشلىدىبۇ سهنئهت بۇيۇملىرىن

ئهلۋهتته ئۆزى ياسىغان نهرسىلهر، بۇ مهكتهپته " "نىگاره ئۆزى ياسىغانمۇ؟

ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن مهخسۇس ئىجادىيهت ئۆيى قۇرۇلغان بولۇپ، ئوقۇغۇچىالر بۇ 

ن كېيى." يهرده ئۆزىنىڭ تهپهككۇرىغا تايىنىپ ئۆزى خالىغان نهرسىلهرنى ياسايدۇ

نىگاره بىلهن بولغان سۆھبىتىم مېنى ئوتتۇرا مهكتهپنىڭ بۇ ئوقۇغۇچىسىنىڭ 
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ۋهتهندىكى ئوخشاش ياشتىكى بالىالردىن پهرقلىنىدىغان نۇرغۇنلىغان 

 ياشقا كىرگهن 16ئهمدىال . ئاالھىدىلىكلهرگه ئىگه ئىكهنلىكىنى ھىس قىلدۇردى

ا يهنه ئۆزىگه بولغان بۇ قىزدا بالىالرغا خاس ئوماقلىق ۋه ساددىلىقتىن باشق

ئۇ ئۆزىنىڭ ئويلىغانلىرىنى قىلچه تارتىنماستىن . ئىشهنچ ئۇرغۇپ تۇراتتى

دادىللىق بىلهن ئوتتۇرىغا قوياتتى، ھهر ۋاقىت ئۆز كۆزقارىشىنىڭ توغرىلىقىنى 

ئۇ مهن بىلهن خۇددى چوڭ ئادهملهردهك رهسمىي . ئىسپاتلىماقچى بوالتتى

ىمنى تهپسىلىي سورىدى، شۇنداقال بۇ يهرده مېنىڭ ئوقۇش پىالن. پاراڭالشتى

مهن يولۇقۇشۇم مۇمكىن بولغان بهزى قىيىنچىلىقالر ۋه ئۇنى قانداق ھهل قىلىشىم 

ئۇ . كېرهكلىكى ھهققىدىمۇ ئۆزىنىڭ خاس قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتى

بۇالرنى ئوتتۇرىغا قويغان چېغىدا ئۆزىنى ۋه باشقىالرنى مىسالگا ئېلىپ ماڭا 

. ېرىكا جهمئىيىتى ھهققىده بىر سائهتلىك دهرس ئۆتتى دېسهممۇ بوالتتىئام

كىچىككىنه قىزدىكى بۇ خىل مۇستهقىل قاراش مېنى شۇ چاغدا ھهيران قالدۇرغان 

مانا بۇ ئامېرىكىچه تهربىيهنىڭ "نهۋره ھهدهم قىزى ھهققىده توختىلىپ . ئىدى

راشلىرىنى ئوتتۇرىغا نهتىجىسى، بۇ يهرده بالىالر ئاشۇنداق ئۆزىنىڭ كۆزقا

قويااليدۇ، كىچىكىدىن مۇستهقىل پىكىر قىلىش، مۇستهقىل ياشاش ئىقتىدارىنى 

بۇ يهرده بالىالرنى . يېتىلدۇرگهن بولىدۇ، ئهمما بۇنىڭ زىيانلىق تهرىپىمۇ بار

ئانىنىڭ گېپىنى ئاڭاليدىغان، چوڭالرنىڭ گهپىنى -ۋهتهندىكىدهك ئاتا

ىق قىلىدىغان قىلىپ تهربىيىلىگىلى بولمايدۇ؛ يىرمايدىغان، ئهنئهنىگه ۋارىسل

ئۇالر ئۆزىنىڭ ئويلىغىنى ۋه قىزىقىشى بويىچه ئۆزى ياقتۇرغان ئىشالرنى قىلىدۇ؛ 

ئانىالرنىڭ رايىغا باقمايدىغان، بىزنىڭ -گهرچه ئۇالرنىڭ بهزى ئىشلىرى ئاتا

زىده كۆزىمىزگه سىغمايدىغان ئىشالر بولسىمۇ، ئهمما بىز ئۇالرنى چهكلهشكه به

بالىالرغا ۋهتهندىكىدهك قاتتىق گهپ قىلىشقا بولمايدۇ، ئۇالرغا . ئامالسىز قالىمىز
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خۇددى چوڭالرغا مۇئامىله قىلغاندهك باراۋهر مۇئامىله قىلىش، ئۇالرنى گهپ 

راستىمنى دېسهم بهزىده قىزىمنىڭ بهزى ئىشلىرى . بىلهن قايىل قىلىش كهرهك

اللمايمهن، پهقهت چۈشهندۈرۈش، قايىل كۆڭلۈمگه ياقمىسىمۇ، ئهمما بېسىم قى

قىلىش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئۇنىڭ ئۆزى قىلىۋاتقان ئىشنىڭ خاتا ئىكهنلىكىگه قايىل 

 . بولۇشىنى ئىستىمهكتىن باشقا ئامال يوق

 

شۇنداق، نهۋره ھهدهم توغرا دهيتتى، بۇ يهردىكى بالىالر كىچىكىدىنال ئاشۇنداق 

ھازىرلىغان بولۇپ، ئوقۇتقۇچىالر ھهر ۋاقىت مۇستهقىل پىكىر قىلىش ئىقتىدارىنى 

ئوقۇغۇچىالرنى ئۆز پىكرىده تۇرۇشقا، ئۆزىگه خاس قاراشنى يېتىلدۈرۈشكه 

 . ئىلھامالندۇرىدىكهن

 

كېيىنكى چاغالردا ئۇنىۋېرسىتېت قارمىقىدىكى باشالنغۇچ مهكتهپكه قىلغان بىر 

منىڭ قېتىملىق تهكشۈرۈشۈم ئامېرىكا مائارىپى ھهققىدىكى تونۇشۇ

 . چوڭقۇرلىشىشىغا تۈرتكه بولدى

 

شۇ كۈنى ئالدىن كېلىشىۋالغان ۋاقىت بويىچه، مهكتهپ مۇدىرىنىڭ ئىشخانىسىغا 

 . كىرىپ كهلدىم

 

ياشانغان مهكتهپ مۇدىرى جۇلىيانا بوش خانىم مېنى خۇشخۇيلۇق بىلهن 

ىرى ئىشخانا ئازاده بولۇپ، دهرىزه يېنىغا قاتار قىلىپ گۈل تهشتهكل. كۈتۈۋالدى

تىزىلغان ئىدى، مۇدىرنىڭ ئۈستىلىده بىر قۇتىدا لىق شاكاالت كهمپۈت قويۇپ 

 . قويۇلغان ئىدى
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 !  شاكاالتنى ياقتۇرامسىز، ياكى كهمپۈتنىمۇ؟ مهرھهمهت قىلىڭ--- 

 

مهن شاكاالتنى بهك جىق يېمهيمهن، ئهمما كهمپىتتىن بىرنى !  رهھمهت--- 

 . ىتتىن بىر تالنى ئالدىمئۇنىڭغا رهھمهت ئېيتقاچ، مهن كهمپ. يهي

 

 بالىالر شاكاالت ۋه كهمپىتلهرگه تولىمۇ ئامراق، گهرچه ئۇالرنىڭ چىشىغا --- 

زىيان قىلسىمۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ ئامراق نهرسىسىنى چهكلهشكه كۆڭلىمىز 

 ! ئۇنىمايدۇ

 

! تۇرۇمالرغا بهكال ئامراق ئىكهن- شۇنداق، ئامېرىكىلىقالر تاتلىق--- 

. لىرىنىڭ ھهممىسىده كهمپىت ۋه شاكاالتالر قويۇپ قويۇلىدىكهنمۇالزىمهت ئورۇن

مېنىڭ جاۋابىم مۇدىرنى سۆيۈندۈرگهن بولسا كهرهك، ئۇ تولىمۇ خوش بولۇپ 

 . كهتتى

 

 توغا دهيسىز، ئامېرىكىدا ھهرقانداق مۇالزىمهت ئورۇنلىرىدا شاكاالت ۋه --- 

ز، سىز بۇنىڭغا دىققهت كهمپىت بار، ئامېرىكىلىقالر تاتلىققا زىياده ئامراقمى

 --- - قىلىپسىز

 

 ! ئادهتلهرگه قىزىقىمهن ئهمهسمۇ- ئهلۋهتته، ئۇنتۇپ قالماڭ، مهن ئۆرپ --- 

 

! سۆھبىتىمىز مانا مۇشۇنداق تولىمۇ تهبىئىي دوستانىلىك ئىچىده باشالندى
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مۇدىرنىڭ قىزغىن مۇئامىلىسى، مهندىكى قورۇنۇشنى تۈگىتىپ ئۇنىڭ بىلهن 

سۆھبهت تېمىسى ئۇالرنىڭ . ش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلدىئهركىن سۆزلىشى

ئهركىن ھهم ئازاده شارائىت ئىچىده بالىالرنى تهربىيىلهش ئۇسۇلى ھهققىده 

 . بولدى

 

بىزنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىمىز ئارىسىدا ئۇنىۋېرسىتېتىمىزغا چهت ئهللهردىن ئوقۇشقا "

 كۆپ، شۇڭا كهلگهن تهتقىقاتچى ئوقۇغۇچىالرنىڭ پهرزهنتلىرى بىرقهدهر

مهكتىپىمىزده ئۇالرغا ئىنگلىز تىلى دهرسى باشقا دهرسلهرگه يانداشتۇرۇلۇپ 

 ئايدىن كېيىنال 3ئۆتۈلىدۇ، ئۇالر دهسلهپته ئازراق قىينالسىمۇ، لهكىن 

ئامېرىكىلىق ئوقۇغۇچىالر بىلهن بىماالل ئاالقه قىالاليدىغان ھالهتكه يېتهلهيدۇ، 

 " .دهرسلهرنىمۇ ئۆزلهشتۈرۈپ بارىدۇ

 

ئۇ مېنىڭ ھهيران قالغىنىمنى كۆرۈپ كۈلۈپ " شۇنداق قىسقا ۋاقىت ئىچىدىمۇ؟"

 . كهتتى

 

ئهلۋهتته، ئۇالرنى پۈتۈنلهي سۇدهك راۋان سۆزلىيهلهيدۇ، ھهممىنى تولۇق "

چۈشىنىپ كېتهلهيدۇ دېيهلمهيمهن، ئهمما ئۇالر ساۋاقداشلىرى بىلهن بىلله 

كۆرۈش، ھهر خىل ئويۇنالرنى ئويناش ئويناش، قىزىقارلىق كارتون فىلىملهرنى 

بىز ئهزهلدىن . جهريانىدا تهبىئىي ھالدىال تىل مۇھىتىغا ماسلىشىپ كېتهلهيدۇ

ئۇالرغا بېسىم قىلمايمىز، ھهممه ئىش بۇ بالىالرنىڭ ئۆز خاھىشى، قىزىقىشى 

 . بويىچه بولىدۇ
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 " ئوقۇغۇچىالرنىڭ دهرسى ئېغىرمۇ؟ ئۇالرغا تاپشۇرۇق بېرىلهمدۇ؟"

 

اق، دهرسنى ئېغىر دېگىلى بولمايدۇ، ئهمما تاپشۇرۇقلىرىمىز بار، كۆپىنچىسى ي"

ئوقۇغۇچىالرنىڭ قىزىقىشى بويىچه ئۇالرغا ئائىلىده ئۆزلىرى ياخشى كۆرگهن 

نهرسىلهرنىڭ مودېللىرىنى ياساش، ئۆزلىرىنىڭ ئويلىغىنى بويىچه خىياللىرىنى 

زىش دېگهندهك تاپشۇرۇقالر رهسىم قىلىپ سىزىش، ياكى ئۆز ئويلىغانلىرىنى يې

 . بېرىلىدۇ

 

قانداق باھاالر بېرىلىدۇ؟ بېكىتىلگهن )پروجهت(ئۇالرنىڭ بۇ تاپشۇرۇقلىرىغا "

ياق، مۇقىم بېكىتىلگهن ئۆلچهم يوق، مهسىله "ئۆلچهم دېگهندهك نهرسه بارمۇ؟ 

قىزىقماسلىقى، ئۆزلىرىنىڭ خاھىشى بويىچه بۇ -ئۇالرنىڭ بۇ پروجېتقا قىزىقىش

ئىشلىمىگهنلىكىال تهكشۈرۈلىدۇ، تاپشۇرۇقنىڭ سۈپىتى -رۇقنى ئىشلىگهنتاپشۇ

" ئهقىللىق بالىالر"بىزنىڭ مهقسىدىمىز بالىالرنى . ئىككىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ

دهپ دهرىجىگه ئايرىش ئهمهس، بهلكى ئۇالرغا ئۆزىنىڭ " دۆت بالىالر"ياكى 

ۆزىنىڭ كهلگۈسىنى ئىقتىدارىنى ئىپادىلىيهلهيدىغان ئۆز قىزىقىشى بويىچه ئ

مۇدىر ماڭا ئوقۇغۇچىالر دهرس !" بهلگىلهيدىغان پۇرسهت يارىتىپ بېرىشتۇر

ئاڭاليدىغان سىنىپالرنى، ئۇالرنىڭ پائالىيهت ئويلىرىنى ھهم مهكتهپ 

 ... قىرائهتخانىسىنى كۆرسهتتى

 

شۇ كۈنى مېنىڭ كۆرگهنلىرىم، مهنده مهڭگۈ ئۆچمهس تهسىر قالدۇردى دېسهم 

ممىال جايدا ئاجايىپ بىر خىل ئازاده كهيپىيات، ئهركىن مۇھىت ھه. بولىدۇ

ئىختىيارسىز ۋهتىنىمىزدىكى باشالنغۇچ مهكتهپلهر ئېسىمگه ... ئهكس ئهتهتتى
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ئوقۇغۇچىالرنىڭ كۆتۈرۈپ بواللمايدىغان يوغان سومكىلىرى، سىنىپتا . كهلدى

لمايدىغا ياغاچتهك قېتىپ ئولتۇرىدىغان ئوقۇغۇچىالر، كهچلىكى ئىشلهپ بوال

ئانىالرنىڭ بالىلىرىنىڭ يېنىدا مۈكچىيىپ ئولتۇرۇپ -تاپشۇرۇقالر، ياش ئاتا

ئۇالرغا ياردهملىشىپ تاپشۇرۇقنى تۈگىتىشى، دىققىتى چېچىلغان، ھارغان 

 ... بالىالرنىڭ مۈگدهپ ئولتۇرۇشى

 

شۇنداق ھازىر مهكتهپلهرده مائارىپ ئىسالھاتى ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ، ساپا 

ئهمما بىز ساپا ... ۋه قوش تىللىق مائارىپ يولغا قويۇلىۋاتىدۇمائارىپى 

مائارىپىنى زادى قانچىلىك ئۆزلسهھتۈردۇق؟ بالىالرنىڭ پائالىيهتلىرى كۆپهيدى، 

دهرسلىك ... شۇنىڭ بىلهن بىلله ئۇالرنىڭ سومكىلىرىدىكى كىتابالرمۇ كۆپهيدى

غان بۇ نارسىده تېخى سوڭىكى قاتمى... پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى. كىتاب

ھېلىمۇ ئېسىمده، ... بالىالر ئېغىر سومكىلىرى دهستىدىن مۈكچىيىپال قاالتتى

ئوغلۇمنىڭ سومكىسىنى ھهر كۈنى تهكشۈرۈپ تۇرىدىغىنىم، ئۇنىڭ دهرس 

سېتكىسىغا قاراپ كۈندىلىك كىتاب دهپتهرلىرىنى سېلىپ بهرسهممۇ سومكىنىڭ 

كرى، ئوغلۇم ھهر ھالدا ئۆزلۈكىدىن ھېلىمۇ خۇداغا شۈ. يهنىال شۇنچه ئېغىرلىقى

ئوقۇشقا ئىشتىياق باغلىغان باال بولغىنى ئۈچۈن ئۇنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ تاپشۇرۇق 

ئىشلهشكه ھهيدهكچىلىك قىلىپ باقمىدىم، تاپشۇرۇقلىرىنى ھهم ئىشلىشىپ 

ئهمما بالىلىرىنى خهنزۇچه مهكتهپلهرگه ئوقۇشقا بهرگهن ... بهرمىدىم

رنىڭ دهرسىگه يېتهكچىلىك قىلىمهن دهپ ھېرىپ ھالىدىن دوستلىرىمنىڭ بالىال

 . كهتكهن چاغلىرىنى دائىم دېگۈدهك كۆرهتتىم

 

رىقابهت دهۋرى بۇ، بالىالرغا ئۆگهتمىسهك ئۇالر يېتىشهلمهيدۇ، باشالنغۇچ "
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 دىن تۆۋهن بولسا ئۇ ئوقۇغۇچىنىڭ كهلگۈسىدىن ئۈمىت 90مهكتهپته نهتىجىسى 

بىلهن تهڭ ياشتىكى خىزمهتدىشىمنىڭ بالىسىنى مهن !" كۈتكىلى بولمايدۇ

خهنزۇچه ئوقۇشقا بهرگهنلىكى ھهم خهنزۇچه مهكتهپلهرنىڭ تۈزۈمىنىڭ نهقهدهر 

قاتتىقلىقىدىن ماختىنىپ ئېيتقان بۇ سۆزى شۇ چاغدا جۇدۇنۇمنى ئۆرلهتكىنى 

سىزنىڭچه : "ئۈچۈن، ئۇنىڭدىن قايتۇرۇپ سورىغان سوئالىم ھېلىمۇ ئېسىمده

 !" ىڭ ئىمتىھان نهتىجىسى ياخشى بولسىال ئۇ ئىستىقباللىق بوالرمۇ؟بالىڭىزن

 

ئۇ سوئالىمنى جاۋابسىز قالدۇرغان ئىدى، ئهمما رهنجىگهنلىكى كۆزلىرىدىن 

ئهلۋهتته ئىمتىھان : "چىقىپ تۇراتتى، بىردهمدىن كېيىن ئۇ ماڭا قاراپ

گىلىمهيدۇ، نهتىجىسى ۋه خهنزۇ تىلى سهۋىيىسىنىڭ ياخشى بولۇشى ھهممىنى بهل

لهكىن بۇ بالىالر كېيىن قانداق قىلىدۇ؟ ۋهتىنىمىزده ئادهم جىق، رىقابهت 

شۇنداق، ... كۈچلۈك، ئۇالر نان تېپىپ يىيهلهرمۇ دهپ ئهنسىرهيمهن

ئانىنىڭ ئهڭ چوڭ غېمى بالىلىرىنىڭ كهلگۈسىده -ۋهتىنىمىزدىكى ھهر بىر ئاتا

نىالر بولسۇن، ياكى o¬-مهيلى ياش ئاتا... جان باقالىشىدىن ئهنسىرهش

ئانىالر بولسۇن، ئوخشاش غهم ئوخشاش ۋهھىمه ھهممىنى -ياشانغان ئاتا

ئانىلىرىمىز غهمكىن بالىلىرىمىز -شۇڭا ۋهتهندىكى ئاتا... ئهندىشىگه سالىدۇ

 ... ھارغىن

 

جۇلىيانا خانىم بىلهن خوشالشقاندىن كېيىن قهلبىمنى ئاجايىپ مۇرهككهپ 

 . ..ھىسالر قىيناشقا باشلىدى

 

 . خوش ئامان بولۇڭ
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  الله---- 

25-     

 

 : ساالم سابا

 

ئۆتكهنكى خېتىمده ئامېرىكا مائارىپىدىكى ئۆزگىچه ئاالھىدىلىك، 

ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئۆزىنىڭ تهبىئى قىززىقىشى بويۇچه ئۇالرنى ئىلمىي يېتهكلهش؛ 

ىلىشىغا يول ئۇالرنىڭ ئۆز خاھىشى، ئۆز قارىشى، ئۆز ئۇسۇلى بويىچه تهپهككۇر ق

قويۇش؛ ئوقۇغۇچىالرنىڭ بىخلىنىۋاتقان ھالدىكى تهسهۋۋۇر دۇنياسىنى ئېچىشقا 

 . ئهھمىيهت بېرىشتهك مائارىپى ھهققىده توختالغان ئىدىم

 

لېكىن شۇ نهرسه كۆڭلۈمگه . بهلكىم مېنىڭ كۆزىتىشىم تازا يېتهرلىك بولمىغاندۇر

سېلىشتۇرغىنىمدا بىزدىكى ئايانكى، بۇنى ئۇيغۇر مائارىپ ئىسالھاتى بىلهن 

مائارىپ ئىسالھاتىنىڭ تولىمۇ ئالدىراڭغۇلۇق بىلهن ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقىنى، بۇ 

خىل ئىسالھاتنىڭ بالىالرنىڭ ئهسلى تهبىئى ئۆسۈپ يېتىلىشىدىن ئىبارهت ئىلمىي 

قانۇنىيهتكه زىت ھالدا ئۇالرغا زورالش ۋاسىتىسى بىلهن تېڭىپ 

ش، بېسىم ئىچىده ئېلىپ بېرىلىۋاتقان بۇ خىل قويۇلۇۋاتقانلىقىنى، زورال

مائارىپنىڭ ئهمهلىيهتته كهلگۈسى ئهۋالدلىرىمىزنىڭ تهبىئىي ھالدىكى تهپهككۇر 

قابىلىيىتىنىڭ يېتىلىشىگه ئهكس تهسىر كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى بارغانچه چوڭقۇر 

 . ھىس قىلىشقا باشلىدىم
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راشقا ئىگه قاراش يېتىلدۈرۈشنىڭ بىزنىڭ بالىلىرىمىز ئهركىن، مۇستهقىل دادىل قا

ئورنىغا ئېغىر روھىي بېسىمالر دهستىدىن ھهتتا بالىالرغا خاس بولغان ئهڭ 

 ... ئىپتىدائىي ھالهتتىكى بالىالرچه تهسهۋۋۇر دۇنياسىدىنمۇ ئايرىلىپ قهلىۋاتىدۇ

 

ئۇالر مهكتهپته ئېغىر سومكىسىدىكى دهرسلىكلهرنىڭ مهزمۇنىنى ئوقۇتقۇچىنىڭ 

ئانىسى ۋه ئوقۇتقۇچىسىنى -ىكىده مهجبۇرىي ئۆزلهشتۈرۈۋېلىش؛ ئاتايېتهكچىل

خوش قىلىش ئۈچۈن ئىمتىھاندا يۇقىرى نومۇر ئېلىشقا مهجبۇر؛ ئاران كهلگهن دهم 

ھرهتپهرهسلىكى ھهم ئۇالرنىڭ óئانىسىنىڭ ش-ئېلىش كۈنلىرىده يهنه ئاتا

هسىرىده ئاتالمىش كهلگۈسىدىكى ئىستىقبالدىن ئهنسىرهش پسىخىكىسىنىڭ ت

ئانىالر ئۆزلىرىنىڭ جاپا تارتىپ تاپقان -تۈرلۈك كۇرسالردا ئوقۇشقا مهجبۇر؛ ئاتا

پۇللىرىنى خهجلهپ بالىلىرى زادىال قىزىقمايدىغان ئاللىقانداق كۇرسالرغا ئۇالرنى 

بالىالرغا كۆيۈنگهنلىك "ئانىالر بۇنى -بىچاره ئاتا... زورالپ ئاپىرىپ بېرىدۇ

... " املىق ئادهم بولۇپ چىقىشىغا كۈچ چىقارغانلىقئۇالرنىڭ كهلگۈسىده يار

بىلىشىدۇ، شۇڭا دوستلىرىغا ئۆزىنىڭ بالىسىنى تهربىيىلهش ئۈچۈن يۈرهك قېنىنى 

 ... سهرپ قىلىۋاتقانلىقىنى ماختىنىشىدۇ

 

ئانىالر بالىلىرىمىزنى ئۆز خاھىشىمىز، -بهزىده ئويالپ قالىمهن، ياش ئاتا

ىينىغان چېغىمىزدا ئۇالرنىڭ گۆدهك قهلبىده بىزگه ئارزۇيۇمىز ئۈچۈن مۇشۇنداق ق

بولغان نارازىلىق ئۆچمهنلىك كهيپىياتىنىڭ شهكىللىنىۋاتقانلىقىنى، ئۇالر پهقهت 

بىزنى خوش قىلىش ئۈچۈنال بىزنىڭ دېگىنىمىزنى قىلىۋاتقىنىنى ھىس قىاللىغان 

 ... بولساق تولىمۇ ياخشى بوالتتى
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 ئادهم، ئىشسىزلىق غېمى، ياش ئهمما ۋهتىنىمىزدىكى زىياده جىق

بالىلىرىمىز بىز كۆرگهن كۈننى كۆرمىسۇن، ئۇالر كهلگۈسىده "ئانىالرنىڭ -...¬

دېگهندهك خىيالالر بىلهن بالىلىرىمىزدىكى !" نان تېپىپ يېيهلهيدىغان بولسۇن

تهبىئى قىزىقىشقا قىلچىمۇ ھۆرمهت قىلمىغان ھالدا ئۇالرغا ئۆز خاھىشىمىزنى 

ۋاتقىنىمىزنى، ئامالسىزلىقىمىزدىن بۇ يولنى تاللىۋالغانلىقىمىزنىمۇ مهجبۇرىي تېڭى

 . ئهسلىتىپ ئۆتكۈم كهلدى

 

خوش، بىز شۇ خىيالغا كهلگهن ئىكهنمىز، بالىلىرىمىزنىڭ ئىستىقبالىدىن 

ئهنسىرهيدىكهنمىز، ئۇنداقتا نېمه ئۈچۈن ئۇالرنىڭ كهلگۈسىده ئۆز پىكرىنى 

، ئۆزى ئويلىغىنى قىزىقىشى بويىچه ئىزدىنىشى مۇستهقىل ئوتتۇرىغا قويااليدىغان

مېنىڭچه بۇ ھهممىمىز ئويلىنىپ ! تهپهككۇر قىلىشىغا شارائىت يارىتىپ بهرمهيمىز؟

 ! بېقىشىمىزغا تېگىشلىك بولغان نازۇك بىر مهسىله بولسا كهرهك

 

بىلهن ئامېرىكا مائارىپىنىڭ " ساپا مائارىپى"سابا، ۋهتىنىمىزدىكى 

ۇ خىل پهرقلهرنى سېلىشتۇرۇۋاتقان چېغىمدا، كالالمغا ئوتتۇرىسىدىكى ب

قوش تىللىق مائارىپ "بهسته يولغا قويۇلۇۋاتقان -ئىختىيارسىز ھازىر بهس

ھهققىده ئازراق سۆزلهپ " ئىچكىرىدىكى شىنجاڭ سىنىپلىرى"ۋه " تهربىيىسى

ساپاسىنى "بىر قىسىم كىشىلهر ئۇيغۇرالرنىڭ . قويۇش ئىستىكى كېلىپ قالدى

، ئۇيغۇرالر ۋه باشقا "ئىشسىزلىق مهسىلىسىنى ھهل قىلىش" "رى كۆتۈرۈشيۇقى

" نى تۈگىتىش"قاالقلىق" "نامراتلىق"ئاز سانلىق مىللهتلهر رايونىدىكى 

بىر يولى -دېگهندهك بۈيۈك مهقسهتنى بالدۇرراق ئهمهلگه ئاشۇرۇشنىڭ بىردىن

يدىغان خهنزۇ تىلىنى ياخشى ئۆگىنىش، خهنزۇ تىلىدا راۋان سۆزلىيهله
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دېگهندهك قاراشلىرىنى كۈچهپ تهرغىپ قىلىۋاتىدۇ ھهم بۇنى ئهڭ "... بولۇش

ئهمما بۇ خىل زىياده سولچىللىق ... تېز سۈرئهتته ئومۇمالشتۇرۇشقا تىرىشىۋاتىدۇ

سهۋهبىدىن، پهقهت خهنزۇ تىلى ئۆتكىلىال چىڭ تۇتۇلۇپ، ئوقۇتۇشنىڭ ساپاسىغا 

ئومۇمىيۈزلۈك تهربىيىلهش، ئۇالرنىڭ سهل قاراش، بالىالرنى ھهر تهرهپلىمه 

تهبىئىي تهسهۋۋۇرىنى بوغۇپ قويۇش، بالىالرنىڭ گۆدهك قهلبىده كىچىكىدىنال 

نى ئارتىپ قويۇش، ئۇالرنىڭ ئهركىن پىكىر قىلىش "روھىي يۈك"ئاجايىپ ئېغىر 

ئالىي . تهپهككۇرىنى بوغۇپ قويۇشتهك خاتالىقالرغىمۇ يول قويۇلىۋاتىدۇ

ا نهزهرىيه دهرسلىرىنىڭ ھهممىسىنى دېگۈدهك خهنزۇ تىلىدا مهكتهپلهرده بولس

بۇ ... ئۆتۈش تهلهپ قىلىنىپ، ئانا تىل تهپهككۇرى سىقىپ چىقىرىلىۋاتىدۇ

 . ھهققىده بهك جىق توختالغۇم يوق

 

قىسقىسى، ياش دوسلىرىمغا مۇراجىئىم، ھهرقانداق ئىشنى قىلغان چېغىڭىزدا 

هن ئهسلى قىزىقىش قانچىلىك؟ ئۆزىڭىزده بۇ ئاۋال ئۆزىڭىزده مۇشۇ ئىشنقا نىسبهت

ئىشنى قىلىشقا ھازىرالنغان ئىقتىدار قانچىلىك؟ بۇ ئىشنى ئۆز خاھىشىڭىز بويىچه 

تاللىدىڭىزمۇ ياكى باشقىالرنىڭ زورى، ۋه ئاللىقانداق بېسىم ۋه غهملهر 

مانا بۇالرنى ئوبدان ... دهستىدىن بۇ ئىشنى قىلىشقا مهجبۇر بولدىڭىزمۇ؟

 . ئويالڭ

 

ئۆز قىزىقىشىڭىز، ئارزۇيىڭىز بويىچه يولىڭىزنى تالالپ بولغان ئىكهنسىز، بۇ 

 . يولىڭىزدىن باشقىالرنىڭ زورى بىلهن ئالدىراپ ۋاز كهچمهڭ

 

مهسىلىلهرگه يولۇققان چېغىڭىزدا ئاۋال ئۇنىڭ سهۋهبىنى ئىزدهڭ، سهۋهبىنى 
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ق بىلهن ئوتتۇرىغا تاپقاندىن كېيىن، ئۆز پىكرىڭىزنى ئويلىغىنىڭىزنى دادىللى

 . قويۇڭ

 

گهرچه سىزنىڭ ئويلىغىنىڭىز باشقىالرنىڭ قارىشىغا زىت، ئۇالر قوبۇل 

قىاللمايدىغان ھالهتته بولسىمۇ، ئهگهر سىز بۇ قارىشىڭىزنى توغرا دهپ 

قارىسىڭىز، بۇ يولىڭىزنى داۋامالشتۇرۇشنى، بۇ ئارزۇيىڭىزنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنى 

 ! الدا دادىللىق بىلهن سىناپ بهقىڭ، ئىككىلهنمهڭ ئۇ ھ ئارزۇ قىلىدىكهنسىز

 

چۈنكى ھازىرقى جهمئىيىتىمىز ھازىرقى كۈچلۈك رىقبهت بىزدىن شۇنى تهلهپ 

 . قىلىدۇ

 

بىزگه قارىغۇالرچه باشقىالرغا ئهگىشىش ئۇالرنىڭ دېگىنىنى قىلىشتىن كۆره 

. ئۆزىمىز مۇستهقىل پىكىر قىلىشىمىز، ئۆز خاراكتېرىمىز، پسىخىكىمىز

 . قابىلىيىتىمىزگه خاس يولنى تېپىشىمىز تولىمۇ مۇھىم

 

كۆكسى كهڭ، قىزغىن، قېنى - ئۇيغۇر ياشلىرى ئهقىللىق، زهھنى ئوچۇق، كۆڭلى

ئهمما بىزده كهم نهرسه ... مهردانه-قىزىق، ئاسان ھاياجانلىنىدۇ، مهرت

ئاسان سوۋۇيمىز، ئۆزىمىزنى تۆۋهن -ئۆزىمىزگه ئىشهنچ يوق، ئاسان قىزىمىز

كۆرۈمىز، ئويلىغانلىرىمىزنى دادىللىق بىلهن ئوتتۇرىغا قويالمايمىز، ھهم 

باشقىالرنىڭ ... مۇستهقىل ئىشلهشكه سىناپ بېقىشقا جۈرئهت قىاللمايمىز

پىكرىنى ئېلىشقا زىياده ئهھمىيهت بېرىمىز، باشقىالرنى رهنجىتىپ قويۇشتىن 

 ... قورقۇمىز
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سىمنى ئۆزىمىزگه يۈك قىلىپ ئارتىۋېلىش مېنىڭچه ھازىرقى مهسىله ئېغىر روھىي بې

 ! ئهمهس، بهلكى سىناپ بېقىشقا ئىزدىنىشكه جۈرئهت قىلىش بولسا كېرهك

 

تىن ئىبارهت روھنى "مۇستهقىل قاراش، دادىل پىكىر قىلىش"خوش سابا، 

 . يېتىلدۈرۈش ھهققىده مۇشۇنچىلىك توختىالي ئامان بولۇڭ

 

  الله--- 

 

  بىلىۋال تورىدىن : مهنبه 
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