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 ئانا تىلىمىزنى قوغداش ھەر بىر ئۇيغۇرنىڭ مۇقەددەس بۇرچى

 —ئاپتورنىڭ كىرىش سۆزى—

 

 

ەت ۋال تورى بىلەن ئۆتكۈزگەن ئىككى قىسىملىق يازما سۆھبيىللىرى بىلى-2006ۋە  -2005مەن 

ا رىدا يولغۋە ئۆزۈمنىڭ قىسقىچە تەرجىمىھالىنى تامامالپ بولغاندىن كېيىن، شۇ مەزگىلدە ئۇيغۇر دىيا

ە نىڭ نېمە ئىكەنلىكى، دۇنيادا قوش تىللىق مائارىپ ھەققىد« قوش تىللىق مائارىپ»قويۇلغان 

غەرب  ى، ھازىرە ئىكەنلىكقانداق ئىلمىي تەتقىقاتالر ئېلىپ بېرىلغانلىقى، ئۇ تەتقىقاتالرنىڭ يەكۈنى نېم

دا ۇر دىيارىئەللىرىدە يولغا قويۇلغان قوش تىللىق مائارىپنىڭ ئەمەلىيىتى قانداق ئىكەنلىكى، ۋە ئۇيغ

يولغا قويۇلغان قوش تىللىق مائارىپ بىلەن غەربتىكى تەرەققىي تاپقان دېموكراتىك ئەللەر 

 ىزدىنىشنىپەرقلەرنىڭ بارلىقى ئۈستىدە ئ قوللىنىۋاتقان قوش تىللىق مائارىپالر ئوتتۇرىسىدا قانداق

پ ئۆزۈم توپلىغان ئۇچۇرالر ئاساسىدا ئۇيغۇرچە ماقالە يېزىپ، يىلىدىن باشال-2007باشلىدىم. ھەمدە 

 ئۇالرنى ۋەتەندىكى تورالردا ئېالن قىلدىم. 

 ئاشۇ جەرياندا مەن قوش تىللىق مائارىپ، يەرلىك مىللەت مائارىپى ۋە ئانا تىل، ۋە تىل

ھەتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق قاتارلىق مەسىلىلەر ئۈستىدە ئۇزۇن مۇددەت چوڭقۇر ئىلمىي جە

ر لەردىن بىتەتقىقاتالرنى ئېلىپ بارغان، ۋە بۇ ساھەدە دۇنيانىڭ ئەڭ ئالدىدا مېڭىۋاتقان مۇتەخەسسىس

 ڭگېسكە قانچىسى بىلەن تونۇشتۇم. بۇ ساھەدە دۇنيا بويىچە ئەڭ نوپۇزلۇق مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىرى

ىپ خانىم بولۇپ، مەن دەسلىپىدە ئۇنىڭ بىر قانچە كىتابىنى سېتىۋېلىپ ياكى توردىن چۈشۈرۈۋېل

ندا قاخانىمنىڭ ئۆزى بىلەن خەت ئارقىلىق تونۇشۇپ، مەسىلىلەرگە يولۇق كەڭگېسئوقۇدۇم. ئاندىن 

ەپنىڭ ئالىي مەكتخانىم يالغۇز ياۋروپادىكى ئىككى نوپۇزلۇق  كەڭگېسم. ىدىئۇنىڭدىن بىۋاسىتە سور

پروفېسسورى بولۇپال قالماي، ئۇ يەنە ب د ت نىڭ يەرلىك مىللەت مائارىپى ساھەسىدىكى 

ا قاراپ مەسلىھەتچىسى ئىكەن. ئۇ خانىم مەن ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنىڭ ئانا تىلىدىن ئايرىلىپ قېلىشق

غان ئىلمىي مەن بۇنىڭدىن كېيىن يازىدى»ماڭغانلىق مەسىلىسىنى چۈشەندى. ھەمدە ئۇ ماڭا 

ىڭ ۇيغۇرالرنئماقالىلىرىم، نەشر قىلدۇرىدىغان كىتابلىرىم، ۋە سۆزلەيدىغان دوكالتلىرىمنىڭ ھەممىسىدە 

  ، دەپ ۋەدە بېرىپ، ئۇ ۋەدىسىنى ئىزچىل تۈردە ئورۇنالپ كەلدى.«مەسىلىسىنى تىلغا ئالىمەن

ايونىدىكى بىر چوڭ يىلى ئامېرىكا كالىفورنىيە شتاتى لوس ئانژېلىس ر-2013خانىم  كەڭگېس

سۈپىتىدە « ئاالھىدە تەكلىپ قىلىنغان مېھمان نۇتۇقچى»خەلقئارالىق ئىلمىي دوكالت يىغىنىغا كېلىپ، 

كىلومېتىردىن ئارتۇق  100تلىك ئىلمىي دوكالت بەردى. ئۇ كۈنى مەن ئىشتىن سوراپ، ئىككى سائە

ا ھەمراھ بولدۇم. ھەمدە ئۇنىڭ خانىمغ كەڭگېسماشىنا ھەيدەپ، يىغىن مەيدانىغا بېرىپ، بىر كۈن 

بەتلىك  130خانىم شۇ قېتىمقى دوكالتتا ئىشلەتكەن  كەڭگېسبىلەن نۇرغۇن پاراڭالرنى قىلىشتىم. 

«PowerPoint »نىڭ بىر نۇسخىسىنى ماڭا بەرگەن بولۇپ، ئۇ ھۆججەت مەندە ھازىرمۇ بار. ھۆججىتى

ۇ دۆلەتلەرنىڭ مۇناسىۋەتلىك خانىم داۋاملىق ئۇ دۆلەت بۇ دۆلەتلەرگە بېرىپ، ش كەڭگېس

ئەمەلدارلىرىغا مەسلىھەت بېرىپ تۇرىدىكەن. ھەمدە شۇ دۆلەتلەردىكى ئالىي مەكتەپلەردە دوكالت 
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خانىم ماڭا ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا بېرىپ،  كەڭگېسيىلى كۆرۈشكەندە -2013سۆزلەيدىكەن. بىز 

غۇر ئاپتونوم رايون ئەمەلدارلىرىغا بىۋاسىتە قوش تىللىق مائارىپنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى ھەققىدە ئۇي

مەسلىھەت بېرىشنى خااليدىغانلىقىنى ئېيتتى. مەن ناھايىتى خۇشال بولۇپ، ئەگەر ئۇيغۇر دىيارى 

ئەمەلدارلىرىنىڭ قوللىشىغا ئېرىشەلىسەك، مەن خىزمىتىمدىن سوراپ، ئۆز چىقىمىم بىلەن ئۇيغۇر 

ۇنىڭغا ئۆزۈم تەرجىمانلىق قىلىپ بېرىدىغانلىقىمنى ئېيتتىم. دىيارىغا ئۇ خانىم بىلەن بىللە بېرىپ، ئ

گەرچە مەن شۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇر دىيارىدىكى مائارىپچى تونۇشلىرىم ئارقىلىق بۇ ئىشنى ئەمەلگە 

خانىم  كەڭگېسئاشۇرۇشقا خېلى ئۇرۇنۇپ باققان بولساممۇ، بۇ ئىش ۋۇجۇدقا چىقمىدى. لېكىن مەن 

 ىمنى تاكى بۈگۈنگىچە ساقالپ كېلىۋاتىمەن.بىلەن بولغان مۇناسىۋىت

ۆكۈمىتىنىڭ تەكلىپى بىلەن جۇڭگوغا بېرىپ، ھئايدا جۇڭگو -10يىلى -2015خانىم  كەڭگېس

 شاڭخەي ۋە نەنجىڭدىكى مائارىپ ئورۇنلىرى ۋە بىر قانچە ئالىي مەكتەپلەردە ئىلمىي دوكالت

، دار قىلىپرنى تور ئۇچۇرى ئارقىلىق خەۋەرسۆزلىدى. مەن بۇ ئىشتىن شۇ يەرلەردىكى ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىال

ىمدىن خان كەڭگېسخانىمنىڭ دوكالتلىرىنى ئاڭالشنى ئۆتۈندۈم. ئەمما،  كەڭگېسئۇالردىن ئامال بار 

ى ۇغۇچىالرنكېيىن ئاڭلىسام، ئۇ دوكالت بەرگەن سورۇنالرغا ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر كىرمەپتۇ. ئۇيغۇر ئوق

 كى ئۇيغۇرباشقا سەۋەبى بارمۇ، ئۇنى بىلەلمىدۇق. ئەمما ئۇ يەردى دائىرىلەر چەكلىدىمۇ، ياكى بۇنىڭ

ڭ خانىمنى كەڭگېسئوقۇغۇچىالرنىڭ بۇ ئىشتىن خەۋەر تاپقىنى ئېنىق بولۇپ، ئۇالرنىڭ بەزىلىرى 

 سكەڭگېپائالىيەتلىرىنىڭ خەنزۇچە بېسىلغان كۈنتەرتىپلىرىنى تورالرغا يولالپ قويغان ئىدى. 

دىكى ئۇچراشقان جۇڭگودىكى رەھبەرلەر ئۇنىڭ قوش تىللىق مائارىپ ھەققى خانىمنىڭ دېيىشىچە ئۆزى

 اراشلىرى ۋە تەكلىپلىرىگە ئانچە ئەھمىيەت بەرمەپتۇ.ق-كۆز

 

 
ىلى ي-2013خانىم بىلەن لوس ئانژېلىستىكى بىر كىچىك ئۇيغۇر رېستورانىدا. بۇ رەسىم  كەڭگېسمەن 

 فېۋرال كۈنى تارتىلغان.-15
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پ تەييارلىغان ئانا تىل، يەرلىك مىللەت مائارىپى ۋە يىلىدىن باشال-2007ەن مەزكۇر كىتابقا م

نى ئۇيغۇر ھەققىدىكى ماقالىلەر كىرگۈزۈلدى. ئەينى ۋاقىتتا مەن بۇ ماقالىلەر« قوش تىللىق مائارىپ»

ۈك يىتى كۈچلدىيارىدىكى تورالردا ئېالن قىلغاندا، ئۇالر ناھايىتى كەڭ دائىرىدە ئوقۇلدى، ھەمدە ناھا

گىرىشنىڭ تەسىر قوزغىدى. كۆپ سانلىق ئۇيغۇر مائارىپچىلىرى مائارىپتا يۈز بېرىۋاتقان بۇ يېڭى ئۆز

 قانداق نەرسە ئىكەنلىكى، قوش تىللىق مائارىپنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى، ۋە ئۇنىڭ ئىلمىي

ك ۋە ەرىجىلىئاساسىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلەلمەي، ئۇيغۇر مائارىپىدا يۈز بېرىۋاتقان ئېغىر د

ىنىش ھالىتى ئىچىدە گاڭگىراپ تۇرۇۋاتقان بىر پەيتتە، مەن تەييارلىغان مۇشۇ كۆلەملىك چېك-كەڭ

نىڭ لكى ئۇالرماقالىلەر ئۇالرنىڭ كۆزىنى ئاچتى. ئەمما بۇ ماقالىلەر ئۇالرنىڭ دىلىنى يورۇتالمىدى، بە

خاتا  غۇر مائارىپىدىكى بۇ چوڭئەندىشىسىنى تېخىمۇ كۈچەيتتى. نۇرغۇنلىغان قېرىنداشلىرىمىز ئۇي

ېلىش قوغداپ ق سىياسەتنى توختىتىش، شۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر تىلى، ئۇيغۇر مائارىپى ۋە ئانا تىل مائارىپىنى

ىجە يولىدا قولىدىن كېلىدىغان بارلىق تىرىشچانلىقالرنى كۆرسەتتى. ئەمما ئۇنىڭدىن ياخشى نەت

 ۆرسەتكەن بىر قىسىم قېرىنداشلىرىمىز ئېغىرچىقىش ئۇ ياقتا تۇرسۇن، بۇ ئىشتا ئاكتىپلىق ك

ەر ن ماقالىلئادالەتسىزلىككە ۋە خاتا بىر تەرەپ قىلىنىشقا ئۇچرىدى. قىسقىسى، بۇ كىتابقا كىرگۈزۈلگە

ا ئۇالر ئۇيغۇر مائارىپىدىكى خاتا سىياسەتنى ئۆزگەرتىش جەھەتتە ئىجابىي رول ئوينىيالمىدى، ئەمم

ىكى بۇ لىلەر ئۇيغۇر خەلقىگە ئۆز بېشىغا كەلگەن مائارىپ ساھەسىدخەلقنىڭ كۆزىنى ئاچتى. ئۇ ماقا

 ېرەلىدى.نىڭ، ياكى بۇ بىر چوڭ بااليىئاپەتنىڭ قانداق نەرسە ئىكەنلىكىنى چۈشەندۈرۈپ ب« يېڭىلىق»

مېنىڭ ئاشۇ ئىزدىنىشلىرىم ۋە ئاشۇ يازغانلىرىم ئۈچۈن ئۇيغۇر خەلقى مېنىڭ ھۆرمىتىمنى ۋە مېنىڭ 

ۋە  -2007شەرەپ ئاتا قىلدى. مەن -يىتى ياخشى قىلدى. ماڭا ناھايىتى كۆپ شانقەدرىمنى ناھا

يىللىرى يۇرتقا تۇغقان يوقالش ئۈچۈن بارغاندا، مېنىڭ كۆپىنچە ۋاقتىم مەن بىلەن بىر -2009

كۆرۈشۈۋېلىشنى ئىستەيدىغان ياشالر، ستۇدېنتالر ۋە ياش مائارىپچىالر بىلەن كۆرۈشۈش بىلەن ئۆتتى. 

ۇغا بارغاندا نەچچىلىگەن ياش مائارىپچىالر قەشقەر ۋە خوتەندىن ئايروپىالن بىلەن ئۇچۇپ مەن ئاقس

كېلىپ، مەن بىلەن كۆرۈشۈپ، شۇ كۈنى كەچتە يەنە ئۆز يۇرتىغا قايتىپ كەتتى. ئۇالرنىڭ دېيىشىچە 

ئايرودرومغىچە ئۇالر يولغا چىققاندا ئۆزلىرى بىلەن بىللە كېلەلمىگەن بىر قىسىم خىزمەتداشلىرى ئۇالرنى 

ئۇزىتىپ چىققان بولۇپ، قايتىپ بارغاندا ئۇالر يەنە گۈل ئېلىپ، مەن بىلەن كۆرۈشۈپ قايتقانالرنى 

ئايرودرومدا كۈتۈپ تۇرىدىكەن. يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش، بىر قانچە مائارىپچىالر غۇلجىدىن مەخسۇس 

ۆرۈشكەندە بەزى ئوقۇغۇچىالر كېلىپ مەن بىلەن كۆرۈشۈپ كەتتى. ئۈرۈمچىدىكى ئالىي مەكتەپلەردە ك

مېنى قۇچاقالپ تۇرۇپ رەسىمگە چۈشىۋالدى. بەزىدە مەن بىلەن بىر ۋاقىتتا رەسىمگە چۈشىدىغانالر بىرەر 

يۈز ستۇدېنتقا يەتكەن بولۇپ، شۇنداق ۋاقىتالردا بەدەنلىرى مېنىڭ بەدىنىمگە تېگىپ تۇرغان ياشالرنىڭ 

تۈپەيلىدىن تىترەپ كېتىۋاتقانلىقىنى تۇيدۇم. دۇنيادىكى  تەنلىرى رەسىمگە چۈشۈۋاتقاندا ھاياجانلىق

كۆپلىگەن مىللەتلەر ئۈچۈن مۇشۇنداق ئۇچرىشىش بىر ئادەتتىكى ئىش ھېسابلىناتتى. ئەمما بىچارە 

ئۇيغۇر ياشلىرى ئۈچۈن بۇ بىر ئاالھىدە ۋاقىت ۋە ئاالھىدە پۇرسەت بولۇپ قالدى. مېنىڭ يۈرىكىمنى 

قىسىم ئوقۇغۇچىالر ئاشۇنداق كۆرۈشۈش تۈپەيلىدىن مەكتەپ جازاسىغا  قاتتىق ئەزگەن يېرى، بىر

ئۇچراپ كەتتى. مەن نەگىال بارسام شۇ يەردىكى ياشالر مېنى بىر دوكالت بېرىشكە ئورۇنالشتۇرۇش يولىدا 

تىت بولۇپ، بارلىق تىرىشچانلىقالرنى كۆرسەتتى. ئەمما دائىرىلەرنىڭ رۇخسەت قىلماسلىقى بىلەن -تىت

قېتىملىق سەپەردە ماڭا دوكالت بېرىش بىر  3يىللىرى قىلغان -2009ۋە  -2007، -2006رتقا مەن يۇ
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قېتىملىق سەپەر جەريانىدا تەسىرلىك  3قېتىممۇ نېسىپ بولمىدى. شۇنداق بولسىمۇ مەن ئاشۇ 

 ئەھۋالالرنى ناھايىتى كۆپ ئۇچراتتىم. ماڭا بىر ئۆمۈر روھىي ئوزۇق بولىدىغان ناھايىتى كۆپ گۈزەل

 ئەسلىمىلەرگە ئېرىشتىم.

ھەققىدىكى يازمىلىرىغا چۈشكەن « قوش تىللىق مائارىپ»مەن بۇ كىتابقا ئۆزۈمنىڭ 

نى الرنى ئەيئىنكاسالرنىڭ ئۆزۈم ساقالپ قويغان قىسمىنىمۇ كىرگۈزۈپ قويدۇم. ھازىر يۈز بېرىدىغان ئىش

نى تولۇق ىگىلىرىنىڭ ئىسىملىرىۋاقىتتا ئالدىن پەرەز قىلمىغان بولغاچقا، مەن ئاشۇ ئىنكاسالرنىڭ ئ

يىللىرىدىكى -2009 – 2007خاتىرىلەپ قويماپتىمەن. شۇنداقتىمۇ مەن بۇ ئىنكاسالر ئۇيغۇر خەلقىنىڭ 

 يۈرەك ساداسىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ، دەپ ئوياليمەن.

بىلەن « قوش تىللىق مائارىپ» مەن بۇ يەرگە بۇرۇن ئاشكارىلىمىغان، ئۇيغۇر دىيارىدىكى

 كەڭگېسيىلى ماڭا -2014ىك يەنە بىر ئەھۋالنى يېزىپ قويۇشنى مۇۋاپىق كۆردۈم: مۇناسىۋەتل

( بولۇپ reviewer« )باھالىغۇچى مۇتەخەسسىس»خانىمدىن بىر پارچە خەت كەلدى. ئۇ خېتىدە ئۆزى 

غا يولالنغان بىر « ۇرنىلىتىللىق مائارىپ ژ-خەلقئارا قوش»بېرىۋاتقان، ئىنگلىز تىلىدا چىقىدىغان 

ماقالىنى تاپشۇرۇپ ئالغانلىقىنى، ئۇنى بىر جۇڭگولۇق خەنزۇ پروفېسسور يازغان بولۇپ، ئۇ  پارچە

ماقالىنىڭ سۈپىتى بەك تۆۋەن بولغاچقا، ئۇنى قوبۇل قىلماي رەت قىلىشقا توغرا كېلىدىغانلىقىنى، ئەمما 

اندىن ئۇنى ئاپتور بولۇپ، ئۇنى پۈتۈنلەي قايتىدىن يېزىپ بەرسەم، ئ-2ئەگەر مەن ئۇ ماقالىگە 

قوبۇل قىالاليدىغانلىقىنى، ئۆزىنىڭ مۇشۇ ئىش ئارقىلىق ئۇيغۇرالرغا ياردەم قىلغۇسى بارلىقىنى ئېيتىپتۇ. 

ئاپتور بولۇپ، ماقالىنى قايتىدىن يېزىپ چىقىشقا ماقۇل -2ھەمدە مېنىڭ 

ش تىللىق قو»بولمايدىغانلىقىمنى سوراپتۇ. بۇ ئۇيغۇر دىيارىدا يۈز بېرىۋاتقان خاتا -بولىدىغان

ئەھۋالىدىن پۈتۈن مائارىپ دۇنياسىنى خەۋەردار قىلىشنىڭ بىر ياخشى پۇرسىتى بولغاچقا « مائارىپ

مۇشۇ ساھەدە دۇنيا بويىچە ئەڭ نوپۇزلۇق ژۇرنال ئىكەن(، « تىللىق مائارىپ ژۇرنىلى-خەلقئارا قوش)»

ەمدە بىر قانچە ئاي قاتتىق خانىمنىڭ تەكلىپىگە شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىال ماقۇل بولدۇم. ھ كەڭگېسمەن 

ئىزدىنىپ، ئۇيغۇر دىيارىنىڭ قوش تىللىق مائارىپىغا ئائىت نۇرغۇن سانلىق مەلۇماتالرنى توپالپ، 

ھەمدە ئۇالرنى ۋە باشقا بارلىق مۇھىم ئەھۋالالرنى كىرگۈزۈپ، ئۇ ئىنگلىزچە ماقالىنى قايتىدىن يېزىپ 

نىممۇ تەستىقالپ، ژۇرنالغا بېسىلىدىغانغا تەييار خا كەڭگېسچىقتىم. ماقالىنىڭ بۇ يېڭى نۇسخىسىنى 

مەن ئالدىنقى كۈنى »بولغاندا، ھېلىقى خەنزۇ پروفېسسوردىن بىزگە بىر پارچە خەت كەلدى. ئۇ خېتىدە 

شىنجاڭلىق ساۋاقداشلىرىم بىلەن بىر سورۇندا ئولتۇرغان. شۇ يەردە مەزكۇر ماقالە ۋە ئەركىن سىدىقنىڭ 

دىكى بىر كىىلشلىرىمدىن بىرى ماڭا ئەركىننىڭ جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ قارا تىزىمگېپى بولغاندا، ساۋاقدا

ەن ئۇنىڭ بىلەن بىللە بىر خەلقئارالىق ژۇرنالدا ماقالە ئېالن قىلسام مەن ئادەم ئىكەنلىكىنى، ئەگەر م

دىكى بىرەر باالغا تىقىلىپ قالىدىغانلىقىمنى ئېيتتى. شۇنىڭدىن كېيىن مەن تورالرنى ئىزدەپ، ئۈرۈمچى

ئىيۇل ۋەقەسىدىن كېيىن جۇڭگودا ئەركىن سىدىق توغرىسىدا چىققان خەنزۇچە ماقالىلەرنى تېپىپ -5

ئوقۇپ، يۇقىرىدىكى ئەھۋالنىڭ راست ئىكەنلىكىنى جەزملەشتۈردۈم. شۇڭالشقا مەن بۇ ماقالىنى ئەركىن 

قانداق »م مەندىن خانى كەڭگېس، دەپتۇ. شۇنىڭ بىلەن «بىلەن بىللە ئېالن قىلىشتىن ۋاز كېچىمەن

دەپ سورىدى. مەن ئىسمىمنى ئۆز ئىسمىمنىڭ باش ھەرپلىرى بىلەن ئوخشاش باش ھەرپلىرى « قىلىمىز؟

غا ئۆزگەرتىش « مۇستەقىل تەتقىقاتچى»گە، ۋە ساالھىيىتىمنى « Eric Smith»بار ئىنگلىزچە ئىسىم 

لدى، ھەمدە مېنىڭ ئادرېسىم خانىم بۇنىڭغا خۇشاللىق بىلەن ماقۇل بو كەڭگېستەكلىپىنى بەردىم. 

ئۈچۈن )بۇنداق ژۇرنالالردا ماقالە ئېالن قىلغاندا چوقۇم ئاپتورنىڭ ئادرېسىمۇ تولۇق بېرىلىشى كېرەك( 
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يىنىڭ ئادرېسىنى ئىشلەتسەممۇ بولىدىغانلىقىنى ئېيتتى. بىز شۇنداق قارارغا ۆخانىمنىڭ ئۆز ئ كەڭگېس

خانىم ئەھۋالنى ھېلىقى  كەڭگېسۇقىنى ئالدۇق. ئاندىن كېلىپ، ھېلىقى خەنزۇ پروفېسسورنىڭمۇ ماقۇلل

بۇ ژۇرنالغا يالغان ئىسىم ۋە يالغان ئادرېس »ژۇرنالنىڭ رەھبەرلىرىگە ئېيتتى. شۇ چاغدا ژۇرنالدىكىلەر 

خانىم يەنە مەندىن قانداق  كەڭگېس، دەپ جاۋاب بېرىپتۇ. شۇنىڭ بىلەن «ئىشلىتىشكە بولمايدۇ

مېنىڭ ئىسمىمنى ئاپتورلۇقتىن چىقىرىۋېتەيلى. يەنى، بۇ ماقالىنى »ڭغا قىلىشنى سورىدى. مەن ئۇنى

يالغۇز ئاشۇ خەنزۇ پروفېسسورنىڭ ئىسمى بىلەن ئېالن قىاليلى. پەقەتال ماقالىنىڭ ئەڭ ئاخىرىغا ئاپتور 

، «قا( رەھمەت ئېيتىدىغان بىر قىسقا ئابزاسنى قوشايلى Eric Smithنامىدىن سىزگە ۋە ماڭا )يەنى 

خانىم  كەڭگېسدەپ ئاتىلىدىغان بولۇپ، بۇنىڭغا « Acknowledgement»م. بۇ ئىنگلىزچە دېدى

ئايدەك ۋاقىت ئىچىدىكى ئىشتىن سىرتقى  4-3ماقۇل بولدى. شۇنداق قىلىپ مەن ئۆزۈمنىڭ 

غا رەھمەت ئېيتىلغان شەكىلدە « Eric Smith»ۋاقىتلىرىمنى سەرپ قىلىپ پۈتتۈرگەن بۇ ئۇزۇن ماقالە 

كى خەلقئارالىق قوش تىللىق مائارىپ ژۇرنىلىدا ئېالن قىلىندى. مېنىڭ بۇ ئىشنى قىلىشتىكى يۇقىرىدى

ن يۇقىرى دەرىجىلىك كەسپىي ساالھىيەت بەرپا قىلىش مەقسىتىم ئىلمىي ماقالە ئېالن قىلىپ، ئۆزۈم ئۈچۈ

م(، بەلكى پارچىدەك ئىلمىي ماقالە ئېالن قىلىپ بولدۇ 115ئەمەس )مەن ھازىرغىچە ئۆز كەسپىمدە 

ئۇيغۇرالرنىڭ ئەھۋالىنى دۇنياغا ئاڭلىتىۋېلىش بولغاچقا، مەن بۇ ئىشنىڭ بولغىنىدىن بۈگۈنكى 

 كۈنگىچە تولىمۇ رازى.

رالىق يۇقىرىقىالردىن باشقا، مەن يەنە يەرلىك مىللەت مائارىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان خەلقئا

ېلىشىملەرگە ئاۋاز قوشۇش ۋە ئىمزا قويۇش ك-ېلىشىملەر، ھەمدە جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ ئاشۇ قانۇنك-قانۇن

رىپ يەرلىك مىللەتلەرنىڭ مائا»ئەھۋالى ئۈستىدىمۇ ئىزدىنىپ، ئىگىلىگەن مەلۇماتالر ئاساسىدا 

ېگەن تېمىدا بىر پارچە ماقالىمۇ د« كېلىشىملەر-ھوقۇقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان خەلقئارالىق قانۇن

بىلەن  ابتا بار. مەن ئاشۇ ماقالىنى تۆۋەندىكى سۆزلەرتەييارلىغان بولۇپ، ئۇ ماقالىمۇ مۇشۇ كىت

 ئاخىرالشتۇرغان ئىدىم )نەقىل(: 

نۇرغۇن كىشىلەر ب د ت ۋە باشقا خەلقئارالىق تەشكىالتالرنىڭ يەرلىك مىللەت ۋە ئاز سانلىق »

ق مىللەت مىللەت خەلقلىرى توغرىسىدا چىقارغان قانۇنلىرى بار، بۇ قانۇنالر يەرلىك مىللەت ۋە ئاز سانلى

ئادىتى، ۋە ئۆز ئەنئەنىسى قاتارلىق -پز دىنى، ئۆز مەدەنىيىتى، ئۆز ئۆرخەلقلىرىنىڭ ئۆز ئانا تىلى، ئۆ

نەرسىلىرىنى قوغداش ۋە ئۇالرنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ مېڭىشىنى بىر پۈتۈن كاپالەتكە ئىگە قىلىدۇ، دەپ 

بۇ ھەقتىكى ھەقىقىي ئەھۋالدىن تولۇق ئوياليدۇ. مەنمۇ ھازىرغىچە شۇنداق ئويالپ كەلگەن بولساممۇ، 

خانىم بىلەن  كەڭگېسخەۋىرىم يوق ئىدى. بۇ قېتىم دۇنياغا تونۇلغان مۇتەخەسسىسلەر قاتارىدىكى 

روبېرت دۇنبار ئەپەندىنىڭ بىر كىتابىدىكى مەزمۇنالر ئاساسىدا بىر ئاز ئىزدىنىپ، بۇ ھەقتىكى 

ئېنىقالپ چىقىشقا ئۇرۇنۇپ باقتىم. مەن يۇقىرىدا بايان ئىشالرنىڭ نەدىن نەگىچە ئىكەنلىكىنى بىر قېتىم 

قىلغانلىرىم بۇ ھەقتىكى ھەقىقىي ئەھۋالنى خېلى تولۇق ئەكس ئەتتۈرىدۇ، دەپ ئوياليمەن. ئەگەر كەم 

قالغان يەرلىرى بولسا، چەت ئەلدىكى باشقا ئىمكانىيىتى بار قېرىنداشالرنىڭ تولۇقالپ كېتىشىنى ئۈمىد 

ھەقتە مەن چۈشۈرۈپ قويغان مەزمۇنالر بار بولسا، ئۇنى ماڭا ئېلخەت ئارقىلىق  قىلىمەن )ئەگەر بۇ

بىلدۈرۈپ قويسىڭىز، سىزدىن چوڭقۇر مىننەتدار بولىمەن(. يۇقىرىقى مەزمۇنالردىن خەلقئارالىق 

ئادىتى -پا تىلى، دىنى، مەدەنىيىتى ۋە ئۆركېلىشىملەرنىڭ ئىچىدە يەرلىك مىللەتلەر ئۆز ئان-قانۇن

لىقالرنى قوغداش ۋە ئۇالرنى راۋاجالندۇرۇش جەھەتتە پايدىالنسا بولىدىغانلىرىمۇ بارلىقىنى قاتار

كۆرۈۋاالاليمىز. ئەمدىكى گەپ بۇ ئۆزىگە پايدىلىق شارائىتالردىن قانداق پايدىلىنىش مەسىلىسىدۇر. بۇ 
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ۋە قانۇنسىز ئەۋزەللىكلەردىن قانداق ئۈنۈم ھاسىل قىلىش ھۆكۈمران ئورۇندىكى مىللەتنىڭ خاتا 

سىياسىتى تۈپەيلىدىن ئۆز مىللىتىنىڭ يوقاپ كېتىشىنى خالىمايدىغان ۋە ئۇنىڭغا سۈكۈت قىلىپ قاراپ 

تۇرالمايدىغان كىشىلەرنىڭ تىرىشچانلىقىغا باغلىق. مەن مەزكۇر ماقالىدا تونۇشتۇرغان مەزمۇنالرنىڭ 

ئىرادىڭىزنىڭ يەنىمۇ چىڭىيىشىغا سىزنى ئۈمىدسىزلەندۈرۈپ قويماسلىقىنى، ئۇنىڭ ئەكسىچە، سىزنىڭ 

پايدىلىق بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. بىر ئاجىز مىللەت ياكى يەرلىك مىللەت ئۈچۈن سىرتتىن كېلىدىغان 

مەزكۇر ماقالىدىكى مەزمۇن بۇنى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىدۇ. قالغىنى —ياردەم ئىنتايىن چەكلىك بولىدۇ

 ىل تۈگىدى()نەق« ئاشۇ مىللەت خەلقىنىڭ ئۆزىگە باغلىق.

ى ەزمۇنالرنھازىر ۋەتەندە ئىشالرنىڭ قانداق بولۇۋاتقانلىقى ھەممىمىزگە ئايان. بىز يۇقىرىدىكى م

 ئۇيغۇرز: ۋە ۋەتىنىمىزنىڭ ھازىرقى ئەھۋالىنى كۆزدە تۇتقان ئاساستا مۇنداق بىر يەكۈنگە كېلەلەيمى

لىمىزنى ىزگىال باغلىق؛ ئانا تىتىلىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى تەقدىرىنىڭ قانداق بولۇشى پەقەت ئۆزىم

 قوغداپ قېلىش ھەر بىر ئۇيغۇرنىڭ مۇقەددەس بۇرچى.

ھرىرلەپ تە« پىداكار»مەزكۇر كىتابقا كىرگۈزۈلگەن ماقالىلەرنىڭ بەزىلىرىنىمۇ قەدىرلىك ئىنىم 

ە ۋقىلدى،  بەردى. بۇ قېتىم ماقالىلەرنىڭ ھەممىسىنى بىر قېتىم كۆزدىن كەچۈرۈپ، كىتاب ئۈچۈن تەييار

ز ابدۇلئەزىئكىتابنىڭ تور كىتاب ھۆججىتىنىمۇ بىر قوللۇق تەييارالپ چىقتى. يەنە بىر قەدىرلىك ئىنىم 

ارقىتىش تمنى دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا ىكىتاب پارچە 7قىلىنغان  نەشر بەشتوغراق بولسا مېنىڭ

ىتابنىڭ ن باشقا، مەزكۇر كئىشىنى ھازىرمۇ داۋاملىق ھالدا بىر قوللۇق قىلىپ بېرىۋاتىدۇ. ئۇنىڭدى

ىڭ چنەپەر ئىنىلىرىمغا  3مۇقاۋىسىنى رىدا ئابلىمىت ئىنىمىز اليىھىلەپ ياساپ بەردى. مەن بۇ 

 ەت ئېيتىمەن. كۆپ رەھم-كۆڭلۈمدىن كۆپتىن

ىق ئاخىرىدا مەن بۇ كىتابنى رەھمەتلىك ئاپام پاتەم ئەرشىدىن بىلەن رەھمەتلىك دادام سىد

 مەمەتكە بېغىشاليمەن.

 

 

 ئەركىن سىدىق

 ئامېرىكا كالىفورنىيە شتاتى لوس ئانژېلىس شەھىرى
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تۇرا مەكتەپكە چىققاندىن كېيىن، بىزگە خەنزۇ تىلى دەرسى ئۆتۈلۈشكە يىلى مەن ئوت-1971

 25-20باشلىدى. ئۇ دەرسنىڭ ھەپتىلىك مىقدارى ئىنتايىن ئاز بولۇپ، بىز بىر ھەپتىدە پەقەت 

ىلى شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىغا ي-1978ەنگەن ئىدۇق. سۆزلەرنى ئۆگ-ئەتراپىدىكى خەنزۇچە ھەرپ

لېكتر وقۇشقا كىرگەندىن كېيىن، بىرىنچى يىلى مەخسۇس خەنزۇ تىلى ئۆگەندۇق. ئۇنىڭدىن كېيىن ئېئ

ىر ز دۆلەت بئىنژېنېرلىقىغا ئائىت كەسپىي دەرسلەر ئۇيغۇر تىلىدا ئۆتۈلگەن بولسىمۇ، بۇ دەرسلەردە بى

 قوش تىللىق»تۇتاش تۈزۈپ چىققان خەنزۇچە كىتابالرنى ئىشلەتتۇق. مانا مۇشۇ ھازىر جۇڭگودا 

 شى مۇمكىن. ۇلوەپ ئاتىلىدىغان مائارىپ تۈزۈمى بد« مائارىپ

شىنجاڭدىكى ئالىي مەكتەپلەردە ئۇيغۇر »ى، بىز چەت ئەلدە تۇرۇپ يىل ئىلگىر 5-4بۇنىڭدىن 

ۇر بۇ سىياسەت ئۇيغ»دېگەن گەپنى ئاڭلىدۇق. ئۇنىڭدىن كېيىن « تىلى ئەمەلدىن قالدۇرۇلىدىكەن

ىن ، دېگەن گەپنىمۇ ئاڭلىدۇق. شۇنىڭد«چ مەكتەپلىرىگىمۇ كېڭەيتىلىدىكەنئوتتۇرا ۋە باشالنغۇ

قىمىزغا ئېتىبارەن مۇشۇ بىر يېڭى سىياسەتنى ئىجرا قىلىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان ئىشالر قۇلى

تىماي تۆۋەندىكىدەك ئۆزۈمدىن توخ-ئۈزۈلمەي كىرىپ تۇرىدىغان بولدى. مەن شۇ چاغدىن باشالپ ئۆز

 سوراپ تۇردۇم:  سوئالالرنى

 مىدۇر؟ ېن ۋە سىياسەت جەھەتتىكى ئاساسى نيولغا قۇيۇلغان بۇ يېڭى ھەرىكەتنىڭ قانۇ--

 بۇ ئىشنى قايسى ئىلىم ۋە ئەمەل ئەھلىلىرى ئوتتۇرىغا چىقارغاندۇ؟ --

 مىدۇر؟ ېغا چىقىرىشىدىكى ئىلمىي ئاساسى نئۇالرنىڭ بۇ ئىشنى ئوتتۇرى--

 .ازاالرۋەھاك--

 

نى دەپ ئويالپ ئادەتلەنگەنلىكىم ئۈچۈن، ئۇيغۇر تىلى« ىشنىڭ بىر سەۋەبى بارھەممە ئ»مەن 

 قىرىقىدەكئۇيغۇر مەكتەپلىرىدە ئەمەلدىن قالدۇرۇشتىن ئىبارەت بۇ يەككە تىللىق مائارىپقا ئائىت يۇ

نتايىن سوئاللىرىمغا جاۋاب تاپقۇم كەلدى. لېكىن ئۇ جاۋابالرنى تاپالمىدىم. بۇنىڭ ئۈچۈن مەن ئى

ىيانالر ينالدىم. ئىزچىل تۈردە مۇشۇ بىر سىياسەت تۈپەيلىدىن ئۇيغۇرالرغا كېلىدىغان تارىخىي زقى

ىر ئەمەل توغرىسىدا ئەنسىرىدىم. مۇشۇ سىياسەتنى ئىلگىرى سۈرۈش مەقسىتىدە قىلغان سۆزىدە، مەلۇم ب

« غۇ؟شاۋاتىمەنمەن ھېچقانداق ئۇيغۇرچە بىلمەيمەن. ئەمما مەنمۇ بىر ئۇيغۇر بولۇپ يا»ئەھلىنىڭ 

ىللىق دېگەنلىكىنىمۇ ئاڭلىدىم. بۇ چۈشەنچە ئىنتايىن خاتا ئىدى. ئۇ ھەرگىزمۇ يۇقىرىقى يەككە ت

نداق ئەگەر بۇ سىياسەت ئاشۇ»مائارىپ سىياسىتىگە ئىلمىي ئاساس بواللمايتتى. شۇنىڭ بىلەن مەن 

 ىدىم. دەپمۇ ئويل« ىپتۇق،ئادەملەرنىڭ قولىدىن چىققان بولسا، بىز ئۇيغۇرالر ھەقىقەتەنمۇ تۈگىش

مىللەتلەرنىڭ ھوقۇقى ۋە جەمئىيەت تەرتىپى قانۇن ئارقىلىق كاپالەتكە ئىگە بولىدۇ. ئىجتىمائىي 

ئەخالق قانۇن ۋە دىنىي ئېتىقاد ئارقىلىق كاپالەتكە ئىگە بولىدۇ. بىر مىللەتنىڭ تەرەققىياتى ئىلمىي 
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ۇ. بىر مىللەت ئۆزىنى ساقالپ قالماقچى بولىدىكەن، يوسۇندا ئىش قىلىش ئارقىلىق كاپالەتكە ئىگە بولىد

چوقۇم ئالدى بىلەن قانۇن ئارقىلىق ئۆزىنى قوغداشنى ئۆگىنىشى، قانۇن ئارقىلىق ئۆزىنى قوغداشنى 

 بىلىشى كېرەك. شۇنىڭ بىلەن مەندە يەنە باشقا يېڭى سوئالالر تۇغۇلۇشقا باشلىدى:

ىلىم ئمئىيىتىدە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان قانۇن ۋە يەككە تىللىق مائارىپ توغرىسىدا ئۇيغۇر جە--

 ساھەسىدىكى تەتقىقاتالر بارمىدۇ؟

 ئەگەر بولسا ئاشۇنداق تەتقىقاتالرنىڭ نەتىجىسى نېمە بولغاندۇ؟--

 ۋەھاكازاالر. --

 

 تا ھازىرغىچە مەن بۇ سوئالالرغىمۇ جاۋاب تاپالماي كەلدىم. 

 

ىن د ‹مۇھاكىمەتۇل لۇغەتەين›»ندە، ماۋزۇسى تور بېتىگە كىرگە www.Bilik.cnمەن ھەر قېتىم 

ۇنىڭ دەپ قويۇلغان بىر ماقالىنى ئۇچرىتىپ تۇردۇم. لېكىن بۇ ماۋز« گىچە ‹مەئارىفۇل لۇغەتەين›

بىر  مەنىسىنى چۈشەنمەي، ئۇنى بىر لۇغەت توغرىسىدىكى ماقالە ئوخشايدۇ، دەپ ئويالپ كەپتىمەن.

ىللىق ي-2002دېگەن ژۇرنالنىڭ « شىنجاڭ مەدەنىيىتى»غان غا قىلۋقانچە كۈندىن بۇرۇن بىر دوستۇم سو

« ؟بۇ زادى نېمە ماقالىدۇ»الۋېتىپ، بۇ ماقالىنى يەنە ئۇچرىتىپ قالدىم. شۇنىڭ بىلەن سانىنى ۋاراق-6

ە دەپ ئازراق ئوقۇپ بېقىپ، ئۇنىڭ دەل مەن ئىزدەپ يۈرگەن ئۇچۇرالر بىلەن تولغان بىر ماقال

 ئۇنى پۈتۈنلەي ئوقۇپ چىقتىم.  ئىكەنلىكىنى بىلدىم. ھەمدە

مۇ ەن. بولۇپمېنىڭچە بۇ ماقالە ھەممە ئۇيغۇرالر بىر قېتىم ئوقۇپ چىقىشقا ئەرزىيدىغان ماقالە ئىك

ىشى ئۇيغۇرالر ئىچىدىكى سىياسەت تۈزۈشكە مەسئۇل ئەمەل ئەھلىلىرى ھەممىدىن بەكرەك ئوقۇپ چىق

ى بولدى، نچىلىك ئوقۇلدى، ئۇنىڭ قانچىلىك تەسىركېرەك ئىكەن. مەن بۇ ماقالە ھازىرغىچە ۋەتەندە قا

ور بېتى ئۈچۈن مىڭدىن كۆپرەك قېتىم چېكىلىپتۇ. بىر ت 10ئۇالرنى بىلمەيدىكەنمەن. بىلىك تور بېتىدە ئۇ 

 بۇ ھېچقانچە چوڭ سان ئەمەس. ئەگەر بىلىدىغانالر بولسا ئاشۇ ماقالىنىڭ ۋەتەندىكى تەسىرى

 ئۇچۇر بەرگەن بولساڭالر.  توغرىسىدا مۇشۇ مۇنبەردە ئازراق

، ئەگەر سىياسەت چىقىرىدىغان ئۇيغۇر ئەمەل ئەھلىلىرى بۇ ماقالىنى تېخى كۆرمىگەن بولسا

ۆۋەتتە نبارلىق ۋاسىتىلەردىن پايدىلىنىپ، مۇشۇ ماقالىدىن بىر نۇسخىنى شۇالرغا يەتكۈزۈپ بېرىش، 

ر ئەمەل ئۇيغۇرچە بىلمەيدىغان ئۇيغۇئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم ئىشالرنىڭ بىرى، دەپ ئوياليمەن. 

 ۇ؟ ئەھلىلىرى ئۈچۈن بۇ ماقالىنى خەنزۇچىغا تەرجىمە قىلىپ يەتكۈزۈپ بېرىش ئىمكانىيىتى بارم

ن ئۇيغۇر ھازىر كىچىكىدىن تارتىپ خەنزۇ مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان ۋە ئىچكىرى ئۆلكىلەردە ئوقۇۋاتقا

ۇيغۇر )ئ UEYچىقىش تولىمۇ زۆرۈر ئىكەن. شۇڭا  ئۆسمۈرلىرى ئۈچۈنمۇ بۇ ماقالىنى بىر قېتىم ئوقۇپ

 ېتىنىڭ بئەرەب يېزىقى( نى بىلمەيدىغانالرغا قۇاليلىق بولسۇن ئۈچۈن، مەن بۇ ماقالىنى بىلىك تور 

http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=5359  

 

ۇر التىن )ئۇيغ ULYدېگەن ئادرېسىدىن كۆچۈرۈپ، ئۇنى يۇلغۇن يۇمشاق دېتالى ئارقىلىق 

 ئاخىرىغا يېزىقى( غا ئۆزگەرتىپ، ئاپتور ۋە بىلىك تور بېتىنىڭ رۇخسىتىنى ئالمايال مۇشۇ يازمامنىڭ

چىقىرىپ قويدۇم. مەن ئۇالرنى باشقىچە پىكىردە بولمايدۇ، دەپ ئوياليمەن، ھەمدە شۇنداق 

 ئۈمىدتىمەن. 
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ەمدە بۇ ئەپەندىمگە، ھ يماكانىئاخىرىدا مەن مۇشۇ ماقالىنىڭ ئاپتورى دوكتور ئابدۇرەئوپ تەكلى

ۆرمىتىم ھدا ئۇرۇپ كىرگۈزۈپ تەييارلىغۇچى بىلىك تور بېتىدىكى ئەزىمەتلەرگە چوڭقۇر  UEYماقالىنى 

 ۋە تەشەككۈرۈمنى بىلدۈرىمەن. 

 

سمىدا نىڭ ماقالىسى مەزكۇر كىتابنىڭ ئاخىرقى قىيئەسكەرتىش: دوكتور ئابدۇرەئوپ تەكلىماكانى

 بار.
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ئانا تىلنى ئالدىدا ئۆگىتىش زۆرۈرلۈكىنىڭ ئىلمىي  باشالنغۇچتا

 ئاساسلىرى

 كۈنى-18ئاينىڭ -12يىلى -2008

 

 

بىر  مەن يېقىندا ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىر تونۇشۇم بىلەن تېلېفوندا پاراڭلىشىۋېتىپ، مۇنداق

ى لۇپ، ئەمدئەھۋالنى ئۇقتۇم: ئۇ ئۈرۈمچىدىن جەنۇبتىكى بىر ناھىيىگە بىر يىللىق خىزمەتكە بارغان بو

بىلەن  ياشقا كىرگەن قىزىنىڭ ئانا تىلدىن ساۋاتىنى ياخشىراق چىقىرىش ئۈچۈن شۇ ناھىيىگە ئۆزى 6

 ىن، كېيىنبىرگە ئېلىپ بېرىپتۇ. ھەمدە شۇ ناھىيە بازىرىدىكى بىر باشالنغۇچ مەكتەپكە بېرىپتۇ. لېك

ۇ، ۇر بولسىمالرنىڭ ھەممىسىمۇ ئۇيغقارىسا، ئۇ مەكتەپتىكى ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇر، ئوقۇغۇچى

سىنىپقا -3دەرسلەرنىڭ ھەممىسى خەنزۇچە ئىكەن. تونۇشۇمنىڭ قىزى كىرگەن سىنىپنىڭ بالىلىرىغا 

 چىقىمىغىچە ئۇيغۇرچە ئېلىپبەمۇ ئۆتۈلمەيدىكەن. 

تور بېتىگە مۇنداق بىر  http://meripet.blogbus.comىندا مەلۇم بىر توردىشىمىز يېق

ئاتالمىش قوش تىللىق مائارىپ، قوش تىللىق ئوقۇتۇشنىڭ ئۇيغۇر باللىرىغا »تۇ: ئىنكاس يېزىپ

ئەكەلگەن زىيىنىنى، يەنى تەپەككۇر توسالغۇسى، پىسخىك توسالغۇ، فىزىئولوگىيىلىك توسالغۇ... 

قاتارلىقالرنى مانا مەن ئەمەلىي كۆرۈپ ھېس قىلغانمەن. پۈتۈنلەي خەنزۇچە چىقىرىلغان باشالنغۇچ 

نىڭ ماتېماتىكا ئىمتىھان سوئالىغا بىچارىلەرچە تەلمۈرۈپ ئولتۇرۇپ، پۈتۈن ئىمتىھان ۋاقتىنى مەكتەپ

توشقۇزۇۋەتكەن سەبىيلەرنىڭ ئۈمىدسىزلىك، بىزارلىق ئاالمەتلىرى چىقىپ تۇرغان كۆزلىرىگە قاراشقا 

ە دېگۈدەك قوش چىدىيالماي، قاتتىق ئازابالنغان ئىدىم. ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدىكى ھەممە مەكتەپلەرد

تىل سىنىپلىرى بولۇپ، بولۇپمۇ باشالنغۇچ مەكتەپتىكى قوش تىل سىنىپلىرىدا ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئانا 

تىلىدىن تۈزۈك ساۋاتى چىقماسلىق، بىر قىسىم جايالردا ھەتتا ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىمۇ خەنزۇ تىلىدا 

الرنىڭ يىللىق ۋە مەۋسۇملۇق سۆزلەشنى تەلەپ قىلىشتەك ئۇچىغا چىققان بىمەنىلىكلەر؛ ئوقۇغۇچى

نەتىجىسىدە ئىلگىرىكى بىر سىنىپتا بىر قانچە ئوقۇغۇچى الياقەتسىز بولىدىغان ھالەتنىڭ دەل ئەكسىچە 

بىر سىنىپتا ئاران بىر قانچە ئوقۇغۇچىالر الياقەتلىك بوالاليدىغان ھالەتلەر؛ بولۇپمۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ 

وقۇقى ۋە پۇرسىتىدىن مەھرۇم بولۇشى ۋە بۇنىڭ نەتىجىسىدە تەبىئىي پەنلەرنى ئانا تىلىدا ئۆگىنىش ھ

كېلىپ چىققان تەپەككۇر كەمتۈكلۈكى )يەنى تەبىئىي پەنلەرگە دائىر ئانا تىلدىكى تەپەككۇرنىڭ يوق 

دېيەرلىك بولۇشى(؛ ئوقۇغۇچىالردىكى پىسخىك ۋە جىسمانىي ساغالملىق مەسىلىلىرى، يەنى مەكتەپتىن 

ن قېچىش، ئىشتىھاسىزلىق، روھسىزلىق، جۇغى كىچىك، بەدىنى ئاجىز بولۇش... بىزار بولۇش، مەكتەپتى

ئارقىدىن يۈز بېرىشكە -قاتارلىق بىر قاتار ئىنتايىن ئېغىر، چىداپ تۇرغۇسىز، تەخىرسىز مەسىلىلەر ئارقا

ئۆزىنىڭ  باشلىماقتا! بۇ ئېنىقكى بىر خاتا يۆنىلىش! قېنى دۇنيادا قايسى تەرەققىي قىلغان، ئىلغار مىللەت

تەرەققىياتىنى خەقنىڭ تىلى ئارقىلىق ئىشقا ئاشۇرغان؟ بىز ئۇيغۇرالر شۇنچە ئاجىز، شۇنچە قورقۇنچاق 

بولۇپ كەتكەندىمىزمۇ؟ نېمە ئۈچۈن بۇ ئىشتا كەڭ جامائەت پىكرى ھاسىل قىاللمايمىز؟ نېمە ئۈچۈن 
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مىز بىلەن يوللۇق بەلگىلىك ساندىكى ئادەملىرىمىز يىغىلىپ، بىرلىشىپ ئىلمىي ئاساسلىرى

 « تەلەپلىرىمىزنى قويالمايمىز؟

 

مەن ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئالىي مەكتەپلەردە ئۇيغۇر تىلىنى ئىشلىتىشنىڭ ئەمەلدىن 

دىغان قالىدىغانلىقى توغرىسىدىكى خەۋەرنى ئاڭلىغاندىن تارتىپ، بۇ ئىشنىڭ مىللەتكە ئېلىپ كېلى

ارىپ ن ئۆزۈمنى توختىتالمىدىم. قوش تىللىق مائھەر خىل يامان ئاقىۋەتلىرى ئۈستىدە ئويلىنىشتى

بولسا،  سىياسىتى ئۇيغۇر ئوتتۇرا ۋە باشالنغۇچ مەكتەپلىرىگىچە سىڭىپ كىرىشكە باشلىغاندىن كېيىن

ىلەن بالىالرنىڭ تىل ۋە بىلىم ئېلىش جەھەتتىكى تەرەققىياتى بئۆگەنمەسلىك -ئانا تىلنى ئۆگىنىش

ان ق بايقالغدا ئېلىپ بېرىلغان ئىلمىي تەتقىقاتالر، ۋە شۇ ئارقىلىئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋىتى توغرىسى

 ىلىق خېلىيېڭى ئىلىملەر توغرىسىدا ئىزدىنىشنى ئىزچىل تۈردە داۋامالشتۇرۇپ كەلدىم. ھەمدە شۇ ئارق

ىلىملەر كۆپ نەرسىلەرنى بىلىۋالدىم. ھازىر ھەر قېتىم قوش تىللىق مائارىپ ساھەسىدىكى زامانىۋى ب

 ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئەھۋالالرنى كۆزىتىپ، ئۇيغۇر تىلى دۇچ كېلىۋاتقان تەقدىرنىئاساسىدا 

ۇنداق ئويلىغىنىمدا، پۈتۈن ۋۇجۇدۇمنى بىر خىل ئازابلىنىش ۋە ئەنسىرەش تۇيغۇسى قاپلىۋالىدۇ. ب

شالپال ئانا سىنىپىدىن با-1بولۇشتىكى سەۋەب، خېلى كۆپ ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ھازىرقىدەك باشالنغۇچ 

خەنزۇ  تىلنى پۈتۈنلەي قايرىپ قويۇپ، پەقەت خەنزۇ تىلىنىال ئۆگىنىشى، ھەمدە ھەممە دەرسلەرنىمۇ

ېرىلغان تىلىدا ئاڭلىشى، ھازىرغىچە ئامېرىكا قاتارلىق تەرەققىي قىلغان غەرب دۆلەتلەردە ئېلىپ ب

پ، ئۇ خاتا بولۇئۇزۇن مۇددەتلىك ئىلمىي تەتقىقاتالرنىڭ نەتىجىلىرى بويىچە قارىغاندا پۈتۈنلەي 

 بالىالر تىل ئۆگىنىش ۋە بىلىم ئېلىش جەھەتتىكى تەرەققىياتتا ئېغىر دەرىجىدە زەخىملىنىش

ى پ مەسىلىسئېھتىماللىقىنىڭ بارلىقىدىندۇر. مەن ئۇشبۇ يازمامدا ئۆزۈم ھازىرغىچە قوش تىللىق مائارى

 ئوپئابدۇرەن. مەن دوكتور ئۈستىدە ئىگىلىگەن ئىلمىي بايقاشالرنى قىسقىچە بايان قىلىپ ئۆتىمە

« مۇھاكىمەتۇل لۇغەتەيندىن مەئارىفۇل لۇغەتەينگىچە»تەكلىماكانىينىڭ 

(http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinb2.htm دېگەن ماقالىسىنى بۇرۇن بىر قېتىم )

قېتىم  بىر يەنە تەپسىلىي ئوقۇپ چىققان ئىدىم. بۇ قېتىم ئۇشبۇ يازمىنى تەييارالشتىن بۇرۇن، ئۇ ماقالىنى

 ئوقۇپ چىقتىم. مەقسىتىم جۇڭگودا ئېلىپ بېرىلغان قوش تىللىق مائارىپ توغرىسىدىكى ئىلمىي

غا نچە سوئالتەتقىقاتالر ۋە ئۇالرنىڭ نەتىجىلىرىنى تولۇقراق بىلىۋېلىش، ھەمدە مۇشۇ ساھەدىكى بىر قا

. دسىزلەندىممەن ناھايىتى ئۈمىجۇڭگودا قانداق ئىلمىي جاۋابالر تېپىلغىنىنى ئۇقۇۋېلىش ئىدى. لېكىن، 

تىم ئۇ تەكلىماكانىينىڭ ماقالىسى ئەمەس. مەن ھەر قې ئابدۇرەئوپمېنىڭ ئۈمىدسىزلەنگىنىم دوكتور 

كانىيدىن تەكلىما ئابدۇرەئوپماقالىنى ئوقۇغىنىمدا، ئۇنىڭدىن ناھايىتى تەسىرلەندىم، ھەمدە دوكتور 

، جۇڭگودا ئېلىپ بېرىلغان بۇ ساھەدىكى ناھايىتى پەخىرلەندىم. مېنىڭ ئۈمىدسىزلەنگىنىم

، غان بولساتەتقىقاتالرنىڭ ئىنتايىن كەمچىللىكىدۇر. ئەگەر جۇڭگودا بۇ ساھەدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىل

 والتتىم: بتەكلىماكانىينىڭ ماقالىسىدىن تۆۋەندىكى سوئالالرغا جاۋاب تاپالىغان  ئابدۇرەئوپدوكتور 

ش ىتىش ئۇالرنىڭ تىل ئۆگىنىش ۋە بىلىم ئېلىبىر يات تىلنى ئۆگ بالىالرغا ئانا تىل بىلەن يەنە--

 جەھەتتىكى تەرەققىياتىغا قانداق تەسىر كۆرسىتىدۇ؟ 

بۇ تىلالرنى ئۆگىتىش ئۇسۇلى قانداق بولۇشى كېرەك؟ ئانا تىلنى ئالدىدا، يات تىلنى كەينىدە --

ئۆگىتىش كېرەكمۇ، ۋە ياكى ئىككى ئۆگىتىش كېرەكمۇ، ياكى يات تىلنى ئالدىدا، ئانا تىلنى كەينىدە 

تىلنى تەڭال ئۆتۈش كېرەكمۇ؟ ئامېرىكا بۇ جەھەتتە تۆت خىل ئۇسۇلنى بايقاپ، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى 
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 ئەڭ ياخشىسىنى ئىشلىتىشنى يولغا قويۇۋېتىپتۇ. 

 ئىككىنچى تىلنى قانچە يېشىدىن باشالپ ئۆگەنسە ئەڭ مۇۋاپىق بولىدۇ؟  بالىالر--

 

ىللىق تيەككە »سىياسىتىنىڭ « قوش تىللىق مائارىپ»ڭ نۇرغۇن جايلىرىدا ھازىر ئۇيغۇر دىيارىنى

« يەككە تىللىق مائارىپ»قا ئۆزگىرىپ قالغانلىقى ھەممەيلەنگە مەلۇم. ئەسلىدە بۇ « مائارىپ

 ەشكىللەپ،سىياسىتىنى تۈزگەن ۋە ئۇنى ئىجرا قىلىۋاتقان ئەمەل ئەھلىلىرى بىر قىسىم زىيالىيالرنى ت

قاچان ئىلمىي تەتقىقات ئېلىپ بېرىپ، ياكى بولمىسا تەرەققىي قىلغان غەرب ئەللىرى ئاللى مەخسۇس

ساستا ئېلىپ بېرىپ بولغان ئىلمىي تەتقىقاتالرنىڭ نەتىجىلىرىنى يىغىپ ۋە تولۇق ئۆگىنىپ، شۇ ئا

 ش قىلغانىئالدى بىلەن يۇقىرىقى سوئالالرغا مۇكەممەل جاۋاب تېپىپ چىققان بولسا، ئىلمىي ئۇسۇلدا ئ

ر نداق ئىشالبوالتتى. لېكىن، مېنىڭ ھازىرغىچە بولغان چۈشەنچەمگە ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇر دىيارىدا ئۇ

ىنى جاۋابلىر بولۇپ باقمىغان. ئۇشبۇ يازمىدا يۇقىرىقىدەك سوئالالرنىڭ مەن ھازىرغىچە ئىزدىنىپ تاپقان

 تەسۋىرلەپ ئۆتىمەن. 

 

 اتقان جەمئىيەتلەرنىڭ تىپلىرى . قوش تىللىق مائارىپنى يولغا قويۇۋ1

ەت ۋە قوش تىللىق مائارىپنى يولغا قويۇشتىكى ئېھتىياج ۋە مەقسەتكە ئاساسەن، دۇنيادىكى دۆل

 جەمئىيەتلەرنى مۇنداق ئۈچ تىپقا ئايرىش مۇمكىن: 

 ( دۇنياۋىلىشىشنىڭ ئېھتىياجىغا ماسلىشىش ئۈچۈن قوش تىللىق مائارىپنى يولغا قويغان1)

تېز  قىنقى بىر قانچە ئون يىل مابەينىدە، ئىنسانالرنىڭ دۇنياۋىلىشىش سەۋىيىسىدەجەمئىيەت. يې

ۈچىيىپ تەرەققىياتالر يۈز بېرىپ، كىشىلەرنىڭ بىر دۆلەتتىن يەنە بىر دۆلەتكە كۆچۈشى كۈنسايىن ك

ىسادىي ماڭدى. بۇنداق كۆچۈشنى كەلتۈرۈپ چىقارغان سەۋەبلەردىن تۆۋەندىكىلەر بار: ياخشىراق ئىقت

غلىشىش، تۇغۇش نىسبىتى تۆۋەنلەپ كەتكەن دۆلەتلەر تاشقى ئەمگەك كۈچىگە شارائىتنى قو-شەرت

ر ھالنغۇچىالئېھتىياجلىق بولۇش، ئوخشىمىغان گۇرۇپپىالر ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇنۇشالر تۈپەيلىدىن پانا

يۈز  ئاپەتلەربااليى توختىماي سىرتقا ئېچىش، بىر گۇرۇپپا يەنە بىر گۇرۇپپىنى ئېزىش، ۋە ئېكولوگىيىلىك

ۇ لىقمۇ ئاشبېرىش. ياۋروپا بىرلىكىگە ئەزا بولۇپ كىرگەن دۆلەتلەر ئوتتۇرىسىدىكى ئىقتىسادىي ھەمكار

ىپ دۆلەتلەر ئارا ئەركىن يۆتكىلدۆلەتلەردىكى ئەمگەكچىلەر ۋە ئۇالرنىڭ ئائىلە تەۋەلىرىنىڭ 

ىر قىسىم تىدا شەكىللەنگەن جەمئىيەت بشىنى زور دەرىجىدە ئىلگىرى سۈردى. مۇشۇنداق ئەھۋال ئاسۈرۈي

چۈپ ئاز سانلىق مىللەت خەلقىنىڭ بىر كۆپ سانلىق مىللەت رايونىغا ياكى باشقا بىر دۆلەتكە كۆ

تىپتىكى -1بېرىشىدىن شەكىللەنگەن جەمئىيەت بولۇپ، مەن ئۇشبۇ يازمامدا ئۇنداق جەمئىيەتنى 

انلىق سودىكى خەنزۇالر يۆتكىلىپ بارغان ئاز جەمئىيەت، دەپ ئاتايمەن. ئامېرىكا، كانادا ۋە جۇڭگ

چەت  مىللەت رايونلىرى مانا مۇشۇنداق جەمئىيىتى بار دۆلەت ۋە رايونالرنىڭ مىسالى بوالاليدۇ.

يەتتىكى ئەلدىكى قوش تىللىق مائارىپ توغرىسىدىكى تەتقىقاتالرنىڭ بىر قىسمى مانا مۇشۇنداق جەمئى

ېلىپ ىلى ۋە ساھىپخان مىللەت تىلىنى ئۆگىنىشى ئۈستىدە ئكۆچمەن بولۇپ كەلگەن خەلقىنىڭ ئانا ت

 بېرىلغان. 

( بىر چەت ئەل تىلى ئۆگىنىش ئۆسمۈرلەرنىڭ تىل ئۆگىنىش ۋە بىلىم ئېلىش جەھەتتىكى 2)

تەرەققىياتىغا پايدىلىق بولغانلىقى ئۈچۈن چەت ئەل تىلى ئوقۇتۇشنى يولغا قويغان جەمئىيەت. 
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ەققىي تاپقان دۆلەتلەرنىڭ، شۇنداقال جۇڭگودىكى خەنزۇالر رايونلىرىنىڭ ئامېرىكا ۋە ياۋروپادىكى تەر

باشالنغۇچ ۋە تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپلىرى ئاساسىدا شەكىللەنگەن جەمئىيەت مانا مۇشۇنداق 

 تىپتىكى جەمئىيەت، دەپ ئاتايمەن. -2جەمئىيەتنىڭ مىسالى بوالاليدۇ. مەن بۇ خىل جەمئىيەتنى 

سانالر تارىخىنى ئوبدان تەكشۈرۈپ كۆرىدىغان بولساق، ئۇنىڭ پۈتۈن ( ئەگەر بىز ئىن3)

تىلىنى  سانلىق مىللەتلەرنىڭ زنلۈكنى ئىگىلەپ تۇرغان مىللەت ئاجەريانىدا سىياسىي جەھەتتە ئۈستۈ

ىۋاتىدۇ. باستۇرۇپ ياكى چەكلەپ كەلگەنلىكىنى بايقايمىز. بۇنداق ئىشالر دۇنيادا ھازىرمۇ داۋاملىش

مەلگە دەپ ئاتاشقا بولىدۇ. بۇنداق قىرغىنچىلىقنى ئە« ەھەتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىل ج»بۇنى 

لىنىپ، تىن پايدىئاشۇرۇشنىڭ ئاساسىي قورالى مائارىپ بولۇۋاتىدۇ. بىر ئاز لىبېرالىست گۇرۇپپىالر مائارىپ

ۇ. ويۇۋاتىدلغا قئاز سانلىق مىللەتلەرنى چوڭ مىللەتنىڭ ئىچىگە ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش سىياسىتىنى يو

وخشاش گۇرۇپپىالر بولسا كۆچمەن بولۇپ كەلگەن ئاز سانلىق مىللەت خەلقىنى ئفاشىستالرغا -ناتسىست

ى ئۆز رايونى ياكى دۆلىتىدىن قوغالپ چىقىرىش ياكى بولمىسا ئاساسىي ئېقىمنى تەشكىل قىلغۇچ

ەۋجۇت مۇشۇنداق ئىشالر م جەمئىيەتنىڭ ئىچىگە كىرگۈزمەسلىك ئۇسۇلىنى تەشەببۇس قىلىۋاتىدۇ. مەن

ىيەت، دەپ ئاتايمەن. بۇنداق جەمئىيەتتە ئۈستۈنلۈكنى تىپتىكى جەمئ-3بولۇپ تۇرۇۋاتقان جەمئىيەتنى 

ىلەن ئىگىلىگەن مىللەت باشقا مىللەتلەرنىڭ تىل، مەدەنىيەت، ئىرق ۋە دىن جەھەتلەردىكى ئۆزى ب

ەر خىل ھنى « مەسىلىلەر»، دەپ قاراپ، بۇ بولغان پەرقنى ئۆزىنىڭ مىللىي كىملىكىگە بولغان تەھدىت

قا تىرىشىدۇ. بۇنداق جەمئىيەتنىڭ بىر « ھەل قىلىش»ارقىلىق تۈزۈملىرى ئ -مائارىپ سىياسەت 

 مىلياتسىيەئاسسى»ئاالھىدىلىكى شۇكى، ئاشۇ جەمئىيەتتە ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىگەن مىللەت يولغا قويغان 

ىككىسى سىياسىتى ماھىيەتتە ئوخشاش نەرسە بولۇپ، ھەر ئ «قوغالپ چىقىرىش»سىياسىتى بىلەن « قىلىش

ىككى نى مەقسەت قىلغان بولىدۇ. مۇشۇنداق ئ« ھەل قىلىش»نى « مەسىلە»يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان 

ىڭ ئۆزلىرىن خىل سىياسەتلەرنىڭ ئاستىدا ياشاۋاتقان تىلى بىلەن مەدەنىيىتى ھەر خىل بولغان مىللەتلەر

ئىيەتكە ئىيەتكە ئاڭلىتالمايدىغان، ئۆزلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى ساھىپخان جەمئاۋازىنى ساھىپخان جەم

ياسىتى كۆرسىتەلمەيدىغان بىر ھالەتتە ياشاشقا مەجبۇرى بولىدۇ. مائارىپتىكى ئاسسىمىلياتسىيە سى

 ىلەن ئانابئوقۇغۇچىالرنىڭ ئۆز ئانا تىلىنى ساقالپ قېلىشىغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ. ئۆزىنىڭ ئانا تىلى 

 ، دەپ قارايدۇ. «ئىقتىدارى تۆۋەن كىشىلەر»دەنىيىتىنى ساقالپ قالغان كىشىلەرگە بولسا مە

 

قوش تىللىق مائارىپنى يولغا قويغان جەمئىيەتنى يۇقىرىقىدەك ئۈچ تىپقا ئايرىش ئۇسۇلىنى مەن 

خىل بىرەر ماتېرىيالدا كۆرگەن ئەمەس. ئۇنى مەن ئۆزۈم ئوتتۇرىغا قويدۇم. ئەگەر يۇقىرىدىكى ئۈچ 

جەمئىيەتنى بىرلەشتۈرۈپ بىر خەرىتە تۈزسەك، ئۇيغۇرالر ئۇ خەرىتىنىڭ قايسى قىسمىغا توغرا كېلىدۇ؟ 

مېنىڭچە، قوش تىللىق مائارىپنى يولغا قويۇشتىكى مەقسەت بويىچە قارىغاندا، ئۇيغۇرالر بۇ خەرىتىنىڭ 

ائارىپنىڭ نىشانى بولغان خەلق ھەممە جايلىرىغا تارقالغان، دېيىشكە بولىدۇ. لېكىن، بۇ قوش تىللىق م

ۋە ئۇ خەلق ياشاۋاتقان ماكان نۇقتىسىدىن قارىغاندا، ئۇيغۇرالر بۇ خەرىتىنىڭ ھېچقانداق يېرىگە توغرا 

تىپتىكى جەمئىيەت چەت ئەلدىن كۆچۈپ كەلگەن ئاز سانلىق مىللەت -1كەلمەيدۇ. چۈنكى، 

كەلگەن دۆلەتنىڭ ئاساسىي تىلىنى  خەلقىنىڭ ئانا تىلىنى ساقالپ قېلىشىغا ۋە يېڭىدىن كۆچۈپ

ئۆگىنىۋېلىشىغا ياردەم قىلىش ئۈچۈن قوش تىللىق مائارىپنى يولغا قويىدۇ. ئىككىنچى خىلدىكى 

جەمئىيەتتە يەرلىك خەلقنىڭ ئانا تىلىنى ئاساسلىق تىل قىلىپ ئىشلىتىپ، ئۇالرغا بىر چەت ئەل تىلى 

باشقا رايون ياكى چەت ئەلدىن كۆچمەن بولۇپ  قوشۇمچە ئۆگىتىلىدۇ. ئۈچىنچى خىلدىكى جەمئىيەتتە
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كەلگەن خەلقنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش مەقسىتىدە كۆچمەن مىللەتلەرنى تىل جەھەتتە چەكلەيدۇ، 

ياكى بولمىسا ئۇالرنى ساھىپخان دۆلەتتىن قوغالپ چىقىرىدۇ. شۇنداق بولغاچقا، ھازىر ئۇيغۇرالر دۇچ 

لنىڭ ھېچ قايسىسىغا ئوخشىمايدىغان بولۇپ، ئۇيغۇر جەمئىيىتى خىل ئەھۋا 3كەلگەن ئەھۋال يۇقىرىقى 

يەرلىك مىللەتنىڭ ئانا تىلى ئۆز ماكانىدا چەكلىمىگە ئۇچراۋاتقان بىر جەمئىيەت بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ. 

 مەن بۇ مەسىلە ئۈستىدە ماقالىنىڭ كېيىنكى قىسىملىرىدا يەنە ئازراق توختىلىمەن. 

 

 ىللىق مائارىپ پروگراممىلىرى ت-قوش . ئامېرىكىدا يولغا قويۇلغان2

 يۇقىرىدا چۈشەندۈرگەن بىرىنچى ۋە ئىككىنچى جەمئىيەتتىكى قوش تىللىق مائارىپنى ئىشقا

دىكى ئاشۇرۇش ئۇسۇلىنىڭ ئىلمىي ئاساسى ئۈستىدە توختىلىشتىن بۇرۇن، مەن ئالدى بىلەن ئامېرىكى

تەي. ئامېرىكا ھۆكۈمىتى مائارىپ قوش تىللىق مائارىپ ئۇسۇللىرىنى قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ ئۆ

 لوگىيىسى مۇتەخەسسىسلىرىپىسخوساھەسىدىكى مەسئۇل كادىرالر، مائارىپشۇناسالر ۋە بالىالر 

قاتارلىقالردىن تەشكىل تاپقان مەخسۇس تەتقىقات گۇرۇپپىسى تەشكىللەپ، نەچچە ئون يىل 

« قوش تىللىق مائارىپ قانۇنى»ىلى تۇنجى قېتىم ي-1968تەكشۈرۈش ۋە تەتقىق قىلىش ئېلىپ بېرىپ، 

االھىدە ئنى تۈزۈپ چىققان. بۇ قانۇندا ئانا تىلى ئىنگلىز تىلى بولمىغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئوقۇشتا 

ايسى قئېھتىياجى بارلىقى ئەتراپ قىلىنغان. بۇ قانۇن ماقۇلالنغاندىن كېيىن، ئامېرىكىدىكى ھەر 

قىلىپ ئانا تىلى ئىنگلىز تىلى ئەمەس مەكتەپلەرنىڭ مەسئۇللىرى ۋە نەزەرىيىچىلەر قانداق 

. ىپ چىققانئوقۇغۇچىالرنى ئىنگلىز تىلىدا دەرس ئاڭلىيااليدىغان دەرىجىگە يەتكۈزۈش ئۇسۇللىرىنى تېپ

 ئۇالر تاپقان ئاساسلىق ئۇسۇلالردىن مۇنداق تۆت خىلى بار: 

(. transitional bilingual education) ئۆتكۈنچى باسقۇچ تەرىقىسىدە ئۆگىتىش ئۇسۇلى( 1)

بۇ ئۇسۇلدا ئانا تىلى ئىنگلىزچە بولمىغان، چەت ئەلدىن ئامېرىكىغا كۆچمەن بولۇپ كەلگەن 

ۇ، ا باشاليدئوقۇغۇچىالر باشالنغۇچ مەكتەپ ئوقۇشىنى دەسلەپتە ئىنگلىز تىلىدا ئەمەس، ئۆز ئانا تىلىد

 ا ئاساسىيىق تەدرىجىي ھالدھەمدە ئىنگلىزچىنى بىرىنچى چەت ئەل تىلى سۈپىتىدە ئۆگىنىدۇ. شۇ ئارقىل

 مائارىپ ئېقىمىغا قوشۇلىدۇ. 

(. بۇ ئۇسۇلنى بىر submersion bilingual program( چۆكتۈرۈپ ئۆگىتىش ئۇسۇلى )2)

مىسال ئارقىلىق چۈشەندۈرەي. مۇشۇ ئۇسۇل بويىچە بولغاندا، ئىچكىرى ئۆلكىلەرنىڭ خەنزۇ 

ن ۆتىلىدىغاباشالپ ھەممە دەرسلەر ئۇيغۇر تىلىدا ئ رايونىدىكى بىر قىسىم خەنزۇ بالىلىرىغا يەسلىدىن

 بولۇپ، ئۇالرغا ئۇيغۇر تىلى بىر ئايرىم دەرس سۈپىتىدە ئۆتۈلمەيدۇ. 

(. بۇ ئۇسۇلنىمۇ بىر submersion bilingual program( غەرق قىلىپ ئۆگىتىش ئۇسۇلى )3)

دىن بۇرۇن ئىچكىرى مىسال ئارقىلىق چۈشەندۈرەي. بۇ ئۇسۇل بويىچە بولغاندا، مەكتەپ يېشى

ان ئوقۇيدىغ ئۆلكىلەرگە كۆچۈپ بارغان ئۇيغۇر بالىلىرى نورمال سىنىپتا خەنزۇ بالىالر بىلەن بىرلىكتە

زى بولۇپ، بۇ ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرغا ئايرىم خەنزۇ تىلىدىن دەرس بېرىلمەيدۇ. ئامېرىكىنىڭ بە

« ۇسۇلقانۇنسىز ئ»الر بۇ ئۇسۇلنى شتاتلىرىدىكى خەلق بۇ ئۇسۇل ئۈستىدىن ئەرز قىلىپ، بەزى شتات

 دەپ چەكلىگەن ئىشالرمۇ بار ئىكەن. 

 )ئىنگلىزچە ئىنگلىز تىلىنى ئىككىنچى چەت ئەل تىلى قىلىپ ئۆگىتىش ئۇسۇلى( 4)

«English as a Second Language program »بولۇپ، ئۇنى قىسقارتىپ «ESL program »



 

 

 قىسىم(-7ئەركىن سىدىق يازمىلىرى )تور كىتاب 

20 

بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدىغان « پ ئۆگىتىش ئۇسۇلىغەرق قىلى»دەپ ئاتايدۇ(. بۇ ئۇسۇل يۇقىرىقى 

بولۇپ، بىرال ئوخشىمايدىغان يېرى، ئانا تىلى ئىنگلىز تىلى ئەمەس ئوقۇغۇچىالر بىر مەزگىل 

 6كۈندۈزدىكى دەرسنىڭ مەلۇم بىر قىسمىدا مەخسۇس ئىنگلىز تىلى ئۆگىنىدۇ. مېنىڭ قىزىم دىلنارە 

ياشقا كىرگەندە ئامېرىكىغا كەلگەن بولۇپ، ئۇالرنىڭ  5 -4ياشقا كىرگەندە، ئوغلۇم دىلشات بولسا 

 يىللىقىنى تۈگەتكۈچە ئوقۇغان. -2پروگراممىسىدا باشالنغۇچنىڭ « ESL»ھەر ئىككىسى مۇشۇ 

للىق قوش تى»ئالدىنقى بىر قانچە يىلنىڭ مابەينىدە، مەن ئۇيغۇر دىيارىدا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان 

لگەن سىنى چۈشىنىپ بېقىش مەقسىتىدە خېلى ئىزدىنىپ كەسىياسىتى ۋە ئۇنىڭ ئىلمىي ئاسا« مائارىپ

ا م. يېقىندبولساممۇ، ئۇيغۇرالرنىڭ ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان بىرەر ماتېرىيالنى تاپالمىغان ئىدى

 نە كىتاب،مۇشۇ ساھەدىكى مەسىلىلەر ئۈستىدە يېزىلغان، خەلقئارادا ئەڭ يۇقىرى نوپۇزغا ئىگە ئۈچ دا

ەمدە خۇددى ھىڭ مەزمۇنىنى خۇالسىلەش ئاساسىدا يېزىلغان بىر ماقالىنىمۇ تاپتىم. كىتابن 3ھەمدە ئاشۇ 

 ىنىسبىر گۆھەر تېپىۋالغاندەك خوش بولۇپ كەتتىم. بۇ ماقالىنى يازغان كىشىنىڭ ئىسمى جىم كۇم

(Jim Cummins بولۇپ، ئۇ يۇقىرىقى )3 كىتابنىڭ ئىچىدىكى بىرسىنىڭ ئاپتورى ئىكەن )مەن بۇ 3 

 تابالرنىڭڭ ئۇچۇرىنى مۇشۇ ماقالىنىڭ ئاخىرىغا تەپسىلىي يېزىپ قويدۇم. قىزىققۇچىالر ئۇ كىكىتابنى

تورونتو »دىن سېتىپ ئاالاليدۇ.(. ئۇ ھازىر كانادانىڭ  www.amazon.comئۈچىلىسىنى 

ى كولىن نىڭ پروفېسسورى ئىكەن. قالغان ئىككى كىتابنىڭ ئاپتورىنىڭ بىرسىنىڭ ئىسم« ئۇنىۋېرسىتېتى

 (University of Wales( بولۇپ، ئۇ ئەنگلىيىدىكى ۋولىس ئۇنىۋېرسىتېتى )Colin Bakerكېر )با

ەزاسى لوگىيە جەمئىيىتىنىڭ ئالىي دەرىجىلىك ئپىسخونىڭ مائارىپشۇناسلىق پروفېسسورى، ئەنگلىيە 

( بولۇپ angasK-Tove Skutnabbكەڭگېس ) بىرسىنىڭ ئىسمى بولسا توۋ سىكۇتنائىكەن. يەنە ب

(ttp://www.neiu.edu/~duo/skutnabb.htmh ئۇ فىنالندىيىدىكى روسكىلىد ئۇنىۋېرسىتېتى ،)

(University of Roskilde نىڭ پروفېسسورى ئىكەن. ئامېرىكىنىڭ قوش تىللىق مائارىپنى)

ە يولغا ئۇسۇل( بويىچ-1)يەنى يۇقىرىقى « ئۆتكۈنچى باسقۇچ تەرىقىسىدە ئېلىپ بېرىش ئۇسۇلى»

كەلگەن  ئاشۇ پروفېسسور جىم كۇمىنىس ئوتتۇرىغا قويغان نەزەرىيە ئاساسىدا بارلىققا قويۇش قارارى

قى قانچىنچى جەمئىيەتكە ماس كېلىدۇ؟ ئۇسۇل يۇقىرى-1ئىكەن. ھازىر ئېسىڭىزگە ئېلىپ بېقىڭ: بۇ 

ا ۇسۇلنى يولغئ-1ىرمىسىمۇ، مۇشۇ جەمئىيەتكە ك-1بىرىنچى جەمئىيەتكە. ئۇيغۇر جەمئىيىتى يۇقىرىقى 

ارىغاندىمۇ بەكرەك ماس كېلەتتى. لېكىن، ھازىر ئۇنداق شارائىتقا ئېرىشىشتىن جەمئىيەتكە ق-1قويۇشقا 

مىي ئۇسۇلنىڭ ئىل-1بارغانسېرى يىراقلىشىپ كېتىۋاتىدۇ. شۇنداق بولسىمۇ، مەن كېيىنكى قىسىمدا مۇشۇ 

ىپ ىسقىچە بايان قىلئاساسلىرىنى پروفېسسور جىم كۇمىنىسنىڭ ماقالىسىنىڭ مەزمۇنى ئاساسىدا ق

ەنلەپ ئۆتىمەن. ئۆز پەرزەنتلىرىنىڭ نورمالنى ئۆسۈپ يېتىلىشىگە، ئۆز مىللىتىنىڭ ساپاسىنىڭ تۆۋ

ىر ئۇيغۇر پۇقراسى، ۋە ھەر بىر بئانىسى، ھەر -كەتمەسلىكىگە كۆڭۈل بولىدىغان ھەر بىر ئۇيغۇر ئاتا

 لىمەن. ھەزىم قىلىۋېلىشىنى ئۈمىد قىئۇيغۇر ئەمەل ئەھلىنىڭ تۆۋەنكى قىسىمدىكى مەزمۇننى ئوبدان 

مەن ئۇيغۇر جەمئىيىتىدىكى قوش تىللىق مائارىپ ئەھۋالىغا ماس كېلىدىغان ئەھۋال ئۈستىدە 

ئېلىپ بېرىلغان تەتقىقاتقا ئائىت ماتېرىيالالرنى تېپىش ئۈچۈنمۇ خېلى ئىزدەنگەن بولساممۇ، 

 3. مېنىڭچە ئۇنداق بولۇشىنىڭ مۇنداق ھازىرغىچە ئۇنداق ماتېرىيالدىن بىرەرىنى ئۇچرىتالمىدىم

( بۇنداق ئەھۋالغا دۇچ كەلگەن مىللەتلەردىن ئۇيغۇرالردىن باشقىسى 1تۈرلۈك ئېھتىماللىقى بار. )

( ئۇيغۇرالرغا ئوخشاش مىللەتلەر ماددىي ۋە پەننىي جەھەتتە ئاجىز بولۇپ، ئۆز ماكانىدىكى 2) يوق.

ا تىلدىن باشلىماسلىقنىڭ يامان ئاقىۋىتى توغرىسىدا باشالنغۇچ مەكتەپلەردە تىل ئۆگىنىشنى ئان
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( مېنىڭ ئىزدىنىشىم يېتەرلىك ئەمەس )بۇ بىر پاكىت(. 3تەتقىقات ئېلىپ بېرىش ئىمكانىيىتى يوق. )

كىتاب )بۇ -3ئوقۇرمەنلەرنىڭ باھاسىغا ئاساسالنغاندا، يۇقىرىدا تىلغا ئالغان ئۈچ كىتابنىڭ ئىچىدىكى 

ىكەن( ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ تىلىنى ئانا تىل قىلغان خەلقلەرنىڭ بەت ئ 800كىتاب جەمئىي 

ئەخالقىي، قانۇنىي ۋە سىياسىي ھوقۇقى، ھەمدە تىل جەھەتتىكى ئىنسان ھوقۇقى توغرىسىدىكى خەلقئارا 

سىياسەت ۋە يولغا قويۇلغان تۈزۈملەر توغرىسىدىمۇ تەپسىلىي توختىلىدىكەن. مەن كېيىنچە ئاشۇ 

چىقىپ، ئەگەر ئۇنىڭدا ئۇيغۇرالرغا پايدىلىق مەزمۇن تاپالىسام، مۇشۇ يازمامنىڭ  كىتابنى كۆرۈپ

 ئىككىنچى قىسمى قىلىپ يەنە بىر پارچە يازما تەييارالشنى ئويالۋاتىمەن. 

 

 . ئانا تىلنىڭ تەرەققىياتى ھەققىدە ھازىرغىچە بايقالغان پەننىي بىلىملەر 3

ىيەتتە ئاز تىپتىكى جەمئ-1ىرىدە مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان ھازىر شىمالىي ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئەلل

ەشسە تەن سانلىق مىللەتلەردىن كېلىپ چىققان ئوقۇغۇچىالر مەكتەپ ئىچىدە ئۆزىنىڭ ئانا تىلىدا سۆزل

ر ۇكى، ئەگەشجازاسىغا ئۇچرىمايدۇ. لېكىن، ھازىر ئۇالرنىڭ قۇلىقىغا قۇيۇلۇۋاتقان بىر كۈچلۈك سىگنال 

نىڭ ئانا تقۇچىڭىز ۋە جەمئىيەت ئۆز ئىچىگە ئالسۇن دېسىڭىز، سىز چوقۇم ئۆزىڭىزسىز ئۆزىڭىزنى ئوقۇ

ۇالرنىڭ ئتىلى ۋە مىللىي مەدەنىيىتىدىن يىراقلىشىشىڭىز شەرت. لېكىن، بۇنداق قىلىش بالىالرغا ۋە 

ىلىم با ال ھالدئائىلىسىگە ناھايىتى زور بااليىئاپەتلەرنى ئېلىپ كېلىدۇ. بۇنداق قىلىش بالىالرنىڭ نورم

سىدىكى ئاالقىگە زور دەرىجىدە يامان تەسىر ئانا ئوتتۇرى-ئېلىشىغا، ھەمدە پەرزەنت بىلەن ئاتا

 بىر سىنىپتا قارىشى شۇكى،-كۆرسىتىدۇ. دۇنيا ئەتراپ قىلغان مائارىپشۇناسالرنىڭ بىر ئورتاق كۆز

ن بولۇشى ى ئۆستۈرىدىغائۆتۈلگەن دەرسلەر شۇ سىنىپتىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ قابىلىيىتى بىلەن تاالنتىن

لىنى ۋە كېرەك. مەيلى سىز مەقسەتلىك قىلىڭ ياكى چۈشەنمەسلىكتىن قىلىڭ، ئەگەر سىز بالىالرنىڭ تى

بولغان مۇناسىۋىتىنى بۇزۇپ تاشاليدىكەنسىز، سىز  مومىسى بىلەن-ۋائانىسى ۋە بو-ئۇالرنىڭ ئاتا

 سىز. مائارىپنىڭ ئەسلى مەقسىتىدىن پۈتۈنلەي چەتنەپ كەتكەن بولى

اق تىدا قاندبىر بالىنىڭ ئانا تىلى ئاشۇ بالىنىڭ كىشىلىك تەرەققىياتى بىلەن ئوقۇشتىكى تەرەققىيا

مىي الغان ئىلرول ئوينايدىغانلىقى توغرىسىدا ئېلىپ بېرىلغان ئىلمىي تەتقىقاتالر ۋە شۇ ئارقىلىق بايق

شقا، تابتىن بان قىلىنغان. ئۇ ئۈچ كىچۈشەنچىلەر مەن يۇقىرىدا تىلغا ئالغان ئۈچ كىتابتا تەپسىلىي بايا

كىتاب  بەتلىك 22مەن بىر قانچە كۈننىڭ ئالدىدا لوس ئانژېلىس ناھىيىلىك كۇتۇپخانىدىن يەنە بىر 

ىتابنىمۇ يۇقىرىقى ئۈچ كىتابنىڭ بىرسىنىڭ كىتاب(. بۇ ك-4تاپتىم )مۇشۇ ماقالىنىڭ ئەڭ ئاستىدىكى 

يىلى نەشر -1979( خانىم Tove Skutnabb-Kangasئاپتورى توۋ سىكۇتناب كەڭگېس )

قىلدۇرغان بولۇپ، ئۇنىڭدا شۋېتسىيىگە كۆچمەن بولۇپ كەلگەن فىنالندىيىلىك بالىالرنىڭ 

التتا ەتىجىلىرى ئۈستىدە ئېلىپ بېرىلغان تەتقىقاتالر دوكالت قىلىنغان ئىكەن. بۇ دوكنئوقۇتۇشتىكى -ئوقۇ

ىق مائارىپ ئۈستىدىكى تەجرىبىلەر ۋە بۇ شۋېتسىيە مەكتەپلىرىدە ئېلىپ بېرىلغان قوش تىلل

لىپ، ەرجىمە قىتەجرىبىلەرنىڭ نەتىجىلىرى تەپسىلىي بايان قىلىنىپتۇ. مېنىڭچە بۇ دوكالتنى ئۇيغۇرچىغا ت

. ئەگەر ئۇنى ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىرەر مائارىپ ژۇرنىلىدا ئېالن قىلىشقا ناھايىتىمۇ ئەرزىيدىكەن

ى كوپىيە بار بولۇپ، مەن بىلەن ئاالقىلەشسە، مەن ھېلىقى دوكالتن مۇشۇنداق قىلىشنى خااليدىغانالر

 قىلىپ ماڭدۇرۇپ بېرىمەن. بۇ دوكالتتا تۆۋەندىكى پەننىي بايقاشالر ئوتتۇرىغا قويۇلغان: 

دەرسلەر فىنالندىيە تىلىدا قانچە ئۇزۇن ئۆتۈلسە، بالىالرنىڭ شۋېتسىيە تىلىدا ئۆتۈلگەن --
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 ىمۇ شۇنچە ياخشى بولغان. دەرسلەردىكى ئوقۇش نەتىجىس

فىنالندىيە تىلىدا دەرس ئېلىپ باقمىغان بالىالرنىڭ ئانا تىل سەۋىيىسى زور دەرىجىدە --

چېكىنگەن، ھەمدە شۋېتسىيە تىلىدىمۇ ئاشۇ تىلنى ئانا تىل قىلغان مىللەتنىڭ سەۋىيىسىگە يېتەلمىگەن. 

 ,subtractive bilingualism« )يېرىم قوش تىللىق»ياكى « كېمەيتىلگەن قوش تىللىق»بۇ 

semibilingualism .دەپ ئاتىلىدۇ ) 

 ياشقا 10توۋ سىكۇتناب كەڭگېس خانىمنىڭ پەرىزىچە، ئاز سانلىق مىللەت بالىلىرىنى --

 توشۇشتىن بۇرۇن ئانا تىلدا دەرس ئېلىشتىن مەھرۇم قىلسا، ئۇالرنىڭ تونۇش ئىقتىدارى

(cognitive abilityنىڭ تەرەققىي قىلىشى ن ) .اھايىتى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ 

 

غان، تۆۋەندە مەن ئانا تىلنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنىڭ زۆرۈرلۈكى توغرىسىدا ھازىرغىچە بايقال

 تىمەن. ئۇيۇقىرىقى ئۈچ كىتابتا بايان قىلىنغان قالغان پەننىي چۈشەنچىلەرنى قىسقىچە تەسۋىرلەپ ئۆ

ارىتا يېزىلغان بولۇپ، مېنىڭچە ئۇالر ئۇيغۇر ىلدىكى جەمئىيەتكە قخ-1كىتابالردا بۇ مەزمۇنالر 

 جەمئىيىتىگە تېخىمۇ بەكرەك ماس كېلىدۇ. 

 ( قوش تىللىق بولۇش بالىالرنىڭ تىل ۋە ئوقۇش جەھەتتىكى تەرەققىياتىدا ئىجابىي رول1)

ۇرسا، ققىي قىلدتىلدا تەرە 3-2ئوينايدۇ. ئەگەر بالىالر باشالنغۇچ مەكتەپ مەزگىلىدە ئۆز ئىقتىدارلىرىنى 

ىگە ئئۇالر تىل ۋە ئۇنى قانداق قىلىپ ئۈنۈملۈك ئىشلىتىش توغرىسىدا تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشەنچىگە 

تىكا كۆپ پراك بوالاليدۇ. ئەگەر ئىككى تىلدا ساۋاتىنى چىقارسا، ئۇالر تىلنى بىر تەرەپ قىلىشتا تېخىمۇ

دە للىقنى قانداق ئىپاقىلىش پۇرسىتىگە ئېرىشىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئاشۇ ئىككى تىلدا رېئا

تىن كۆپ  150يىل مابەينىدە ئېلىپ بېرىلغان  35قىلىدىغانلىقىنى سېلىشتۇرۇپ چۈشىنەلەيدۇ. ئالدىنقى 

دېگەن مۇنداق بىر گەپنى ناھايىتى تولۇق  Goetheتەتقىقات تېمىسى گېرمانىيىلىك پەيالسوپ 

ازىرغىچە ھھەقىقىي تۈردە بىلمەيدۇ. ئىسپاتالپ بەردى: پەقەت بىرال تىلنى بىلىدىغان كىشى ئۇ تىلنى 

رالرنى بولغان تەتقىقات نەتىجىلىرى ئىسپاتلىغان يەنە بىر نەرسە شۇكى، قوش تىللىق بالىالر ئۇچۇ

لىش ئوخشاش بولمىغان ئىككى خىل تىلدا بىر تەرەپ قىلىدىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ تەپەككۇر قى

ىللىق مۇشۇنداق بولۇشنىڭ بىر ئىپادىسى، قوش ت ئىقتىدارى تېخىمۇ جانلىق بولۇپ يېتىشىپ چىقىدۇ.

 ئوقۇغۇچىالر ئىمتىھانالردا بىر تىللىق ئوقۇغۇچىالرغا قارىغاندا كۆپ ياخشى بولىدۇ. 

 ۇنيا تىلىجۇڭگو، ياپونىيە ۋە ياۋروپا ئەللىرى قاتارلىق نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ پۇقرالىرى ھازىر د

ى نگلىز تىلگىنىشكە موھتاج. ئامېرىكىنىڭ دۆلەت تىلى ئىسۈپىتىدە ئىشلىتىلىۋاتقان ئىنگلىز تىلىنى ئۆ

ى بىر تىلن بولۇپ، بۇ تىل دۇنيانىڭ ھەممە يېرىدە ئىشلەيدۇ. شۇڭالشقا ئەسلىدە ئامېرىكىلىقالر باشقا

ىكى ئۆگەنمىسىمۇ بوالر ئىدى. لېكىن، يۇقىرىقى تەتقىقات نەتىجىنىڭ تۈرتكىسى بىلەن ئامېرىكىد

ۋە  كتەپلەرنىڭ ھەممىسى ئىسپانچە، فرانسۇزچە، ئىتاليانچە، گېرمانچەباشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مە

ىن بىرنى خەنزۇچە قاتارلىق تىلالرنى دەرس سۈپىتىدە ئۆتۈپ، ئوقۇغۇچىالردىن كەم دېگەندە ئاشۇ تىلد

پانىيە تالالپ ئۆگىنىشنى تەلەپ قىلىدۇ. مېنىڭ قىزىم بىلەن ئوغلۇمنىڭ ھەر ئىككىسى مەكتەپتە ئىس

 ەنگەن. تىلىنى ئۆگ

( بالىالرنىڭ ئانا تىل سەۋىيىسى ئۇالرنىڭ كېيىن ئۆگىنىدىغان ئىككىنچى تىلدىكى 2)

سەۋىيىسىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى بەلگىلەيدۇ. ئانا تىلى بىلەن مەكتەپ تىلى ئوخشىمايدىغان 

تقان بالىالرنىڭ بالىالرغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، مەكتەپكە كىرىشتىن بۇرۇن ئانا تىلدا كۈچلۈك ئاساس يارا
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ئانىالر كىچىك بالىسى ئۈچۈن -مەكتەپ تىلىنى پۇختا ئىگىلەش ئىقتىدارىمۇ كۈچلۈك بولىدۇ. ئاتا

يېتەرلىك ۋاقىت سەرپ قىلىپ، بالىسى مەكتەپ يېشىغا توشۇشتىن بۇرۇن ئۇالردا ئانا تىل سۆز ئىبارىلىرى 

ندىن كېيىن مەكتەپ تىلىنى ئاسانراق ۋە چۈشەنچىلىرىنى ئوبدان يېتىلدۈرسە، بالىالر مەكتەپكە كىرگە

ئۆگىنىپ، باشقا ئوقۇشتىمۇ مۇۋەپپەقىيەتلىك بوالاليدۇ. بالىالر ئۆيدە ئانا تىل ئارقىلىق ئىگىلىگەن بىلىم 

بىلەن ئىقتىدار مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن مەكتەپ تىلىدىكى بىلىم بىلەن ئىقتىدارغا ئۆزگىرىدۇ. 

تىدارىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش نۇقتىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئانا تىل بالىالرنىڭ ئۇقۇم ۋە تەپەككۇر ئىق

ئارا بېقىنىدىغان بولىدۇ. ئۇقۇم بىلەن تەپەككۇر ئىقتىدارىنىڭ بىر تىلدىن يەنە -بىلەن مەكتەپ تىلى ئۆز

يۆنىلىشلىك بولىدۇ. يەنى، مەكتەپتە بىرەر قوش تىللىق پروگراممىسى ئارقىلىق -بىر تىلغا كۆچۈشى قوش

ساۋات -نا تىل تەرەققىي قىلدۇرۇلسا، بالىالر مەكتەپ تىلى توغرىسىدا ئىگىلىگەن ئۇقۇم بىلەن تىلئا

ئىقتىدارى ئانا تىلغا يۆتكىلىدۇ. قىسقىسى، ئەگەر مائارىپ مۇھىتى ھەر ئىككى تىلنىڭ تەڭ تەرەققىي 

 بىرىگە ياردەم قىلىدۇ. -قىلىشىغا يول قويسا، بۇ ئىككى تىل ئوقۇشتا بىر

ي ى تەرەققىكتەپتە بالىالرنىڭ ئانا تىل ئىشلىتىشىنى كۈچەيتىش يالغۇز ئۇالرنىڭ ئانا تىلىن( مە3)

ىي نى تەرەقققىلدۇرۇشقا پايدىلىق بولۇپال قالماستىن، بالىالرنىڭ مەكتەپ تىلىدىكى ھەر خىل ئىقتىدارى

 الىالرنىبولۇش ب قىلدۇرۇشقىمۇ پايدىلىق. يۇقىرىدىكى بايقاشالردا كۆرسىتىپ ئەتكەندەك، قوش تىللىق

ر شۇنداقال ئىككى خىل تىلدىكى ئىقتىدارالتىل جەھەتتىكى يېڭى ئەۋزەللىك بىلەن تەمىنلەيدۇ. 

ا ىتى بېقىنىدىغان بولىدۇ. ئەگەر مەكتەپ ئانا تىل ئۆگىتىشنى ئۈنۈملۈك ھالدا يولغبىرىگە ناھاي-بىر

ىلىدىكى ساۋاتىنى تولۇق ارائىت يار بەرگەندە بالىالرنىڭ ئانا تش-قويىدىكەن، ھەمدە شەرت

ئۇنىڭ  چىقىرىدىكەن، قوش تىللىق ئوقۇغۇچىالر مەكتەپ ئوقۇشىدا تېخىمۇ ياخشى نەتىجىگە ئېرىشىدۇ.

 ئۇالرنىڭ ئەكسىچە، ئەگەر بالىالر ئانا تىلىنى تاشالشقا رىغبەتلەندۈرۈلىدىكەن، ھەمدە شۇ ئارقىلىق

ۋە  ئۇالرنىڭ بىلىم ئېلىشتىكى كىشىلىك ئانا تىلدىكى تەرەققىياتى كەينىگە چېكىندۈرۈلىدىكەن،

 ئىدىيىۋى ئاساسى ئاجىزالشتۇرۇلىدۇ. 

اشالپ كۆپ يىللىقىدىن ب-1نۇرغۇن تورداشالر ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدىكى باشالنغۇچ مەكتەپنىڭ 

 لى زادىالمىقداردىكى دەرسلەر خەنزۇ تىلىدا ئۆتىلىشكە باشلىغاندىن كېيىن، ياكى بولمىسا ئۇيغۇر تى

ىدە ىگەندىن كېيىن ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئوقۇش ئەھۋالىدا ئادەمنى ئېچىندۇرىدىغان دەرىجئۆتۈلم

قاشالر ىلمىي بايچېكىنىش پەيدا بولۇۋاتقانلىقىنى ئېيتىپتۇ. مېنىڭچە مۇشۇ ئابزاستا ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئ

 ئاشۇنداق بولۇشنىڭ بىر قىسىم سەۋەبلىرىنى روشەن ھالدا كۆرسىتىپ بېرەلەيدۇ. 

مەكتەپتىكى دەرسلەرنى بالىالرنىڭ ئانا تىلىدا ئۆتۈش ئۇالرنىڭ مەكتەپ تىلىدىكى  (4)

ئاكادېمىك تەرەققىياتىغا ھەرگىزمۇ يامان تەسىر كۆرسەتمەيدۇ. دۇنيادىكى نۇرغۇن دۆلەتلەر مائارىپ 

اخشى ساھەسىدە ئېلىپ بېرىلغان تەتقىقاتالر ئارقىلىق بايقىغان بىر كۈچلۈك ھۆكۈم شۇ بولدىكى، بىر ي

ئىجرا قىلىنغان قوش تىل پروگراممىسى ئوقۇغۇچىالرنىڭ مەكتەپ تىلىدىكى تەرەققىياتىغا ھېچقانداق 

سەلبىي تەسىر كۆرسەتمەيال قالماستىن، ئۇالرنىڭ ئانا تىلىدىكى ساۋاتى بىلەن ئانا تىلىدىكى كەسپىي 

ىدە يولغا قويۇلغان ئانا تىل، بىلىملىرىنىمۇ زور دەرىجىدە ئۆستۈرىدۇ. بېلگىيىنىڭ باشالنغۇچ مەكتەپلىر

گولالندىيە تىلى ۋە فرانسۇز تىلىدىن ئىبارەت ئۈچ تىلدا ئوقۇغۇچىالرنىڭ ساۋاتىنى چىقىرىش 

پروگراممىسى بۇنىڭ بىر مىسالى بوالاليدۇ. بۇنىڭ ئىلمىي ئاساسى مۇنداق. بالىالر ئانا تىلدا بىلىم 

ىر تىلنىال ئۆگىنىپ قالماي، ئۇالرنىڭ مەكتەپ تىلى ئالغاندا، ئۇالر بىر تار سېزىم دائىرىسىدىكى ئاشۇ ب

مۇھىتىدىمۇ جارى قىلدۇرىدىغان ئىقتىدارلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئۇقۇم ۋە ئەقلىي ماھارەتلەرنىمۇ 
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تەڭ ئۆگىنىدۇ. ئانا تىلىدا ۋاقىتنى دەپ بېرەلەيدىغان بالىالر ۋاقىت ئۇقۇمىنى تولۇق چۈشىنىدۇ. 

دەپ بېرەلەيدىغان بولۇش ئۈچۈن ئۇالر ۋاقىت ئۇقۇمىنى قايتا ئۆگىنىشنىڭ  ئىككىنچى بىر تىلدا ۋاقىتنى

ھاجىتى يوق. ئۇالر پەقەتال ئۆزلىرى ئاللىقاچان ئۆگىنىپ بولغان بىر ئەقلىي ئىقتىدارغا بىر يېڭى بەلگە 

تاپسىال كۇپايە. بۇ خىل ئەھۋال بىلىم ئېلىش جەريانىنىڭ يۇقىرى باسقۇچلىرىدىمۇ ئوخشاشال داۋام 

ېتىدۇ. يەنى، بىر مەزمۇن ياكى ھېكايىدىكى ئاساسىي ئىدىيە بىلەن قوشۇمچە ئىدىيىلەرنى ئ

پەرقلەندۈرۈش، سەۋەب بىلەن نەتىجىنى ئايرىش، پاكىت بىلەن پىكىرنى پەرق ئېتىش، بىر ھېكايە 

ياكى تارىختىكى ۋەقەلەرنىڭ ۋاقىت تەرتىپىنى توغرا تىزىپ چىقىشقا ئوخشاش ئاكادېمىك ۋە تىل 

 اتى ئىقتىدارى جەھەتتە ئوخشىمىغان تىلالر ئوتتۇرىسىدا داۋاملىق ئالمىشىش يۈز بېرىپ تۇرىدۇ. ساۋ

 نال يوقاپ( بالىالرنىڭ ئانا تىلى نازۇك بولۇپ، مەكتەپ ھاياتىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدىال ئاسا5)

رغا ش بالىالكېتىدۇ. مەكتەپ تىلى ئانا تىلى ئەمەس بالىالر مەكتەپ تىلى بىلەن ئانا تىلى ئوخشا

ىرلىكتە، بقارىغاندا مەكتەپ تىلىدا سۆزلىشىشنى ناھايىتى تېزال ئۆگىنىۋالىدۇ. لېكىن، شۇنىڭ بىلەن 

تىال ز مەكتەپىدۇ. يالغۇمەكتەپ تىلى ئانا تىلى ئەمەس بالىالر ئانا تىلىنى ناھايىتى تېزال يوقىتىپ قوي

كىچىك  ىدىكى مۇھىتتا كۆپ ئىشلىتىلسە،يىدىمۇ ھەم شۇنداق. ئەگەر ئانا تىل مەكتەپ سىرتۆئەمەس، ئ

للىتىدىن بالىالرنىڭ ئانا تىلنى يوقىتىپ قويۇش دەرىجىسىمۇ تۆۋەنرەك بولىدۇ. ئەمما، ئەگەر ئۆز مى

ا تىلدا بولغان كىشىلەر مەكتەپ ئەتراپىدىكى رايوندا توپلىشىپ ياشىمىغان بولسا، بالىالر ئۆز ئان

ەندىن كېيىنال ئۇنتۇلۇپ كېتىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن بالىالر كيىل ئۆت 3-2سۆزلىشىشنى مەكتەپكە كىرىپ 

مەكتەپ  ئانا تىلىنى چۈشىنىش ئىقتىدارىدىن پۈتۈنلەي قالمىسىمۇ، ساۋاقداش ۋە قېرىنداشلىرى بىلەن

لىالر تەپ تىلىدا جاۋاب قايتۇرىدىغان بولۇپ قالىدۇ. بۇنداق بائانىسىغا مەك-تىلىدا سۆزلىشىدىغان، ئاتا

ا اال ئوتتۇرىسىدىكى تىل جەھەتتىكى پەرق بىر ھېسسىي ئازگالغئانا بىلەن ب-بولسا، ئاتاچوڭ بولغاندا 

 قالىدۇ.  ئايلىنىپ قالىدۇ. شۇنداقال بالىالر ئۆزىنىڭ مىللىي مەدەنىيىتىنى چەتكە قاقىدىغان بولۇپ

م بىر ئانىالر چوقۇ-بالىالرنىڭ ئانا تىلنى يوقىتىپ قويۇش دەرىجىسىنى تۆۋەنلىتىش ئۈچۈن، ئاتا

 سەتلىرىنىكۈچلۈك ئائىلە تىل پروگراممىسىنى يولغا قويۇپ، پەرزەنتلىرىنىڭ ئانا تىلنى ئىشلىتىش پۇر

لىشىش، ئەڭ زور دەرىجىدە كۆپەيتىپ بېرىشى كېرەك. مەسىلەن، ئۆي ئىچىدە پۈتۈنلەي ئانا تىلدا سۆز

ىقالر. ش قاتارلېرىپ تۇغقان يوقالئانا تىلدا كىتاب ئوقۇش، ئانا تىلدا ماقالە يېزىش، ۋە ئەسلى يۇرتىغا ب

تىلنى  الرغا بىربۇ جەھەتتە ئوقۇتقۇچىالرمۇ ناھايىتى چوڭ رول ئوينىيااليدۇ. مەسىلەن، ئوقۇتقۇچىالر بالى

ھەتتىكى ئارتۇق بىلىشنىڭ ئىنتايىن پايدىلىق ئىش ئىكەنلىكىنى، قوش تىللىق بولۇش تىل ۋە ئەقىل جە

 ى چوڭقۇر تەشۋىق قىلسا بولىدۇ. بىر چوڭ نەتىجە ھېسابلىنىدىغانلىقىن

( مەكتەپتە بالىالرنىڭ ئانا تىلىنى تاشلىۋېتىش بالىالرنى تاشلىۋەتكەنلىك بىلەن باراۋەر. ئەگەر 6)

ئۆز تىلىڭ بىلەن ئۆز مەدەنىيىتىڭنى مەكتەپ ئىچىگە »مەكتەپ ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن ھالدا بالىالرغا 

ىكەن، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ كىملىكىنىڭ مەركىزىي قىسمىنىمۇ دېگەندەك سىگنالدىن بىرنى بېرىد« ئەكىرمە

مەكتەپ ئىچىگە ئەكىرمەيدۇ. ئۇالردا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش تاشلىۋېتىلىش ھېسسىياتى پەيدا بولسا، 

ئۇالرنىڭ دەرس ئاڭالشتىكى ئاكتىپلىقى بىلەن ئىشەنچىمۇ زور دەرىجىدە ئاجىزلىشىدۇ. ئوقۇتقۇچىالر 

ەت جەھەتتىكى كىملىكىنى پاسسىپ ھالدا قوبۇل قىلسا يېتەرلىك ئەمەس. بالىالرنىڭ تىل ۋە مەدەنىي

راپ قىلىشى كېرەك. ىتېرنىڭ تىل جەھەتتىكى كىملىكىنى ئئۇالر چوقۇم تەشەببۇسكار بولۇپ، بالىال

مەسىلەن، مەكتەپ ئىچى ۋە مەكتەپ ئەتراپىغا بالىالرنىڭ ئانا تىلىدا يېزىلغان تەشۋىقات قەغەزلىرىنى 

الرنى بىر قىسىم ماقالىلەرنى ئانا تىلىدا يېزىشقا رىغبەتلەندۈرۈش، ھەمدە ئوقۇغۇچىالرنىڭ چاپالش، ئۇ
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ئۆز ئانا تىلى ۋە مىللىي مەدەنىيىتى جەھەتتىكى ئاالھىدىلىكىنى ئاكتىپلىق بىلەن قوبۇل قىلىدىغان ۋە 

 مۇئەييەنلەشتۈرىدىغان سىنىپ مۇھىتىنى بەرپا قىلىش قاتارلىقالر. 

رنىڭ ئۆي ئىچىدە توپلىغان ئانا تىل ۋە مىللىي مەدەنىيەت جەھەتتىكى قىسقىسى، بالىال

 اساسالرنىتەجرىبىلىرى ئۇالرنىڭ كەلگۈسىدىكى بىلىم ئىگىلەش پائالىيىتىنىڭ ئاساسى بولۇپ، بىز ئۇ ئ

ھەر بىر  ھەرگىزمۇ ئاجىزالشتۇرماسلىقىمىز، ئەكسىچە ئۇالرنى يەنىمۇ كۈچەيتىشىمىز كېرەك. شۇنداقال

ەكتەپ مڭ مەكتەپ ئىچىدە ئۆز تاالنتىنى تونۇتۇش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇش ھوقۇقى بار بولۇپ، بالىنى

 ئىچىدە بۇنداق ھوقۇق چوڭقۇر ھۆرمەت قىلىنىشى كېرەك.

  

 . بالىالرغا ئىككىنچى تىلنى ئۆگىتىشنى قانچە ياشتىن باشلىسا ئەڭ مۇۋاپىق؟ 4

پىسى كا ھۆكۈمىتى مەخسۇس تەتقىقات گۇرۇپمەن كۆرگەن ماتېرىيالالرغا ئاساسالنغاندا، ئامېرى

تەشكىللەپ، نەچچە ئون يىل ۋاقىت سەرپ قىلىپ، قوش تىللىق مائارىپ توغرىسىدىكى پەننىي 

رىپنى نەزەرىيىلەرنى توپلىغاندىن كېيىن، بۇ نەزەرىيىۋى ماتېرىيالالرنى ھەر بىر شەھەرنىڭ مائا

ش، قايسى تىلنى ئىككىنچى تىل قىلىپ ئۆتۈباشقۇرۇش ئورۇنلىرىغا تارقىتىپ بەرگەن. بالىالرغا 

ر ئىككىنچى تىلنى قانچە ياشتىن باشالپ ئۆتۈش، ۋە ئۇنى قانداق ئۇسۇل بىلەن ئۆتۈشنى ھەر بى

 انىلىرى بىلەن مەكتەپ بىرلىشىپ قارار قىلغان. ئ-شەھەردىكى بالىالرنىڭ ئاتا

تىشتىكى ا چەت ئەل تىلى ئۆگىمەن كۆرگەن ماتېرىيالالرغا ئاساسالنغاندا، ئامېرىكىنىڭ بالىالرغ

 ئەھۋالى مۇنداق ئىكەن: 

سىنىپتىن -4كۆپىنچە ئەھۋالدا، بالىالرغا بىر چەت ئەل تىلىنى ئۆگىتىشنى باشالنغۇچ --

ىغان مەكتەپلەرمۇ بار ئىكەن. بەزى مەكتەپلەر سىنىپتا باشل-6باشاليدىكەن. ئىككىنچى تىل ئۆگىتىشنى 

لىغان بولسىمۇ، دەرس سىنىپتىن باش-1ىلى ئۆگىتىشنى باشالنغۇچ چەت ئەل تىلى، بولۇپمۇ ئىسپانىيە ت

دا مىنۇتقىچە ئىكەن. ئامېرىكى 30مىنۇتتىن  15مىقدارى ئىنتايىن ئاز، مەسىلەن، ھەر ھەپتىسى 

 50ىتى مېكسىكىلىقالرنىڭ نوپۇس سانى ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، ئۇالرنىڭ كالىفورنىيىدىكى نوپۇس نىسب

ەت ئەل چالشقا ئامېرىكىدىكى نۇرغۇن مەكتەپلەر ئىسپانىيە تىلىنى بىرىنچى پىرسەنتتىن ئاشىدۇ. شۇڭ

 تىلى قىلىپ تالاليدۇ. 

ر مېكسىكىدىن كۆچمەن بولۇپ كەلگەن بالىالرغا ئاچقان مەخسۇس سىنىپالر بار بولۇپ، ئۇال--

 ىنىپىغا كىرگىچە ھەممە دەرسلەرنى ئىسپانىيە تىلىدا ئۆگىنىدىكەن. س-4باشالنغۇچ 

ا كىرىشتىن ياشق 10رغىچە بايقالغان ئىلمىي نەزەرىيىلەرگە ئاساسالنغاندا، ئەگەر بىر باال ھازى--

لەت بۇرۇن بىر چەت ئەل تىلىنى ئۆگىنىشنى باشلىسا، ئاشۇ تىلدا شۇ تىلنى ئانا تىل قىلغان مىل

 ئادەملىرىدەك سەۋىيىگە يېتەلەيدىكەن. 

ا تولۇق ىچە، بالىالرنىڭ بىر چەت ئەل تىلىدئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بىر ھۆججىتىدە كۆرسىتىلىش--

 يىلغىچە ۋاقىت كېتىدىكەن. دېمەك، ئەگەر بالىالر باشالنغۇچ 6يىلدىن  4ساۋات چىقىرىشىغا 

ياشقا كىرگەندىن( باشالپ ئىككىنچى تىلنى ئۆگىنىشنى باشلىسا، ئەڭ ئۇزۇن  9نى سىنىپتىن )يە-4

 ولۇق ساۋاتىنى چىقىرىپ بوالاليدىكەن. بولغاندىمۇ تولۇقسىزنى پۈتتۈرگۈچە ئۇ تىلدىن ت

 

دېمەك، ئەگەر ئۇيغۇر دىيارىدىمۇ ئامېرىكىدىكى بىلەن ئوخشاش ئىش تۇتسا، ئۇيغۇر بالىلىرى 
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ئانا تىلدا ئوقۇپ، تولۇقسىزنى پۈتتۈرۈپ بولغۇچە خەنزۇچىدا ساۋاتلىق بولۇپ، تولۇق ئوتتۇرىنى 

 ېلى بىر يەرگە ئاپىرالىشى پۈتۈنلەي مۇمكىن. پۈتتۈرۈپ بولغۇچە ئىنگلىز تىلىدىكى ساۋاتىنىمۇ خ

 

 . ئانا تىلنىڭ تەقدىرى ئۆزىڭىزنىڭ قولىدا 5

 Dwight Eisenhowerىغىچە پرېزىدېنت بولغان يىل-61ىلىدىن ي-1953ئامېرىكىغا 

ئەركىن ئادەملەرنىڭ تارىخى ھەرگىزمۇ تاسادىپىي يېزىلىپ قالغان »ئەپەندى مۇنداق دەيدۇ: 

 « ئۇالر ئۆزلىرى تاللىغان يول ئارقىلىق ئاشۇنداق يېزىلغان.ئەمەس، بەلكى ئۇ 

دېگەن كىتابنى يازغان ستىۋېن كوۋېي « ئادىتى 7ئىش ئۈنۈمى يۇقىرى كىشىلەرنىڭ »

(Stephen Covey ئەپەندى ئۇ كىتابتىن كېيىن )« سەككىزىنچى ئادەت: ئۈنۈملۈكتىن

ق دەيدۇ: بابىدا مۇندا-4لۇپ، ئاشۇ كىتابنىڭ دېگەن ماۋزۇدا يەنە بىر كىتاب يازغان بو« ئۇلۇغلۇققىچە

يېرىم ئەسىرنىڭ مابەينىدە، مەن پۈتۈن دۇنيادا مۇشۇ كىتابنىڭ مەزمۇنى بىلەن ئوخشاش »

گە ئەڭ مەزمۇندىكى نەرسىلەرنى نۇرغۇن ئوخشىمىغان شەكىلدە ئۇچراتتىم. ئەگەر سىز مەندىن كىشىلەر

، دەپ ىر ئاساسىي تېما، بىر ئاساسىي نۇقتا نېمەزور تەسىر كۆرسىتىدىغان بىر ئاساسىي ئىدىيە، ب

ال نېمە، سورىسىڭىز، سىز مەندىن كىشىلەرنىڭ قەلبىنىڭ چوڭقۇر يېرىدە ياڭرايدىغان بىر ئۇلۇغ ئىدېئ

ىلەن بدەپ سورىسىڭىز، سىز مەندىن ئەڭ ئەمىلى، ئەڭ قىممىتى بار، دەۋرگە ئەڭ مۇۋاپىق، شارائىت 

 لۈم بىلەندېئال نېمە، دەپ سورىسىڭىز، مەن قىلچە ئىككىلەنمەي، كۆڭئەڭ مۇناسىۋەتسىز بولغان بىر ئى

 ىڭ تالالشبىزنقەلبىمدە چوڭقۇر قايىل بولغان ھالدا، ۋە ناھايىتى تېزال مۇنداق دەپ جاۋاب بېرىمەن: 

 دىغان ئەڭسىزنىڭ تالالش قابىلىيىتىڭىز سىزنىڭ پەقەت جېنىڭىزدىنال كېيىن تۇرى ئەركىنلىكىمىز بار.

ىيەتتە تۇغما تاالنتىڭىز بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بۇ قابىلىيەت بىلەن ئەركىنلىك ھازىرقى جەمئئۇلۇغ 

ۆڭگەش دئومۇميۈزلۈك مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان باشقىالرنىڭ قۇربانى بولۇش تۇيغۇسى بىلەن باشقىالرغا 

ىز بيتقاندا، ئېمەدەنىيىتىگە روشەن سېلىشتۇرما بولغان ھالدا قەد كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ. تۈپ نۇقتىدىن ئېلىپ 

ت( نىڭ تالالشنىڭ مەھسۇالتى بولۇپ، تەبىئىي كۈچ )گېن( ياكى تەربىيىلەش )بېقىپ چوڭ قىلىش، مۇھى

ور مەھسۇالتى ئەمەس. ئەلۋەتتە، گېن بىلەن مەدەنىيەت كىشىلەرنىڭ قانداق ئۆسۈپ يېتىلىشىگە ز

ڭ نسانالرنىى بەلگىلىمەيدۇ. ئىدەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىدۇ، لېكىن كىشىلەرنىڭ قانداق ئۆسۈپ يېتىلىشىن

ۇ. ىلىيەلەيدبىر تۈپ ئاالھىدىلىكى شۇكى، ئۇالر ئۆز ھاياتىنى قايسى تەرەپكە ئېلىپ مېڭىشنى ئۆزى بەلگ

س قەت ئىنكائىنسانالر ئۆز ئالدىغا ئىش ئېلىپ بارااليدۇ، ئەمما ھايۋانالر بىلەن ماشىنا ئادەملەر پە

ىدا ئۆز قارىشى ئاساس-يدۇ. ئىنسانالر ئۆزىنىڭ قىممەت كۆزقايتۇرۇش تەرىقىسىدىال ئىش ئېلىپ باراال

ىدىن بىر ىلىق باشقيولىنى ئۆزى تاللىيااليدۇ. سىز ئۆز ھاياتىڭىزنىڭ يۆنىلىشىنى تالالش قابىلىيىتىڭىز ئارق

چلۈك يېڭى ئادەم بولۇپ چىقااليسىز، كەلگۈسىڭىزنى ئۆزگەرتەلەيسىز، ھەمدە باشقا ئادەملەرگە كۈ

ڭىزدىن االنتلىرىر كۆرسىتەلەيسىز. سىز مۇشۇ بىر تۇغما تاالنتىڭىز ئارقىلىق باشقا بارلىق تدەرىجىدە تەسى

لىگە ۇقىرى پەليپايدىلىنااليسىز. سىز مۇشۇ بىر تۇغما تاالنتىڭىز ئارقىلىق ئۆز ھاياتىڭىزنى بارغانسېرى 

 « كۆتۈرەلەيسىز.

 

ېمە ئىش قىلىپ بېرەلەيدىغانلىقى ئانا تىلنى قوغداش ئىشىدا ھەر بىر ئادەم ئۆينىڭ سىرتىدا ن

توغرىسىدا مەن ئۇشبۇ يازمىنىڭ باشقا قىسىملىرىدا ئوخشىمىغان دەرىجىدە توختالدىم. شۇڭا بۇ يەردە 
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مەن ھەر بىر ئادەم ئۆز ئائىلىسى دائىرىسىدە نېمە ئىش قىلىپ بېرەلەيدىغانلىقى توغرىسىدا قىسقىچە 

 250اتى لوس ئانژېلىس شەھەر رايونىدىكى دىئامېتىرى توختىلىپ ئۆتىمەن. ئامېرىكا كالىفورنىيە شت

ئائىلە ئۇيغۇر بار. بۇنىڭدىن تەخمىنەن ئىككى يىل  18كىلومېتىر كېلىدىغان دائىرە ئىچىدە جەمئىي 

ئوقۇغۇچىسى بار بىر  8-7بۇرۇن، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كىچىك بالىلىرى بار تۆت ئائىلە بىرلىشىپ، 

 45ى. بۇ تۆت ئائىلە ئولتۇراقالشقان رايوننىڭ دىئامېتىرى تەخمىنەن ئۇيغۇر تىلى سىنىپى تەشكىللىد

گىچە نۆۋەتلىشىپ  12دىن  10كىلومېتىر كېلىدۇ. ئۇالر ھەر يەكشەنبە كۈنى چۈشتىن بۇرۇن سائەت 

بىرسىنىڭ ئۆيىگە يىغىلىپ، بالىالرغا ئۇيغۇر تىلىدىن دەرس ئۆتىدۇ. بۇ دەرسنىڭ ئىشقا ئېشىش نىسبىتى 

پىرسەنتتىن يۇقىرى بولۇپ كېلىۋاتىدۇ. ئۇالر بۇنىڭلىق بىلەنال قالماي، بالىالرغا  95ىمچە مېنىڭ پەرىز

پات ھەر خىل مەدەنىيەت پائالىيىتىمۇ ئورۇنالشتۇرۇۋاتىدۇ. ھەمدە ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىر قانچە -پات

ئورناتماي،  ئانىالر بالىلىرىنىڭ تىلىنى بۇزۇپ قويماسلىق ئۈچۈن، ئۆيىگە سىملىق تېلېۋىزور-ئاتا

الرنىال قويۇپ بېرىۋاتىدۇ. مۇشۇنداق  VCDبالىلىرىغا ئۇيغۇر دىيارىدىن ئەكەلدۈرگەن ئۇيغۇرچە 

 قىلىپ بۇ سىنىپتىكى بالىالرنىڭ ئۇيغۇر تىلى ناھايىتى ياخشى چىقتى. بۇ سىنىپ ھازىرمۇ داۋاملىشىۋاتىدۇ. 

ىدىكى غان يەردە، ئۇيغۇر دىيارئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرالر بالىسىنىڭ تىلىنى ئۇيغۇرچە چىقىرالى

ى نداق يولنئانىسىنىڭ قا-ئۇيغۇرالر تېخىمۇ شۇنداق قىالاليدۇ. بۇ يەردىكى گەپ ئاشۇ بالىالرنىڭ ئاتا

 دە ئازراقتاللىشىدا. مەن ئۆزۈمنىڭ ئالدىنقى يازمىسىدا ھەر بىر ئادەمنىڭ رولى بىلەن نىشانى ئۈستى

ر ە ئۇيغۇئانا بولۇش ۋ-تىم ئەسكەرتىپ قوياي: سىزنىڭ ئاتاتوختالدىم. مەن ئۇنى بۇ يەردە يەنە بىر قې

ارى جبولۇشتىكى ئەڭ مۇھىم رولىڭىز ۋە نىشانىڭىز نېمە؟ سىز ئۆزىڭىزنىڭ بىر ئۇيغۇرلۇق رولىنى 

شەھەر  قىلدۇرۇشتا، پۈتۈن ئۇيغۇر دىيارى مىقياسىدا نېمە ئىش قىلىپ بېرەلەيسىز؟ سىز تۇرۇۋاتقان

ىز؟ بېرەلەيس پ بېرەلەيسىز؟ سىز تۇرۇۋاتقان يېزا دائىرىسىدە نېمە ئىش قىلىپدائىرىسىدە نېمە ئىش قىلى

ىزنىڭ سىز ئىشلەۋاتقان مەكتەپ ياكى ئىدارە دائىرىسى ئىچىدە نېمە ئىش قىلىپ بېرەلەيسىز؟ ئۆزىڭ

ولىدا. قئائىلىسى دائىرىسىدە نېمە ئىش قىلىپ بېرەلەيسىز؟ ئۇيغۇر تىلىنىڭ تەقدىرى ئۇيغۇرالرنىڭ 

دۇ. بەلگىلەي ۇر تىلىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن قايسى تەرەپكە يۈزلىنىشىنى ھەر بىر ئۇيغۇر تاللىغان يولئۇيغ

تنى اكى مىللەئەگەر ئانا تىلىمىز ساقلىنىپ قالسۇن دېسىڭىز، سىز ھازىردىن باشالپ باشقىالرغا دۆڭگەش ي

زىڭىز دۇرۇش يولىدا ئۆئەيىبلەش ئادىتىڭىزنى تاشالپ، ئانا تىلىمىزنى قوغداپ قېلىش ۋە راۋاجالن

. بەزى قىالاليدىغان ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى قىلىشقا تىرىشىپ ياشاڭ. بەزى ئىشالرنى ئۆزىڭىز قىلىڭ

دا چە بولغانئىشالرنى بولسا ئۇيغۇرالر ئىچىدىن چىققان ئەمەل ئەھلىلىرىگە قىلدۇرۇشقا تىرىشىڭ. مېنىڭ

ىر قېتىم بق مائارىپ ئەھۋالىنى ھازىر دەرھال ئۇيغۇر دىيارىدا ھازىرغىچە يولغا قويۇلغان قوش تىللى

ر تەكشۈرۈپ باھاالپ چىقىش كېرەك. ھەمدە كېيىنكى قەدەمنى قانداق بېسىش توغرىسىدا بىر قارا

ەكىللەر ۋئېلىشتىن بۇرۇن، ئۇيغۇر دىيارىدا زىيالىيالر ۋە ئەمەل ئەھلىلىرىدىن تەشكىل تاپقان بىر 

ۇ ىلەن ئامېرىكىغا ماڭدۇرۇپ، ئاشۇ ئىككى دۆلەتنىڭ بئۆمىكى تەشكىللەپ، ئۇالرنى شۋېتسىيە ب

ىۋى جەھەتتىكى تەجرىبىلىرىنى، ھەمدە قوش تىللىق مائارىپ توغرىسىدىكى ھازىرقى زامان نەزەرىي

ۇنىڭدىن بىلىملىرىنى ئۆگىنىپ كېلىشى كېرەك. قارارالرنى شۇنىڭدىن كېيىن چىقىرىش، سىياسەتلەرنى ش

. رنىڭ بىرىقىقىي تەرەققىياتنى كۆزلەيدىغان كىشىلەر تۇتىدىغان يولالكېيىن تىزىش كېرەك. مانا بۇ ھە

 ئىلمىي ئۇسۇلالرنىڭ بىرى. 
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 . ئاخىرقى سۆز 6

چ مەن ئۇشبۇ يازمامنىڭ ئەڭ بېشىدا تەسۋىرلىگەن، بىر ناھىيە دەرىجىلىك ئۇيغۇر باشالنغۇ

ى ئۆتۈلمەيدىغانلىقى ىللىققا چىقمىغۇچە ئۇيغۇر ئېلىپبەسي-4اكى ي -3مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىغا 

لىك توغرىسىدىكى خەۋەرنى ھازىر بولۇۋاتقان راست ئىش، دەپ ئوياليمەن. لېكىن، ئۇ ھازىر قانچى

 دىكى ئۇشبۇ www.bilik.cnئومۇمالشتى، ئۇنىسى ماڭا ئېنىق ئەمەس. بۇنى بىلىدىغانالر بولسا 

اق شىش ئەھۋالىنىڭ قانديازمىنىڭ ئاخىرىغا ئىنكاس شەكلىدە يېزىپ قويغان بولساڭالر. ئومۇملى

نىس بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، بۇنداق مائارىپ پروگراممىسى پۈتۈنلەي خاتا. پروفېسسور جىم كۇمى

(Jim Cummins بىر كىتاب قىلىپ يېزىپ چىققان، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە ئامېرىكىدىكى كۆپ )

ندا، يىسى بويىچە قارىغاسانلىق باشالنغۇچ مەكتەپلەر قوبۇل قىلغان قوش تىللىق مائارىپ نەزەرى

كى بۇنداق پروگرامما پۈتۈنلەي خاتا. مېنىڭ پەرىزىمچە، مۇشۇنداق سىياسەتنى ئۇيغۇر دىيارىدى

ۇالرنىڭ ئەمەل ئىگىلىرىنى ئاساس قىلغان بىر گۇرۇپپا كىشىلەر بىر يەرگە يىغىلىپ تۈزۈپ چىققان. ئ

غىنىنى مۇ بىلىدىقراق بىلىدىغان تورداشالرنىڭئىچىدە ئۇيغۇرالرنىڭمۇ بارلىقى مۇقەررەر. بۇ ئىشالرنى ئېنى

ۈل بىزگە دەپ بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئەمدى ئۇيغۇرالرنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى تەقدىرىگە كۆڭ

پ راىتېى قەرزى بىلەن تارىخىي بۇرچىنى ئبولىدىغان ۋە ئۇنىڭغا كۆيۈنىدىغان، ئۆزىنىڭ ۋىجدان

باشلىقلىرىدىن، ھەمدە باشلىقىنىڭ باشلىقىدىن مۇنداق زىدىن، ئۆز ئۆ-قىلىدىغان ھەر بىر ئادەم ئۆز

 سوئالالرنى سوراپ بېقىشى كېرەك: 

 بۇ سىياسەت قانداق مەيدانغا كەلگەن؟ --

 ئۇنىڭ مەقسىتى نېمە؟ --

ەگەر مەقسەت تەرەققىيات بولسا، تەرەققىي قىلىش ئۈچۈن ئىلمىي ئۇسۇلدا ئىش كۆرۈش ئ--

 كېرەكتىغۇ؟ 

ىلمىي ئاساسالرنى كىم سىياسەتنىڭ ئىلمىي ئاساسى نېمە؟ ئۇ ئ ئۇيغۇر دىيارىدىكى بۇ--

 تەمىنلىگەن؟ 

ىسى بار؟ لوگىيە مۇتەخەسسىسلىرىدىن قانچپىسخوئۇيغۇرالر ئىچىدە مائارىپشۇناسالر ۋە بالىالر --

ېلىپ ئ)ھەكىمە ئەرشىدىن ھەدىمىز ئەنگلىيىدە مائارىپشۇناسلىق ئىلمى بويىچە دوكتورلۇق ئۇنۋانى 

نىڭ ەلگەندە، ئۇنىڭغا ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ كومىتېتى تاشقى ئىشالر باشقارمىسىقايتىپ ك

ن غانلىرىدىمەسئۇللۇق ۋەزىپىسى بېرىلىپتىكەن.( ئۇالرنىڭ ئىچىدە جۇڭگودا تونۇلغان ۋە دۇنيادا تونۇل

 قانچىسى بار؟ 

 

ەندەك كۆڭۈل سىزنىڭ پەرزەنتىڭىزنىڭ قانداق ئۆسۈپ يېتىلىشىگە ھېچ كىم سىز كۆڭۈل بۆلگ

بۆلمەيدۇ. مىللىتىڭىزنىڭ تەقدىرىگە باشقا مىللەتلەر ھەرگىزمۇ ئۆزىڭىزدەك كۆڭۈل بۆلمەيدۇ. مەن 

دېگەن يازمىسىدا دۇنيادا ئادەتتىن تاشقىرى چوڭ ئىشالرنى « ئوڭ مېڭە بىلەن سول مېڭە»ئۆزۈمنىڭ 

ى توغرا مۆلچەرلىيەلەيدىغان قىلىدىغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسى يىراقنى توغرا كۆرەلەيدىغان، كەلگۈسىن

ئىقتىدارغا ئىگە كىشىلەر ئىكەنلىكىنى، يىراقنى توغرا كۆرەلىگەنلەر ياخشى نەتىجە يارىتىدىغانلىقىنى، 

يىراقنى خاتا كۆرگەنلەر يامان ئاقىۋەتكە ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى تىلغا ئالغان ئىدىم. يىراقنى توغرا 

قىش كېرەك. بۇ قانداق ئېگىز پەللە بىلەمسىز؟ ئۇ كۆرۈش ئۈچۈن چوقۇم بىر ئېگىز پەللىگە چى
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پەننىڭ ئېگىز پەللىسىدىن ئىبارەتتۇر. جۇڭگودىكى نۇرغۇن كىشىلەر ئۈچۈن ئەمەل ئەھلى بولۇش -ئىلىم

بىلىم ئەھلى بولۇشتىن جىق ئاسان. ئۇيغۇر جەمئىيىتىدە بىلىم ئەھلىنىڭ ئەمەل ئەھلى بواللىشى، ھەمدە 

ئەمىلىنى ئۇزۇن مۇددەت ساقالپ قااللىشى ئانچە ئاسان ئىش ئەمەس. شۇنداق بواللىغاندىمۇ ئۆز 

شۇڭالشقا ئۇيغۇرالرنىڭ ئانا تىلىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن قانداق بولىدىغانلىقى توغرىسىدا سىياسەت 

تۈزۈشكە ئوخشاش چوڭ ئىشالرغا ھەممە ئۇيغۇر كۆڭۈل بۆلۈشى كېرەك. بۇنداق سىياسەتكە ئىلمىي 

لەر ئۇيغۇر دىيارىدا ياكى جۇڭگودا تېپىلمىسا، ئۇالرنى چەت ئەلدىن ئاساس بولىدىغان نەرسى

كىرگۈزۈشنى تەلەپ قىلىش كېرەك. مەن ئۇشبۇ يازمامدا ئاشۇنداق ئىلمىي ئاساسالردىن بىر قىسمىنى 

قىسقىچە تونۇشتۇرۇپ ئۆتتۈم. ئەگەر سىز شۇنداق قىلمىسىڭىز، ئاشۇنداق ئىلمىي ئۇسۇلدا ئىش 

م زاۋاللىققا يول تۇتىسىز. چوقۇم مەغلۇپ بولىسىز. بۇ ئىنسان تارىخى كۆرمىسىڭىز، سىز چوقۇ

تەكرارالپ ئىسپاتالپ چىققان بىر ھەقىقەت. بۇ ئىشالرنى قىلىش ئۈچۈن مېنىڭچە بىرەر چوڭ -تەكرار

تۈزۈملەرنىڭ ئىچىدە تۇرۇپمۇ قىلغىلى بولىدىغان -بەدەل تۆلەش كەتمەيدۇ. دۆلەتلىك ۋە يەرلىك قانۇن

الر بار. بۇ يەردىكى گەپ سىزنىڭ ئاشۇنداق ئىشالرنى قىلىپ سىناپ بېقىشنى نۇرغۇن ئىش

تاللىماسلىقىڭىزدا. ياۋاش ئادەمنى -خالىماسلىقىڭىزدا. سىزنىڭ ئاشۇنداق بىر يولنى تالالش-خاالش

تاپقاندا ئۇنى ھەممە ئادەمنىڭ بوزەك قىلغۇسى كېلىدۇ. بۇ ئەھۋال دۇنيانىڭ ھەممە يېرىدە ئوخشاش. 

« قەيەردە زۇلۇم بولسا شۇ يەردە قارشىلىق بولىدۇ»چىك ۋاقتىمدا داۋاملىق تۈردە ماۋ زېدۇڭنىڭ مەن كى

دېگەنگە ئوخشاش بىر « ئۆز تەقدىرىڭنى ئۆز ئالىقىنىڭغا ئال»دېگەن سۆزىنى ئاڭاليتتىم. ئۇيغۇرالردا 

ىڭچە ھازىر گەپمۇ بار. بۇ سۆزلەر نورمال ئىنساندەك ياشايدىغان ئادەملەرگە قارىتىلغان. مېن

ئۇيغۇرالرغا نورمال ئىنساندەك ياشايدىغان، ھېچ بولمىغاندا قانۇن سىزىقىنىڭ سىرتىغا چىقماي تۇرۇپ 

نورمال ئىنساندەك ياشاشقا ئۇرۇنۇپ باقىدىغان ۋاقىت كەلدى. مەن بۇرۇنمۇ ئېيتىپ ئەتكەندەك، ئەگەر 

چىقىش ئېھتىماللىقى نۆل بولىدۇ. بۇ سىز بىر ئىشنى قىلىشقا ئۇرۇنۇپ باقمىسىڭىز، ئۇ ئىشنىڭ ۋۇجۇدقا 

گەپنى ھەرگىز ئېسىڭىزدىن چىقارماڭ. ھازىر ئۇيغۇرالر ئىچىدە ئاشۇنداق قىلىشقا جۈرئەت 

يامان ئادەم بولۇشىدىن -قىلىۋاتقانالرنىڭ سانى بىر قەدەر ئاز، ئۇنىڭ ئەكسىچە باشقىالرغا ياخشى

غانالرنىڭ سانى بىر قەدەر كۆپ بولغاچقا، قەتئىينەزەر خۇشامەتچىلىك، تەخسىكەشلىك قىلىپ ياشايدى

توغرا يولنى تۇتقانالر، قانۇن بويىچە ئىش قىلغانالر يالغۇز قېلىپ، ئاسانال زەربە بېرىش ئوبيېكتى بولۇپ 

قېلىۋاتىدۇ. خاتا يولنى تۇتقانالر بولسا قانات ئاستىغا ئېلىنىۋاتىدۇ. بۇمۇ بىر پۈتۈنلەي خاتا يۈزلىنىش 

نىشنى پۈتۈنلەي توسۇش كېرەك. يامان ئىللەتلەرنى يوقاتمىغۇچە، ياخشى بولۇپ، بۇنداق يۈزلى

ئىللەتلەر باش كۆتۈرەلمەيدۇ. شۇڭالشقا مىللەتنىڭ ئەھۋالىدا تۈپتىن ئۆزگىرىش پەيدا قىلىمىز 

دەيدىكەنمىز، چوقۇم ئالدى بىلەن قانۇن بويىچە توغرا ئىش قىلغانالرنى ھىمايە قىلىدىغان ۋە 

، قانۇنغا خىالپ ھالدا تەخسىكەشلىك قىلىپ جان باقىدىغانالرغا زەربە ۋە جازا رىغبەتلەندۈرىدىغان

 بېرىدىغان بىر ۋەزىيەتنى شەكىللەندۈرۈشىمىز كېرەك. 

كۈنى، مېنىڭ ئون نەچچە يىللىق يەھۇدىي -29ئاينىڭ -11يىلى -2008ئۆتكەن ئايدا، يەنى 

لوس ئانژېلىسقا كەلگەندە، بىر دوستىنى  تونۇشۇم ئالېكىس ئۆزى ھازىر تۇرۇۋاتقان فلورىدا شتاتىدىن

باشالپ بىزنىڭ ئوينى يوقالپ كەلدى. شۇ چاغدا مەن پاراڭالر ئارا ئۇنىڭدىن مۇنداق بىر سوئال 

سىلەر يەھۇدىيالر بۇ دۇنيادىكى ئەڭ قىيىن ئەھۋالالرغا دۇچار بولغان بىر قانچە مىڭ يىل »سورىدىم: 

ىنى ساقالپ قااللىدىڭالر. بۈگۈنكى كۈندە بولسا دۇنيادىكى جەريانىدا ئۆزۈڭالرنىڭ مىللىي مەۋجۇتلۇق

ئەڭ كۈچلۈك مىللەتلەرنىڭ بىرسى بولۇپ چىقتىڭالر. ئەگەر ئۇيغۇرالر سىلەرنىڭ تەجرىبەڭالرنى 
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ئالېكىس ماڭا مۇنداق دەپ « ئۆگەنمەكچى بولسا، سېنىڭچە قانداق تەجرىبەڭالرنى ئۆگىنىشى كېرەك؟

ەينەن خاتىرىلىۋالمىغان بولغاچقا، پەقەت ئاساسى مەزمۇنىال جاۋاب بەردى )ئۇنىڭ سۆزىنى ئ

يۈز پىرسەنت ساۋاتلىق بولغىلى ئۈچ مىڭ يىلدىن ئاشتى. بۇ -يەھۇدىينىڭ ئەرلىرى يۈزدە»يازىمەن(: 

ئىش بىلەن يەھۇدىيالرنىڭ تىرىشچانلىقى ئۇالرنىڭ ئۆزىنى ساقالپ قېلىشى ۋە ئۆزىنى تەرەققىي 

ئوينىدى. مائارىپنى چىڭ تۇتقانلىقى، ھەمدە قاتتىق تىرىشچان بولغانلىقى  قىلدۇرۇشىدا ئاساسلىق رول

ئۈچۈن، ھازىرغىچە بېرىلگەن بارلىق نوبېل مۇكاپاتىنىڭ ئىچىدىكى ئۈچتىن بىر قىسمىنى يەھۇدىيالر 

 70پىرسەنتتىن  60ئالدى. بىر بالىنىڭ كەلگۈسىدە قايسى دەرىجىدە مۇۋەپپەقىيەتلىك بواللىشى 

بولغان ۋاقىتتا ئاشۇ بالىنىڭ ئانىسىغا باغلىق. يەھۇدىي ئانىالرنىڭ ئەڭ چوڭ ۋە ئەڭ  پىرسەنتكىچە

مۇھىم ۋەزىپىسى ئۆز پەرزەنتلىرىنى ياخشى تەربىيىلەش بولۇپ، يەھۇدىيالرنىڭ بۈگۈنكى كۈنگىچە 

ولى ساقلىنىپ تۇرالىشى ۋە بۈگۈنكى كۈندىكىدەك تەرەققىي قىاللىشىدا يەھۇدىي ئانىالرنىڭ ئوينىغان ر

ئىنتايىن چوڭ. شۇڭالشقا ئۇيغۇرالر بىزدىن دورايمىز دەيدىكەن، ئىشنى چوقۇم مائارىپتىن باشلىشى، 

دېمەك، ئالېكىسنىڭ جاۋابىغا ئاساسالنغاندا، مىللىي « مائارىپنى ياخشى تەرەققىي قىلدۇرۇشى كېرەك.

بىلەن تىرىشچانلىقتىن مەۋجۇتلۇقنى ساقالپ قېلىش ۋە بىر مىللەتنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتا مائارىپ 

ئىبارەت ئىككى نەرسىگە تايىنىش كېرەك ئىكەن. مەن يۇقىرىدا چۈشەندۈرۈپ ئۆتكىنىمدەك، بىر 

مىللەتنىڭ مائارىپ سۈپىتىنىڭ قانداق بولۇشىدا ئاشۇ مىللەتنىڭ ئانا تىلى ناھايىتى زور رول ئوينايدۇ. 

ككى ئورۇن بار. ئۇنىڭ بىرسى مەكتەپ، مەكتەپ يېشىدىكى بالىالر ئۈچۈن ئانا تىلنى ئۆگىنىدىغان ئى

يەنە بىرسى ئۆي ۋە ئۆينىڭ ئەتراپىدىكى ماكان. بالىالرغا ئانا تىلنى ئۆگىتىشتە مەكتەپ قانداق يول 

تۇتسا توغرا بولىدىغانلىقى توغرىسىدا يۇقىرىدا جىق توختالدىم. بالىغا ئۆيدە ئانا تىلنى ئۆگىتىش 

تۇغقان ۋە -. ئۇنىڭدىن قالسا دادا، قېرىنداشالر، ئۇرۇقجەھەتتە ئانا ئوينايدىغان رول ئەڭ چوڭ

قوشنىالر قاتارلىقالرمۇ بار. بۇ ئىشتا ھەر بىر ئادەمنىڭ ئۆزىگە چۇشلۇق بۇرچى بار. شۇڭا ئۇ -قولۇم

بۇرچىڭىزنى ھەرگىز ئۇنتۇلۇپ قالماڭ. ئەگەر سىز بىر بالىنىڭ ئاپىسى ياكى دادىسى بولسىڭىز، سىزنىڭ 

ن ۋاقتىڭىز سىزنىڭ بالىڭىز ئۈچۈن سالغان مەبلىغىڭىز بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. ئەگەر بالىڭىزغا ئاجراتقا

ھوسۇلنىمۇ كۆپرەك ئالىسىز. ئەگەر ھېچقانداق مەبلەغ سالمىسىڭىز، -مەبلەغنى كۆپرەك سالسىڭىز، مول

لەرگە ھېچ نېمىگە ئېرىشەلمەيسىز. سىز بالىڭىزغا ئانا تىلنى ئۆگىتىشتە مەكتەپ ئىچىدە بەزىبىر چەكلىمى

ئۇچرىشىڭىز مۇمكىن. لېكىن ئۆي ئىچىدە ئۇنداق چەكلىمىگە ئۇچرىمايسىز. ئۆي ئىچىدە بالىڭىزنى 

قانداق تەربىيىلىسىڭىز بولۇۋېرىدۇ. شۇڭالشقا مەن يۇقىرىدا ئوتتۇرىغا قويغان، باشالنغۇچتا بالىالرغا ئانا 

ۆھپە قوشۇش بىلەن بىرگە، تىلنى ئالدىدا ئۆتۈش ئىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن بىر كىشىلىك ت

بالىڭىزنىڭ ئوي ئىچىدىكى ۋە ئوي ئەتراپىدىكى ئانا تىل تەربىيىسىنىمۇ چىڭ تۇتۇڭ. بۇنى سىز ھەم 

 بالىڭىز ئۈچۈن قىلىسىز، ھەم مىللەت ئۈچۈن قىلىسىز. 

تەكلىماكانىينىڭ تۆۋەندىكى بىر ئابزاس سۆزى بىلەن  ئابدۇرەئوپمەن بۇ يازمامنى دوكتور 

بىزنىڭچە، ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ بىر مىللەت بولۇپ تۇرۇش ساالھىيىتىال بولىدىكەن، »رىمەن: ئاخىرالشتۇ

ئۇيغۇر تىلى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر تۇرمۇشىدىكى مۇقەددەس ئورنىدىن ئايرىلىپ قېلىشقا ھەرگىزمۇ 

دەپ « مەن ئۇيغۇرمەن»بىز ئۆزىمىزنى -يۈزلەنمەيدۇ، بۇ بىر تەرەپ، يەنە بىر تەرەپتىن، سىز

ىزگە مۇشتالپ يۈرگەنىكەنمىز، تىرىكال بولساق ئۇيغۇر تىلىنى تۇرمۇشىمىزدىكى مۇقەددەس مەيدىم

ئورنىدىن ئايرىلىپ قېلىشقا ھەرگىزمۇ يۈزلەندۈرمەيمىز: بىزچە ئۇيغۇر تىلىنى قوغداش دېمەك ئۇيغۇر 

ئىگە قىلىش  مىللىتىنى قوغداش دېمەكتۇر، ئەڭ مۇھىمى، ئۇيغۇرنى، ئۇيغۇر تىلىنى مەۋجۇتلۇق كاپالىتىگە
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بىزنىڭ ئەڭ ئىپتىدائىي ھەققىمىزدۇركى، بۇ ھەققىمىزنى قوغداش ئۈچۈن، گېزى كەلسە ھېچ ئىككىلەنمەي 

 « جېنىمىزنى پىدا قىلىمىز!

 

 مۇشۇ يازمىدا تىلغا ئېلىنغان كىتابالرنىڭ ئىنگلىزچە تىزىملىكى: 

1. Baker, C. (2000). A parents' and teachers' guide to bilingualism. 2nd 

Edition. Clevedon, England: Multilingual Matters  

2. Cummins, J. (2000). Language, power, and pedagogy. Bilingual 

children in the crossfire. Clevedon, England: Multilingual Matters . 

3. Skutnabb-Kangas, T. (2000). Linguistic genocide in education-or 

worldwide diversity and human rights? Mahwah, NJ: Lawrence 

Erlbaum Associates . 

4. Tove Skutnabb-Kangas (1979), Language in the process of cultural 

assimilation and structural incorporation of linguistic minorities. 

Rosslyn, VA. National Clearinghouse for Bilingual Education . 

 

 لىرى:ئامېرىكىنىڭ قوش تىللىق مائارىپ ئۇسۇلىنى تونۇشتۇرىدىغان ئىنگىلىزچە تور بەت

http://filebox.vt.edu/c/cmarshal/exploring_bilingual_education.htm  

http://www.umich.edu/~ac213/student_projects05/be/alternatives.html 

 

 

 .انژېلىستىكى ئۇيغۇر تىلى سىنىپىدىكى بالىالرنىڭ ئوقۇش پائالىيىتىدىن بىر كۆرۈنۈشرەسىم: لوس ئ-1

http://www.umich.edu/~ac213/student_projects05/be/alternatives.html
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ون نەچچە يىللىق يەھۇدىي تونۇشۇم كۈنى مېنىڭ ئ-29ئاينىڭ -11يىلى -2008ەسىم: ر-2

( نى باشالپ كەلگەندە Andrewىشى( بىزنىڭ ئۆيگە دوستى ئاندىرەۋ )ئالېكىس )ئوتتۇرىدىكى ك

 چۈشكەن بىر پارچە سۈرەت.
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 قانداق بولۇشى كېرەك؟« قوش تىللىق مائارىپ»

 كۈنى-25اينىڭ ئ-12يىلى -2008

 

 

ىي قوش تىللىق مائارىپ: باشالنغۇچتا ئانا تىلنى ئالدىدا ئۆگىتىشنىڭ ئىلم»مەن ئالدىنقى 

بەتلىك  800خانىمنىڭ  (Tove Skutnabb-Kangasگەن يازمامدا كەڭگېس )دې« ئاساسلىرى

ىدىكى كىتابىنى ئوقۇپ، ئۇنىڭدا مۇۋاپىق ماتېرىيال تاپالىسام، ئۇنى قوش تىللىق مائارىپ توغرىس

قىلىق ېرنېت ئارئىككىنچى يازمام قىلىپ تەيياراليدىغانلىقىمنى تىلغا ئالغان ئىدىم. مەن ئۇ كىتابنى ئىنت

يالالردا دىن بۇيان كۆرگەن ماتېرىنىققولۇمغا تېخىچە تەگمىدى. مەن يې لغان بولۇپ، ئۇ كىتابسېتىۋا

ى، ئۇنىڭ ئۆزۈمنىڭ ئالدىنقى يازمامدىكى مەزمۇنالرنى تولۇقاليدىغان مەزمۇنالر خېلى كۆپ بولغانلىق

كىنى ەمەسلىنىڭ نېمە ئىكەنلىكى ئانچە ئايدىڭ ئ« قوش تىللىق مائارىپ»ئۈستىگە ئۇيغۇر دىيارىدا 

 م. پىق كۆردۈھېس قىلغانلىقىم ئۈچۈن، مەن ئۇ كىتابنى ساقلىمايال، ئۇشبۇ يازمىنى يولالپ تۇرۇشنى مۇۋا

ىپ مەن ئالدىنقى يازمامدا چەت ئەلدىكى قوش تىللىق مائارىپ ئەھۋالى ۋە قوش تىللىق مائار

ر زىرغا قەدەئاساسالنغاندا، ھانەزەرىيىسىنى قىسقىچە چۈشەندۈرۈپ ئۆتتۈم. مەن كۆرگەن ماتېرىيالالرغا 

ەردىن قوش تىللىق مائارىپ توغرىسىدىكى تەكشۈرۈش ۋە تەتقىقاتالرنى كۆپرەك ئېلىپ بارغان دۆلەتل

ئۇالرنىڭ  ئامېرىكا، ئەنگىلىيە، گېرمانىيە، گرېتسىيە، كانادا ۋە شۋېتسىيە قاتارلىقالر بار بولۇپ،

رگە ان ۋە ھازىرمۇ قوبۇل قىلىۋاتقان دۆلەتلەھەممىسى كۆچمەن مىللەتلەرنى ئەڭ كۆپ قوبۇل قىلغ

رلىك كىرىدۇ. بۇ دۆلەتلەر دۇچ كەلگەن بىر ئورتاق مەسىلە كۆچمەن خەلقنىڭ مائارىپ سەۋىيىسى يە

لغان خەلقنىڭ سەۋىيىسىدىن كۆپ تۆۋەن بولۇپ، بۇ يېڭى دۆلەتلەرگە كېلىپ نەچچە ئەۋالد ياشاپ بو

ۇش، روۆي تازىالش، كوچا سۈپۈرۈش، ئوت ئپۇسى يەنىال ئبولسىمۇ، بۇ كۆچمەن خەلقنىڭ ئاساسلىق نو

ۇيغۇر زاۋۇتالردا ئىشچى بولۇشتەك تۆۋەن دەرىجىلىك خىزمەت ئورۇنلىرىدىن قۇتۇاللمىغان )ئەگەر ئ

دىيارىدىكى ھازىرقى مائارىپ سىياسىتى ئۆزگەرتىلمىسە، ئۇيغۇرالر قانداق بىر ئاقىۋەتكە 

ىق ىڭ ئاساسلۇڭالشقا يۇقىرىقى دۆلەتلەر ئېلىپ بارغان تەتقىقاتنيۈزلىنىدىغانلىقىنى ئويالپ بېقىڭ(. ش

ق بىر مەقسىتى، باشقا دۆلەتلەردىن كۆچمەن بولۇپ كەلگەن بالىالرنىڭ ئانا تىل مەسىلىسىنى قاندا

ەرلىك تەرەپ قىلىشتا بىر ئىلمىي ئاساسقا ئېرىشىش، شۇ ئارقىلىق ئۇالرنىڭ مائارىپ سەۋىيىسىنى ي

اشالشتىن يەتكۈزۈشتىن ئىبارەت بولغان. مەن بۇ يازمىنىڭ ئاساسلىق مەزمۇنىنى ب خەلقنىڭ سەۋىيىسىگە

 ھازىرغىچە بايقىغان، تەتقىقاتالر -بۇرۇن، ئالدى بىلەن يۇقىرىقى دۆلەتلەر ئېلىپ بارغان تەكشۈرۈش 

ي ئەھۋالىغىمۇ ئۇيغۇن كېلىدىغان بىر قىسىم پەننى« قوش تىللىق مائارىپ»ئۇيغۇر دىيارىدىكى 

 ملەرنى قىسقىچە خۇالسىلەپ ئۆتىمەن. بىلى

 

 . چەت ئەلدىكى قوش تىللىق مائارىپ تەتقىقات نەتىجىلىرىدىن قىسقىچە خۇالسە 1

نىدۇ. ئۇنىڭ بىرسى ۈتىل( ئىقتىدارى ئىككى تىپقا بۆل بالىالرنىڭ يات تىل )ياكى ئىككىنچى (1)
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ئىقتىدارى. بۇ ئىككىنچى ئىقتىدار  سۆزلىشىشتىكى يات تىل ئىقتىدارى. يەنە بىرسى ئوقۇشتىكى يات تىل

( language skills academic« )ئاكادېمىك تىل ئىقتىدارى»كۆپىنچە ئىنگلىزچە ماتېرىيالالردا 

دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بالىالرنىڭ سۆزلىشىشتىكى يات تىل ئىقتىدارىنى يۇقىرى پەللىگە يەتكۈزۈش بىلەن 

تكۈزۈش ئۈچۈن كېتىدىغان ۋاقىت پەرقى ئىنتايىن ئوقۇشتىكى يات تىل ئىقتىدارىنى يۇقىرى پەللىگە يە

زور بولۇپ، بالىالر سۆزلىشىش جەھەتتە يەرلىك بالىالرنىڭ سەۋىيىسىگە ئىنتايىن تېزال يېتىشىۋاالاليدۇ. 

يىل  5لېكىن، ئوقۇشتىكى يات تىل سەۋىيىسىدە يەرلىك بالىالرغا يېتىۋېلىش ئۈچۈن كەم دېگەندە 

 ۋاقىت كېتىدۇ. 

ىي ڭ ئوقۇشتىكى يات تىل ئىقتىدارىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش تىلدىن باشقا كەسپبالىالرنى (2)

 دەرسلەردىكى بىلىمىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش بىلەن ئوخشاش. 

بالىالرنىڭ ئانا تىل سەۋىيىسى ئۇالرنىڭ كېيىن ئۆگىنىدىغان ئىككىنچى تىلدىكى  (3)

يرىم نى بىر ئاا بىر يات تىل ئۆگەتكەندە، ئۇسەۋىيىسىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى بەلگىلەيدۇ. بالىالرغ

سىدا چەت ئەل تىلى سۈپىتىدە ئۆگەتمەي، ئۇ يات تىلنىڭ ئانا تىل بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ئاسا

ۈرئىتىنى سئۆگىتىش كېرەك. مۇشۇنداق قىلغاندا بالىالرنىڭ ئوقۇشتىكى يات تىل ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش 

 زور دەرىجىدە تېزلەتكىلى بولىدۇ. 

ي ى چىقارمائەگەر بالىالر باشالنغۇچتا ئانا تىلنى ئالدىدا ئۆگىنىپ، ئۇنىڭدىن تولۇق ساۋاتىن (4)

گەنگەن تۇرۇپال يەنە بىر يات تىل ئۆگىنىدىكەن، بۇ بالىالر كەلگۈسىدە ئانا تىلدىمۇ ۋە ئۇالر ئۆ

« وش تىللىقاۋاتلىق قيېرىم س»ئىككىنچى تىلدىمۇ يېرىم ساۋاتلىق بولۇپ قالىدۇ. بۇ ئەھۋال خەلقئارادا 

(semibilingualism .دەپ ئاتىلىدۇ ) 

پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا ئېالن قىلىنغان ئىلمىي تەتقىقات ماتېرىياللىرىدا كۆرسىتىلىشىچە،  (5)

مەكتەپنى ئىككىنچى تىلدا ئوقۇغان بالىالرنىڭ ئوقۇش نەتىجىسى مەكتەپنى ئانا تىلدا ئوقۇغان بالىالر 

بۇ يەردىكى مۇھىم نۇقتا شۇكى، يۇقىرىقىدەك بالىالرنىڭ ئانا »كۆپ ناچار بولغان. بىلەن سېلىشتۇرغاندا 

تىلى كۆپىنچە ئەھۋالدا يا مەكتەپتە پۈتۈنلەي چەكلەنگەن، يا پەقەت بىر ئانچە مۇھىم ئەمەس تىل 

ئېالن قىلغان، ھازىر پۈتۈن دۇنيادا تارقىلىپ -1979)كەڭگېس خانىم « دەرسى سۈپىتىدىال ئۆتۈلگەن.

غا كىرگۈزۈپ  www.meripet.comبەتلىك دوكالتتىن ئېلىندى. بۇ دوكالتنى مەن  22ۈرۈۋاتقان بىر ي

( باشالنغۇچ http://www.meripet.com/Sohbet1/kangasقويغان بولۇپ، ئۇنىڭ ئادرېسى: 

دۇ. بىرىنچى سىنىپىدىن باشالپ بىر يات تىلدا ئوقۇغان بالىالر مۇنداق ئىككى قىيىن ئۆتكەلگە دۇچ كېلى

بىرسى ئوقۇشتىكى يات تىل سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈش. يەنە بىرسى تىلدىن باشقا ئۆتۈلگەن كەسپىي 

دەرسلەرنىڭ مەزمۇنىنى ئۆزلەشتۈرۈش. بۇنداق بالىالرنىڭ ئوقۇشتىكى يات تىل ئىقتىدارى ئاساسەن يوق 

ئىنتايىن تەس.  ياكى ئىنتايىن تۆۋەن بولغاچقا، ئۇالرنىڭ كەسپىي مەزمۇننى ئۆزلەشتۈرۈپ ماڭالىشى

شۇڭالشقا، ئەگەر بالىالرغا ئالدى بىلەن ئانا تىل ئۆگىتىلمەي، بالىالرنىڭ ئانا تىلى ئىزچىل تۈردە 

ياشقا توشۇشتىن بۇرۇن كەسپىي دەرسلەر بىر يات تىلدا  10تەرەققىي قىلدۇرۇلمايدىكەن، ھەمدە بالىالر 

ىلەن چۈشىنىش، ئەستە قالدۇرۇش، ھۆكۈم ئۆتىلىدىكەن، ئۇالرنىڭ ئىككىنچى تىلدىكى تىل ئىقتىدارى ب

قىلىش، خۇالسە چىقىرىش، ۋە ئاساسالش )ياكى سەۋەبىنى تېپىش( ئىقتىدارلىرى )ئىنگلىزچە 

«cognitive ability )» نىڭ تەرەققىياتى چەكلىمىگە ئۇچرايدۇ. مانا بۇ ئۇيغۇر دىيارىدىكى

ا ئوقۇۋاتقان بالىالر دۇچ كېلىۋاتقان سىنىپىدىن باشالپ ھەممە دەرسلەرنى خەنزۇ تىلىد-1باشالنغۇچ 

ئەھۋالدۇر. گرېتسىيىدە مۇنداق بىر ئەھۋال بايقالغان: گرېتسىيىدە تۇغۇلۇپ ياكى گرېتسىيىگە 
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كىچىكىدىنال كۆچمەن بولۇپ كېلىپ، تەييارلىق سىنىپىدىن باشالپ گرېتسىيىدە ئوقۇغان چەت ئەللىك 

ىجىسى بىلەن سېلىشتۇرغاندا، ئۆز دۆلىتىدە تۇغۇلۇپ بالىالرنىڭ تولۇقسىزنى پۈتتۈرگەندىكى ئوقۇش نەت

ۋە ئۆز دۆلىتىدە بىر مەزگىل ئوقۇپ، گرېتسىيىگە كېيىنرەك كۆچمەن بولۇپ كەلگەن چەت ئەللىك 

 بالىالرنىڭ ئوقۇش نەتىجىسى ياخشىراق بولغان. مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئەھۋال گېرمانىيىدىمۇ بايقالغان. 

كى تىل سەۋىيىسى تۆۋەن بالىالرنىڭ بىلىم ۋە ئەقلىي ئانا تىل ۋە ئىككىنچى تىلدى (6)

 تەرەققىياتىمۇ ناھايىتى ئاستا بولىدۇ. 

لغان ۋاقىتتىن باشالپ سىنىپقىچە بو-6سىنىپتىن -4بالىالرغا ئىككىنچى تىل باشالنغۇچ  (7)

ا توشۇشتىن اشقي 10ئۆگىتىلسە ئەڭ مۇۋاپىق بولىدۇ. ئەگەر بالىالرغا بىر چەت ئەل تىلى ئۆگىتىشنى ئۇالر 

شاش بۇرۇن باشلىسا، ئۇالر ئاشۇ يات تىلدا شۇ تىلنى ئانا تىل قىلغان كىشىلەرنىڭكى بىلەن ئوخ

 6يىلدىن  4دەرىجىدە ساۋاتلىق بوالاليدۇ. بالىالرنىڭ بىر يات تىلىدا تولۇق ساۋاتلىق بولۇشى ئۈچۈن 

 يىلغىچە ۋاقىت كېتىدۇ. 

تۇرىسىدا چوقۇم مۇنداق ئوقۇغۇچى ئوت-ن ئوقۇتقۇچىبالىالرغا بىلىمنى ئۈنۈملۈك بېرىش ئۈچۈ (8)

ىلىش، قبىر مۇناسىۋەت بولۇشى كېرەك: ئوقۇتقۇچىالر بالىالرنىڭ چۈشىنىش، ئەستە قالدۇرۇش، ھۆكۈم 

 خۇالسە چىقىرىش، ۋە ئاساسالش ئىقتىدارلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشىغا تولۇق يول قويۇش، بۇ

ەن سۈرۈش، ھەمدە ئوقۇغۇچىالرنىڭ مىللىي كىملىكى بىل ئىقتىدارالرنىڭ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى

ېس ھتەۋەدەك  ئۆزلۈكنىمۇ تەڭ تەرەققىي قىلدۇرۇش. ئەگەر بالىالر ئۆزلىرى بىلىم ئېلىۋاتقان جەمئىيەتكە

 قىلمايدىكەن، ئۇالرنىڭ ئوقۇغان بىلىملەرنى ئۆزلەشتۈرۈۋېلىشى مۇمكىن ئەمەس. 

 

 ىسىنىڭ ئېنىقلىم« تىللىق مائارىپ قوش. »2

مەن ھازىر ئويالپ باقسام، ئۆزۈمنىڭ ئالدىنقى يازمىسىدا قوش تىللىق مائارىپنىڭ نېمە 

 ئالدىنقى يازمامغا چۈشكەن ئىنكاسالردىنئىكەنلىكىگە بىر ئېنىق ئېنىقلىما بەرمەپتىمەن. 

ئوقۇرمەنلەر ئىچىدىمۇ قوش تىللىق مائارىپنىڭ زادى نېمە ئىكەنلىكىنى ئانچە چۈشىنىپ 

ڭ نېمە نالر ئاز ئەمەسلىكىنى ھېس قىلدىم. شۇڭا مۇشۇ قىسىمدا قوش تىللىق مائارىپنىكەتمەيدىغا

 ئىكەنلىكىنى ئازراق چۈشەندۈرۈپ ئۆتىمەن. مەن بۇ قىسىمدىكى مەزمۇننى ئامېرىكا مائارىپ

 مائارىپ بايلىق مەنبەسى»نىڭ تارمىقىدىكى  (U.S. Department of Education) مىنىستىرلىقى

يارلىدىم. دەپ ئاتىلىدىغان بىر ئورۇننىڭ تور بېتىدىكى ماتېرىيالالرغا ئاساسەن تەي« ىئۇچۇر مەركىز

 http://www.eric.ed.govئۇالرنىڭ تور بەت ئادرېسى: 

رغا ن تەمىنلىگەندە، ئۇالر بالىالئوقۇتۇش بىلە-مەكتەپ بالىالرنى ئانا تىلدا يۇقىرى سۈپەتلىك ئوقۇ

ۇالر ئەن بىلىم م ۋە تىل ساۋاتى. بالىالر ئانا تىلى ئارقىلىق ئېرىشكمۇنداق ئىككى نەرسىنى بېرىدۇ: بىلى

 ەرەققىياتتئاڭلىغان ۋە كىتابتا ئوقۇغان يات تىلنى يەنىمۇ چۈشىنىشلىك قىلىپ بېرىدۇ. ئانا تىلدىكى 

قال ئىككىنچى تىلغا يۆتكىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى، بىز كىتاب ئوقۇشنى پەقەت كىتاب ئوقۇش ئارقىلى

ىلدا ىز. بىر تشۇڭالشقا بىز ئۆزىمىز چۈشىنىدىغان تىلدا كىتاب ئوقۇشنى ئاسانراق ئۆگىنەلەيم ئۆگىنىمىز.

  كىتاب ئوقۇشنى ئۆگىنىۋالساق، بۇ خىل ئىقتىدارنى ئىككىنچى تىلغا ئاسانال يۆتكىيەلەيمىز.

ئەڭ ياخشى قوش تىللىق مائارىپ پروگراممىسى مۇنداق ئۈچ خىل خاراكتېرنى ئۆز ئىچىگە 

: دەرسلەرنىڭ ھەممىسى ئانا تىلدا ئۆتۈلىدۇ، بىر يات تىل چەت ئەل تىلى دەرسى قىلىپ سىنىپتا ئالىدۇ
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ئۆتۈلىدۇ، ھەمدە ئوقۇغۇچىالر ئىككىنچى تىلدا بىر ئوتتۇراھال سەۋىيىگە يەتكەندىن كېيىن، ماتېماتىكا 

بىتى يوق تەرىقىدە ۋە باشقا بەزى تەبىئىي پەن دەرسلىرى بىۋاسىتە ئىككىنچى تىلدا، ھېچقانداق رىقا

دېگەننىڭ مەنىسى، ئەگەر بۇ ئىككىنچى « ھېچقانداق رىقابىتى يوق تەرىقىدە»ئۆتۈلىدۇ. بۇ يەردىكى 

تىل ئۇيغۇرالرغا ئۆتىلىدىغان خەنزۇ تىلى بولۇپ قالسا، يۇقىرىقى كەسپىي دەرسلەر پەقەت ئۇيغۇر 

الر بىلەن خەنزۇ ئوقۇغۇچىالرنى بالىالردىن تەركىب تاپقان سىنىپقىال ئۆتۈلۈپ، ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى

بىرلەشتۈرۈپ ئۆتۈلمەيدۇ، دېگەندىن ئىبارەتتۇر. ئوقۇغۇچىالر مۇشۇ تەرىقىدە تەدرىجىي ھالدا ئاساسىي 

ئوقۇتۇش سىنىپلىرىغا قوشۇلىدۇ. شۇنداق بولغاچقا، ئىككىنچى تىلدا ئۆتۈلگەن رىقابەتسىز كەسپىي -ئوقۇ

بىلەن ئىككىنچى تىلدا ئۆتۈلىدىغان نورمال دەرسلەر  دەرسلەر ئانا تىلدا ئۆتۈلىدىغان دەرسلەر

ئوتتۇرىسىدا بىر كۆۋرۈكلۈك رولىنى ئۆتەيدۇ. ئوقۇش بالدىقىنىڭ يۇقىرى پەللىسىگە چىققاندا بولسا، 

ئەدەبىيات دەرسى بىلەن ئىجتىمائىي پەن دەرسلىرى قاتارلىق تىلنى ئابستراكت -پەقەت ئانا تىلنىڭ تىل

ەپ قىلىدىغان دەرسلەرال ئانا تىلدا ئۆتۈلىدۇ. ئوقۇغۇچىالر ئىككىنچى تىلدىكى شەكىلدە قوللىنىشنى تەل

مەجبۇرى »ئوقۇتۇش سىستېمىسىغا تولۇق كۆچۈپ بولغاندىمۇ، يۇقىرى سەۋىيىلىك ئانا تىل دەرسى -ئوقۇ

 قاتارىدا ئۆتىلىدىغان بولۇپ، خالىغان ئوقۇغۇچىالر« ئىختىيارىي دەرسلەر»قاتارىدا ئەمەس، « دەرسلەر

بۇ دەرسنى تالالپ ئوقۇپ، ئۆز ئانا تىلىنى داۋاملىق تەرەققىي قىلدۇرسا بولۇۋېرىدۇ. مۇشۇنداق 

ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنى قولالنغاندا، بالىالر ئانا تىلغا ئەڭ ئېھتىياجلىق ۋاقتىدا ئۇالرنى ئانا تىلدا -ئوقۇ

ەرس ئاڭالش سەۋىيىسىگە ئوقۇغىلى قويۇپ، ئۇالرنىڭ ئۆز ئانا تىلىدىن بەك بالدۇر، ئىككىنچى تىلدا د

يەتمەي تۇرۇپال ئايرىلىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. شۇنداقال بۇ پروگرامما بالىالرنى ئۆز ئانا 

مانا بۇالر ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تىلدا ئەڭ يۇقىرى سەۋىيىگىچە ئوقۇش پۇرسىتى بىلەن تەمىن ئېتىدۇ. 

ېنىقلىما بولۇپ، مەن ئۇنىڭغا ھېچقانداق شەخسىي غا بەرگەن ئ« قوش تىللىق مائارىپ پروگراممىسى»

« قوش تىللىق مائارىپ»قاراشلىرىمنى ئارىالشتۇرمىدىم. روشەنكى، يۇقىرىدا تەسۋىرلەنگەن -كۆز

پروگراممىسى، بىر مىللەت ئوقۇغۇچىلىرىغا تىل ۋە تەبىئىي پەن بىلەن سانائەت پەنلىرى ساھەسىدە يەنە 

 ەللىگىچە ئۆگىتىشنىڭ ئەڭ ياخشى ئىلمىي ئۇسۇلىدۇر. بىر يات تىلنى ناھايىتى يۇقىرى پ

ش تىللىق مائارىپنىڭ ئېنىقلىمىسى نېمە؟ مەن ھازىرغىچە ئۇنداقتا ئۇيغۇر دىيارىدىكى قو

تاپالىغان ھۆكۈمەتنىڭ بۇ ھەقتىكى رەسمىي چۈشەندۈرۈشىدىن پەقەت بىرسىال بار. ئۇ بولسىمۇ، ئۇيغۇر 

« سوئال 8جاڭنىڭ قوش تىلدا ئوقۇتۇش خىزمىتى توغرىسىدا شىن»تور بەتلىرىدە ئېالن قىلىنغان، 

(http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php? tid=20694 دېگەن يازم ) شىنجاڭ »ىدىكى

بەرگەن چۈشەندۈرۈشتىن ئىبارەت. تۆۋەندە مەن بۇ « مائارىپ نازارىتىنىڭ ئاالقىدار ئەربابلىرى

قوش تىلدا ئوقۇتۇش »، دەپ ئالىمەن. ئاشۇ يازمىدىكى «لسوئا 8»ماتېرىيالنىڭ ئىسمىنى يىغىنچاقالپ 

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم »لگەن جاۋابتا مۇنداق دېيىلگەن: سوئالغا بېرى-1دېگەن « دېگەن نېمە؟

ئاز سانلىق مىللەت مەكتەپلىرىنىڭ ئاز سانلىق مىللەت تىلى ۋە  –رايونىنىڭ قوش تىلدا ئوقۇتۇشى 

تەشكىللەشتىكى بىر خىل ئوقۇتۇش شەكلىنى كۆرسىتىدۇ. ئىقتىسادىي  خەنزۇ تىلى ئارقىلىق ئوقۇتۇشنى

تەرەققىيات، مائارىپ ئاساسىي ۋە مۇھىت جەھەتتىكى پەرقلەر شىنجاڭنىڭ قوش تىلدا ئوقۇتۇش 

ئەندىزىسىنىڭ كۆپ خىل بولۇشىنى بەلگىلىدى. ئۇ ئاساسەن تۆۋەندىكى ئۈچ تىپقا ئايرىلىدۇ: بىرىنچى، 

ۈش، ئۇنىڭغا خەنزۇ تىلىدا دەرس ئۆتۈشنى قوشۇپ ئوقۇتۇش ئەندىزىسى؛ ئانا تىلىدا دەرس ئۆت

ئىككىنچى، خەنزۇ تىلىدا دەرس ئۆتۈش، ئۇنىڭغا ئانا تىلىدا دەرس ئۆتۈشنى قوشۇپ ئوقۇتۇش 

ئەندىزىسى؛ ئۈچىنچى، بىر قىسىم دەرسلەرنى ئانا تىلىدا ئۆتۈش، بىر قىسىم دەرسلەرنى خەنزۇ تىلىدا 
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ز سانلىق مىللەت ئوتتۇرا، باشالنغۇچ مەكتەپلىرىنىڭ ماتېماتىكا، فىزىكا، خىمىيە ئۆتۈش، جۈملىدىن، ئا

قاتارلىق دەرسلەرنى خەنزۇ تىلىدا ئۆتۈش، باشقا دەرسلەرنى ئانا تىلىدا ئۆتۈشتىن ئىبارەت ئوقۇتۇش 

ان، لېكىن، ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىر قىسىم مەكتەپلەردە ھازىر يولغا قويۇلۇۋاتق« ئەندىزىسى كۆپرەك.

ياكى  -3سىنىپىدىن باشالپ ھەممە دەرسلەرنى خەنزۇ تىلىدا ئۆتۈپ، ئۇيغۇر بالىلىرىغا -1باشالنغۇچ 

 3سىنىپقا چىقمىغۇچە ئۇيغۇر تىلى ئېلىپبەسى ئۆگەتمەسلىك ئەندىزىسى يۇقىرىدا چۈشەندۈرۈلگەن -4

« تىللىق مائارىپيەككە يات »خىل ئەندىزىنىڭ ھېچ قايسىسىغا چۈشمەيدىغان بولۇپ، مېنىڭچە ئۇنى 

دېيىش بىر قەدەر مۇۋاپىق بولۇشى مۇمكىن. ئۇنداقتا بۇ ئەندىزە نەدىن كەلگەن؟ ئۇنى تۆۋەندىكىلەر 

 ئۆزلىرى قانۇنسىز ھالدا يولغا قويۇۋالغانمۇ؟ 

ىققەت دئامېرىكىنىڭ قوش تىللىق مائارىپى توغرىسىدىكى يۇقىرىدىكى ئېنىقلىمىدا بىز ئاالھىدە 

شقا دىكى ئوقۇىر نەرسە شۇكى، ئۇنىڭدا بالىالر ئانا تىلدىكى ئوقۇشتىن ئىككىنچى تىلقىلىشقا تېگىشلىك ب

 ئىنتايىن قانچىنچى يىللىقتا كۆچۈشى كېرەكلىكى زادىال كۆرسىتىلىپ بېرىلمىگەن. مېنىڭچە بۇ ئەقىلگە

پ يېتىلى ۇقمۇۋاپىق. ئاز سانلىق مىللەت ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئوقۇشتىكى يات تىل ئىقتىدارىنىڭ قاچان تول

ۈپىتىگە سبولىدىغانلىقى مىللەتكە، ياشاۋاتقان رايونغا، ياشاۋاتقان مۇھىتقا، ۋە مەكتەپنىڭ ئوقۇش 

ر خشى. ئەگەقاراپ ئوخشاش بولمايدۇ. شۇڭا بۇ ئىشنى ھەر بىر مەكتەپ ئۆز ئەھۋالىغا قاراپ بېكىتىنى يا

ارىمۇ دىمۇ، ئەگەر ئۇيغۇر دىيئۇنى مائارىپقا مەسئۇل تارماقالر بەلگىلەپ بېرىشكە توغرا كەلگەن

ساق، تۈزۈمىنى يولغا قويدى، دەپ پەرەز قىل« قوش تىللىق مائارىپ»ئامېرىكىنىڭكى بىلەن ئوخشاش 

 ئانا تىل ئوقۇشىدىن خەنزۇ تىلى ئوقۇشىغا كۆچۈش ۋاقتى ئۈرۈمچى، ۋىاليەت، ناھىيە ۋە يېزا

 مەكتەپلىرى ئۈچۈن ئوخشاش بولماسلىقى كېرەك. 

 

دا توغرىسى« نەزەرىيىۋى ئاساسى»نىڭ « قوش تىللىق مائارىپ»يارىدىكى . ئۇيغۇر دى3

 قىسقىچە مۇالھىزە 

نى ئاساسىي مەزمۇن « كىچىكىدىن باشالپ تۇتۇش»ھەققىدىكى يازمىنىڭ « سوئال 8»يۇقىرىقى 

قوش تىلدا ئوقۇتۇش خىزمىتىنى ئىلگىرى »سوئالغا بېرىلگەن جاۋابتا مۇنداق دېيىلگەن: -7قىلغان 

بىر سىستېما قۇرۇلۇش بولۇپ، ھەم قوش تىلدا ئوقۇتۇش خىزمىتىنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئۇزۇن  – سۈرۈش

روھىنى « باشقا كەلگەندە باتۇر بولۇش»مۇددەتلىكى، مۇشەققەتلىكى ۋە مۇرەككەپلىكىنى تولۇق تونۇپ، 

شتا تىكلەش؛ ھەم مۇھىم نۇقتىالرنى گەۋدىلەندۈرۈشكە ماھىر بولۇش، يېڭى بۆسۈش ھاسىل قىلى

ئىزدىنىش الزىم. يېقىنقى يىلالردىن بۇيانقى جايالرنىڭ قوش تىلدا ئوقۇتۇش خىزمىتى تەجرىبىلىرىنى 

يەكۈنلىگىنىمىزدە، بىز بارغانسېرى شۇنى سەگەكلىك بىلەن تونۇپ يەتتۇقكى، قوش تىلدا ئوقۇتۇش 

باشالپ تۇتۇش  ، تىل ئۆگىنىدىغان ئالتۇن دەۋرىدىن«كىچىكىدىن باشالپ تۇتۇش»خىزمىتىنى چوقۇم 

توققۇز » -كېرەك. كۆپلىگەن جايالرنىڭ تەجرىبىلىرى ئوقۇشتىن ئىلگىرىكى مائارىپنى راۋاجالندۇرۇش 

سەۋىيىسىنى مۇستەھكەملەپ ئۆستۈرۈش، ھەر خىل « يىللىق مەجبۇرىيەت مائارىپىنى ئومۇمالشتۇرۇش

ىلىشتا، ئاساسىي خاراكتېرلىك، مائارىپنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، ئۆمۈرلۈك مائارىپ سىستېمىسىنى بەرپا ق

يىلالردىن بۇيان، مېڭە پېنى،  - 60ئومۇمىيلىق ۋە يېتەكچىلىك رولىغا ئىگە ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى. 

لوگىيە، مائارىپ ئىلمى، جەمئىيەتشۇناسلىق قاتارلىق جەھەتلەردىكى تەتقىقات نەتىجىلىرى پىسخو
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كى مۇھىم رولى شۇنداقال ئۇ زور ئىقتىسادىي ۋە دەسلەپكى مەزگىلدە تەربىيىلەشنىڭ ئادەم ھاياتىدى

ئىجتىمائىي ئۈنۈم ھاسىل قىلىدىغانلىقىنى جاكارلىدى. ئىلمىي بولغان دەسلەپكى مەزگىللىك تەربىيىلەش 

بالىالرنىڭ ئۆگىنىشتىكى يوشۇرۇن ئىقتىدارىنى جارى قىلدۇرۇشقا پايدىلىق بولۇپال قالماستىن، بەلكى 

باشالنغۇچ مەكتەپتىن كېيىنكى ئوقۇشقا بىر قەدەر ياخشى ماسلىشىشىنى  سەرگە توشمىغان بالىالرنىڭ

ئىلگىرى سۈرۈپ، ئوقۇشتىن قېلىش نىسبىتىنىڭ چۈشۈشى، ئىشقا ئورۇنلىشىش نىسبىتىنىڭ يۇقىرىلىشىغا، 

 « جەمئىيەتتە نامراتلىقنى تۈگىتىشكە پايدىلىق.

سىنىپىدىن -1غۇچ مەكتەپلىرىنىڭ مەن يۇقىرىدىكى قۇرالرنى ئوقۇغاندىن كېيىن، ئۇيغۇر باشالن

مەسلىكى، باشالپال ھەممە دەرسلەرنىڭ خەنزۇ تىلىدا ئۆتىلىشى، ھەمدە ئۇيغۇر تىلىنىڭ پەقەتال ئۆتۈل

ان بىر ئۈچۈن يولغا قويۇلغ« يېڭى بۆسۈش ھاسىل قىلىش»روھى بىلەن « باشقا كەلگەندە باتۇر بولۇش»

ىم. مدە يا يىغالشنى، يا كۈلۈشنى بىلمەي قالدپروگرامما ئوخشايدۇ، دېگەن تونۇشقا كەلدىم. ھە

سىياسىتىنى ئوتتۇرىغا قويغۇچىالر مۇشۇنداق « قوش تىللىق مائارىپ»ئۇيغۇر دىيارىدىكى »

ىدىم. كۆڭلۈمدىكى تۇيغۇنى ئىپادىلەيدىغان سۆز تاپالماي، ئۆزۈمدىن سور-دەپ ئۆز« كىشىلەرمىدۇ؟

دىغان قااليمىقان سۆزلەيدىغان ئادەملەرنىڭ قىلىئۆزىنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقنى ئۆزىمۇ چۈشەنمەي، 

رنىڭ گەپلىرىنى كۆز ئالدىمغا ئەكەلدىم. پەرىشان بولدۇم. ھەسرەتلەندىم. نەپرەتلەندىم. بالىال

سا ۇر قاچىلىمېڭىسى كومپيۇتېرىنىڭ ئۇچۇر قاچىاليدىغان قاتتىق دېتالغا ئوخشىمايدۇ. ئۇنىڭغا نېمە ئۇچ

ئىنسان  ى قانداق قاچىلىسا بولۇۋەرمەيدۇ. بالىالرغا بىلىم بېرىشتەبولۇۋەرمەيدۇ. ئۇنىڭغا ئۇچۇرن

رىش ئېلىپ بې مېڭىسىنىڭ بىئولوگىيىلىك، پىسخولوگىيىلىك ۋە باشقا بىر قىسىم قانۇنىيەتلىرى بويىچە ئىش

ىي ئەقل نىڭ باشقاكېرەك. ئۇنداق قىلمىغاندا بالىالر ئۆگەتكەن بىلىمنى قوبۇل قىاللمايال قالماستىن، ئۇالر

. ئىشالر بار نى قىلغىلى بولىدىغان« باشقا كەلگەندە باتۇر بولۇش»ئىقتىدارلىرىمۇ ئاجىزلىشىپ كېتىدۇ. 

ر ئەمدى نى قىلغىلى بولىدىغان ئىشالرمۇ بار. لېكىن، مېنىڭچە ئۇ ئىشال« يېڭى بۆسۈش ھاسىل قىلىش»

ەنكى، ىگە ئالمايدۇ. روشمەكتەپ يېشىغا توشقان كىچىك بالىالرغا بىلىم بېرىش جەريانىنى ئۆز ئىچ

لوگىيە، مائارىپ ئىلمى، جەمئىيەتشۇناسلىق قاتارلىق پىسخومېڭە پېنى، »جۇڭگودا ئېرىشكەن 

رىشكەن بىلەن دۇنيادىكى باشقا تەرەققىي قىلغان دۆلەتلەر ئې« جەھەتلەردىكى تەتقىقات نەتىجىلىرى

ردە بار ئىكەن. بەزى جەھەتلەئوخشاش ساھەدىكى تەتقىقات نەتىجىلىرى ئوتتۇرىسىدا زور پەرقلەر 

ىچارە، تەلەيسىز ئۇيغۇر بالىلىرى جىسمانىي بشۇ ۋەجىدىن  قارشى ئىكەن.-ۇبىرىگە قارىم-ئۇالر بىر

ا باشق»ىمۇ ئىشالر بىلەن شۇغۇللىنىشتا ئەمەس، بىلىم ئېلىپ، ئەقىلنى تەرەققىي قىلدۇرىدىغان ئىشالرد

ر تەجرىبىسىنىڭ، مۇشۇنداق بى« ھاسىل قىلىشيېڭى بۆسۈش »روھى بىلەن « كەلگەندە باتۇر بولۇش

ا ھېچقانداق ئىلمىي ئاساسىي يوق تەۋەككۈلچىلىك بىلەن ئېلىپ بېرىلىدىغان ئىشنىڭ ئوبيېكتىغ

 مۇكەممەل ئايلىنىپ قاپتۇ. ئەسلىدە جۇڭگودا ئېلىپ بېرىلغان ئاشۇ تەتقىقاتالر توغرىسىدا بىر قەدەر

ىيىتىم تتى. لېكىن، كەم دېگەندە ئۇنىڭغا مېنىڭ ئىمكانمەلۇماتقا ئېرىشەلىگەن بولساق ياخشى بوال

 يوق. 

شالپ سىنىپىدىن با-1بەزى تورداشالرنىڭ ئىنكاسىغا ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇر بالىلىرىغا باشالنغۇچ 

يىلالردىن -60ھەممە دەرسلەرنى خەنزۇچە ئۆتۈشنى قارار قىلىشتا مۇھىم رول ئوينىغان بىر نەرسە، 

الىلىرىنى خەنزۇ مەكتەپكە بېرىپ، ياخشى ئۈنۈم ھاسىل بئانىلىرىنىڭ -يغۇر ئاتاباشالپ بىر قىسىم ئۇ

ولغان يىلالرغىچە ب-2000يىلالردىن -60قىلغانلىقى ئىكەن. ئۆزۈمنىڭ كۆزىتىشىگە ئاساسالنغاندا، 

 : انبار بولغ ئارىلىقتا ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ خەنزۇ مەكتەپتە ئوقۇشىنىڭ مۇنداق بىر قانچە ئاالھىدىلىكى



 

 
 ئىلمىي ئاساستىكى قوش تىللىق مائارىپ قانداق بولىدۇ؟

39 

ىلەن ب( ئۇنداق قىلغانالرنىڭ سانى ئىنتايىن ئاز بولۇپ، ئوخشاش ياشتىكى ئۇيغۇر بالىلىرى 1)

 بولغان نىسبىتى ئىنتايىن تۆۋەن بولغان. 

( خەنزۇ مەكتەپتە ئوقۇغان ئۇ بالىالر ئاساسەن ئۈرۈمچى ۋە ۋىاليەتلىك شەھەرلەرگە 2)

غان ن دەرىجىلىك خەنزۇ مەكتەپلەردە ئوقۇمەركەزلەشكەن بولۇپ، ناھىيە، يېزا ۋە ئۇنىڭدىن تۆۋە

 ئۇيغۇر بالىالر ئاساسەن يوق دېيەرلىك بولغان. 

 ەدەنىيەت سەۋىيىسى بىر قەدەر يۇقىرىئانىالرنىڭ م-( بالىلىرىنى خەنزۇ مەكتەپكە بەرگەن ئاتا3)

ىش لۋە ئىقتىسادىي ئەھۋالى بىر قەدەر ياخشى بولۇپ، بالىلىرىنىڭ ئوقۇشىغا سىرتتىن ياردەم قى

 ئىمكانىيىتى بىر قەدەر كۈچلۈك بولغان. 

ىشىپ ( بۇ بالىالر ياشىغان مۇھىت خەنزۇ تىلىنىڭ ئىشلىتىلىشى خېلى كۆپ ياكى خېلى ئومۇمل4)

ەنزۇ خقالغان مۇھىت بولۇپ، ئۇ بالىالر مەكتەپكە كىرىشتىن بۇرۇن ۋە مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن 

 تىلىنىڭ تەسىرىگە خېلى ئۇچراپ تۇرغان. 

 

للىك دىال ۋەكىسقارتىپ ئېيتقاندا، بۇ بالىالرنىڭ ئەھۋالى پۈتۈن ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ئەھۋالىغا زاقى

ۇ چۈن تېخىمقىاللمايدۇ. بولۇپمۇ ناھىيە ۋە ئۇنىڭدىن تۆۋەن جايالردا ياشايدىغان ئۇيغۇر بالىلىرى ئۈ

الپ سىنىپتىن باش-1 شۇنداق. ھازىر ناھىيە ۋە ئۇنىڭدىن تۆۋەن دەرىجىلىك باشالنغۇچ مەكتەپلەردە

ندىن ھەممە دەرسلەرنى خەنزۇچىدا ئوقۇشقا مەجبۇرى بولۇۋاتقان ئۇيغۇر بالىلىرى مەكتەپكە كىرگە

ەر مرىدە بىركېيىن تۇنجى قېتىم خەنزۇ تىلى مۇھىتى بىلەن ئۇچراشقانالردۇر. ئۇالرنىڭ ئىچىدە پۈتۈن ئۆ

مۇ بار لەن سۆزلىشىپ باقمىغان بالىالرخەنزۇ كىشىنى كۆرۈپ باقمىغان ياكى بىرەر خەنزۇ كىشىسى بى

ەنزۇ بولۇشى مۇمكىن. شۇڭالشقا ئۇالر ئوقۇشتا ھەرگىزمۇ ۋىاليەتلىك شەھەرلەر ۋە ئۈرۈمچىدىكى خ

بۇ  يدۇ. مانامەكتەپلەردە ئوقۇغان ئۇيغۇر بالىالردەك بواللمايدۇ. ھەرگىز ئۇالردەك يېتىشىپ ئوقۇيالما

ىلەرنىڭ ان ئۇيغۇر بالىلىرى توغرىسىدىكى ئېچىنىشلىق ھېكاينۇرغۇن تورداشالر ئىنكاس شەكلىدە يازغ

ىسىم ئاز قكېلىپ چىقىش سەۋەبىدۇر. مەن ئوقۇغان بەزى ئىنگلىزچە ماتېرىيالالردا، ئامېرىكىدىكى بىر 

ىنىڭ سانلىق مىللەت بالىلىرىنىڭ بىۋاسىتە ئىنگلىزچە مەكتەپتە ئوقۇپ ياخشى ئۈنۈم قازانغانلىق

دىن ولغانلىقىىكىدىنال ئىنگلىز تىلى كەڭ دائىرىدە ئىشلىتىلىدىغان مۇھىتتا چوڭ بسەۋەبى، ئۇالرنىڭ كىچ

اشۇ يات ئىكەنلىكى ئېنىق بايان قىلىنغان. يات تىلنىڭ تەسىرى كۈچلۈك بولغان جايالردا تۇغۇلۇپ، ئ

سىتە ىۋاپىدە بتىلنى ئانا تىل قىلغان كىشىلەر بىلەن ئارىلىشىپ چوڭ بولغان بالىالر ئاشۇ يات تىل مەكتى

لىرى دۇچ ئوقۇسا يېتىشىپ كېتەلەيدىغانلىقى، ئەگەر ئۇنداق بولمىسا قالغان ئاز سانلىق مىللەت بالى

غۇر ر بىر ئۇيكەلگەن ئېغىر ئاقىۋەتكە قالىدىغانلىقى ئېنىق كۆرسىتىلگەن. مەن بۇ نۇقتىنى ۋەتەندىكى ھە

ۇر ىلەن ئۇيغبا ئۇيغۇر مائارىپچىلىرى قېرىنداشالر ھەرگىز ئېسىدىن چىقىرىپ قويماسلىقىنى، مۇمكىن بولس

 ئەمەل ئەھلىلىرىنى بۇ ئەھۋالدىن خەۋەردار قىلىپ قويۇشىنى ئۆتۈنىمەن.

  

 . ئاخىرقى سۆز 4

مەن ئالدى بىلەن مېنىڭ ئالدىنقى يازمامغا چۈشكەن ئىنكاسالردىن بىر قانچىسىنى 

 ئوقۇرمەنلەرگە سۇنىمەن: 

ڭ تەبىئىي پەندە ئالغا ئىلگىرىلىشىگە ناھايىتى ئېغىر قوش تىللىق ئوقۇتۇش بالىالرنى»نەقىل: -1
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توسالغۇ بولىدىكەن. مەن ئۆتكەندە شەھەرلىك تەجرىبە ئوتتۇرا مەكتەپ قوش تىللىق سىنىپىدىكى 

نەپەر بالىنىڭ چارەكلىك  54ئانىالر يىغىنىغا قاتناشقىلى بېرىپ، سىنىپىدىكى -سىڭلىمنىڭ ئاتا

لەر نەتىجىسىنى كۆرۈپ، بەكمۇ ئەپسۇسالندىم. چۈنكى، بالىالرنىڭ ئىمتىھاندىن چىقىرىلغان يەككە پەن

ئومۇمىي پەن نەتىجىسى يۇقىرىدەك قىلسىمۇ، ئەمما تەبىئىي پەن نەتىجىسى بەكال تۆۋەن، خىمىيىدىن 

 « دىن يۇقىرى ئەمەس. 80باال ئۆتۈپتۇ. ئەڭ يۇقىرىسىنىڭ نەتىجىسىمۇ  7ئاران 

 

بۇرى خەنزۇ مەكتەپكە مەسئۇلۇم كىچىك ئوغلىنى مەج تولۇق ئوتتۇرىدىكى سىنىپ»نەقىل: -2

پ بىر سۇڭلۇق رەسىمىڭالرنى چاپال»بەردى. بالىسى مەكتەپتە ئوقۇتقۇچىنىڭ سۆزىنى چۈشەنمەي، 

 ، دەپ كەلگەن. ئوقۇتقۇچىم ئەتىسى«مۇئەللىم رەسىم سىزىپ كېلىڭالر دېدى»دېسە، « كېلىڭالر

تىكەن، كەلگەنلىكىنى بىلىپ، بالىسىنى ئەيىبلەپ كېتىپبالىسىنىڭ ئەسلى تاپشۇرۇقنى خاتا چۈشىنىپ 

پ دەپ يىغال« ئەگەر سەن مېنى خەنزۇ قىلىپ تۇغۇپ قويغان بولساڭ، ھەممىنى بىلەتتىم!»ئوغلى: 

 « ۋەتتى.كېتىپتۇ. ئوقۇتقۇچىمنىڭ بالىسىغا ئىچى ئاغرىپ، ئۇنى شۇ كۈنىال ئۇيغۇرچە مەكتەپكە يۆتكى

 

ىغىنىغا ئانىالرنىڭ ي-ىپتىن ئاتام ئوقۇيدىغان ئىككىنچى يىللىق سىنمېنى بىر كۈنى باال»نەقىل: -3

 سىلەرنى چاقىرتىشتىكى ئاساسىي مەقسەت بۇ»چاقىرتىپتۇ. بارسام سىنىپ مۇدىرى سۆز باشالپ، 

ئانىالرنىڭ -سىنىپتىكى ئوقۇغۇچى بالىالر خەنزۇچىنى پەقەت ئۆگىنەلمىدى، شۇنىڭ ئۈچۈن بىز ئاتا

لەرنى بەرگەندىن تارتىش پىكىر-ۇنچە تاالشمئانىالر بىر -دېدى. ئاتا« قىلدۇق يىغىنى ئېچىشنى قارار

ى. دەپ سورىد« خەنزۇتىلى ئوقۇتقۇچى ئۇيغۇرمۇ يا خەنزۇمۇ؟»كېيىن، ئارىمىزدىن بىرسى قوپۇپ، 

دەپ « ئۇنداقتا ئۇ ئۇيغۇرچىنى ياخشى بىلەمدۇ؟»دېدى. ھېلىقى كىشى « خەنزۇ»سىنىپ مۇدىرى 

ى دېدى. ئۇنداقتا ئوقۇتقۇچ« ياق، ئۇيغۇرچىنى پەقەت بىلمەيدۇ»ۇدىرى خانىم سورىدى. سىنىپ م

رمۇ ئۇيغۇرچىنى بىلمىسە خەنزۇچىنى تەرجىمە قىلىپ چۈشەندۈرمىسە قانداق ئۆگىتىدۇ، ئوقۇغۇچىال

ىلسا ق بىرىگە شەرەت-قانداق ئۆگىنىدۇ؟ ئوقۇتقۇچىمۇ بىر گاچا، ئوقۇغۇچىالرمۇ بىر گاچا. ئىككى گاچا بىر

ندى. ئەڭ نزۇچىنى قانداق ئۆگىنىدۇ؟ دېدى. شۇنىڭ بىلەن، ئاتا ئانىالر ئىچىدە غۇلغۇال گەپ باشالخە

وقۇغۇچىالرغا ھەقىقىي تىل ئۆگىتەر بولسا خەنزۇچىنىمۇ، ئ ---پىكرى -ەلەپئانىالرنىڭ ت-ئاخىرىدا ئاتا

گە پ رەھبەرلىرىئۇيغۇرچىنىمۇ ياخشى بىلىدىغان قوش تىللىق ئوقۇتقۇچى بەلگىلەپ بېرىشنى مەكتە

تەلەپ قويدى. كېيىن ئۇقساق، بۇ خەنزۇتىلى ئوقۇتقۇچىسىنى يېڭىدىن ئىچكىرىدىن يۆتكەپ 

ئەكەلگەن ئوقۇتقۇچىكەن، شۇڭا ئۇيغۇرچىنى پەقەت بىلمەيدىكەن. ئوقۇغۇچىالرغا خەنزۇچە 

 « سۆزلەۋېرىپتۇ، شۇڭا ئوقۇغۇچىالر ھېچنېمىنى بىلەلمەپتۇ.

 

سىياسىتىدىن كېلىپ چىققان ئەھۋالالرنى « ش تىللىق مائارىپقو»مەن ئۇيغۇر دىيارىدىكى 

بايان قىلىدىغان يەنە بىر قىسىم ئىنكاسالرنى يىغىپ، ئۇالرنى 

http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinc6_QoshTil2.pdf  .گە قويۇپ قويدۇم

 خالىغىنىڭالر ئۇالرنى كۆرۈپ بېقىڭالر. 

 

غا ىڭ ئۆز ئەمەل ئەھلىلىرىگە ۋە ئۆز مائارىپچىلىرىمەن ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇر خەلقىن

 ەكلىپلەرنى بېرىشىنى ئۈمىد قىلىمەن: ت-تۆۋەندىكىدەك تەلەپ
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شالپ ھەممە دەرسلەرنى خەنزۇچىدا ئۆتىدىغان، ئۇيغۇر سىنىپىدىن با-1[ ھازىرقى باشالنغۇچ 1]

پۈتۈنلەي ئەمەلدىن ىللىققا چىقىمىغىچە ئۆتمەيدىغان تۈزۈمنى ي-4اكى ي -3تىلى ئېلىپبەسىنى 

ىچە ھەممە دەرسلەرنى پەقەت ئۇيغۇر تىلىدىال ئۆتۈپ، سىنىپقا كۆچك-4قالدۇرۇپ، ئۇيغۇر بالىلىرىغا 

الپ ئۆتىدىغان تۈزۈمنى يولغا قويۇش. ئەگەر ئۇيغۇر دىيارىدىكى سىنىپتىن باش-4خەنزۇ تىلى دەرسنى 

ۋە سانائەت پەنلىرىدە ئۇيغۇر ەن پ-نىڭ مەقسىتى، تىل بىلەن تەبىئىي« قوش تىللىق مائارىپ»

ئوقۇغۇچىالرنىڭ خەنزۇچە ساۋاتىنى تولۇق چىقىرىش بولىدىكەن، ئۇ ھالدا ئۇيغۇر دىيارىغا 

 ئامېرىكىنىڭ قوش تىللىق مائارىپ پروگراممىسى ئەڭ مۇۋاپىق كېلىدۇ. تەرەققىي قىلىش ئۈچۈن

نيادا تەرەققىيات جەھەتتە دۇتەرەققىي قىلغان دۆلەت ۋە مىللەتنىڭ تەجرىبىسىنى ئۆگىنىش كېرەك. 

قىقات ۋە ئامېرىكىنىڭ ئالدىغا ئۆتىدىغان دۆلەت يوق. ئۇنىڭ ئۈستىگە ئامېرىكا ئۇزۇن مۇددەتلىك تەت

ۇڭا شقۇرۇلمىسىنى بەرپا قىلىپ چىققان. « قوش تىللىق مائارىپ»سىناق نەتىجىسىدە بىر مۇكەممەل 

 دىيارىغا ئەڭ مۇۋاپىق كېلىدۇ.  ئامېرىكىنىڭ قوش تىللىق مائارىپ پروگراممىسى ئۇيغۇر

[ باشالنغۇچ مەكتەپتىكى ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ تىل، بىلىم ۋە ئەقىل جەھەتتىكى تەرەققىياتىنى 2]

ئۇسۇلى « يېڭى بۆسۈش ھاسىل قىلىش»روھى بىلەن « باشقا كەلگەندە باتۇر بولۇش»ئىشقا ئاشۇرۇشتا، 

ئۇالرنى پۈتۈنلەي ئەمەلدىن قالدۇرۇش. مېنىڭچە  ھېچقانداق ئىلمىي ئاساسى بولمىغان ئۇسۇلالر بولۇپ،

ھازىر مۇشۇنداق ئىلمىي ئاساسى يوق ئىدىيىلەرنىڭ ئۇيغۇر بالىلىرىغا ئېلىپ كېلىۋاتقان ئەقلىي 

تەرەققىيات جەھەتتىكى زىيىنى ئىنتايىن چوڭ بولۇۋاتىدۇ. ئامېرىكىدىكى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ 

topics/whats_the_right_a -rticlehttp://www.parenthood.com/aكۆرسىتىشىچە )

mount_of_homework.html  گە قاراڭ(، باشالنغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىغا قەرەللىك ھالدا

تاپشۇرۇق ئىشلىتىشنىڭ ئۇالرنىڭ ئوقۇش نەتىجىسى ئۈچۈن ئانچە چوڭ پايدىسى يوق بولۇپ، ئۇالر 

مىنۇت، -20سىنىپتا -2مىنۇت،  10سىنىپتا ھەر كۈنى -1ئۈچۈن ئەڭ مۇۋاپىق تاپشۇرۇق مىقدارى، 

مىنۇتتىن قوشۇپ  10مىنۇت ئىكەن. ئۇنىڭدىن كېيىنمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ھەر يىلى  30سىنىپتا -3

ماڭسا بولىدىكەن. باشالنغۇچتا ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر بالىلىرى ھازىر ھەر كۈنى قانچىلىك ۋاقىت تاپشۇرۇق 

ئۆتكىنىمدەك، ئومۇمالشتۇرۇپ ئېيتقاندا،  ئىشلەيدۇ؟ مەن بۇرۇنقى يازمىلىرىمدىمۇ تەسۋىرلەپ

ئامېرىكىدىكى ئاق تەنلىك ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىچىدە مەكتەپتىكى دەرستىن چۈشكەندىن كېيىن سىرتتا 

ئوينايدىغانلىرى كۆپ. ئاسىيالىقالرنىڭ بولسا ئۆيىدە ياكى كۇتۇپخانىدا ئۆگىنىش قىلىدىغانلىرى كۆپ. 

اق تەنلىك كەسپىي خادىمالرنىڭ ئۆز ئالدىغا مۇستەقىل ئىش ئەمما، مەن ئۇچراتقان ئامېرىكىدىكى ئ

قىلىش ئىقتىدارى، ئۆزى مۇستەقىل تەپەككۇر قىلىش ئىقتىدارى، ئۆزى مۇستەقىل مەسىلە ھەل قىلىش 

ئىقتىدارى، ئۆزىنىڭ قولى بىلەن ئەمەلىي ئىشالرنى قىلىش ئىقتىدارى ئاسىيالىق، جۈملىدىن خەنزۇ 

ۆپ ياخشى. تەپەككۇر ۋە ئىجادچانلىق جەھەتتە ھازىر ئامېرىكا دۇنياغا كەسپىي خادىمالرنىڭكىدىن ك

باشالمچى ئىكەنلىكى ھەممىگە ئايان. ئوقۇغۇچىالرنى كەلگۈسىدىكى ياخشىراق ياشاش ئىقتىدارىنى 

ئۆستۈرۈشكە پايدىسى يوق ئاشۇنداق تاپشۇرۇقالر بىلەن كۆمۈۋەتكەننىڭ نېمە پايدىسى؟ 

دېگەندەك بىر گېپى بار. ئۇيغۇر « نى بالىالردەك ياشىغىلى قويۇش كېرەكبالىالر»ئامېرىكىلىقالرنىڭ 

بالىلىرىنىڭمۇ بالىدەك ياشاش ھوقۇقى بار. ئەگەر ئۇالرنىڭ بالىدەك ياشاپ چوڭ بولۇشىغا يول قويۇلمىسا، 

ئۇالر ساغالم ئۆسۈپ يېتىلەلمەيدۇ. مەن مائارىپچىالرنىڭ بۇ نۇقتىنى تولۇق چۈشىنىشى ۋە ئەستىن 

 رىپ قويماسلىقىنى سورايمەن. چىقى

[ ئۇيغۇر تىلىدا ئوقۇشتىن خەنزۇ تىلىدا ئوقۇشقا كۆچۈشتىكى ئۆتكۈنچى دەۋردە تىل ۋە 3]
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پەن دەرسلىرىنى بېرىدىغان ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ھەممىسى قوش تىللىق بولۇش. ئامېرىكا دەل -تەبىئىي

رنى تەربىيىلەپ يېتىلدۈرۈش، ئىمتىھان مانا مۇشۇنداق قىلىدىغان بولۇپ، ئۇالر قوش تىللىق ئوقۇتقۇچىال

كىنىشكىسى بېرىش، ھەمدە « قوش تىللىق ئوقۇتقۇچىسى»ئارقىلىق ئوخشىمىغان دەرىجە بويىچە 

تۈزۈملەرنى -مەكتەپلەردە رىقابەت ئاساسىدا تالالپ خىزمەت بېرىش جەھەتتە بىر مۇنتىزىم قائىدە

ا قىزىقىدىغان ھەم ئىنگلىزچە بىلىدىغانالر بېكىتىپ چىققان. ئامېرىكىنىڭ مۇشۇ ساھەدىكى ئىشلىرىغ

 ماۋۇ تور بېتىنى كۆرۈپ باقسا بولىدۇ: 

http://www.isbe.state.il.us/bilingual/htmls/biteacert.htm. 

 

كى كاسىغا ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇر دىيارىدىيۇقىرىدا تەسۋىرلەنگەن بىر توردىشىمىزنىڭ ئىن

ۇيغۇرچە ئباشالنغۇچ مەكتەپلەردە خەنزۇ تىلىدا دەرس بېرىدىغان بىر قىسىم ئوقۇتقۇچىالر ھېچقانداق 

ىن بىلمەيدىغان خەنزۇ مىللىتى كىشىلىرى ئىكەن. ئامېرىكىنىڭ ئۆلچىمى ۋە ئىلمىيلىق نۇقتىسىد

ەن ھەر مىل ئەھۋالنى ئۆزگەرتىشنىڭ نەقەدەر مۇھىملىقىنى قارىغاندا بۇ پۈتۈنلەي خاتا بولۇپ، بۇ خ

 قانچە تەكىتلىسەممۇ ئازلىق قىلىدۇ. 

انادا كلىيە، گېرمانىيە، گرېتسىيە، رۈپ ئۆتكىنىمدەك، ئامېرىكا، ئەنگمەن يۇقىرىدىمۇ چۈشەندۈ

تقىقات تە ئىشلىرىدا ئۇزۇن مۇددەت تەكشۈرۈش،« قوش تىللىق مائارىپ»ۋە شۋېتسىيە قاتارلىق ئەللەر 

ۇرۇپ يولغا پروگراممىسىنى تەرەققىي قىلد« قوش تىللىق مائارىپ»ۋە سىناق ئېلىپ بېرىپ، بىر مۇنتىزىم 

ۆچمەن قويۇۋاتقىلى خېلى ئۇزۇن بولۇپتۇ. ئۇالرنىڭ مۇشۇنداق قىلىشىدىكى سەۋەب، بۇ دۆلەتلەرگە ك

ائارىپ سەۋىيىسى بىر قانچە ۆسمۈرلىرىنىڭ مئ -بولۇپ باشقا دۆلەتلەردىن كەلگەن ئاز مىللەت ياش 

ن بولۇپ، ئەۋالدقىچىمۇ ئۆسمەي، شۇ سەۋەبتىن بۇ مىللەتلەرنىڭ جەمئىيەتتىكى ئورنىمۇ ناھايىتى تۆۋە

ەلگەن. كئۇالرنىڭ ئاساسلىق قىسمى ئۆمۈر بويى قارا ۋە تۆۋەن دەرىجىلىك خىزمەت بىلەن شۇغۇللىنىپ 

« قوش تىللىق مائارىپ»دا تەسۋىرلەپ ئۆتكەن ىسمىق-2شۇڭالشقا بۇ دۆلەتلەر مەن مۇشۇ يازمامنىڭ 

ولغا يپروگراممىسىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرگەن. بىز يۇقىرىدا كۆرگىنىمىزدەك، ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدا 

 سىياسىتى بىلەن تەرەققىي تاپقان دۆلەتلەرنىڭ ئوخشاش« قوش تىللىق مائارىپ»قويۇلۇۋاتقان 

 . ئەگەر بۇ پەرقلەر تۈگىتىلمىسە، ئۇيغۇر بالىلىرىنىېمىن پەرق بارز-سىياسىتى ئوتتۇرىسىدا ئاسمان

 ئۇيغۇر دىيارى، جۇڭگو ۋە دۇنيانىڭ تەرەققىيات ئېھتىياجىغا ماسلىشااليدىغان ئىختىساسلىق

ىچە، كىشىلەردىن قىلىپ تەربىيىلەپ يېتىشتۈرۈشنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكى تۇرغانال گەپ. ئۇنىڭ ئەكس

ىدار ى ئانا تىل بىلەن خەنزۇ تىلى، بىلىم ۋە ئەقلىي ئىقتئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسم

 جەھەتتىكى سەۋىيىسى ئىنتايىن تۆۋەن، پەقەتال قارا خىزمەت ۋە تۆۋەن دەرىجىلىك خىزمەتكىال

ىر بمەن ھەر  يارايدىغان ئادەملەردىن بولۇپ يېتىشىپ چىقىش ئېھتىماللىقىمۇ ئىنتايىن يۇقىرى. شۇڭالشقا

 ئارىپچىلىرىنىڭ، ھەر بىر ئۇيغۇر ئەمەل ئەھلىلىرىنىڭ،ڭ، ھەر بىر ئۇيغۇر مائانىالرنى-ئۇيغۇر ئاتا

ھىم ئىش دەرىجىلىك مۇ-1جۈملىدىن ھەر بىر ئۆزىنى ئۇيغۇر سانايدىغان كىشىلەرنىڭ بۇ ئىشقا 

مىد قاتارىدا مۇئامىلە قىلىپ، ھازىرقى ئەھۋالنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن بىر ئىش قىلىپ بېقىشىنى ئۈ

 قىلىمەن. 

غا جاۋاب بەرگەن ئەمەلدار «سوئال 8»مۇشۇ يازمامنىڭ ئالدىنقى قىسىملىرىدا تىلغا ئالغان مەن 

شۇڭا، ئاز سانلىق مىللەت مائارىپ ئىشلىرىنى تەرەققىي »سوئالغا بەرگەن جاۋابىدا مۇنداق دېگەن: -2

انلىق مىللەت قىلدۇرۇشتا، ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ گۈللەپ تەرەققىي قىلىشىغا پايدىلىق بولۇش، ئاز س

http://www.isbe.state.il.us/bilingual/htmls/biteacert.htm
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مائارىپ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشكە پايدىلىق بولۇش، ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيەت ئالماشتۇرۇشىغا 

پايدىلىق بولۇش پرىنسىپى بويىچە، خەلق ئاممىسىنىڭ ئارزۇسىغا تولۇق ھۆرمەت قىلىپ، ئوقۇتۇش 

مامغا قارىتا يازغان بەزى ئوقۇرمەنلەرنىڭ مېنىڭ ئالدىنقى قېتىملىق ياز« تىلىنى بېكىتىش كېرەك.

نى قانۇنلۇق يولالر « ئارزۇسى»ئۆزىنىڭ « خەلق ئاممىسى»ئىنكاسلىرىدا، ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدىكى 

بىر جان بېقىش ۋاسىتىسىدىن ئايرىلىپ -بىلەن ئىپادىلىسە، ئۆزىنىڭ خىزمىتىدىن، ئۆزىنىڭ بىردىن

ساقالپ ياشاش ئىنسانالر ئۈچۈن ئەڭ تۆۋەن قېلىش تەھدىتىگە ئۇچرايدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپتۇ. جېنىنى 

دەرىجىلىك تەلەپ. خىزمەت تېپىش ھەددىدىن تاشقىرى دەرىجىدە قىيىنلىشىپ كەتكەن ئۇيغۇرالر 

ئۈچۈن ئۆز خىزمىتىنى يوقىتىپ قويۇش ھەقىقەتەنمۇ ئەڭ ئېغىر تەھدىتلەرنىڭ بىرسى بولۇپ، مۇشۇنداق 

كە دۇچ كەلگەن ھايۋانالرنىڭ كۈنى «كۆندۈرۈشقورسىقىنى ئاچ قويۇپ »تەھدىت ئاستىدا ياشاش 

بىلەن ئانچە پەرق قىلماسلىقى مۇمكىن. لېكىن، مەن ئۇيغۇرالرنىڭ ئۈمىدۋار بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. 

يىلنىڭ مابەينىدە دۇچ كېلىۋاتقان ئېغىر دەرىجىدىكى  3-2جۇڭگونىڭ ئېكىسپورت سانائىتى 

ەۋىرى بار. مەن جۇڭگودىكى يالغان مالالرنىڭ چېكىنىشلەردىن ئوقۇرمەنلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ خ

نەچچە  10كۈنسايىن كۆپىيىپ كېتىۋاتقانلىقىغا قاراپ، مۇشۇنداق بىر ئەھۋالنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقىنى 

يىلنىڭ ئالدىدىال پەرەز قىلغان ئىدىم. دۇنيادىكى ئەڭ تەرەققىي قىلغان دۆلەتلەرنىڭ ھەممىسى 

توقاي -دۆلەتلەر بولۇپ، ئۇالرنىڭ ھەممىسى نۇرغۇن ئەگرىدۆلەتنى قانۇن بويىچە باشقۇرىدىغان 

قانۇنلۇق دۆلەت »بىر يولى -مۇساپىلەرنى باشتىن كەچۈرۈپ، ئەڭ ئاخىرى تەرەققىي قىلىشنىڭ بىردىن

ئىكەنلىكىنى يەكۈنلەپ چىققان. قانۇنلۇق دۆلەتلەردە قانۇن بىر يەردە بىر خىل، يەنە بىر « بولۇش

دۇ. بىر مىللەتكە بىر خىل، يەنە بىر مىللەتكە بىر خىل بولمايدۇ. بىر گۇرۇپپا يەردە يەنە بىر خىل بولماي

ئادەمگە بىر خىل، يەنە گۇرۇپپا ئادەمگە بىر خىل بولمايدۇ. قانۇن ئالدىدا ھەممە ئادەم ھەممە يەردە 

 باراۋەر بولىدۇ. جۇڭگو ھازىرقىدىنمۇ بەك تەرەققىي قىلىش ئۈچۈن، چوقۇم ئاشۇنداق بىر مۇنتىزىم

قانۇنىي تۈزۈمنى ئورنىتىشى ۋە يولغا قويۇشى كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا يول يوق. جۇڭگودا ئاشۇنداق بىر 

مۇنتىزىم قانۇنىي تۈزۈم يولغا قويۇلغاندا، قانۇنىي يولالر بىلەن ئۆز ئارزۇسىنى ئىپادىلىگەن، 

ر جازاغا ئۇچرىمايدۇ. تەلەپلىرىنى يەتكۈزگەن ئۇيغۇرال-تۈزۈم بويىچە يۇقىرىغا ئۆزىنىڭ پىكىر-قانۇن

ئۇنىڭ ئەكسىچە ئۇالر قوغدىلىدۇ. ئەگەر ئۇنداق كۈنلەرنىڭ كېلىشىدىن ئانچە ئۈمىد بولمىسا، قىيىن 

بولسىمۇ، ئۇيغۇرالر ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدا مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان، ھېچقانداق ئىلمىي ئاساسى بولمىغان 

ئۈچۈن تىرىشىپ باققىنى ياخشى. ئەگەر  سىياسەتلىرىنى ئۆزگەرتىش« قوش تىللىق مائارىپ»بەزى 

جۇڭگونىڭ ئەھۋالىدا ھازىرقىدىن ياخشىراق تەرەپكە قاراپ ئىلگىرىلەش بولمايدىكەن، مىللەتنىڭ 

 مەۋجۇتلۇقىنى ساقالپ قېلىشتا قەتئىي قىلمىسا بولمايدىغان ئىشالرنىڭ بىرسى ئەنە شۇدۇر. 

 

 

 لىكى: مۇشۇ يازمىدا تىلغا ئېلىنغان تور بەتلەرنىڭ تىزىم

 

 شەكىلدىكى ھۆججىتى:  JPEGبەتلىك دوكالتىنىڭ  22كەڭگېس خانىمنىڭ 

http://www.meripet.com/Sohbet1/kangas / 
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 نىڭ تور بەت ئادرېسى: « مائارىپ بايلىق مەنبەسى ئۇچۇر مەركىزى»ئامېرىكا 

http://www.eric.ed.gov . 

 

 «: سوئال 8شىنجاڭنىڭ قوش تىلدا ئوقۇتۇش خىزمىتى توغرىسىدا »

http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=20694  

 

غا چۈشكەن دېگەن ماقالى« باشالنغۇچتا ئانا تىلنى ئالدىدا ئۆگىتىش زۆرۈرلۈكىنىڭ ئىلمىي ئاساسلىرى»

 بىر قىسىم ئىنكاسالر:

 http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinc6_QoshTil2.pdf  

 

  تقۇچىالرنى تالالش ۋە ئۇالرغا كىنىشكا بېرىش رەسمىيەتلىرى:ئامېرىكىنىڭ قوش تىللىق ئوقۇ

http://www.isbe.state.il.us/bilingual/htmls/biteacert.htm  

 

 ئامېرىكىدا قانچىلىك تاپشۇرۇق ئەڭ مۇۋاپىق؟ 

http://www.parenthood.com/article-topics/whats_the_right_amount_of_ho

mework.html 
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 تىل مۇتەخەسسىسلەر نەزىرىدىكى يەرلىك مىللەت مائارىپى ۋە ئانا خەلقئارالىق

 قىسىم(-1)

 كۈنى -16اينىڭ ئ-1يىلى -2009

 

 

ق توغرىسىدىكى ئالدىنقى ئىككى يازمامدا خەلقئارالى« قوش تىللىق مائارىپ»مەن ئۆزۈمنىڭ 

قاراشلىرىنى -كۆزمۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۆچمەن مىللەتلەر مائارىپى ۋە ئانا تىلى ھەققىدىكى ئىلمىي 

 وش تىللىقتونۇشتۇرۇپ ئۆتتۈم. ئاشۇ يازمىالرنى تەييارالش ئۈچۈن كۆرگەن ماتېرىيالالرغا ئاساسەن، ق

 ۇ ئۈچ خىلمائارىپنى يولغا قويغان جەمئىيەتلەرنى ئۈچ خىل تىپقا ئايرىپ چىقىپ، ئۇيغۇر جەمئىيىتى ئ

ق قوش تىللى»وتتۇرىغا قويدۇم. مەن يېقىندا جەمئىيەتلەرنىڭ ھېچ قايسىسىغا توغرا كەلمەيدىغانلىقىنى ئ

رنىڭ توغرىسىدىكى ئىزدىنىشىمنى داۋامالشتۇرۇش جەريانىدا، خەلقئارالىق مۇتەخەسسىسلە« مائارىپ

لىنغان يەرلىك مىللەت مائارىپى ۋە ئۇالرنىڭ ئانا تىلى ھەققىدىكى ئىلمىي نەزەرىيىلىرى بايان قى

ۇ، ەن بولسىمىپ قالدىم. بۇ ماقالىدە نۇرغۇن مىسالالر سۆزلەنگناھايىتى مۇھىم ماقالىدىن بىرنى ئۇچرىت

انالىز ئئۇنىڭدا  ئۇيغۇرالر بىرەر قېتىممۇ تىلغا ئېلىنماپتۇ. لېكىن، ئۇنىڭدا كۆزدە تۇتۇلغان جەمئىيەت ۋە

ەن ئۇنىڭ قىلىنغان ئەھۋالالر ئۇيغۇر دىيارىنىڭكى بىلەن ئىنتايىن ئوخشىشىپ كېتىدىغان بولغاچقا، م

ا بولۇپ ىنى ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئوقۇرمەنلەرگە تېزرەك تونۇشتۇرۇپ بېرىشكە ئىنتايىن تەقەززمەزمۇن

ىڭ ئۇشبۇ كەتتىم. ئەمما، خىزمەتتىكى ۋە ئىشتىن سىرتقى ۋاقىتالردىكى جىددىيچىلىك تۈپەيلىدىن، مېن

غا چە قىسىمر قانيازمىنى تەييارالشتىكى سۈرئىتىم ناھايىتى ئاستا بولۇپ قېلىپ، ئاخىرى بۇ يازمىنى بى

 بۆلۈپ يولالشنى قارار قىلدىم.

ەپەر ن 4بەتلىك ئىنگلىزچە ماقالە بولسا، كەڭگېس خانىم قاتارلىق  30مەن بۇ قېتىم تاپقان   

لغان مايغىچە ئېچى-2ئاپرېلدىن -21يىلى -2008دۇنياغا تونۇلغان مۇتەخەسسىسلەر تەييارالپ، 

نۆۋەتلىك -7يەرلىك مەسىلىلەر توغرىسىدىكى »بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى )ب د ت( نىڭ 

« مۇتەخەسسىسلەر ئىلمىي ماقالىسى»دا دوكالت قىلغان بىر پارچە « دائىمىي سۆھبەت يىغىنى

لىنى يەرلىك بالىالر مائارىپىنىڭ شەك»دۇر. بۇ ماقالىنىڭ تېمىسى «( Expert Paper»)ئىنگلىزچە 

ۆت تبولۇپ، ئۇنىڭدا ھېلىقى « راشقا بوالمدۇ؟ئىنسانىيەت ئۈستىدىن ئۆتكۈزگەن جىنايەت، دەپ قا

ن. بۇ نەپەر ئاپتورنىڭ ب د ت غا قويغان تەلەپلىرى تولۇق ئىلمىي ئاساسالر بىلەن بايان قىلىنغا

 ماقالىنىڭ ئىنگلىزچە نۇسخىسىنى تۆۋەندىكى تور بەتتىن كۆرەلەيسىز:

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C19_2008_7.pdf 

 

تۈسىنى ئالغان بولۇپ، « ئىسپات بېرىش ماقالىسى»بۇ ئىنگلىزچە ماقالە شەكىل جەھەتتە  

ردە رنىڭ كىتاب ۋە ئىلمىي ماقالىلەمۇتەخەسسىسلە-ماقالىنىڭ نۇرغۇن يەرلىرىدە دۇنياغا تونۇلغان ئالىم

قالىنىڭ بايان قىلىنغان سۆزلىرى نەقىل شەكلىدە ئەينەن ئىشلىتىلگەن. مەن ئۇشبۇ يازمامدا ئاشۇ ما

 ئاساسىي مەزمۇنىنى ئەسلى ماقالىدىكى تەرتىپ ۋە تېما بويىچە تەسۋىرلەپ ئۆتىمەن.

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C19_2008_7.pdf
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 بۇ ئىنگلىزچە ماقالىنىڭ تۆت ئاپتورىنىڭ قىسقىچە تونۇشتۇرۇلۇشى مۇنداق:

ى (: فىنالندىيىدىكTove Skutnabb-Kangasكەڭگېس خانىم )-ناب( دوكتور توۋ سىكۇت1)

ان ىلى، گېرمروسكىلىد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى بولۇپ، ئىنگلىز تىلى، دانىيە تىلى، فىنالندىيە ت

ى تىل تىلى، نورۋېگىيە تىلى ۋە شۋېتسىيە تىلىدا تولۇق ساۋاتلىق ئىكەن. ئۇ خانىم پۈتۈن ئۆمرىن

رىپ، تىل ك ھوقۇق، تىل جەھەتتىكى ئىمپېرىئالىزم، قوش تىللىق ۋە كۆپ تىللىق مائاجەھەتتىكى كىشىلى

ىڭ تىل ۋە ھوقۇق، ئىنگلىز تىلىنىڭ كېڭىيىشىدىن كېلىپ چىققان كېمەيتىش مائارىپى، ۋە ئىنسانالرن

ت جەھەتتىكى كۆپ خىللىقى بىلەن بىئولوگىيە جەھەتتىكى كۆپ خىللىقى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋە

ىلمىي لىق ساھەلەردىكى تەتقىقاتقا بېغىشلىغان بولۇپ، دۇنيادىكى نۇرغۇن ئەللەرگە بېرىپ ئقاتار

ى اپتور ياكدوكالت بەرگەن. كۆپ قېتىم خەلقئارالىق مۇكاپاتقا ئېرىشكەن، ئوتتۇزدىن ئارتۇق كىتابقا ئ

ىي ماقالە ق ئىلمپارچىدىن ئارتۇ 400تەھرىر بولغان. پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا ئوتتۇزدىن ئارتۇق تىلدا 

 ئېالن قىلغان. تۆۋەندىكىسى ئۇنىڭ تور ئادرېسى:

http://www.neiu.edu/~duo/skutnabb.htm 

 

(« Aberdeenئابەردىن )»(: ئەنگلىيە Robert Dunbar( روبېرت دانبېر )2)

 ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ قانۇن ۋە تىلشۇناسلىق مۇھەررىرى.

ىك مەسىلىلەر توغرىسىدىكى ب د ت يەرل»  (:Lars-Anders Baerئاندېرس بېر )-( الرس3) 

 نىڭ ھازىرقى ئەزاسى.« دائىمىي سۆھبەت يىغىنى

ب د ت يەرلىك مەسىلىلەر توغرىسىدىكى (: »Ole Henrik Magga( ئولى ھېنرىك ماگگا )4) 

 نىڭ سابىق ئەزاسى ۋە سابىق رەئىسى.« دائىمىي سۆھبەت يىغىنى

 

ەرگىزمۇ ولمايدىغان بىر ئىش بار. ئۇ بولسىمۇ، مەن ھمەن بۇ يەردە ئېنىق ئەسكەرتىپ قويمىسام ب

ەمەس. ئئۇيغۇرالرنىڭ خەنزۇ تىلىنى ئۆگىنىشىگە، خەنزۇ تىلىدا ساۋاتىنى تولۇق چىقىرىشىغا قارشى 

ڭ خەنزۇ تىلىنى پۇختا ئۆگىنىۋېلىشىنى ئىزچىل ئۆسمۈرلىرىنى-ئۇنىڭ دەل ئەكسىچە، مەن ئۇيغۇر ياش

ىلىغىچە شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچىالر ي-1983يىلىدىن -1979 تۈردە تەشەببۇس قىلىپ كەلدىم.

ى يېڭ»ئۇيۇشمىسىنىڭ رەئىسى بولۇپ ئىشلىگەن مەزگىلدە، مەن ھەر يىلى مەكتەپتە ئۆتكۈزۈلگەن 

سىلىسى دا قىلغان سۆزۈمدە خەنزۇ تىلىنى ياخشى ئۆگىنىش مە« ئوقۇغۇچىالرنى قارشى ئېلىش مۇراسىمى

ھازىرقى »تالغان بولۇپ، مەن ئوتتۇرىغا قويغان ئىدىيە مۇنداق بولغان ئىدى: ئۈستىدە ئاالھىدە توخ

ىن، ەيدۇ. لېكزاماندا بىر مىللەت يەنە بىر مىللەتكە قۇل بولۇپ قالىدىغان ئىشالر ئاسانلىقچە يۈز بەرم

نداق اشۇسىز ئ بىر مىللەت يەنە بىر مىللەتنىڭ تىلىغا قۇل بولۇپ قالىدىغان ئىشالر ئىنتايىن كۆپ. ئەگەر

ۇچە ئۆگىنىش مۇددىتىدىن چوقۇم ئۈنۈملۈك يىلدىكى خەنز-1تەقدىرگە ئۇچرىماي دېسىڭىز، 

 25ھازىر  مېنىڭ بۇ سۆزلەرنى قىلغىنىمغا« پايدىلىنىپ، خەنزۇ تىلى ساۋاتىڭىزنى تولۇق چىقىرىۋېلىڭ.

 راق؟ى قانداقيىلدىن ئاشتى. ھازىر بىر مىللەت يەنە بىر مىللەتكە قۇل بولۇپ قېلىش ئېھتىماللىق

سىنىپىدىن باشالپ ھەممە -1ئۇيغۇر دىيارىدا ھازىرقىدەك ئۇيغۇر بالىلىرىغا باشالنغۇچ  

سىنىپقا كۆچمىگىچە ئۆتمەسلىك سىياسىتى يولغا -4ياكى  -3دەرسلەرنى خەنزۇچە ئۆتۈش، ئۇيغۇر تىلىنى 

اساسالنغاندا، ئۇيغۇر قويۇلغىلى تېخى ئانچە ئۇزۇن بولمىدى. مەن ھازىرغىچە ئېرىشكەن چۈشەنچىگە ئ
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دىيارىدا ياكى جۇڭگودا ئەنە شۇنداق قىلىشنىڭ مۇشۇ ئەۋالد ۋە كېيىنكى ئەۋالد ئۇيغۇر خەلقىنىڭ تىل، 

مەدەنىيەت، ۋە مىللىي مەۋجۇدلۇقىغا قانداق تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقى توغرىسىدا بىر مۇكەممەل ئىلمىي 

كى مۇتەخەسسىسلەر بۇ جەھەتتىكى تەتقىقاتنى تەتقىقات ئېلىپ بېرىلمىغان. بىر قىسىم دۆلەتلەردى

باشلىغىلى ناھايىتى ئۇزۇن ۋاقىت بولغان بولۇپ، بۇ ساھەدىكى تەكشۈرۈش ۋە تەتقىقات ئېلىپ بارغان 

يىللىرى يۈز بەرگەن ئىشالر ئىكەن. بۇ تەتقىقاتالرنىڭ ئىلمىي -1800ئەھۋالالرنىڭ ئەڭ بۇرۇنقىسى 

يىتى تولۇق تەسۋىرلەنگەن. ئاشۇ يەكۈنلەرگە ئاساسالنغاندا، دە ناھا«ماقالە»يەكۈنلىرى يۇقىرىقى 

سىنىپىدىن باشالپ پەقەت خەنزۇ تىلىنىال ئۆگىنىشى ئىنتايىن خاتا -1ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ باشالنغۇچ 

بولۇپ، ئەگەر ئىشالر مۇشۇ بويىچە كېتىۋەرسە، ئۇيغۇر بالىلىرى خەنزۇ تىلى بىلەن ئۇيغۇر تىلىنىڭ ھەر 

ۇق ساۋاتلىق بواللمايدىكەن. ھەمدە ئۇالرنىڭ مەكتەپتىكى ئوقۇش نەتىجىسىمۇ زور ئىككىسىدە تول

ئورۇندا تۇرىدىغان، پەقەت تۆۋەن دەرىجىلىك قارا خىزمەتكىال -2دەرىجىدە تۆۋەنلەپ، جەمئىيەتتە 

ئەۋالد -1يارايدىغان كىشىلەردىن بولۇپ يېتىشىپ چىقىدىكەن. شۇنداقال، ئەگەر ھازىرقى بالىالرنى 

ئادىتى -ئەۋالد كىشىلىرىگە ياكى ئۆز بالىلىرىغا ئۇيغۇر تىلى، مەدەنىيىتى، ئۆرپ-2ەك، ئۇالرنىڭ دېس

ۋە ئەنئەنىسىنى ئۆگىتىش ئېھتىماللىقى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەپ، ئىككىنچى ئەۋالدنىڭ ئاخىرقى 

ەۋپىگە دۇچ دەۋرىگە بارمايال مىللەتنىڭ تىلى، مەدەنىيىتى ۋە مىللىي مەۋجۇدلۇقى يوقىلىپ كېتىش خ

كېلىدىكەن. سىز ئۇشبۇ يازمامنى ئوقۇش ئارقىلىق، يۇقىرىقى گەپلەرنى دۇنياغا تونۇلغان خەلقئارالىق 

 مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئۆز ئاغزىدىن ئاڭلىيااليسىز.

ۇغانالر كىچىكىدىن باشالپ خەنزۇ مەكتەپتە ئوق»يۇقىرىقى قۇرالرنى ئوقۇغاندىن كېيىن، بەزىلەر 

ەتىجە نىڭ ئىچىدىمۇ ئۇيغۇر دىيارى، جۇڭگو ۋە دۇنيادا كۆزگە كۆرۈنەرلىك ن )يەنى مىنكاۋخەنلەر(

بار.  ، دەپ سورىشى مۇمكىن. شۇنداق. ئاشۇنداق كىشىلەر ھەقىقەتەن«قازانغان ئۇيغۇرالرمۇ بارغۇ؟

پ بېقىڭ: لېكىن، مېنىڭچە ئۇنداقالرنىڭ سانى ئۇيغۇر نوپۇسىنىڭ بىر پىرسەنتىگىمۇ يەتمەيدۇ. )ئويال

رچە تارىخ كىتابلىرىنى ئوقۇيااليدىغانالردىن رومان، ئۇيغۇ-نىڭ ئىچىدە ئۇيغۇرچە ھېكايەئۇالر

لىق رىش ئارقىقانچىلىك بار؟ ئاشۇنداق كىتابالرنى يازااليدىغانالردىنچۇ؟( ئالىمالر تەتقىقات ئېلىپ بې

غا بولغىنى مىيلىقئىلمىي يەكۈن چىقارغاندا، پەقەت ئومۇمىيلىقنىال كۆزدە تۇتىدۇ. ھەر بىر ئىشتا ئومۇ

ۇشبۇ ئئوخشاش، قىسمەنلىك ۋە ئاالھىدە مىسالالرمۇ چوقۇم مەۋجۇد بولىدۇ. شۇڭالشقا ئوقۇرمەنلەر 

 يازمىنى ئوقۇغاندا، دىققىتىنى ئومۇمىيلىققا مەركەزلەشتۈرۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن.

اق ( مۇندAndras Sutoرۇمىنىيىدە ياشايدىغان ۋېنگرىيىلىك يازغۇچى ئاندراس سۇتو )  

 ەنىسىدىنمۇمئەگەر بىر ئىنسان ئۆز ئانا تىلىدىن ئايرىلىشقا مەجبۇرالنسا، ئۇ ئۆز ھاياتىنىڭ »دەيدۇ: 

كى دنى كېيىنتەڭ ئايرىلىدۇ. ھەر بىر مىللەتنىڭ بىر ئىرسىيەتلىك ۋۇجۇدى بولىدۇ. بۇ ئىرسىيەتلىك ۋۇجۇ

ىقى مېنىڭچە ھېل« بولىدۇ.ئەۋالدالرغا پەقەت ئۆز ئانا تىلىدىال ئەڭ ياخشى ئۆتكۈزۈپ بەرگىلى 

اشۇ ئگە سۇنۇلغان تەلەپلەر ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ، ئۇالرغا قارىغاندا « ب د ت»دىكى « ماقالە»

الرنى تەلەپلەرنىڭ مەيدانغا كېلىشىدىكى ئىلمىي ئاساسالر تېخىمۇ مۇھىم ئىكەن. بۇ ئىلمىي ئاساس

پكى نىڭ دەسلەولغا قويۇلۇۋاتقان، باشالنغۇچبىلىۋېلىش ئارقىلىق، ئوقۇرمەنلەر ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدا ي

ىغان لىپ كېلىديىللىقلىرىدىال خەنزۇ تىلىنى ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئورنىغا دەسسىتىش سىياسىتىنىڭ مىللەتكە ئې

ئۇيغۇر  ئىنتايىن يامان ئاقىۋىتىنى يەنىمۇ چوڭقۇر چۈشىنەلەيدۇ، دەپ ئوياليمەن. شۇڭا مەن بارلىق

 ىر قېتىم ئەستايىدىل ئوقۇپ چىقىشىنى تەۋسىيە قىلىمەن.قېرىنداشالرنىڭ بۇ يازمىنى ب
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 . مۇقەددىمە  1

ان مەملىكەتلىك مائارىپ سىياسەتلىرى كۆپىنچە ئەھۋالدا بىر يەرلىك تىلنى ئانا تىل قىلغ 

كۈمران ئورۇندىكى تىلدا ئېلىپ بارىدىغان مەكتەپتە ئوقۇتۇشنى ھۆ-يەرلىك مىللەت بالىلىرىنى ئوقۇ

 يدۇ.ئوقۇشقا مەجبۇرال

ول ربىرىنچىدىن، بۇنداق سىياسەتلەر تىل ئۆزگىرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشتا ناھايىتى مۇھىم 

ىڭ ن، ئۇالرنئوينايدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا يەرلىك مىللەتنىڭ ئانا تىلى مەكتەپلەردە ئىشلىتىلمىگەنلىكتى

رايدۇ. تەسىرگە ئۇچ ئانا تىلى تەرەققىي قىلمايدۇ. يەنى، يەرلىك مىللەت تىلىنىڭ ئۆزى بىر يامان

ئانىالر -ئاتا بۇنىڭدىن باشقا، كىشىلەرنىڭ پوزىتسىيىسىمۇ يامان تەسىرگە ئۇچرايدۇ. يەنى بالىالر بىلەن

شقا ھۆكۈمران ئورۇندىكى تىل بىلەن سېلىشتۇرغاندا ئۆزلىرىنىڭ تىلىنىڭ قىممىتىنى تۆۋەن چاغال

ر سەلبىي ىلىشىگە نىسبەتەن ئىنتايىن ئېغىيۈزلىنىدۇ. بۇ خىل ئەھۋال يەرلىك مىللەت تىلىنىڭ ئىشلىت

شۇ ئەنىنى ئۆگىنىشى ئۈچۈن ئۇالر ئائادەت ۋە ئەن-تەسىر كۆرسىتىدۇ. بالىالرنىڭ تىل، مەدەنىيەت، ئۆرپ

الر ئۆز نەرسىلەرنىڭ ئىچىدە ياشىشى ھەمدە ئۇالرغا ئۇشبۇ نەرسىلەر ئۆگىتىلىشى كېرەك. ئەگەر بالى

ر ېشقەدەملەپەدەملەر بىلەن بىرگە ياشىمايدىكەن، ھەمدە بۇ چوڭالر، مىللىتىدىن بولغان چوڭالر ۋە پېشق

ىگە نئەنىسىنى ئۆگىتىشئادىتى ۋە ئە-ۋە مەكتەپلەرنىڭ بالىالرغا ئۆز مىللىتىنىڭ تىلى، ھېكايىسى، ئۆرپ

ا تىلىد ئۆز ئانا يول قويۇلمايدىكەن، ئۇ ھالدا بالىالر ئۇ نەرسىلەرنى تولۇق ئۆگىنەلمەيدۇ. ئەگەر بالىالر

ئۆز  تولۇق ساۋاتىنى چىقارمايدىكەن، ئۇالرنىڭ ئانا تىلنى ئۆزىدىن كېيىنكى ئەۋالدالرغا )يەنى

 بالىلىرىغا( ئۆگىتىش ئېھتىماللىقى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەيدۇ.

ئوقۇتۇشتا پەقەت ھۆكۈمران ئورۇندىكى تىلنىال ئىشلىتىشتىن -ئىككىنچىدىن، مەكتەپلەردىكى ئوقۇ

ئاقىۋەت ئىنتايىن ئېغىر بولىدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا بالىالرنىڭ ئۆز ئانا تىلىنى  كېلىپ چىقىدىغان يامان

ئىشلىتىشى ئوچۇق ياكى يوشۇرۇن ھالدا چەكلەنگەن بولىدۇ. بالىالرنىڭ ئانا تىلنى ئۆگىنىشىگە يول 

قويماسلىق، ياكى ئۇالرنى ئانا تىلنى پىششىق بىلىدىغان چوڭالردىن ئايرىۋېتىش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ 

ئانا تىلنى ئىشلىتىشىگە توسالغۇلۇق قىلىش، يەرلىك مىللەتنىڭ ئۆز تىلىنى كۈندىلىك تۇرمۇشتا ۋە 

مەكتەپتە ئىشلىتىشىگە يول قويماسلىق بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بۇنداق ئايرىۋېتىش ھەممە ياكى كۆپ 

ىن تەركىپ ساندىكى ئوقۇتقۇچىالر يەرلىك مىللەت تىلىنى بىلمەيدىغان ھۆكۈمران مىللەت كىشىلىرىد

تاپقان ئەھۋالدىمۇ يۈز بېرىدۇ. بۇ خىل ئەھۋالنىڭ بىر روشەن مىسالى بالىالرنى ئۆيدىن ئايرىپ، 

قوپۇپ ئوقۇيدىغان مەكتەپكە ئوقۇتۇشتۇر. بۇنداق سىياسەتلەر ھازىرغا قەدەر بالىالرغا -مەكتەپتە يېتىپ

يەنە ئېغىر دەرىجىدىكى روھىي  يالغۇز ئېغىر دەرىجىدىكى جىسمانىي زەخمىلەرنى كەلتۈرۈپال قالماي،

زىيانالرنىمۇ سالدى. بۇ زەخمىلەر مۇنداق بىر قانچە تەرەپنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ئىجتىمائىي 

لوگىيە جەھەتتىكى زەخمە، چۈشىنىش، ئەستە قالدۇرۇش، ھۆكۈم قىلىش، خۇالسە پىسخوقااليمىقانچىلىق، 

ئوقۇشتىكى زەخمىلەر. مۇشۇنداق چىقىرىش، ۋە ئاساسالش ئىقتىدارىدىكى زەخمە، تىل ۋە 

زەخمىلەرنىڭ نەتىجىسىدە ئۇالر ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ۋە سىياسىي ساھەلەردىمۇ تۆۋەن -زىيان

( ئۆزىنىڭ ئىلمىي Teresa McCartyئورۇنغا چۈشۈپ قالدى. ئامېرىكىلىق زىيالىي تېرىسا مككارتى )

ىتى توغرىسىدا توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ: تەتقىقاتى ئاساسىدا مەكتەپتە ئىشلىتىلگەن تىلنىڭ ئاقىۋ

يەرلىك ۋە ئاز سانلىق مىللەت ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئوقۇش نەتىجىسى ئەڭ ناچار، ئۇالرنىڭ ئائىلە كىرىمى 

ئەڭ تۆۋەن بولۇپ، روھىي چۈشكۈنلۈك ۋە ياشالرنىڭ ئۆزىنى ئۆزى ئۆلتۈرۈۋېلىش نىسبىتىمۇ يەرلىك 
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 مىللەت ياشلىرى ئىچىدە ئەڭ يۇقىرى.

ران ر شۇ نەرسە ناھايىتى ئېنىق بولدىكى، ھۆكۈمەتلەر يەرلىك مىللەت بالىلىرىنى ھۆكۈمھازى

كېلىپ  ئورۇندىكى تىلدا ئوقۇشقا مەجبۇرلىسا يۇقىرىقىدەك ۋە ئۇنىڭدىنمۇ باشقا يامان ئاقىۋەتلەر

، رۇقلۇقتۇ چىقىدىغانلىقىنى تولۇق بىلىپ بولدى. بىر ھۆكۈمەتنىڭ بۇ ئىشالردىن تولۇق خەۋەردار بولۇپ

ئاشۇنداق مائارىپ سىياسىتىنى يولغا قويۇشى ھازىر تىل ۋە مەدەنىيەت جەھەتتىكى ئىرقىي 

ېمەكچى( قىرغىنچىلىقنىڭ بىر خىل شەكلى، دەپ قارىلىدۇ. بىزنىڭ )ئۇشبۇ ماقالىنىڭ تۆت ئاپتورىنى د

دىنى ئېلىش ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ ئال»ىلى ماقۇللىغان ي-1948قارىشىمىزچە، ب د ت  

ۋەتلەرنىڭ نىڭ مەزمۇنىغا ئاساسالنغاندا، ھېلىقىدەك ئېغىر ئاقى« ئۇنى جازاالش توغرىسىدىكى كېلىشىم

ىر خىل بكېلىپ چىقىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ ئەنە شۇنداق بىر مائارىپ سىياسىتىنى يولغا قويۇشنى 

اراشقا كەلتۈرگەن جىنايەت، دەپ ق ئىرقىي قىرغىنچىلىق، خەلقئارالىق جىنايەت، ياكى ئىنسانىيەتكە

 بولىدۇ.

يىلى ئېالن قىلغان يەنە -2004بىز )ئۇشبۇ ماقالىنىڭ تۆت ئاپتورىنى دېمەكچى( ئۆزلىرىمىزنىڭ 

يەرلىك ۋە ئاز دا تۆۋەندىكى نۇقتىالرنى بايان قىلغان ئىدۇق: « مۇتەخەسسىسلەر ئىلمىي ماقالىسى»بىر 

ۇشىنى ئاساسەن ھۆكۈمران ئورۇندىكى تىلدىال ئېلىپ ئوقۇت-سانلىق مىللەت بالىلىرىنىڭ ئوقۇ

بارغاندا، مەركىزىي كىشىلىك ھوقۇق كېلىشىملىرىدە بېكىتىلگەن نىشانالرنى، بولۇپمۇ مائارىپ 

ھوقۇقىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا نىسبەتەن ئادەتتىن تاشقىرى سەلبىي ئاقىۋەتلەرنى ئېلىپ كېلىدۇ. ب د 

 سابىق ئاالھىدە پۈتۈكچىسى كاتارىنا توماسىۋىسكىت نىڭ مائارىپ ھوقۇقى ساھەسىدىكى 

(Katarina Tomasevski نىڭ سۆزىگە ئاساسالنغاندا، ھۆكۈمران ئورۇندىكى تىلدا ئېلىپ )

لوگىيە جەھەتتە بىر خىل توسالغۇ پەيدا قىلىپ، پىسخوئوقۇتۇش تىل، پېداگوگىكا ۋە -بېرىلغان ئوقۇ

ەھرۇم قالدۇرىدۇ. ئەگەر مائارىپ تىلى جەھەتتىكى يەرلىك مىللەت بالىلىرىنى بىلىم ئېلىشتىن م

كىشىلىك ھوقۇقى كېلىشمىسى بولمايدىكەن، بولۇپمۇ ھۆكۈمران ئورۇندىكى تىلنى ئىككىنچى تىل 

سۈپىتىدە شەرتى تولۇق توشىدىغان قوش تىللىق ئوقۇتقۇچىالر دەرس قىلىپ ئۆتكەن ئاساستا، دۆلەت 

ى ئانا تىلدا ئېلىپ بېرىش ھوقۇقى بولمايدىكەن، كۆپ ئوقۇتۇشن-ئىگىلىگىدىكى مەكتەپلەردە ئوقۇ

« كېمەيتىلگەن مەكتەپ تەربىيىسى»ساندىكى يەرلىك مىللەت ۋە ئاز سانلىق مىللەت خەلقلىرى پەقەتال 

دېگىنىمىز، « كېمەيتىلگەن مەكتەپ تەربىيىسى»نى قوبۇل قىلىشقا مەجبۇر بولىدۇ. بۇ يەردىكى 

كى تىلنى ئانا تىلىنىڭ ئورنىغا ياكى ئانا تىلىنىڭ بەدىلىگە ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھۆكۈمران ئورۇندى

ئوقۇتۇش ئارقىلىق بالىالرنىڭ ئانا تىلى دەسلىپىدە -ئۆگىنىشى بولۇپ، مۇشۇنداق كېمەيتىلگەن ئوقۇ

قااليمىقانلىشىدۇ، كېيىنچە بولسا ئۇالرنىڭ ئانا تىلىنىڭ ئورنىنى پۈتۈنلەي ھۆكۈمران ئورۇندىكى تىل 

لگەن مەكتەپ تەربىيىسىنى ئۆز بېشىدىن كەچۈرگەن بالىالر، ياكى كەم دېگەندە ئالىدۇ. كېمەيتى

ئۇالرنىڭ بالىلىرى، تىل ۋە مەدەنىيەت جەھەتتە ھۆكۈمران ئورۇندىكى مىللەتكە ئۆزگىرىپ كېتىدۇ. بىر 

جەمئىيەت كۆلىمى بويىچە قارىغاندا، كېمەيتىلگەن مەكتەپ تەربىيىسىنى ئۆز بېشىدىن كەچۈرگەن 

ئانىالر بىلەن بالىالردىن ئىبارەت ئەۋالدالر ئوتتۇرىسىدىكى ئالمىشىش بۇزغۇنچىلىققا -نىڭ ئاتامىللەت

ئۇچراپ، ئۇالرنىڭ ئانا تىلى ئالدى بىلەن يوقاپ كېتىش خەۋپىگە ئۇچرايدۇ. كېيىنچە بولسا يەرلىك 

ۇنيانىڭ تىلنىڭ پۈتۈنلەي يوقاپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنداق ئەھۋال شۇنىڭ بىلەن د

تىلدىكى كۆپ خىللىقىنىڭ يوقاپ كېتىشىگە ھەسسە قوشىدۇ. بۇنداق ئۆزگىرىش ئۆزلۈكىدىن بولغان 

ئەمەس. بۇنداق ئۆزگىرىش يەرلىك مىللەتلەر ئۈچۈن باشقا تالالش يولى بولمىغانلىقى، ھەمدە 
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مان ئاقىۋىتى ئانىالرنىڭ ھازىر يۈرگۈزۈلۈۋاتقان مەجبۇرى سىياسەتلەرنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك يا-ئاتا

توغرىسىدا ئىلمىي تەتقىقاتالر ئارقىلىق ئىسپاتالنغان بىلىملەردىن تولۇق خەۋىرى بولمىغانلىقى 

 سەۋەبىدىن يۈز بېرىدۇ.

رىلغان نۆۋەتتىكى يەرلىك مىللەت ۋە ئاز سانلىق مىللەت مائارىپىنىڭ ئاقىۋىتى توغرىسىدا چىقى

 وش تىللىق ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئاخىرقى ئوقۇشئىلمىي تەتقىقات يەكۈنلىرى شۇنى كۆرسىتىدۇكى، ق

ىڭ نەتىجىسىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى، ھەمدە ھۆكۈمران تىلدىكى ساۋاتلىق بولۇش سەۋىيىسىن

ەپ لغان مەكتقانداق بولىدىغانلىقىنى بەلگىلەيدىغان ئەڭ مۇھىم ئامىل ئۇالرنىڭ ئانا تىلدا ئېلىپ بېرى

 دىي ئورنىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىساتەربىيىسىنى قانچە ئۇزۇن كۆرگەنلىكىدى

ق ۋە كۆپ قاتارلىق باشقا ئامىلالر ئۇنچىۋاال مۇھىم ئەمەس. ئىلمىي تەتقىقات نەتىجىلىرى قوش تىللى

 انلىقىنى،تىللىق بولۇشتىكى سەۋىيىنى قانداق قىلغاندا ناھايىتى يۇقىرى پەللىگە كۆتۈرگىلى بولىدىغ

قىرى ۇغۇچىالرنىڭ مەكتەپتىكى ئوقۇش نەتىجىسىنىمۇ قانداق قىلغاندا ناھايىتى يۇھەمدە ئاشۇ ئوق

ە مىللەت ۋ پەللىگە يەتكۈزگىلى بولىدىغانلىقىنى تولۇق ئىسپاتالپ بولغان بولسىمۇ، نۆۋەتتىكى يەرلىك

غان قارشى بول-ئاز سانلىق مىللەت مائارىپىدا ئاشۇ ئىلمىي تەتقىقات نەتىجىلىرىگە پۈتۈنلەي قارىمۇ

 كۈمران تىلدا ئېلىپئوقۇتۇشنى ھۆ-سىياسەتلەر يولغا قويۇلۇۋاتىدۇ. يەرلىك مىللەت بالىلىرىنى ئوقۇ

بارىدىغان مەكتەپلەردە ئوقۇتۇش ئۇالرنىڭ ھەر خىل ئىقتىدارلىرىنىڭ تەرەققىي قىلىشىنى 

ىي رغا روھە ئۇالتۆۋەنلىتىۋېتىدۇ. ئۇالرنىڭ مەڭگۈ كەمبەغەل بولۇپ ياشىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھەمد

 ەخمىلەرنى ئېلىپ كېلىدۇ.ز-جەھەتتە ئىنتايىن ئېغىر زىيان

قويۇلۇش  ئۇشبۇ ماقالىدا بىز يۇقىرىقىدەك مائارىپ سىياسىتىنىڭ ھازىرقى مەقسەتلىك ھالدا يولغا

 ۇرۇۋاتقاندەرىجىسىنىڭ قانچىلىك ئېغىرالشقانلىقىنى تەكشۈرۈپ چىقىمىز. ھەمدە ھازىر مەۋجۇد بولۇپ ت

دائىرىسىدە ئەنە شۇنداق ئىشالرنى بىر خىل جىنايى ھەرىكەت، دەپ  پەرمانالرنىڭ-ئارالىق قانۇنخەلق

 قاراشقا بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ چىقىمىز.

لۇپ، قىسمى بو« مۇقەددىمە»يۇقىرىقىالر كەڭگېس خانىم قاتارلىق تۆت ئاپتورنىڭ ماقالىسىنىڭ 

 مىز ئۈچۈنالشتۇرىمەن. ئۇيغۇر دىيارىدىكى قېرىنداشلىرىمەن بۇ قېتىم بۇ يازمامنى مۇشۇ يەردە ئاخىر

ۇ ىن كېيىنمكەڭگېس خانىمالرنىڭ ماقالىسىدىكى ئىلمىي ئۇقۇمالر ئىنتايىن مۇھىم بولغاچقا، مەن بۇنىڭد

ردە مەن ئۇ ماقالىنىڭ قالغان قىسمىنى ئىمكان قەدەر تېزرەك تەييارالپ يولالشقا تىرىشىمەن. بۇ يە

 قىلىمەن: ندىكى تور بەتتىكى مەزمۇننى چوقۇم بىر قېتىم ئوقۇپ چىقىشنى تەۋسىيەئوقۇرمەنلەردىن تۆۋە

http://bbs.diyarim.com/read.php?tid=30697 

 

گە يېزىلغان تۆۋەندىكى بىر  http://meripet.blogbus.comمەن ئۇشبۇ يازمامنى يېقىندا 

 ئىنكاس بىلەن ئاخىرالشتۇرىمەن:

دىق ئاكا، جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ خىلۋەتتىكى بوستانلىق ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ئەركىن سى»

كەنتىدىن سىزگە ئوتلۇق ساالم. يېڭى يىلىڭىزغا مۇبارەك بولسۇن. مەرىپەتپەرۋەر ئۇيغۇر ياشلىرىغا 

ۋاكالىتەن تېنىڭىزگە ساالمەتلىك، ئائىلىڭىزگە بەخت تىلەيمەن. مەن سىزنىڭ يازمىلىرىڭىز ئارقىلىق 

ڭىزنى سۆيۈپ ئوقۇيدىغان ئىخالسمەنلىرىڭىزنىڭ بىرى. مەن سىزگە خېلىدىن سىزنى تونۇغان، يازمىلىرى

بېرى خەت يېزىشنى ئويلىغان بولساممۇ، ئەرزىمەس خەتلىرىم ئارقىلىق سىزنىڭ قىممەتلىك ۋاقتىڭىزنى 

ئېلىپ قويۇشتىن ئەنسىرەپ سىزگە خەت يازمىغان ئىدىم، ئەمما سىزنىڭ دىيارىمىزدا يولغا 
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توغرىسىدىكى ماقالىڭىزنى ئوقۇپ، ئىختىيارسىز سىزگە خەت « تىللىق مائارىپ قوش»قويۇلۇۋاتقان 

يېزىشقا كىرىشتىم. قوش تىللىق مائارىپنىڭ بىزگە ئېلىپ كېلىدىغان پۇرسەت ۋە خىرىسلىرى خېلىدىن 

بېرى مېنى ئويالندۇرۇپ كەلگەن ئىدى. ئەمما باشقىالر قانداق ئويلىدى، بۇنىسى ماڭا نامەلۇم 

ىن، بۇ جەھەتتە چوڭقۇرراق پىكىر يۈرگۈزۈۋاتقانالر ئانچە كۆپ بولمىسا كېرەك دەپ ئويلىغان بولغانلىقت

ئىدىم. سىزنىڭ يازمىلىرىڭىز ۋە ئۇنىڭغا يېزىلغان ئىنكاسالردىن مىللىتىمىزنىڭ 

مەدەنىيتىگە ئۈزلۈكسىز كۆڭۈل بۆلۈۋاتقانالرنىڭ خېلىال كۆپ ئىكەنلىكىنى -تەرەققىياتىغا،پەن

دېگەن گەپ بار. بىزدە مىللەتنىڭ «تاما كۆل توالر-تاما»ئۈمىدكە تولدۇم. بىزدە بىلىپ،خېلى 

تەرەققىياتى توغرىسىدا ئەتراپلىق پىكىر يۈرگۈزىدىغان ئۆتكۈر پىكىرلىك كىشىلىرىمىز قانچە كۆپەيسە 

مال، ھوقۇقنى ھەممىدىن ئەال -مىللەتنىڭ تەرەققىياتىغا شۇنچە پايدىلىق. دىيارىمىزدىكى پۇل

دىغان بىر قىسىم نانقېپىالرغا قارىغاندا مىللەتنىڭ تەرەققىياتىنى ئوياليدىغان ئۆتكۈر پىكىرلىك بىلى

 كىشىلىرىمىزنىڭ بولۇشى مىللىتىمىزنىڭ بەختى.

ى چاڭ مەن كىچىكىمدىن باشالپ كىتاب ئوقۇشقا ئامراق بولغاچقا ئۆزۈم ياخشى كۆرگەن كىتابالرن

ىدىم. مەقسەت مەن سۆيۈپ ئوقۇغان كىتابالرنى قوندۇرماي ئەتىۋارالپ ساقالپ كەلگەن ئ

پەرزەنتلىرىممۇ سۆيۈپ ئوقۇسا، ماڭا ئەجدادىمنى تونۇتقان كىتابالردىن پەرزەنتلىرىممۇ 

، مەدەنىيىتىنى-ىلىۋالسا، ئۆز مەدەنىيىتىنى بىلىۋالسا، پەرزەنتلىرىم ئۆز مىللىتىنىڭ پەنبوۋىلىرىنى ب-ئاتا

ڭ ىق كىشىلەردىن بولۇپ چىقسا دېگەندىن ئىبارەت ئىدى. مىتارىخىنى قىزغىن سۆيىدىغان يارامل

دى. ئەپسۇس، باالم مەكتەپ يېشىغا توشقاندىن كىيىن بۇ جەھەتتىكى ئەندىشەم كۈنسېرى ئېشىپ بار

« ەكتەپمقوش تىل »باالم قوش تىل باشالنغۇچ مەكتىپىدە ئوقۇيدۇ. گەرچە بۇ مەكتەپنىڭ ۋىۋىسكىسىدا 

ى ۇ مەكتەپنىق دەرسلەر خەنزۇ تىلىدا ئۆتۈلگەنلىكتىن ئادەتتىكى كىشىلەر بدەپ يېزىقلىق بولسىمۇ بارل

قا مەجبۇر دەپ ئاتايدۇ. شۇ سەۋەبتىن باالمنىڭ ئۇيغۇرچە ساۋاتىنى ئائىلىدە چىقىرىش« خەنزۇ مەكتەپ»

غۇرچە بولدۇم، ئەمما مەكتەپتە ئۇيغۇرچە يېزىق بىلەن ئۇچرىشىش پۇرسىتى بولمىغاندىن كېيىن، ئۇي

لىق سىنى داۋاملىق ئاشۇرۇشتا قىيىنچىيېزىق سەۋىيى-اتالغۇالرنى يېزىش، چۈشىنىشتە ۋە ئۇيغۇر تىلئ-سۆز

لدۇرۇپ خېلى ئېغىر بولىدىكەن. شۇنىڭ بىلەن مەن بالىلىرىمغا قىممەتلىك بۇيۇم سۈپىتىدە مىراس قا

« ېنىمجالالت خ»، «ئانا يۇرت»، «ئويغانغان زېمىن»، «ئىز»قويۇشنى ئويلىغان قىممەتلىك كىتابالر 

ۇرۇپ قاتارلىق نۇرغۇن كىتابالر مەندىن كىيىن قالسا توپا بېسىپ، بىر بۇلۇڭدا بويۇن قىسىپ ت …

ىم، بىزنى دۇنياغا تونۇتقان مەھمۇت قەشقىرى، يۈسۈپ خاس ھاجىپ، لوتپۇلال ھە؟! بالىلىر-قاالرمۇ

ئالىم،  قاتارلىق… ەتئىمىن مۇتەللىپ، ئابدۇخالىق ئۇيغۇر، ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر، ئابدۇشۈكۈر مۇھەمم

ۇپ بول ئەدىبلىرىمىزنىڭ ئىسمىنى بىلمەيدىغان ۋە ئاتىيالمايدىغان )ھەتتا ئاغزى كەلمەيدىغان(

انداقمۇ قلىدا مۇنتىزىم تەربىيىلەنمىسە ئانا تىلىدا يېزىلغان قىممەتلىك كىتابالرنى ھە؟! ئانا تى-چىقارمۇ

 ئوقۇپ چۈشىنەلەر؟

. ئەمدى ا ياخشىراق خىزمەتكە ئورۇنلىشاالرمۇ؟ دېگەننى ئوياليتتىممەن ئىلگىرى باالم چوڭ بولس

شىماي قاالرمۇ؟ دېگەننى ئوياليدىغان بولۇپ قالدىم. بوۋىسىغا ئوخ-باالم چوڭ بولسا ماڭا ۋە ئاتا

شلىرىنى قىزغىن مەدەنىيەت ئى-خەيرىيەت، ھەممىمىز ئورتاق تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ مىللەتنىڭ پەن

 ك قانائەتلىنەرلىك جاۋابقا چوقۇم ئېرىشەلەيمىز.سۆيسەك، ئىزدەنسە

 «…مىللىتىمىز ئۈچۈن ئۆزىڭىزنى ئاسراڭ. سىزگە بەخت تىلەپ: 
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ر بۇ يازمىدا تىلغا ئېلىنغان شەخسلەر ۋە ئۇالرنىڭ ئەسەرلىرىگە مۇناسىۋەتلىك تو

 ئادرېسلىرى توپلىمى:

 

 « مۇتەخەسسىسلەر ئىلمىي ماقالىسى(  »1

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C19_2008_7.pdf     

 

 : (Tove Skutnabb-Kangasانىم )كەڭگېس خ-(  دوكتور توۋ سىكۇتناب2

http://www.neiu.edu/~duo/skutnabb.html 

 

 ڭ ئادرېسى: ( بۇ يازمىنىڭ ئاپتورى تەۋسىيە قىلغان بىر ماقالىنى3

http://bbs.diyarim.com/read.php?tid=30697 

   

 ( ئاپتورنىڭ ئىلگىرىكى يازمىلىرىغا قارىتا ئىنكاس يېزىلغان تور بەتنىڭ ئادرېسى: 4

http://meripet.blogbus.com  

http://www.neiu.edu/~duo/skutnabb.html
http://bbs.diyarim.com/read.php?tid=30697
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 تىل ىدىكى يەرلىك مىللەت مائارىپى ۋە ئاناخەلقئارالىق مۇتەخەسسىسلەر نەزىر

 قىسىم(-2)

 كۈنى -15اينىڭ ئ-2يىلى -2009

 

 

نەپەر دۇنياغا تونۇلغان مۇتەخەسسىسلەر  4مەن ئۇشبۇ يازمامدا كەڭگېس خانىم قاتارلىق 

لغان بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىالتى )ب د مايغىچە ئېچى-2ئاپرېلدىن -21يىلى -2008تەييارالپ، 

دا دوكالت قىلغان « ىمىي سۆھبەت يىغىنىنۆۋەتلىك دائ-7يەرلىك مەسىلىلەر توغرىسىدىكى »ت( نىڭ 

نىڭ مەزمۇنىنى تونۇشتۇرۇشنى « مۇتەخەسسىسلەر ئىلمىي ماقالىسى»بەتلىك ئىنگلىزچە  30

 داۋامالشتۇرىمەن.

قىلىپ « خەلقئارالىق ئانا تىل كۈنى»ۈنىنى ك-21اينىڭ ئ-2ەر يىلى يىلى ب د ت ھ-1999

پ بۇ كۈننى ھەر يىلى خاتىرىلەپ يىلىدىن باشال-2000كىتكەن بولۇپ، پۈتۈن دۇنيا خەلقى بې

 ر ئىكەن:كېلىۋاتىدۇ. بۇ ھەقتە ئانا تىلىم بلوگىنىڭ تۆۋەندىكى تور بېتىدە بىر قىسىم ئۇچۇرالر با

http://anatilim.blogbus.com/logs/35011024.html 

 

 تىم ئوقۇپ چىقىشنى تەشەببۇس قىلىمەن. شۇنداقالمەن ئوقۇرمەنلەردىن بۇ ئۇچۇرنى بىر قې

ىر ئاز ئۇيغۇرالر ئىچىدىكى يازغۇچى ۋە زىيالىيالرنىڭ ئاشۇ كۈننى خاتىرىلەش مۇناسىۋىتى بىلەن ب

ۋە  ىق ماقالەئىزدىنىپ، ئۆز بىلىملىرىنى ئىشقا سېلىپ، ئۇيغۇرالرنىڭ ئانا تىلى ھەققىدە خەلققە پايدىل

 ر مۇشۇنداقيېزىپ ئېالن قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. مېنىڭچە ئۇيغۇرالر ھازىباشقا ئەدەبىي ئەسەرلەرنى 

 بىر پائالىيەتكە ئىنتايىن ئېھتىياجلىق.

تىتچىلىق ئىچىدە ئۆتۈۋاتىدۇ. بۇنداق بولۇشىدىكى -يېقىندىن بۇيان مېنىڭ كۈنلىرىم ئىنتايىن تىت

دە يېڭى ماتېرىيالالرنى سەۋەب، مەن ئانا تىلنىڭ يەرلىك مىللەت مائارىپىدىكى رولى ھەققى

كۆرگەنسېرى، ئانا تىل مەسىلىسىدە ھازىر ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتقان ئەھۋالنىڭ نەقەدەر يامانلىغىنى، 

نەقەدەر خەتەرلىكلىكىنى بارغانسېرى چوڭقۇرالپ ھېس قىلىۋاتىمەن. مەن مۇشۇ خىلدىكى يازمىالرنى 

بولساممۇ، بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان خىزمىتىم تېز تەييارالپ تورغا يولالشنى ئارزۇ قىلىۋاتقان -تېز

تېز تەييارالشقا ۋاقىت چىقىرىشتا قىينىلىپ -باشقىچە جىددىي ھالەتكە كىرىپ قېلىپ، بۇ ماقالىلەرنى تېز

دەپ سوراپتۇ. مەن بۇ « بىز قانداق قىلىشىمىز كېرەك»قېلىۋاتىمەن. نۇرغۇن تورداشالر ئۆز ئىنكاسلىرىدا 

لىرىمدا ئازراق جاۋاب بەردىم. يەنى ئۇيغۇرالر يەھۇدىيالرنىڭ يولىنى تۇتۇپ، سوئالغا ئالدىنقى يازمى

ئۆزى دۇچ كېلىۋاتقان بۇ بىر كەسكىن مەسىلىنى قانۇنىي ۋاسىتالر ئارقىلىق ھەل قىلىشقا ئۇرۇنۇپ بېقىشى 

ا كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن ئىشنى ئالدى بىلەن ئاللىقاچان يېزىلىپ ۋە ماقۇللىنىپ بولغان، ئەمما ئىجر

قىلىنمايۋاتقان قانۇنالرنى ئىجرا قىلدۇرۇشتىن باشالش كېرەك. ئاندىن ناچار، ئۇيغۇرالر ئۈچۈن پايدىسىز 

بەلگىلىمىلەرنى ئەڭ يۇقىرى بالداقتىن باشالپ ئۆزگەرتىش يولىدا ئىش ئېلىپ بېرىش كېرەك.  –قانۇن 

ئايرىم -رنىڭ ئۆز ئالدىغا ئايرىمپۈتۈن بىر مىللەتنىڭ ئالدىغا قويۇلغان بىر مەسىلىنى بىر قىسىم كىشىلە
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ئىش ئېلىپ بېرىشى بىلەن ھەل قىلىپ بولغىلى بولمايدۇ. چوقۇم كۈچنى بىرلەشتۈرۈپ، قانۇنىي يولالر 

بىلەن بىر تۇتاش ئىش ئېلىپ بېرىش كېرەك. مەن يۇقىرىقى سوئالنىڭ باشقا جاۋابلىرىنى تېپىش ھەققىدە 

ىڭ بىلەن بىللە، ئۇيغۇر دىيارى ۋە چەت ئەلدىكى باشقا بۇنىڭدىن كېيىنمۇ داۋاملىق ئويلىنىمەن. شۇن

بارلىق قېرىنداشالرنىڭمۇ، بولۇپمۇ باشقا بارلىق بىلىم ئەھلىلىرىنىڭمۇ بۇ جەھەتتە قاتتىق ئىزدىنىپ 

روھىنى تىكلەش « بىلىمنىڭ زاكىتىنى بېرىش»بېقىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئۇيغۇر بىلىم ئەھلىلىرى ئۈچۈن 

رۇش پەيتى ھازىر تولۇق يېتىپ كەلدى. يەنە ئۇخالپ يېتىۋەرمەيلى. يەنە قاراپ ۋە ئۇنى جارى قىلدۇ

ئولتۇرۇۋەرمەيلى. ئۇيغۇر ئەمەل ئەھلىلىرىدىنمۇ ئۆزىنىڭ تارىخىي مەسئۇلىيىتىنى ئۆز ئۈستىگە ئېلىپ، 

مىد ئۆزىنىڭ مەمۇرىي ۋە مىللىي بۇرچىنى ئادا قىلىپ، ئۇيغۇر تىلى ۋە مەدەنىيىتىگە ئىگە بولۇشىنى ئۈ

قىلىمەن. ھازىر ئۇيغۇر خەلقى ئالدىغا قويۇلغان رەسىم بۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ خەنزۇ تىلى 

ساۋاتىنى چىقىرىپ، شۇ ئارقىلىق ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي ئورنىنى يۇقىرى 

رەسىم، بىر دانە گۈزەل ئارزۇ. كۆتۈرۈش، ئۇيغۇر مىللىتىنى قۇدرەت تاپقۇزۇش. لېكىن بۇ يەنىال بىر پارچە 

مەن كۆرگەن ئىلمىي ماتېرىيالالرغا ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇرالر ھازىر ئۆز دىيارىدا يولغا قويۇلۇۋاتقان 

مائارىپ تۈزۈمىگە تايىنىپ تۇرۇپ يۇقىرىقىدەك ئارزۇنى ئەمەلگە ئاشۇرالمايدۇ. ئۇنىڭ ئەكسىچە، 

داۋاملىق يولغا قويۇلۇۋەرسە، ئۇيغۇرالرنىڭ « قوش تىللىق مائارىپ تۈزۈمى»ئەگەر ھازىرقىدەك 

ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي ئورنى تېخىمۇ تۆۋەنلەپ كېتىپ، ئۇيغۇرالر يېرىم قۇللۇق ئورنىغا چۈشۈپ 

قېلىشى مۇمكىن. ئۇنىڭدىنمۇ يامان يېرى، ئۇيغۇرالر تىل ۋە مەدەنىيەت جەھەتتە پۈتۈنلەي 

مىللەت بار ئىدى.  56يىل ئىلگىرى جۇڭگودا  60ىڭدىن ئاسسىمىلياتسىيە بولۇپ كېتىشى مۇمكىن. بۇن

ھازىر ئۇنىڭدىن قانچىسى قالدى؟ قالغانالرغا نېمە بولدى؟ بولسا جىمجىت ئولتۇرۇپ تۇرۇپ، كۆزىڭىزنى 

يۇمۇپ تۇرۇپ، بۇ مەسىلىلەر ئۈستىدە بىر ئويلىنىپ بېقىڭ. ھازىر مېڭىۋاتقان يولىڭىز سىزنى قانداق بىر 

بىر تەقدىرگە ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ. ئۇشبۇ يازمىدا ئاقىۋەتكە، قانداق 

يۇقىرىقى نۇقتىالر ھەققىدە بىر قىسىم مۇھىم ئىلمىي نەزەرىيىلەر بايان قىلىنغان بولۇپ، مەن ئۇيغۇرنىڭ 

كەلگۈسىگە كۆڭۈل بولىدىغان ھەر بىر قېرىندىشىمىزدىن بۇ يازمىنى بىر قېتىم ئەستايىدىل ئوقۇپ 

 چىقىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.

ئانىالر ھازىر بارلىقىنى ئىشقا سېلىپ، باشقىالر بىلەن قاتتىق -ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىر قىسىم ئاتا

بەس بىلەن كىچىك بالىلىرىنى ئىچكىرىدىكى ئۆلكىلەردە ئوقۇشقا -رىقابەتلىشىپ تۇرۇپ، بەس

ڭىز، بالىڭىز كېلەر قېتىم سىزنى يوقالپ ئانىنىڭ بىرسى بولسى-ماڭدۇرۇۋاتىدۇ. ئەگەر سىز ئاشۇنداق ئاتا

قايتىپ كەلگەندە، ئۇنىڭ بىلەن ئوبدان پاراڭلىشىپ، ئۇنىڭ روھىي جەھەتتە قانداق ئەھۋالالرغا دۇچ 

كېلىۋاتقانلىقىنى، ئۇنىڭ روھىي دۇنياسىدا قانداق ئۆزگىرىشلەر بولۇۋاتقانلىقىنى ئىنچىكىلەپ سوراپ 

ە ئوقۇۋاتقان بىر قىسىم ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالردىن كەلگەن بېقىڭ. مەن بۇ گەپنى ھازىر ئىچكىرىد

ئانىالرنىڭ مەقسىتى پەقەت بىرال. ئۇ -خەتلەرگە ئاساسەن دەۋاتىمەن. بۇنداق يولنى تاللىغان ئاتا

بولسىمۇ بالىسىنى تېخىمۇ ياخشىراق جان بېقىش پۇرسىتىگە ئېرىشتۈرۈش، بالىسىنى بەختلىك قىلىش. 

اقىۋىتى بالىڭىزنىڭ نەزىرىدە ئۆزىگە زىيانكەشلىك قىلىش بولۇپ لېكىن قىلغان ئىشىڭىزنىڭ ئ

قالمىسۇن. ئىنسانالرغا خۇشاللىق، قانائەتچانلىق ۋە بەختلىك ئېلىپ كېلەلەيدىغان ئىشالر ئىنتايىن 

كۆپ. سىزگە بەختلىك بولۇپ تۇيۇلغان بىر ئىشنىڭ باشقىالرغىمۇ شۇنداق بولۇپ تۇيۇلۇشى ناتايىن. بىر 

تىمائىي ۋە ئىقتىسادىي ئورنىنىڭ قانچىلىك يۇقىرى بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، ئەگەر ئۇ بىر ئادەمنىڭ ئىج

ۋىجدانلىق ۋە غۇرۇرلۇق ئادەم بولىدىكەن، ئۇ ئۆزى ئۈچۈن ئەڭ سۆيۈملۈك بولغان، ئۆزى ئەڭ 
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 قەدىرلەيدىغان بىر نەرسىدىن ئايرىلغاندا، ئۆزىنى داۋاملىق تۈردە بەختلىك دەپ ھېسابلىيالمايدۇ.

ئۆزىدە داۋاملىق تۈردە بەختلىك تۇيغۇسى بولمايدۇ. مۇشۇ نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ھەر بىر ئادەمنىڭ 

تەقدىرى پۈتۈن مىللەتنىڭ تەقدىرى بىلەن چەمبەرچاس باغالنغان بولىدۇ. ئۇشبۇ يازمىدا ئۆز 

ىدىغان بىر قىسىم ئائىلىسىدىن، ئۆزىنىڭ مىللىي جەمئىيەتتىن ئايرىلىپ ئوقۇيدىغان بالىالر دۇچ كېل

ئانىسى بولسىڭىز، بۇ يازمىنى -يامان ئاقىۋەتلەر بايان قىلىنىدۇ. ئەگەر سىز ئاشۇنداق بىر بالىنىڭ ئاتا

 چوقۇم بىر قېتىم ئوقۇپ بېقىڭ.

دۇ. مىللەتنىڭ ھالى ياخشىالنماي تۇرۇپ، ئۇنىڭ ھەر بىر ئەزاسىنىڭ ھالى مەڭگۈ ياخشىالنماي

ش ئۈچۈن اخشىالش ئۈچۈن يول تاللىغاندا، مىللەتنىڭ ھالىنى ياخشىالشۇڭا ئۆز ئائىلىسىنىڭ ھالىنى ي

ا ېرەك. مانبىر يول تېپىشنىڭ ئۇنىڭدىنمۇ مۇھىم، ھەتتا ئەڭ مۇھىم ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇلۇپ قالماسلىق ك

دەپ « 722تارىم»ىرسى. مەن يېقىندا ئۆزىگە بساۋاقالرنىڭ -بۇ يەھۇدىيالر يەكۈنلەپ چىققان تەجرىبە

ۇلۇق دېگەن ماۋز« قوپە ئېشەك، ئويغان، قۇياش كۆتۈرۈلدى»قويۇۋالغان بىر ئۇكىمىزنىڭ تەخەللۇس 

الر ن چاقىرىقبىر يازمىسىنى ئوقۇپ چىقتىم. ئۇنىڭدا ئىلگىرى سۈرۈلگەن ئىدىيىلەر ۋە ئوتتۇرىغا قويۇلغا

مەن  ەن.ناھايىتى ئەھمىيەتلىك ئىكەن. ئۇيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى ئەھۋالىغا ناھايىتى ماس كېلىدىك

بەت  كتىكى تورئوقۇرمەنلەرگە ئۇ يازمىنى بىر قېتىم ئوقۇپ بېقىشنى تەشەببۇس قىلىمەن. ئۇ يازمىنىڭ بىلى

 ئادرېسى:

http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=21148 

 

 مەن ئەمدى بۇ يازمىنىڭ رەسمىي مەزمۇنىنى باشاليمەن.

 

ىجتىمائىي ۋە ئ —ىپنىڭ ماھىيىتى ۋە تەسىرى. ھۆكۈمران تىلدا ئېلىپ بېرىلىدىغان مائار2

 ىلگەنلىرىمىزب -ەربىيە جەھەتتىكى كۆرگەنت-تەلىم

 

 تىلنىڭ مۇھىملىقى( 1)

لەت ۋە ئاپتورىنى دېمەكچى( ماقالىمىزنىڭ بۇ قىسمىنى يەرلىك مىل 4بىز )ئەسلىدىكى ماقالىنىڭ 

انداق لغىنىنى قى ۋە مىللىتىنىڭ يوقىتىئاز سانلىق مىللەتلەر ئۆز ئانا تىلى، مەدەنىيىتى، مىللىي كىملىك

چۈشەنگەنلىكى، ھەمدە جىسمانىي جەھەتتىكى يوقىلىش بىلەن تىل ۋە مەدەنىيەت جەھەتتىكى 

 يوقىلىشنى قانداق چۈشەنگەنلىكى توغرىسىدىكى بىر قانچە مىسالدىن باشاليمىز.

زچە ( ئۆلكىسى زەھەرسىزلەندۈرۈش مەركىزى )ئىنگلىOntarioكانادا ئونتارىئو )

«detoxification center )»( نىڭ دىرېكتورى راندى كونسىللورRandy Councillor ئۆزىنىڭ )

بىزنىڭ تىلىمىز يوقاپ »دېگەن ئىلمىي ماقالىسىدە مۇنداق دەيدۇ: « زېمىننىڭ ئاۋازى بىزنىڭ تىلىمىزدا»

مۇنداق تۆت  كېتىۋاتىدۇ. مانا بۇ ناچارلىشىشنىڭ بىرىنچى ئاالمىتى. بىزنىڭ مىللىي ھاياتىمىز

قارىشى، ۋە تىل. -ئېلېمېنتنىڭ ئاساسىدا مەۋجۇد بولۇشى كېرەك: ئەنئەنە، مەدەنىيەت، قىممەت كۆز

ئەگەر سىز بۇ تۆت ئاساسنىڭ بىرسىنى يوقىتىپ قويسىڭىز، بىزنىڭ مىللىي ھاياتىمىز چۇۋۇلۇشقا باشاليدۇ. 

شلىك ۋە باشقا ناچار ئەھۋالالرغا دۇچ شۇنىڭ بىلەن بىز مۇشۇنداق چۇۋۇلۇشنىڭ ئاالمىتى بولغان ھاراقكە
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 «كېلىمىز.

ىشلىتىش بىز قانۇنىي جەھەتتە مۇھاكىمە يۈرگۈزۈشتىن بۇرۇن، كېمەيتمە مائارىپتا زورلۇق كۈچى ئ

ەمئىيەتشۇناسلىق ئوقۇتۇش ۋە ج-ئۇسۇللىرى، ھەمدە ئاشۇنداق قىلىشتىن كېلىپ چىقىدىغان ئوقۇ

لىالرغا كېمەيتمە مائارىپ دېگىنىمىز، باتىلىپ ئۆتىمىز. جەھەتتىكى يامان ئاقىۋەتلەر ئۈستىدە توخ

 الىالرنىڭبئۇالرنىڭ ئانا تىلىنى ئۆگەتمەي، ئۇنىڭ ئورنىغا ھۆكۈمدار تىلنى ئۆگىتىش، شۇ ئارقىلىق 

 سىيىچىلىكئانا تىلىنى ئۇالرنىڭ تىل بىلىمى ئىچىدىن چىقىرىۋېتىشقا قارىتىلغان. بۇ بىر ئاسمىالت

ئېغىر  بىۋاسىتە تەن زەخمىلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇنداقال ناھايىتىبولۇپ، ئۇنداق قىلىش 

ھۆكۈم  لوگىيىلىك، تىل، چۈشىنىش، ئەستە قالدۇرۇش،پىسخوروھىي زەخمىلەرنى، ۋە ناھايىتى ئېغىر 

 قىلىش، خۇالسە چىقىرىش، ۋە ئاساسالش )ياكى سەۋەبىنى تېپىش( ئىقتىدارلىرى )ئىنگلىزچە

cognitive ability )ىلەن ساالمەتلىك ب-جەھەتتىكى، ھەمدە ناھايىتى ئېغىر مائارىپ، تەن

 مەڭگۈلۈك مۇناسىۋەتلىك ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي زەخمىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنداق زەخمىلەر

 يدۇ.بولىدۇ: يەرلىك مىللەت خەلقلىرى بۇنداق زەخمىلەرنىڭ تەسىرىدىن بىر ئۆمۈر خالىي بواللما

 

ە ۋ« سەۋزە»، «تاياق»ىللەت مائارىپىدا قوللىنىلىدىغان زوراۋانلىق كۈچلەر: ( يەرلىك م2)

 «ئىدىيە»

ھان جەمئىيەتشۇناسلىق ۋە مائارىپشۇناسلىق نۇقتىسىدا تۇرۇپ، بىز تىنچلىق تەتقىقاتچىسى جو

خىل  3غا قويغان زوراۋانلىق كۈچىنىڭ مۇنداق يىلى ئوتتۇرى-1980( Johan Galtungگالتۇڭ )

ە ۋ« سەۋزە»، «تاياق»سۋىرلەيمىز: ھۆكۈمدارالر بىر ئورتاق مەقسەتكە يېتىش ئۈچۈن شەكلىنى تە

 خىل كۈچتىن پايدىلىنىدۇ. 3دىن ئىبارەت « ئىدىيە»

ىش ئىشلىتىشنىڭ مىساللىرىدىن مۇنداقلىرى بار: جىسمانىي زوراۋانلىق كۈچى ئىشلىت« تاياق»

تكەنلىكى تىلىنى ئىشلە-بالىالرغا ئۆز ئاناانىسىدىن ئايرىپ ئەكېتىش، ئ-ئارقىلىق بالىالرنى ئاتا

 سەۋەبى بىلەن تەن جازاسى بېرىش، ياكى ئۇالرغا تاماق بەرمەسلىك.

ارىلىقتا، نورۋېگىيىدىكى ئوقۇتقۇچىالر سائامى يىلىغىچە بولغان ئ-1920يىلىدىن -1851

(Saami( ۋە كىۋېن )Kvenمىللىتىدىن بولغان بالىالرغا نورۋېگىيە تىلى ئۆگىتىشتە ) ەتىجە ياخشى ن

ەمبەغەل كقازانغان بولسا، ئۇالرغا مۇكاپات تەرىقىسىدە قوشۇمچە مائاش بېرىلگەن. شۇنداقال، ئەگەر 

ىتىشكە انا تىلىنى تاشلىۋېتىش بەدىلىگە نورۋېگىيە تىلىنى ئۆگىنىش ۋە ئىشلئئانىالر ئۆز -بالىالر ۋە ئاتا

تىغا ئېرىشكەن. بۇ كېچەك مۇكاپا-ۋە كىيىم نىسبەتەن ئاكتىپ پوزىتسىيە تۇتقان بولسا، ئۇالر تاماق

 ئىشلىتىش، دەپ ئاتالغان.« سەۋزە»خىل ئۇسۇل 

 ىم توختىلىمىز.قىسمىدا ئاير-3دىن پايدىلىنىش مەسىلىسى ئۈستىدە مۇشۇ ماقالىنىڭ « ئىدىيە»

 

 لوگىيە جەھەتتىن ئايرىلىش، ھەمدە باشقا بىرپىسخوئۆز تىلى، مەدەنىيىتى ۋە مىللىي ئۆزلۈكىدىن 

تىل، مەدەنىيەت ۋە كىملىكتىكى ئادەمگە ئايلىنىش كۆپىنچە ئەھۋالدا ئۆز مىللىتىدىن جىسمانىي 

قوپۇپ -جەھەتتە ئايرىلىش نەتىجىسىدە ۋۇجۇدقا كېلىدۇ. بىر دۆلەت ھاكىمىيىتىنىڭ مەكتەپتە يېتىپ

لەت لئوقۇيدىغان مەكتەپ ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش ئورۇنالرنى مەجبۇرى يولغا قويۇشى، يەرلىك مى

يى بىلەن ئۆز جەمئىيىتىدىن ناھايىتى ۆجەمئىيىتىدىن ئايرىۋېتىش، ئۆز ئ يىدىن ۋە ئۆزۆبالىلىرىنى ئۆز ئ

يىراقتىكى ئورۇنغا يۆتكىۋېتىش، بەزىدە ھەتتا ھۆكۈمران مىللەت جەمئىيىتىدىكى ئائىلىلەردە 
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( submersion education« )غەرق قىلىپ ئۆگىتىش تۈزۈمى»تۇرغۇزۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. 

دىكى بالىالرنىڭ دەم ئېلىش كۈنلىرى ۋە ئوقۇش ئاخىرالشقاندا ئۆز جەمئىيىتىگە جىسمانىي جەھەتتىن 

قايتىپ كېلىشىگە كۆپىنچە ئەھۋالدا يول قويۇلدى. لېكىن، ھۆكۈمەت بۇنداق ئىشالرغا شەرتلىك يول 

رمۇ بار. بالىالرنى ئۆز قويىدىغان، بەزىدە بولسا بۇنداق ئىشالرنى مەڭگۈ چەكلەيدىغان ئەھۋالال

بۇ —ئانىسىنىڭ تەسىرىدىن ئايرىۋېتىشكە ئۇرۇنىدىغان ئىشالر تېخى ئاخىرالشقىنى يوق-ئاتا

 جەھەتتىكى ھازىرمۇ مەۋجۇد بولۇپ تۇرۇۋاتقان مىسالالر ئىنتايىن كۆپ.

 

ە ۋنىڭ مائارىپشۇناسلىق، جەمئىيەتشۇناسلىق، جىسمانىي « غەرق قىلىپ ئۆگىتىش تۈزۈمى( »3)

 لوگىيىلىك جەھەتلەردىكى يامان ئاقىۋەتلىرىسخوپى

دىن مۇنداق بولىدۇ: مەكتەپ يېشى« غەرق قىلىپ ئۆگىتىش تۈزۈمى»ئەركىن سىدىقنىڭ ئىزاھاتى: 

ۇلۇپ بۇرۇن باشقا بىر مىللەت رايونىغا كۆچۈپ بارغان بالىالر ئاشۇ يات مىللەت بالىلىرىغا قوش

 ات تامام(ت تىلىدىن ئايرىم دەرس بېرىلمەيدۇ. )بۇ ئىزاھئوقۇيدىغان بولۇپ، بۇ بالىالرغا يات مىللە

نىڭ لىرىنى ئىشلىتىش «تاياق»جىسمانىي جەھەتتىكى ئايرىۋېتىش ۋە باشقا ئاسمىالتسىيىچىلىك 

ىدارلىرى لوگىيە، چۈشىنىش، ئەستە قالدۇرۇش، ھۆكۈم قىلىش، خۇالسە چىقىرىش، ۋە ئاساسالش ئىقتپىسخو

ە ۋتنىڭ تىل ىپ جەھەتتە ئىنتايىن زىيانلىق تەسىرى بار بولۇپ، بىر مىللەجەھەتتە، ھەمدە تىل ۋە مائار

ۇقتىالر نمەدەنىيەت جەھەتتىكى ۋەيرانچىلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تۆۋەندە بىز مۇنداق بىر قانچە 

 ھەققىدىكى مىسالالرنى تەسۋىرلەپ ئۆتىمىز:

 سى جەھەتتىكى يامان ئاقىۋەتلەر.وقۇتۇش نەتىجىئ-[ كېمەيتمە مائارىپتىن كېلىپ چىققان ئوقۇ1]

لەتتىكى [ جەمئىيەت، ئىقتىساد ۋە باشقا ئىجتىمائىي يامان ئاقىۋەتلەر، مەسىلەن، يەرلىك مىل2]

ىشى، يۇقىرى نىسبەتلىك ئىشسىزلىق، تۆۋەن كىرىم، ئىقتىسادىي ۋە ئىجتىمائىي ئورنىنىڭ تۆۋەنلىش

 رىپتار بولۇشى.مىللىي خاسلىقتىن ياتلىشىشى ۋە روھىي كېسەللىككە گى

، [ يۇقىرىقى ئىككىنچى ئاقىۋەتتىن كېلىپ چىققان يامان جىسمانىي ئاقىۋەتلەر، مەسىلەن3]

 قان ئادەمھاراقكەشلىك، زىناخورلۇق، ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش، زوراۋانلىق كۈچى ئىشلىتىشتىن كېلىپ چىق

 ئولتۇرۇش، ۋە باشقىالر.

ىغان قوپۇپ ئوقۇيد-ۇ مەكتەپتە يېتىپلوگىيىلىك ئاقىۋەتلەر، بولۇپمپىسخو[ يامان 4]

 مەكتەپلەردە يۈز بەرگەن ئېچىنىشلىق ئەھۋالالر.

 

 ئەركىن سىدىقنىڭ ئىزاھاتى: ئۇيغۇر جەمئىيىتى ۋە ئۇيغۇر ھاياتىدا يۇقىرىقى بىر قانچە

اقالىنىڭ جەھەتلەردە يۈز بەرگەن ۋە يۈز بېرىۋاتقان مىسالالر ئىنتايىن كۆپ. شۇڭالشقا، ۋاقىت ۋە م

 مىنى كۆزدە تۇتۇپ، ئەسلىدىكى ماقالىدا بېرىلگەن مىسالالرنى بۇ يەردە تەپسىلىي بايانھەج

 قىلمايمەن. )بۇ ئىزاھات تامام(

 

قوپۇپ ئوقۇيدىغان )ياكى ياتاقلىق( -نۇرغۇن بالىالر كۈندۈزلۈك مەكتەپلەر ۋە مەكتەپتە يېتىپ

قۇتۇشنىڭ سەۋەبى بىلەن ئۆز ئانا ئو-ئوقۇتۇش جەريانىدا ياكى ئاشۇنداق ئوقۇ-مەكتەپلەردىكى ئوقۇ

تىلىنىڭ بىر قىسمىنى ياكى ھەممىسىنى يوقىتىپ قويىدۇ. بۇنداق ئىشالر بەزىدە بىر ئەۋالد دەۋرى 

ئىچىدىال يۈز بېرىدۇ. بۇ جەھەتتە دۇنيادا مىڭلىغان مىسالالر بار. بۇ يەردىكى مەسىلە بالىالر ئوقۇغان 



 

 

 قىسىم(-7ئەركىن سىدىق يازمىلىرى )تور كىتاب 

58 

ەس. بۇ يەردىكى ئاساسلىق مەسىلە مەكتەپنىڭ مەكتەپنىڭ قانداق مەكتەپ ئىكەنلىكىدە ئەم

ئوقۇتۇش نىشانى بالىالرغا ئانا تىل ئاساسىدا باشقا تىلنىمۇ ئۆگىتىشمۇ ياكى ئانا تىلنى ئۇالرنىڭ -ئوقۇ

تىل ئىقتىدارى قاتارىدىن كېمەيتىشمۇ، دېگەن نۇقتىدا. بالىالرنىڭ ئۆز ئانا تىلىنى ساقالش ۋە 

بىر ئېنىق نىشان قىلغان ئاساستا ئۇالرنى يۇقىرى سەۋىيىلىك قوش مۇستەھكەم تەرەققىي قىلدۇرۇشنى 

چىقماسلىقتا. لېكىن، ئاسمىالتسىيىچىلىك كېمەيتمە -تىللىق كىشىلەردىن قىلىپ تەربىيىلەپ چىقىش

مائارىپ تۈزۈمى ھازىرغىچە ۋە ھازىرمۇ يەرلىك ۋە ئاز سانلىق مىللەتلەردىن كېلىپ چىققان گاس ۋە 

ئوقۇتۇش ئۇسۇلى بولۇپ تۇرماقتا. -مايدىغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئەڭ ئاساسلىق ئوقۇقۇلىقى ياخشى ئاڭلى

ئەنئەنىۋى مەكتەپلەر، ھەمدە بالىالر باشالنغۇچنى ئۆز ئانا تىلىدا باشالپ، ھۆكۈمران تىلدىكى 

ئۆتكۈنچى ئوقۇتۇش »سەۋىيىسى يۇقىرى كۆتۈرۈلگەندە ئاشۇ ھۆكۈمران تىل سىنىپىغا يۆتكىلىدىغان 

نى يولغا قويغان مەكتەپلەردىمۇ يەرلىك مىللەت بالىلىرىنىڭ ئۆز ئانا تىلىدىكى « ىسىپروگرامم

سەۋىيىسى ئىنتايىن ناچار ھالەتتە تۇرماقتا. شۇڭالشقا ئۇالر ئانا تىلىنى ئۆز ئۆيىدە ئىشلىتەلمەيدۇ، ياكى 

لتۈرۈپ چىقارغان بولمىسا ئانا تىلىنى ئۆزىنىڭ بالىلىرىغا ئۆتكۈزۈپ بېرەلمەيدۇ. مائارىپ تۈزۈمى كە

تىل جەھەتتىكى ئاسمىالتسىيىچىلىك دېگىنىمىز، مۇشۇنداق ئاسمىالتسىيىگە ئۇچرىغان كىشىلەرنىڭ 

بالىلىرى ياكى نەۋرىلىرى ئانا تىلنى ئۆگەنمەيدۇ، دېگەننى كۆرسىتىدۇ. بۇنداق كىشىلەر تىل جەھەتتە 

 باشقا بىر مىللەتكە مەجبۇرى ئۆزگەرتىلىدۇ.

ز بېشىدىن ئۆتكۈزگەن يەرلىك بالىالر بىلىم ئوقۇتۇشنى ئۆ-ىلدىكى ئوقۇكېمەيتمە ھۆكۈمران ت

پ ى كەلتۈرۈئېلىش ۋە باشقا روھىي جەھەتلەردە ناھايىتى ئېغىر زىيانالرغا ئۇچرىدى. بۇنداق زىيانالرن

لدا چىقارغان نەرسە دەل ئاشۇنداق مائارىپ تۈزۈمىنىڭ ئۆزىدۇر. يەرلىك بالىالر كۆپىنچە ئەھۋا

 ى ۋە سىرتىدا كەڭ دائىرىدىكى ناچار مۇئامىلىگە دۇچ كېلىدۇ. مائارىپشۇناسلىق،مەكتەپ ئىچ

ۇ نۇقتىنى بلوگىيە ۋە جەمئىيەتشۇناسلىق ساھەلىرىدە ئېلىپ بېرىلغان تەتقىقاتالر پىسخوتىلشۇناسلىق، 

 كىتابتىكى نۇرغۇن يىلىدىكى بىر-2001( تەھرىرلىگەن Maffiكۈچلۈك دەرىجىدە ئىسپاتلىدى. ماففى )

يەنە بىر  ماقالىلەردە كۆرسىتىلىشىچە، تىلنىڭ يوقىلىشىغا سەۋەبچى بولغان بىر نەرسە كۆچمەن بولۇش،

( Tollefson( بىلەن توللېفسون )Tsuiوقۇتۇشتىن ئىبارەت. تىسۇي )ئ-نەرسە بولسا مەكتەپتىكى ئوقۇ

ئىلمىي تەتقىقاتالر  ىلدىكى بىر كىتابتا پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا ئېلىپ بېرىلغاني-2004تەھرىرلىگەن 

ېخى ئاساسىدا مۇنداق بىر يەكۈن خۇالسىلەپ چىقىلغان: بىر يات تىلدىكى ئاساسىي ئىپادىلەرنى ت

ڭ ئوقۇش تولۇق ئۆگىنىپ بواللمىغان بالىالرغا ئاشۇ يات تىلدا دەرس ئۆتۈلسە، يالغۇز بۇ بالىالرنى

ە چىقىرىش، ۋە ئاساسالش نەتىجىسى بىلەن چۈشىنىش، ئەستە قالدۇرۇش، ھۆكۈم قىلىش، خۇالس

ن تونۇشى، ئۆزىگە بولغا-ئىقتىدارلىرىنىڭ تولۇق يېتىلىشىگە دەخلى يېتىپال قالماي، ئۇالرنىڭ ئۆز

 انىغا ئۈنۈملۈك قاتنىشىش قابىلىيىتىگىمۇئوقۇتۇش جەري-غۇرۇرى، روھىي جەھەتتىكى تىنچلىقى ۋە ئوقۇ

 دەخلى يېتىدۇ.

ە ئىنتايىن ئېنىق بولدىكى، قوش تىللىق بالىالرنىڭ نۇرغۇن تەتقىقات نەتىجىلىرىدىن شۇ نەرس

ئاكادېمىيىلىك مۇۋەپپەقىيىتىنى ئالدىن مۆلچەرلەشتە، باشقا ھەر قانداق ئامىلالرغا قارىغاندا، ئۇالرنىڭ 

دەسلەپتە دەرسلەر ئۆز ئانا تىلىدا ئۆتىلىدىغان مەكتەپتە قانچە ئۇزۇن ئوقۇغانلىقى ئەڭ مۇھىم رول 

يەرلىك مىللەتنىڭ ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي ئورنىدىنمۇ مۇھىم بولۇپ، ھۆكۈمران  ئوينايدۇ. بۇ ئامىل

قىلىنغان ياكى ئېزىلگەن يەرلىك مىللەت ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئىستىقبالىنىڭ قانداق بولۇشىدا ئىنتايىن 

دا  «غەرق قىلىپ ئۆگىتىش پروگراممىسى»ھالقىلىق رول ئوينايدۇ. ھازىر ئەڭ ناچار مائارىپ نەتىجىسى 
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ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىالر ئارىسىدا كۆرۈلۈۋاتقان بولۇپ، بۇنداق ئوقۇغۇچىالرغا ئانا تىل يا زادىال 

ئۆتۈلمەيدۇ، ياكى بولمىسا ئانا تىل پەقەت بىر قوشۇمچە دەرس تەرىقىسىدە ئازراقال ئۆتۈلىدۇ. يېڭى 

جىسىگە ئاساسالنغاندا، پەقەت زېلالندىيە مائارىپ مىنىستىرى ئورۇنالشتۇرغان بىر ئىلمىي تەتقىقات نەتى

ئاز سانلىق مىللەت « غەرق قىلىپ ئۆگىتىش تۈزۈمى»ھۆكۈمران تىلدىال ئېلىپ بېرىلىدىغان 

( بىلەن Thomasئوقۇغۇچىلىرى ئۈچۈن ئۈنۈمى ئەڭ تۆۋەن بولغان ئوقۇتۇش ئۇسۇلى ئىكەن. توماس )

زچە قوش تىللىق ئوقۇغۇچىلىرى ئىنگلى–نەپەر ئىسپانىيىچە 210،000يىلى -2002( Collierكوللىئېر )

كۆلەملىك ئىلمىي تەتقىقاتىدىن مۇنداق بىر يەكۈن چىقارغان: بىر يات  –ئۈستىدىن ئېلىپ بارغان كەڭ 

تىل مەكتىپىدە ئوقۇغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئوقۇش نەتىجىسىنىڭ قانداق بولۇشىنى ئۇالرنىڭ دەسلەپتە 

نچە ئۇزاق ئوقۇغانلىقى بەلگىلەيدۇ. بۇنىڭدىن شۇنى دەرسلەر ئۆز ئانا تىلىدا ئۆتىلىدىغان مەكتەپتە قا

كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، يەرلىك مىللەت ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ مائارىپتا مەغلۇپ بولۇشىنى كەلتۈرۈپ 

 دىن ئىبارەت.« غەرق قىلىپ ئۆگىتىش تۈزۈمى»چىقىرىدىغان ئەڭ مۇھىم سەۋەب 

الر شۇنى كۆرسىتىدۇكى، ئۇالر يەرلىك مىللەت خەلقلىرى توغرىسىدىكى نۇرغۇن ستاتىستىكى

ئورۇنغا  ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتە ناھايىتى تۆۋەن ئورۇنغا چۈشۈرۈلگەن. ئۇالرنىڭ بۇنداق

مائارىپ  چۈشۈپ قېلىشىنى كۆپلىگەن تارىخىي، جۇغراپىيىلىك، ئىجتىمائىي، سىياسىي، مەدەنىي، تىل ۋە

رقى ، كۆپىنچە ئەھۋالدا ئۆتمۈشتىكى ياكى ھازىجەھەتتىكى ئامىلالر كەلتۈرۈپ چىقارغان بولسىمۇ

ن مۇستەملىكىچىلىككە ئۇچراش بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولسىمۇ، يەرلىك مىللەت خەلقلىرىنىڭ بۈگۈ

 ئاشۇنداق تۆۋەن ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي ئورۇنغا چۈشۈپ قېلىشىدا بارغانسېرى مۇھىم رول

ەنى ۈمى، بولۇپمۇ كېمەيتمە مائارىپ تۈزۈمى، يئويناۋاتقان نەرسە يولغا قويۇلغان مائارىپ تۈز

قىلىپ ئىشلىتىش  ئوقۇتۇش تىلى-ھۆكۈمران ئورۇندىكى تىلنى يەرلىك مىللەت مائارىپىدىكى ئوقۇ

 بولۇۋاتىدۇ.

غا ەن جازاسىپۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا، ھازىر يەرلىك مىللەت ۋە ئاز سانلىق مىللەت بالىلىرى ئېغىر ت

 شاش باشقاىل بولۇۋاتقان، جىنسىي جەھەتتىن خارلىنىۋاتقان ۋە شۇنىڭغا ئوخئۇچراۋاتقان، تامىقى كەمچ

ىن ناچار مۇئامىلىلەرگە ئۇچراۋاتقان مىسالالر ئىنتايىن كۆپ. ناچار مائارىپ تۈزۈمى سەۋەبىد

ساالمەتلىك -ئىقتىسادىي ئورۇننىڭ ئىنتايىن تۆۋەنلەپ كېتىشى يەرلىك مىللەت بالىلىرىدا تەن

ن جىسمانىي زەخمىلەرنىمۇ كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مەسىلەن، بوۋاقالرنىڭ ئوبداجەھەتتىكى ئېغىر 

، ولماسلىقىبېقىلماسلىقى، بوۋاقالرنىڭ ئەي بولۇش نىسبىتىنىڭ تۆۋەن بولۇشى، ئوزۇقلۇقنىڭ يېتەرلىك ب

اۋالىنىش دخەتەرلىك ئىشالرغا سېلىنىشى، ئىشسىزلىق، باال ئىشچىلىقى، ناچار ئۆي شارائىتى ۋە ناچار 

: ئەھۋالى قاتارلىقالر. ئېغىر دەرىجىدىكى جىسمانىي زەخىملىنىشلەردىن يەنە مۇنداقلىرى بار

رنى ۋە ھاراقكەشلىكتىن كېلىپ چىققان ساالمەتلىك ۋە باشقا بەدەن مەسىلىلىرى، ئۆي ئىچىدە ئايالال

ڭ غانالرنىنىدىبالىالرنى خارالش، زىناخورلۇق، ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش ۋە جىنايى ئىشالر بىلەن شۇغۇللى

لىق پمۇ ياتاقنىسبىتىنىڭ يۇقىرى بولۇشى قاتارلىقالر. بىر قىسىم دۆلەتلەردە، مائارىپ سىستېمىسى، بولۇ

ۋەب مەكتەپلەر، يۇقىرىقىدەك ئەھۋالالرنى پەيدا قىلغۇچى بىۋاسىتە، ئەڭ مۇھىم ۋە ئاساسلىق سە

 ئىكەنلىكى ئىسپاتالندى.

ىكى زەخمىلەرنى مائارىپ تۈزۈلمىسى كەلتۈرۈپ كۆپىنچە ئەھۋالدا تەن ۋە روھىي جەھەتت

( رەسمىي مائارىپ تۈزۈلمىسىنىڭ مىللىي خاسلىققا Deirdre Jordanچىقىرىدۇ. دئېر جوردان )

يىلى -1988كۆلەملىك ئىلمىي تەتقىقات ئېلىپ بېرىپ،  –كۆرسەتكەن تەسىرى ئۈستىدە كەڭ 
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دىكى، ئىقتىسادىي ئاساسالردىن قاڭقىپ تارىخ شۇنى ئىسپاتلى»تۆۋەندىكىلەرنى يەكۈنلەپ چىققان: 

چىققان كۈچلەرنىڭ تەسىرى، ھەمدە يەرلىك مىللەت خەلقىنى ئۆز ماكانى بىلەن باغالپ تۇرىدىغان 

تاراج قىلىنىشى ئۇالرنىڭ مىللىي مەدەنىيىتىنى يوقىتىپ تاشلىدى، ھەمدە -ماددىي بايلىقالرنىڭ تاالن

ئاشۇ يەرلىك مىللەتلەرنى ناچار مىللەت قىلىپ  ئۇالرنىڭ ئېسىل مىللىي خاسلىقىنىڭ ئورنىغا

كۆرسىتىدىغان سەلبىي ئوبرازنى دەسسەتتى. يالغۇز بۇالرال ئەمەس، يەرلىك مىللەتنىڭ مىللىي خاسلىقى 

« بىلەن مىللىي مەدەنىيىتىنى يوقاتقان ئەڭ زور كۈچلەرنىڭ بىرسى مەكتەپتىن ئىبارەت بولدى.

غان نۇرغۇن بالىالر ئۆزىنىڭ ئانا تىلىدىن، مىللىي ئاشۇنداق مائارىپنىڭ تەسىرىگە ئۇچرى

 مەدەنىيىتىدىن، ئۆز ئائىلىسىدىن ۋە ئۆزىنىڭ مىللىي جەمئىيىتىدىن مەڭگۈلۈك ۋىداالشتى.

وتتۇرىلىرىغىچە يىللىرىنىڭ ئ-1900اشلىرى ۋە ئوتتۇرىلىرىدىن تارتىپ يىللىرىنىڭ ب-1800

ىش لەت، ياكى يەرلىك خەلقنى تەلتۆكۈس يوقىتبولغان ئارىلىقتا بىر يەرلىك مىللەت، يەرلىك دۆ

ن قىلغان مىسالالر ساناپ تۈگەتكىلى بولمايدىغان دەرىجىدە كۆپ. ئاشكارا ئېال-مەقسىتىنى ئوچۇق

ىلىشىچە، كانادا ھۆكۈمىتى بەلگىلىگەن يىلى بايان ق-1999نىڭ  (Milloyمەسىلەن، مىللوي )

ەل ھئىندىئانلىقالر مەسىلىسىنى تەلتۆكۈس »ى كانادادىكى ياتاقلىق مەكتەپلەرنىڭ رەسمىي نىشان

 كانادادىكى ھەر بىر ئىندىئانلىق دۆلەتنىڭ سىياسىي»بولغان. ئۇالر مۇنداق دېگەن: « قىلىش

ۇچە، قۇرۇلمىسى ئىچىگە كىرىپ بولمىغۇچە، ئىندىئانلىقالر مەسىلىسى پۈتۈنلەي ھەل بولۇپ بولمىغ

داق ، بىز بۇنشقارمىسى پۈتۈنلەي ئەمەلدىن قالدۇرۇلمىغىچەھەمدە كانادا ھۆكۈمىتىنىڭ ئىندىئانلىقالر با

 «مائارىپ سىياسىتىنى يولغا قويۇشنى ھەرگىزمۇ توختاتمايمىز.

ھەممەيلەنگە چۈشىنىشلىك بولغان سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن، ھازىر ھېچقانداق دۆلەت ياكى 

تكۈزۈش، ۋە ياكى ئۇنى باشقا مائارىپ ئورۇنلىرى مەلۇم بىر مىللەتنى يوقىتىش، ياكى ئۇنىڭغا زەخمە يە

ئاشكارا ئوتتۇرىغا قويالمايدۇ. لېكىن، ئاشۇ دۆلەت بىر -بىر مىللەتكە ئايالندۇرۇش غەرىزىنى ئوچۇق

مىللەتنى يوقىتىش، ئۇنىڭغا زىيانكەشلىك قىلىش ياكى ئۇنى باشقا بىر مىللەتكە ئۆزگەرتىش ئۈچۈن 

ە ئىجرا قىلىۋاتقان سىياسەتلەرنى ئانالىز قىلىش يولغا قويغان تۈزۈلمە، ئىدېئولوگىيىلىك ئامىلالر ۋ

ئارقىلىق ئۇ دۆلەتنىڭ ئاشۇنداق بىر غەرىزى بارلىقىنى بايقىۋالغىلى بولىدۇ. بۇرۇنقى بىر قەدەر 

ئاشكارا ھالدا ئېلىپ بېرىلغان ئىشالر بىلەن سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق، بىز مۇشۇنداق بايقاشالرغا -ئوچۇق

نىپ ئېرىشتۇق. ھۆكۈمران ئورۇندىكى تىلنى يەرلىك مىللەت ۋە ئاز بىر قانچە ئۇسۇلدىن پايدىلى

سانلىق مىللەت بالىلىرىنىڭ ئاساسلىق دەرس ئۆتۈش تىلى قىلىپ ئىشلەتكەندە ئېغىر سەلبىي ئاقىۋەتلەر 

يۈز بېرىدۇ. بۇ نۇقتا بۇرۇنقى كونكرېت، ئىلمىي تەجرىبىدىن ئۆتكەن پاكىتالر ئارقىلىق تولۇق 

نداقال مۇكەممەل نەزەرىيىۋى ۋە ئەمىلى ئىلمىي تەتقىقات پاكىتلىرى ئارقىلىقمۇ ئىسپاتالنغان، شۇ

( قاتارلىق Maggaيىلىدىكى دوكالتىغا ۋە ماگگا )-1953ئىسپاتالنغان )مەسىلەن، ب د ت نىڭ 

غا قاراڭ(. بىز )ئەسلىدىكى «مۇتەخەسسىسلەر ئىلمىي ماقالىسى»يىلىدىكى -2004ئاپتورالرنىڭ 

تورىنى دېمەكچى( شۇنى جاكاراليمىزكى، ئەگەر بىر دۆلەتنىڭ مائارىپ ئەمەلدارلىرى ئاپ 4ماقالىنىڭ 

يۇقىرىقى ئەھۋالالرنى بىلىپ تۇرۇپ، ھۆكۈمران ئورۇندىكى تىلنى يەرلىك مىللەت ۋە ئاز سانلىق 

مىللەت بالىلىرىنىڭ ئاساسلىق دەرس ئۆتۈش تىلى قىلىپ ئىشلىتىش مائارىپ سىياسىتىنى داۋاملىق يولغا 

قويىدىكەن، بۇنداق سىياسەتنى ئۆزگەرتىشنى داۋاملىق رەت قىلىدىكەن، ئانالىتىك، 

تىلشۇناسلىق، جەمئىيەتشۇناسلىق ۋە سىياسەتشۇناسلىق، ۋە مائارىپ سىياسىتىنى ئانالىز -ئىجتىمائىي

ياكى  قىلىش نۇقتىسىدا تۇرۇپ قاراپ، ئۇالردا بىر مىللەتنى يوقىتىش، ياكى ئۇنىڭغا زەخمە يەتكۈزۈش، ۋە
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ئۇنى باشقا بىر مىللەتكە ئايالندۇرۇش غەرىزىنىڭ بارلىقىنى ناھايىتى كۈچلۈك ھالدا 

 مۇئەييەنلەشتۈرگىلى بولىدۇ.

ىقالر ئىندىئانل»ئاشۇنداق دۆلەت ھۆكۈمىتىنىڭ بىر مىسالى كانادا ھۆكۈمىتى بولۇپ، ئۇالرنىڭ 

ى ىقى ۋە ياخشنلىق بالىالرنىڭ پاراۋانلئىندىئا»بىر ئەسىرگە يېقىن ۋاقىت ئىچىدە « ئىشلىرى باشقارمىسى

ۈن ئىش باھانىسى ئاستىدا ئىندىئانلىقالرنى يوقىتىش ئۈچ« تەربىيە كۆرۈشى ئۈچۈن ئىش ئېلىپ بېرىش

 ىلى تاقالغان.ي-1986ئېلىپ بارغان. بۇ باشقارما ئەڭ ئاخىرى 

ڭ بار. ئۇنىبۇ يازمىنىڭ ئۇشبۇ قىسمى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشقان بولۇپ، ئۇنىڭ يەنە داۋامى 

ەققىدە ھ« ئىنسانىيەت ئۈستىدىن ئۆتكۈزگەن جىنايەت»ۋە « ئىرقىي قىرغىنچىلىق»كېيىنكى قىسىملىرى 

 بولىدۇ.

 

 

ر بۇ يازمىدا تىلغا ئېلىنغان شەخسلەر ۋە ئۇالرنىڭ ئەسەرلىرىگە مۇناسىۋەتلىك تو

 ئادرېسلىرى توپلىمى: 

 

 «:ىسلەر ئىلمىي ماقالىسىمۇتەخەسس»( ئۇشبۇ يازمىنىڭ ئەسلى مەنبەسى بولغان 1

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C19_2008_7.pdf 

 

 قىسمى: -1( بۇ يازمىنىڭ 2

http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-54612-fpage-0-toread--page-2.html 

 

ى كنلىكىتكەېقىلىپ ب« ا تىل كۈنىقئارالىق ئانخەل»كۈنىنى -21اينىڭ ئ-2( ب د ت نىڭ ھەر يىلى 3

 )ئۇيغۇرچە( :

http://anatilim.blogbus.com/logs/35011024.html 

http://anatilim.blogbus.com/logs/34715312.html 

 

قىلىپ بەكىتكەنلىگى « ئارالىق ئانا تىل كۈنىخەلق»كۈنىنى -21ئاينىڭ -2( ب د ت نىڭ ھەر يىلى 4

 )ئىنگلىزچە(: 

http://www.un.org/depts/dhl/language/index.html 

http://webworld.unesco.org/imld 

 

 «:قوپە ئېشەك، ئويغان، قۇياش كۆتۈرۈلدى( »5

http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=21148   

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C19_2008_7.pdf
http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-54612-fpage-0-toread--page-2.html
http://anatilim.blogbus.com/logs/34715312.html
http://webworld.unesco.org/imld
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 تىل خەلقئارالىق مۇتەخەسسىسلەر نەزىرىدىكى يەرلىك مىللەت مائارىپى ۋە ئانا

 قىسىم(-3)

 كۈنى -1ئاينىڭ -3يىلى -2009

 

 

نەپەر دۇنياغا تونۇلغان  4( خانىم قاتارلىق Kangasمەن ئۇشبۇ يازمامدا كەڭگېس )

لغان بىرلەشكەن دۆلەتلەر مايغىچە ئېچى-2ئاپرېلدىن -21يىلى -2008مۇتەخەسسىسلەر تەييارالپ، 

دا «يىغىنى ۆۋەتلىك دائىمىي سۆھبەتن-7يەرلىك مەسىلىلەر توغرىسىدىكى »تەشكىالتى )ب د ت( نىڭ 

نىڭ مەزمۇنىنى « مۇتەخەسسىسلەر ئىلمىي ماقالىسى»بەتلىك ئىنگلىزچە  30دوكالت قىلغان 

 تونۇشتۇرۇشنى داۋامالشتۇرىمەن.

رەسمىي مەزمۇننى باشالشتىن بۇرۇن، مەن ئالدى بىلەن ئۆزۈم يېقىندا ھېس قىلغان بەزى 

 تۆۋەندىكى مەلۇم بىر ئۇيغۇر تور بېتىدەلەر ئۈستىدە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمەن. مەن يېقىندا مەسىلى

 ئۇچۇرنى ئوقۇدۇم: 

بۈگۈن مەن داڭلىق يازغۇچىالر بىلەن بىللە بىر سورۇندا بولۇپ قالدىم. ئۇالر تۇيۇقسىزال قوش »

تىلنى مۇالھىزە قىلىشىپ قالدى. مەن ئۇالرنىڭ مۇالھىزىلىرىنىڭ جەۋھىرىنى سىلەرگە يەتكۈزۈشنى توغرا 

للەتنىڭ تەقدىرىنى بەلگىلەيدىغان ، يىراقنى كۆرەرلىك بىلەن ئوتتۇرىغا قويۇلغان، تاپتىم: قوش تىل مى

دانا تەدبىر، ھازىر جەمئىيىتىمىزدە نۇر بەكرىنىڭ قوش تىل سىياسىتىگە قارشى كۆپلىگەن پىكىر يېغىپ 

الرچە ئۇنى تۇزكور، دېيىشتەك ئەھۋالالر بار. بۇ ئۇالرنىڭ پەقەت مىللىي ھېسسىياتى بويىچە، قارىغۇ

دېگەن گېپى خاالس. بۇنى بىز يازغۇچىالر ھېس قىلىپ يەتمىسەك، ئادەتتىكى كىشىلەر ئاسانلىقچە 

چۈشەنمەيدۇ. نۇر بەكرىنىڭ سىياسىتى توغرا بولغان، يەنى ھازىر مىللىتىمىز يېزىقنى ساقالپ قاالمدۇق 

وپقالغان ياكى ناننى تۇتۇپ يەمدۇق دېگەن مەسىلىگە دۇچ كەلدى، ئەگەر سەن كۆرۈنۈش ب

يېزىقىمىزنىال ئوقۇتىمىز دەپ، خەنزۇ تىلىنى چەتكە قاقساڭ، سېنىڭ نېنىڭنى ياتالر تۇتۇپ يەيدۇ. ئەگەر 

سەن بۇ تىلنى بىلسەڭ ئۆزۈڭنىڭ نېنىڭنى ئۆزۈڭ تۇتۇپ يەيسە. ھەم مىللىتىمىز بىر قىسىم مىللەتلەردىن 

ىشقا يېزىقىمىزنى التىن يېزىقى ئېشىپ كېتىدۇ. ئەينى ۋاقىتتا رەھمەتلىك سەيپىدىن ئەزىزى نېم

ئاساسىدىكى ھەرپچە يېزىققا ئۆزگەرتتى ، پۈتۈنلەي مىللىتىمىزنىڭ بەزى مىللەتلەردىن تېزدىن ئېشىپ 

كېتىشى ئۈچۈن، لېكىن بۇ ياخشى نىيەت مەركەزدىكىلەر تەرىپىدىن ئەمەلدىن قالدى، بىز يەنە مۇشۇ 

يېزىقى ئەمەس، ئەرەب ھەرپى ئاساسىدا بارلىققا  يېزىقىمىزنى قولالنسۇن، بۇمۇ بىزنىڭ ئۆزىمىزنىڭ

كەلگەن. ئەمدىلىكتە نۇر بەكرى سەيپىدىن ئەزىزىنىڭ يولىنى تۇتۇۋاتىدۇ، مانا بۇ دانا سىياسەت، ئۇ 

بىزنىڭ ئۇيغۇرنى تەرەققىي تاپقۇزماقچى، ئەمما يېزىقىمىزنى قۇربان قىلىش ئارقىلىق قىلماقچى، بۇ 

چەت »ياشاش پۇرسىتى قالدۇرماقچى، نۇر بەكرى ھازىر خەنزۇالرنىڭ  ئارقىلىق كېيىنكى ئەۋالدالرغا

ئەلنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى ئىگىلەپ ئۆزىمىزنى كۈچلەندۈرۈپ، روناق تاپقۇزۇش، ئۆزىمىزنىڭ مېغىزىنى 

دېگەن مۇساپىسىنى قايتا بېسىپ، بىز ئۇيغۇرالرنى يېزىقتىكى ئاچچىق قىسمەتلەردىن « ئۆزىمىز چېقىش

اقچى، ئەگەر ئۇيغۇرالر يېزىق ئۆتكىلىدىن جايىدا ئۆتۈپ كەتسە قالدى ئىشالر بىراقال قۇتقۇزم
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كېيىنكىلەرگە ئامانەت، مانا بۇ نۇر بەكرىنىڭ ئاجايىپ يىراقنى كۆرەرلىك بىلەن يولغا قويغان 

)شەخسىيلەرنىڭ «  سىياسىتى. مانا بۇالر بۇ داڭلىق يازغۇچى، ئەدەبىي تەنقىدچىلىرىمىزنىڭ پىكرى.

باشقا بىر قىسىم جايلىرى قىسقارتىلدى.( مەن بۇ ئۇچۇرنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن، بىرەر  ئىسمى ۋە

ھەپتىگىچە بىر ئىنتايىن مۇرەككەپ روھىي ھالەت ئىچىدە ئۆتتۈم. ماقالە يېزىشنى داۋامالشتۇرۇشقا قولۇم 

كىشىلەرنىڭ بىر زادىال بارمىدى. ناھايىتى كۆپ ئويالندىم. ئۇيغۇرالر ئىچىدىكى بىلىمى ئەڭ يۇقىرى 

مەسىلىسىگە مۇشۇنداق « قوش تىللىق مائارىپ»قىسمى بولغان ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىنىڭ بەزىلىرى 

قارايدىكەن. تۆۋەن قاتالمالردىكى يېڭى مائارىپ سىياسەتلىرىنى تۈزۈپ چىقىپ ئىجرا قىلىۋاتقان 

 الردىنچۇ؟ئۇيغۇر ئەمەل ئەھلىلىرىدىن نېمىنى ئۈمىد قىلىش مۇمكىن؟ ئادەتتىكى پۇقرا

لدىن ئويالپ باقسام، ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئالىي مەكتەپلەردە ئۇيغۇر تىلىنى ئىشلىتىشنى ئەمە

كى ەھلىمۇ يائقالدۇرۇش تەكلىپىنى ئەڭ دەسلىپىدە بىر ئۇيغۇر ئوتتۇرىغا قويغان ئىكەن. ئۇ ئادەم بىلىم 

شتۇرۇپ ۇشبۇ يازمامدا تونۇئەمەل ئەھلىمۇ، ئۇنىسى ماڭا ئېنىق ئەمەس. ئىشقىلىپ ئۇ كىشىنىڭ مەن ئ

ارىپى ۋە ئۆتكەن چەت ئەللەردىكى تارىخىي پاكىتالر، تارىخىي تەجرىبە ساۋاقالر، يەرلىك مىللەت مائ

لىرى، ھەمدە بۇ جەھەتتىكى خەلقئارالىق پەن نەزەرىيى-ئانا تىل توغرىسىدىكى ھازىرقى زامان ئىلىم

ىكەنلىكى ئېنىق. مېنىڭ ئاڭلىشىمچە، ئۇيغۇر ېلىشىملەردىن ئانچە خەۋىرى يوق بىر ئەرباب ئك-قانۇن

ۇش نى يولغا قوي «قوش تىللىق تەربىيە»دىيارىدىكى باشالنغۇچ مەكتەپ ھەتتا يەسلىدىن تارتىپ 

ىكەن. سىياسىتىنى دەسلەپتە كۆتۈرۈپ چىققان كىشىمۇ بىر يۇقىرى دەرىجىلىك ئۇيغۇر ئەمەل ئەھلى ئ

ۇ؟ ىم مىللەتقانالرنىڭ ئۆز تىلى يوق، لېكىن ئۇالر بىر ئايرتۇڭگ»ئاڭلىسام ئۇ كىشى ھەتتا بىر يىغىندا 

دېگەنگە ئوخشاش « مەن ئۇيغۇرچىنى تازا دېگەندەك بىلمەيمەن، ئەمما مەنمۇ بىر ئۇيغۇرغۇ؟

 سۆزلەرنى قىلغانىكەن.

قىسمىدا تەسۋىرلەپ ئۆتكىنىمدەك، دۇنيادىكى بىر قىسىم -2ۋە  -1مەن ئۇشبۇ يازمامنىڭ 

ۋاسىتىسىدىن پايدىلىنىپ يەرلىك مىللەتلەرنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ يوقىتىش  دۆلەتلەردە مائارىپ

يىللىرىنىڭ باشلىرىدىال باشالنغان بولۇپ، نۇرغۇن مىللەتلەر مانا ئاشۇنداق -1800ئىشلىرى 

سىياسەتنىڭ قۇربانى بولۇپ كەتكەن. ھەتتا ھازىر دۇنيادا ئەڭ ئىلغار دۆلەت بولۇپ سانىلىدىغان 

لەن كانادامۇ ئەينى ۋاقىتتا ئۆز دۆلەتلىرىدىكى ئىندىئانلىقالرنى مانا ئاشۇنداق ۋاسىتە ئامېرىكا بى

ئامېرىكا ئىندىئانلىرى »نىڭ ئەپەندىدە مەن ئوقۇرمەنلەرگە ئابرال بىلەن يوقاتقان. بۇ يەر

دېگەن يازمىسىنى بىر قېتىم ئوقۇپ چىقىشىنى تەشەببۇس قىلىمەن. ئۇ « تەقدىرىدىن ئويلىغانلىرىم

اقالىنىڭ تور بەت ئادرېسى مۇشۇ يازمىنىڭ ئاخىرىدا بار. يۇقىرىقى بىر ئابزاس ئۇچۇردىن م

كۆرىۋالغىنىمىزدەك، ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىر قىسىم كىشىلەر ئۆزلىرىنى مۇنداق ئىككى تالالش 

پ قېلىش، يولىدىن پەقەت بىرسىنىال تالالشقا مەجبۇر، دەپ قارايدىكەن: ئۇنىڭ بىرى ئانا تىلنى ساقال

يەنە بىرى بولسا قولىدىكى ناننى ساقالپ قېلىش. لېكىن، پۈتۈن دۇنياغا تونۇلغان، پۈتۈن دۇنيا ئېتىراپ 

قىلىدىغان، ب د ت مۇ بىر مەسلىھەتچى سۈپىتىدە قاراۋاتقان كەڭگېس خانىم ئۆزىنىڭ پۈتۈن ئۆمرىنى 

ئەگەر سىز »قىلىپ، ئەڭ ئاخىرىدا يەرلىك مىللەتنىڭ ئانا تىلى ھەققىدىكى تەتقىقاتالر ئۈچۈن سەرپ 

سىنىپتىن تارتىپ ئۆز ئانا تىلىڭىزنى ئۆگەنمەيدىكەنسىز، سىز ئۆز ئانا تىلىڭىزدىنمۇ -1باشالنغۇچ 

دېگەنگە ئوخشاش بىر « ئايرىلىسىز، مىللىتىڭىزنىمۇ يوقىتىسىز، ھەمدە قولىڭىزدىكى ناندىنمۇ ئايرىلىسىز

كىم ئىكەنلىكىنى تېخىمۇ تەپسىلىيرەك بىلمەكچى  خۇالسىگە كەلگەن. ئەگەر كەڭگېس خانىمنىڭ

قىسمىنى ئوقۇڭ. ئەگەر ئىنگلىزچىنى بىلسىڭىز مۇشۇ يازمىنىڭ ئاخىرىسىدا -1بولسىڭىز، ئۇشبۇ يازمىنىڭ 
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قوش تىللىق »بېرىلگەن كەڭگېس خانىمنىڭ تەرجىمىھالىنىمۇ كۆرۈپ بېقىڭ. بەزى دۆلەت ھۆكۈمىتىنىڭ 

رلىك مىللەت بالىلىرىغا ئانا تىلنى ئۆگەتمىگەندە كېلىپ چىقىدىغان توغرىسىدا، ھەمدە يە« مائارىپ

يامان ئاقىۋەتلەر توغرىسىدا ئېلىپ بارغان ھېچقانداق ئىلمىي تەتقىقاتلىرى يوق. ئۇنداق قىلىشنىمۇ 

ئانچە خاالپ كەتمەيدۇ. لېكىن ئۇالر يەرلىك مىللەتلەرنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىشتا ناھايىتى زور 

اقالرغا ئىگە بولۇپ، ئۇالرنى بۇ جەھەتتە دۇنيا بويىچە ئەڭ يۇقىرى سەۋىيىگە ئىگە، ساۋ-تەجرىبە

دېيىشكە بولىدۇ. مەن ھازىرغىچە ئوقۇغان قوش تىللىق مائارىپ، يەرلىك مىللەت مائارىپى ۋە ئانا تىل 

دا يولغا توغرىسىدىكى ئىلمىي ماقالە ۋە كىتابالرنىڭ مەزمۇنىغا ئاساسالنغاندا، ھازىر ئۇيغۇر دىيارى

قويۇلۇۋاتقان بىر قىسىم مائارىپ تۈزۈملىرى ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ خەنزۇ تىل ساۋاتىنى تولۇق چىقىرىدۇ، 

لېكىن، ئۇالرنىڭ بىلىم ئاساسىنى ھەرگىزمۇ نورمال تولۇقسىز ۋە تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ سەۋىيىسىگە 

ەر بىلەن ھەرگىزمۇ رىقابەتلىشەلمەي، ئاپىرالمايدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇالر جۇڭگو جەمئىيىتىدە يات مىللەتل

پەقەت خەنزۇ تىلىنى ۋاسىتە قىلغان تۆۋەن دەرىجىلىك خىزمەتلەرگىال يارايدىغان ئادەملەردىن بولۇپ 

يېتىشىپ چىقىدۇ. ئۆزلىرىنىڭ ئانا تىلدىن تولۇق ساۋاتى چىقمايدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئۆزىنىڭ 

تىنى ئۆتكۈزۈپ بېرەلمەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇر تىلى ۋە بالىلىرىغا ئانا تىل بىلەن ئۇيغۇر مەدەنىيى

« مۇتەخەسسىسلەر ئىلمىي ماقالىسى»ئۇيغۇر مەدەنىيىتى يوقايدۇ. كەڭگېس خانىم ۋە ب د ت نىڭ 

يىللىقىدىن باشالپ پەقەت -1دىكى ئىلمىي نەزەرىيىلەرگە ئاساسالنغاندا، يەسلى ۋە باشالنغۇچنىڭ 

رسلەرنى يات تىلدا ئۆتۈش، يات مىللەت بىلەن يەرلىك مىللەت يات تىلنىال ئۆگىتىش، ھەممە دە

ئوقۇيدىغان ياتاقلىق -مەكتەپلىرىنى بىرلەشتۈرۈۋېتىش، يەرلىك مىللەت بالىلىرىنى مەكتەپتە يېتىپ

مەكتەپنى يولغا قويۇش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ئۆز ئانا تىل مۇھىتىدا ياشاش پۇرسىتىنى يوق قىلىۋېتىش، 

ئىچىدە چەكلەش، بالىالرنى كىچىكىدىن باشالپال ئۆز ئۆيىدىن ۋە ئۆز مىللىي ئانا تىلنى مەكتەپ 

رايونىدىن يىراق جايالردىكى يات مىللەت رايونىغا ئەۋەتىپ ئوقۇتۇش، يات تىل ئوقۇتۇشىدا 

كۆرۈنەرلىك نەتىجە كۆرسەتكەن ئوقۇتقۇچىالرنى مۇكاپاتالش، يات تىل ئوقۇتۇشىدا نەتىجىسى ياخشى 

ەرنىڭ ئىقتىسادىي ياردەم مىقدارىنى ئۆستۈرۈپ بېرىش ۋە ئۇالرنىڭ مەكتەپ شارائىتىنى بولغان مەكتەپل

باشقىالرنىڭكىدىن جىق ياخشى قىلىپ بېرىش قاتارلىق بىر قاتار ئىشالر دەل بىر يەرلىك مىللەتنى 

 ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ يوقىتىشنىڭ كەم بولسا بولمايدىغان خۇرۇچىدىن ئىبارەتتۇر.  

دېگەندەك سۆزلەرنى « ئۇيغۇر مائارىپىنى بەرپا قىلىش»نداشلىرىمىز ئۆز يازمىلىرىدا بەزى قېرى

دەيدىغان ئىش مەۋجۇد ئەمەس. ئۇيغۇر « ئۇيغۇر مائارىپىنى بەرپا قىلىش»ئىشلىتىدىكەن. مېنىڭچە 

يىلالردىال ئاللىقاچان بەرپا بولۇپ بولغان. مېنىڭ بىلىشىمچە، ئاشۇ چاغدىال سابىق -50مائارىپى 

سوۋېت ئىتتىپاقىدا تەربىيىلىنىپ كەلگەن بىر ئوقۇتقۇچىالر قوشۇنىنىڭ كۈچى بىلەن ئۇيغۇر مائارىپىنىڭ 

يىلى مەن شىنجاڭ -1978سەۋىيىسى جۇڭگو جەمئىيىتىدە خېلى يۇقىرى ئورۇننى ئىگىلىگەن. 

ۇچ ۋە ئوتتۇرا ئۇنىۋېرسىتېتىغا قوبۇل قىلىنىپ ئۈرۈمچىگە كەلگەندە، ئۇيغۇر دىيارىدىكى بارلىق باشالنغ

مەكتەپلەرنىڭ ھەممىسى ئۇيغۇر تىلىدىكى مەكتەپلەر بولۇپال قالماستىن، شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى، 

شىنجاڭ سانائەت ئىنستىتۇتى، شىنجاڭ يېزا ئىگىلىك ئىنستىتۇتى، قەشقەر پېداگوگىكا ئىنستىتۇتى ۋە ئىلى 

ۇ ئۇيغۇر تىلىدا دەرس ئۆتىدىغان پېداگوگىكا ئىنستىتۇتى قاتارلىق ئالىي مەكتەپلەرنىڭ ھەممىسىم

كۈچلۈك ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلىرى بىلەن قوشۇنلىنىپ بولغان ئىكەن )ئاشۇ ئوقۇتقۇچىالرنىڭ بىرسى ماڭا 

فىزىكا دەرسى بەرگەن، مەن ئەڭ ھۆرمەتلەيدىغان ۋە ئەڭ قايىل بولغان ئوقۇتقۇچىالرنىڭ بىرى بولغان 

ئەگەر مەن چەت ئەلگە چىقىپ كەتمىگەن بولسام، »ىق ئۇستازىم غاپپار ئابدۇغېنى ئىدى. مەن داۋامل
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، دەپ ئوياليتتىم. ئالدىنقى «ئاشۇ غاپپار ئاكا ئۇچرىغان ئادالەتسىزلىككە مەنمۇ ئۇچرىغان بوالتتىم

يېشىدا ئۈرۈمچىدە ۋاپات بولغىنىنى ئاڭالپ،  73فېۋرال كۈنى -24كۈنى مەن بۇ ئاكىمىزنىڭ مۇشۇ 

ئازابالندىم. مەرھۇمنىڭ ياتقان يېرى جەننەتتە بولغاي.( مېنىڭ ئىنتايىن قايغۇردۇم. ئىنتايىن 

بىلىشىمچە، پۈتۈن جۇڭگو بويىچە شۇ چاغدا ئالىي مەكتەپتە ئۆز ئانا تىلىدا دەرس ئۆتەلەيدىغان 

يەرلىك مىللەتلەردىن پەقەت ئۇيغۇرالرال بار ئىدى. ئۇيغۇر مائارىپى ھازىرغىچە نۇرغۇن ياراملىق 

دېگەن يازمامدا تىلغا « ئۇيغۇرالر دۆت ئەمەس، ئەقىللىق»ى. مەسىلەن، مەن كىشىلەرنى يېتىلدۈرد

ئالغان كىشىلەرنىڭ كۆپىنچىسى ئۇيغۇر مائارىپىنىڭ مەھسۇلى بولۇپ، مەنمۇ شۇالرنىڭ بىرى. قىسقىسى، 

قىلىش ئەمەس. ھازىرقى مەسىلە ئاللىقاچان بەرپا « ئۇيغۇر مائارىپىنى بەرپا قىلىش»ھازىرقى مەسىلە 

ۇپ بولغان ئۇيغۇر مائارىپىنىڭ يوق قىلىنىشى. پۈتۈن ئۇيغۇرالر دۇچ كەلگەن بىر كەسكىن مەسىلە بول

تىن ئىبارەتتۇر. مەن ھەر بىر ئۇيغۇر «ئۇيغۇر مائارىپىنى قوغداپ ۋە ساقالپ قېلىش»بولسا، 

 ىمەن.قېرىندىشىمىزنىڭ بۇ ھەقىقەتنى ھېچقانداق ۋاقىتتا ئەستىن چىقىرىپ قويماسلىقىنى ئۈمىد قىل

 

زلەرگە مەن ئەمدى يازمامنىڭ ئەڭ بېشىدا تەسۋىرلىگەن بىر قانچە ئۇيغۇر يازغۇچىالر قىلغان سۆ

ىغان لىپ كېلىدقايتىپ كېلەي. مېنىڭچە ھازىر ئۇيغۇر مائارىپىدا مىللەتكە ئىنتايىن ئېغىر زىيانالرنى ئې

ن رالر ئۈچۈىكى كىشىلەر: ئۇيغۇبۇزغۇنچىلىقالرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىۋاتقانالر ئاساسەن مۇنداق ئۈچ خىلد

ىر نەرسە بخەتىرى ئەڭ چوڭ بولۇۋاتقىنى بىرىنچى خىلدىكى كىشىلەر بولۇپ، ئۇالر توغرىسىدا بۇ يەردە 

رۇننى دېيىش مۇۋاپىق ئەمەس. شۇڭا مەن ئوقۇرمەنلەرنىڭ ئۆز تەپەككۇرىنى ئىشقا سېلىپ، بۇ بوش ئو

 ئۆزلىرى تولدۇرۇۋېلىشىنى سورايمەن.

ن لدىكىسى ئەمەل ئۈچۈن ھەممىدىن ۋاز كېچىدىغان، ئەمەل ئۈچۈن ھەممىنى قۇربائىككىنچى خى

، ىتى تۆۋەنقىلىدىغان، سىياسىي، ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي ئورنى يۇقىرى بولغان بىلەن ساپاسى ناھاي

نى روھىيىتى ناھايىتى چىرىكلىشىپ كەتكەن ئۇيغۇرالر. بۇالرنىڭ سانى كۆپ ئەمەس. ئۇالرنىڭ سا

ك پايدىلىنىش پىرسەنتىنىمۇ ئىگىلىمەيدۇ. لېكىن ئۇالر باشقىالرنىڭ ئىنتايىن كۈچلۈ 5ر نوپۇسىنىڭ ئۇيغۇ

ىدۇ. ر بولۇۋاتقورالى بولۇپ، ئۇالرنىڭ مىللەتكە كەلتۈرۈۋاتقان زىيانلىرى ئىنتايىن زور، ئىنتايىن ئېغى

 ۇ. مەن بۇۋالغىلى بولمايدئۇالر كەلتۈرۈپ چىقارغان نۇرغۇن زىيانالرنىڭ ئورنىنى كەلگۈسىدە تولدۇرۇ

م ن. خۇدايىخىلدىكى كىشىلەرگە ھاياتال بولسام قاتتىق غەزەپلىنىمەن. ئۇالرغا ئىنتايىن نەپرەتلىنىمە

 بۇيرۇسا تارىخ ئۇالرنىڭ تېگىشلىك جاجىسىنى بېرەر.

ئۈچىنچىسى، بىلىم قەھەتچىلىكىدە ياشاشقا مەجبۇر بولغان بىر قىسىم ئۇيغۇر ئەمەل ۋە بىلىم 

ىلىرى. بۇ كىشىلەرنىڭ مېڭىسى يەرلىك مىللەت مائارىپى ۋە ئانا تىل توغرىسىدىكى تارىخىي ئەھل

ئۇالرنىڭ بۇ -ساۋاقالر ۋە ھازىرقى زامان ئىلمىي نەزەرىيىلىرى بىلەن قورالالنغان ئەمەس-تەجرىبە

پەن -ىلىمجەھەتتىكى ئۇچۇرالرغا ۋە بىلىملەرگە ئىگە بولۇش ئىمكانىيىتى ئانچە يوق. بۇ جەھەتتىكى ئ

بىلىملىرىدىن خەۋىرى يوق )ئەگەر مەن چەت ئەلدە بولمىغان بولسام، ياكى ئىنگلىز تىلىنى ھازىرقىدەك 

پۇختا بىلمىگەن بولسام، مۇشۇنداق يازمىلىرىمدا پايدىلىنىۋاتقان ئۇچۇرالرغا ئېرىشىش ماڭىمۇ مۇمكىن 

ۇالر بۇنداق بىلىملەرگە ئانچە قىزىقىپ بولمىغان بوالتتى(. ئىمكانىيىتى بارالر بار دېگەن تەقدىردىمۇ ئ

قوش تىللىق »كەتمەيدۇ. شۇنداق تۇرۇقلۇق، بۇ خىلدىكى ھەر دەرىجىلىك ئەمەل ئەھلىلىرى باشقىالر 

ئىشىدا تۈزۈپ چىققان خاتا اليىھىلەرنى پەقەت ئۆز ھېسسىياتىغا ياكى ئۆز خىيالىغا تايىنىپال « مائارىپ

دېسە، « دوپپىسىنى ئەكەل»ەستىقالۋاتىدۇ. ياكى بولمىسا، باشقىالر قولالۋاتىدۇ. ئۇالرنى ئاۋاز بېرىپ ت
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بېشىنى كېسىپ ئاپىرىپ بېرىۋاتىدۇ. مەسىلەن، ئۇالر ئۇيغۇر باشالنغۇچ مەكتەپنى خەنزۇ مەكتەپ بىلەن 

بىرلەشتۈرۈپ، ئۇنىڭ مۇدىرىنى خەنزۇدىن قىلىش، ئۇيغۇر بالىلىرىنى ئۆز ئۆيى ۋە ئۆز جەمئىيىتىدىن 

سىنىپىدىن باشالپ پەقەت -1ردىكى ياتاقلىق مەكتەپتە ئوقۇيدىغان قىلىش، باشالنغۇچ يىراق جايال

سىنىپىغا كۆچمىگىچە دەرسلىك قىلىپ -3خەنزۇ تىلىنىال ئىشلىتىش، ئۇيغۇر ئېلىپبەسىنى باشالنغۇچ 

ئۆتمەسلىك دېگەندەك ھېچقانداق ئىلمىي ئاساسى يوق خاتا سىياسەتلەرنى تۈزۈپ چىقىپ يولغا 

تىدۇ )مەن يۇقىرىقى ئەھۋالالرنى توردىكى ئىنكاسالردىن بىلدىم(. شۇ سەۋەبتىن ھازىر نۇرغۇن قويۇۋا

پەقەت خەنزۇ تىلىنىال »دېگەن سۆز « قوش تىللىق مائارىپ»ئۇيغۇر مەكتەپلىرىدىكى بالىالر ئۈچۈن 

 بولۇپ قالغىلى تۇرۇپتۇ. يەنى ھېچقانداق ساۋاتى چىقمىغان يات تىلدا« ئۆگىنىش مائارىپى

باشالنغۇچنىڭ ئاساسىي بىلىملىرىنى ئۆگىنىپ ھەزىم قىلىش مۇمكىن بولماي، خېلى كۆپ ساندىكى 

ئوقۇتۇش پائالىيىتى خەنزۇ تىلىنى ئۆگىنىش سەۋىيىسىدىال تۇرۇپ -ئۇيغۇر مەكتەپ بالىلىرىنىڭ ئوقۇ

شىمىزنىڭ قالغىلى تۇرۇپتۇ )بۇنىڭ بىر مىسالى سۈپىتىدە مۇشۇ يازمامنىڭ ئاخىرىسىدىكى بىر توردى

ئىنكاسىنى كۆرۈپ بېقىڭ(. بۇ خىلدىكى ئەمەل ئەھلى ئەمەس كىشىلەر بولسا ئۆز خىيالىغا ياكى ئۆز 

ھېسسىياتىغا تايىنىپ قااليمىقان سۆزلەۋاتىدۇ. رەسمىي بولمىغان شەخسىي سورۇنالردا ئۇنداق سۆزلىسە 

چىدىكى يۇقىرى نوپۇزى مېنىڭچە مەسىلە چوڭ ئەمەس. لېكىن، ئۇنداق قاراشالرنى يېزىپ، خەلق ئى

بىلەن ئېالن قىلسا، ئۇنىڭ مىللەتكە يەتكۈزىدىغان زىيىنىنىمۇ تۆۋەن چاغلىغىلى بولمايدۇ. مەن بۇ 

خىلدىكى كىشىلەرنى ئەيىبلەشنى خالىمايمەن. ئۇنىڭ ئەكسىچە، مېنىڭ ئۇالرغا چوڭقۇر ھېسداشلىقىم 

ۇالرغا قاتتىق ئېچىنماي تۇرالمايمەن. مېنىڭ بار. لېكىن مەن ئۇالردىن قاتتىق ئاغرىنماي تۇرالمايمەن. ئ

ئۇالرغا دەيدىغىنىم، يېڭى ئىشنىڭ قانداق ئىش ئىكەنلىكىنى چۈشەنمىسىڭىز، ئۇنى قوللىماڭ. ئۇنى 

خاتالىقىنى ئۆزىڭىز تېخى ھېچقانداق چۈشىنىپ يەتمىگەن، بۇرۇن توغرىلىقى -تەستىقلىماڭ. توغرا

اسەت قىلىپ بېكىتمەڭ ھەمدە يولغا قويۇپ ئىجرا قىلماڭ. ئىسپاتلىنىپ باقمىغان ئىشالرنى يېڭى سىي

 ئىلمىي ئاساسىنى بىلمىسىڭىز، قااليمىقان سۆزلىمەڭ.

تتە مېنىڭ بۇ جەھە»مەن ئۇيغۇر پاراڭ سورۇنلىرىدا ئەڭ كۆپ ئىشلىتىدىغان سۆزلەرنىڭ بىرسى 

ىم يوق ئانچە خەۋىر مېنىڭ بۇنداق ئىشالردىن»، بولۇپ، يەنە بىرسى «ھېچقانداق بىلىمىم يوق ئىكەن

دىن ئىبارەت. بۇ سۆزلەرنى ئامېرىكا، ياپونىيە ۋە ياۋروپادىكى تەرەققىي تاپقان «ئىكەن

يۈزىڭىز  دۆلەتلەردىكى كىشىلەرمۇ ناھايىتى كۆپ ئىشلىتىدۇ. بىلمىگەننى بىلمەيمەن، دېسىڭىز ھەرگىز

ىكى زنىڭ كىشىلەر كۆڭلىدتۆكۈلمەيدۇ. ھەرگىز ئابرۇيىڭىزغا تەسىر يەتمەيدۇ. ئۇنىڭ ئەكسىچە سى

ە ئورنىڭىز تېخىمۇ ئۆسىدۇ. كىشىلەرنىڭ سىزگە بولغان ھۆرمىتى تېخىمۇ ئاشىدۇ. مەن چەت ئەلد

 ۇ تارىخىيماگىستىرلىق ئۇنۋانىنى ئالغىچە ئوقۇغان بىر قانچە ئۇيغۇرالردىن بەزىبىر ئىشالر، بولۇپم

نى دەپ، سىمۇ قااليمىقان بىر نەرسىلەرئىشالر توغرىسىدا سوئال سورىغىنىمدا، ئۇالر جاۋابنى بىلمى

ىتى ئۆزلىرىنى بىلىملىك قىلىپ كۆرسىتىشكە تىرىشقان ئىشالرنى ئۇچراتتىم. مەن ئۇالردىن ناھاي

ان ئۈمىدسىزلەندىم. سىزنىڭ ئەتراپىڭىزدا سىز ياخشى كۆرىدىغان ئادەملەر بار. سىز ئىشىنىدىغ

ىز سالغاندا، قىسىدا مەسلىھەت سوراشقا موھتاج بولۇپ ئادەملەرمۇ بار. سىز بىر ئىنتايىن مۇھىم ئىش توغر

نىڭ مېنى قايسىسىنىڭ قېشىغا بارىسىز؟ سىز ئۈچۈن قايسىسىنىڭ قىممىتى بەكرەك يۇقىرى؟ مەن باشقىالر

ياخشى كۆرۈشىگە قارىغاندا ماڭا ئىشىنىشىنى بەكرەك ئەۋزەل كۆرىمەن. ئەگەر سىز يۇقىرىقى 

 ڭىز، سىزمۇ مىللەتنىڭ تەقدىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك چوڭ ئىشالردارى بولسىخىلدىكى كىشىلەرنىڭ بى-3

 باشقىالر ئىشەنسە بولىدىغان ئادەملەرنىڭ بىرى بولۇشقا تىرىشىپ بېقىڭ.
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خشاش دېگەنگە ئو« پرىنسىپاللىق ئىشالردا چوقۇم ئىلمىي پوزىتسىيە بولۇشى كېرەك»ئۇيغۇرالر 

ن كوۋېي دېگەن نېمە، چۈشىنەمسىز؟ ستېفې« اللىق ئىشپرىنسىپ»سۆزلەرنى كۆپ ئىشلىتىدۇ. بۇ يەردىكى 

(Stephen Covey ئەپەندى ئۆزىنىڭ )«دېگەن « ئىش ئۈنۈمى يۇقىرى كىشىلەرنىڭ يەتتە ئادىتى

ىش پرىنسىپ بىلەن قىممەت كۆز قارىشى ئوتتۇرىسىدىكى پەرقنى بىلىۋېلكىتابىدا مۇنداق دەيدۇ: 

رسە تاشقى نە ي قانۇنىيەتلەردىن ئىبارەت. ئۇ بىز ئۈچۈن بىرئىنتايىن مۇھىم. پرىنسىپ دېگىنىمىز تەبىئى

يدۇ. بولۇپ، ئۇ ئاخىرقى ھېسابتا بىزنىڭ ھەرىكىتىمىزنىڭ نەتىجىسىنىڭ قانداق بولۇشىنى بەلگىلە

ىتىمىزگە قىممەت كۆز قارىشى بىز ئۈچۈن ئىچكى نەرسىدۇر. ئۇ سۇبيېكتىپ بولىدۇ، ھەمدە بىزنىڭ ھەرىك

جىگە رولنى ئۆتەيدۇ. مەن كىشىلەرنىڭ پرىنسىپنى قەدىرلەيدىغان بىر دەرى يېتەكچىلىك قىلىدىغان

ە سىز، ھەمديېتىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. شۇنداق بولغاندىال سىز ھازىر ئۈمىد قىلغان نەتىجىگە ئېرىشەلەي

ئۈنۈملۈك »شۇ ئارقىلىق كەلگۈسىدە تېخىمۇ زور نەتىجىلەرگە ئېرىشىش ئۈچۈنمۇ يول ئاچااليسىز. مېنىڭ 

نىڭمۇ قا بېرىدىغان ئېنىقلىمام ئەنە شۇ. ھەر بىر ئادەمنىڭ، جۈملىدىن جىنايەتچىلەر« ىش قىلىشئ

 ولسا ئاشۇقىممەت كۆز قارىشى بار. قىممەت كۆز قارىشى كىشىلەرنىڭ ھەرىكىتىنى باشقۇرىدۇ. پرىنسىپ ب

ىڭ يدۇ. بىزنھەرىكەتلەرنىڭ نەتىجىسىنىڭ قانداق بولۇشىنى بەلگىلەيدۇ. پرىنسىپ بىزگە بېقىنما

 يوق، ئۇنىڭغا-ى ياقتۇرىمىزمۇيوق، بىز ئۇن-ى قوبۇل قىلىمىزمۇيوق، بىز ئۇن-ئۇنىڭدىن خەۋىرىمىز بارمۇ

نىڭ قانداق بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، پرىنسىپ يوق دېگەنلەر-بويسۇنىمىزمۇ يوق، ئۇنىڭغا-ئىشىنىمىزمۇ

ەل ىمكى، كەمتەرلىك بارلىق گۈزئۆز رولىنى جارى قىلدۇرىۋېرىدۇ. مەن شۇنى چوڭقۇر تونۇپ يەتت

ونترول كئىشالرنى كونترول قىلىدىغىنى بىز ئەمەس. ئىشالرنى »ئەخالقالرنىڭ ئانىسىدۇر. كەمتەرلىك 

ر بولسا ، دەيدۇ. غۇرۇ«قىلىدىغىنى پرىنسىپ. شۇڭا بىز ئۆزىمىزنى پرىنسىپقا ئاتا قىلىشىمىز كېرەك

ى ئىدارە ممەت كۆز قارىشىمىز بىزنىڭ ھەرىكىتىمىزنئىشالرنى ئىدارە قىلغۇچى دېگەن بىز. بىزنىڭ قى»

. ، دەيدۇ«ۇقىلىدىغان بولغاچقا، بىز ئۆز ھاياتىمىزنى ئۆزىمىز خالىغان يول بىلەن ياشىساق بولۇۋېرىد

ممەت كۆز سىز ئاشۇنداق قىلسىڭىز بولۇۋېرىدۇ. لېكىن، سىزنىڭ ھەرىكىتىڭىزنىڭ نەتىجىسىنى سىزنىڭ قى

ن )ئەركى ك.پالر بەلگىلەيدۇ. شۇڭالشقا بىز پرىنسىپالرنى قەدىرلىشىمىز كېرەقارىشىڭىز ئەمەس، پرىنسى

گەن دې« قەدىرلەش»دېگەن سۆز بىلەن « قىممەت كۆز قارىشى»سىدىقنىڭ ئىزاھاتى: ئىنگلىز تىلىدا 

 دېگەن سۆزنى ئىشلىتىدۇ(.« value»سۆزگە بىرال 

سىتىم ويدۇم، بىلەمسىز؟ مېنىڭ مەقمەن بۇ بىر ئابزاس سۆزنى بۇ يەرگە نېمە ئۈچۈن قىستۇرۇپ ق

سىسلەر يەنىال مۇنداق بىر نەرسىنى تەكىتلەپ قويۇش: كەڭگېس خانىم قاتارلىق خەلقئارالىق مۇتەخەس

اساسىدا ياشتىن ھالقىپتۇ( ئىلمىي تەتقىقاتالر ئ 60بىر ئۆمۈر ئېلىپ بارغان )كەڭگېس خانىم ھازىر 

ىشالر ئنىڭ كونتروللۇقى بىلەن ۋۇجۇدقا چىققان « رپرىنسىپال»خۇالسىلەپ چىققان ئىلمىي يەكۈنلەر 

ى بولسا تۈزۈم« قوش تىللىق مائارىپ»بولۇپ، ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدا يولغا قويۇلۇۋاتقان ئاتالمىش 

ۇنداق بنىڭ يېتەكچىلىكىدە مەيدانغا كەلگەن نەرسىلەردۇر. « قىممەت كۆز قارىشى»بەزى بىر غەيرىي 

ۇ چىققان ھەرىكەتلەرنىڭ ئاقىۋىتىنى كونترول قىلىدىغىنى ئاش دىن كېلىپ«قىممەت كۆز قارىشى»

امان بولغاچقا، ئۇنىڭدىن ئاللىبۇرۇن ئىسپاتلىنىپ بولغان ئاقىۋەتلەرگە ئوخشاش ي« پرىنسىپالر»

 ئاقىۋەتلەر كېلىپ چىقىپ، ئۇيغۇرالر ۋەيرانلىققا ئۇچرايدۇ.

تلىرىگە يېزىلغان ئىنكاسالردا نۇرغۇن قېتىملىق يازمامغا قارىتا ئۇيغۇر تور بە 4مېنىڭ ئالدىنقى 

دېگەن سوئالنى كۆپ قېتىم سوراپتۇ. مەن ئۆزۈم چەت ئەلدە « بىز قانداق قىلىشىمىز كېرەك»ئوقۇرمەنلەر 

دېسەم مۇۋاپىق بولمايدۇ. ئۇنداق « ئانداق قىلىڭالر، مۇنداق قىلىڭالر»تۇرۇۋېلىپ، ۋەتەندىكىلەرگە 
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ن. شۇڭا مەن ھازىرغىچە پەقەت قانۇن ئىچىدە تۇرۇپ قىلغىلى قىلسام ئادالەتسىزلىك قىلغان بولىمە

بولىدىغان بەزى ئىشالرنىال تىلغا ئېلىپ ئۆتتۈم. ھازىر قىلغىلى بولىدىغان ئاشۇنداق ئىشالردىن يەنە 

ھەققىدىكى بارلىق « يەرلىك مىللەت مائارىپى ۋە ئانا تىل»ئىككىسى بار. ئۇنىڭ بىرى، مېنىڭ 

ۈپ، بېسىپ چىقىرىشقا قۇاليلىق بىر ھۆججەت قىلىپ تەييارالپ )مەسىلەن، يازمىلىرىمنى بىرلەشتۈر

خەتلىرىنى كىچىك، قۇر ئارىلىقلىرىنى ئىخچام قىلىپ(، ئۇنى بېسىپ چىقىرىپ، ئۇنى ئۇيغۇر مائارىپ 

كىچىك ئۇيغۇر ئەمەلدارالرغا بىر نۇسخىدىن يەتكۈزۈپ بېرىش. -ساھەسىدە ئىشلەۋاتقان بارلىق چوڭ

مىالرنى ئەينەن تارقىتىش سىزنى سەل ئەنسىرىتىپ قويىدىغان بولسا، ئۇنىڭدىكى مەن ئەگەر بۇ ياز

ئۆزۈم قوشقان مەزمۇنالرنىڭ ھەممىسىنى ئېلىۋەتسىڭىز بولۇۋېرىدۇ. مېنىڭ ئىسمىمنى ئۆچۈرۈۋەتسىڭىزمۇ 

نەپەر خەلقئارالىق مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ماقالىسىنىڭ  4بولۇۋېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇ پەقەت 

رتىلمىسى بولىدۇ. ئەگەر سىزنىڭ ئاپىرىپ بېرىشىڭىز دېگەندەك قۇاليلىق ئەمەس ياكى قىسقا

ئەندىشىسىز ئەمەس بولسا، ئۇنى سىزنىڭ ئەندىشىگە يولۇقمايدىغان تونۇشىڭىز، ياكى تونۇشىڭىزنىڭ 

تونۇشى يەتكۈزۈپ بەرسۇن. ئىشقىلىپ مېنىڭ بۇ يەردىكى ئۈمىدىم، ئۇيغۇر مائارىپى ساھەسىدىكى 

ۇر ئەمەلدارالر ھېچ بولمىغاندا بۇ ماقالىنى بىر قېتىم ئوقۇپ قويغان بولسا. مەن بۇ يازمىالرنى ئۇيغ

تەييارالش ئۈچۈن ئۆزۈمنىڭ نۇرغۇن دەم ئېلىش كۈنلىرىنى سەرپ قىلدىم. ئۆزۈمنىڭ كەسپىي ساھەسىدە 

قىلدىم. بولسا بۇ  ئىنگلىزچە ئىلمىي ماقالە يېزىپ ئېالن قىلىش پۇرسەتلىرىنىڭمۇ بىر قىسمىنى قۇربان

يازمىالرنىڭ كۈچىدىن تولۇق پايدىالنساق. ئۇيغۇر مائارىپىدىكى ھازىرقىدەك خاتا سىياسەتنى 

ئۆزگەرتىش ئىشىدا، ئادەتتىكى پۇقراالر قىالاليدىغان ئىشالر بار. قىاللمايدىغان ئىشالرمۇ كۆپ. بىر قىسىم 

چىقارغىلى بولىدۇ. شۇڭا ئۇالر ھازىرقى زامان  ئىشالرنى چوقۇم ئۇيغۇر ئەمەلدارلىرى ئارقىلىقال ۋۇجۇدقا

لوگىيىسى ساھەسىدىكى بۇ يېڭى پىسخومائارىپشۇناسلىقى، جەمئىيەتشۇناسلىقى، تىلشۇناسلىقى ۋە 

 بىلىملەردىن خەۋەردار بولۇپ قالغان بولسا.

وم رايوننىڭ ئاپتون»كۈنى -18ئاينىڭ -2يىلى -2009يەنە بىر ئىش، شىنجاڭ مائارىپ نازارىتى 

ىش ۇزۇن مەزگىللىك مائارىپ ئىسالھاتى ۋە مائارىپنى تەرەققىي قىلدۇرۇش پىالنىغا پىكىر ئېلئ

ار ۇچۇرالر بئنى ئېالن قىلىپتۇ. بۇ ئۇقتۇرۇش توغرىسىدا تۆۋەندىكى تور بەتلىرىدە تەپسىلىي «ئۇقتۇرۇشى

 ئىكەن: 

http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-60986.html 

http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-61093.html 

 

 مەن بۇ پائالىيەتنىڭ سەمىمىيلىك دەرىجىسىنىڭ قانچىلىك ئىكەنلىكىنى بىلمەيمەن. ئەگەر

ەتتىكى دىيارىمىزدىكى كەڭ ئۇيغۇر خەلق ئاممىسى مۇۋاپىق كۆرسە، بۇ پۇرسەتنى قولدىن بەرمەي، نۆۋ

ويغان الرنى خەۋەردار قىلىپ قمائارىپ سىياسىتى كەلتۈرۈپ چىقىرىۋاتقان يامان ئاقىۋەتلەردىن ئۇ

ىك بەتل 30بولسا. مەن ئەسلىدە بۇ قېتىم سەل ئۇزۇنراق ۋاقىت سەرپ قىلىپ، ھېلىقى ئىنگلىزچە 

رىقى ماقالىنىڭ قالغان قىسمىنى ئۇشبۇ يازمامدا تولۇق بېرەي، دەپ ئويلىغان ئىدىم. لېكىن يۇقى

نى خالىمىدىم. بولسا بارلىق پۇرسەت ناھايىتى مۇھىم بولغاچقا، مەن ۋاقىتنى كېچىكتۈرۈش

ە ئاكتىپ قاتنىشىشىنى ئۈمىد تەلەپ بېرىشك-ئوقۇرمەنلەرنىڭ بۇ ئىشقا جىددىي قارىشىنى، پىكىر

 قىلىمەن.

مۇناسىۋىتى بىلەن ئۇيغۇر « خەلقئارالىق ئانا تىل بايرىمى»كۈنىدىكى -21ئاينىڭ -2
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ييارالپ ئۇيغۇر تور بەتلىرىدە بېرىپتۇ. دىيارىدىكى نۇرغۇن قېرىنداشالر ناھايىتى ياخشى يازمىالرنى تە

بەزىلەر ھەتتا ئۆز مەكتەپلىرىدە مەخسۇس پائالىيەت ئۆتكۈزۈپتۇ. مەن بۇ ئەھۋالدىن ناھايىتى خۇشال 

بولدۇم. بىر خىل يېڭىلىق ھېس قىلدىم. مۇشۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ، مەن چەت ئەلدە ياشاۋاتقان 

 ئاشۇ قېرىنداشالرغا چوڭقۇر تەشەككۈرۈمنى بىلدۈرىمەن.ئۇيغۇرالرنىڭ بىرى بولۇش سۈپىتىم بىلەن 

نىمدەك، مەن ئەمدى ئەسلى ماقالىدىكى مەزمۇننى باشاليمەن. ئالدىنقى قېتىمالردىمۇ تىلغا ئالغى

 ىنى چىقىشئەسلىدىكى ئىنگلىزچە ماقالە ئىسپات بېرىش خاراكتېرىدىكى ماقالە بولغاچقا، قانۇنىي نۇقت

ر ۇالھىزىلەمىزىلەرمۇ ماقالىنىڭ خېلى كۆپ مەزمۇنىنى تەشكىل قىلىدىكەن. ئۇ قىلىپ ئېلىپ بارغان مۇالھ

بۇرۇن دېيىلىپ بولغان مەزمۇن ئۈستىدە بولغاچقا، مەن ئۇنداق مۇالھىزىلەرنى ئاساسەن 

 ن.قىسقارتىۋەتكەن بولۇپ، بۇ ئىشتىن ئوقۇرمەنلەرنىڭ خەۋەردار بولۇپ قېلىشىنى ئۈمىد قىلىمە

 

 ىق. ئىرقىي قىرغىنچىل3

لىرىغا بىز يۇقىرىدا ھۆكۈمران مىللەت تىلىدا ئېلىپ بېرىلىدىغان مائارىپ يەرلىك مىللەت بالى

رىپ نداق مائائىنتايىن يامان ئاقىۋەتلەرنى ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. شۇنداقال بىز بۇ

ىلەن بمىللەت تىلى  ئىنتايىن كۈچلۈك ئاسسىمىلياتسىيە تۈسىنى ئالىدىغانلىقىنى، شۇڭا ئۇ يەرلىك

 مەدەنىيىتىنىڭ يوقىلىپ كېتىشىدە ئىنتايىن چوڭ رول ئوينىغانلىقىنىمۇ بايان قىلدۇق.

زچە )ئىنگلى« مەدەنىيەت جەھەتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق»بۇنداق يوقىتىش كۆپىنچە ئەھۋالدا 

«cultural genocide)» .راخائېل دېگەن سۆزنى « ئىرقىي قىرغىنچىلىق»، دەپ ئاتىلىپ كەلدى

ئىرقىي »( تۇنجى بولۇپ ئويالپ چىققان بولۇپ، ئۇنىڭ قارىشىچە Rahael Lemkinلېمكىن )

شىغىال دېگەن سۆز پەقەت مىللەتلەرنىڭ فىزىكىلىق ياكى جىسمانىي جەھەتتىن يوقىتىلى« قىرغىنچىلىق

مۇ ئۆز تىلىشىنىيوقى قارىتىلغان بولماستىن، بىر مىللەتنىڭ تۇرمۇشىدا كەم بولسا بولمايدىغان نەرسىلەرنىڭ

ىلەرنى بىر مىللەتنىڭ تۇرمۇشىدا كەم بولسا بولمايدىغان نەرس»ئىچىگە ئېلىشى كېرەك. بۇ يەردىكى 

شۇۋېتىشنى دېگىنىمىز ئاشۇ مىللەتنى ھۆكۈمران مىللەتنىڭ ئىچىگە ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ قو« يوقىتىش

ادىي مىللىي ھېسسىياتى، دىنى، ئىقتىسمەقسەت قىلغان بولۇپ، بىر مىللەتنىڭ مەدەنىيىتى، تىلى، 

دۇ. چىگە ئالىمەۋجۇدلۇقى قاتارلىقالرنىڭ سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي قۇرۇلمىلىرىنى بۇزۇپ تاشالشنى ئۆز ئى

ەنىيەت مەد»نى تۈزۈپ چىقىش جەريانىدا، «ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇش كېلىشىمى»ب د ت نىڭ 

ۇق ۋە ب د كىشىلىك ھوق»ى ناھايىتى ئۇزۇن مۇنازىرە قىلىنغان. ئۇقۇم« جەھەتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق

بىر »گە « ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەرىكىتى»نىڭ دەسلەپكى ھۆججىتىدە «ت سېكرىتارىيات باشقارمىسى

 دېگەن ئېنىقلىمىنى بەرگەن، ھەمدە ئۇنى« گۇرۇپپا ئىنساننى مەقسەتلىك ھالدا ۋەيران قىلىش

چ ىيە جەھەتتىكى ۋە مەدەنىيەت جەھەتتىكى قىرغىنچىلىق، دەپ ئۈجىسمانىي جەھەتتىكى، بىئولوگ

مىللەتنىڭ ئۆزىگە خاس مىللىي »كاتېگورىيە -3كاتېگورىيىگە ئايرىغان. بۇنىڭ ئىچىدىكى 

اشۇ ئدېگەننىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان، ھەمدە تۆۋەندىكى ئىشالرمۇ « ئاالھىدىلىكىنى ۋەيران قىلىش

 كاتېگورىيىگە كىرگۈزۈلگەن:

 بالىالرنى مەجبۇرى ھالدا باشقا بىر مىللەتكە ئايالندۇرۇۋېتىش.( 1)

ق ھالدا ( بىر مىللەتنىڭ مەدەنىيىتىگە ۋەكىللىك قىلىدىغان كىشىلەرنى مەجبۇرى ۋە سىستېمىلى2)

 ئۆز ماكانىدىن قوغلىۋېتىش.  
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 ( ئۆزىنىڭ ئانا تىلىنى خۇسۇسىي تۇرمۇشتا ئىشلىتىشنىمۇ چەكلەش.3)

ش، وقىتىۋېتىا يېزىلغان كىتابالرنى ياكى دىنىي كىتابالرنى سىستېمىلىق ھالدا ي( ئۆز ئانا تىلىد4)

 ياكى يېڭى باسما ماتېرىياللىرىنى چىقىرىشنى چەكلىۋېتىش.

ى ۋېتىش ياك( بىر مىللەتنىڭ تارىخىي ياكى دىنىي خاتىرە ۋەسىقىلىرىنى سىستېمىلىق ھالدا يوقىتى5)

ە باشقا ۋتارىخ، سەنئەت ياكى دىنىي قىممەتكە ئىگە ھۆججەت ئۇالرنى باشقا ئىشالر ئۈچۈن ئىشلىتىش، 

 نەرسىلەرنى سىستېمىلىق ھالدا يوقىتىش ياكى يۆتكىۋېتىش.

 

ب د ت نىڭ ئىقتىساد ۋە جەمئىيەت كونسۇلى « مەدەنىيەت جەھەتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق»

ڭ اليىھىنى كىرگۈزۈلگەن. ئۇ تەرىپىدىن تەييارالنغان يەنە بىر قانۇننىڭ دەسلەپكى اليىھىسى ئىچىگىمۇ

 ەدەنىيەت جەھەتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېگىنىمىز بىر مىللەتنىڭ تىلى، دىنى، ياكىم»ماددىسىدا -3

لگەن دېيى« مەدەنىيىتىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان مەقسەتلىك ھەرىكەتنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

 بولۇپ، ئۇنىڭغا تۆۋەندىكى ئىشالرمۇ كىرگۈزۈلگەن:

ى چەكلەش ( بىر مىللەتنىڭ ئۆز ئانا تىلىنى كۈندىلىك تۇرمۇشىدا ياكى مەكتەپلەردە ئىشلىتىشىن1)

 ۇرنالالرنى بېسىپ چىقىرىش ياكى تارقىتىشىنى چەكلەش.ژ-ياكى ئۆز تىلىدىكى كىتاب

لىرى، ( بىر مىللەتنىڭ ئۆز كۇتۇپخانىسى، مۇزېيخانىسى، مەكتەپلىرى، تارىخىي خاتىرە مۇنار2)

سىلەرنى ىنالىرى ياكى باشقا مەدەنىيەت ئەسلىھەلىرىنى ئىشلىتىشىنى توسۇش ياكى بۇنداق نەردىنىي ب

 يوقىتىۋېتىش.

 

قىي مەدەنىيەت جەھەتتىكى ئىر»لېكىن، غەربتىكى بىر قىسىم ئەللەرنىڭ قارشى چىقىشى بىلەن، 

غا  «كېلىشىمى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇش»ئۇقۇمى ئەڭ ئاخىرى ب د ت نىڭ « قىرغىنچىلىق

 كىرگۈزۈلمىدى. قارشى چىققۇچىالرنىڭ ئاساسلىرى مۇنۇالردىن ئىبارەت:   

ىتىنىڭ ( بىر مىللەتنىڭ جىسمانىي جەھەتتىن ۋەيران قىلىنىشىنىڭ دەرىجىسى ئۇالرنىڭ مەدەنىي1)

 يوقىتىلىشىغا قارىغاندا تېخىمۇ ئېغىر بولىدۇ.

 ىدۇ.ۇرغۇن ساختا ئەرزلەرنى ۋۇجۇدقا كەلتۈر( مەدەنىيەت جەھەتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ن2)

السا، مەدەنىيەت جەھەتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئ« ئىرقىي قىرغىنچىلىق( »3)

 دۇ.  ئوخشىمىغان مەدەنىيەت ۋە تىلدىكى مىللەتلەرنىڭ ئاسسىمىلياتسىيە قىلىنىشىنى چەكلەپ قويى

 

ىللەر قاتارلىق بىر قىسىم دۆلەتلەردىن كەلگەن ۋەككۈلكىلىك يېرى شۇكى، ئامېرىكا ۋە كانادا 

گە « ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇش كېلىشىمى»مەدەنىيەت جەھەتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى 

ەركىن كىرگۈزگەندە يەرلىك مىللەتلەرنىڭ ئۆزى ئۈستىدىن ئەرز قىلىشىدىن ناھايىتى ئەنسىرىدى. )ئ

ارشى قبەتلىك كىتابىدا ئېيتىلىشىچە، يۇقىرىقى ئىشقا  800ىڭ سىدىقنىڭ ئىزاھاتى: كەڭگېس خانىمن

 چىققان دۆلەتلەر ئىچىدە جۇڭگومۇ بار ئىكەن.(

« ئىرقىي قىرغىنچىلىق كېلىشىمى»نى ب د ت نىڭ  «مەدەنىيەت جەھەتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق»

لغان سىياسەت ۋە تېكىستىنىڭ ئىچىگە كىرگۈزۈلمىگىنى ئاشۇ كېلىشىمنىڭ يۇقىرىدا ئوتتۇرىغا قويۇ

يىللىرىنىڭ -1940ھەرىكەتلەرگە قارىتا قوللىنىش دائىرىسىنى زور دەرىجىدە چەكلەپ قويدى. لېكىن، 

ئاخىرلىرىدا ب د ت نىڭ بۇ كېلىشىمى رەسمىيلەشكەندىن بۇيان، ئاز سانلىق مىللەتلەرنى قوغداش 
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ن بولۇپ، ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتى توغرىسىدا باشقا نۇرغۇن مۇھىم خەلقئارالىق قانۇنالر ۋۇجۇدقا كەلگە

ھازىر مۇناسىۋەتلىك خەلقئارا ئۆلچەملەرگە زىت كېلىدىغان ئەھۋال شەكىللەندى )مەسىلەن، تور بەت 

مەدەنىي ۋە »يىلىدا ماقۇلالنغان -1992ئادرېسى مۇشۇ يازمىنىڭ ئاخىرىسىدا بېرىلگەن، ب د ت نىڭ 

گە قاراڭ(. بىراق، بۇ كېلىشىملەر ئاسسىمىلياتسىيە  «سىياسىي ھوقۇق توغرىسىدىكى خەلقئارا كېلىشىم

سىياسەتلىرىنى مەنئى قىلغان بىلەن، ئۇالرنى بىر خىل جىنايەت، دەپ ھېسابلىمايدۇ. ب د ت نىڭ 

مۇ بىر جانلىق ھۆججەت بولۇپ، ئۇنىڭ مەزمۇنى ۋە قوللىنىلىشى « ئىرقىي قىرغىنچىلىق كېلىشىمى»

 ي قىلدۇرۇلىدۇ.بۇنىڭدىن كېيىنمۇ داۋاملىق تەرەققى

لىما دە ئىرقىي قىرغىنچىلىققا مۇنداق ئېنىق« ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇش كېلىشىمى»

ن ېتىش ئۈچۈبېرىلگەن: بىر مىللىي، ئېتنىك ياكى دىنىي گۇرۇپپىنىڭ ھەممىسى ياكى بىر قىسمىنى يوقىتىۋ

ە تىلغا دېگەن سۆز ئاالھىد« ەتيەرلىك مىلل»ئېلىپ بېرىلغان ھەر قانداق ھەرىكەت. گەرچە بۇ يەردە 

 ېيتقاندا،ئئېلىنمىغان بولسىمۇ، ھېچ بولمىغاندا ئۇالرنىڭ ئوخشىمىغان ئېتنىكلىكى نۇقتىسىدىن ئېلىپ 

 وق.يئۇالرنىڭ بىر خىر قوغدىلىدىغان ئىنسانالر گۇرۇپپىسىغا تەۋە ئىكەنلىكىدە ھېچقانداق شەك 

پاراگرافى ئاساسىي جەھەتتىن  5اددىسىنىڭ م-2« ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇش كېلىشىمى»

 بىر مىللەتنىڭ جىسمانىي جەھەتتىن ۋەيران قىلىنىشى توغرىسىدا سۆزلىگەن:  

(aبىر مىللەت ئەزالىرىنى ئۆلتۈرۈلۈشى ) 

(bبىر مىللەت ئەزالىرىغا ئېغىر دەرىجىدىكى بەدەن زەخمىسى پەيدا قىلىش ) 

(cبىر مىللەتنىڭ تۇرمۇش شارائىتىغا قە )ستەن بۇزغۇنچىلىق قىلىش 

(dئۇالرنى بىئولوگىيە جەھەتتىن ۋەيران قىلىش، ھەمدە بۇ مىللەتنىڭ تۇغۇپ كۆپىيىشىن ) ى توسۇش

 ئۈچۈن مەخسۇس تەدبىر قوللىنىش.

ىچىگە ( بىر مىللەت ئەزالىرىنىڭ بەدىنىگە زەخمە كەلتۈرۈشنىال ئۆز ئbبۇ يەردىكى پاراگراف )

لسا ( بوeاف )ي جەھەتتە زەخمە كەلتۈرۈشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. پاراگرئېلىپ قالماستىن، ئۇالرغا روھى

 ىدۇ.ىچىگە ئالئبىر مىللەتنىڭ بالىلىرىنى مەجبۇرى ھالدا باشقا بىر مىللەتكە ئايالندۇرىۋېتىلىشىنى ئۆز 

ۆرسىتىپ ئۆتكىنىمىزدەك، كېمەيتمە مائارىپ، بولۇپمۇ ياتاقلىق مەكتەپ كماقالىمىزدە -1بىز 

ە مەڭگۈلۈك يامان ۋقۇتۇشى بالىالرنىڭ روھىي جەھەتتىكى ساغالملىقىغا ئىنتايىن ئېغىر ئو-ئوقۇ

ېغىر ىنتايىن ئئاقىۋەتلەرنى ئېلىپ كېلىدۇ. شۇڭالشقا بىز ئاشۇنداق مائارىپ يەرلىك مىللەت بالىلىرىغا ئ

 روھىي زەخمىلەرنى ئېلىپ كېلىدۇ، دەپ قارايمىز.

ىن ە ئوقۇش يەرلىك مىللەت بالىلىرىنىڭ ئۆز مىللىتىدنۇرغۇن ۋاقىتالردا ياتاقلىق مەكتەپت

ۆرسىتىپ ماقالىسىدە ك-1پۈتۈنلەي ئايرىلىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارمىدى. ئەمما، بىز ئۆزىمىزنىڭ 

ە ئۆتكەندەك، بۇنداق بالىالر ئوقۇشنى تامامالپ بولغاندىن كېيىن ئۆزىنىڭ ئەسلى جەمئىيىتىگ

تى دەنىيىتى، تىلى، ھەتتا ئائىلىسى بىلەن بولغان مۇناسىۋىقايتۇرۇلغان بولسىمۇ، ئۆزىنىڭ مە

لوگىيە جەھەتتىن مەڭگۈ ئۈزۈلۈپ كەتكەن. يەنى، بۇنداق مائارىپ يۇقىرىقى بارلىق پىسخو

وقۇتۇشى ئباغلىنىشالرنى تەلتۆكۈس بۇزۇپ تاشاليدۇ. ئەمما، ئەڭ مۇھىم يېرى شۇكى، ياتاقلىق مەكتەپ 

ىرىدۇ فىزىكىلىق جەھەتتىنمۇ مەڭگۈ ئايرىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىق بالىالرنىڭ ئەسلى جەمئىيىتىدىن

ېيىنكى )ئەركىن سىدىقنىڭ ئىزاھاتى: ئىچكىرىدە ئوقۇغان ئۇيغۇر بالىالرنىڭ ئوقۇش پۈتتۈرگەندىن ك

 پۈتۈن ئۆمرىنى ئىچكىرىدە ئىشلەپ ئۆتكۈزۈشى مۇشۇ ئەھۋالنىڭ بىر تىپىك مىسالىدۇر(.

الىلىرىنى مەجبۇرى ھالدا يەنە بىر مىللەتكە ئۆزگەرتىۋېتىدۇ، دەپ ياتاقلىق مەكتەپ بىر مىللەت ب
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قاراشقا بولىدۇ. بۇنىڭ بىر مىسالى بالىالرنى ئۆز ئائىلىسىدىن ئايرىپ ياتاقلىق مەكتەپكە بېرىشقا 

فىزىكىلىق جەھەتتىن مەجبۇرالشتىن ئىبارەتتۇر. ئەمما، دۆلەت ھۆكۈمىتىنىڭ ياتاقلىق مەكتەپنى يولغا 

ىنتايىن كۈچلۈك بېسىمى ۋە يوشۇرۇن مەجبۇرالش كۈچى بار بولغانلىقتىن، ئۇالرنىڭ ئەمەلىي قويۇشتا ئ

فىزىكىلىق ۋاسىتىلەرنى بىۋاسىتە ئىشلىتىشىنىڭ ھاجىتى يوق. بۇنداق ئەھۋال ياتاقلىق مەكتەپ ناھايىتى 

قلىق مەكتەپكە بالىلىرىمىزنى ياتا»ئانىلىرى -ئەپچىللىك بىلەن يولغا قويۇلۇپ، يەرلىك مىللەت ئاتا

دەپ قارايدىغان دەرىجىگە كەلگەن ۋاقىتتا تېخىمۇ شۇنداق بولىدۇ. مانا « بەرمەي قۇتۇاللمايدىكەنمىز

تىن ئىبارەت. « ئىدىيىدىن پايدىلىنىش»بۇ جوھان گالتۇڭ ئوتتۇرىغا قويغان ئۈچىنچى كۈچ، يەنى 

دەپ قاراشقىمۇ پۈتۈنلەي « انىكۆڭۈلنى پروگراممىالش جەري»)ئەركىن سىدىقنىڭ ئىزاھاتى: بۇنى بىر 

بولىدۇ.( ئىدىيىدىن پايدىلىنىپ بېقىندى مىللەتنى بويسۇنغۇچى مىللەتچىلىك ئورنىنى مەجبۇرى قوبۇل 

قىلدۇرۇش ۋە ئاشۇنداق ئورۇننى ئىزچىلالشتۇرۇشقا تۆھپە قوشقۇزۇش ۋاقتىدا، ھۆكۈمران ئورۇندىكى 

 جەرياندىن پايدىلىنىدۇ: 3مىللەت مۇنداق 

، تەشكىلىي ئەنئەنىسىنى نىزاملىرىنى،-مدار مىللەتنىڭ تىلىنى، مەدەنىيىتىنى، قائىدە( ھۆكۈ1)

 ۆتۈرۈش.كقۇرۇلمىسىنى، تەرەققىيات سەۋىيىسىنى ۋە كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلىشىنى ماختاپ كۆككە 

نىزاملىرى، -( ئاز سانلىق مىللەت ياكى بېقىندى مىللەتنىڭ تىلى، مەدەنىيىتى، قائىدە2)

 ەنىسى، تەشكىلىي قۇرۇلمىسى، تەرەققىيات سەۋىيىسى ۋە كىشىلىك ھوقۇققا ھۆرمەت قىلىشىئەنئ

ە ۋە الق، يېڭى تېخنولوگىيپاسونلۇق، قا-قاتارلىقالرنىڭ قىممىتىنى چۈشۈرۈپ، شۇ ئارقىلىق ئۇالرنى كونا

 ئۇچۇر دەۋرىگە ماسلىشالمايدىغان قىلىپ كۆرسىتىش.

ارىپ، لوگىيە، مائپىسخومىللەتنىڭ ئىقتىسادىي، سىياسىي،  ( ھۆكۈمدار مىللەت بىلەن بېقىندى3)

ئىجتىمائىي، تىل جەھەتلەردىكى ھېلىقىدەك مۇناسىۋىتىنى بىر خىل نورمال مۇناسىۋەت قىلىپ 

غان ۋە كۆرسىتىش، شۇ ئارقىلىق ھۆكۈمدار مىللەت قىلغان ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى ياخشى ئۈنۈم بېرىدى

لىۋاتقان ىدىغان ئىش قىلىپ كۆرسىتىش. مەسىلەن، ھۆكۈمدار مىللەت قىبېقىندى مىللەتكە پايدا يەتكۈز

شتۇرۇش، ئىش ئاز سانلىق مىللەتكە ياردەم قىلىش، ئۇالرنى مەدەنىيەتلىك قىلىش، ئۇالرنى زامانىۋىال

ېگەنگە دئۇالرغا دېموكراتىيىنى ئۆگىتىش، ئۇالرغا ھوقۇق بېرىش، ھەمدە دۇنيا تىنچلىقىنى قوغداش، 

ۇالرنى ئمما، ئەمەلىيەتتە بولسا بېقىندى مىللەتنىڭ بۇنداق ئەھۋالالرغا بويسۇنۇشى ۋە ئوخشاش. ئە

وشۇرۇن يكۆرۈنۈشتە قوبۇل قىلىشى ھوقۇق جەھەتتىكى زور تەڭسىزلىك ۋە دۆلەت ھاكىمىيىتىنىڭ زور ۋە 

 مەجبۇرالش كۈچىنىڭ تەسىرى بىلەن ۋۇجۇدقا چىققان.

 

ئويدۇرما »( مۇ مۇشۇنداق Pierre Bourdieuىئو )فرانسىيىلىك جەمئىيەتشۇناس پىئېر بورد

ئانىالر -بىلەن مائارىپنىڭ مۇناسىۋىتىنى تەھلىل قىلغان. ئۇنىڭ قارىشىچە، ئاتا« ماقۇل بولۇش

ۇالرنىڭ ھېلىقىدەك ئىشالرنى قىلمىسا بولمايدىغانلىقىنى ئۆز كۆڭلىدە تونۇپ يېتىپ، شۇنىڭ بىلەن ئ

الىالر بەزى ئانىالر ۋە ب-يىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، نۇرغۇن ئاتابولۇپ قېلىشىغا يول قو« يوللۇق ئىش»

تتىن ئىشالرغا بويسۇنمىسا دۆلەت ھاكىمىيىتى ئۆزلىرىنى جىسمانىي، ئىقتىسادىي ۋە سىياسىي جەھە

ق جازااليدىغانلىقىدىن قورقىدۇ، شۇنىڭ بىلەن ئۆزلىرى ناھايىتى زىيانلىق ئىكەنلىكىنى تولۇ

ىرىنى تنىشىدۇ. مۇشۇنداق ۋاسىتىدىن پايدىلىنىپ يەرلىك مىللەت بالىلچۈشىنىدىغان ئىشالرغىمۇ قا

ى كىمىيىتىنياتاقلىق مەكتەپ ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش باشقا مەكتەپلەردە ئوقۇشقا مەجبۇرلىغاندا، دۆلەت ھا

 ومبۇلۇق كۈچىنى ئىشلەتتى، دەپ قاراشقا بولىدۇ. ز-يېتەرلىك دەرىجىدىكى زورلۇق
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ىلىققا ئىرقىي قىرغىنچ»ت جەھەتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ب د ت نىڭ شۇڭالشقا، گەرچە مەدەنىيە

لىلىرى گە كىرگۈزۈلمىگەن بولسىمۇ، بىزنىڭ قارىشىمىزچە، يەرلىك مىللەت با«قارشى تۇرۇش كېلىشىمى

 ۇرغۇن تەرەپلىرىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەرىكەتلىرى،ئوقۇتۇشنىڭ ن-ئۆز بېشىدىن كەچۈرۈۋاتقان ئوقۇ

 شقا بولىدۇ.  دەپ ھېسابال

ەردە ئاخىرالشتى. ئۇنىڭ كېيىنكى قىسمى )يەنى ئاخىرقى قىسمى( قىسمى مۇشۇ ي-3ئۇشبۇ يازمىنىڭ 

 نى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.« خۇالسە»ۋە « ئىنسانىيەت ئۈستىدىن ئۆتكۈزگەن جىنايەت»

 

ھازىر  مەن ۋەتەندىكى ئۇيغۇر تىياتىرخانىسىدا بىرەر ئۇيغۇرچە سەھنە ئويۇنى كۆرۈپ باقمىغىلى

لىرىنى  VCDۇسسۇل ۋە ئىتوت ئ-يىلدىن ئاشتى. شۇڭا مەن ۋەتەندە ئىشلەنگەن ئۇيغۇرچە ناخشا 25

نى كۆرگەن ۋاقتىمدا،  VCDئىنتايىن ياخشى كۆرىمەن. يېقىندىن بۇيان ھەر قېتىم ئاشۇنداق 

داق بولۇپ قانيىلدىن كېيىن  25ئۇيغۇرالرنىڭ مۇشۇنداق نەرسىلىرى يەنە »ئىختىيارسىز ھالدا كالالمغا 

اش بىلەن دېگەن سوئال كېلىپ، كۆزۈم ئىختىيارسىز ھالدا ئىسسىق ي« يىلدىن كېيىنچۇ؟ 50كېتەر؟ يەنە 

ن ۇشۇم بىلەلىق تولىدىغان بولۇپ قالدى. بىر قانچە كۈننىڭ ئالدىدا مەن ئامېرىكىدىكى بىر ئۇيغۇر تون

ۇپ تقا ماڭدۇرقىلىپ، ئۆزىنىڭ ئوغلىنى يۇرپاراڭلىشىپ قالدىم. ئۇ يېقىندا يۇرتىدىكى دادىسىغا تېلېفون 

ىقىنى غۇسى بارلبىر قانچە يىل ئوقۇتۇپ، شۇ ئارقىلىق ئوغلىنىڭ ئۇيغۇر تىلىدىن تولۇق ساۋاتىنى چىقىرىۋال

ان رس ئۆتىدىغبۇ نېمە دېگىنىڭ؟ ھازىر بۇ يەردە ئۇيغۇر تىلىدا دە»ئېيتىپتۇ. دادىسى ئۇنىڭغا جاۋابەن: 

مەكتەپ  جاۋاب بېرىپتۇ. ئۇيغۇر ماكانىدا ئۇيغۇر تىلىدا دەرس بېرىدىغان ، دەپ«بىرمۇ مەكتەپ يوق!

تۇرىغا بولمىسا، بۇ نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟ شۇڭا مەن ھەر بىر ئوقۇرمەنلەردىن ئۇشبۇ يازمىدا ئوت

 مەن ئۇيغۇر تىلى ۋە»قويۇلغان مەزمۇنالرنى ئوبدان چۈشىنىپ ئۆزلەشتۈرۈۋېلىپ، شۇ ئاساستا 

ئويلىنىپ  دېگەن مەسىلە ئۈستىدە ئەستايىدىل« وغداپ قېلىشقا نېمە تۆھپە قوشااليمەن؟مەدەنىيىتىنى ق

بېقىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. ئاخىرىدا تورداشالرغا ئىككى قېرىندىشىمىز 

http://meripet.blogbus.com تا قالدۇرغان ئىنكاسنى سۇنۇپ، بۇ يازمامنى ئاخىرالشتۇرىمەن  : 

 

، ۋىجدانىم كۆتۈرمەيدۇ. ۈرىكىمنى ئېزىۋەتتى. ئوقۇماي دېسەميازمىلىرىڭىز ي»ئىنكاس: -1

ەسلىدە يئوقۇسام ئوتنىڭ ئىچىدە كۆيۈۋاتقاندەك پۇچىلىنىپ كېتىمەن. قانداق قىلىش كېرەك؟ خەنزۇچە 

وماق تۇرىدىغان قىزىم )بىزنىڭ بۇ يەردە ئۇيغۇرچە يەسلى يوق( بىر كۈنى چوشقا كۈچۈكىنىڭ بەك ئ

يىغاليمۇ؟  ا چوشقا باقىدىغانلىقىنى ئېيتىپ كەپتۇ. تۇرۇپال قالدىم، كۈلەيمۇ،ئىكەنلىكىنى، چوڭ بولس

كايىلىرى تۇرسا، شۇنى سۆزلىمەي نېمىنى سۆزلەيدۇ بۇ چاشقاننىڭ ھې-كىتابلىرىنىڭ ھەممىسىدە چوشقا

تىدىغىنىنى ئارمىنىغا يې-باال؟ قانداق قىلىش كېرەك؟ جىيەنلىرىمگە ياخشى ئوقۇسىال، چوقۇم ئارزۇ

يدى. لەۋېتىپ، ئىشسىز يۈرگەن ماگىستىر دوستۇم ئېسىمگە يېتىپ، داۋاملىق سۆزلەشكە تىلىم كۆسۆز

 ەن: پانىيجېنىم ئاكا، مەن قانداق قىلىشىم كېرەك؟ قىزىم قانداق قىلىشى كېرەك؟ دائىم ئويالپ قالىم

ۇن للىبۇرئالەمدىكىلەر بۇ دۇنيادىكى ئىشالرنى كۆرەلەمدىغاندۇ؟ ئەگەر كۆرەلىسە، ئۇ ئالەم ئا

سەنمۇ؟ يېشىدا دېڭىز بولغاندۇ؟ قانداق قىالرسەن باالم؟ كېيىن راستتىنال چوشقا باقار بوۋامنىڭ كۆز-ئاتا

 «ئۇ ئالەمدە يىغالپ، كۆر بولۇپ قاالرمەنمۇ؟

ساالم ئەركىن ئاكا: قانداق ئەھۋالىڭىز؟ مەن بۇ يىل ئوقۇش پۈتتۈرۈپ مەلۇم »ئىنكاس: -2

ئوقۇتقۇچى بولدۇم. بۇ مەكتەپنى باشالنغۇچتىن تارتىپ ھەممىسىنى قوش تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپكە 
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تىللىق سىنىپ قىلىۋەتتى. بۇ بالىالرنىڭ ئۆگىنىشى بەك ناچار. بەزى پەنلەردىن )ماتېماتىكا، فىزىكا، 

باال ئۆتىدۇ. مەن ئۆزۈم كومپيۇتېر ئوقۇتقۇچىسى، مەن  3 -2خىمىيە( ئىمتىھان ئالسا، بىر سىنىپتىن ئاران 

ئۇالر بىلەن نۇرغۇن ۋاقىتالردا سۆھبەتلەشسەم، ئۇالرنىڭ پىكرى ئاساسى جەھەتتىن ئوخشاش چىقتى. 

يەنى: ھەممىسىدە ئارزۇ بار، ئەمما ئۇالر بىز دەرس ۋاقتىدا خەنزۇچە سۆزلىسەك ھېچ نەرسە بىلەلمىدۇق . 

ىلدى. دېمىسىمۇ شۇ قانداقمۇ ئالىي مەكتەپكە ئۆتىمىز دېگەندەك ئۈمىدسىز، ئىشەنچسىز سۆزلەرنى ق

ئۇالرغا ئانا تىلدا دەرس سۆزلىمەي، خەنزۇ تىلىدا دەرس سۆزلەيدۇ. باشالنغۇچمۇ شۇنداق. بەزى 

سىنىپالرغا ھەتتا خەنزۇالر دەرس ئۆتىدۇ، چۈشىنەمدۇ چۈشەنمەمدۇ رەھبەرلەرنىڭ كارى يوق. پەقەت بىر 

مەن بۇ جەرياندا بەزى مەكتەپ سائەتلىك ۋەزىپىنى تۈگەتسىال بولىدۇ. بۇنىڭغا مەكتەپمۇ خوش. 

ئوقۇتقۇچىلىرى بىلەنمۇ پىكىر ئالماشتۇرۇپ، شۇنداق تونۇشقا كەلدىمكى: بىزنىڭ مائارىپىمىز ھازىر بىر 

قۇرۇق جازىغا ئوخشاپ قاپتۇ . مەن مۇشۇ ئىشالردا ئازراق بولسىمۇ مىللىتىم ئۈچۈن ياخشى ئىش قىلغۇم، 

ۋەبتىن سىزدىن قانداق قىلسام بولىدۇ، دەپ مەسلىھەت ئاالي بالىالرنى ياخشى تەربىيىلىگۈم بار. شۇ سە

 « دېگەن ئىدىم. ۋاقىت چىقىرىپ مەسلىھەت بېرىشىڭىزنى سورايمەن. رەھمەت سىزگە.

 

 

ر بۇ يازمىدا تىلغا ئېلىنغان شەخسلەر ۋە ئۇالرنىڭ ئەسەرلىرىگە مۇناسىۋەتلىك تو

 ئادرېسلىرى توپلىمى: 

 

 نا يېزىق(:وقىسمى )ك-1. ئۇشبۇ يازمىنىڭ 1

http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-54612-fpage-0-toread--page-1.html  

 

 كونا يېزىق(:)قىسمى -2. ئۇشبۇ يازمىنىڭ 2

http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-60320.html 

 

 «:مۇتەخەسسىسلەر ئىلمىي ماقالىسى»بەسى بولغان . ئۇشبۇ يازمىنىڭ ئەسلى مەن3

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C19_2008_7.pdf 

 

 «:  ئامېرىكا ئىندىئانلىرىنىڭ تەقدىرىدىن ئويلىغانلىرىم.»4 

http://gulistan.cn/bbs/read.php?tid=141  

 

 ىسقىچە ئىنگلىزچە تەرجىمىھالى:  كەڭگېس خانىمنىڭ ق .5

http://akira.ruc.dk/~tovesk/allpubl.htm 

 

 )ئىنگلىزچە(:  « ئىرقىي قىرغىنچىلىق كېلىشىمى». ب د ت نىڭ 6

http://www.un.org/millennium/law/iv-1.htm 

http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-60320.html
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C19_2008_7.pdf
http://gulistan.cn/bbs/read.php?tid=141
http://www.un.org/millennium/law/iv-1.htm
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مەدەنىي ۋە سىياسىي ھوقۇق توغرىسىدىكى خەلقئارا »النغان يىلىدا ماقۇل-1992. ب د ت نىڭ 7

 )ئىنگلىزچە(:   « كېلىشىم

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_minori.htm 

 

 «:ئۇيغۇر تىلى ۋە ئۇيغۇر يېزىقلىرى. »8

http://www.bilik.cn/?dp-bbsthread-21470.html 

http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_minori.htm
http://www.bilik.cn/?dp-bbsthread-21470.html
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 ىلتۋە ئانا خەلقئارالىق مۇتەخەسسىسلەر نەزىرىدىكى يەرلىك مىللەت مائارىپى 

 قىسىم(-4) 

 كۈنى -15اينىڭ ئ-3يىلى -2009

 

 

نەپەر دۇنياغا تونۇلغان  4( خانىم قاتارلىق Kangasمەن ئۇشبۇ يازمامدا كەڭگېس )

لغان بىرلەشكەن دۆلەتلەر مايغىچە ئېچى-2ئاپرېلدىن -21يىلى -2008مۇتەخەسسىسلەر تەييارالپ، 

دا « ىمىي سۆھبەت يىغىنىنۆۋەتلىك دائ-7غرىسىدىكى يەرلىك مەسىلىلەر تو»تەشكىالتى )ب د ت( نىڭ 

نىڭ مەزمۇنىنى « مۇتەخەسسىسلەر ئىلمىي ماقالىسى»بەتلىك ئىنگلىزچە  30دوكالت قىلغان 

 تونۇشتۇرۇشنى داۋامالشتۇرىمەن.

 

 . ئىنسانىيەت ئۈستىدىن ئۆتكۈزۈلگەن جىنايەت4

ان ئوسمانىيالر يىلى باشالنغ-1915دېگەن سۆز « ئىنسانىيەت ئۈستىدىن ئۆتكۈزۈلگەن جىنايەت»

ن. ىشلىتىلگەئىمپېراتورلۇقى مەزگىلىدىكى تۈركلەر بىلەن ئەرمىنىيلەر ئارىسىدىكى قىرغىنچىلىق ئۈچۈن ئ

. داق ئەمەسگەرچە بۇ سۆز ئۇزۇن مۇددەت ھەربىي توقۇنۇشالرغا قارىتا ئىشلىتىلگەن بولسىمۇ، ھازىر ئۇن

الالرغا ەھۋال شۇكى، بۇ سۆزنى تىنچلىق مەزگىلىدىكى ئەھۋھازىر ئومۇميۈزلۈك قوبۇل قىلىنغان بىر ئ

نىڭ نېمىلەردىن تەشكىل « ئىنسانىيەت ئۈستىدىن ئۆتكۈزۈلگەن جىنايەت»ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ. 

« م خەلقئارا جىنايى ئىشالر سوتى قانۇنىرى»كۈنىدىكى -17ئاينىڭ -7يىلى -1998تاپىدىغانلىقى 

، قىسقارتمىسى «Rome Statute of the International Criminal Court»)ئىنگلىزچە 

«ICC Statute » دەپ ئالىمەن( دا ئەڭ تولۇق « رىم قانۇنى»بولۇپ، تۆۋەندە مەن ئۇنى

ىنسانىيەت ئۈستىدىن ئۆتكۈزۈلگەن ئ»ئابزىسىدا -1ماددا -7تەسۋىرلەنگەن. رىم قانۇنىنىڭ 

ەلۇم بىر مىلىۋاتقىنىنى بىلىپ تۇرۇپ، كە مۇنداق ئېنىقلىما بېرىلگەن: ئۆزىنىڭ نېمە ئىش ق« جىنايەت

 ىستېمىلىقسقورالسىز پۇقراالر نوپۇسىغا قارىتا ئېلىپ بارغان بەلگىلىك ساندىكى، كەڭ كۆلەملىك ياكى 

ىر ببىر دۆلەت ھاكىمىيىتى ياكى »ھۇجۇمدىن ئىبارەت. ئاشۇ پاراگرافتا بۇ سۆزنىڭ مەنىسى يەنە 

« مالراتار ھۇجۇقر پۇقراالر نوپۇسىغا قارىتا ئېلىپ بارغان بىر تەشكىالت ئۆز سىياسىتى ئارقىلىق مەلۇم بى

ىر بدەپ كۆرسىتىلگەن. بۇنداق ئىش بىر سىياسەت ھېسابلىنىشى ئۈچۈن، بىر دۆلەت ھۆكۈمىتى ياكى 

ېرىشقا تەشكىالت ئاشۇنداق ھۇجۇمنى ئاكتىپلىق بىلەن ئېلىپ بېرىشى ياكى باشقىالرنى ئۇنى ئېلىپ ب

مۇ ەك. ئەڭ مۇھىم يېرى شۇكى، بۇنداق ھەرىكەت بىر ھەربىي ھۇجۇم بولمىسىرىغبەتلەندۈرۈشى كېر

 بولۇۋېرىدۇ.

بىرىنچى قېتىملىق مۇتەخەسسىسلەر ئىلمىي ماقالىمىزدا بايان قىلغان يەرلىك مىللەت بالىلىرى 

نىڭ تەلەپلىرىگە « ئىنسانىيەت ئۈستىدىن ئۆتكۈزۈلگەن جىنايەت»مائارىپىنىڭ شەكلى يۇقىرىدىكى 

ق چۈشىدۇ، دەپ قاراشقا پۈتۈنلەي بولىدۇ. بولۇپمۇ ھازىرچە بۇ خىل مائارىپ شەكلى رىم قانۇنى تولۇ
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پاراگراف ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەرىكەتلەرنىڭ بىرسى، دەپ قارىساق، بۇ جىنايەت ئەلۋەتتە -1ماددا -7

كىمىيىتى كۆپ خىلدىكى نەرسىلەرگە ئاساسلىنىپ ئۆتكۈزۈلگەن. شۇنداقال مائارىپ دېگەن دۆلەت ھا

تەرىپىدىن ئورۇنالشتۇرۇلىدىغان ئىش بولغاچقا، بۇنداق سىياسەتنى چوڭقۇرالپ يۈرگۈزۈشكە دۆلەت 

كۆلەملىك ۋە -ھاكىمىيىتى كۈچىمىگەن، دېيىش ناھايىتى تەس. بۇنداق ھەرىكەت چوقۇم كەڭ

 سىستېمىلىق بولۇپ، پۈتۈن مائارىپ سىستېمىسىنى مۇشۇنداق چۈشىنىشكە بولىدۇ.

 ەرىكەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان:ھ-ى تۆۋەندىكى ئىشرىم قانۇن

(aقاتىللىق ) 

(bقىرغىنچىلىق ) 

(cقۇل قىلىش ) 

(fقىيىن )-قىستاق قىلىش 

(gباسقۇنچىلىق قىلىش ۋە جىنسىي جەھەتتىكى باشقا ئەشەددىيلىكلەر ) 

(iتەشكىللىك ھالدا بەزى كىشىلەرنى يوق قىلىۋېتىش ) 

(jئىرقىي ئايرىمىچىلىق جىنايى )تى 

 

( hسى )رىم قانۇنىدا ئۇشبۇ ماقالە بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىككى كىچىك پاراگراف بار. ئۇنىڭ بىر

ى ۋە دىنى مەلۇم بىر گۇرۇپپا كىشىلەرنى مىللىتى، ئېتنىكلىگى، مەدەنىيىت»پاراگراف بولۇپ، ئۇنىڭدا 

ا مۇنداق: گەن ئېنىقلىمدېگەن سۆزگە بېرىل« جازاالش»بۇ قانۇندا «. قاتارلىقالرنىڭ ئاساسىدا جازاالش

لىرىنىڭ خەلقئارا قانۇنالرغا خىالپ ھالدا، مىللىي كىملىكى سەۋەبىدىن بىر گۇرۇپپا كىشىلەرنى ئۆز

رچە ئاساسىي ھوقۇقلىرىدىن قەستەن ۋە ئېغىر دەرىجىدە مەھرۇم قىلىش. بىز ئۆزىمىزنىڭ ئىككى پا

ان بېرىلىدىغ ماھىيىتىنى ئانا تىلدا ئېلىپماقالىمىزدا يەرلىك مىللەت بالىلىرىنىڭ مائارىپ ھوقۇقىنىڭ 

ڭ مەكتەپ تەربىيىسى بىلەن باغالپ تۇرۇپ تەكشۈرۈپ چىقتۇق. ھەمدە يەرلىك مىللەت بالىلىرىنى

لىرىنىڭ مەكتەپ تەربىيىسىنى ئۆز ئانا تىلىدا ئېلىپ بارماسلىق مائارىپ شەكلى يەرلىك مىللەت بالى

شۇنداق ى چۈشەندۈرۈپ ئۆتتۇق. بىزنىڭ قارىشىمىزچە، مۇمائارىپ ھوقۇقىنى دەپسەندە قىلىدىغانلىقىن

لىدۇ. مائارىپ ھوقۇقى رىم قانۇنىدا تەسۋىرلەنگەن ئاساسلىق ھوقۇقالرنىڭ بىر قىسمىنى تەشكىل قى

لىپ يۇقىرىدا كۆرسىتىپ ئۆتكىنىمىزدەك، مۇشۇنداق ئاساسىي ھوقۇقالردىن مەھرۇم قالدۇرۇشتىن كې

دۇ. ويۇلۇۋاتىان بولۇپ، مۇشۇنداق سىياسەتلەر مەقسەتلىك ھالدا يولغا قچىققان ئاقىۋەتلەر ئىنتايىن يام

يىسىنى شۇنىڭ ئۈچۈن، بىر دۆلەت ھۆكۈمىتى يولغا قويغان يەرلىك مىللەت بالىلىرىنىڭ مەكتەپ تەربى

« جازاالش»ئۆز ئانا تىلىدا ئېلىپ بارماسلىق مائارىپ سىياسىتىنى رىم قانۇنىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان 

 وخشاش، دەپ قاراشقا بولىدۇ.بىلەن ئ

( پاراگراف kرىم قانۇنىدىكى ئۇشبۇ ماقالە بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىككىنچى كىچىك پاراگراف )

بولۇپ، ئۇنىڭدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان ھەرىكەت ئىنسان قېلىپىدىن چىققان، باشقىالرغا زور 

لىكىگە ئېغىر زەخمە ئېلىپ ئوقۇبەت، ياكى ئادەم بەدىنىگە، روھىي ياكى جىسمانىي ساالمەت-ئازاب

كېلىدىغان ھەرىكەتلەردىن ئىبارەت. بىز ئۆزىمىزنىڭ ئىككى پارچە ماقالىمىزدا كۆرسىتىپ 

ئۆتكىنىمىزدەك، يەرلىك مىللەت بالىلىرىنىڭ ئۆز ئانا تىلىدا ئوقۇيالماسلىقى ئۇالر ئۈچۈن ئىنتايىن ئېغىر 

ئۇالرنىڭ ئۇزۇن مۇددەتلىك جىسمانىي  ۋە مەڭگۈلۈك روھىي زەخمىلەرنى ئېلىپ كېلىدۇ. شۇنداقال

ساالمەتلىكىگىمۇ ئېغىر زىيانالرنى ئېلىپ كېلىدۇ. شۇڭالشقا بىز ئاشۇنداق مائارىپ سىياسىتى يەرلىك 
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مىللەت بالىلىرىنىڭ ئاساسىي ھوقۇقلىرىنى دەپسەندە قىلىپال قالماستىن، ئاشۇنداق مائارىپ سىياسىتى 

ئىنسان »ئوقۇبەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشنى -ى زور ئازابئارقىلىق روھىي ۋە جىسمانىي جەھەتتىك

 دەپ قاراشقا بولىدۇ، دەپ ھېساباليمىز.« قېلىپىدىن چىققان ھەرىكەت

 

 . خۇالسە5

اتقان ناھايىتى روشەنكى، يەرلىك مىللەت بالىلىرى ئۆز بېشىدىن كەچۈرگەن ۋە ھازىرمۇ كەچۈرۈۋ

ۈن ئىنتايىن يامان ۋە مەڭگۈلۈك روھىي ۋە ھەر خىل شەكىلدىكى كېمەيتمە مائارىپ ئۇالر ئۈچ

لەن جىسمانىي جەھەتتىكى زەخمىلەرنى پەيدا قىلىدۇ. بۇنداق مائارىپ شەكىللىرى زورلۇق كۈچى بى

ۇ. پ چىقىرىدئەمەلگە ئاشۇرۇلغان بولۇپ، ئۇالر يېقىن ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك يامان ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈ

دا مۇھاكىمە قىلغىنىمىزدەك، بۇنداق مائارىپ سىياسىتى بىر قاتار لىمىزقېتىملىق ماقا-1بىز ئۆزىمىزنىڭ 

ئاساسىي  كىشىلىك ھوقۇق ئۆلچەملىرىگە خىالپ بولۇپ، بىزنىڭ قارىشىمىزچە ئۇالر ھازىرمۇ بالىالرنىڭ

سىيە ھوقۇقىنى دەپسەندە قىلىۋاتىدۇ. بۇنداق مائارىپ سىياسىتى يۇقىرى دەرىجىدىكى ئاسسىمىليات

ىڭ لچەملىرىنلغان بولىدۇ. شۇڭالشقا ئۇ ھازىرقى زاماندىكى خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق ئۆقىلىش تۈسىنى ئا

 ئاساسى بولغان ئاز سانلىق مىللەتلەرنى قوغداش ئۆلچەملىرىگە زىت كېلىدۇ.

بىز ئۇشبۇ ماقالىدا يەرلىك مىللەت بالىلىرىنى ئۆز ئانا تىلىدا ئوقۇتماسلىق مائارىپ سىياسىتى 

ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەت ئۈستىدىن ئۆتكۈزۈلگەن جىنايەت قانداق دەرىجىدىكى 

ئىرقىي »بولىدىغانلىقى ئۈستىدە مۇھاكىمە ئېلىپ باردۇق. گەرچە كېڭىشىش ۋە خۇالسىلەش جەريانىدا 

نىڭ دائىرىسى تارايتىلغان بولسىمۇ، بۇ كېلىشىم كېمەيتمە مائارىپ سىياسىتىنىڭ «قىرغىنچىلىق كېلىشىمى

قىلىنغان يەرلىك مىللەت بالىلىرىنىڭ كەچۈرمىشلىرىنى مەزمۇن قىلغان ھەرىكەتلەرنىمۇ ئۆز ئوبيېكتى 

ناھايىتى ئېغىر روھىي »ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتتۇق. بولۇپمۇ بىز بۇ خىلدىكى مائارىپ 

ئورتاق  بىلەن« ناھايىتى ئېغىر جىسمانىي زەخمىلەر»نى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقىنى، «زەخمىلەر

مەۋجۇد بولىدىغانلىقىنى، ھەمدە يەرلىك مىللەت بالىلىرىنى باشقا بىر مىللەتكە مەجبۇرى ھالدا 

ئۆزگەرتىۋېتىشنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتتۇق. ئەمما، تا ھازىرغىچە مۇشۇنداق 

روھىي ئېلېمېنتالر بىر  ھەرىكەتلەرنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولۇپ ھېسابلىنىشى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان

لوگىيىلىك جەھەتتىن ۋەيران قىلىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرىش غەرىزى بىلەن پىسخومىللەتنى فىزىكىلىق ۋە 

چەكلىنىپ كەلگەن بولۇپ، بۇ چەكلەنمە ئاشۇنداق مائارىپ سىياسىتىنى يولغا قويۇشنى بىر خىل ئىرقىي 

قىلىپ كەلدى. بىزنىڭ قارىشىمىزچە، قىرغىنچىلىق، دەپ ھېسابالشقا زور دەرىجىدە توسقۇنلۇق 

دېگەن ئۇقۇمنىڭ چەكلىمىسى جىق ئاجىز بولۇپ، « ئىنسانىيەت ئۈستىدىن ئۆتكۈزۈلگەن جىنايەت»

ئۇنى ھېلىقىدەك كېمەيتمە مائارىپ سىياسىتىگىمۇ قوللىنىشقا بولىدۇ. بىراق، كېمەيتمە مائارىپ بىلەن 

ېگورىيىسىنىڭ توغرا قانۇنىي مەزمۇنلىرى تېخىچە ئەڭ زىچ مۇناسىۋەتلىك بولغان جىنايى ئىشالر كات

ئېنىق ئەمەس بولۇپ، بۇ كاتېگورىيىدىن تولۇق پايدىلىنىشقا ھەر خىل قىيىنچىلىقالرنى تۇغدۇرۇۋاتىدۇ. 

بىزنىڭ قارىشىمىزچە، كېمەيتمە مائارىپنىڭ يالغۇز يەرلىك مىللەت تىلى ۋە مەدەنىيىتىگىال ئەمەس، 

مۇشىغىمۇ كەلتۈرىدىغان ئېغىر بۇزغۇنچىلىق ئاقىۋەتلىرى ھازىر پۈتۈنلەي يەرلىك مىللەت خەلقىنىڭ تۇر

ئايدىڭلىشىپ بولدى . ئەمەلىيەتتە بۇ ئىشنىڭ ئايدىڭلىشىپ بولغىنىغا خېلى ئۇزۇن ۋاقىت بولدى. 

پەرمانالرغا ئوخشاش، خەلقئارا جىنايى ئىشالر قانۇنىمۇ ئاشۇ قانۇننىڭ ئىچىدىكى -باشقا بارلىق قانۇن
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ئىنسانىيەت ئۈستىدىن ئۆتكۈزۈلگەن »ىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ تەرەققىي قىلىپ ماڭىدۇ. ئىشالرن

ئۇقۇمىمۇ ئاشۇنداق تەرەققىياتنىڭ بىر ياخشى ئاساسى بوالاليدىغان بولۇپ، مۇشۇنداق « جىنايەت

تەرەققىيات ئەڭ ئاخىرىدا كېمەيتمە مائارىپ پائالىيەتلىرى ۋە سىياسەتلىرىنىڭ بىر خىل جىنايەت 

ولۇپ ھېسابلىنىشىغا ئېلىپ بارىدۇ. بىز ب د ت نىڭ يەرلىك مەسىلىلەر توغرىسىدىكى دائىمىي سۆھبەت ب

يىغىنىدىن مۇشۇ ئاساستا بۇنىڭدىن كېيىن قانداق ئىش كۆرۈش مەسىلىسىدە ئويلىنىپ بېقىشىنى تەۋسىيە 

 بەتلىك ماقالىنىڭ مەزمۇنى مۇشۇ يەردە ئاخىرالشتى.( 30قىلىمىز. )ئەسلىدىكى 

 

 ئاخىرقى سۆز

قېتىملىق -1يىلىدىكى -2004نەپەر مۇتەخەسسىسلەرنىڭ  4مەن كەڭگېس خانىم قاتارلىق 

ەڭ نىمۇ تېپىپ، ئۇنىڭ تور بەت ئادرېسىنى مۇشۇ يازمىنىڭ ئ «مۇتەخەسسىسلەر ئىلمىي ماقالىسى»

 ھەققىدە ىلئاستىغا يېزىپ قويدۇم. ئىنگلىزچىنى بىلىدىغان ھەمدە يەرلىك مىللەت مائارىپى ۋە ئانا ت

نى ۈپ بېقىشىتېخىمۇ كەڭ بىلىمگە ئېرىشىشنى ئىستەيدىغان قېرىنداشالرنىڭ ئۇ ماقالىنىمۇ بىر قېتىم كۆر

ىرەر قۇر ببەتلىك ئىنگلىزچە كىتابىنى سېتىۋېلىپ، ئۇنى  800تەۋسىيە قىلىمەن. مەن كەڭگېس خانىمنىڭ 

سسىسلەر مۇتەخە»ھېلىقى ئىككى پارچە ۋاراقالپ چىقتىم. ئۇ كىتابتا ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەزمۇنالر 

دىكى مەزمۇنالر بىلەن ئاساسەن ئوخشىشىپ كېتىدىغان بولۇپ، دۇنيادىكى « ئىلمىي ماقالىسى

اتارلىق قمىللەتلەرنىڭ تارقىلىش ئەھۋالى، يەرلىك مىللەت تىللىرى، ئۇ تىلالرنىڭ يوقىلىش ئەھۋالى 

نا رىپى ۋە ئابار ئىكەن. لېكىن يەرلىك مىللەت مائامەسىلىلەر ئۈستىدىمۇ ناھايىتى تەپسىلىي مەزمۇنالر 

قا ىسىدا باشتىل مەسىلىلىرىدە ھازىرغىچە بايان قىلىنمىغان مەزمۇنالر بولمىغاچقا، مەن ئۇ كىتاب توغر

 ئايرىم يازما تەييارلىماسلىقنى قارار قىلدىم.

اننامىسى بار اقۇلالنغان بىر بايم-2007ب د ت نىڭ يەرلىك مىللەتلەرنىڭ ھوقۇقى ھەققىدە 

ن ئۇنىڭ ئىسىملىك بىر قېرىندىشىمىز ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىپ چىقىپتۇ. مە« توپباغ»بولۇپ، ئۇنى 

م. مەن ئۇيغۇر بىز ۋە مەرىپەتتىكى تور بەت ئادرېسىنى مۇشۇ يازمىنىڭ ئاخىرىسىغا كىرگۈزۈپ قويدۇ

 يە قىلىمەن.ئوقۇرمەنلەرنىڭ بۇ باياننامىنىمۇ بىر قېتىم ئوقۇپ بېقىشىنى تەۋسى

ن بىر دېگە« بىر دېھقاننىڭ مائارىپ نازارىتىگە يازغان خېتى»مەن يېقىندا تور ئارىالۋېتىپ، 

 قىزىققۇچالر يازمىنى كۆرۈپ قالدىم. بۇ دېھقان قېرىندىشىمىز ناھايىتى ئەتراپلىق پىكىر قىلغان بولۇپ،

 ىمۇ مۇشۇ يازمىنىڭ ئەڭئۇنى بىر قېتىم كۆرۈپ باقسا بولىدىكەن. ئۇ خەتنىڭ تور بەت ئادرېس

 ئاخىرىسىدا بار.

( Martin Luther King) ئامېرىكىلىق مەشھۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىسى مارتىن لۇسېر كىڭ

« مەلۇم بىر ئىش ئۈچۈن ئۆلۈشنى خالىمايدىغان ئادەم ياشاشقا الياقەتلىك ئەمەس»مۇنداق دەيدۇ: 

مېنىڭچە ھەر بىر «(. A man who wont die for something is not fit to live»)ئىنگلىزچە 

ۋىجدان ئىگىسى ۋە ھەر بىر غۇرۇر ئىگىسى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ ئانا تىلى ۋە مىللىي مەدەنىيىتى مارتىن 

بوالاليدۇ. چۈنكى خۇددى ۋېنگرىيىلىك يازغۇچى « بىر ئىش»لۇسېر كىڭ كۆزدە تۇتقان ھېلىقىدەك 

ۆز ئانا تىلىدىن ئايرىلىشقا مەجبۇرى بولغان ئىنسان ئ»( ئېيتقىنىدەك، Andras Sutoئاندراس سۇتو )

( ئەپەندىنىڭ Coveyمەن ئالدىنقى يازمامدا كوۋېي )«. ئۆز ھاياتىنىڭ مەنىسىدىنمۇ ئايرىلىدۇ

ئۆتتۈم. مەن  نىڭ نېمە ئىكەنلىكى ھەققىدىكى بايانلىرىدىن ئازراقىنى تونۇشتۇرۇپ« پرىنسىپ»
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 ويۇشنى مۇۋاپىق كۆردۈم:ئۇنىڭدىن بۇ يەرگە يەنە ئازراق قوشۇپ ق

 ئوخشىمىغان كىشىلەر ئۆز ھاياتى ئۈچۈن ئوخشىمىغان نەرسىلەرنى مەركەز قىلىپ تالاليدۇ.

ئۆزى -تاماشا، ئۆز-مەسىلەن، ئائىلە، پۇل، خىزمەت، كەسىپ، ھوقۇق، دوست، دىن، دۈشمەن، ئويۇن

ىل ، سىز ئىزچتۇرغۇزۇش ئارقىلىقۋە پرىنسىپ قاتارلىقالر. ئۆزىڭىز ئۈچۈن مۇشۇنداق بىر ئېنىق مەركەزنى 

ىگە ئتۈردە ئۆز ھاياتىڭىزنى كاپالەتكە ئىگە قىلىدىغان مۇنداق يۇقىرى دەرىجىلىك تۆت ئامىلغا 

 پمۇ، ئەگەر سىز ئۆز ھاياتىڭىزقۇدرەت. بولۇ-بوالاليسىز: بىخەتەرلىك، يول باشچىلىق، ئەقىل ۋە كۈچ

 چۈن پۇختارىقى تۆت ئامىلنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈئۈچۈن پرىنسىپنى مەركەز قىلىپ تۇرغۇزسىڭىز، يۇقى

ۇرىدۇ. تئاساس ھازىرلىيااليسىز. بۇنداق بولۇشتىكى سەۋەب، نەرسىلەر داۋاملىق توختىماي ئۆزگىرىپ 

يمىز. لېكىن، توغرا پرىنسىپ مەڭگۈ ئۆزگەرمەيدىغان بولۇپ، بىز ئۇنىڭدىن ھەر ۋاقىت پايدىلىناال

 ۇئامىلىدەىنمايدۇ. ئۇ خاپا بولۇپ قالمايدۇ، ھەمدە بىزگە ھەر خىل مپرىنسىپ ھېچقانداق نەرسىگە بېق

ۈگۈن بار ببولمايدۇ. ئۇ باشقىالرنىڭ ھەرىكىتىگە ياكى مۇھىتقا بېقىنمايدۇ. ئۇ مەڭگۈ ئۆلمەيدۇ. ئۇ 

نى ئوغرى بولۇپ، ئەتە يوق بولۇپ قالمايدۇ. ئۇنى ئوت ياكى يەر تەۋرەش ۋەيران قىاللمايدۇ. ياكى ئۇ

 باشالمچى پ كېتەلمەيدۇ. پرىنسىپنى مەركەز قىلغان ھايات بىلەن بىللە مەۋجۇد بولىدىغان يولئوغرىال

ق بىلەن ئەقىل توغرا يول خەرىتىسىدىن، ئىشالرنىڭ قانداق يۈرۈشىدىغانلىقىدىن، بۇرۇن قاندا

يول  رايۈرۈشكەنلىكىدىن، ھەمدە بۇنىڭدىن كېيىن قانداق يۈرۈشىدىغانلىقىدىن ۋۇجۇدقا كېلىدۇ. توغ

خەرىتىسى بىزنىڭ قايسى مەنزىلگە يەتمەكچى ئىكەنلىكىمىز ۋە ئۇ مەنزىلگە قانداق 

دىغان گىلى بولىيېتىدىغانلىقىمىزنى ئېنىق چۈشىنىۋېلىشىمىزنى كاپالەتكە ئىگە قىلىدۇ. بىز ئەمەلىيلەشتۈر

 ىرى توغرىسىداىپىرالردىن پايدىلىنىپ ئۆزىمىزنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى ئىشلس-ۋە ئەقىلگە مۇۋاپىق سان

ىمىزنىڭ ز ھەرىكىتتوغرا قارار ئاالاليمىز. بىزنىڭ ئۆز ھەرىكىتىمىزنى تالالش ئەركىنلىكىمىز بار، لېكىن ئۆ

ۇم نەتىجىسىنى بەلگىلەش ئەركىنلىكىمىز يوق. ھەر بىر پرىنسىپ ئۇنىڭدىن كېلىپ چىقىدىغان مەل

 ن ئىجابىيپ بىلەن ماسالشقاندا ئۇنىڭدىتەبىئىي ئاقىۋەتلەر بىلەن بىللە مەۋجۇد بولىدۇ. بىز پرىنسى

ىي نەتىجە كېلىپ چىقىدۇ. بىز پرىنسىپنى بىر ياققا قايرىپ قويۇپ ئىش تۇتساق، ئۇنىڭدىن سەلب

 نبولماسلىقىدى-ئاقىۋەتلەر كېلىپ چىقىدۇ. ئەمما پرىنسىپالر ھەر بىر ئادەمنىڭ ئۇالردىن خەۋىرى بولۇش

ىز توغرا ببولغاچقا، بۇ خىل چەكلىمە ئۇنىۋېرسال بولىدۇ.  قەتئىينەزەر ھەممە كىشىلەر ئۈچۈن ئورتاق

شۇنچە  پرىنسىپالرنى قانچە كۆپ بىلسەك، بىزنىڭ ئاقىالنە ئىش كۆرۈشتىكى شەخسىي ئەركىنلىكىمىزمۇ

غا زور بولىدۇ. بىز ئۆز ھاياتىمىزنى دەۋر بىلەن مۇناسىۋەتسىز، مەڭگۈ ئۆزگەرمەس پرىنسىپالر

رىنسىپ پئۆزىمىزنىڭ ئۈنۈملۈك ياشىشى ئۈچۈن يول ئاچااليمىز. قىسقىسى، مەركەزلەشتۈرۈش ئارقىلىق، 

ەركەزدىن باشقا بارلىق مەركەزلەرنى توغرا ئورۇنغا قويۇشنى كاپالەتكە ئىگە قىلىدىغان ئەڭ مۇھىم م

 ئىبارەتتۇر.

مۇتەخەسسىس ئۆزلىرىنىڭ ئىككى پارچە  4( خانىم قاتارلىق بۇ Kangasكەڭگېس )

يىلدىن ئارتۇق  150دا ئوتتۇرىغا قويغىنى بۇنىڭدىن بۇرۇنقى « ىلمىي ماقالىسىمۇتەخەسسىسلەر ئ»

ۋاقىت ئىچىدە يۈز بەرگەن يەرلىك مىللەت مائارىپى ۋە ئانا تىل ساھەسىدىكى تارىخىي ئىشالر 

ئارقىلىق تولۇق ئىسپاتالنغان توغرا پرىنسىپ ياكى تەبىئىي قانۇنىيەتلەردىن ئىبارەتتۇر. شۇڭالشقا 

نىڭ ئانا تىلى ۋە مىللىي مەدەنىيىتىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن، بىز ئۇيغۇر دىيارىدا چوقۇم ئۆز ئۆزىمىز

« قوش تىللىق مائارىپ»ئانا تىلىمىزدا ئېلىپ بېرىلىدىغان مەكتەپ تەربىيىسىنى يولغا قويۇشىمىز، 

لىق بىر مىللەتنى تۈزۈمىنىمۇ چوقۇم ئۇنىڭ ئەسلى مەنىسى بويىچە يولغا قويۇشىمىز كېرەك. ئۇنداق قىلماس



 

 
 ئىلمىي ئاساستىكى قوش تىللىق مائارىپ قانداق بولىدۇ؟

81 

چوقۇم زاۋاللىققا يۈزلەندۈرىدۇ. مەن بارلىق ئۇيغۇر ئەمەلدارالر ۋە ئۇيغۇر مائارىپچىلىرىنىڭ بۇ ئىشتىن 

تولۇق خەۋەر تېپىشىنى، ھەمدە ئورتاق تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، ئۇيغۇر بالىلىرىنى ھازىرقى تۇيۇق 

 لىمەن.يولدىن قۇتۇلدۇرۇپ چىقىشىنى سەمىمىيلىك بىلەن ئۈمىد قى

ەسى مەن بۇ يازمامنى ئىلھام توختى ئەپەندىنىڭ مۇنۇ سۆزلىرى بىلەن ئاخىرالشتۇرىمەن )مەنب

ىنىڭ ئۇيغۇرالر ئىچىدىكى مۇتلەق كۆپ قىسىم كىشىلەر نۆۋەتتە ئۆزلىر»مۇشۇ يازمىنىڭ ئاستىدا(: 

بىر كىشى، ھەر ەنپەئەتلىرىنى سۈكۈت ئىچىدە قولدىن بېرىپ قويماقتا! مەن ئېيتىمەنكى، ھەر م-ھوقۇق

… ىدۇر. جۇڭگونىڭ قانۇنى جۇڭگو پۇقرالىرى مىللەت، جىنس، دىنئابرۇي ساھىب-بىر مىللەت ئىززەت

شتا، ئايرىماستىن، بارلىق ھوقۇقالردا باپباراۋەر، دەپ ئېنىق بەلگىلىگەن. بىراق، رېئال تۇرمۇ

رىماقتا، ھەتتا بەزى ەرۇزغا ئۇچت-ەنپەئەتلىرى ئۈزلۈكسىز دەخلىم-ئۇيغۇرالرنىڭ قانۇنىي ھوقۇق

ھەي،  ھۆكۈمەت ئورگانلىرىمۇ ھاماقەتلەرچە بەلگىلىمىلەرنى چىقىرىپ، ئۇيغۇرالرنى كەمسىتمەكتە!!

ىغاندا، كانىيىڭالرنى قويۇۋېتىپ ئۆز تەرۇزغا ئۇچر-ر دەخلىمەنپەئەتىڭال-ئۇيغۇرالر! سىلەرنىڭ ھوقۇق

ىقىرىدۇ. نىڭ ئۇياتسىزلىقىنى كەلتۈرۈپ چئاۋازىڭالرنى ئاڭلىتىڭالر! ئاۋامنىڭ نادانلىقى ھاكىمىيەت

 «ھاكىمىيەتنىڭ ئۇياتسىزلىقى ئاۋامنى نادان ھالەتتە قالدۇرىدۇ.

 

 

ر بۇ يازمىدا تىلغا ئېلىنغان شەخسلەر ۋە ئۇالرنىڭ ئەسەرلىرىگە مۇناسىۋەتلىك تو

 ئادرېسلىرى توپلىمى:

 

 )ئىنگلىزچە(:« ماقالىسى مۇتەخەسسىسلەر ئىلمىي»ېتىملىق ق-1ىلى ئېالن قىلىنغان ي-2004( 1

http://www.tove-skutnabb-kangas.org/pdf/PFII_Expert_paper_1_Educatio

n_final.pdf 

 

 مىسى )التىن يېزىقى(:( يەرلىك مىللەتلەرنىڭ ھوقۇقى ھەققىدىكى ب د ت باياناتنا2

http://www.uighurbiz.cn/forum/viewthread.php?tid=1195&extra=page%3D1 

http://www.meripet.com/Academy/ 2009a0_bdt.htm 

 

 زىق(:قىسمى ئېالن قىلىنغان باشقا تور بەت ئادرېسلىرى )كونا يې 3( ئۇشبۇ يازمىنىڭ ئالدىنقى 3

http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-54612-fpage-0-toread--page-1.html 

http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-60320.html 

http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-62748.html 

 

 «:بىر دېھقاننىڭ مائارىپ نازارىتىگە يازغان خېتى( »4

http://bbs.xabnam.com/read.php?tid-98236.html 

 

http://www.tove-skutnabb-kangas.org/pdf/PFII_Expert_paper_1_Education_final.pdf
http://www.tove-skutnabb-kangas.org/pdf/PFII_Expert_paper_1_Education_final.pdf
http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-62748.html
http://bbs.xabnam.com/read.php?tid-98236.html
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 «:مۇتەخەسسىسلەر ئىلمىي ماقالىسى»( ئۇشبۇ يازمىنىڭ ئەسلى مەنبەسى بولغان 5

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C19_2008_7.pdf 

 

 ( يەرلىك مىللەت تىلى ھەققىدىكى خەلقئارا مۇتەخەسسىسلەر يىغىنلىرى:6

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/EGM_IL.html 

 

 «:بېيجىڭ ئايرودرومىدىن فرانسىيە گائۇللې ئايرودرومغىچە»( ئىلھام توختى: 7

http://www.uighurbiz.cn/forum/viewthread.php?tid=1178&extra=page%3D1 

 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C19_2008_7.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/EGM_IL.html
http://www.uighurbiz.cn/forum/viewthread.php?tid=1178&extra=page%3D1
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ارىپقا بەرگەن خەلقئارالىق مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قوش تىللىق مائ

 تەۋسىيىنامىسى

 كۈنى-15اينىڭ ئ-9يىلى -2010

 

 

 بارلىق ئوقۇرمەنلەرنىڭ خەۋىرىدە بولغىنىدەك، ئۇيغۇر ئانا تىلىنىڭ تەقدىرىدە ھازىرمۇ

ۇشۇ شىددەتلىك ھالدىكى يېڭى ئۆزگىرىشلەر يۈز بېرىۋاتىدۇ. بۇ جەھەتتىكى ئەڭ يېڭى ئەھۋالنى م

ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى ئوتتۇرا ۋە ئۇزۇن »دا ئېالن قىلىنغان « اغ تورىتەڭرىت»سېنتەبىر كۈنى -10

، «新疆中长期教育规划纲要征意见« )»مەزگىللىك مائارىپ پىالنىنىڭ پىكىر ئېلىش نۇسخىسى

ا، تور بەت ئادرېسى مۇشۇ ماقالىنىڭ ئاخىرىسىدا بېرىلدى( دىن كۆرۈۋېلىش مۇمكىن.  بۇ پىالند

يارلىق سىنىپلىرىنى ئومۇمالشتۇرۇپ بولۇش، لىغىچە ئىككى يىللىق قوش تىللىق تەييى-2012

يىلىغىچە -2020تىللىق مائارىپنى ئاساسىي جەھەتتىن ئومۇمالشتۇرۇپ بولۇش،  يىلىغىچە قوش-2015

الەتلىك ئاز سانلىق مىللەت ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ دۆلەت تىلى ۋە يېزىقىنى پۇختا ئىگىلەپ بولۇشىغا كاپ

مەكتەپلىرىنى بىرلەشتۈرۈش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش،  تتۇرا، باشالنغۇچخەنزۇ ئو-قىلىش، مىللىي

ىي اشۇرۇش، ئالئسىنىپالرنىڭ سانىنى « قوش تىللىق»مىللىيالر ۋە خەنزۇالر بىللە ئوقۇيدىغان سىنىپالر ۋە 

مە مەكتەپلەردىكى ئاز سانلىق مىللەت ئەدەبىياتىغا دائىر ئاالھىدە دەرسلەرنىڭ سىرتىدا، ھەم

 ئوقۇتۇش دېگەنگە ئوخشاش ماددىالر ئوتتۇرىغا قويۇلغان. دەرسلەرنى خەنزۇ تىلىدا

 نى كۆرۈش بىلەن تەڭ، يېقىندا ئوقۇرمەنلەرگە تونۇشلۇق بولغان« پىالن»مەن يۇقىرىدىكى 

ى، ( ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورAberdeen( خانىم بىلەن ئەنگلىيە ئابېردىن )Kangasكەڭگېس )

ىرلىكتە بمىللەت تىلى مۇتەخەسسىسى، دوكتۇر روبېرت دۇنبار  دۇنيادا تونۇلغان قانۇن ۋە ئاز سانلىق

يەرلىك »ارقاتقان بىر كىتابنى ئوقۇدۇم.  بۇ كىتابنىڭ ئىسمى تيىلى( بېسىپ -2010يېزىپ، بۇ يىل )

ۈرگۈزگەن يمىللەت بالىلىرى مائارىپىنى تىل جەھەتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەت ئۈستىدىن 

، دېگەندىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇنىڭ «بىر دۇنياۋى نۇقتىئىنەزەر —شقا بوالمدۇ جىنايەت، دەپ قارا

ۇ كىتاب بئېلېكترونلۇق نۇسخىسىنىڭ تور ئادرېسىنى مەن مۇشۇ ماقالىنىڭ ئاخىرىسىغا يېزىپ قويدۇم.  

 بابتىن تەشكىل تاپقان بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت: 8جەمئىي 

 

 مۇقەددىمە ۋە خۇالسە .1

ۇنىي ىك مىللەت، قەبىلە ۋە ئاز سانلىق مىللەت بالىلىرىنىڭ مائارىپ ھوقۇقلىرى: قانيەرل .2

 ئاساسالر

 تىل ۋە ئانا تىل نېمە ئۈچۈن شۇنچە مۇھىم؟ .3

 بىلىم ئېلىش ھوقۇقى: مائارىپ ئاساسلىرى .4

 بىلىم ئېلىش ھوقۇقى ۋە بىر قىسىم ئىقتىسادىي ئامىلالر .5
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 ىنايەت: ئىرقىي قىرغىنچىلىقيەرلىك مىللەت مائارىپى ۋە خەلقئارالىق ج .6

يەرلىك مىللەت مائارىپى ۋە خەلقئارالىق جىنايەت: ئىنسانىيەت ئۈستىدىن يۈرگۈزگەن  .7

 جىنايەت

 قايسى شەكىلدىكى مائارىپ قانۇن ۋە تەتقىقات نەتىجىلىرىگە ماس كېلىدۇ؟ .8

  

ەرلىك يىدىكى خەلقئارالىق مۇتەخەسسىسلەر نەزىر»بۇ كىتابتىكى بىر قىسىم مەزمۇنالر مەن بۇرۇن 

ۇپ، دېگەن ماقالەمدە تونۇشتۇرغان مەزمۇنالر بىلەن ئوخشاش بول« مىللەت مائارىپى ۋە ئانا تىل

يەرلىك مىللەت، تەبىقە ۋە ئاز سانلىق مىللەت مائارىپىغا بېرىلگەن »بۆلۈمىدىكى -3باب، -8ئۇنىڭ 

مدە ئاشۇ مەن ئۇشبۇ ماقالە دېگەن مەزمۇن مېنى بۇ قېتىم ئاالھىدە جەلپ قىلدى.  شۇڭا« تەۋسىيىنامە

 بەتلىك بولۇپ، 120مەزمۇننى تونۇشتۇرۇپ ئۆتۈشنى قارار قىلدىم.  ئەسلىدىكى كىتاب جەمئىي 

مەن  ئۇنىڭدىكى كۆپىنچە مەزمۇنالر ئۇيغۇرالرنىڭ ئەھۋالىغا ناھايىتى ماس كېلىدىكەن. شۇڭالشقا

  قىلىمەن. تىم ئوقۇپ چىقىشنى تەۋسىيەئىنگلىزچە بىلىدىغان ئوقۇرمەنلەرگە ئەسلىدىكى كىتابنى بىر قې

ئۇنىڭ  شۇنداقال مەن ئۇيغۇر دىيارىدىكى قېرىنداشالردىن بۇ كىتابنىڭ ھەممىسىنى، ھېچ بولمىغاندا

  قىلىمەن. ئۇيغۇرالرغا ماس كېلىدىغان قىسمىنى ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىپ نەشر قىلدۇرۇشنى تەشەببۇس

لى ىرقى زاماندا بىر ئىش قىلىشنىڭ ئەڭ توغرا ئۇسۇھەممىمىزنىڭ خەۋىرىدە بولغىنىدەك، ھاز

 ىك مىللەتئىلمىي ئۇسۇلدىن ئىبارەت.  كەڭگېس خانىمنىڭ ئۇشبۇ كىتابىدا پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا يەرل

قا للىق ئىلمىي تەتقىقاتالرنىڭ نەتىجىسىدە ۋۇجۇدئىككى يۈز يى-مائارىپى ئۈستىدە ئېلىپ بېرىلغان بىر

ارىپىنى ەزەرلەر، ھەمدە ئاشۇ بىلىملەرنى ئاساس قىلغان يەرلىك مىللەت مائكەلگەن ئىلمىي نۇقتىئىن

قانداق يولغا قويۇش توغرىسىدىكى ئىلمىي ئۇسۇلالر بايان قىلىنغان.  مەن ھەر بىر ئۇيغۇر 

قېرىنداشالردىن كەڭگېس خانىم ئوتتۇرىغا قويغان بۇ ئىلمىي ئۇسۇلالردىن تولۇق خەۋەردار 

« ىپقوش تىللىق مائار»تا ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدا يولغا قويۇلۇۋاتقان بولىۋېلىشىنى، شۇ ئاساس

 ار بەرگەنيسىياسىتىنىڭ ناتوغرا تەرەپلىرىنىڭ قايسى ئىكەنلىكىنى بىلىۋېلىشىنى، ئاندىن ئىمكانىيەت 

كى ائارىپىدىدائىرە ئىچىدە ۋە قانۇنىي يولالر بىلەن ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدا يۈز بېرىۋاتقان ئۇيغۇر م

ىق چار ئەھۋالالر ۋە ناتوغرا سىياسەتلەرنى ئۆزگەرتىش يولىدا قولىدىن كېلىشىچە تىرىشچانلنا

 كۆرسىتىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. 

 

 يەرلىك مىللەت مائارىپىغا بېرىلگەن تەۋسىيىنامە

 لەرنى« تەۋسىيىنامە»تۆۋەندە مەن كەڭگېس خانىمنىڭ يېڭى كىتابىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان 

 ەن بايان قىلىپ ئۆتىمەن.ئىمكانقەدەر ئەين

  

 يەرلىك مىللەت، تەبىقە ۋە ئاز سانلىق مىللەت مائارىپىغا بېرىلگەن تەۋسىيىنامە:

  

 كېرەك بولۇشىوقۇتۇش تىلى ئ-يىل ئىچىدىكى ئاساسىي ئوقۇ 8. ئانا تىل دەسلەپكى 1

ھەقسىز مەكتەپ )ياكى دۆلەت ئىگىلىدىكى مەكتەپ( لەردە ئوقۇيدىغان يەرلىك مىللەت  

تىلى ياكى ئانا تىلىنى مەكتەپ تىلى -1يىل ئىچىدە ئۆزىنىڭ  8بالىلىرى كەم دېگەندىمۇ دەسلەپكى 
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 يىل ئىچىدە قەتئىي شۇنداق قىلىشى شەرت. 6قىلىپ قوللىنىشى كېرەك.  بولۇپمۇ دەسلەپكى 

ن مەكتەپنىڭ سەككىزىنچى سىنىپىدىن كېيىن ئانا تىل مەكتەپ تىلى سۈپىتىدە قوللىنىلمىغا 

ن ەمدە پۈتۈىردىمۇ، ئۇ داۋاملىق تۈردە سىنىپالردىكى دەرس سۆزلەش تىلى سۈپىتىدە قوللىنىلىشى، ھتەقد

 وقۇتۇش جەريانىدا بىر دەرس سۈپىتىدە ئۆتىلىشى كېرەك.ئ-ئوقۇ

  

 . بىر ھۆكۈمران ئورۇندىكى يەرلىك ياكى دۆلەت تىلىنى ياخشى ئۆگىتىش2

 تىل سۈپىتىدە-2ىكى يەرلىك ياكى دۆلەت تىلىنى يەرلىك مىللەت بالىلىرى بىر ھۆكۈمران ئورۇند

سلەپكى ياخشى ئۆگىنىشى كېرەك.  بۇ تىلنى بىر الياقەتلىك قوش تىللىق ئوقۇتقۇچى باشالنغۇچنىڭ دە

  شى كېرەك.يىللىقلىرىدىن باشالپ ئۆگىتىشى، ھەمدە ئۇنى دەسلەپتە پەقەت ئاغزاكى ئۆگىنىشتىنال باشلى

تىل ياكى -2ەرس سۈپىتىدە ئىزچىل تۈردە ئۆتىلىشى كېرەك. بۇ تىل دتىل بىر -2ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ 

ئەل تىلى پېداگوگىكىسى ياكى ئۇسۇلى بىلەن ئۆتىلىشى،  تىل ياكى چەت-2چەت ئەل تىلى سۈپىتىدە، 

 ھەرگىزمۇ بالىالرنىڭ ئانا تىلى سۈپىتىدە ئۆتۈلمەسلىكى شەرت.

  

ىغا كى يەرلىك ياكى دۆلەت تىلى ئوقۇتۇش. ئانا تىلدىكى ئوقۇتۇشتىن بىر ھۆكۈمران ئورۇندى3

 كۆچۈش

 يۇقىرى دەرىجىلىك سىنىپالردا بەزى دەرسلەر بىر ھۆكۈمران ئورۇندىكى دۆلەت تىلى ياكى 

ۇن ئۇنداق قىلىنماسلىقى، ھەمدە پەقەت سىنىپتىن بۇر-7خەلقئارالىق تىلدا ئۆتۈلسە بولىدۇ، ئەمما 

 ىدىال شۇنداق قىلىنىشى كېرەك.الياقەتلىك ئوقۇتقۇچىالر بولغان ئەھۋال ئاست

يەتچانلىقى ئىككى ئەمەلى-زۆرۈر تېپىلغاندا تەنتەربىيە، مۇزىكا ۋە تاماق ئېتىشكە ئوخشاش بىر

ە بولىدۇ، ئەمما، ماتېماتىكا، تىلدا ئۆتۈلس-2كۈچلۈك دەرسلەر تۆۋەن دەرىجىلىك سىنىپالردىن باشالپ 

ىغان ىل جەھەتتە يۇقىرى سەۋىيە تەلەپ قىلىدجەمئىيەتشۇناسلىق ياكى تارىخقا ئوخشاش ئەقىل ۋە ت

 ىلىدا ئۆتۈلۈشى كېرەك.ت-1ىنىپقىچە بالىالرنىڭ س-7دەرسلەر ئەڭ بولمىغاندىمۇ 

  

 . ئۇنىڭدىن باشقا تىلالرنىڭ بىر دەرس سۈپىتىدە ئۆتۈلۈشى4

( تىلالرنىمۇ بىر دەرس تىلدىن باشقا-2يەرلىك مىللەت بالىلىرىغا باشقا )يەنى ئانا تىل ۋە 

نسۇزچە، سۈپىتىدە ئۆگىنىش پۇرسىتى يارىتىپ بېرىلىشى كېرەك.  بۇ تىلالر ئەرەبچە، ئىنگلىزچە، فرا

 ھىندىستانچە، ئىسپانىيەچە ۋە رۇسچە قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. 

  

 . ئارقا كۆرۈنۈش بىلەن زىچ باغالنغان مەدەنىي مەزمۇن ۋە ئۇسۇلالر5

سۇلىنىڭ ىڭ ئۆزىال كۇپايە قىلمايدۇ.  مائارىپ ۋە ئوقۇتۇش ئۇئانا تىلنى ئوقۇتۇش تىلى قىلىشن 

رۈنۈشكە مەدەنىي مەزمۇنى مۇنداق ئىككى شەرتنى قانائەتلەندۈرۈشى شەرت.  بىرىنچى، ئۇالر ئارقا كۆ

 ،بولۇشىان ، يەرلىك مىللەت بالىلىرى ياشاۋاتقان مۇھىتقا ئۇيغۇن كېلىدىغبولۇشىئەھمىيەت بېرىدىغان 

مەت ىڭ ئەنئەنىسى، بىلىم قۇرۇلمىسى، قىممەت قارىشى، تارىخى ۋە كىملىكىگە ھۆريەرلىك مىللەتن

ىتىگە ، يەرلىك مىللەتنىڭ سۆزلىشەلەيدىغان ۋە ساۋاتلىق مىللەت بولۇش ساالھىيبولۇشىقىلىدىغان 

ىغان ، ھەمدە ئوقۇتۇش ئۇسۇلى يەرلىك مىللەت خەلقلىرى قوبۇل قىالاليدبولۇشىھۆرمەت قىلىدىغان 

 كېرەك. بولۇشىئۇسۇل 
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قان ئىككىنچى، ئوقۇتۇش ئۇسۇللىرى بىلەن ئوقۇتۇش مەزمۇنلىرى بالىالرنىڭ ۋە ئۇالر ياشاۋات

جەمئىيەتنىڭ سەرگۈزەشتلىرى بىلەن بىلىملىرىدىن باشلىنىشى، ھەمدە بالىالرنى كۈندىلىك 

 كېرەك. بولۇشىئەمەلىيەتچان تەپەككۇرىدىن ئىلمىي تەپەككۇرغا ئېلىپ بارىدىغان 

  

 ىللىق ئوقۇتقۇچىالرت-ىللىق ياكى كۆپت-. مۇكەممەل تەربىيىلەنگەن قوش6

ىڭكى، ئوقۇتقۇچىالر چوقۇم مۇكەممەل تەربىيىلىنىشى كېرەك.  ئۆزىدىن ئايد-شۇ نەرسە ئۆز

ان ئۇنىڭدىن باشقا زۆرۈر بولغان يەنە بىر نەرسە شۇكى، يەرلىك مىللەت بالىلىرىنى ئوقۇتىدىغ

ى شەرت.  يەككە تىللىق ئوقۇتقۇچىالر، بولۇپمۇ تىللىق بۇلىش-ەندە قوشئوقۇتقۇچىالر ئەڭ كەم دېگ

ۇنىڭ رالمايدۇ، شئارا سېلىشتۇ-بالىالرنىڭ ئانا تىلىنى بىلمەيدىغان ئوقۇتقۇچىالر، ئىككى خىل تىلنى ئۆز

م ئايرى-ايرىمبىلەن بالىالر بىلەن بىرلىكتە ئىككى خىل تىلدا نېمىنىڭ ئورتاق ئىكەنلىكىنى ۋە نېمىنى ئ

كە ىلىپ، يەكئىگىلىمىسە بولمايدىغانلىقىنى بايقىيالمايدۇ.  ئۇنداق ئوقۇتقۇچىالر بالىالرغا ياردەم ق

ردىال بار تىللىق بالىال-پتىللىق ۋە كۆ-تىللىق بالىالردا يوق بولغان، پەقەت يۇقىرى سەۋىيىلىك قوش

تقۇچى يەككە تىللىق ئوقۇبولغان پايدىلىق ئامىلالرنى بالىالرغا بىلدۈرەلمەيدۇ.  شۇنداقال بىر 

 ىللىق بولۇش يولىدا تىرىشىۋاتقان بالىالر ئۈچۈن بىر ياخشى ئۆرنەكمۇ بواللمايدۇ.ت-قوش

  

ئوقۇتۇش -مئىيىتى، ۋە مائارىپ ئەمەل ئەھلىلىرى ئوقۇئانىلىرى، جە-. يەرلىك مىللەت ئاتا7

 ىملەرگە، ياخشى ئۈلگىلەرنىەتقىقات ئاساسىغا قۇرۇلغان بىلت-تالالشلىرى ھەققىدە يېتەرلىك، ئىلمىي

 يارىتىش يولىدا ئادۋۇكاتلىق قىلىشقا موھتاج

شلىرىغا ئوقۇتۇش تالال-پەرزەنتلىرى ئۈچۈن ھەر خىل ئوقۇ ئانىلىرى ئۆز-يەرلىك مىللەت ئاتا 

ىپنىڭ جەريانلىرى ۋە ئۇسۇللىرى تىللىق مائار-ئىگە قىلىنىدىغان بولسا، ئۇالر ئالدى بىلەن كۆپ

قىۋەتلىرى ھەققىدە مۇددەتلىك ئا-ال ئوخشىمىغان تالالشالرنىڭ ئوخشىمىغان ئۇزۇنھەققىدە، شۇنداق

ۇنداق ر ئۇالر بپۇختا ئىلمىي تەتقىقات نەتىجىلىرىگە ئاساسالنغان ئۇچۇرالرغا ئېھتىياجلىق بولىدۇ.  ئەگە

رمىسە ەئۇچۇرالرغا ئېرىشەلمەيدىكەن، ب د ت قانۇنىدا بەلگىلەنگەن، يەرلىك مىللەت خەلقى چوقۇم ب

دېگەن نەرسە مۇمكىن ئەمەس بولۇپ « تولۇق چۈشىنىپ تۇرۇپ بەرگەن ماقۇللۇق»بولمايدىغان 

رغا اق ئۇچۇرالقالىدۇ، ياكى ئۇ بىر ساختا نەرسىگە ئايلىنىپ قالىدۇ.  مائارىپ ھوقۇق ئىگىلىرىمۇ مۇشۇند

 ك ئۇچۇرغا ئىگە بولۇپ،ازىر ئۇالرنىڭ ئىنتايىن ئاز بىر قىسمىال بۇ جەھەتتە يېتەرلىھ –ئېھتىياجلىق 

ۈرۈشكە ھازىرقى نۇرغۇن قارارالر نادانلىق ئاساسىدا ئېلىنىۋاتىدۇ.  ياخشى ئۈلگىنى ۋۇجۇدقا كەلت

ئۇالرغا تايانچى  مۇنازىرە، ۋە-قارىتىلغان ئادۋۇكاتلىق، ئۇالر ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىدىغان بەس

 بولىدىغان تەتقىقاتالر كەم بولسا بولمايدىغان نەرسىلەردۇر.

  

 . سۈپەتلىك مائارىپ تۈزۈلمىسىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈش ئۈچۈن مەكتەپلەردە ۋە جەمئىيەتتە8

قانداق  سىستېمىلىق ئۆزگەرتىش ئېلىپ بېرىشقا توغرا كېلىدۇ، بۇ ھازىرقى سىستېمىنىڭ ئىنسانىيەتكە

 زىيانالرنى ئېلىپ كېلىدىغانلىقى توغرىسىدىكى بىلىملەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

جەمئىيەتنىڭ ئەينىكىدۇر.  جەمئىيەتتىكى سىستېمىالشقان تەڭسىزلىك مەكتەپلەر مەكتەپ  

ئىچىدىمۇ ئەكس ئېتىدۇ ۋە پەيدا بولىدۇ.  يەرلىك مىللەتلەر، تەبىقە خەلقلىرى ۋە نۇرغۇن ئاز سانلىق 

 مىللەتلەر جەمئىيەت بالدىقىنىڭ ئەڭ ئاستىدا تۇرىدۇ.  ھازىر ئوخشىمىغان دەرىجىلەرنىڭ ھەممىسىدە
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سىستېمىلىق ئۆزگەرتىش ئېلىپ بېرىش زۆرۈر.  ھوقۇقدارالرنىڭ ھازىرقى سىستېمىنىڭ يالغۇز يەرلىك 

مىللەت ۋە ئاز سانلىق مىللەتلەرگە ئېلىپ كېلىدىغان زىيانلىرى ھەققىدىال ئەمەس، ئۇنىڭ پۈتۈن دۇنيا 

ئارقىلىق ئېلىپ جەمئىيەتلىرىگە ئىقتىسادىي، مائارىپ ۋە ئىجادچانلىق جەھەتتىكى ئىسراپچىلىق 

كېلىدىغان زىيانلىرى ھەققىدىكى تېخىمۇ كۆپ ئۇچۇرالرغا ئېھتىياجى بار.  ھازىرقى سىستېم مەكتەپلەردە 

خىللىقنى قانداق -رەڭلىكنى ئازايتىپال قالماي، بىئولوگىيە جەھەتتىكى كۆپ-تىل جەھەتتىكى كۆپ

كى ئىنسانالر ئۈچۈن ناچارلىشىپ ساقالشقا ئائىت بىلىملەرنىمۇ يوقىتىپ، شۇ ئارقىلىق يەر شارىدى

شارائىتنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈۋاتىدۇ.  بىزنىڭ بۇ كىتابنى يېزىشتىكى مەقسىتىمىز، -مېڭىۋاتقان بىر شەرت

ئوقۇرمەنلەرنى نېمە ئۈچۈن ئۆزگەرتىش ئېلىپ بېرىش كېرەكلىكى، قانداق ئۆزگەرتىشلەرنى ئېلىپ 

يىن ئۆتكەللەرنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى چۈشىنىش بېرىش كېرەكلىكى، ۋە ئىنسانالر دۇچ كېلىدىغان قى

 ئۈچۈن زۆرۈر بولغان بىر قىسىم قورالالر بىلەن تەمىنلەشتىن ئىبارەتتۇر.

   

 ئاخىرقى سۆز

ي، پال قالمادۆلەت ۋە مىللەتپەرۋەرلىك يالغۇز بىر ئىدېئولوگىيە ياكى سىياسەتنىڭ بىر شەكلى بولۇ 

ن يىسى بىلەلىنىدۇ.  شۇڭالشقا مىللەتپەرۋەرلىك ئىدېئولوگىئۇ بىر مەدەنىيەت ھادىسىسى بولۇپمۇ ھېساب

كۆپ  مىللەتپەرۋەرلىك ھەرىكىتى مىللىي كىملىك بىلەنمۇ ناھايىتى زىچ باغالنغان بولۇپ، ئۇ بىر

ىمۇ ىمۋولىزمنئۆلچەملىك ئۇقۇمنى تەشكىل قىلىدۇ، ھەمدە بىر ئاالھىدە تىل، بىر قىسىم ھېسسىياتالر ۋە س

ىللەتنى مبولىدۇ.  شۇنىڭ ئۈچۈن تارىختا ئۆتكەن نۇرغۇن ھۆكۈمدارالر باشقا بىر  ئۆز ئىچىگە ئالغان

ن. ئاسمىلياتسىيە قىلىپ يوقىتىشتا، ئىشنى ئالدى بىلەن ئۇالرنىڭ تىلىنى يوقىتىشتىن باشلىغا

نىشى، مىللىي مەدەنىيەتنىڭ گۈللى»جۇڭگودىكى بىر يۇقىرى دەرىجىلىك خەنزۇ ئەمەلدارنىڭ يېقىندا 

بىر مىللەتنىڭ جېنى.  بىر مىللەتنى  –ىن بەك تىلنىڭ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت.  تىل ھەممىد

شتىن ئاستا يوقىتى-ئۇنىڭ تىلىنى ئاستا –كۆڭۈلدىكىدەك كونترول قىلىشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسۇلى 

 دېگىنىمۇ يۇقىرىدىكى ئىلمىي ئۇقۇمغا ئاساسالنغان.« ئىبارەت.

دۇ. ر تىلى ھازىر ھەر خىل خىرىسالرغا دۇچ كېلىۋاتىھەممىمىزنىڭ كۆرۈپ تۇرغىنىدەك، ئۇيغۇ 

ۇ ئەمەس، لېكىن، ئۆزىمىزنىڭ ئانا تىلىنى قوغداپ قېلىشتا، بىز ئۇيغۇرالر ھازىر پۈتۈنلەي چارىسىزم

ېكايىنى ھھەمدە مەڭگۈ پۈتۈنلەي چارىسىزمۇ قالمايمىز.  مېنىڭ بۇ يەردە ئوقۇرمەنلەرگە مۇنداق بىر 

ۆرۈلۈپ الر بىر ئ.  بىر ئوغۇل باال دادىسى بىلەن بىر يېزا يولىدا مېڭىپتۇ.  ئۇسۆزلەپ بەرگۈم كېلىۋاتىدۇ

سېنىڭچە  دادا،»چۈشۈپ يولنى توسۇۋالغان چوڭ دەرەخنىڭ قېشىغا كەلگەندە، باال دادىسىدىن سوراپتۇ: 

 ئىشقا ئەگەر سەن بارلىق ئارتۇقچىلىقىڭنى»دادىسى دەپتۇ: «  مەن بۇ دەرەخنى يۆتكىۋېتەلەيمەنمۇ؟

ۈرۈشكە، باال بارلىق كۈچى بىلەن بۇ دەرەخنى كۆت«  سالساڭ، مېنىڭچە ئۇنى چوقۇم يۆتكىۋېتەلەيسەن.

ان دىن قايتقتارتىشقا ۋە ئىتتىرىشكە ئۇرۇنۇپتۇ، ئەمما ئۇنى مىدىرلىتالماپتۇ.  شۇنىڭ بىلەن ئىرادىسى

بىر  يەنە»ى دەپتۇ: دادىس«  دادا، سەن خاتالىشىپسەن. مەن ئۇنى يۆتكىيەلمىدىم.»ھالدا دەپتۇ: 

ە شىپتۇ، ھەمدبۇ قېتىم باال دەرەخ بىلەن ھەپىلىشىۋاتقاندا دادىسى كېلىپ ياردەملى«  قېتىم سىناپ باق.

دىسى ئىككىسى بىرلىكتە دەرەخنى يولنىڭ بويىغا ئىتتىرىپ چىقىرىپ قويۇپتۇ.  شۇنىڭدىن كېيىن دا

ەن مەندىن ياردەم س —سالمىدىڭ ېتىم سەن ھەممە ئارتۇقچىلىقنى ئىشقا ق-1باالم، »دەپتۇ: 

 «سورىمىدىڭ.
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 بىز ئۇالرنى بۇ ھېكايە بىزگە مۇنداق بىر مۇھىم دەرسنى ئۆگىتىدۇ:  دۇنيادا نۇرغۇن ئىشالر باركى، 

ىمىزنىڭ يالغۇز قىاللمايمىز، بۇ دېگەنلىك ئۇ ئىشالرنى قىلغىلى بولمايدۇ، دېگەنلىك ئەمەس.  ھەمم

غان نىشانىمىزنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن پايدىالنساق بولىدىئەتراپىدا بىز ئىشقا سېلىپ، ئۆز 

ۇق نۇرغۇن مەبلەغلەر بار.  بۇ يەردىكى مۇھىم نەرسە ئۆزىمىزنىڭ بارلىق ئاالھىدىلىكىدىن تول

نلەش تۈزۈمى، ئىرادە ۋە مۇھەببەت ئۆزىنى تىزگى-پايدىلىنىشنى ئۆگىنىۋېلىش.  بۇ ئاالھىدىلىك ئۆز

 ىدۇ. ىچىگە ئالنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شۇنداقال تاشقىي مەبلەغلەرنىمۇ ئۆز ئقاتارلىق ئىچكى مەبلەغلەر

ارالىق مەن ئۇشبۇ يازمامنى تۆۋەندىكى ئىككى ئابزاس سۆز بىلەن ئاخىرالشتۇرىمەن.  بىر خەلقئ 

 مۇتەخەسسىس يېقىندا ئۇيغۇر تىلىنىڭ ھازىرقى ئەھۋالى ئۈستىدە توختالغاندا مۇنداق دېگەن:

 ك، بىز ئۆزئۈمىدۋارلىقنى يوقاتماسلىقى كېرەك.  خۇددى بىر قەدىمكى پەلسەپىنىڭ دېگىنىدەئۇيغۇرالر »

.«  مىز كېرەكبولۇشىئانالىزلىرىمىزدا ئۈمىدسىزلىنىشكە مەجبۇرى بولساقمۇ، ئۆز ھەرىكىتىمىزدە ئۈمىدۋار 

تا ونفېرېنسمەن بۈگۈن ئىسپانىيىدىكى بىر ك»يەنە بىر خەلقئارالىق مۇتەخەسسىس مۇنداق دېگەن: 

نىڭ سۆزىنى ئاڭلىدىم.  ئۇ ئۆز سۆزىدە ئۆزىنىڭ «( Bernardo Atxaga)»بېرناردو ئاتزاگا 

( Franco( نى ئىشلىتىش ھوقۇقى، ھەمدە فرانكو )Eusqueraداۋاملىق ھالدا ئانا تىلى ئوسكېرا )

تاالن دەۋرىدە ئۆز بېشىدىن ئۆتكۈزگەن جىمىقتۇرۇش سىياسەتلىرى ئۈستىدە توختالدى.  مەن كا

(Catalanدا ئۆز بېشىمدىن ئۆتكۈزگەن ئىشالر بىلەن سېلىشتۇرغاندا، ماڭا ئۇنىڭ دېگەنلىر ) ىنىڭ ھېچ

قايسىسى غەلىتە، يېڭى، ياكى باشقىچە تۇيۇلمىدى.  جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالر ئۈستىدىن 

ەڭ ئېچىنىشلىق وخشاش.  بۇ يەردىكى ئئ-يۈرگۈزۈۋاتقان قورقۇتۇش سىياسىتى يۇقىرىقىالر بىلەن ئوپمۇ

ڭ بىر ( ھۆكۈمىتىنىNatziيىل دەردىنى تارتقان سىياسەت ناتزى ) 44ئەھۋال شۇكى، بىز ئىسپانىيىدە 

ېشىغا ئوڭچىل، ئىنتايىن ئوڭچىل، دىكتاتورلىقىدىن كەلگەن بولۇپ، ھازىر جۇڭگودا ئۇيغۇرالرنىڭ ب

لىك ۈزىدىكى ئۇزۇن مۇددەتكەلگەن سىياسەت بولسا سولچىلالردىن كېلىۋاتىدۇ.  مېنىڭ يەر شارى ي

 زبىر قورالىمى-ھاياتىم ماڭا شۇنى ئۆگەتتىكى، بىزنىڭ دىكتاتورچىالرغا تاقابىل تۇرااليدىغان بىردىن

ېتىپ يبىزنىڭ يۈرىكىمىزدىن ئىبارەت.  بۇ ئۇچۇر ئۇيغۇر تىلىدا سۆزلىشىدىغان بارلىق كىشىلەرگە 

 ا ۋە باشقاكەچمەسلىكى كېرەك.  ئۇيغۇرچىنى تويدبېرىشى كېرەك.  ئۇالر ئۇيغۇر تىلىدىن ھەرگىزمۇ ۋاز 

يەتلىرىدە ئىشلىتىشى كېرەك.  ماتەم مۇراسىمىدا ۋە ئازابالنغاندا ئىشلىتىشى ئېچىش پائالى-كۆڭۈل

ەر رەك.  ئەگكېرەك.  ئائىلىدە ۋە بالىالرغا ئىشلىتىشى كېرەك.  ئۇنىڭدىن ھەرگىزمۇ ۋاز كەچمەسلىكى كې

ن ئانا تىلىنى ۋاسكونىيا، كاتالونىيا، گالىشىيا ۋە ۋالەنشىيا بىزنىڭ خەلقىمىز ئۆزىمىزنىڭ

«(Vasconia, Catalonia, Galicia, Valencian )»ېقىن بىرى بىلەن ي-رايونلىرىدىكى بىر

شىدا لىك تۇرمۇئارىالشقان ۋاقىتلىرىدا، مۇھەببەتلەشكەن ۋاقىتلىرىدا، قايغۇرغان ۋاقىتلىرىدا، ۋە كۈندى

 انا تىلنىئسا، بىزنىڭ تىلىمىز ئاللىقاچان يوقىلىپ كەتكەن بوالتتى.  ئەمما، ئىشلىتىپ تۇرمىغان بول

لسىمۇ، لمىگەن بوخۇسۇسىي ھاياتتا قوللىنىشنىڭ ئۆزىمۇ بىر قوللىنىش.  بىزنىڭ ئانا تىلىمىز مەكتەپتە ئۆتۈ

 بىز ئەڭ ،خەلقىمىز ئۇنى ئۆزلۈكىدىن ئۆگەندى.  گەرچە بىز ئىنتايىن ئۇزۇن ۋاقىت ساقلىغان بولساقمۇ

ىڭ ۇق.  بىزنئاخىرىدا ئۆز ئانا تىلىمىزنى ئاممىۋى سورۇنالردا ئىشلىتەلەيدىغان ھوقۇققا قايتا ئېرىشت

 «يۈرىكىمىزنى ھېچ كىم يېڭەلمەيدۇ. ئۇنى پەقەت ئۆزىمىزال يېڭەلەيمىز.
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 بۇ يازمىدا تىلغا ئېلىنغان ئەسەرلەرنىڭ تور ئادرېسلىرى:

  

 كەڭگېس خانىمنىڭ يېڭى كىتابى: مۇشۇ ماقالىدا پايدىلىنىلغان

http://www.e-pages.dk/grusweb/55/ 

 

新疆中长期教育规划纲要征意见: 

http://www.tianshannet.com/news/content/2010-09/10/content_5228398.htm 

  

 ئەركىن سىدىقنىڭ بارلىق يازمىلىرى:

 http://www.meripet.com/Sohbet/ 

 

 

http://www.meripet.com/Sohbet/
http://www.meripet.com/Sohbet/
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 ئانا تىل نېمە ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم؟

 كۈنى-6اينىڭ ئ-10يىلى -2010

 

 

لىك بۇنىڭدىن بىر قانچە ئاي بۇرۇن، مەن ئامېرىكىغا يازلىق تەتىل جەريانىدا قىسقا مۇددەت

زدىن ئۇ قى نئوقۇشقا كەلگەن بىر ئۇيغۇر قىز ئوقۇغۇچىنى ئۇچراتتىم. تۇنجى قېتىم كۆرۈشكەندە مە

يغۇرچە ، دەپ سورىسام، ئۇ قىز بۇ ئىككى سوئالىمغا ئۇ«اخشىمۇسىز؟ ئامېرىكىغا قاچان كەلدىڭىز؟ي»

 لەن مېنىڭجاۋاب بېرەلمەي، يۈزى ۋاللىدە قىزارغان ھالدا سوئالىمغا خەنزۇچە جاۋاب بەردى. شۇنىڭ بى

اش يق ئۇيغۇر ئۇ قىزدىن باشقا سوئالالرنى سوراشقا كۆڭلۈم زادىال بارمىدى )ئادەتتە مەن ئۇندا

ىشىپ ئوقۇغۇچىالرنى ئۇچراتقاندا، ئۇالردىن نۇرغۇن سوئالالرنى سوراپ، ناھايىتى قىزغىن پاراڭل

ولۇق كېتەتتىم(. مەن باشقىالردىن سۈرۈشتە قىلسام، بۇ قىز ئۈرۈمچىدە تۇغۇلۇپ ئۆسكەن بولۇپ، ت

 مەكتەپتە ىڭدىكى بىر ئالىيئوتتۇرىنى پۈتتۈرگۈچە خەنزۇ مەكتەپتە ئوقۇغان ئىكەن. ھازىر بولسا بېيج

 لغا چۆكۈپئوقۇيدىكەن. بۇ ئىشالرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، كۆڭلۈم يېرىم بولۇپ، ئىنتايىن چوڭقۇر خىيا

دە كەتتىم. ھەمدە بۇ ئىشنى نەچچە كۈنگىچە كالالمدىن چىقىرىۋېتەلمىدىم. ھەممىمىزنىڭ خەۋىرى

ددەت ئوخشاش ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ سانى شىبولغىنىدەك، ھازىر جۇڭگو ۋە ئۇيغۇر دىيارىدا شۇنىڭغا 

 بىلەن كۆپىيىۋاتىدۇ.

 9ەدە تۇغۇلۇپ ئۆسۈپ، يېڭىدىن ئامېرىكىغا كەلگەن مەن ياپونىي ئاي بۇرۇن، 4-3بۇنىڭدىن 

ىلى خېلى تياشالردىكى بىر كىچىك يىگىتنى ئۇچراتتىم. ئۇ مەن بىلەن پۈتۈنلەي ئۇيغۇرچە پاراڭالشتى. 

ىنتايىن ىلىشتۇق. مەن بۇ يىگىتتىن ناھايىتى تەسىرلەندىم، ھەمدە ئۇنى ئمۇرەككەپ چاقچاقالرنىمۇ ق

 ياقتۇرۇپ قالدىم.

ئۇالر —ۆسمۈرلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى يۇقىرىدىكى قىزغا ئوخشىمايدۇئ-ۋەتەندىكى ياش

ت ىلىدۇ. چەئۇيغۇرچىنى، ھېچ بولمىغاندا ئادەتتە تۇرمۇشتا ئىشلىتىدىغان ئۇيغۇرچىنىڭ ئېغىز تىلىنى ب

غۇر ئەلدىمۇ يۇقىرىدىكى شاكىچىك يىگىتكە ئوخشىمايدىغان، ئۇيغۇرچىنى زادىال بىلمەيدىغان ئۇي

ىزمۇ بالىلىرى ئانچە ئاز ئەمەس. دېمەكچىمەنكى، يۇقىرىدىكى ئىككى مىسالدا تەسۋىرلەنگىنى ھەرگ

ىشىلىك كدا ھازىرقى ئومۇمىي ئەھۋالغا ۋەكىللىك قىاللمايدۇ. لېكىن، بۇ ئىككى مىسال ئانا تىل ئىشى

تەربىيىلىگەن —انىالرنىڭ ئىشلەپ چىقارغان مەھسۇالتىئ-تاللىشى ئوخشاش بولمىغان ئىككى خىل ئاتا

 ىرى بىلەن نەقەدەر ئوخشىمايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ب-پەرزەنتلىرى بىر

نجاڭ يىلدەك ۋاقىت ئىچىدە شى 20كېيىنكى »مەن يېقىندا بىرەيلەندىن جۇڭگو دائىرىلىرى يېقىندا 

پىالنىنى تۈزۈپ چىققانلىقىنى ئاڭلىدىم. ھەمدە ھازىر ئۇيغۇر « مەسىلىسىنى تۈپتىن ھەل قىلىپ بولۇش

دىيارىدىكى ئۇيغۇر تىلىدا بېرىلىدىغان تېلېۋىزور پروگراممىلىرىنىڭ تېز سۈرئەتتە ئازايتىلىۋاتقانلىقىنىمۇ 

سېنتەبىر كۈنى -10يىلى -2010ئاڭلىدىم. شۇنىڭ بىلەن مەن بۇ خەۋەرلەرنى يېقىندا كۆرگەن، 

نىڭ ئوتتۇرا ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك مائارىپ  ش ئۇ ئا ر»دا ئېالن قىلىنغان « اغ تورىتتەڭرى»

بىلەن (« 2020—2010ئىسالھاتى ۋە تەرەققىياتى توغرىسىدىكى پىالنىنىڭ مۇھىم مەزمۇنلىرى )
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 ەزمۇنالر بار ئىكەن:دا مۇنداق م« مائارىپ پىالنى»بىرلەشتۈرۈپ تەھلىل قىلىپ باقتىم. بۇ 

 2012-كى يىللىق قوش تىللىق تەييارلىق سىنىپلىرىنى ئومۇمالشتۇرۇپ بولۇشيىلىغىچە ئىك 

 2015-ىلىغىچە قوش تىللىق مائارىپنى ئاساسىي جەھەتتىن ئومۇمالشتۇرۇپ بولۇش ي 

 2020-سانلىق مىللەت ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ دۆلەت تىلى ۋە يېزىقىنى پۇختا  يىلىغىچە ئاز

 پ بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىشئىگىلە

 

ياشلىق  20ياشقا كىرىدۇ. ھازىر  20يىگىرمە يىلدىن كېيىن نېمە بولىدۇ؟ بۈگۈن تۇغۇلغان بالىالر 

يىگە چىقىپ ياشقا كىرىپ، ئاساسەن پېنسى 60ياشلىق كىشىلەر بولسا  40ياشقا كىرىدۇ. ھازىر  40ياشالر 

رنىڭ بىر يەرلىك مىللەتلە 56بار بولغان ئەسلىدىكى  يىلنىڭ مابەينىدە جۇڭگودا 60بولىدۇ. يېقىنقى 

ە قىسمى ئۇچرىغان تەقدىردىن، بىر مىللەتنىڭ تىلىنى ناھايىتى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە مەكتەپ ۋ

جەمئىيەت تىلى سۈپىتىدە ئىشلەتمەيدىغان بىر ئورۇنغا چۈشۈرۈپ قويۇش پۈتۈنلەي مۇمكىن 

ىش تسىيە قىلرلىك مىللەتنىڭ تىلىنى دۆلەتنىڭ ئاسسىمىليائىكەنلىكىنى ھەممىمىز بىلىمىز. يەنى، بىر يە

ئىچىدە يوق قىلىۋېتىش پۈتۈنلەي مۇمكىن. ئۇنداقتا يۇقىرىقى  يىل ۋاقىت 30-20سىياسىتى ئارقىلىق 

شۇنداق الر ئۇيغۇرالر ئۈچۈن نېمىدىن دېرەك بېرىدۇ؟ ئۇيغۇرالرنىڭ ئانا تىلىمۇ ئا« پىالن»ئىككى 

ە ا تىل نېمرالر تارتىدىغان زىيان قانداق زىيانالردىن ئىبارەت بولىدۇ؟ ئانتەقدىرگە ئۇچرىسا، ئۇيغۇ

ۇنداق سوئالالرنى سوراشقا ئۆزۈمدىن مۇش-ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم؟ مەن ئىختىيارسىز ھالدا ئۆز

 باشلىدىم. 

چە ئانا تىلنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقى مۇتلەق كۆپ ساندىكى ئۇيغۇر خەلقىگە، جۈملىدىن كۆپىن

سى ۋە ەنلەرگە ناھايىتى ئايان. كۆپىنچە كىشىلەر بۇ خۇالسىگە ئۆزلىرىنىڭ بىۋاسىتە تۇيغۇئوقۇرم

نەرسە  بىۋاسىتە كۆزىتىشى ئارقىلىق ئېرىشكەن بولۇپ، ئەسلىدە مېنىڭ بۇ يەردە مەزكۇر تېمىدا بىر

اق ېنىڭ بۇندميېزىپ ئولتۇرۇشۇم ھاجەتسىز ئىدى. لېكىن مەن يەنىال بۇ ماقالىنى يېزىشنى قارار قىلدىم. 

ىمالر ۋە يالر، ئالقىلىشتىكى مەقسىتىم، ئانا تىلنىڭ مۇھىملىقى ھەققىدە خەلقئارالىق تەتقىقاتچىالر، زىيالى

ى مۇتەخەسسىسلەر ئۇزۇن مۇددەت ئىزدىنىش ئارقىلىق يەكۈنلەپ چىقارغان ئىلمىي نۇقتىئىنەزەرن

، ھەتتىكى ئەڭ ناچار ئەھۋالداخۇالسىلەپ چىقىش. شۇ ئارقىلىق، ئانا تىلنى يوقىتىپ قويۇش جە

ى ۇ ئىشالرنئۇيغۇرالر زادى نېمىنى قولدىن بېرىپ قويىدىغانلىقىنى بىر قېتىم مۆلچەرلەپ بېقىش. مەن ب

ۇيغۇرالر ئىلمىي ئاساستا توغرا ۋە مۇكەممەل چۈشىنىدىغانالر قانچە كۆپ بولسا، كىشىلىك تالالشتا ئ

 يدىغانالر شۇنچە كۆپىيىدۇ، دەپ ئوياليمەن.تارتىدىغان زىيانالرنى ئازايتىش يولىنى تالال

 

 . پايدىلىنىش ماتېرىياللىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئاپتورلىرى توغرىسىدا1

مەن مەزكۇر ماقالىنى تەييارالشتا، ئاساسلىقى تۆۋەندىكى ئىككى پارچە ماتېرىيالالردىن 

ېرسىتېتىنىڭ ( ئۇنىۋAberdeenخانىم بىلەن ئەنگلىيە ئابېردىن ) كەڭگېسپايدىالندىم. بىرى 

دۇنيادا تونۇلغان قانۇن ۋە ئاز سانلىق مىللەت تىلى مۇتەخەسسىسى، دوكتور روبېرت دۇنبار پروفېسسورى، 

يەرلىك مىللەت بالىلىرى مائارىپىنى تىل »يىلى( بېسىپ تارقاتقان -2010بىرلىكتە يېزىپ، بۇ يىل )

بىر —ەن جىنايەت، دەپ قاراشقا بوالمدۇجەھەتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەت ئۈستىدىن يۈرگۈزگ

( نىڭ Jim Cummins) ، دېگەن كىتاب. يەنە بىرى بولسا، دوكتور جىم كۇمىنىز«دۇنياۋى نۇقتىئىنەزەر
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دېگەن ئىلمىي « قوش تىللىق بالىالرنىڭ ئانا تىلى: ئۇ نېمە ئۈچۈن مائارىپ ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم؟»

خەلقئارالىق مۇتەخەسسىسلەرنىڭ قوش »سىدا مەن ئۆزۈمنىڭ ماتېرىيال توغرى-1ماقالىسى. بۇ يەردىكى 

دېگەن ماقالىسىدە بىر ئاز چۈشەنچە بېرىپ بولغان. « تىللىق مائارىپىغا بەرگەن تەۋسىيىنامىسى

ئىككىنچى ماتېرىيالنىڭ ئاپتورى جىم كۇمىنىز ھازىر كانادا تورونتو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى 

الپ تىلدا ساۋاتلىق بولۇشنىڭ ماھىيىتى، ۋە كۆپ خىلدىكى مەدەنىيەت يىلالردىن باش-70بولۇپ، ئۇ 

تىلنى ئۆگىنىشى قاتارلىق ساھەلەردىكى ئىلمىي تەتقىقات -2ئارقا كۆرۈنۈشىگە ئىگە ئوقۇغۇچىالرنىڭ 

قاتارلىق بىر قانچە « تىل، ھوقۇق ۋە پېداگوگىكا»بىلەن شۇغۇللىنىپ، كۆپلىگەن ئىلمىي ماقالىلەرنى ۋە 

ئاز سانلىق مىللەت ئوقۇغۇچىلىرىنى »يىلى يازغان -1986ىتابالرنى يازغان. ئۇنىڭ پارچە ك

دېگەن « ھاۋارد مائارىپ تەتقىقاتى»دېگەن ماقالىسى « كۈچلەندۈرۈش: ئارىغا كىرىش تۈزۈلمىسى

يىلىغىچە بولغان ئارىلىقتا -2000يىلىدىن -1931ژۇرنالدا ئېالن قىلىنىپ، ئاشۇ ژۇرنال تەرىپىدىن 

پارچە ئىلمىي ماقالىنىڭ بىرى بولۇپ باھاالنغان.  12پقا ئەڭ كۆزگە كۆرۈنەرلىك تۆھپە قوشقان مائارى

ئاپتور تەرىپىدىن تەييارالنغان بولسىمۇ، ئۇ يۈزلىگەن ئىلىم  3پارچە ماتېرىيال پەقەت  2گەرچە بۇ 

خانىمنىڭ  ڭگېسكەئەھلىلىرىنىڭ كۆپ يىللىق ئىلمىي تەتقىقاتى ئاساسىدا يېزىپ چىقىلغان. مەسىلەن، 

نىڭ ئۆزىال ئاشۇ چوڭ ۋاراقلىق « پايدىلىنىش ماتېرىيالى تىزىملىكى»مەزكۇر كىتابىنىڭ ئاخىرىدىكى 

 بېتىنى ئىگىلىگەن. 18كىتابنىڭ 

 

 . ئانا تىل نېمە ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم؟2

چە، بىر ىمەن يۇقىرىدا تونۇشتۇرۇپ ئۆتكەن ئىككى پارچە پايدىلىنىش ماتېرىياللىرىدا كۆرسىتىلىش

 يەرلىك مىللەت ئانا تىلى تۆۋەندىكىدەك سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن ئىنتايىن مۇھىم:

 

 ( ئانا تىل مىللىي كىملىكنىڭ مۇھىم بىر تەركىبى قىسمى 1

 رنى ئوقۇپمېنىڭ دۆلەت، مىللەت ۋە ئېتنىك گۇرۇپپىالر توغرىسىدىكى بىر قىسىم ئىنگلىزچە كىتابال

للىي الىدۇ. مىىللىي ئىدېئولوگىيە بىلەن مىللىي كىملىكنى ئۆز ئىچىگە ئچۈشىنىشىمچە، مىللەتپەرۋەرلىك م

ىل تمەتلەر(، كىملىك بولسا سىمۋولىزم )يەنى بىر مىللەتنى باشقا بىر مىللەتتىن ئايرىپ تۇرىدىغان ئاال

 3ارەت ۋە مىللىي ھېسسىيات )بۇ مىللىي ئاڭ ۋە مىللىي ئارزۇالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ( تىن ئىب

ىدۇر. نەرسىلەرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ مۇھىم بىر 3سىدىن تەركىب تاپىدىغان بولۇپ، تىل مانا ئاشۇ نەر

 ۇمكىن.ممەن مىللىي كىملىك ھەققىدە بۇنىڭدىن كېيىن يازىدىغان بىر ماقالەمدە مەخسۇس توختىلىشىم 

 

 ( ئانا تىل مىللىي كىملىكنىڭ مۇھىم بىر بەلگىسى 2

رولى كىشىلەر ئارىسىدىكى -1ەك، ھەر قانداق بىر تىلنىڭ ھەممەيلەننىڭ خەۋىرىدە بولغىنىد

ئاالقىلىشىش قورالى بولۇشتىن ئىبارەت. لېكىن، بىر يەرلىك مىللەت ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ ئانا تىلىنىڭ 

ئۇنىڭدىن باشقا ئىنتايىن مۇھىم روللىرىمۇ بار. ئۇ رولالرنىڭ بىرى، ئاشۇ مىللەتنىڭ مىللىي كىملىكىنىڭ 

ئىبارەت. بىر مىللەتنىڭ ئانا تىلىغا ئاشۇ مىللەتنىڭ تارىخىي بىلىملىرى  بەلگىسى بولۇشتىن

كودالشتۇرۇلغان ياكى قاچىالنغان بولىدۇ. بۇ بىلىملەر مەزكۇر مىللەتنىڭ كىم ئىكەنلىكى، ئۇالرنىڭ 

نەدىن كەلگەنلىكى، ئۇالرنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىش ھېكايىلىرى، ئۇالرنىڭ مەقسىتى، ھەمدە ئۇالرنىڭ بارلىق 
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غىزاكى ۋە يېزىق ئاساسىدىكى سەنئەت، ھۈنەر، ماھارەت ۋە باشقا بىلىملىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئې

دېگەن تەركىبى قىسمىغىمۇ ئازراق توغرا كېلىپ « سىمۋولىزم»ئانا تىلنىڭ بۇ رولى مىللىي كىملىكنىڭ 

 قالىدۇ. 

ۇھىم كىملىكنىڭ بىر ميالغۇز يەرلىك مىللەتنىڭ ئانا تىلىال ئەمەس، ئۇنىڭ يېزىقىمۇ مىللىي 

قىندا دىكى خەنزۇ مىللىتىدىن بولغان بىر يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدار ئۆزىنىڭ يېبەلگىسى. جۇڭگو

ق دەپ جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ ئەڭ يۇقىرى دەرىجىلىك دائىرىلىگە يوللىغان بىر تەكلىپنامىسىدە مۇندا

ۇن كۈنى ئاپتونوم رايون قان-13ئاينىڭ -9يىلى  1982، تېخىمۇ ئەخمەقلىق شۇ بولدىكى»يازغان: 

كارلىدى. چىقىرىش شەكلى بىلەن ئۇيغۇرچە، قازاقچە كونا يېزىقنى قوللىنىشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى جا

ت ىڭ ھۆكۈمەكونا يېزىق بىلەن خەنزۇچە پىنيىن بىر قاتارغا قويۇلۇپ، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىن

رنى شىنجاڭلىقال -ىدە باشالنغان يېزىق ئىسالھاتى يېزىقى قىلىندى. شۇنىڭ بىلەن ماۋ زېدۇڭ دەۋر

الھ ئاسسىمىلياتسىيە قىلىشنىڭ ئەڭ مۇھىم ھالقىسى نابۇت قىلىندى! ئۇيغۇرالرنىڭ يېزىقىنى ئىس

 ان. بىر مەزگىل سىناپ يولغا قويۇلغاندىن كېيىن، مەركەز ۋە ئاپتونوم رايونيىلى باشالنغ-1961قىلىش

ى ەنگەن يېڭىلىش، ئاپتونوم رايون ئىچىدە خەنزۇچە پىنيىن بويىچە ئىشلئۇيغۇرچە كونا يېزىقنى بىكار ق

ەي نى پۈتۈنليېزىقنى قوللىنىش، باشالنغۇچ مەكتەپتىن تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپكىچە بولغان دەرسلىكلەر

ق يېڭى يېزىق بىلەن چىقىرىش مەجبۇرىي بەلگىلەندى. مۇشۇنداق مەجبۇرىي يولغا قويۇلغان يېزى

 ىلەن ئۇيغۇرالرنىڭ مەدەنىيىتى ۋە دىنىي ئەنئەنىسى ۋارىسلىق قىلىدىغان ئادەمئىسالھاتى ب

قنى بولمايدىغان ۋەزىيەتكە دۇچ كەلدى. ھۆكۈمەت مەكتەپلىرىدە ئوقۇغانالر ئۇيغۇرچە كونا يېزى

 ان چوڭالرتونۇمايدىغان، كونا يېزىقتىكى تارىخىي ئەسەرلەرنى ئوقۇيالمايدىغان، كونا يېزىق بىلىدىغ

 ى يېزىقنى بىلمەيدىغان بولۇپ، مەدەنىيەت جەھەتتىكى ئۈزۈك ھالەت كۈنسېرى ئېغىرلىشىپ،يېڭ

ە دىنىي خەنزۇلىشىش بارغانسېرى ئومۇمالشتى. ئۇيغۇرالرنىڭ كونا يېزىقى شۇ مىللەتنىڭ مەدەنىيەت ۋ

ئېتىقاد  ئەنئەنىسىنى خاتىرىلەيدىغان ئەڭ مۇھىم ۋاسىتە، شۇنداقال ئۇيغۇرالر بىلەن ئىسالم دىنىغا

ئەگەر ئاشۇ  قىلمايدىغان ئاز سانلىق مىللەتلەرنى پەرقلەندۈرىدىغان ئاالمەتلەرنىڭ بىرى ھېسابلىنىدۇ.

. ن بوالتتىسىياسەت داۋامالشتۇرۇلغان بولسا، بۈگۈنكى كۈندە شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش كۆپ ئاسان بولغا

گە خەلقئارادىكى بېسىم نەزەرشۇ چاغدىكى خەنزۇ بېكىنمىچىلىك ئىچىدە تەرەققىي قىلىۋاتاتتى. 

 «ئېلىنمىسىمۇ بوالتتى.

 

 ( ئانا تىل بىر ئايرىم دۆلەت بولۇشتىكى شەرتلەرنىڭ بىرى3

 الدىغا بىرخانىمنىڭ كىتابىدا دېيىلىشىچە، بىر مىللەتنىڭ ئۆز ئ كەڭگېسيۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان 

ت ىن ئىبارەىدبولۇشئايرىم بىر تىلى  ئايرىم دۆلەت قۇرۇشتىكى شەرتلەرنىڭ بىرى، ئۇالرنىڭ ئۆز ئالدىغا

ئەمەس، « قخەل»بولۇپ، ئەگەر بىر مىللەتنىڭ ئۆز ئالدىغا ئايرىم ئانا تىلى بولمايدىكەن، ئۇالر بىر 

ش ھوقۇقى پەقەت بىر گۇرۇپپا ياكى بىر ئاھالە، دەپ قارىلىپ، ئۇالرنىڭ ئۆز تەقدىرىنى ئۆزى بەلگىلە

 ن.ئىنكار قىلىنىش ئېھتىماللىقى بار ئىكە

 

دىكى ( بالىالرنى ئانا تىلدا ساۋاتلىق قىلىپ يېتىلدۈرۈش، ئۇالرنىڭ تىل ۋە مەكتەپ ئوقۇشى4

 نورمال تەرەققىياتى ئۈچۈن كەم بولسا بولمايدۇ

ئۆز يۇرتىدا تۇغۇلۇپ ئۈسۈۋاتقان بىر يەرلىك مىللەت بالىلىرى ئۈچۈن، بالىالرنىڭ ئانا تىل 
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ككىنچى تىلدىكى سەۋىيىسىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى سەۋىيىسى ئۇالرنىڭ كېيىن ئۆگىنىدىغان ئى

بەلگىلەيدۇ. مەكتەپتە بالىالرنىڭ ئانا تىل ئىشلىتىشىنى كۈچەيتىش يالغۇز ئۇالرنىڭ ئانا تىلىنى 

تەرەققىي قىلدۇرۇشقىال پايدىلىق بولۇپ قالماستىن، بالىالرنىڭ مەكتەپ تىلىدىكى ھەر خىل ئىقتىدارىنى 

پايدىلىق. ئەگەر بالىالر باشالنغۇچتا ئانا تىلنى ئالدىدا ئۆگىنىپ، ئۇنىڭدىن  تەرەققىي قىلدۇرۇشقىمۇ

تولۇق ساۋاتىنى چىقارماي تۇرۇپال يەنە بىر يات تىل ئۆگىنىدىكەن، بۇ بالىالر كەلگۈسىدە ئانا تىلدىمۇ 

يېرىم »ۋە ئۇالر ئۆگەنگەن ئىككىنچى تىلدىمۇ يېرىم ساۋاتلىق بولۇپ قالىدۇ. بۇ ئەھۋال خەلقئارادا 

( دەپ ئاتىلىدۇ. مەكتەپتىكى دەرسلەرنى بالىالرنىڭ semibilingualism) «ساۋاتلىق قوش تىللىق

ئانا تىلىدا ئۆتۈش ئۇالرنىڭ مەكتەپ تىلىدىكى ئاكادېمىك تەرەققىياتىغا ھەرگىزمۇ يامان تەسىر 

ىياتىدا ئىجابىي كۆرسەتمەيدۇ. قوش تىللىق بولۇش بولسا بالىالرنىڭ تىل ۋە ئوقۇش جەھەتتىكى تەرەقق

رول ئوينايدۇ. ئانا تىل ۋە ئىككىنچى تىلدىكى تىل سەۋىيىسى تۆۋەن بالىالرنىڭ بىلىم ۋە ئەقىل 

 جەھەتتىكى تەرەققىياتىمۇ ناھايىتى ئاستا بولىدۇ.

 

 اۋەر( مەكتەپتە بالىالرنىڭ ئانا تىلىنى تاشلىۋېتىش بالىالرنى تاشلىۋەتكەنلىك بىلەن بار5

ىڭنى ئۆز تىلىڭ بىلەن ئۆز مەدەنىيىت»ا ياكى يوشۇرۇن ھالدا بالىالرغا ئەگەر مەكتەپ ئاشكار

نىڭ دېگەندەك سىگنالدىن بىرنى بېرىدىكەن، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ كىملىكى «مەكتەپ ئىچىگە ئەكىرمە

مەركىزىي قىسمىنىمۇ مەكتەپ ئىچىگە ئەكىرمەيدۇ. ئۇالردا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش تاشلىۋېتىلىش 

رىجىدە ا، ئۇالرنىڭ دەرس ئاڭالشتىكى ئاكتىپلىقى بىلەن ئىشەنچىسىمۇ زور دەھېسسىياتى پەيدا بولس

كەن، ئاجىزلىشىدۇ. ئەگەر بالىالر ئۆزلىرى بىلىم ئېلىۋاتقان جەمئىيەتكە تەۋەدەك ھېس قىلمايدى

 ئۇالرنىڭ ئوقۇغان بىلىملەرنى ئۆزلەشتۈرۈۋېلىشى مۇمكىن ئەمەس.

 4خانىم قاتارلىق  كەڭگېسدا بېرىلگەن تور بەت ئادرېسى مەزكۇر ماقالىنىڭ ئاخىرى

ئىككىنچىدىن، »دا مۇنداق دېيىلگەن: « مۇتەخەسسىس ئىلمىي ماقالىسى»مۇتەخەسسىسلەرنىڭ 

قەت ھۆكۈمران ئورۇندىكى تىلنىال ئىشلىتىشتىن كېلىپ چىقىدىغان ئوقۇتۇشتا پە-مەكتەپلەردىكى ئوقۇ

چۇق لىتىشى ئودا بالىالرنىڭ ئۆز ئانا تىلىنى ئىشيامان ئاقىۋەت ئىنتايىن ئېغىر بولىدۇ. بۇنداق ئەھۋال

، ياكى ياكى يوشۇرۇن ھالدا چەكلەنگەن بولىدۇ. بالىالرنىڭ ئانا تىلنى ئۆگىنىشىگە يول قويماسلىق

نى ئۇالرنى ئانا تىلنى پىششىق بىلىدىغان چوڭالردىن ئايرىۋېتىش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ئانا تىل

ەپتە ىك مىللەتنىڭ ئۆز تىلىنى كۈندىلىك تۇرمۇشتا ۋە مەكتئىشلىتىشىگە توسالغۇلۇق قىلىش، يەرل

كى ئىشلىتىشىگە يول قويماسلىق بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بۇنداق ئايرىۋېتىش ھەممە ياكى كۆپ ساندى

پقان ئوقۇتقۇچىالر يەرلىك مىللەت تىلىنى بىلمەيدىغان ھۆكۈمران مىللەت كىشىلىرىدىن تەركىب تا

ەكتەپتە ل ئەھۋالنىڭ بىر روشەن مىسالى بالىالرنى ئۆيدىن ئايرىپ، مئەھۋالدىمۇ يۈز بېرىدۇ. بۇ خى

ز ىغان مەكتەپكە ئوقۇتۇشتۇر. بۇنداق سىياسەتلەر ھازىرغا قەدەر بالىالرغا يالغۇقوپۇپ ئوقۇيد-يېتىپ

 ئېغىر دەرىجىدىكى جىسمانىي زەخمىلەرنى كەلتۈرۈپال قالماي، يەنە ئېغىر دەرىجىدىكى روھىي

ئىي دى. بۇ زەخمىلەر مۇنداق بىر قانچە تەرەپنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: ئىجتىمازىيانالرنىمۇ سال

خۇالسە  لوگىيە جەھەتتىكى زەخمە، چۈشىنىش، ئەستە قالدۇرۇش، ھۆكۈم قىلىش،پىسخوقااليمىقانچىلىق، 

چىقىرىش، ۋە ئاساسالش ئىقتىدارىدىكى زەخمە، تىل ۋە ئوقۇشتىكى زەخمىلەر. مۇشۇنداق 

ىمائىي ۋە سىياسىي ساھەلەردىمۇ تۆۋەن ڭ نەتىجىسىدە ئۇالر ئىقتىسادىي، ئىجتزەخمىلەرنى-زىيان

 «ئورۇنغا چۈشۈپ قالدى.
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قالپ ( ئانا تىلنى ساقالپ قېلىش دۇنيانىڭ تىل ۋە بىئولوگىيە جەھەتتىكى كۆپ خىللىقىنى سا6

 بىر شەرتى-قېلىشنىڭ بىردىن

رغۇن خىل تىل بار بولۇپ، نۇ 7000ەن ھازىر دۇنيادا ئېغىزدا سۆزلىنىدىغان تىلالردىن تەخمىن

دىتى پىرسەنتى ھازىرقى بىر ئەۋالدنىڭ ۋاقىت مۇد 50مۇتەخەسسىسلەرنىڭ مۆلچەرلىشىچە، ئۇالرنىڭ 

مكىن يىل ئىچىدە يوقىتىۋېتىلىشى مۇ 100پىرسەنتى كېيىنكى  90ئىچىدە يوقىلىپ كېتىپ، ئۇالرنىڭ 

ىلىنى ئۈچۈن، ھەر بىر مىللەت ئۆزىنىڭ ئانا ت ئىكەن. شۇڭالشقا بۇ خىل ئەھۋالنىڭ ئالدىنى ئېلىش

 ساقالپ قېلىشى زۆرۈردۇر.

 

 اراشلىرىق-دېگۈچىلەرنىڭ كۆز« ئانا تىل مۇھىم ئەمەس. »3

دۇنيا -2دۇنيادىكى بىر قىسىم كىشىلەر ئۆتكەن ئەسىر بىلەن مۇشۇ ئەسىرنىڭ ئىچىدە، بولۇپمۇ 

ەي جاكارلىدى )ئەمەلىيەت بولسا پۈتۈنل، دەپ «ئېتنىكىلىق پۈتۈنلەي ئۆلدى»ئۇرۇشىدىن كېيىن، 

ايرىم ئبۇنىڭ ئەكسىچە بولۇپ، مەن ئۆزۈمنىڭ كېيىن يازىدىغان بىر ماقالىسىدە بۇ مەسىلە ئۈستىدە 

ىرىنىڭ توختىلىمەن(. شۇنىڭ بىلەن بىللە، ئۇالرنىڭ بىر قىسمى تىلنىڭ شەكىللىرى بىلەن فۇنكسىيىل

 ىلالر بىرتكى كىشىلىك ھوقۇقنىڭ مەقسىتى، ياكى ئاالھىدە مۇناسىۋىتى ئۈستىدە توختىلىپ، تىل جەھەتتى

ۇرىغا قويدى. قاراشنى ئوتت-ئۆلچىگىلى بولىدىغان مەۋجۇدىيەت سۈپىتىدە مەۋجۇت ئەمەس، دېگەن كۆز

 ئۇالر كۆرسەتكەن ئاساسالرنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ مۇھىملىرى تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت:

ن ىلالر بىلەتىپ تۇرىدۇ. شۇڭالشقا مەلۇم بىر تىلنىڭ باشقا ھەممە تىلالر ھەممە ۋاقىتتا ئۆزگىر (1)

ىسىدا سۆز ئاچقاندا، بىر ئادەمنىڭ كۆرسىتىپ بېرەلەيدىغىنى پەقەت ئاشۇ چېگرىسى توغر-بولغان چەك

 تىلنىڭ ئاشۇ زامان ۋە ئاشۇ ماكاندىكى ھالىتىدىنال ئىبارەت بولىدۇ.

كى بىر ىلىم ئەھلىلىرى تىلنى شەخسلەرنىڭ يا( بىر قىسىم مودېرنىزمچى، بولۇپمۇ سىياسەتچى ئ2)

نىڭ كوللېكتىپنىڭ كىملىكىنى تۇرغۇزۇشتىكى مۇھىم ياكى زۆرۈر ئامىل، دەپ ھېسابلىمايدۇ. ئۇالر

ق ى، تىل بىلەن كىملىكنىڭ ئوتتۇرىسىدا ھېچ قانداتىللىق بولۇش-قارىشىچە، بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ كۆپ

ولغان ببولۇپ، ئەگەر ئۇالر ئوتتۇرىسىدا كۈچلۈك باغلىنىش  مۇناسىۋەتنىڭ يوقلۇقىنى كۆرسىتىدىغان

 بولسا، تىل جەھەتتىكى كۆچۈش ئىنتايىن ئاز بولغان ياكى زادىال بولمىغان بوالتتى.

 

قاراشالر زادىال توغرا ئەمەس. پۈتۈن دۇنيادىكى مىڭلىغان، -لېكىن، يۇقىرىدىكى كۆز

ىنىدەك، مىللىي كىملىك، بولۇپمۇ تىلنى ئاساس تەشكىالتالرنىڭ ئىسپاتلىغ« ئېتنىك»مىڭلىغان -ئون

قىلغان مىللىي كىملىك ئىنتايىن كۈچلۈك ئەسلىگە قايتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە بولىدۇ. بىر تىل ئاشۇ تىلدا 

ئارا باغالش ئارقىلىق، ئاشۇ كىشىلەر توپىنىڭ مىللىي كىملىكىنى -سۆزلىشىدىغان كىشىلەر توپىنى ئۆز

ىق ئۇالرنىڭ قايسى كىشىلەر توپىغا تەۋە ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. نامايان قىلىپ، شۇ ئارقىل

ئېتنىك ياكى مىللىي يىلتىزى ئاشۇ تىلغا ماس كېلىدىغان كىشىلەر ئۈچۈن، ئاشۇ تىلنى پۇختا بىلىش 

ئۇالرنىڭ بۇرۇنقى ئەۋالدالر بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى مۇستەھكەملەپ، ئۇالرنىڭ يېڭىدىن يۈز 

ۈزەشتلىرىنى ئۆزلىرىنىڭ ئېتنىك ياكى مىللىي ئادەم توپىنىڭ جۇغالنما تارىخى بىلەن بەرگەن سەرگ

ئارا -تۇتاشتۇرىدۇ. قىسقىسى، بىر تىل يالغۇز ئاشۇ تىل بىلەن سۆزلىشىدىغان كىشىلەر ئۈچۈن ئۆز
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نىي ئاالقىلىشىش قورالى بولۇش فۇنكسىيىسىنى ئۆتەپال قالماستىن، ئۇ يەنە ئاشۇ كىشىلەر توپىنىڭ مەدە

كىملىكىنى، شۇنداقال ئاشۇ كىشىلەر توپىدىن بولغان بۇرۇنقى بارلىق كىشىلەر تەرىپىدىن تەرەققىي 

 قىلدۇرۇلغان مەدەنىي مىراسالرنىمۇ نامايان قىلىدۇ. 

ەرگىزمۇ دېگەن بىر ئۇقۇم بار بولۇپ، بۇ بىلىملەر ھ« ئەنئەنىۋى بىلىملەر»يەرلىك مىللەتلەردە 

بولۇپ قېلىشى، ھەرگىزمۇ ئۇالرنىڭ « ئەنئەنىۋى»ۇ بىلىملەرنىڭ مەڭگۈ ئۆزگەرمەس ئەمەس. ب

 ۈرگەنلىكىقەدىمىيلىكىدىن بولماستىن، بەلكى يەرلىك مىللەتلەرنىڭ ئۇ بىلىملەرنى قانداق قولغا كەلت

نىڭ ۋە ئۇنىڭدىن قانداق پايدىلىنىدىغانلىقىدا. يەنى، بىلىم ئىگىلەش ۋە بىلىمنى ئورتاقلىشىش

ۇنداق ھەر بىر يەرلىك مەدەنىيەت ئۈچۈن ئاالھىدە تۈس ئالغان بولۇپ، مانا ش ئىجتىمائىي جەريانى

ڭ خېلى كۆپ ىنى بەلگىلەيدۇ. بۇ بىلىملەرنىبولۇشبىلىملەر « ئەنئەنىۋى»ئاالھىدىلىكى ئۇ بىلىملەرنىڭ 

ۇپ، لئىگە بو قىسمى ناھايىتى يېڭى بولسىمۇ، ئۇالر ئاالھىدە ئىجتىمائىي مەنىگە ۋە قانۇنىي خاراكتېرگە

ئۇالر يەرلىك مىللەت خەلقلىرىنىڭ كۆچمەن بولۇپ كەلگەن خەلقلەردىن ۋە سانائەتلەشكەن 

 جەمئىيەتتىن ئىگىلەيدىغان بىلىملەرگە زادىال ئوخشىمايدۇ.

لەر نەرسى« ھايات»يەنى، ئۆزگىرىشنى يالغۇز بىلىم ياكى تىل ئۈچۈنال ئەمەس، بەلكى بارلىق 

دۇ. مۇشۇ بولغان ۋە زۆرۈر بولغان خۇسۇسىيەت، دەپ قاراشقا بولى ئۈچۈن بىر بۇرۇندىن تارتىپ مەۋجۇت

گىرىپ نەرسىلەر بولۇپ، ئۇنىڭ ئۈزلۈكسىز ئۆز« ھايات»مەنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، بىلىم ۋە تىلمۇ 

لىق( تۇرۇشى )مەسىلەن، باشقا تىلالردىن يېڭى تېخنىكىغا ئائىت سۆزلۈكلەرنى قوبۇل قىلىش ئارقى

لەت مەۋجۇتلۇقىنى بوشراق رېئالالشتۇرۇپ قويمايدۇ. شۇڭالشقا يەرلىك مىل ھەرگىزمۇ بىر تىلنىڭ

ئاساس بىلەن -2خەلقلىرىنىڭ تىل ۋە ئانا تىل توغرىسىدىكى چۈشەنچىسى يۇقىرىدا بايان قىلىنغان 

 قارشى.-پۈتۈنلەي قارىمۇ

 

 . ئانا تىل كىم ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم؟4

ۈرۈپ ئۆتكىنىمدەك، ئانا تىل ھەقىقەتەنمۇ ئىنتايىن بۆلۈمىدە چۈشەند-1مەن مەزكۇر ماقالىنىڭ 

بۆلۈمدە بايان قىلغىنىمدەك، ئانا تىل ھەممە كىشىلەر ئۈچۈن مۇھىم ئەمەس. -2مۇھىم. لېكىن، خۇددى 

ئۇنداقتا ئۇ كىم ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم؟ ئانا تىل ئالدى بىلەن ئاشۇ تىلنى ئىشلىتىدىغان يەرلىك 

م. ئۇنىڭدىن قالسا، ئىنسانپەرۋەرلىك بىلەن ئادالەتپەرۋەرلىكنى مىللەت خەلقى ئۈچۈن ئەڭ مۇھى

ئۆزلىرى ئۈچۈن بىر ئەڭ مۇھىم ئۆلچەم قىلغان، بارلىق ئىنسانالرنى ياراتقۇچى بەرگەن ھوقۇق ۋە 

ئەركىنلىككە ئېرىشتۈرۈشنى ئىستەيدىغان ھۆكۈمەت دائىرىلىرى ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم. ئەڭ 

ۋە بىئولوگىيە جەھەتتىكى كۆپ خىللىقىنى ساقالپ قېلىشنى ئىستەيدىغان ئاخىرىدا، يەر شارىنىڭ تىل 

بارلىق ھۆكۈمەت ۋە خەلقلەر ئۈچۈن مۇھىم. لېكىن، ئانا تىل يەرلىك مىللەتلەرنى ئاسسىمىلياتسىيە 

قىلىپ يوقىتىۋېتىش ياكى باشقا بىر مىللەتكە ئۆزگەرتىۋېتىش يولىدا ئىش ئېلىپ بېرىۋاتقان ھاكىمىيەتلەر 

ىشىلەر ئۈچۈن ئازراقمۇ مۇھىم ئەمەس. ئەگەر ھازىرقى دۇنيانى ئوبدان كۆزىتىپ باقىدىغان ۋە ك

بولساق شۇنى چۈشىنىپ يېتىمىزكى، خۇددى باشقا مۇھىم ئىشالردىكى ئەھۋالغا ئوخشاشال، يەرلىك 

ۇلمايدۇ. مىللەت خەلقلىرى ئانا تىلنىڭ مۇھىملىقى ئۈستىدە ئېلىپ بېرىلىۋاتقان مۇھاكىمىلەرگە قاتناشتۇر

يەرلىك مىللەت خەلقلىرىنىڭ سۆزلىرى تەمسىل قىلىنغان ئەھۋالدىمۇ، ئۇالرنىڭ سۆزلىرىگە ھۆرمەت 

قىلىش نۇقتىسىدا تۇرۇپ ئەمەس، مەسخىرە قىلىش تەرىقىسىدە شۇنداق قىلىنىۋاتىدۇ. يەرلىك مىللەتلەر 
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ارار بېرىش پۇرسىتىگە يوقلۇقى ھەققىدە ئۆزلىرى ق-ئۆزلىرىنىڭ بىر ئىسمى بار ئانا تىلىنىڭ بار

ئېرىشەلمەي، بۇنداق قارارالر يات مىللەتتىن كېلىپ چىققان تەتقىقاتچىالر، بيۇروكراتالر ياكى 

سىياسەتچىلەر تەرىپىدىن ئېلىنىۋاتىدۇ. كۆپىنچە ۋاقىتتا، بۇنداق مۇھاكىمە ۋە قارارالر يەرلىك مىللەتنىڭ 

، بەلكى ئۇنىڭغا ئارىلىشىۋېلىش ياكى ئۇنى ئانا تىلىنى يەنىمۇ تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئەمەس

 ئاكتىپلىق بىلەن يوقىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىۋاتىدۇ.

ھەرگىز  مېنىڭ بىلىشىمچە، ئۇيغۇر تىلىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى ئىستىقبالى ئۈستىدىكى قارارالرمۇ

 تىن، بىرماسئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇر خەلقى ۋە ئۇيغۇر بىلىم ئەھلىلىرى تەرىپىدىن چىقىرىلغان بول

ىن قىسىم تىلشۇناسلىق ئىلمىدىن ئاساسەن خەۋىرى يوق سىياسەتچىلەر ياكى ئەمەلدارالر تەرىپىد

 چىقىرىلغان.

ئىنگلىزچە -يۇلغۇن ئۇيغۇرچە»دېگەن بىر سۆز بار بولۇپ )بۇ سۆز « linguicism»ئىنگلىزچىدا 

ر ەپ ئالىمەن(، ئۇنىڭ بىد« لىڭگۋىسىزم»دە يوق بولۇپ، تۆۋەندە مەن ئۇنى ئۇيغۇرچە « لۇغىتى

ئىنگلىزچە لۇغەتتىكى مەنىسى مۇنداق ئىكەن: لىڭگۋىسىزم ئادەمنىڭ ئىرقى، يېشى ۋە جىنسى 

شەكلى بولۇپ، كەڭرى دائىرىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ئۇ  قاراشنىڭ بىر-جەھەتتىكى بىر تەرەپلىمە كۆز

رىشكەن مىللەتنىڭ ئې-2پ، ىللەتنىڭ ئانا تىلىغا ئاساسلىنىپ تۇرۇم -2ىللەت كىشىلىرىنىڭ م-1

ەريانىنى جبايلىقى، مائارىپ سەۋىيىسى، ئىجتىمائىي ئورنى، ۋە خاراكتېرلىرى ھەققىدە ھۆكۈم چىقىرىش 

قاتارلىق  قىستاق قىلىش-خانىمنىڭ كىتابىدا دېيىلىشىچە، تۈرمىگە تاشالش، قىيىن كەڭگېسكۆرسىتىدۇ. 

ىسىزم ۋاسىتىلەر بىلەن سېلىشتۇرغاندا، لىڭگۋرەھىمسىز، ئاشكارا ۋە ھەممىگە كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان 

 ئالىدۇ.  ئارقىلىق بىر تىلنىڭ ئىشلىتىشىنى توسۇش جەريانى ناھايىتى مۇرەككەپ ئىشالرنى ئۆز ئىچىگە

ىلىنى بىرىنچىدىن، لىڭگۋىسىزم يەرلىك مىللەت ۋە ئاز سانلىق مىللەت خەلقلىرىنىڭ ئۆز ئانا ت

وپۇسىنى نئۇالرنىڭ ئۆز ئانا تىلىغا ئۆز مەۋجۇتلۇقىنىڭ، ئۆز تەرەققىي قىلدۇرۇشىغا يول قويمايدۇ. 

زى بەلگىلەشنى ئىستەيدىغان خەلق تەقدىرىنى ئۆ-كۆپەيتىپ تۇرۇشىنىڭ، ۋە ئۆزلىرىنى بىر ئۆز

. سۈپىتىدە تۇتۇپ تۇرۇشىنىڭ ئەڭ مۇھىم ئاساسى تەرىقىسىدە مۇئامىلە قىلىشىغا يول قويمايدۇ

، ىكە قىلىپۇلما ئارقىلىق، شۇنداقال يەرلىك خەلقنىڭ ئېڭىنى مۇستەمللىڭگۋىسىزم بۇنداق مەقسەتكە قۇر

ارقىلىق ئھۆكۈمران ئورۇندىكى تىلدىن ئىبارەت بىرال تىلنى ئىشلىتىش ئىدېئولوگىيىسىگە ئىشەندۈرۈش 

 يېتىدۇ. 

 

كۆڭۈل »بىلەن « فىزىكىلىق مۇستەملىكە»خانىمنىڭ مەزكۇر كىتابىدا  كەڭگېس ئىالۋە:

 دىن ئىبارەت ئىككى خىل مۇستەملىكە ئۇقۇمى ئىشلىتىلگەن بولۇپ، مېنىڭچە بۇ« مۇستەملىكىسى

سىنى نى بېسىۋېلىنغانالرنىڭ كۆڭلىگە بېسىۋالغۇچىالرنىڭ ئىدىيى« كۆڭۈل مۇستەملىكىسى»يەردىكى 

ۈشەنسە قاچىالپ، شۇ ئارقىلىق بېسىۋېلىنغانالرنىڭ كۆڭلىنى يېڭىدىن پروگراممىالش جەريانى، دەپ چ

 بولىدۇ.

 

ر خەلق بى»ئىككىنچىدىن، ئەگەر بىر ئېتنىك ئادەم توپىنىڭ ئۆز ئانا تىلى بولمايدىكەن، ئۇالر 

م دۆلەت ئەمەس، پەقەت بىر گۇرۇپپا ئادەم ياكى بىر گۇرۇپپا نوپۇستىنال ئىبارەت؛ ئۇالر بىر ئايرى

، دەپ «بولۇشنىڭ بىر شەرتىگە، يەنى ئۆز ئانا تىلى بولۇشى كېرەكلىكى شەرتىگە چۈشمەيدىكەن

 قارىلىپ، ئۇالرنىڭ ئۆز تەقدىرىنى ئۆزى بەلگىلەش ھوقۇقى ئىنكار قىلىنىدۇ.
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رنىڭ ئۈچىنچىدىن، ئېتنىك گۇرۇپپىالر ئۆزلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىلگەن ھەر خىل قالپاق ۋە باھاال

 تەسىرى بىلەن جەمئىيەتتە كۆزگە كۆرۈنمەس ۋە ئىناۋەتكە ئىگە ئەمەس بولۇپ قالىدۇ.

رى بىلەن ران ئورۇندىكى مىللەت ئۆز تىلى ئارقىلىق كېلىشتۈرۈپ، ئۆز ئىدىيىلىتۆتىنچىدىن، ھۆكۈم

ۇقىرىدا ييەرلىك مىللەت خەلقىنىڭ كۆڭلىنى مۇستەملىكە قىلىپ، شۇ ئارقىلىق يەرلىك مىللەت خەلقىنى 

ال بىر نورم بايان قىلىنغان ئىشالر، شۇنداقال ھوقۇق ۋە ماددىي بايلىقالرنىڭ تەڭسىز تەقسىم قىلىنىشى

 ئىش، ۋە بىر ئادىل ئىش، دېگەنگە ئىشىنىدىغان قىلىدۇ.

سىدىكى قىسقىسى، فىزىكىلىق مۇستەملىكە، جىسمانىي زوراۋانلىق ۋە بىئولوگىيىلىك پەرقلەر ئاسا

قىنى چوڭايتىدىغان، كەمبەغەل پەر-مىللەتچىلىك بىلەن سېلىشتۇرغاندا، ھازىر دۇنيادا باي

واللمايدىغان قىلىدىغان، ھەمدە جەۋھەر گۇرۇپپىالرغا تەۋە بمۈلۈكلۈك -كەمبەغەللەرنى مەڭگۈ مال

رىنى كىشىلەرنىڭ يەر شارىنىڭ بارغانسېرى تېز سۈرئەتتە ۋەيران بولۇشى جەھەتتىكى مەسئۇلىيەتلى

 دۇ.يوشۇرىدىغان تېخىمۇ مۇرەككەپ ۋە تېخىمۇ قەبىھ ۋاسىتىلەر ھازىرمۇ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتى

 

 . ئاخىرقى سۆز5

، دېگەن سوئالغا «ياخشىمۇسىز؟ ئامېرىكىغا قاچان كەلدىڭىز؟»ۈپ قالغان بىر مەن كۆرۈش

ر ئالىي ئۇيغۇرچە جاۋاب بېرەلمەيدىغان، ئۈرۈمچىدە تۇغۇلۇپ ئۆسۈپ، ھازىر بېيجىڭدا ئوقۇۋاتقان بى

ەزكۇر مەكتەپ ئوقۇغۇچىسىنىڭ تەسىرى بىلەن، چوڭقۇر ئويالرغا پېتىپ، ھەمدە بىر ئاز ئىزدىنىپ، م

تىلىنى  نى يېزىپ چىقتىم. مەقسىتىم بىر مىللەت كىشىلىرى ئاشۇ ئوقۇغۇچىغا ئوخشاش ئۆز ئاناماقالى

ېنىڭچە ميوقاتقاندا، ئۇنىڭغا قوشۇپ يەنە نېمىلەردىن ئايرىلىپ قالىدىغانلىقىنى ئېنىقالپ چىقىش. 

ر ئاز ۇرالھازىر بۇ مەسىلىگە كۆڭۈل بولۇۋاتقان، ھەمدە ئاشۇ مەسىلە ئۈستىدە ئىزدىنىۋاتقان ئۇيغ

رى ئەمەس. ئەگەر ھازىرقى دۇنياغا ئوبدان سەپ سالىدىغان بولساق، بىر قىسىم دۆلەت ھۆكۈمەتلى

ارلىقىنى ئۆزلىرىنىڭ يەرلىك مىللەتلىرىگە بەلگىلەپ بەرگەن تالالشالردىن مۇنداق بىر قانچىسىنىڭ ب

ئانا تىلىڭغا  ي كىملىكىڭگە ۋەيا مىللى( »2، )«يا ئانا تىلىڭغا تۇر، يا خىزمەتكە تۇر( »1بايقايمىز: )

ېسۇن، مەن سەن نېمە دېسەڭ دە، دۇنيا نېمە دېسە د( »3، )«تۇر، يا ئاپتونومىيە ۋە يەر ھوقۇقىغا تۇر

 «. سېنى تىلىڭنى ئاسسىمىلياتسىيە قىلىش ئارقىلىق ئۆزگەرتىمەن

ەر، سىز ئۆز ىڭىزدىن قەتئىينەزبولۇشخىل تالالشالرنىڭ قايسىسىغا دۇچ كەلگەن  3مەيلى سىز بۇ 

ئانا تىلىڭىزنى ساقالپ قېلىشتا پايدىالنسىڭىز بولىدىغان نەرسىلەردىن كەم دېگەندىمۇ مۇنداق ئۇچى 

( ياراتقۇچى ھەممە ئىنسانالرنى ياراتقاندا ئۇالرغا ئاتا قىلغان ئۆز يولىنى ئۆزى تالالش 1بار: )

زغا ئانا تىلنى ئۆگەتمىگەن ياكى ئىقتىدارى. سىز مۇشۇ ئىقتىدارىڭىزدىن پايدىلىنىپ، مەكتەپ بالىڭى

ياخشى ئۆگەتمىگەن تەقدىردىمۇ، سىز ئانا تىلنى ئۆيدە ئۆگىتەلەيسىز. مەن ماقالەمنىڭ بېشىدا تىلغا 

ياشلىق  9ئالغان، ياپونىيەدە تۇغۇلۇپ ئۆسكەن بولسىمۇ ئۇيغۇر تىلىنى ياخشى سۆزلىيەلەيدىغان 

ھەر بىر ئىنساننىڭ ئۆز كۆڭلىنى ئۆزى كونترول ( 2ئۇيغۇر يىگىت مانا شۇنىڭ بىر ياخشى مىسالى. )

قىلىش، ئۆز قەلبىنى ئۆزى كونترول قىلىش، ئۆز يۈرىكىنى ئۆزى كونترول قىلىشتىن ئىبارەت تۇغما تاالنتى. 

ھوقۇقىنى قولغا كەلتۈرۈش يولىدا بارلىق -( قانۇنىي يولالردىن پايدىلىنىپ، ئۆزىنىڭ ھەق3)

ھەتتە مەن بۇرۇنقى بىر ماقالەمدە تۆۋەندىكىنى يازغان ئىدىم: تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتىش. بۇ جە

تۈزۈملەرنىڭ ئىچىدە تۇرۇپمۇ قىلغىلى بولىدىغان نۇرغۇن ئىشالر بار. بۇ -دۆلەتلىك ۋە يەرلىك قانۇن»
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خالىماسلىقىڭىزدا. سىزنىڭ -يەردىكى گەپ سىزنىڭ ئاشۇنداق ئىشالرنى قىلىپ سىناپ بېقىشنى خاالش

تاللىماسلىقىڭىزدا. ياۋاش ئادەمنى تاپقاندا ئۇنى ھەممە ئادەمنىڭ بوزەك -ى تالالشئاشۇنداق بىر يولن

ئۆز تەقدىرىڭنى ئۆز ’قىلغۇسى كېلىدۇ. بۇ ئەھۋال دۇنيانىڭ ھەممە يېرىدە ئوخشاش. ... ئۇيغۇرالردا 

ەرگە دېگەنگە ئوخشاش بىر گەپمۇ بار. بۇ سۆزلەر نورمال ئىنساندەك ياشايدىغان ئادەمل ’قولۇڭغا ئال

قارىتىلغان. مېنىڭچە ھازىر ئۇيغۇرالرغا نورمال ئىنساندەك ياشايدىغان، ھېچ بولمىغاندا قانۇن 

سىزىقىنىڭ سىرتىغا چىقماي تۇرۇپ نورمال ئىنساندەك ياشاشقا ئۇرۇنۇپ باقىدىغان ۋاقىت كەلدى. مەن 

، ئۇ ئىشنىڭ ۋۇجۇدقا بۇرۇنمۇ ئېيتىپ ئۆتكەندەك، ئەگەر سىز بىر ئىشنى قىلىشقا ئۇرۇنۇپ باقمىسىڭىز

 «چىقىش ئېھتىماللىقى نۆل بولىدۇ.

يىلدىن  10غۇرالر قانداق بولۇپ يېقىنقى ئۇي»ئۆزىدىن -مېنىڭچە ھازىر نۇرغۇن كىشىلەر ئۆز

« الدى؟شىدىن كەچۈرۈپ، بۈگۈنكىدەك بىر ھالغا چۈشۈپ قېر قاتار چوڭ ئۆزگىرىشلەرنى ئۆز ببۇيان بى

ەسىدىن سېنتەبىر ۋەق-11يىلىدىكى -2001ئالغا نۇرغۇن كىشىلەر دېگەن سوئالنى سوراۋاتىدۇ. بۇ سو

ۋاب كېيىنكى خەلقئارالىق سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي ئۆزگىرىشلەرگە باغالپ تۇرۇپ، خېلى توغرا جا

ر ئۇيغۇرال بېرەلەيدۇ. لېكىن ئۇنداق قىلىشنىڭ ھازىر ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئانچە زور پايدىسى يوق. ھازىر

 ەۋەب ئىزدەيدىغان ۋاقىت ئەمەس. بەلكى چارە ئىزدەيدىغان ۋاقىت.ئۈچۈن بۇ جەھەتتە س

ىل مەن مەزكۇر ماقالىنى تىلنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقى توغرىسىدىكى بىر قىسىم سۆزلەرنى نەق

 كەلتۈرۈش بىلەن ئاخىرالشتۇرىمەن:

نىڭ ىل ھەر بىر مىللەت مەدەنىيىتىنىڭ ئېگىز مۇنارى. ئەگەر ئاسسىمىلياتسىيە بىر مىللەتت--

شائىر،  كىملىكىنى بىتچىت قىلىۋېتىدىكەن، ئۇ مىللەتنىڭ خەلقىمۇ يوقىلىدۇ. )كارولي بارى، رىملىق

1996) 

م ىل بىلەن مەدەنىيەت يالغۇز سۆز بىلەن سۆز بوغۇملىرى بولۇپال قالماستىن، بەلكى ئۇالر ئادەت--

مەن ئۆز تىلىمدا ئايەت ارا ئاالقىلەشتۈرۈپ تۇرىدىغان نەرسە. ئەگەر ئ-بىلەن ياراتقۇچىنى ئۆز

پىسىمگە ئوقۇيالىسام، ئۇ خۇددى بىر جىددىي قۇتقۇزۇش بۆلۈمىدىن چىققاندىن كېيىن ئالغان تۇنجى نە

ۇرىدىغان تئارا باغالپ -ئوخشاش ئىش بولىدۇ. تىل بىلەن مەدەنىيەت بىز بىلەن ياراتقۇچىنى ئۆز

 (2005تلەر خىزمەت گۇرۇپپىسى، ھەمرەيدىن ئىبارەتتۇر. )كانادا قەدىمىي تىلالر ۋە مەدەنىيە

ىۋەتكىلى بولمايدۇ. ئەگەر ئۇالر بىرىدىن ئاير-ىل بىلەن مەدەنىيەتنى بىرت--

لەن ىلىمىز بىئايرىلىۋېتىلىدىكەن، تىل پەقەت بىر قورال، ياكى بىر نەرسىگە ئايلىنىپ قالىدۇ. بىزنىڭ ت

ەدىن ىكەنلىكىمىزنى، بىزنىڭ نمەدەنىيىتىمىز بىزنىڭ كىملىكىمىز بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىزنىڭ كىم ئ

لالر ەدىمىي تىقكەلگەنلىكىمىزنى، ۋە بىزنىڭ نەگە قاراپ مېڭىۋاتقانلىقىمىزنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. )كانادا 

 (2005ۋە مەدەنىيەتلەر خىزمەت گۇرۇپپىسى، 

ىز مۇشۇ زېمىندىن، ئۆزىمىزنىڭ مۇشۇ ماكانىدىن كەلگەن. بىز مۇشۇ زېمىنغا مەنسۇپ، ۋە ب--

بىر  ىزنى مۇشۇىر قىسمى بولۇپ، ئۆزىمىزنىڭ كىملىكىنى مۇشۇ زېمىندىن تاپىمىز. بىزنىڭ تىلىمىز بئۇنىڭ ب

ىپ كېلىدۇ. بۇنى تولۇق چۈشىنىش بىزنىڭ ئۆز تىلىمىز بىلەن ئۆز قايتىالپ ئېل-ھەقىقەتكە قايتا

ۈچۈن ئىمىز مەدەنىيىتىمىزنى ساقالش، كۈچەيتىش ۋە كېڭەيتىشىمىزنىڭ نەقەدەر مۇھىملىقىنى چۈشىنىش

 (2005زۆرۈردۇر. )كانادا قەدىمىي تىلالر ۋە مەدەنىيەتلەر خىزمەت گۇرۇپپىسى، 

ئانا تىلىمىز ياراتقۇچىمىزدىن كەلگەن بىر سوۋغات. بۇنداق مۇقەددەس سوۋغاتنى ئەۋالدتىن --

ئەۋالدقا ئۆتكۈزۈپ بېرىپ تۇرۇش، ئۇنىڭ يوقىلىپ كېتىشىگە يول قويماسلىق كېرەك. 
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(Watahomigie  ،1998 ) 

ىزنىڭ قەدىمكى تىلىمىز بىزنىڭ مەدەنىي ۋە روھىي مىراسلىرىمىزنىڭ ئاساسى. ئەگەر ئۇ ب--

والتتۇق. ببولمايدىكەن، بىز ياراتقۇچىمىز بىزدىن كۈتكەندەك بىر شەكىلدە مەۋجۇت بولۇپ تۇرالمىغان 

 (1990)زەپەدا، 

ىڭ ساقلىنىپ قېلىشى مۇمكىن ايدىكەن، بىزنىڭ مەدەنىيىتىمىزنبىزنىڭ ئانا تىلىمىز بولم--

 ( 1990ئەمەس. )كانادادىكى ئانا تىل توغرىسىدىكى ئاالھىدە يىغىننىڭ قارارى، 

 

 

 بۇ يازمىدا تىلغا ئېلىنغان ماقالىلەرنىڭ تور ئادرېسلىرى:

 

 خانىمنىڭ يېڭى كىتابى: كەڭگېس[ مۇشۇ ماقالىدا پايدىالنغان 1]

http://www.e-pages.dk/grusweb/55/ 

 

 نىڭ ئىلمىي ماقالىسى:وكتور جىم كۇمىنىز[ د2]

http://www.iteachilearn.com/cummins/mother.htm 

 

[3]《新疆维吾尔自治区中长期教 育改革和发展规划纲要(2010—2020 年)》 

http://www.tianshannet.com/news/content/2010-09/10/content_5228398.htm 

 

 « مۇتەخەسسىسلەر ئىلمىي ماقالىسى[ »4]

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C19_2008_7.pdf  
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ق يەرلىك مىللەتلەرنىڭ مائارىپ ھوقۇقىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان خەلقئارالى

 كېلىشىملەر-قانۇن

 كۈنى-25اينىڭ ئ-5يىلى -2012

 

 

لىرىدىكى مەن ئۆزۈمنىڭ ھازىرغىچە يازغان بىر قانچە ماقالىلىرىدە، ئامېرىكا قاتارلىق غەرب ئەل

انىم خ كەڭگېسنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتۈم. شۇنداقال « تىللىق مائارىپقوش »

دە بىر  http://www.meripet.com/Sohbet1/Erkinc7_kangas1.htm)بۇ خانىم ھەققىدە 

 يىل 150ى قىسقىچە تونۇشتۇرۇش بار( قاتارلىق خەلقئارادا تونۇلغان بىر قانچە مۇتەخەسسىسلەر بۇرۇنق

 ئۈستىدىكى تەتقىقاتالر« قوش تىللىق مائارىپ»ەينىدە دۇنيا مىقياسىدا ئېلىپ بېرىلغان ماب

ەر نەتىجىلىرىگە ئاساسەن خۇالسىلەپ چىققان ئىلمىي يەكۈنلەر، ھەمدە ئۇالر بىرلەشكەن دۆلەتل

ەرھلەپ تەلەپلەرنى ش-گە بەرگەن يەرلىك مىللەت مائارىپى ھەققىدىكى تەكلىپ( تەشكىالتى )ب د ت

امى ن« قوش تىللىق مائارىپ»تتۈم. ھەمدە شۇ ئاساستا ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدا يولغا قويۇلغان ئۆ

رولىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ، ئۇنىڭ ئورنىغا  ئوقۇتۇشىدىكى-ئاستىدىكى ئۇيغۇر تىلىنىڭ مەكتەپ ئوقۇ

ۈتۈنلەي گە پخەنزۇ تىلىنى دەسسىتىش سىياسىتىنىڭ ھازىرغىچە بايقالغان ئىلمىي تەتقىقات نەتىجىلىرى

ڭدىن خىالپ ئىكەنلىكىنى، ئەگەر بۇ سىياسەت ھازىرقى تەرىقىدە داۋاملىشىۋېرىدىغان بولسا، بۇنى

ككىسىدە كېيىن ئۆسۈپ يېتىلىدىغان ئۇيغۇر ياش ئەۋالدلىرى ئەقلىي ۋە جىسمانىي جەھەتلەرنىڭ ھەر ئى

ز ېغىر دەرىجىدىكى چېكىنىش يۈەخمىگە ئۇچراپ، ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ سۈپىتىدە ئز-ئېغىر دەرىجىدە زىيان

لقئارالىق خانىم قاتارلىق خە كەڭگېسبېرىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتۈم. مېنىڭ كۆزىتىشىمچە، 

 لەردە ئۆزمۇتەخەسسىسلەر ئوتتۇرىغا قويغان، يەرلىك مىللەت رايونىدىكى يېسىلە ۋە باشالنغۇچ مەكتەپ

ان ە كېلىپ چىقىش ئېھتىماللىقى بار بولغان يامئانا تىلىنى مەكتەپ تىلى قىلىپ ئىشلەتمىگەند

يۈز  ئاقىۋەتلەرنىڭ ھەممىسى ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇر بالىالر ئوقۇيدىغان مەكتەپلەردە

دە بېرىشكە باشلىغان بولۇپ، بۇ خىل ئەھۋال ھازىر پۈتۈن مىللەتنى بارغانسېرى كۈچلۈك دەرىجى

ى سۆز ۋە دېگەن يېڭ« خەنزۇۋانلىق ئۇيغۇرالر»، «ۋاتسىزلىقئانا تىلدىكى سا»ئەندىشىگە سېلىۋاتىدۇ. 

بالىدىن يېڭى ئۇقۇم پەيدا بولۇۋاتىدۇ. مىللەتنىڭ تەقدىرىگە كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان، مىللەتنىڭ ئىستىق

ن بىرەر بۇ خىل ئەھۋالنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈ»قاتتىق ئەنسىرىگەن نۇرغۇن قېرىنداشالر داۋاملىق تۈردە 

ېلىۋاتقان كدەپ سوراۋاتىدۇ. بۇ سوئال مېنىڭ كالالمدىمۇ داۋاملىق ساقلىنىپ « ؟ئىش قىلغىلى بولماسمۇ

، دەپ سوراپ «مەن نېمە ئىش قىلىپ بېرەلەيمەن؟»چىل تۈردە ئۆزۈمدىن ئىز-بولۇپ، مەنمۇ ئۆز

ن كېلىۋاتىمەن. شۇنىڭ نەتىجىسىدە مەن يېقىندا يەرلىك مىللەت مائارىپىنى ئۆز ئىچىگە ئالغا

ئىمزا قويۇش  كېلىشىملەرگە-ەمدە جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ ئاشۇ قانۇنھكېلىشىملەر، -نۇنخەلقئارالىق قا

الرنى قىغان ئىشئەھۋالى ئۈستىدە بىر ئاز ئىزدەندىم. مەزكۇر ماقالىدا مەن بۇ قېتىم يۇقىرىقى ساھەدە باي

 تەسۋىرلەپ ئۆتىمەن. 
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 ئەنگلىيە ئابېردىن خانىم بىلەن كەڭگېسمەن بۇ قېتىم پايدىالنغان ئاساسلىق ماتېرىيال 

(Aberdeen )تىلى  ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى، دۇنيادا تونۇلغان قانۇن ۋە ئاز سانلىق مىللەت

يەرلىك »ارقاتقان يىلى بېسىپ ت-2010مۇتەخەسسىسى، دوكتور روبېرت دۇنبار بىرلىكتە يېزىپ، 

ىنسانىيەت ئۈستىدىن مىللەت بالىلىرى مائارىپىنى تىل جەھەتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئ

ىككىنچى ئ، دېگەن كىتابنىڭ «بىر دۇنياۋى نۇقتىئىنەزەر—يۈرگۈزۈلگەن جىنايەت، دەپ قاراشقا بوالمدۇ

ىڭ بالىلىرىن يەرلىك بالىالر، قەبىلە بالىلىرى ۋە ئاز سانلىق مىللەت»بابى بولۇپ، بۇ بابنىڭ ماۋزۇسى 

ق دىن باشقا مەن بىر قانچە خەلقئارالىئىكەن. ئۇنىڭ« مائارىپ ھوقۇقىنىڭ قانۇنىي ئاساسلىرى

ڭ ئىنتېرنېتتىكى ئىنگلىزچە نۇسخىلىرىدىنمۇ پايدىالنغان بولۇپ، مەن مەزكۇر كېلىشىملەرنى-قانۇن

ازىرغىچە ماقالىنىڭ ئاخىرىغا ئاشۇ ماتېرىيالالرنىڭ ھەممىسىنىڭ تور ئادرېسلىرىنى، شۇنداقال مەن ھ

 ۇم.لىق ماقالىلەرنىڭ تور ئادرېسلىرىنى يېزىپ قويدھەققىدە يازغان بار« قوش تىللىق مائارىپ»

 ھەممەيلەننىڭ خەۋىرىدە بولغىنىدەك، جۇڭگو ھازىر دۆلەتنىڭ ئىقتىسادىي كىرىمى جەھەتتە

شۇنداق دۇنيادىكى پەقەت ئامېرىكىدىنال كېيىن تۈرىدىغان ئىككىنچى ئورۇنغا ئۆتتى. ئۇ ئۆزىنىڭ مۇ

شنى ورۇن ئېلىئا چوڭ رول ئوينايدىغان مۇھىم دۆلەتلەر قاتارىدا تەرەققىياتى ئاساسىدا خەلقئارا ئىشالرد

 ئۈمىد قىلىۋاتىدۇ. ھەمدە ئاشۇ يولدا تىرىشىۋاتىدۇ. جۇڭگو بۇ جەھەتتە يۇقىرىراق پەللىگە

ەپلەرمۇ كۆتۈرۈلگەنسېرى، ئۇنىڭ خەلقئارا ئىشالردىكى ئۆز مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشقا بولغان تەل

 بئىجرا قىلىش ئەھۋالىمۇ  كېلىشىملەرنى-ئۆزى ئىمزالىغان خەلقئارالىق قانۇن كۈچىيىپ ماڭىدۇ. ئۇنىڭ

لىنىشىمۇ د ت ۋە باشقا خەلقئارالىق جەمئىيەتلەر تەرىپىدىن بارغانسېرى قاتتىق كۆزىتىلىشى ۋە باھا

مۇمكىن. ئاشۇنداق ئىشالرنىڭ تۈرتكىسىدە، جۇڭگونىڭ ئۆزى ئىمزالىغان خەلقئارالىق 

بولۇش، شۇنداقال ئۇالر ھازىر ئۇيغۇر  گە ئەمەل قىلىش ئەھۋالىدا ياخشىلىنىشكېلىشىملەر-قانۇن

ىي نامى ئاستىدىكى خاتا سىياسىتىدە ئىجاب« قوش تىللىق مائارىپ»دىيارىدا يولغا قويۇۋاتقان 

ى ۋە ئۆزگىرىش يۈز بېرىپ قېلىش ئېھتىماللىقىمۇ پۈتۈنلەي يوق ئەمەس. شۇڭالشقا ئۇيغۇر مائارىپ

ە جۇڭگونىڭ كېلىشىملەر ۋ-ڭ ئانا تىلى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان خەلقئارالىق قانۇنئۇيغۇرالرنى

 ارايمەن. ئۇالرنى ئىمزاالش ئەھۋالىنى چۈشىنىۋېلىش بارلىق ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم، دەپ ق

 

 . خەلقئارالىق كېلىشىملەرنى ئىجرا قىلىش مېخانىزمى1

ۇن، خەلقئارالىق كېلىشىملەرنى ئىجرا قىلىش مېخانىزمى مەن رەسمىي مەزمۇننى باشالشتىن بۇر

ھەققىدە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمەن. خەلقئارا قانۇنالردا يەرلىك مىللەت، تەبىقە، ۋە ئاز سانلىق 

دەپال ئاتايمەن( بالىلىرى مائارىپى « يەرلىك مىللەت»مىللەت )تۆۋەندە مەن بۇالرنى قىسقارتىپ 

ىغان ئۆلچەملەر بار بولۇپ، ئۇ ئۆلچەملەرنىڭ بەزىلىرى بىر قىسىم قانۇنىي بىلەن مۇناسىۋەتلىك نۇرغۇنل

جاۋابكارلىقى بار كېلىشىملەرنىڭ ئىچىگە كىرگۈزۈلگەن. يەنە بەزىلىرى بولسا قانۇنىي جاۋابكارلىقى 

يوق، ئەمما سىياسىي ۋە ئەخالقىي جەھەتتە ئىنتايىن مۇھىم بولغان خەلقئارالىق ئاپپاراتالردا 

نگەن. ھەر بىر خەلقئارالىق كېلىشىم ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈلگەندە، بەزى دۆلەتلەر ئۇنىڭغا ئىمزا ئىپادىلە

دەپ « sign»قويىدۇ. يەنە بەزى دۆلەتلەر بولسا ئۇنى تەستىقاليدۇ. ئىمزا قويۇشنى ئىنگلىزچە 

لىق ئاتايدىغان بولۇپ، ئۇ پەقەت بىر سىمۋوللۇق كۈچكىال ئىگە. يەنى بىر دۆلەتنىڭ بىر خەلقئارا

كېلىشىمگە ئىمزا قويغىنى ئۇ دۆلەتنىڭ ئاشۇ كېلىشىمنى قولاليدىغانلىقىنىال بىلدۈرىدىغان بولۇپ، ئۇ 
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دۆلەتنىڭ ھېلىقى كېلىشىمنى ئىجرا قىلىش قانۇنىي مەجبۇرىيىتى بولمايدۇ. تەستىقالشنى ئىنگلىزچە 

«ratify» ەستىقاليدىكەن، ئۇ دەپ ئاتايدىغان بولۇپ، ئەگەر بىر دۆلەت مەلۇم بىر كېلىشىمنى ت

دۆلەتنىڭ ئاشۇ كېلىشىمنى ئىجرا قىلىش قانۇنىي جاۋابكارلىقى بار بولىدۇ. ئەگەر بىر دۆلەت ئۆزى 

تەستىقلىغان بىر كېلىشىمگە ئەمەل قىلمايدىكەن، مۇناسىۋەتلىك خەلقئارالىق ئاپپاراتالر ئۇ دۆلەتنى 

لۇم بىر كېلىشىمنىڭ بەزى ماددىلىرىنى قانۇنىي جەھەتتىن جاۋابكارلىققا تارتااليدۇ. بىر دۆلەت مە

تەستىقلىمايدىغان ئەھۋالمۇ بار بولۇپ، بۇنداق ئەھۋال بىر دۆلەت ئاشۇ بىر كېلىشىمنى تەستىقلىغان 

ۋاقىتتا ناھايىتى ئېنىق قىلىپ خاتىرىلەنگەن بولىدۇ. شۇڭالشقا بىر دۆلەتنىڭ مەلۇم بىر كېلىشىمنى 

 ىرىقى تەرەپلەرنىمۇ ئېنىق تەكشۈرۈپ كۆرۈشكە توغرا كېلىدۇ.تەستىقالش ئەھۋالىنى تەكشۈرگەندە، يۇق

 

 . ئۇنىۋېرسال كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى2

ئاينىڭ -12يىلى -1948ئىنسانالرنىڭ ئوقۇش )ياكى مائارىپ( ھوقۇقى ب د ت تەرىپىدىن 

اددىسىدا بايان م-26نىڭ « ئۇنىۋېرسال كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى»ۈنى ماقۇلالنغان ك-10

 اددىنىڭ تولۇق تېكىستى مۇنداق )نەقىل(:م-26قىلىنغان. بۇ 

اسىي ( ھەر بىر ئادەمنىڭ ئوقۇش ھوقۇقى بار. ئوقۇش پەقەت بولمىغاندىمۇ باشالنغۇچ ۋە ئاس1)

ەسپىي كباسقۇچالردا ھەقسىز بولىدۇ. باشالنغۇچ مەكتەپ مائارىپى مەجبۇرى بولىدۇ. تېخنىكىلىق ۋە 

ان ن ھازىرالنغان بولۇپ، ئالىي دەرىجىلىك مائارىپمۇ شەرتى توشقمائارىپ ھەممە كىشىلەر ئۈچۈ

 ھەممە كىشىلەر باراۋەر بەھرىمەن بوالاليدىغان قىلىنىدۇ.

ساسىي ( مائارىپ ئىنسان خۇسۇسىيىتىنى تولۇق يېتىلدۈرۈشنى، ھەمدە كىشىلىك ھوقۇق بىلەن ئا2)

ىرقىي ۋە ئ. ئۇ بارلىق ئەللەر، بارلىق ئەركىنلىككە بولغان ھۆرمەتنى كۈچەيتىشنى ئۆز نىشانى قىلىدۇ

ۇش( ۋە ئارا يول قوي-لىق )ياكى ئۆزئارا سەۋرچان-، ئۆزئارا چۈشىنىش-دىنىي گۇرۇھالر ئارىسىدىكى ئۆز

ۇ ئالغا دوستلۇقنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. شۇنداقال ب د ت نىڭ تىنچلىقنى ساقالش پائالىيەتلىرىنى تېخىم

 سۈرىدۇ.

شتا ى ئالىدىغان تەربىيەنىڭ تۈرى بىلەن ئوقۇيدىغان مەكتىپىنى تالالرئانىالر ئۆز بالىلى-( ئاتا3)

 ئەڭ دەسلەپكى ھوقۇققا ئىگە بولىدۇ. )نەقىل تۈگىدى(

 

ۇنىي بۇ ئۇنىۋېرسال خىتابنامە بىر كېلىشىم ئەمەس بولۇپ، ھەرقايسى ئەللەر ئۇ توغرۇلۇق قان

ماددىنىڭ -26. غان خەلقئارالىق ئاپپاراتتۇرجاۋابكارلىققا تارتىلمايدۇ. ئەمما ئۇ بىر تۈپتىن مۇھىم بول

ر بىر ئادەمنىڭ مەكتەپ تەربىيىسى كۆرۈشىنى ۋە مائارىپتىن بەھرىمەن بولۇشىنى پاراگرافى ھە-1

ئىنسان خۇسۇسىيىتىنى تولۇق »سا ئاشۇنداق مائارىپنىڭ پاراگراف بول-2كاپالەتكە ئىگە قىلىدۇ. 

الىلىرى بئانىالر ئۆز -ئاتا»سا پاراگراف بول-3ۇ. بىلەن تەمىنلەيد« يېتىلدۈرۈشنى نىشان قىلىش

« ىگە ئئالىدىغان تەربىيەنىڭ تۈرى بىلەن ئوقۇيدىغان مەكتىپىنى تالالشتا ئەڭ دەسلەپكى ھوقۇققا 

 ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ. 
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الىق ب د ت نىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقى ھەققىدىكى خەلقئار .3

 شەرتنامىسى

ڭ ىللەتلەرنىڭ مائارىپ ھوقۇقى ھەققىدىكى جاۋابكارلىقى بار قانۇنىي ئاساسالر ب د ت نىم

كى پارچە كىشىلىك ھوقۇق كېلىشىملىرىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان. ئۇنىڭ بىرى يىلىدىكى ئىك-1966

ۇنىڭ ئبولۇپ، « ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقى ھەققىدىكى خەلقئارالىق شەرتنامە»

 ۇنداق دېيىلگەن )نەقىل(:ماددىسىدا م-13

قۇقىنى بۇ شەرتنامىگە كىرگەن دۆلەت ۋە پارتىيىلەر ھەر بىر ئادەمنىڭ مائارىپقا بولغان ھو .1

ۇق سىنىڭ تولئېتىراپ قىلىدۇ. ئۇالر مائارىپنىڭ ئىنسانالرنىڭ خۇسۇسىيىتى بىلەن ئۇالرنىڭ غۇرۇر تۇيغۇ

ى ەت قىلىشنىشىلىك ھوقۇق بىلەن ئاساسىي ئەركىنلىكلەرگە ھۆرميېتىلىشىگە قارىتىلىشىغا، مائارىپنىڭ ك

ىق كۈچەيتىشىگە قوشۇلىدۇ. بۇ شەرتنامىگە كىرگەن دۆلەت ۋە پارتىيىلەر يەنە مائارىپنىڭ بارل

لەر ارلىق ئەلئادەملەرنىڭ بىر ئەركىن جەمئىيەتتە ئۈنۈملۈك ياشاش ئىمكانىيىتىنى يارىتىدىغانلىقىغا، ب

ئارا -ھاسىل قىلىشى، ئۆز ئارا چۈشىنىش-ئېتنىك ۋە دىنىي گۇرۇھالر ئوتتۇرىسىدا ئۆز ۋە بارلىق ئىرقىي،

ى ئورنىتىشىنى كۈچەيتىدىغانلىقىغا، شۇنداقال ب د ت نىڭ تىنچلىقن ئارا دوستلۇق-يول قويۇشى، ۋە ئۆز

 ساقالش پائالىيەتلىرىنى تېخىمۇ ئالغا سۈرىدىغانلىقىغا قوشۇلىدۇ.

 

ۈچۈن ن دۆلەت ۋە پارتىيىلەر مۇشۇ ھوقۇقنى تولۇق ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئ. بۇ شەرتنامىگە كىرگە2

 تۆۋەندىكى ئىشالرنى قىلىش زۆرۈرلۈكىنى ئېتىراپ قىلىدۇ:

دېيىلىدىغان بولۇپ، « Primary Education»( دەسلەپكى ئوقۇش )ئىالۋە: بۇ ئىنگلىزچە 1)

دۇ( چىگە ئالىئىەكتەپ ئوقۇشلىرىنى ئۆز مېنىڭ چۈشىنىشىمچە ئۇ يېسىلە، باشالنغۇچ ۋە تولۇقسىز ئوتتۇرا م

 مەجبۇرى ئوقۇش بولۇپ، ئۇ ھەممە ئادەملەر ئۈچۈن ھازىرالنغان بولىدۇ.

( تېخنىكىلىق ۋە كەسپىي ئوقۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەر خىل شەكىلدىكى ئىككىنچى 2)

غا دىلىنىشىىلەن پايمائارىپ ئومۇميۈزلۈك ھازىرالنغان بولىدۇ. ھەممەيلەننىڭ بارلىق مۇۋاپىق ۋاسىتە ب

 تەييار قىلىنىدۇ. ھەمدە تەدرىجىي ھالدا ھەقسىز ئوقۇش شەكلىگە كىرگۈزۈلىدۇ.

ر بىر ( ئالىي دەرىجىلىك مائارىپمۇ ئوخشاشال ھەممەيلەننىڭ ئۆز مۇمكىنچىلىكى ئاساسىدا ھە3)

ۇش قسىز ئوقدا ھەمۇۋاپىق ۋاسىتىلەر ئارقىلىق پايدىلىنىشىغا ھازىرالنغان بولىدۇ، ھەمدە تەدرىجىي ھال

 شەكلىگە كىرگۈزۈلىدۇ.

ائارىپ م( ئۆزىنىڭ دەسلەپكى ئوقۇشىنى ئوقۇيالمىغان ياكى تاماملىيالمىغان كىشىلەر ئاساسىي 4)

 ئوقۇشىنى ئىمكان قەدەر ئەڭ يۇقىرى پەللىگىچە ئوقۇشقا رىغبەتلەندۈرۈلىدۇ. 

ى پ تەرەققىي قىلدۇرۇشن( ھۆكۈمەت ھەر دەرىجىلىك مەكتەپ سىستېمىسىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرۈ5)

 ئاكتىپلىق بىلەن ئېلىپ بارىدۇ، مۇۋاپىق ئوقۇش مۇكاپات سىستېمىسىنى قۇرۇپ چىقىدۇ، ھەمدە

 ارائىتىنى توختاۋسىز ھالدا ياخشىاليدۇ.ش-ئوقۇتقۇچى خادىمالرنىڭ ماددىي شەرت

 

قانۇنلۇق  ئانىالرنىڭ ئۆزى تۇغقان ياكى-. بۇ شەرتنامىگە كىرگەن دۆلەت ۋە پارتىيىلەر ئاتا3

ھالدا بېقىۋالغان پەرزەنتلىرى ئوقۇيدىغان مەكتەپلەرنى ئۆزلىرى تالالش ئەركىنلىكلىرىگە ھۆرمەت 
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قىلىدۇ. ئۇالر تاللىغان مەكتەپلەر ھۆكۈمەت قۇرمىغان مەكتەپلەر بولسىمۇ، پەقەتال ھۆكۈمەت چىقارغان 

ىدۇ. بۇ شەرتنامىگە كىرگەن ياكى ھۆكۈمەت تەستىقلىغان ئەڭ تۆۋەن ئۆلچەملەرگە توشسىال بولۇۋېر

ئانىالرنىڭ ئۆز چۈشەنچىسى ۋە ئۆز ئەقىدىسى بويىچە پەرزەنتلىرىنىڭ -دۆلەت ۋە پارتىيىلەر يەنە ئاتا

 دىن ۋە ئەخالق جەھەتتىكى ئوقۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئەركىنلىكىگىمۇ ھۆرمەت قىلىدۇ.

 

 نىڭ مەكتەپ قۇرۇش ۋە ئۇنى. بۇ ماددىنىڭ ھېچ قانداق قىسمىنى شەخسلەر ۋە تەشكىالتالر4

ىجرا باشقۇرۇش ئەركىنلىكلىرىگە ئارىلىشىشىغا پايدىلىق قىلىپ چۈشەندۈرۈشكە بولمايدۇ. ئۇنىڭ ئ

ايان قىلىنغان پرىنسىپالر بىلەن ھۆكۈمەت قۇرمىغان بپاراگرافىدا -1قىلىنىشى مۇشۇ ماددىنىڭ 

ۋەن ئۆلچەملەرگە ئۇيغۇن كېلىشى وقۇتۇشى ھۆكۈمەت بەلگىلەپ بەرگەن ئەڭ تۆئ-مەكتەپلەرنىڭ ئوقۇ

 كېرەك، دېگەن تەلەپكە ئەمەل قىلغان ئاساستا بولىدۇ. )نەقىل تۈگىدى(

ى ئىمزا قويغان بولۇپ، ئۇنى يەنە ئۆكتەبىر كۈن-27يىلى -1997بۇ شەرتنامىگە جۇڭگو ھۆكۈمىتى 

 ستىقلىغان.مارت كۈنى تە-27يىلى -2001

 

ئۇنىڭ  ەتلىك ئۈچ چوڭ ئاالھىدىلىكى بار. بىرىنچىسى،بۇ شەرتنامىنىڭ ئۇيغۇرالر بىلەن مۇناسىۋ

ىڭ ۋە الرنى مەخسۇس تىلغا ئالغانلىقى. ئىككىنچىسى، شەخسلەرن« ئىرقىي، ئېتنىك ۋە دىنىي گۇرۇھ»

پالەتكە تەشكىالتالرنىڭ ئۆز ئالدىغا مەكتەپ قۇرۇش ۋە ئۇنى ئۆزلىرى ئېلىپ مېڭىش ئەركىنلىكىنى كا

 ۆزى تۇغقان ياكى قانۇنلۇق ھالدا بېقىۋالغانئانىالرنىڭ ئ-ئاتا» بولسا، ئىگە قىلغانلىقى. ئۈچىنچىسى 

قىلىش، « پەرزەنتلىرى ئوقۇيدىغان مەكتەپلەرنى ئۆزلىرى تالالش ئەركىنلىكلىرىگە ھۆرمەت

ۆز چۈشەنچىسى ۋە ئۆز ئەقىدىسى بويىچە پەرزەنتلىرىنىڭ دىن ۋە ئەخالق ئانىالرنىڭ ئ-ئاتا»

ز ۆئانىالرنىڭ ئ-قىلىش، شۇنداقال ئاتا« ەتلىك قىلىش ئەركىنلىكىگىمۇ ھۆرمەتجەھەتتىكى ئوقۇشىغا كاپال

ۇش پەرزەنتلىرىنى ھۆكۈمەت تەرىپىدىن ئەمەس، شەخسلەر تەرىپىدىن قۇرۇلغان مەكتەپلەردە ئوقۇت

چە ۆزلىرىنىڭ ئارزۇسى بويىئانىالرنىڭ ئ-ئەركىنلىكىگىمۇ ھۆرمەت قىلىشتىن ئىبارەت. بۇ پاراگراف ئاتا

شۇ  ەرزەنتلىرىنى ھۆكۈمەت قۇرمىغان ۋە ھۆكۈمەت خىراجەت بەرمىگەن مەكتەپلەردە ئوقۇتۇپ،ئۆز پ

ىنى لىش ھوقۇقئارقىلىق پەرزەنتلىرىنىڭ دىنىي ۋە ئەخالق تەربىيىسىگە ئىگە بولۇشىنى كاپالەتكە ئىگە قى

 قوغدايدۇ. 

 

 . ب د ت نىڭ بالىالر ھوقۇقى ھەققىدىكى شەرتنامىسى5

يىلىدىكى -1989دىنمۇ بەكرەك مۇھىم ئورۇندا تۇرىدىغىنى ب د ت نىڭ يۇقىرىقى شەرتنامى

ز ئىچىگە دىن ئىبارەت. بۇ ب د ت نىڭ مائارىپ ھوقۇقىنى ئۆ« بالىالر ھوقۇقى ھەققىدىكى شەرتنامىسى»

مىلىرى ئالغان يەنە بىر ئاساسىي شەرتنامە بولۇپ، ب د ت نىڭ باشقا بارلىق كىشىلىك ھوقۇق شەرتنا

 ۇرغاندا، بۇ شەرتنامىنى تەستىقلىغان دۆلەتلەرنىڭ سانى ھەممىدىن كۆپ. بىلەن سېلىشت

 اددىسىدا مۇنداق دېيىلگەن )نەقىل(: م-29بۇ شەرتنامىنىڭ 

. بۇ شەرتنامىگە كىرگەن دۆلەت ۋە پارتىيىلەر بالىالر مائارىپىنىڭ تۆۋەندىكىلەرگە 1

 قارىتىلىدىغانلىقىغا قوشۇلىدۇ:

النتلىرى، ئەقلىي ۋە جىسمانىي قابىلىيەتلىرىنى ئەڭ يۇقىرى دەرىجىدە ( بالىنىڭ خۇسۇسىيىتى، تا1)
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 تولۇق يېتىلدۈرۈش )نەقىل تۈگىدى(.

 اددىسىدا مۇنداق دېيىلگەن. )نەقىل(: م-30بۇ شەرتنامىنىڭ 

جۇت ئېتنىك، دىنىي ۋە تىل جەھەتتىكى ئاز سانلىق مىللەتلەر ياكى يەرلىك مىللەت خەلقى مەۋ

ز الىنىڭ ئۆبشۇنداق بىر ئاز سانلىق مىللەتكە ياكى يەرلىك مىللەتكە تەۋە بولغان بولغان ئەللەردە، ئا

ەھرىمەن ئادەم تۈركۈمىدىكى باشقا كىشىلەردىن تەركىب تاپقان بىر جەمئىيەتتە ئۆز مەدەنىيىتىدىن ب

ى لىنار قىلىش ۋە ئۇنى پراكتىكا قىلىش، ياكى ئۆز ئانا تىئاشكارا ئىزھ-بولۇش، ئۆزىنىڭ دىنىنى ئوچۇق

 قوللىنىش ھوقۇقىدىن مەھرۇم قىلىنمايدۇ. )نەقىل تۈگىدى(

ئىمزا قويغان بولۇپ، ئۇنى  ئاۋغۇست كۈنى-29يىلى -1990بۇ شەرتنامىگە جۇڭگو ھۆكۈمىتى 

 مارت كۈنى تەستىقلىغان.-2يىلى -1992يەنە 

 

بولۇپ،  نغانمائارىپ ھوقۇقى بىر قىسىم رايونلۇق كىشىلىك ھوقۇق شەرتنامىلىرىدىمۇ ئېتىراپ قىلى

 بۇ يەردە خانىم ئۆز كىتابىدا ئاشۇ شەرتنامىلەر ئۈستىدىمۇ خېلى تەپسىلىي توختالغان. ئەمما كەڭگېس

 مەن ئۇالرنى بايان قىلمايمەن.

 

 . ئامېرىكا سان فرانسىسكو شەھىرىدىكى بىر ئالىي دەرىجىلىك سوت دېلوسى 6

ەردە يبىر مىسالى سۈپىتىدە مەن بۇ  مائارىپ ھوقۇقىغا خىالپلىق قىلىش قانداق بولىدۇ؟ بۇنىڭ

رلەپ ئامېرىكا كالىفورنىيە شتاتى سان فرانسىسكو شەھىرىدە يۈز بەرگەن بىر سوت دېلوسىنى تەسۋى

ان خانىمنىڭ كىتابىدىن ئېلىنغان بولۇپ، ئۇنىڭدا دېيىلىشىچە س كەڭگېسئۆتىمەن. بۇ مەزمۇنمۇ 

ى يوق ىن كېلىپ چىققان، ئىنگلىزچىدىن ساۋاتنەپەر خەنزۇ مىللىتىد 1800فرانسىسكودا ياشايدىغان 

ىملىك بىر خەنزۇ يىلى الۋ ئىس-1974بالىالرغا پەقەت ئىنگلىز تىلىدىال دەرس ئۆتۈلگەن. شۇنىڭ بىلەن 

سوتىنىڭ  ( ئىسىملىك بىر ئامېرىكىلىق ئۈستىدىن ئەرز قىلغان. ئامېرىكا ئالىيNicholsكىشى نىكولس )

 مىدە مۇنداق دېيىلىدۇ )نەقىل(:بۇ ئەرز ئۈستىدىن چىقارغان ھۆكۈ

ىنتايىن ئاساسلىق ئىنگلىز تىلى ماھارىتى بۇ ھۆكۈمەت ئىگىلىكىدىكى مەكتەپلەرنىڭ ئوقۇتۇشىدا ئ

داق رۇن ئاشۇنھالقىلىق رول ئوينايدۇ. بالىالرنىڭ بىر مەكتەپ پروگراممىسىغا ئۈنۈملۈك قاتنىشىشىدىن بۇ

ۆكۈمەت ھان بولۇشىنى بىر ئالدىنقى شەرت قىلماسلىق، ئاساسلىق تىل ماھارىتىنى تولۇق ئىگىلەپ بولغ

الر ىغان بالىمەكتەپلىرىنى ئەخمەق قىلىشتىن باشقا ئىش ئەمەس. بىز بىلىمىزكى، ئىنگلىز تىلىنى بىلمەيد

ىڭ ھېچ سىنىپتا ئۆتۈلگەن دەرسلەرنى قىلچىمۇ چۈشىنەلمەيدىغان بولۇپ، ئۇالرغا ئۆتۈلگەن دەرسلەرن

 ايدۇ )نەقىل تۈگىدى(.قانداق ئەھمىيىتى بولم

 

ت بۇ دېلو مائارىپ ھوقۇقى جەھەتتىكى قانۇن بىلەن چېتىشلىق ئەمەس. ئەمما بۇ يەردىكى يا

قۇغۇچىالرنىڭ چۈشىنىشى مۇمكىن ئەمەسلىكى، شۇڭالشقا ئوقۇتۇشنى ئو-تىلدا ئېلىپ بېرىلغان ئوقۇ

ەۋجۇت ئوقۇتۇشنىڭ م-وقۇئۇنىڭ پۈتۈنلەي ئەھمىيەتسىز ئىكەنلىكى ھەققىدىكى يەكۈن، ھېلىقىدەك ئ

 بولۇپ تۇرۇۋاتقان ھەممە مائارىپ ھوقۇقىغا خىالپ كېلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 

مۇشۇنداق ئۆلچەم بويىچە قارىغاندا، ئۇيغۇر دىيارىدىكى خەنزۇ تىلىدىن ھېچ قانداق ساۋاتى 

ممىسى ئىنسانالرنىڭ يوق ئۇيغۇر بالىالرغا پۈتۈنلەي خەنزۇ تىلىدا دەرس ئۆتىدىغان ئىشالرنىڭ ھە
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مائارىپ ھوقۇقىنى دەپسەندە قىلىدىغان ئىشقا ياتىدۇ. مەن بۇ يەردە ھەر بىر ئۇيغۇردىن تۆۋەندىكى 

ئېتنىك، دىنىي ۋە تىل جەھەتتىكى » ئىشنى ئەستىن چىقارماسلىقىنى ئۈمىد قىلىمەن: جۇڭگو ھۆكۈمىتى 

لغان ئەللەردە، ئاشۇنداق بىر ئاز ئاز سانلىق مىللەتلەر ياكى يەرلىك مىللەت خەلقى مەۋجۇت بو

سانلىق مىللەتكە ياكى يەرلىك مىللەتكە تەۋە بولغان بالىنىڭ ئۆز ئانا تىلىنى قوللىنىش ھوقۇقىدىن 

ئاۋغۇست كۈنى ئىمزا قويغان بولۇپ، ئۇنى -29يىلى -1990دېگەن شەرتنامىگە « مەھرۇم قىلىنمايدۇ.

 مارت كۈنى تەستىقلىغان.-2يىلى -1992يەنە 

 

 ئاخىرقى سۆز . 7

ق مىللەت نۇرغۇن كىشىلەر ب د ت ۋە باشقا خەلقئارا تەشكىالتالرنىڭ يەرلىك مىللەت ۋە ئاز سانلى

ىللەت مخەلقلىرى توغرىسىدا چىقارغان قانۇنلىرى بار، بۇ قانۇنالر يەرلىك مىللەت ۋە ئاز سانلىق 

رلىق ئەنئەنىسى قاتا دىتى، ۋە ئۆزئا-پز دىنى، ئۆز مەدەنىيىتى، ئۆز ئۆرخەلقلىرىنىڭ ئۆز ئانا تىلى، ئۆ

پ ىلىدۇ، دەنەرسىلىرىنى قوغداش ۋە ئۇالرنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ مېڭىشىنى بىر پۈتۈن كاپالەتكە ئىگە ق

ىن تولۇق ئوياليدۇ. مەنمۇ ھازىرغىچە شۇنداق ئويالپ كەلگەن بولساممۇ، بۇ ھەقتىكى ھەقىقىي ئەھۋالد

لەن خانىم بى كەڭگېسۇلغان مۇتەخەسسىسلەر قاتارىدىكى خەۋىرىم يوق ئىدى. بۇ قېتىم دۇنياغا تون

تىكى روبېرت دۇنبار ئەپەندىنىڭ بىر كىتابىدىكى مەزمۇنالر ئاساسىدا بىر ئاز ئىزدىنىپ، بۇ ھەق

ايان ۇقىرىدا بئىشالرنىڭ نەدىن نەگىچە ئىكەنلىكىنى بىر قېتىم ئېنىقالپ چىقىشقا ئۇرۇنۇپ باقتىم. مەن ي

ەگەر كەم ى ھەقىقىي ئەھۋالنى خېلى تولۇق ئەكس ئەتتۈرىدۇ، دەپ ئوياليمەن. ئقىلغانلىرىم بۇ ھەقتىك

ىد ىشىنى ئۈمقالغان يەرلىرى بولسا، چەت ئەلدىكى باشقا ئىمكانىيىتى بار قېرىنداشالرنىڭ تولۇقالپ كېت

رقىلىق قىلىمەن )ئەگەر بۇ ھەقتە مەن چۈشۈرۈپ قويغان مەزمۇنالر بار بولسا، ئۇنى ماڭا ئېلخەت ئا

لىق بىلدۈرۈپ قويسىڭىز، سىزدىن چوڭقۇر مىننەتدار بولىمەن(. يۇقىرىقى مەزمۇنالردىن خەلقئارا

ئادىتى -پا تىلى، دىنى، مەدەنىيىتى ۋە ئۆرېلىشىملەرنىڭ ئىچىدە يەرلىك مىللەتلەر ئۆز ئانك-قانۇن

لىقىنى مۇ بارقاتارلىقالرنى قوغداش ۋە ئۇالرنى راۋاجالندۇرۇش جەھەتتە پايدىالنسا بولىدىغانلىرى

ۇ بلىسىدۇر. كۆرۈۋاالاليمىز. ئەمدىكى گەپ بۇ ئۆزىگە پايدىلىق شارائىتالردىن قانداق پايدىلىنىش مەسى

سىز ئەۋزەللىكلەردىن قانداق ئۈنۈم ھاسىل قىلىش ھۆكۈمران ئورۇندىكى مىللەتنىڭ خاتا ۋە قانۇن

ىپ قاراپ ن ۋە ئۇنىڭغا سۈكۈت قىلسىياسىتى تۈپەيلىدىن ئۆز مىللىتىنىڭ يوقاپ كېتىشىنى خالىمايدىغا

 مۇنالرنىڭتۇرالمايدىغان كىشىلەرنىڭ تىرىشچانلىقىغا باغلىق. مەن مەزكۇر ماقالىدا تونۇشتۇرغان مەز

يىشىغا سىزنى ئۈمىدسىزلەندۈرۈپ قويماسلىقىنى، ئۇنىڭ ئەكسىچە، سىزنىڭ ئىرادىڭىزنىڭ يەنىمۇ چىڭى

ېلىدىغان كمىللەت ياكى يەرلىك مىللەت ئۈچۈن سىرتتىن  ىنى ئۈمىد قىلىمەن. بىر ئاجىزبولۇشپايدىلىق 

الغىنى قمەزكۇر ماقالىدىكى مەزمۇن بۇنى ئېنىق كۆرسىتىپ بېرىدۇ. —ياردەم ئىنتايىن چەكلىك بولىدۇ

 ئاشۇ مىللەت خەلقىنىڭ ئۆزىگە باغلىق.

 

 بۇ يازمىدا تىلغا ئېلىنغان ماقالىلەرنىڭ تور ئادرېسلىرى: 

 خانىمنىڭ يېڭى كىتابى:  كەڭگېسنغان مۇشۇ ماقالىدا پايدىال

http://www.e-pages.dk/grusweb/55/  
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 ئەركىن سىدىقنىڭ بارلىق يازمىلىرى: 

http://www.meripet.com/Sohbet/  

 

 سى:ب د ت نىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقى ھەققىدىكى خەلقئارالىق شەرتنامى

http://www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm 

 

سىنى ب د ت نىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي ۋە مەدەنىيەت ھوقۇقى ھەققىدىكى خەلقئارالىق شەرتنامى

 تەستىقلىغان دۆلەتلەر:

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV

-3&chapter&4=lang=en 

 

 مىسى:ب د ت نىڭ بالىالر ھوقۇقى ھەققىدىكى شەرتنا

http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm 

 

 ب د ت نىڭ بالىالر ھوقۇقى ھەققىدىكى شەرتنامىسىنى تەستىقلىغان دۆلەتلەر:

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV

-11&chapter&4=lang=en 

 

 ئۇنىۋېرسال كىشىلىك ھوقۇق خىتابنامىسى:

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml 

 

 يەرلىك مىللەتلەرنىڭ ھوقۇقى ھەققىدىكى ب د ت باياناتنامىسى:

http://www.meripet.com/Academy/2009a0_bdt.htm 
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 گىچە« مەئارىفۇل لۇغەتەين»دىن « مۇھاكىمەتۇل لۇغەتەين»

 

 تىغا مۇقەددىمەئەلىشىر نەۋائىي سېلىشتۇرما تەتقىقا-

 تور ئابدۇرەئوپ تەكلىماكانىيدوك

 

 

 كىرىش سۆز 

قىرغىز -قازاق-تلەر ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇرنۇرغۇن ئالىي مەكتەپلەرگە ئوخشاشال، مەركىزىي مىللە

، ۇ نۆۋەتبئەدەبىيات فاكۇلتېتىمۇ "نەۋائىي تەتقىقاتى" ئاتلىق بىر دەرس تەسىس قىلغانىدى. -تىل

ە ۋئىمكانىچە تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ ئەمگەك قىلغان  تەشكىل مېنىمۇ مۇشۇ ساھەدە ئۆز چامى ۋە

 !قىلىۋاتقانالرنىڭ بىرى ساناپ ، مەزكۇر دەرسنى ماڭا تەقسىم قىپتۇ . تەشكىلگە كۆپ رەھمەت

ىلدىن ي 500بۈيۈك ئۇيغۇر مۇتەپەككۇرى ئەلىشىر ئىبنىي غىياسىددىن نەۋائىي ئىلىم دۇنياسىدا 

 –زۇ ئەمگەكلىرى ۋە ئار –ڭ كىملىكى ، كىشىلىكى، ئەسەر بۇيان تەتقىق قىلىنىپ كەلمەكتە . ئۇنى

اب ر يېزىلدى ۋە يېزىلماقتا. ئەگەر نەۋائىي ئۇ قەدەر ئالىيجانتوم كىتابال -ئارمانلىرى ھەققىدە توم

ئىدى ،  ئۆرنەك ئىنسان بولمىسا ، ئۇنىڭ ئەمگەكلىرى ئۇ قەدەر قىممەتلىك ئەينەك ئەسەرلەر بولمىسا

 بۇ قەدەر ئىخالس قىلمىغان بوالتتى .  ئىلىم ئەھلى ئۇنىڭغا

ى تۇنجى ئالىي مەكتەپلەردە "نەۋائىي تەتقىقاتى" دەرسىنىڭ تەسىس قىلىنىشى ئەلمىساقتىن بۇيانق

ئىش ئەمەس. ئۇ پەقەت كونا مەدرىسەلىرىمىزدىكى " نەۋائىي" ئاتلىق دەرسنىڭ 

 قىقاتى" دەرسىنى ئۆتۈش،كۆچۈرۈلمىسى.خاالس. دېمەكچىمەنكى ، بىز بۇ بۈگۈنكى "نەۋائىي تەت

ېسىپ ئۆزلەشتۈرۈش ۋە ئۈنۈم قازىنىش جەھەتلەردە كونا مەدرىسلىرىمىزدىكى "نەۋائىي " دەرسىنى ب

الپ  چۈشەلمىسەك ، ئۆزىمىزنىڭ " تەرەققىي قىلىپ كەتكەن " ۋە "راۋاجلىنىپ كەتكەن" لىكىمىزدىن

 ئۇرمىساق بولىدۇ .

ر تەتقىقاتى( دەرسىمىزدە ئالدى بىلەن ئەلىشى شۇ ۋەجىدىن ، مەن : " نۆۋەتتىكى )نەۋائىي

ۈگۈنكى بنەۋائىينىڭ ) مۇھاكىمەتۇل لۇغەتەين( ، )ئىككى تىل توغرۇلۇق مۇھاكىمە( ناملىق ئەسىرىنى 

تقىق قوش تىللىق مائارىپ( ئەمەلىيىتى بىلەن سېلىشتۇرۇپ تە–كۈنىمىزدىكى )مەئارىفۇل لۇغەتەين 

ئالقىش  ۋاتقان ئوقۇغۇچىلىرىم بىردەك چاۋاك چېلىپ ، قىزغىنقىلساق دەيمەن" دېۋىدىم ، دەرس ئاڭال

رنىڭ اتقان دەۋياڭراتتى ، قارىغاندا ، ياقتى ، ئەمىسىچۇ؟! مۇئەييەن بىر تەتقىقات شۇ تەتقىقاتچى ياشاۋ

ۇنىڭ دە ! ش – ئەمەلىيىتى بىلەن بىرلەشتۈرۈلمىسە ، سېلىشتۇرۇلمىسا ، ئۇنىڭ ھېچبىر ئەھمىيىتى بولمايدۇ

ا "مۇھاكىمەتۇل لۇغەتەين" دىن "مەئارىفۇل لۇغەتەين " گىچە دېگەن بۇ ماۋزۇ ئوتتۇرىغ بىلەن

 چىقتى . 

پارس -يىللىرىدا ، ئەرەب – 90ئەسىرنىڭ  – 15"مۇھاكىمەتۇل لۇغەتەين" دېگەن ئەسەر 

ىڭ تۈرك تىلىن –تىللىرى ئىسالم مەدەنىيىتى مۇنبەرلىرى ۋە ئىچىقلىرىنىڭ ۋاسىتىسى ئارقىلىق ئۇيغۇر 
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سوستاۋىغا خۇددى سەلدەك ئېقىپ كىرىۋاتقان چاغدا ، ئۆز دەۋرىنىڭ شىرى ئاتالغان بۈيۈك مۇتەپەككۇر 

ئەلىشىر نەۋائىي تەرىپىدىن يېزىپ ئېالن قىلىنغان . "قوش تىللىق مائارىپ " )مەئارىفۇل لۇغەتەين ( 

مائارىپ  –تىلى مەدەنىيەت يىللىرىدا ، ئۇيغۇر قاتارلىق مىللەتلەرنىڭ  – 70ئەسىرنىڭ  – 20بولسا ، 

ساھەسىدە خەنزۇ تىلى بىلەن يانمۇ يان ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان چاغدا ، ئۇيغۇر قاتارلىق ئاز سانلىق 

مىللەتتىن بولغان ئوقۇغۇچىالرغا خەنزۇ تىلى ئۆگىتىدىغان ئوقۇتقۇچى ۋە باشقا بىلىم ئادەملىرى 

ىي قىلىپ كۈنىمىزدىكى ياش ۋە ھاياتى كۈچكە تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان. كېيىنچە ، ئۇ تەرەقق

 پېنى بولۇپ شەكىللەنگەن.( 双诪媦قوش تىلچىلىق" )ئىگە پەن_"

ىنىڭ "مۇھا كەممەتۇل لۇغەتىين"دېگەن ئەسەرنىڭ مەقسىتى ئۆز زامانىسىدىكى ئۇيغۇر_تۈرۈك تىل

ن ھېچبىر پارس تىلىدىشۇ دەۋر ئوتتۇرىدا ئاسياسنىڭ تىل ۋە ئەدەبىيات ساھەسىنى كونترول قىلىۋاتقان 

 قاتارلىق قالغۇچىلىكى يوق ،بەلكى سۆزلۈك خەزىنىسى ،'ئىپادىلەش ئىقتىدارى ۋە قوللىنىش ئەپچىللىكى

گە جەھەتلەردە پارس تىلىدىن ئەۋزەل بىر تىل ئىكەنلىكىنى پاكىت ئارقىلىق ئىسپاتالپ ،'ئالەم

 جاكارالش ئىدى.

نىڭ ا مەملىكىتىمىزدىكى ئازسانلىق مىللەتلەر"قوش تىللىق مائارىپ"تەدبىرىنىڭ غايىسى بولس

ان يىلدىن بۇيان قوللىنىپ كېلىۋاتق1500مەۋ جۇد تىل _يېزىقىنى ،شۇ جۈملىدىن ئاز دېگەندىمۇ 

لەن ۇ تىلى بىئۇيغۇر تىل يېزىقى ئۆز ساھەسىدە ،جۇڭگو تۇپرىقىدا دۆلەت تىلى قىلىپ قوللىنىۋاتقان خەنز

ىن ئىگە قىلىش ۋە ئىمكانىيەت مەيدانىنى ئەبەدىي قوغداشت تەڭ باراۋەر قوللىنىلىش ئىمكانىغا

 گىز! سىز بۇيېزىقىنى ئاداققىي جەھەتتە يوقىتىپ تاشالش ئەمەس. ھەر –ئىبارەتكى ھەرگىزمۇ ئۇيغۇر تىل 

ى تەڭ چۈشەنچىمىزگە ۋە يەكۈن ھۆكۈمىمىزگە " جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىدىكى مىللەتلەرنىڭ ھەممىس

رىگە ت ھەرقايسى ئاز سانلىق مىللەتلەرنىڭ قانۇنىي ھوقۇقىغا ۋە مەنپەئەتلىباراۋەردۇر. دۆلە –

ملىشىش كاپالەتلىك قىلىدۇ: ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ باراۋەرلىك ، ئىتتىپاقلىق ۋە ئۆز ئارا ياردە

ە يېزىقىنى قوللىنىش ۋ –مۇناسىۋەتلىرىنى قوغدايدۇ... ھەرقايسى مىللەتلەر ئۆزلىرىنىڭ تىل 

 4" نىڭ ىق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاساسىي قانۇنۇش ئەركىنلىكىگە ئىگە " )قاراڭ: "جۇڭخۇا خەلراۋاجالندۇر

ۇا يىل نەشرى( دەپ بەلگىلەنگەن . "جۇڭخ – 1982بەت ، خەلق نەشرىياتى  – 10ماددا خەنزۇچە  –

لىي ئاپتونومىيىلىك جايالرنىڭ ماددا: " مىل-37"نى ، )ق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاساسىي قانۇنىخەل

ۈگىتىدۇ، ونومىيە ئورگانلىرى مىللىي مائارىپنى ئۆز ئالدىغا راۋاجالندۇرىدۇ، ساۋاتسىزلىقنى تئاپت

 ھەرخىل مەكتەپلەرنى ئاچىدۇ ، توققۇز يىللىق مەجبۇرىيەت مائارىپىنى كۆپ خىل شەكىل بىلەن

نلىق اراۋاجالندۇرىدۇ، شارائىتى ۋە ئېھتىياجىغا قاراپ ئالىي مائارىپنى راۋاجالندۇرۇپ ، ئاز س

ىللەتلەر مىللەتلەرنىڭ ئىختىساسلىق كەسپىي خادىملىرىنى تەربىيىلەپ يېتىشتۈرىدۇ ... ئاز سانلىق م

نىڭ پاراتلىرىئوقۇغۇچىلىرىنى قوبۇل قىلىشنى ئاساس قىلغان مەكتەپلەر )سىنىپالر( ۋە باشقا مائارىپ ئاپ

" جۇڭخۇا  ۈشى كېرەك " ) قاراڭ:شارائىتى يار بېرىدىغانلىرى ئاز سانلىق مىللەت تىللىرىدا دەرس ئۆت

بەتلەر ،  - 36،-35خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيە قانۇنى" ، ئۇيغۇرچە 

ەپ بەلگىلەنگەن " جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللىي يىل نەشرى( د-2001مىللەتلەر نەشرىياتى 

 ق مائارىپجۇڭگو ئاز سانلىق مىللەتلەر قوش تىللىتېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيە قانۇنى"نى شۇنداقال "

اساس تەتقىقات جەمئىيىتىنىڭ نىزامنامىسى " قاتارلىق سىياسىي ۋە ئەمەلىي ھۆججەت،دەلىللەرنى ئ

 قىلىپ كۆرسىتىمىز . 

يېزىقىنى  –بىراق ، نۆۋەتتە مېنى تېڭىرقاتقان سوئالالر شۇ : بەزى ئالىي مەكتەپلەردە ئۇيغۇر تىل 
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ەمەلدىن قالدۇرۇش پىكرىنى ئوتتۇرىغا قويغان ۋە ئۇنى سىياسەت دەرىجىسىگە كۆتۈرۈپ ، تەدرىجىي ئ

 –بەس بىلەن ئەمەلىيلەشتۈرۈشكە ئالدىراۋاتقانالرنىڭ دەلىل ئىسپاتى نېمىدۇ؟ ئۇيغۇر تىل -بەس

ۇ يېزىقى دەسلەپ ئالىي مەكتەپلەردە ئەمەلدىن قالدۇرۇلسا ، ئۇنىڭ ئارقىسىدىن نۆۋەت قەيەرگە كۈلىد

؟ ئاندىنچۇ ؟ ئى، ئەلىشىر نەۋائىينىڭ ئەۋالدلىرى! مىڭ يىلالردىن بۇيان مەدەنىيەت ۋە مائارىپنىڭ 

ھەممە ساھەسىدە قوللىنىلىپ كېلىۋاتقان تىلىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلسا ، ئەمدى سەن قانداقمۇ تەرەققىي 

 قىلغان ، راۋاجالنغان مىللەت بولىسەنكى !؟

، بۇ  ئىچىپ بەرگەن تەشكىلگە مىڭ رەھمەت دەيمەن ، كىم بىلىدۇ"نەۋائىي تەتقىقاتى" دەرسىنى 

ش ئەسىردىكى "مۇھاكىمەتۇل لۇغەيەين"نى ، خۇسۇسەن ئۇنىڭ بە – 15دەرسنى ئۆتۈش جەريانىدا ، 

ئەسىردىن بۇيان نامايىش قىلىپ كېلىۋاتقان غەلىبە مېۋىسىنى كۈنىمىزدىكى "مەئارىفۇل 

تتىكى وتتۇرىغا قويۇلۇشى ، ئەمەلىي ئىجراسى ۋە ئۇنىڭ نۆۋەلۇغەتەين")قوش تىللىق مائارىپ(نىڭ ئ

قىق يۈزلىنىشى بىلەن دەۋر روھىغا ئۇيغۇن ۋە ئىنسان ۋىجدانىغا مۇناسىپ ھالدا سېلىشتۇرۇپ تەت

 قىلساق ، بەلكىم يۇقىرىدىكى سوئال تۈگۈنلىرىمىز يېشىلىپ قاالر ، ئىنشائالال !

ن ىلەر بىلەرلىرى دەۋرىمىز دۇچ كېلىۋاتقان رېئال مەسىلمېنىڭچە ، ئەلىشىر نەۋائىي ۋە ئۇنىڭ ئەسە

 سېلىشتۇرۇلۇپ تەتقىق قىلىنىپ ، خەلقىمىزگە پايدىلىق بىر ئۈنۈمگە ئېرىشىلمىسە ، نەۋائىي

بىر ئەسەرلىرىنىڭ بەدىئىيلىكىنى ماختاپ ، نەزم توقۇش بىلەنال نەتىجىلەنگەن تەتقىقاتنىڭ ھېچ

نەۋائىي  ايدۇ ، ئەلۋەتتە . شۇڭا ، مەن بۇ ئەسىرىمگە "ئەلىشىرئەھمىيىتى ۋە ئەمەلىي قىممىتى بولم

 سېلىشتۇرما تەتقىقاتىغا مۇقەددىمە " دەپ قوشۇمچە ماۋزۇ قويدۇم .

 

 تىلىمىز ، دىلىمىز ۋە بېلىمىز  .1

بۈيۈك مۇتەپەككۇر بوۋىمىز ئەلىشىر نەۋائىي ئۆزىنىڭ "مۇھاكەمەتۇل لۇغەتەين " ناملىق 

ىلەن بىدۇر ، ئۇنىڭ دېڭىزى كۆڭۈلدۇر ، گۆھەر دېڭىزدىن غەۋۋاس ۋاسىتىسى ئەسىرىدە : " سۆز ئۈنچ

دېگەن  "چىقىپ ، ئۆز جىلۋىسىنى نامايىش قىلىدۇ ۋە گۆھەرچىلەرنىڭ ئالدىدا ئۆز قىممىتىنى تاپىدۇ 

ىز بۇ يەردىكى "سۆز " كەلىمىسىنى ئومۇمىيەتلىك ببەت(. ئەگەر -3)قاراڭ : شۇ ناملىق ئەسەر، قوليازما، 

ىزگە بىر بەڭ مەنىدە "تىل " دېگەن ئۇقۇمنىمۇ بىلدۈرىدۇ ، دەپ چۈشەنسەك ، بۇ ھالدا مەزكۇر بايان ك

شۇنداق بىر تىل بولۇپ ۋە قەد كۆتۈرۈپ مەيدانىدا ئا-تىلنىڭ قىممىتىنى ۋە ئۇ تىلنىڭ ئۆزىنىڭ ساھە

 ان قىلىپازلىق نامايتۇرالىشى ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ماددىي ۋە مەنىۋى دەسمىنى تولىمۇ روشەن ۋە ئوبر

ى بىر بەرگەن بولىدۇ . دېمەكچىمەنكى ، ھەرقانداق بىر تىل ئۆزىنىڭ ئىستېمال مەيدانىدا بەجايىك

ىر ب –ەك. بۇ گۆھەردۇر . تىل ساھىبى ، سۆز ئىگىسى ئۆز تىلىنىڭ بۇ قەدەر يۈكسەك قىممىتىنى بىلىشى كېر

 ەڭ باشالنغۇچ بىلىمدۇر . تىل ئىگىسى ئۈچۈن ئېيتقاندا ، ئەڭ ئەقەللىي ساۋات ، ئ

ىزنىڭ شۇنداق ، بىزنىڭ تىلىمىز شۇ قەدەر قىممەتلىك . چۈنكى ئۇ بىزنىڭ ئانىمىزنىڭ تىلى . ب

وخشاش، ئئانىمىز دۇنيادىكى پۈتكۈل ئانىالرغا ئوخشاشال ئەزىز . سۆيۈملۈك ۋە قەدىرلىك بولغىنىغا 

ھتەرەم ، مۆھتەرەم تىلالرغا ئوخشاشال مۆبىزنىڭ ئانا تىلىمىز ئۇيغۇر تىلىمۇ ئالەمدىكى ھەرقانداق 

 ئېتىبارلى ۋە بىباھادۇر . 

بىزنىڭ تىلىمىز شۇ قەدەر قىممەتلىك .چۈنكى ئەلىشىر نەۋائىينىڭ "چاھاردىۋان" ئى، 

"خەمسە"سى مۇشۇ بىزنىڭ بىباھا تىلىمىز بىلەن يېزىلغان . "تۈركىي تىلال دىۋانى" بىلەن يۈسۈپ خاس 



 

 

 قىسىم(-7ئەركىن سىدىق يازمىلىرى )تور كىتاب 

112 

ئىمۇ ئىنسانىيەت مەدەنىيەت تارىخىنىڭ بېتىگە بىزنىڭ مۇشۇ ئۈنچە كەبى ھاجىپنىڭ "قۇتاتغۇبىلىك"

 تىلىمىز بىلەن تىزىلغان . 

رمۇش بىزنىڭ تىلىمىز شۇ قەدەر قىممەتلىك. چۈنكى بىزنىڭ تارىخىمىز كەچمىشىمىز ، بىزنىڭ تۇ

 جاھانغا دىغانپەلسەپىمىز ، پەقەت بىز چۈشىنەلەيدىغان سېھىرلىك مۇزىكا ئاھاڭلىرى بىلەن ئورۇندىلى

، بۇ ىلىنغانكىداڭدار ئون ئىككى مۇقامىمىزنىڭ تېكىستلىرىمۇ ئۇشبۇ گۆھەر مىسالى تىلىمىز بىلەن بايان ق

ھاسى دەل ئۆلمەس ئەسەرلەرنىڭ قىممىتى ئەمەلىيەتتە دەل ئاشۇ بىزنىڭ تەڭداشسىز مىراسلىرىمىزنىڭ با

 بىزنىڭ دۇردانە تىلىمىزنىڭ باھاسىدۇر . 

ۇيغۇر يىل ۋە شىنجاڭدا ئ 53ەتلىك يېرى شۇكى ، جۇڭگودا جۇمھۇرىيەت قۇرۇلغان ئەمەلىي ئەھمىي

موڭغۇل ۋە  يىل مابەينىدە ، ئۇيغۇر تىلى پۈتكۈل جۇڭخۇا ئېلىدىكى زاڭ، 47ئاپتونوم رايونى قۇرۇلغان 

ر تىل ئۇيغۇ .چاۋشيەن قاتارلىق يېزىقى بار مىللەتلەرنىڭ تىللىرى قاتارىدا ھېچبىر سۇنۇپ قالغىنى يوق 

ىنى يوق . يېزىقى يېرىم ئەسىردىن بۇيان كومپارتىيىگە ۋە ھۆكۈمەتكە ھېچقانداق بىر زەرەر يەتكۈزگ –

غۇر ئەمەلىي پاكىت شۇكى ، ئۇيغۇرنىڭ تىلى ۋە يېزىقى بولغانلىقى ئۈچۈنال پارالق قەدىمىي ئۇي

ېزىقى باش ي –ئۇيغۇر تىل مەدەنىيىتى ۋارىسلىق قىلىش ۋە تەرەققىي قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولدى. 

تلەرنىڭ بەلگە بولغان رەڭدار ۋە مول ئۇيغۇر مەدەنىيىتى زاڭ ، موڭغۇل ۋە چاۋشيەن قاتارلىق مىللە

 تۆھپىكار مىللىي مەدەنىيىتىگە ئوخشاشال پۈتكۈل جۇڭخۇا ئېلىنىڭ ئومۇمىي مەدەنىيەت خەزىنىسىگە بىر

 ن بۈگۈنكىئۈنۈم ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇلۇۋاتقا مىللىي مەدەنىيەت بولۇپ قوشۇلدى . ھەتتا ئىقتىسادى

ەشر نيېزىقى ھېچبىر پېتىدىن چۈشكىنى يوق . ئۇنىڭ بىلەن يېزىلغان ۋە  –كۈندىمۇ ، ئۇيغۇر تىل 

ۇڭ ژۇرنالالر ، سىياسىي ، ئىلمىي ۋە ئەدەبىي ئەسەرلەر دۇنيانىڭ ھەممە بۇل–قىلىنغان گېزىت 

 ەتكۈزۈپ ،نەشرىياتچى ۋە كىتابچىالرغا ئىقتىسادىي پايدا ي پۇچقاقلىرىغا يېيىلىپ ، ئۇنى ئىشلىگۈچى

لىق ۋە ئۇالرنى ئىش ۋە ئاش بىلەن تەمىنلەپ كەلمەكتە ، ئۇنىڭ بىلەن نىداالندۇرۇلغان بارلىق سىم

پراق " تېلېۋىزىيە مۇئەسسەسەلىرى ۋە ئىنتېرنېت تورلىرى ئۆزلىرىنىڭ "مۇنبەت تۇ –سىمسىز رادىئو 

 –ەدلى ئك"لىرى ۋە "كۆڭۈلدىكى سۆزلىرى" بىلەن جىلۋىلىنىپ ، كومپارتىيىنىڭ لىرى ، "ئالتۇن كۆزنە

مىللىي  يىتىنى ۋەقابىلى–ئادالىتىنى ۋە سوتسىيالىزمنىڭ ئىمكان كاپالىتىنى ، شۇنداقال ئۇيغۇرنىڭ ئىقتىدار 

پ ئۆتۈپ ۇمەۋجۇتلۇق ئىرادىسىنى نامايان قىلىپ كەلمەكتە . مانا بۇالر ھەرقانداق ئەھۋالدا كۆز يۇم

ۇ ئۇل ب –يېزىقىدىن ئىبارەت بۇ ئاساس  –كەتكىلى بولمايدىغان بۈيۈك ئۇتۇقكى ، ئەگەر ئۇيغۇر تىل 

تىنى . بۇ نۇق بولمىسا ، بۇ ئۇتۇقنىڭ ئىستىقبالى تۇتۇق ، ھەتتا كېلەچىكى پۈتۈنلەي يوق بولىدۇ . خاالس

 ، ئىي ئۇيغۇرالر ! ، بۇ ئاددىي زاكوننى جەزمەن پىكىر بىرلىكى بىلەن تونۇپ يېتەيلى

كى جۈملە بوۋىمىز ئەلىشىر نەۋائىي: " سۆز ئۈنچىدۇر ، ئۇنىڭ دېڭىزى كۆڭۈلدۇر " دەيدۇ . بۇ ئىك

 ۇر. انا شەرھتئەمەلىيەتتە ، تىل بىلەن دىلنىڭ ئورگانىك مۇناسىۋىتىگە بولغان ئەڭ قىسقا ، ئەمما ئەڭ د

ەرنى گۆھەر قىلىدىغان ، ئۇنىڭ دېمەكچىمەنكى ، تىل بەجايىكى گۆھەردۇر ، ئەممە بۇ گۆھ

قىممىتىنى ھەقىقىي نامايان قىلىدىغان نەرسە كۆڭۈلدۇر، دىلدۇر. ئەگەر دېڭىزنىڭ بىپايان قوينى ۋە 

گۆھەرنىڭ بولۇشىمۇ بىر گۇمان ! ئاشۇنداق –ئۇنىڭ خاس مۇھىتى ۋە شارائىتى بولمىسا ، ئۇنىڭدا ئۈنچە 

تىلىشى مۇمكىن ئەمەس . خۇددى شۇنىڭغا ئوخشاش ، بىر قىممەتدار ، ئالىي دەرىجىلىك گۆھەر بولۇپ يې

تىل ساھىبىنىڭ كۆڭلىدە ، دىلىدا ئۆز تىلىغا نىسبەتەن يېتەرلىك ئورۇن ، يېتەرلىك مۇھەببەت ۋە سۆيۈك 

بولمىسا ئۇ تىلنىڭ ئۆز ساھەسىدە قەد كۆتۈرۈپ تۇرالىشى مۇمكىن ئەمەس. شۇنداق ، بىزنىڭ ئۇيغۇر 

ماي ، ئۆز سورۇنىدا ئەبەدىلئەبەد قەد كۆتۈرۈپ تۇرۇشىنى كۈچلۈك كاپالەتكە تىلىمىزنىڭ ئەمەلدىن قال
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ئىگە قىلىدىغان نەرسە بىزنىڭ دىلىمىزدۇر ، ئەگەر بىز ئۇيغۇر مىللىي تىلىمىزنى چىن دىلىمىزدىن 

رەئىسمۇ ، دېھقانمۇ ، نازىرمۇ ، چولپانمۇ ، مەكتەپدارمۇ ،  –سۆيسەك ، سۆيگەندىمۇ ھەممىمىز 

...بىر نىيەتتە ، دىل بىرلىكى بىلەن سۆيسەك ، بىزنىڭ تىلىمىز تاكى قىيامەتكىچە بار بولىدۇ. پۇلدارمۇ 

ئەكسىچە ، ئەگەر بىز ئۆز تىلىمىزنى چىن دىلىمىزدىن بىر نىيەت ، بىر مەقسەتتە سۆيمىسەك ، 

ىلىپ ، قەدىرلىمىسەك ، بۇ ھالدا ئۇنىڭ ئىستىقبالى بارغانسېرى تار بولىدۇ ، ھەتتا ئاخىرىدا يوق

 پۈتۈنلەي تارمار بولىدۇكى ، ھېچبىر ئۇيغۇر بۇ ئاقىۋەتنى خالىمايمىز ، ئەلۋەتتە ! 

بنىي ئەلىشىر نەۋائىي بىزگە ئۆرنەك . ئەلىشىر نەۋائىي بىزگە ئەينەك . بوۋىمىز ئەلىشىر ئې

 – 15 پارىس تىلى ئومۇملىشىپ كەتكەن ئاشۇ –غىياسىددىن نەۋائىينىڭ زاماننىڭ زورى بىلەن ئەرەب 

ى يېشىغىچە پارسچە شېئىر يازغان تۇرۇقلۇق ، يازغاندىمۇ ئۆز دەۋرىدىك 40ئەسىردە ، ئۆزىمۇ 

قلۇق ، ھەرقانداق پارس ئەدىبلىرىنى قايىل قىلغۇدەك يۇقىرى سەۋىيىلىك پارسچە شېئىر يازغان تۇرۇ

ارسچە پىيىلىك يازغاندىمۇ ئۆز دەۋرىدىكى ھەرقانداق پارس ئەدىبلىرىنى قايىل قىلغۇدەك يۇقىرى سەۋ

ىڭ نداشلىرىندېۋان يېزىپ ، نەشر قىلدۇرغان تۇرۇقلۇق ، ئاخىرىدا زاماننىڭ تەتۈرلۈك قىلىشلىرىغا زاما

ى شى ۋە ئۆزمەسخىرە قىلىشلىرىغا پىسەنت قىلماي ، ئۆز ئانا تىلى بىلەن ئەسەر يېزىشنى تەشەببۇس قىلى

كەلتۈرۈشى  ل ۋە نادىر ئەسەرلەرنى بارلىققاتۈرك تىلىدا ئاشۇنداق ئالەمشۇمۇل مو –باش بولۇپ ئۇيغۇر 

ئەمەلىيەتتە ، ئالدى بىلەن ئۇنىڭ دىلىدىن ئۇرغۇپ چىققان ئانا تىل مۇھەببىتىنىڭ شانلىق 

دلىرى ، ئەسىردە كەڭ ئىمكانالر ئىچىدە ياشاۋاتقان بىز نەۋائىي ئەۋال– 21مەھسۇلىدۇر . ھالبۇكى ، 

رلىرى مائارىپ كادى –ەپدارالر ۋە پۈتكۈل مەدەنىيەت ئالدى بىلەن ئىش بېشىدىكى ۋەلىيلەر ، مەكت

ۇيغۇر باش بولغان بارلىق زىيالىي ئۇيغۇرالر ئەگەر ئۇيغۇر تىلىنىڭ قىممىتىنى تونۇپ يەتكەن ، ئ

لىشىر يېزىقىنىڭ قەدرىنى بىلگەن بولساق ، ئەمدى ئۇنى ئەلىشىر نەۋائىيچە سۆيەيلى ، ئۇنىڭغا ئە

يېزىقىمىزغا خۇددى ئەلىشىر –زنىڭ دىل رىشتىمىز ئۆز تىل نەۋائىيدەك كۆيەيلى . پەقەت بى

دىنمۇ ، نەۋائىينىڭكىدەك مۇستەھكەم باغالنسا ، بۇ ھالدا بىزنىڭ تىلىمىزنى ئالىي مائارىپ سورۇنى

ۇر ھېس ئوتتۇرا مائارىپ سورۇنىدىنمۇ ئەمەلدىن قالدۇرۇشقا ھەرگىز ھاجەت چۈشمەيدىغانلىقىنى چوڭق

 ڭ تېگىنى ئوچۇق بىلىپ يېتىمىز . قىلىمىز ۋە بۇ مەسىلىنى

"گۆھەر دېڭىزدىن غەۋۋاس ۋاسىتىسى بىلەن چىقىپ ، ئۆز جىلۋىسىنى نامايىش قىلىدۇ ۋە 

 گۆھەرچىلەر ئالدىدا ئۆز قىممىتىنى تاپىدۇ " دەيدۇ بوۋىمىز ئەلىشىر نەۋائىي . 

زىنىڭ مىللەت ئۆ بىر مىللەتنىڭ تىلى قىممەت جەھەتتە بەجايىكى بىباھا گۆھەردۇر . شۇڭا ، بىر

ىن چمەدەنىيەت ، جەمئىيەت ۋە قىسمەت ئەھۋالىنى ھېچ قالدۇرماي خاتىرىلەپ كېلىۋاتقان تىلىنى 

غداش ۋە دىلىدىن سۆيۈشى كېرەك . بىراق ، بىر مىللەتتە ئۆزىنىڭ مىللىي تىلىنى ساقالپ قېلىش ، قو

يە ببەت بىلەن سۆيۈش كۇپاتەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئۇ تىلنىڭ قىممىتىنى تونۇش ۋە ئۇنى مۇھە

ىيىتىنى قىلمايدۇ ، بەلكى يەنە ئۇ مىللەتتە ئۆز تىلىنى قوغداش ۋە ئۇنى تەرەققىي قىلدۇرۇش پائال

نداقچە ئەمەلىيلەشتۈرىدىغان كۈچلۈك ، مىللىي ئىرادە ، مەھكەم باغالنغان بەل بولۇشى الزىم . مۇ

ەت ە يۈز يىلدىن بۇيان دۇنيا مەدەنىيقىلىپ ئېيتقاندا ، ئەگەر بىز ئۇيغۇر مىللىتى مىڭ نەچچ

 خەزىنىسىگە ۋە جۇڭگو مەدەنىيەت خەزىنىسىگە ئوخشاشال مىقدار ۋە ئوخشاشال ئىقتىدار بىلەن

يەنىمۇ  تېگىشلىك تۆھپىلەرنى قوشۇپ كېلىۋاتقان گۆھەر تىلىمىزنى قوغدايمىز ۋە ئۇنى ئۆز ساھەسىدە

يوسۇندا  چۈن بېلىمىزنى مەھكەم باغالپ ، قانۇنىيراۋاجالندۇرىمىز دەيدىكەنمىز ، ئەمدى بۇ غايە ئۈ

 ئەمەلىي ھەرىكەت قىلىشىمىز كېرەك . 
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ىتىنى بوۋىمىز ئەلىشىر نەۋائىي بىر ئۇيغۇر ئىنسانى بولۇش سۈپىتى بىلەن ، ئۆز تىلىنىڭ قىمم

ۇ ئتونۇش، ئۇنى چىن يۈرىكىدىن سۆيۈش جەھەتتىال ئەمەس ، بەلكى يەنە ئۇ قىممەتلىك تىلنى ۋە 

ىلىدىغان ۈملۈك يېزىقنى قوغداش قوغداش ۋە ئۇنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى ئەمەلىي كاپالەتكە ئىگە قسۆي

تىدا كۈچلۈك ئۇيغۇر ئىرادىسىگە ساھىب بولۇش جەھەتتە ئۆرنەك زات ئىدى . شۇنداق ، ئۇ ئۆز ھايا

ۈزۈپ تۈرك تىلىنى دىلىدىن قىزغىن سۆيدى . ئاندىن خۇددى غەۋۋاس دېڭىزدىن گۆھەر س–ئۇيغۇر 

نىيەت تۈرك تىلىنى شۇ چاغدىكى دۇنيا مەدە –چىققاندەك پىداكار ۋە نەق ئەمگەك ئارقىلىق ئۇيغۇر 

ى وغدىلىشىنساھەسىدە تېگىشلىك ئورۇنغا ئىگە قىلدى . ئاندىن ئۇنىڭ تەرەققىياتىنى ۋە ئەبەدىلئەبەد ق

 بىزگە ئامانەت قىلدى . –بولسا ، سىز 

مىز رالر بوۋىىللىتىگە يات نائەھلىلىكتۇر . ھالبۇكى ، بىز ئۇيغۇئامانەتكە خىيانەت قىلىش ئۇيغۇر م

ىن چكى بىلەن ئەلىشىر نەۋائىينى ئۆرنەك قىلىپ ، ئۆز تىلىمىزنىڭ قىممىتىنى تونۇساق، ئۇنى پىكىر بىرلى

ق ، بۇ دىلىمىزدىن سۆيسەك ، ئۇنى قوغداش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن بېلىمىزنى مەھكەم باغلىسا

 ۇ ھەقىقەت كۆز ئالدىمىزدا نامايان بولىدۇ : ھالدا مۇن

 مۇكەممەل ئۇيغۇر مىللىتى ئەلمىساقتىن بۇيان ئۆزىنىڭ تىلى ، ئۆزىنىڭ دىنى ۋە ئۆزىنىڭ يېرى بار

بۇ ھەقتە )بىر مىللەت . شۇڭا ئۇ دۆلەت تىلى بولغان خەنزۇ تىلىنى تەلەپتىكىدەك ئۆگىنىپ ، ئىگىلەش 

ايان ۇرىيەت ۋە مەسئۇلىيەت " دېگەن بابىدا دادىغا يەتكۈزۈپ بئەسىرىمىزنىڭ "زۆرۈرىيەت ، مەجب

 قىلىمىز( ئالدىنقى شەرتى ئاستىدا ئۆزىنىڭ ئانا تىلىدىن ھەرگىزمۇ ۋاز كەچمەيدۇ . 

زىنىڭ ئۇيغۇرنىڭ جېنى! جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى زېمىنىدا ئۇيغۇر مىللىتى ئۆ –ئۇيغۇر تىلى 

 ك ۋە چوقۇم قوغدىيااليدۇ ! جېنىنى قوغدىيااليدىغان بولۇشى كېرە

ەر چۈنكى ، جۇڭگودا كومپارتىيىنىڭ ئادالىتى بار . خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ " ھەرقايسى مىللەتل

 ! پالىتى باريېزىقىنى قوللىنىش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇش ئەركىنلىكىگە ئىگە " دېگەن كا–ئۆزلىرىنىڭ تىل 

 

 

 . زۆرۈرىيەت ، مەجبۇرىيەت ۋە مەسئۇلىيەت 2

 

 ىللىق مائارىپ ۋە ئۇيغۇر تىل يېزىقىنىڭ تەقدىرى قوش ت-

غۇن مۇئەييەن مەنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ، بۇ ئالەم زۆرۈرىيەت ئالىمىدۇركى، دۇنيادىكى نۇر

ال رىدا يەنىشەيئى ۋە ئىشالر زۆرۈرىيەت ئالىقىنىدا گۈللەپ ياشنايدۇ، مەغلۇپ بولغانالر بولسا ، ئاخى

 لىپ تۈگەيدۇ . زۆرۈرىيەت ئايىغى ئاستىدا يەنچى

نۇرغۇن ئالىمالرنىڭ بىردەك قارىشىچە ، ئۇيغۇرالر ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان بولغاندىن 

ئەسىر نەۋائىي زامانىغىچە بولغان ئارىلىقتا ،تۈركىي تىلالر سوستاۋىغا ئەرەب ، پارس  – 15تارتىپ، 

مائارىپ  –، ھەتتا مەدەنىيەت تىللىرى ئامىللىرىنىڭ شۇنچىۋاال كۆپلەپ كىرىپ ئۆزلىشىپ كېتىشى

ساھەسىدە تۈركىي تىلنى ئەمەلدىن قالدۇرۇۋەتكۈدەك دەھشەتلىك دەرىجىگە بېرىپ يېتىشى پۈتۈنلەي 

زۆرۈرىيەتتىن ، ئوچۇق ئېچىپ ئېيتقاندا ، زاماننىڭ زورىدىن بولغان. دەرۋەقە، تارىخنىڭ ھېچبىر بېتىدە 

ھۆكۈمران تەرىپىدىن : "بۈگۈندىن ئېتىبارەن تۈركىي تىل  ، شۇ چاغالردا بىرەر پادىشاھ ياكى باشقا بىرەر

ئەمەلدىن قالدى . ئەمدى ، تۈركىيلەر ھەممىڭالر ئەرەبچە ياكى پارسچە سۆزلەڭالر . ۋە يېزىڭالر ، دەپ 
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پەرمان قىلغانلىقى سۆزلەنمەيدۇ . ئەمما ، ئالەمنى ۋە ئادەمنى يېپيېڭى قاراش بىلەن چۈشەندۈرىدىغان 

تۈركىي مىللەتلەر دۇنياسىنىڭ ئىدېئولوگىيە ساھەسىنى ھەيۋەت بىلەن پەتىھ قىلىشى ،  ئىسالم دىنىنىڭ

مۇھەممەد پەيغەمبەر ئەرەب مىللىتىدىن بولغانلىقى ئۈچۈن ، ئالالھ تەرىپىدىن ئەرەب تىلى بىلەن 

لىگە تۈرك مۇسۇلمانلىرىنىڭ كۆڭ–نازىل بولغان "قۇرئان كەرىم " ۋە ئۇالرنىڭ تەلىماتلىرىنىڭ ئۇيغۇر 

ياغدەك يېقىشى ۋە نېمىال دېگەنبىلەن تۈركىي مىللەتلەردىن بۇرۇن مۇسۇلمان بولغان پارس 

ئالىملىرىنىڭ ، شائىرلىرىنىڭ ئىسالم پەلسەپىسىنى تەشۋىق قىلىپ يازغان تۈرلۈك ژانىردىكى 

تۈرك ئەدىبلىرى ۋە ئالىملىرىنىڭ قەلبىنى ئۆزىگە رام قىلىۋېلىشى... قاتارلىق  –ئەسەرلىرىنىڭ ئۇيغۇر 

نەق ئامىلالر بىر زۆرۈرىيەت كەلكۈنىنى شەكىللەندۈرۈپ ، تۈركىي مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيەت ۋە 

مائارىپ ساھەسىنى ئىشغال قىلىۋالغانلىقى راستتۇر . ئەرەب ئىسالم مائارىپىدىن ئۆرنەك ئېلىپ ۋە 

ئون ئالتە يىلالپ دۈم يېتىپ دۈم قوپۇپ –مەدرىسىلەردە ئون بەش  –قىلىپ ئېچىلغان مەكتەپ  تەقلىد

ئوقۇغان تۈركىي تىللىق تاشالرنىڭ بىرىنچى دەرىجىلىك دەرسى " قۇرئان كەرىم " ، تەفسىر ۋە ھەدىس 

ازىرە تەلەپ شەرىف بولغانكى ، بۇ مۇتلەق زۆرۈر دەرسلەرنىڭ تىلى ئەرەبچە بولۇشى ۋە بولغانلىقى مۇن

قىلمايدۇ . چۈنكى ھەرقانداق بىر تىلنىڭ يەنە بىر تىل بىلەن سىتىلىستىك ئۆزگىچىلىك جەھەتتە 

ئوپئوخشاش ۋە باراۋەر بوپكېتىشىنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكى ئېتىراپ قىلىنغان تەقدىردە ، ئەرەب تىلىدا 

شەندۈرۈپ بېرەلەيدىغان تىل بارلىققا كەلگەن پەلسەپە تەلىماتالرنى ۋايىغا يەتكۈزۈپ ئەڭ ئېنىق چۈ

 –ئەڭ ئالدى بىلەن پەقەت ئەرەب تىلى بولىدۇ . ئەلۋەتتە . مۇشۇنداق ئەمەلىيەت ، شۇنداقال ئۇيغۇر 

ئاڭسىز ھالدا ئەدەبىي -تۈرك ئالىملىرىنىڭ قەلبىدىكى ئىسالمىيەتكە بولغان مۇھەببەت ئۇالرنى ئاڭلىق 

 پارسلىشىش يولىغا يېتەكلەپ كەتكەن . تىلدا ئەرەبلىشىش ، يېزىش ئەمەلىيىتىدە بولسا 

ە رەت بۈيۈك مۇتەپەككۇر بوۋىمىز ئەلىشىر نەۋائىينىڭ " مۇھاكەمەتۇل لۇغەتەين " نى يېزىشى ۋ

نئەت ۋە تۈرك تىلى سە–قىلغۇسىز پاكىتالر ئاساسىدا ئىلمىي مۇھاكىمە يۈرگۈزۈپ ، ئاخىرىدا "ئۇيغۇر 

 غان . كۈمنى ئوتتۇرىغا قويۇشىمۇ زۆرۈرىيەتتىن بولسانائەت تىلىدۇر " )تۈرىي ھۈنەرست( دېگەن ھۆ

ۇ ئەلىشىر نەۋائىي تولىمۇ سەمىمىيلىك بىلەن ئېتىراپ قىلىدۇكى ، ئەرەب تىلى ھەقىقەتەنم

 ى ، مېنىڭپاساھەتلىك تىل : ئوخشاشال ، پارس تىلى ھەقىقەتەنمۇ گۈزەل ۋە التاپەتلىك تىل. ۋەھالەنك

ىب لەرگە ساھب ، پارس مىللەتلىرىگە ئوخشاشال ئۆزگىچە ئاالھىدىلىكئانا تىلىمچۇ ؟ ئالالھ مېنىمۇ ئەرە

 ن تۇرسا ،بولغان ئايرىم بىر مىللەت قىلىپ ياراتقان ۋە ئۆزۈمگە خاس بولغان مىللىي تىل ئاتا قىلغا

 مېنىڭ تىلىم زادى نېمىشقا ئەمەلدىن قالىدىكەن ؟

كەلتۈرگەن ئۆز ئانا تىلىغا بولغان  ئەلىشىر نەۋائىي زۆرۈرىيەت تۇيغۇسى ئۆز ۋۇجۇدىدا بارلىققا

تونۇش ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن جان پىدالىق بىلەن ئەمگەك قىلىش جەريانىنى بۈيۈك دەرىجىدە مۇجەسسەم 

قىلىپ مۇنداق دەيدۇ : " ياشلىقىمنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدە ئاغزىم جەۋھەردانىدىن بەزى گۆھەرلەر 

ەر تېخى نەزم يىپىغا ئۆتكۈزۈلمىگەن ، پەقەتال كۆڭلۈم كۆرۈلۈشكە باشلىغان بولسىمۇ ، لېكىن بۇ گۆھەرل

دېڭىزىدىن نەزم يىپىغا يۈزلەنگەن ئۇ گۆھەرلەر تەبىئىتىم غەۋۋاسىنىڭ ئىجتىھاتى بىلەن ئېغىز ساھىلىغا 

چىقىشقا باشلىغانىدى . دەل شۇ چاغدا ، مەنمۇ يۇقىرىدا ئېيتىلغان ئەنئەنە بويىچە پارس تىلى بىلەن 

نىدىم . بىراق ، ئەقىل يېشىغا قەدەم قويغىنىمدىن كېيىن ، ھەق سۇنھانەھۇ ۋەتااال يېزىشقا يۈزلەنگە

تەبىئىيىتىمىگە بەخشەندە قىلغان غارايىبچانلىق ، ئەستايىدىللىق ۋە مۇشكۈالتچىلىق روھىنىڭ تۈرتكىسى 

ىن كېيىن ، كۆز بىلەن تۈركىي تىل ئۈستىدە مۇالھىزە يۈرگۈزۈشنى الزىم تاپتىم . مۇالھىزە قىلىپ كۆرگىنىمد

ئالدىمدا ئون سەككىز مىڭ ئالەمنى بېسىپ چۈشىدىغان بىر ئالەم نامايان بولدى . مەن ئۇ يەردە ، 
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توققۇز پەلەكتىن ئېشىپ چۈشكەن بىر زىبۇزىننەت ئاسمىنىنى كۆردۈم . دۇرلىرى يۇلتۇزالردىنمۇ جۇاللىق 

گۈزەل گۈللەر بىلەن پۈركەنگەن بىر يۈكسەكلىك خەزىنىسىنى ئۇچراتتىم . ئۇنىڭ يۇلتۈرالردىنمۇ 

گۈلشىنىگە يولۇقتۇم: ئۇنىڭ ھەرىمى ئەتراپىغا ئادەم ئايىغى تەگمىگەن ، غارايىباتلىرىغا ھېچكىمنىڭ 

 –قولى تەگمىگەنىدى . ئەما خەزىنىسىنىڭ يىالنلىرى دەھشەتلىك ، گۈللىرىنىڭ تىكەنلىرى سان 

ىرادەم ، قورقۇش ۋە بىپەرۋالىقتىن خالىي ساناقسىز ئىدى . مەن دەپ ئويلىدىم . مېنىڭ يۈكسەك ئ

تەبىئىتىم بۇ يەردىن شۇنداقال ئۆتۈپ كېتىشىمگە يول قويمىدى : مەن بۇ يەرنى تاماشا قىلىپ تويمىدىم . 

تاالنتىم لەشكەر بولۇپ بۇ ئالەم مەيدانىدا ئات ئويناتتى . خىيالىم قۇش بولۇپ بۇ ئالەم ئاسمىنىدا 

ەرراپ بولۇپ ، بۇ جەۋھەرلەر خەزىنىسىدىن ھېسابسىز قىممەتلىك ياقۇت ئېگىز پەرۋاز قىلدى . دىلىم س

ۋە دۇرالرنى ئالدى . كۆڭلۈم گۈل تەرگۈچى بولۇپ ، بۇ گۈلشەن رەيھانزارىدىن بىھېساب خۇش پۇراق 

گۈللەرنى يىغدى . بۇ ئۇتۇق ۋە بايلىقالرغا ، بۇ پايدا ۋە غەنىيمەتلەرگە ئىگە بولغىنىمدىن كېيىن ، 

ىجە گۈللىرى دەۋر ئەھلى ئۈچۈن بىماالل ئېچىلىشقا ۋە ئۇالرنىڭ باشلىرىغا ئىختىيارسىز ئۇنىڭ نەت

، بەتلەر ، بېيجىڭ مىللەتلەر  - 29،  - 28چېچىلىشقا باشلىدى ". )قاراڭ : مۇھاكەمەتۇل لۇغەتەين"،

 يىل نەشرى (  – 1988 –نەشرىياتى 

ئۇيغۇرغا  ېسىمى شۇقەدەر ئېغىر بولسىمۇ ،دېمەك ، زاماننىڭ زورى شۇ قەدەر يامان ، ۋەزىيەتنىڭ ب

ە ساھىب خاس يۈكسەك ئىرادىگە ، قورقۇشتىنمۇ ، بىپەرۋالىق قىلىشتىنمۇ خالىي ئالىيجاناب تەبىئەتك

ستىدە مامات گىردابىغا كېلىپ قالغان ئانا تىلىنىڭ تەقدىرى ئۈ –بولغان ئەلىشىر نەۋائىي ھايات 

ى رۈرىيىتىنىل مۇھاكىمە قىلىپ ، ئەقلىي ھۆكۈم چىقىرىشنىڭ زۆئەستايىدىل مۇالھىزە يۈرگۈزۈپ ، بىجاند

 بىلگەن ۋە بىلگىنىنى دەرھال ئەمەلىيەتكە ئايالندۇرۇپ كۆرسەتكەن . 

بىزنىڭ زامانىمىزدا " قوش تىللىق مائارىپ " تەدبىرىنىڭ ئەمەلىي ئىجراغا قويۇلۇشىمۇ 

ئۆكتەبىردە  – 1يىل  – 1949يەنى  زۆرۈرىيەتتىن ئىكەنلىكى ھەممە ئادەمگە بەش قولدەك ئايان .

مىللەت خەلقى مىسلىسىز  56جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلدى . جۇڭگو زېمىنىدا ياشاۋاتقان 

بىرلىككە كەلگەن بىر مەركىزىي ھۆكۈمەتنىڭ ئەتراپىغا ئۇيۇشتى . بۇ دۆلەت ، بۇ ھۆكۈمەتنىڭ دۆلەت 

نزۇ مىللىتىنىڭ تىلى ئەمەلىيەتتە جۇڭگو ۋە ھۆكۈمەت تىلى ئەمەلىيەتتە خەنزۇ تىلى ئىدى . خە

مىللەت كادىرلىرى ۋە زىيالىيلىرىنىڭ  55دۆلىتىنىڭ دۆلەت تىلى بولغانلىقى ئۈچۈن ، خەنزۇدىن باشقا 

خەنزۇچە ئۆگىنىش زۆرۈرىيىتى تۇغۇلدى . مۇشۇ زۆرۈرىيەتتىن مەركەزدە ۋە ھۆكۈمەت زۆرۈر دەپ 

ئېچىلىپ ، ئۇ يەرلەردە خەنزۇ بولمىغان ياشالرغا ۋە  قارىغان جايالردا مىللەتلەر ئىنستىتۇتلىرى

كادىرالرغا خەنزۇ تىلى ۋە خەنزۇ تىلىدا تۈزۈلۈپ ئېالن قىلىنىدىغان سىياسەتلەر دەرس قىلىپ ئۆتۈلدى . 

يەنە مۇشۇ زۆرۈرىيەتتىن جۇڭگو مائارىپ ساھەسىدە "قوش تىللىق مائارىپ " يەنى " جۇڭگودىكى تىل 

رگە ئۆز ئانا تىلىدىن باشقا خەنزۇ تىلىنىمۇ ئۆگىتىش مائارىپى" مەيدانغا كەلدى . يېزىقى بار مىللەتلە –

دەرۋەقە ، جۇڭگونىڭ بەزى رايونلىرىدا مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونوم رايونالر قۇرۇلدى ۋە مەزكۇر 

ەرگە مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونوم رايونالردىكى ئاپتونومىيە ھوقۇقىغا ساھەب بولغان مىللەتل

قارىتىلغان " جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيە قانۇنى " تۈزۈلۈپ ، 

ئېالن قىلىندى . مەيلى " جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاساسىي قانۇنى" دا بولسۇن ،مەيلى " جۇڭخۇا 

بولسۇن ، ئوخشاشال تارىختىن  خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيە قانۇنى " دا

يېزىقى بار مىللەتلەرگە قارىتىلغان ئىلھامبەخش ، ئىلھامبەخشال ئەمەس ، بەلكى  –بۇيان تىل 

ھەقىقەتبەخش ، ھۆرىيەتبەخش بەلگىلىمىلەر بەلگىلەندى . بۇ بەلگىلىمىلەرنى قەغەز يۈزىدىن ئوقۇساق 



 

 
 ئىلمىي ئاساستىكى قوش تىللىق مائارىپ قانداق بولىدۇ؟

117 

لەپ كېتىمىز : ھەقىقەتەنمۇ كومپارتىيىنىڭ ھەقىقەتەنمۇ ئىلھام ئېلىپ ، سۆيۈنۈپ ، ھۆكۈمەتنى كۈي

دانالىقىدىن سۆزلەپ كېتىمىز : ) بۇ قانۇنىي بەلگىلىمىلەر ئەسىرىمىزنىڭ بىرىنچى بابىدا ئەقلەن 

 كۆرسىتىلگەچ ، بۇ يەردە تەكرارلىمىدۇق ( 

ىلەن مېنىڭچە ئەللىك نەچچە يىلدىن بۇيان جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ شانلىق غەلىبىلىرى ب

غا ىن مەيدانىللە ياشاپ كەلگەن ئاقكۆڭۈل ئۇيغۇر خەلقى شۇ تاپتا ، خەنزۇ تىلى ئۆگىنىشنى زۆرۈرىيەتتب

تى ۋە كەلگەن ۋاقىتلىق بىر ئىش ، ئۆتكۈنچى بىر تەدبىر ئەمەس ، بەلكى ئۆزلىرىنىڭ بۈگۈنكى ھايا

ۈنكى رىماقتا . چكەلگۈسى ياشامىىىىى ئۈچۈن جەزمەن ئورۇنداشقا تېگىشلىك بىر مەجبۇرىيەت دەپ قا

ەمەس ، ،'ئەللىك نەچچە يىللىق ئەمەلىيەت خەنزۇ تىلىنىڭ جۇڭگو زېمىنىدا ، يالغۇز سىياسىي تىل ئ

غان بەلكى پەن تېخنىكا تىلى ، پۈتكۈل جۇڭخۇا مىللەتلىرىنىڭ ئورتاق تۇرمۇشى ئۈچۈن زۆرۈر بول

ىنسانى ا ، ھەر بىر ئۇيغۇر ئئومۇمىي مەدەنىيەت تىلى ئىكەنلىكىنى دەلىللىدى . مۇشۇنداق ئەھۋالد

يېزىقى بار بوپكەلگەن باشقا قېرىنداش مىللەت  –جۇڭگودىكى تارىختىن بۇيان ئۆزىنىڭ تىل 

ن سلىق ئۈچۈئىنسانلىرىغا ئوخشاشال ، ئۆزىنىڭ ۋەتىنىدە ئىككىنچى ياكى ئۈچىنچى سىنىپ پۇقرا بوپقالما

ئومۇمىي  خنىكا ھاياتىدا بولسۇن ۋە مەيلىتې –، يەنى مەيلى سىياسىي تۇرمۇشتا بولسۇم ، مەيلى پەن 

ىغا ئىگە مەدەنىيەت ياشامىدا بولسۇن ، خەنزۇ خەلقى بىلەن ئوخشاش ۋە باراۋەر بولغان ياشاش ئىمكان

ىنى بولۇش ئۈچۈن خەنزۇ تىلىنى مۇكەممەل ئىگىلەشنىڭ بولمىسا بولمايدىغان مۇھىم ئىش ئىكەنلىك

ەمەس ، ئدەرىجىلىك كادىرالر ۋە مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىال  تونۇپ يەتتى . ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ، ھەر

 بەلكى يەنە " خەنزۇ تىلى بىلمەيدىكەن " دېگەن بانايى سەۋەب ۋە ئەمىلى سەۋەب بىلەن قارا

ۇ تىلى اندا خەنزمەدىكارلىققىمۇ قوبۇل قىلىنمايۋاتقان يۈزمىڭلىغان ئۇيغۇر دېھقان ئىشلەمچىلىرىمۇ بۇ زام

ش تىللىق مايدىغانلىقىنى بىلىپ يەتتى . بۇ ھالدا ئۇيغۇر خەلقى نۆۋەتتىكى قوئۆگەنمىسە زادىال بول

لى بىلەن مائارىپنىڭ سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈپ ، خەنزۇ تىلى ئۆگىنىشى ، دەرس سائەتلىرىنى كۆپەيتىش يو

 ن ، باشالنغۇچ مەكتەپ مائارىپىدىن ، ھەتتا يەسلى مائارىپىدىن باشالشقىمۇ رازى ،دەپ قارايمە

كىن ۋە ق، زامان كەلتۈرگەن زۆرۈرىيەت ، تۇرمۇش ئىپادىلەۋاتقان مەجبۇرىيەت شۇ قەدەر كەسبىرا

ۈن دىن بىر كشۇ قەدەر رەھىمسىز بولسىمۇ ، ھېچبىر ئۇيغۇر ئۇنىڭلىق بىلەن ئۆزىنىڭ ئانا تىل ۋە يېزىقى

ۇر ، ئۇيغبولسىمۇ ۋاز كېچىشكە ھەرگىز رازى بولمايدۇ ، چۈنكى مېنىڭ تەتقىقاتلىق چۈشەنچەمچە 

 ڭ بىر مىڭمىللىتى ھەر نېمە دېگەن بىلەنمۇ ئۇنداق مەسئۇلىيەتسىز مىللەت ئەمەس . بۇنىڭغا ئۇيغۇرنى

ڭ نۇسرىتى يېزىق تارىخى گۇۋاھلىق بېرىدۇ . بۇنىڭغا ، ئىسالم دىنى ئەقىدىسىنى–بەش يۈز يىللىق تىل 

ۈنلەي مۇسۇلمان ئۇيغۇرنى پۈت پارس تىلى مەپتۇنلۇقى ھەر بىر –ۋە ئۇنىڭدىن كېلىپ چىققان ئەرەب 

ىمۇ يۈكسەك مىللىي مەسئۇلىيەتچانلىق روھى ، ئەسىرلەرد - 15.  - 14دېگۈدەك ئەسىر قىلىۋالغان 

 سەپ بېشىدا تۈرك تىلىنى نابۇتلۇقتىن ساقالپ قالغان ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ۋە ئۇالرنىڭ –بىلەن ئۇيغۇر 

 لىق بېرىدۇ .تۇرغان بايراقدارى ئۇلۇغ ئەلىشىر نەۋائىي شاھىت

بۈيۈك مۇتەپەككۇر بوۋىمىز ئەلىشىر نەۋائىينىڭ "مۇھاكىمەتۇل لۇغەتەين" ناملىق ئەسىرىنى 

ئەستايىدىللىق بىلەن ئوقۇپ يەكدىللىق بىلەن مۇالھىزە يۈرگۈزىدىغان بولساق ، ئۇنىڭ ھەر كەلىمە 

ئۇرغۇپ تۇرغانلىقىنى  تۈرك تىلىغا بولغان يۈكسەك مەسئۇلىيەتچانلىق تۇيغۇسىنىڭ –سۆزىدىن ئۇيغۇر 

ئىپتىخار بىلەن ھېس قىلىمىز . ئەمەلىيەتتىمۇ ، ئاتمىش يىللىق ئۆمرىدە ئاتمىش ئۈچ پارچە كىتاب 

 – 1982بەت بېيجىڭ مىللەتلەر نەشرىياتى  – 56يازغان )قاراڭ: مۆجىزىي: "تەۋارىخىي مۇسىقىييۇن " 

ەمىت تۆمۈر ( ، سۆز ئىشلىتىش جەھەتتە ، يىللىق نەشرى ، نەشرگە تەييارلىغانالر :ئەنۋەر بايتۇر، خ
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كېيىنكى چاغالردا ياۋروپانىڭ سۆز ئۇستىلىرى بولۇپ داڭق چىقارغان مېگېل ئىدى سېرۋانتىس 

( ۋە ئالىكساندىر سېرگىيىۋىچ پۇشكىن 1564 -1616(، ۋىليام شېكىسپېر )1616-1547)

پۈتكۈل ئەسەرلىرىدە جەمئىي بىر يىلالر( قاتارلىقالرنىمۇ ئۇزاق ئارقىدا قالدۇرۇپ ، -1837-1799)

مىليون ئۈچ يۈز يەتمىش سەككىز مىڭ ئاتمىش يەتتە سۆز ئىشلەتكەن )قاراڭ : "بۈيۈك ئەلىشىر نەۋائىي 

يىل نەشرى ، تۈزگۈچى : ئابلىمىت ئەھەت( ،  -2001بەت ، بېيجىڭ مىللەتلەر نەشرىياتى  – 113"، 

تۈرك تىلىنىڭ نۇسرىتى ھەققىدە  –يىلى، ئۇيغۇر  – 1499 –ئەلىشىر نەۋائىينىڭ ھاياتىنىڭ ئاخىرىدا 

"مۇھاكىمەتۇل لۇغەتەين" ئاتلىق كىتابنى ئاالھىدە يېزىپ ئېالن قىلىشىنىڭ ئۆزى ئۇنىڭدىكى مىللىي 

 مەسئۇلىيەتچانلىق تۇيغۇسىنىڭ نەقەدەر يۈكسەك ئىكەنلىكىنى دەلىللەيدۇ، ئەلۋەتتە . 

ر نەۋائىي ئالەمدىن ئۆتكەن ئاشۇ مىالدى مېنىڭچە ، بۈيۈك ئۇيغۇر مۇتەپەككۇرى ئەلىشى

غان ساق بەش يۈز يىلنىڭ مابەينىدە ياشاپ ئۆتكەن يىلىغىچە بول – 2001يىلىدىن تاكى -1501

ەك لىنى يۈكسئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ ھېچبىرسى نەۋائىينىڭ ئانا تىلنى جېنىدىنمۇ ئەزىز كۆرۈش ، ئۆز تى

ېقىڭ : بغا خىيانەت قىلغىنى يوق. ئىشەنمىسىڭىز قاراپ مىللىي مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن سۆيۈش روھى

سا غىچە ، مۇىىخىي مۇسىقىييۇن " ينىڭ " تەۋارئاياز شىكەستەنىڭ " جاھاننامە "سىدىن ، مۈجىزى

ىغىچە ،  فنىڭ " قانلىق يەر "ىمىن توختايېئتسايرامىنىڭ "تارىخىي ھەمەدىي " سىدىن تارتىپ مۇھەممە

ەھمۇد م –ىينىڭ " يۈسۈپ ئىدىن ، ئەھمەد زىياڭ " ئويغانغان زېمىن " ئۆتكۈرنى ئابدۇرەھىم تىلەشۈپ

بولماق  سىدىن ، روزى سايىتنىڭ " دېھقان غىچە ، تېيىپجان ئېلىيېفنىڭ " تۈگىمەس ناخشا" داستانى"

زوردۇن  ،تەس " غىچە ، ئابدۇشۈكۈر مۇھەممەتئىمىننىڭ " ئۇيغۇر ئون ئىككى مۇقامى ھەققىدە " سىدىن 

ىنىي دبولغان مىڭلىغان تارىخىي ئەدەبىي ۋە  ىغىچە ...ىزدىنىش " ، " ئانا يۇرت " ڭ " ئسابىرنى

قى ئەسەرلەرنىڭ ھېچبىرسىدە ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئىپادىلەش جەھەتتىكى بىرەر نۇقسان ياكى ئاجىزلى

 نر قىلىنغاكۆرۈلمەيدۇ . ھەتتا جۇمھۇرىيەت قۇرۇلغاندىن بۇيانقى ئەللىك نەچچە يىلنىڭ مابەينىدە نەش

ە ن كەلگەندئۇيغۇر تىلى ۋە ئەدەبىيات ھەققىدىكى تەتقىقات ئەسەرلىرىدىمۇ ، ئۇيغۇر تىلىنىڭ بىر زاما

ىدە لىقى ھەققدەۋرنىڭ تەرەققىياتىغا ماسلىشالماسلىغىدىن ، ياكى زامانىۋىلىشىشقا توسقۇن بوپقالىدىغان

 بىرەر كەلىمە پىشارەتمۇ بېرىلمەيدۇ . 

ق بىزنىڭ مۇشۇ پارال–يىلىغا كىرگەندە ، كۈن سىلە  – 2002ۋەھالەنكى ، تارىخ بۇ مىالدى 

ىي پەن كۈنىمىزگە كەلگەندە ، "بەزى ئالىي مەكتەپلەردە ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرغا ئۆتۈلىدىغان تەبىئ

ۇ خەنزۇچە سۆزلەپ ئۆتۈش " ، ش 75ئەدەبىيات دەرسىنىڭ % –دەرسىنىڭ ھەممىسىنى ، ئۇيغۇر تىل 

ىجراغا ئيېزىقىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش پىالنىنىڭ ئەمەلىي  –يغۇر تىل ئارقىلىق ئالىي مائارىپتا ئۇ

انلىق سقويۇلۇشىنى زادى نېمىدەپ چۈشىنىمىز ۋە نېمىدەپ چۈشەندۈرىمىز ؟ ئەجەبا ، جۇڭگودىكى ئاز 

ە زلىنىشى ۋمىللەتلەر رايونلىرىدا يولغا قويۇلغان " قوش تىللىق مائارىپ " تەدبىرىنىڭ تەبىئىيكى يۈ

 لماي ، كەڭمەقسىتى مۇشۇمىدى ؟ ئەمدى ، بۇ پىالننى ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ سەمىگە تۈزۈك سائاداققى 

مام الدا ، ئىتىل ئەھلىنىڭ يۈرەك سۆزلىرىنى ئاڭالپ باقماي ، يەنى ھېچكىمنى كۆزگە ئىلىپمۇ قويمىغان ھ

لىرىنىڭ يغۇر كادىرئەخپەشنىڭ ئۆچكىسىگە ئوخشاشال ماقۇللۇق بىلدۈرۈپ ، ئەمەلىي ئىجراغا قويغان ئۇ

 بۇ قىلغىنى زۆرۈرىيەتمۇ ، مەجبۇرىيەتمۇ ياكى مەسئۇلىيەتمۇ ؟!

مەن بۇ سوئالالرنى ئالدى بىلەن ، ئالدىمدىكى مېنىڭ دەرسىمنى ئاڭالپ ئولتۇرغان 

 ئەسىرنىڭ رەسمىي ئىگىلىرىدىن سورىدىم .  – 21ئوقۇغۇچىلىرىمدىن ، يەنى 

چىۋاال ئاسان ، ئوڭاي سوئالالر بولمىدى . شۇڭا ، بىز بىرئاز ئۇالر : " مۇئەللىم ، بۇ سوئالالر ئۇن
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 سىياسەت ئۆگىنىپ ، ماتېرىيال كۆرۈپ ، ئاندىم جاۋاب بەرسەك " دېيىشتى . 

ققى يېزىقىنىڭ ئادا –ئاندىن ، ئۇ سوئالالرنى ئۆزۈمدىن سورىدىم . ئۆزۈمنىڭمۇ ئۇيغۇر تىل 

ەل پ –اۋاب بېرىشتە سەل ئويلىنىۋالغۇم ، سەل تەقدىرىگە مۇناسىۋەتلىك بولغان بۇ سوئالالرغا ج

دا يولغا تۇرۇۋالغۇم كەلدى . ئەمىسەچۇ ؟ ئەگەر "ھەئە ، جۇڭگونىڭ ئاز سانلىق مىللەتلەر رايونلىرى

ەك نى ) ي قويۇلغان قوش تىللىق مائارىپ تەدبىرىنىڭ ئاداققىي مەقسىتى ) قوش تىللىق مائارىپ(

ۇرۇشتىن يېزىقىنى ئەمەلدىن قالد –سانلىق مىللەتلەرنىڭ تىل  قا ئۆزگەرتىپ ، ئاز تىللىق مائارىپ(

ئىبارەت ئىدى " دەي دېسەم ، "جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاساسىي قانۇنى " دىكى " 

ېزىقىنى ي –جۇڭگودىكى مىللەتلەرنىڭ ھەممىسى باپباراۋەردۇر . ھەرقايسى مىللەتلەر ئۆزلىرىنىڭ تىل 

دەپ ش ئەركىنلىكىگە ئىگە " دېگەن ھۆرىيەتبەخش راست گەپنى نېمىئىشلىتىش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇ

 لدايدىغانچۈشەندۈرىمەن ؟ بۇ دانا بەلگىلىمىلەرنى " شۇنداقال ، ئانچىكىمال دەپ قويغان ، ئادەم ئا

 دە !-قۇرۇق گەپلەر !" دېگىلى بولمايدۇ

ۇش مەلدىن قالدۇريېزىقىنى ئالىي مائارىپ سورۇنىدا تەدرىجىي ئە –بۇ يەردە ، ئۇيغۇر تىل 

تىق گەپ پىالنىغا قوشۇلۇپ . ئۇنى ئەمەلىي ئىجراغا قويغان ئۇيغۇر كادىرلىمىزغا ھە دېگەندىال قات

رنىڭ داقال ئۇالقىلغۇم يوق . كىم بىلىدۇ ، ئۇالرنىڭمۇ ئويلىغانلىرى باردۇر ، ھالبۇكى ، ئۇالرنىڭ ، شۇن

 كى چاغدا كۆرسىتىدىغان جاسارەتلىكمەنسەپ قولىدى –ئالدىدا ئۆتكەن ھوقۇقدارالرنىڭ ئەمەل 

تقىق مەنسىپىدىن چۈشكەندىن كېيىنكى مىسكىن ئەھۋالىنى سېلىشتۇرۇپ تە –ئەلپازى بىلەن ، ئەمەل 

 قىلماي تۇرۇپ ، ئالدىراقسانلىق بىلەن تەنقىد قىلساقمۇ تازا توغرا بولماس . 

م . شۇ تۇرۇپ تەتقىق قىلساشۇڭا ، مەنچە يەنە ئۆگەنسەم ، يەنىمۇ چوڭقۇرالپ تەكشۈرۈپ ، سېلىش

ىغان جۈملىدىن ھەمپىكىر بۇرادەرلىرىمدىنال ئەمەس ، بەلكىم " مەن ئۇيغۇر زىيالىيسىمەن " دەيد

سادىق –ق يېڭى رەئىسمۇ ، سابى –پۈتكۈل قېرىنداشلىرىمدىن ئۆتۈنۈپ قالسام ، ھەممىمىز ، يەنى كونا 

قىمىز ... بارلى ، دېھقانمۇ ، ئارمانمۇ ، چولپانمۇنازىرمۇ ، ئادەتتىكى كادىرمۇ ، تىلشۇناسمۇ ، ئەدىبمۇ 

 ئىمانىمىز ۋە ۋىجدانىمىز بىلەن بىر پىكىر قاتناشتۇرۇپ باقساق : 

يېزىقىنىڭ ئالىي مائارىپ ساھەسىدە تەدرىجىي ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇشى –زادى ئۇيغۇر تىل 

ىتىنىڭ قىلىش ئۇيغۇر مىلل"جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاساسىي قانۇنى " غا ئۇيغۇنمۇ ؟ مۇنداق 

ر بىلەن يېزىقى بار مىللەتلە –جۇڭخۇا ئېلىدىكى زاڭ ، موڭغۇل ۋە چاۋشيەن قاتارلىق ئەزەلدىن تىل 

روناق  باراۋەر ھالدا ، ھەم ئۆزىنىڭ مىللىي مەۋجۇتلۇقىنى ساقالپ ، ھەم جۇڭخۇا چوڭ ئائىلىسىنىڭ

گە ىش تەرىپىىيالىزمنىڭ داغدام يولىدا ، يوقىلتېپىشىغا تېگىشلىك تۆھپە قوشۇش بۇرچىنى ئاقالپ ، سوتس

ن ئالغا قاراپ ئەمەس ، بەلكىم گۈللىنىش ، تەرەققىي قىلىش تەرىپىگە قاراپ ، دادىل قەدەملەر بىلە

 ئىلگىرىلەش تۈپ ئارزۇسىغا ئۇيغۇنمۇ ؟ 

ىڭ مىزنبىز بۈگۈنكى ئۇيغۇر زىيالىيلىرى ، خۇسۇسەن زىيالىي كادىرالر پەقەت ھەرقايسىمىز ئۆزى

نىڭ بەش يىللىق جىق بولسا ئون يىللىق سەلتەنەت ئورۇندۇقىمىزنىڭ غېمىنى يەپ ، ئۆزىمىز –تۆت 

لىدىكى خۇسۇسىي مەنپەئەتىمىزنى دەپ ئەمەس ، بەلكى پۈتكۈل ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئومۇمىي جۇڭخۇا ئې

يۈكسەك  پ ، يەنىقېرىنداشلىق تەقدىرىنىڭ غېمىنى يەپ بىر پۈتۈن مىللەتنىڭ ئومۇمىي مەنپەئىتىنى دە

 ن ، زىخمۇمىللىي مەسئۇلىيەت تۇيغۇمىز بىلەن ئىش كۆرىدىغان بولساق ، بۇ مەسىلىنى كاۋاپمۇ كۆيمىگە

 كۆيمىگەن ھالدا ، ئوڭۇشلۇق ھەل قىالاليمىز . 

 –يېزىقى ئالىي مائارىپ ۋە يۇقىرى دەرىجىلىك ئىدارە  –ئەڭ نازۇك يېرى شۇكى . " ئۇيغۇر تىل 
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لدىن قالدۇرۇلىدۇ " دەيدىغان قىزىل سەللىلىك ھۆججەت بولمىغانىكەن ، بۇ مەسىلە ئورگانالردا ئەمە

شۇ تاپتا . سىلە بىز ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ ، سەككىز مىليون ئۇيغۇر خەلقىنىڭ جانىجان مەنپەئىتىگە 

دىكى ئىش ۋەكىللىك قىلىدىغان بىز مۆھتەرەم ئۇيغۇر كادىرلىرىنىڭ " ئىختىيار"ئىمىز ۋە " ئارزۇيىمىز " 

بولۇپ كۆرۈنمەكتە . ھالبۇكى ، بۇ مەسىلە بۈگۈن ھەل قىلىنماي " ئۇيغۇر تىلىنىڭ ئالىي مائارىپتىكى 

ئورنىنى قوغدىيالماسلىق " بولۇپ گەۋدىلىنىۋاتقان بۇ ئېچىق قويۇۋېتىلسە ، بۇنىڭدىن كېلىپ 

لىدۇ : ئالدى بىلەن ، چىقىدىغان زەنجىرسىمان ئىنكاس پۈتكۈل ئۇيغۇر مەدەنىيەت ساھەسىنى موخو قى

ئالىي مەكتەپتە چىقىش يولى قالمىغان ئۇيغۇر ئوتتۇرا مەكتەپ مائارىپى تېزال چۆكىدۇ . ئارقىدىنال 

باشالنغۇچ مەكتەپ ئۇيغۇر تىلى مائارىپىنى نەس باسىدۇ . ئىش بۇنىڭلىق بىلەنال تۈگىمەيدۇ : مائارىپ 

تېلېۋىزىيە تۈگىشىدۇ . ئەڭ  -يغۇرچە رادىئوئاساسىي قالمىغان نەشرىياتچىلىق سۇغا چىلىشىدۇ ، ئۇ

خىزمەتچىلەر –مۇھىمى ، مەزكۇر ساھەدە بىماالل ئىشلەپ تۇرمۇش كەچۈرۈۋاتقان پۈتكۈل ئۇيغۇر ئىشچى 

تىلسىزلىقنىڭ دەردىدىن ، مۇقامنىڭ مۇڭلۇق ساداسى ئىچىدە ئېغىر خورسىنىپ ، ئىشسىزلىق ۋە 

بولىدۇكى ، ئالال ھېچبىر ئۇيغۇرغا بۇ ھالەتنى  ئاشسىزلىق چۆلىدە تەمتىرەپ يۈرۈشكە مەجبۇر

 كۆرسەتمىسۇن !

 –يېزىقىنىڭ تەقدىرىنى بىر  –خۇالسە كاالم ، قوش تىللىق مائارىپ تەدبىرى بىلەن ئۇيغۇر تىل 

ىللىي مبىرىگە تەتۈر تاناسىپ قىلىپ قويماسلىقنىڭ پەقەت بىرال چارىسى بار . ئۇ بولسىمۇ يۈكسەك 

يېزىقىنىڭ يېڭى جۇڭگو قۇرۇلغان ئەللىك نەچچە  –ىمىز بىلەن ، ئۇيغۇر تىل مەسئۇلىيەتچانلىق روھ

،  ن ئىبارەتيىلدىن بۇيان داۋامالشتۇرۇپ كېلىۋاتقان قانۇنىي ئورۇنلىرىنىڭ ھەممىسىنى تولۇق قوغداشتى

ۇغ ، ئۇ ئۇل بۇ ئىشتا ، ئەگەر بىز راستتىنال ئەلىشىر نەۋائىينىڭ روھىغا ۋارىسلىق قىلىشىمىز كېرەككى

 بوۋىمىز بىزگە تاپشۇرغان ئامانەتكە ھەرگىز خىيانەت قىلماسلىقىمىز الزىم . 

 ئەمىسە ، تېخى تۈنۈگۈنال بېيجىڭغا بېرىپ چوڭ مەجلىس ئېچىپ ، " نەۋائىي بىزنىڭ بۈيۈك

 ئوقۇلغان بوۋىمىز ، بىز ئۇيغۇرالر نەۋائىي ئەۋالدلىرى بىز ! دەپ مەيدىمىزگە مۇشتلىغان ، يىغىندا

،  ىپ كېلىپالماقالىلەرنى كىتاب قىلىپ جاھانغا ئېالن قىلغان تۇرۇقلۇق ، بۈگۈن بېيجىڭدىن قايتئىلمىي 

يېزىقىنى دەپسەندە قىلىپ ، ئۇنى ئالىي مەكتەپلەردىن ھەيدەپ چىقارساق  –ئەلىشىر نەۋائىينىڭ تىل 

يانەت ەسكىن خى، ب ئۇ بۈيۈك بوۋىمىز نەۋائىينىڭ ئۇلۇغ روھىغا ۋە سۇنماس ئىرادىسىگە قىلىنغان ك

ئاقكۆڭۈل خەلقىمىزنىڭ بۈگۈنىنى ۋە بىگۇناھ ئەۋالدلىرىمىزنىڭ كەلگۈسىنى قارىالپ –بولماسمۇ ؟ بۇ 

 قىلىنغان نەق جىنايەت بولماسمۇ ؟؟؟

 

 پ تىللىق بولۇش بىزگە ئۇدۇم ۆ. يەك تىللىق ئەمەس قوش تىللىق ۋە ك3

لۇپ ئۇيۇشقان ھەرقانداق بىر خەلق ئۆز ھازىرقى دۇنيادا ، مۇئەييەن ئەقىدە ئاساسىدا مىللەت بو

زىيالىيلىرىدىن ۋەتەن ، خەلق ئۈچۈن قىلىنىدىغان ھەرقانداق بىر ئاممىۋى خىزمەتتە يەكدىللىق 

بولۇشنى ، يەنى ئورتاق غايە ، ئورتاق ئىستەك ئۈچۈن قىلىنىۋاتقان ئەمگەكتە ، جەمئىيەتنىڭ باشقا 

نى تەلەپ قىلىدۇ . چۈنكى ، بۇ خىل يەكدىللىق ئومۇم ئەزالىرى بىلەن بىر دىل ، بىر نىيەتتە بولۇش

ئۈچۈن ، كوللېكتىپ ئۈچۈن نۇسرەت قازاندۇرىدۇ . ئورتاق كۈرەشنى غەلىبىگە باشاليدۇ. ئەمما ، 

رەڭگارەڭ مەدەنىيەت بىلەن زىننەتلەنگەن بۇ ئالەمدە ھېچبىر مىللەت ئۆز زىيالىيلىرىنىڭ پەقەت 

ان ، ئۆزى بىلەن بىللە ياكى قوشنا بولۇپ ياشاۋاتقان باشقا مىللەتلەرنىڭ مىللىتىنىڭال ئانا تىلىنى بىلىدىغ
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تىلىنى بولسا مۇتلەق بىلمەيدىغان يەك تىللىق بوپقېلىشىنى ھەرگىزمۇ خالىمايدۇ. چۈنكى ، بۇ خىل يەك 

.  تىللىق ھەرقانداق بىر ئىنساننى ياكى ئىنسان توپىنى ھامان يېتىملىك ۋە نادانلىق بۇلۇڭىغا تاشاليدۇ

شۇڭا ، ئاقكۆڭۈل ئۇيغۇر خەلقى ئۆز زىيالىيلىرىنىڭ ئۆز ئانا تىلىنى قىزغىن سۆيىدىغان ۋە پىششىق 

بىلىدىغان بولغىنىدىن باشقا ، ئۆزى بىلەن قېرىنداش ياكى ئاداش بولۇپ ياشاۋاتقان بۆلەك 

قوش تىللىق  مىللەتلەرنىڭ تىلىنىمۇ ئوبدان بىلىدىغان بولۇشىنى ئالقىشاليدۇ. بۇنىڭدىن چىقتىكى ،

مائارىپ ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئىچىدە كۆڭۈل رايى ۋە قەلب مايىللىقى جەھەتتە ئاجايىپ كەڭ ۋە 

مۇستەھكەم بولغان ئاممىۋى ئاساسقا ئىگىدۇر . مۇشۇ مەنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا ، ئەگەر 

ىيىسىنى رەھبەرلىرىمىزنىڭ غەمخورلۇق بىلەن تولغان كۆڭلىدە ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ خەنزۇچە سەۋ

يېتىك دەرىجىدە ئۆستۈرۈش ، خەنزۇ تىلىنى)يەنى نى( ئۇيغۇر خەلقى ئىچىدىمۇ ئومۇمالشتۇرۇش ئارزۇسى 

يېزىقىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش ئۈچۈنال پىالن قۇرماي ، توغرىدىن توغرا  –تۇغۇلغان بولسا ئۇيغۇر تىل 

قويسا بولىدۇكى ، ئەگەر ئۇ  خەنزۇچە سەۋىيىنى راسا ئۆستۈرۈشنىڭ يېڭى تەدبىرلىرىنى كۈنتەرتىپكە

تەدبىرلەر پەقەت " جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاساسىي قانۇنى" دىكى " ھەرقايسى مىللەتلەر 

يېزىقىنى قوللىنىش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇش ئەركىنلىكىگە ئىگە " دېگەن دانا  –ئۆزلىرىنىڭ تىل 

ز ئىجرا قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭ چوقۇم ئۈنۈمى كۈتىسى-بەلگىلىمىگە مۇخالىپ بوپقالمىسىال ، خەلق ئۇنى كەم

 بولىدۇ 

مېنىڭچە ، بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇرالرنىڭ خەنزۇ تىلى ئۆگىنىشكە قارىتا ھېچقانداق بىر غەيرىي 

ز ئانا تىلىدىن باشقا ئالدى بىلەن خەنزۇ تىلىنى ياخشى ئۆپىكرى يوق . ھەممە ئادەم شۇ تاپتا ، 

جۇڭگو تۇپرىقىدا مەيدانغا كېلىۋاتقان سىياسىي ، ئىجتىمائىي زىنىڭ بۈگۈنكى ئۆئۆگەنگەندىال ئاندىن 

ۋە پەن تېخنىكىغا ئائىت ئۇچۇرالرنى دەل ۋاقتىدا ئىگىلەش ئىقتىدارىغا ئېرىشىدىغانلىقىنى بۇنىڭ 

بىلەن جۇڭگونىڭ ھەرقانداق يېرىدە مەدەنىي تۇرمۇشنىڭ ھەرقانداق تۈرىگە بىۋاسىتە قاتنىشىپ ، 

پەيزىنى بىماالل سۆرىيەلەيدىغانلىقىنى چۈشىنىپ يەتتى ! تۈرلۈك  جۇڭگو پۇقراسى بولۇشنىڭ

كەچۈرمىشلەر ۋە رېئال دەرسلەر ئارقىلىق ، خەنزۇچە بىلمەيدىغان جۇڭگو پۇقراسى ئارىسىدا ، 

ئەمەلىيەتتە نەقەدەر پەرق بولىدىغانلىقىنىمۇ ئاڭقىرىپ كەتتى . ھېكايەت : بالىلىقىمدىن ، ئابدۇرەھىم 

يىمىز تام قوشنا بولۇپ ئانىلىرىمىز ھەر كۈنى دېگۈدەك ئۆاغىنەم بار ، كىچىك ۋاقتىمىزدا ئىسىملىك بىر ئ

تۈشەتتۇق . ئۇنىڭ دادىسى مەھەللىمىزدىكى چوڭ ئۆئېجىل  –تاماق سۇنۇشۇپ ، ئىناق  –ئاش 

مەسچىتنىڭ ئىمامى ، مېنىڭ دادام بولسا يېزىمىزدىكى باشالنغۇچ مەكتەپنىڭ مۇئەللىمى ئىدى . 

، مەن چوڭ بولۇپ مەكتەپتە ئوقۇپ ، بېيجىڭدا مۇئەللىم بولدۇم ، ھېلىقى ئاغىنەممۇ چوڭ  قىسمەت

بولۇپ ، دادىسىدا ئوقۇپ ، كېيىن دادىسىنىڭ ئىزىنى بېسىپ مەھەللىمىز مەسجىدىنىڭ ئىمامى بولدى . 

مۇڭلىشىپ –بالىللىقتىن كەلگەن دوستلۇقىمىز بۇزۇلۇپ كەتمىدى . بارساق ، كەلسەك ، ئىزدىشىپ ، ھال 

تۇردۇق . قىياپەت جەھەتتە ، ئۇنىڭ بېشىدا سەللە . مېنىڭ بېشىمدا دوپپا ، يا بولمىسا ياالڭۋاشتاق 

بىرىمىزگە ئوچۇق ۋە سەمىمىي ئىدى . ئۇ ئىمام بولغان ئاغىنەمنىڭ مەن  –گۈللەر بىر ۆبولساممۇ ، ك

مۇ ، مېنىڭ خىزمەت بىلەن بېيجىڭدا مۇئەللىم بولغان بۇرادىرىدىن بىرال ئاغرىنىشى بار ئىدى . ئۇ بولسى

تۇرۇپ قالغانلىقىم ئىدى ، " قايتىپ كېلىڭالر ، ئاداش ، ئەمدى ، يۇرتىمىزغا دەرھال يېنىپ كېلىڭالر " 

دەيتتى ئۇ ھەر قېتىم خوشلىشىش ئالدىدا جىددىي قىلىپ : " ئۇ يەردە ھەتتا ئۇيغۇرچە مەكتەپمۇ يوق 

سا ، خەنزۇلىشىپ كېتىدۇ ، مۇشۇنداق بولسا بوالرمۇ ؟!" مەن ئىكەن ، بالىلىرىڭالر ئۇيغۇرچە ئوقۇمى

ڭلىگە يارىشا بىرنېمىلەرنى دەپ جاۋاب بېرەتتىم . ئەمما ئوشۇقچە زولۇنالشمايتتىم . ۆئەلۋەتتە ئۇنىڭ ك
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تۈۋەردى . بىر قانچە يىل بۇرۇن ئۇ ئاغىنەم ھەج قىلىپ " ھاجىم " ئۆبىرىنى قوغلىشىپ  –يىلالر بىر 

ۇلتۇر تۇغقان يوقالپ يۇرتقا بارغانىدىم ، ئۇ ھاجىم ئاغىنەم بىلەن ئوخشاشال قىزغىن بوپكەپتۇ . ب

ھبەت ئارىسىدا ئۇ : " مەن بۇ يىل ئىككى نەۋرەمنى ۆس –رۈشتۇق ، چوڭقۇر ئەھۋالالشتۇق ، سوقا ۆك

لكىلەردە ، مەخسۇس ئۇيغۇر قاتارلىق ئازسانلى مىللەتلەرنىڭ پەرزەنتلىرى ئۈچۈن ئۆئىچكىرىدىكى 

پەرزەنتلەرنى –ئېچىلغان خەنزۇچە سىنىپقا ئەۋەتتىم " دېۋىدى . قىزىقىپ سورىدىم " سىلە بۇرۇن باال 

ى بۇرچىنى ئادا قىلدۇرۇپال مەكتەپتىن مائارىپئۇيغۇرچە مەكتەپلەرگە بېرىپ توققۇز يىللىق مەجبۇرىيەت 

بۇ سەپەر مۇنداق چىقىرىۋىلىپ قول ھۈنەرۋەنچىلىككە شاگىرت قىلىپ بېرىدىغان كىشى ئىدىڭال 

ىمغا مۇنداق ھېكايە سوئالزگىرىش قىلىشىڭالرغا نېمە سەۋەپ بولدىكىن؟ " ھاجىم ئاغىنەم مېنىڭ بۇ ئۆ

بىلەن جاۋاپ بەردى : " ئۈچ يىل مۇقەددەم ئالالھنىڭ ئىنايىتى بىلەن ھەج سەپىرىمىزنى ئادا قىلىپ 

ىستانبول ، روسىيە موسكىۋا ئارقىلىق كەلدۇق . ئالالھ قوبۇل قىلغاي . قايتىش سەپىرىمىز تۈركىيە ئ

بوپقالدى. ئىستانبول ئايرۇدۇرۇمىدىن ئۇچقاندا تاتارىستانلىق كامال ئىسىملىك بىر ھاجىم بىلەن يانمۇ 

يان ئولتۇرۇپ قالدىم ، ئۇ كامال ھاجىمنىڭ ئۈچىنچى قېتىم ھەج قىلىپ قايتىپ كېلىشى ئىكەن . 

ڭ دىنىي ئەقىدە بابىىدىكى ئەتراپلىق ھەمدە جانلىق مۇڭلىشىپ قالدۇق . ئۇ كىشىنى–تونۇشۇپ ھال 

قاراشلىرى مەندە چوڭقۇر تەسىر قالدۇردى ، ئەسلىدە كامال ھاجىم موسكىۋادا چۈشۈپ تۇغقان يوقالپ 

 سائەتت ۆبولغاندىن كىيىن، تاتارىستانغا قايتماقچى ئىكەن، بىراق ، مېنىڭ موسكىۋادا يىگىرمە ت

ن موسكىۋادىن ئايرىلغۇچە ماڭا ھەمراھ بولۇش ئۈچۈن ، مەن بىلەن توختايدىغانلىغىمنى ئۇقۇپ ، مە

بىر مېھمانسارايغا چۈشتى . بىز تۈننى كۈندۈزگە ئۇالپ مۇڭداشتۇق . بۇ جەرياندا كامال ھاجىمنىڭ 

زىنى ئىزدەپ كەلگەنلەر بىلەن ، شۇنداقال مېھمانساراي خىزمەتچىلىرى بىلەن رۇس تىلىدا راۋان ئۆ

كمۇ ھەيران قىلدى . ئەجەپلىنىپ :"ھاجىم ، مەن سىلىنىڭ ئۇ تاىپىلەر بىلەن بەش زلىشىشى مېنى بەۆس

زلىرى بۇ ئورۇس ضرۈپ ھەيرەتتە قالدىم . ۆئون مىنۇتالپ رۇسچە گەپلىشىپ كەتكەنلىرىنى ك –

ئايىغى ئاستىدىكى زېمىننى  -زۇۋانىنى قەيەردە ئۈگەنگەن؟" دەپ سورىدىم . " مۇشۇ روسىيىدە!" 

ۇپ جاۋاپ بەردى كامال ھاجىم : " بىز روسىيە گراجدانىسىز . ھالبۇكى ، رۇسچە بىلىشىمىز رسىتىپ تۇرۆك

بىر ئۈچۈن بۇرچتۇر، سىلە جۇڭگولۇق ھاجىم خەنزۇچە بىلمەمدىال ، ئەجىبا ؟!"مەن سەل توختىۋىلىپ ، 

ڭ راست گەپنى قىلدىم :" مەن خەنزۇچىنى مۇتلەق بىلمەيمەن ، بىز ھەتتا ئۇ يار دىندىكىلەرنى

چۈشمەيلە ، كامال ھاجىم بىز  –زۇۋانىنى ئۈگەنمىسەكمۇ بولدۇ دەپ قارايمىز"، گېپىمنىڭ ئايىغى چۈشە 

تونۇشقاندىن بۇيان تۇنجى قېتىم ئاچچىق بىلەن توۋالپ كەتتى :" جاھالەت! ئىسالمغا ئاھانەت 

ەلەيھىي ۋەسسەلەمە كەلتۈرگەن جاھالەت! ھەممىگە مەلۇم ، ئەزىز پەيغەمبىرىمىز جانابىي رەسۇلىلالھۇ ئ

ز زامانىسىدا ، ئەسىرگە چۈشكەن يەھۇدىي مۇشرىكلىرىدىن ئەرەپلەرگە خەت يېزىشنى ئۈگىتىپ ئۆ

قويۇشقا رازى بولغانالرنى ئەسىرلىكتىن ئازاد قىلىۋەتكەن ۋە مۇبارەك ئىغىزىدىن رەھمەت شىرنىلىرىنى 

دا بولسىمۇ بىرىپ جۇڭگوق كۈپ تۇرۇپ ئوتلۇبۇل ئىلىم ۋەلەۋبىسىسىين( ) ئىلىم ئەشۇ يىراۆت

يوق ؟ بار ، جۇڭگودىكى ئىلىمنى  –ئۈگۈنۈڭالر ( دېگەن ، ھالبۇكى جۇڭگودا بۈگۈن ئىلىم بارمۇ 

خەنزۇچە بىلمىسىلىرى قانداق ئۈگىنىدىال ۋە ئىلىم ئۈگەنمىسىلىرى قانداقمۇ مۇسۇلمان ھېسابلىنىدىال ؟! 

ەنزۇ ۋە رۇس مىللىتى ئالالھنىڭ ئەمرى بىلەن شۇنى بىلسەك كېرەككى ، ئىي ھاجىم ، بۈگۈنكى كۈندە خ

بىز ئۇالرنىڭ زۇۋانىنى بىلمىساك ، ئۇالر بىزنى ئەدناسى  –بىزگە ھاكىملىق قىلىۋاتىدۇ ، ئەگەر سىز –سىلە 

 رمەيدۇ جۇمۇ!" ۆئىنسان قاتارىدىمۇ ك

ەمما بولغان گەپ شۇ . بۇ گەپلەر سەل ھەددىدىن ئىشىپ كەتتىمۇ قانداق . ھېچ بىلەلمىدىم . ئ
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تكىلىدىن ئۆزۇۋان  –كامال ھاجىمنىڭ ئىلىمسىزلىك مۇسۇلمانلىق ئەمەس ، ئىلىم ئۈگىنىش ئۈچۈن تىل 

كىسىل  –ڭۈل ئالىمىمدە بىر ئۈزۈل ۆتۈش شەرت، دېگەن تۈپ نۇقتىىينەزىرى شۇندىن بۇيان مېنىڭ كئۆ

 ئىنقىالب پەيدا قىلدى." 

مىنىستىرلىكىنىڭ ئىجازىتى  مائارىپ لەتلىكۆكتەبىردە ، دۆئيىلى  – 1997يەنە ھېكايەت : 

ە لمى بويىچبىلەن مىسىر ئەژەر ئۇنىۋېرسىتېتىغا بېرىپ " ئىسالم دىنى ئاساسلىرى " ) ئۇسۇلۇددىن ( ئى

وقۇۋاتقان ز ئىمكانى بىلەن كېلىپ ئئۆبىر يىل بىلىم ئاشۇردۇم . بۇ جەرياندا مەزكۇر ئۇنۋېرسىتېتتا 

يەتمىشچىسى بىلەن تونۇشتۇم . سىرداشتىم ،  –ن ئاتمىش نەۋرەم دېمەتلىك ئۇيغۇر ئەژەرىيلەردى

ى بويىچە پەردىشەپلىك دوست بولۇپ دىلكەشلەشتىم . ئارىلىقتا ، تەلەپكە ئاساسەن ئۇيغۇر يېزىقچىلىق

ى" دەپ بىلىم ئاشۇرىدىغان بىر كۇرس ئاچتۇق ۋە ئىسمىنى " نىل دەرياسى بويىدىكى ئۇيغۇر ئەنجۈمەن

ئون  –ككىز ىزغىن ئۈگەندى . مەنمۇ ئىجتىھات بىلەن ئۈگەتتىم . شۇ ئارىدا سەئاتىدۇق . ئۇقۇغۇچىالر ق

.  باال بەزى كۈنلەردىكى دەرسكە توپ ھالدىال كەلمەيدىغان بوپقالدى . سەۋەبىنى سۈرۈشتۈردۈم

تىلى  ىم ، بىز ۋەتەندىكى چاغدا خەنزۇمۇئەللزلەپ بەردى: " ۆئۇالردىن بىرسى مۇنداق ئەھۋالنى س

لىرىمىز قەدرىگە يەتمىگەنىكەنمىز . مىسىرغا كەلگەندىن كېيىن ، بىر مۇنچە ئەرەب دوست ئۈگۈنۈشنىڭ

گو لەت ، سىلەر جۇڭۆبولدى . ئۇالر ھەدېگەندىال : " جۇڭگو دېگەن ئۈچىنچى دۇنيادىكى ئۇلۇغ د

،  سەڭالرپۇقراسى بولغاندىكىن ، ئەلۋەتتە خەنزۇچە بىلىسىلەر ، شۇڭا بىزگە خەنزۇچە گەپ قىلىپ بەر

،  لغاندىكىنخەنزۇچە خەت ئۈگىتىپ قويساڭالر " دەيدۇ . بىز : " خەنزۇچە بىلمەيمىز ، بىز مۇسۇلمان بو

ۇددى خەنزۇچە ئۈگەنمەي ئەرەبچە ئۈگىنىمىز دەپ بۇ يەرگە كەلدۇق " دېسەك ، ئۇالرنىڭ ھەممىسى خ

مان ىلەرنىڭ مۇسۇلمەسلەھەتلىشىۋالغاندەكال ئوخشاش قاراش ، ئوخشاش پىكىر بىلەن قايناپ : " س

تا ئەمەس رۈرىيىتىدىن ئەرەپ تىلى ئۈگىنەيلى دېگىنىڭالر خاۆبولغاندىكىن قۇرئاننى ئوقۇپ چۈشىنىش ز

لەت تىلىنى ئۈگىنىپ بىلمىگىنىڭالر پەقەت ۆ، ئەمما جۇڭگو پۇقراسى تۇرۇقلۇق ، جۇڭگونىڭ د

ېتىدۇ . دۇ ؟ !" دەپ كايىپ كقامالشماپتۇ . بۇ ھالدا سىلەرنى قانداقمۇ بىلىم ئادىمى دېگىلى بولى

ەنزۇچە يۈپ كىتىدۇ . بىزدەك خۆئەرەبلەر بىزنىڭ ئىچىمىزدىكى خەنزۇچە بىلىدىغانالرنى داڭالپ ، س

كەتلىرى زىگە ئىلىپمۇ قويمايدۇ ، ئۇنىڭ ئۈستىگە بىرمۇنچە مىسىر شىرۆبىلمەيدىغانالرنى بولسا ، ك

ئەمگەك تېپىپ  –ەپ يۈرىدۇ . شۇڭا ، بىز ئىش خەنزۇچە بىلىدىغان تەرجىمان يالاليتتۇق دەپ ، ئىزد

 تۈرۈش ئۈچۈنمۇ ، شۇنداقال خەنزۇچە بىلىدىغان جۇڭگولۇقۆئۈزىمىزنىڭ ئىقتىسادىي قەددىنى ك

ۇر مۇسۇلمان بولۇپ ، ھەقلىق ھالدىكى ئىناۋىتىمىزنى تىكلەش ئۈچۈنمۇ خەنزۇچە ئۈگىنىشكە مەجب

ۇچە ئۈگىنىش كۇرسى ئاچقانىكەن ، شۇنىڭغا بولدۇق . شاڭخەيدىن كەلگەن بىر پروفېسسور خەنز

 يسىز ! " بىرىۋاتىمىز . شۇ سەۋەپتىن سىزنىڭ شۇ كۈندىكى دەرسىڭىزگە كېلەلمەي قالدۇق ، ئەپۇ قىلغا

 رگەن ئۇيغۇر ئوغالنلىرىنىڭ بىۋاستە كەچۈرمىشلەردىن كېيىنكى ئەمەلىيۆمانا بۇ جاھان ك

 ەپ يورغىلىتىش كەتمەس ، دەپ ئوياليمەن . تەسىراتلىرى ، بۇالرغا يەنە ئوبزۇر يېزىپ ، گ

دېمەك ، قەيت قىلىپ ئېيتساق شۇ تاپتا ئاۋام خەلقمۇ ، ئىلىم ئەھلىمۇ ھەممە ئادەم خەنزۇ تىلى 

لىتىمىزدىكى باشقا جۇڭخۇا مىللەتلىرى بىلەن تەڭ ئالغا ۆئۈگىنىشنىڭ زاماننىڭ تەقەززاسى ، د

زىنىڭ ئانا ئۆۇپ يەتتى . ئەمما بۇ دېگەنلىك "ئۇيغۇرالر رۈر ۋاستىسى ئىكەنلىكىنى تونۆئىلگىرلەشنىڭ ز

ز ئانا تىلىنىڭ ھېچ نەرسىگە ئەرزىمەيدىغان يارىماس تىل ئۆتىلىدىن بەزدى " ، " ئۇيغۇرالر 

بوپقالغانلىغىنى تونۇپ يەتتى " دېگەنلىك ئەمەس ، ھەرگىز! مۇنداقچە قىلىپ ئېيتقاندا ، شۇ تۇرقىدا . 

لەت تىلى بولغان خەنزۇ تىلىنى ۆتىلىدىن ۋاز كېچىپ ، ئۇنىڭ ئورنىغا دز ئانا ئۆھېچبىر ئۇيغۇر 
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 دەسسىتىشنى خىيالىغىمۇ كەلتۈرۈپ باققىنى يوق . 

ىدىغان چۈنكى ، ئۇيغۇرالردا تىل مەسىلىسىدە ، شامال قايسى تەرەپكە چىقسا شۇ تەرەپكە قىڭغىي

ادەت ئنا تىلىدىن ۋاز كېچىدىغان زىنىڭ ئائۆ، جاھاندا قايسى تىل ئاقسا شۇنىڭغا يېتىشىۋىلىپ ، 

خۇددى  ز ئانا تىلىنىئۆتا ۋە ھەرقانداق ئەھۋالدا ، شارائىتيوق . دەل بۇنىڭ ئەكسىچە ھەرقانداق 

اشقا تىل تىۋەر بوپكەتسىمۇ ، ئۇنى پەقەت ئەشۇ بۆئانىسىدەك ئەزىزلەيدىغان ، باشقا تىل ھەرقانچە م

ىللىق تزى بولسا ، قوش ئۆخىزمەت قىلدۇرۇدىغان ،  زىنىڭ ھاجىتىگەئۆساالھىيىتى بىلەن ئۈگىنىپ ، 

 ئىنسان بولۇپ ، مەرىپەت بىلەن ياشايدىغان پەزىلەت بار . 

وش تىل قىغا ئوخشاش " قشۇنداق . تارىخقا نەزەر سالىدىغان بولساق ، قايسىبىر دەۋردە ، ھازىر

لۇشنىڭ تە قوش تىللىق بوزلەنمەيدۇ . ئەممە ئەمەلىيەتۆارى ئوتتۇرىغا قويۇلغانلىقى سوئبولۇش " ش

دقا تىن ئەۋالئۇيغۇر زىيالىلىرى ئارىسىدا ئەلمىساقتىن بۇيان ، خۇسۇسەن ئىسالمىيەتتىن كېيىن ، ئەجداد

 – 11ىالدى مرۈلىدۇ . ئااليلۇق ، ۆئۈزۈلمەي داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان بىر ئۇدۇم ھالىتىگە كەلگەنلىكى ك

ەمەس ئۇرما تەتقىقاتى " دەيدىغان ئۇقۇممۇ مەۋجۇد ئەسىردە ، بۇ ئالەمدە تېخى " قوش تىل سىلىشت

ىپ مۈر سەرپ قىلۆئئىدى . ئەشۇ چاغدا ، ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇلۇغ بوۋىسى مەھمۇد كاشغەرىي ئون يىل 

كەلىمە توپلىغان ، كېچىلىك  –ز ۆداۋان ئېشىپ ، دەريا كېچىپ ، تۈركىي قەبىلىلەرنى ئارىالپ س

تۈرگە ئايرىپ  –تىن كەسكىن ۋاز كېچىپ ، ئۇالرنى تۈر بەزمىدىن ۋە كۈندۈزلۈك سەيلى ساياھەت

تۈركچە –ۇر رەتلىگەن ، تىل ئىلمى بويىچە ئۇالرنى ئىنچىكىلىك بىلەن تەتقىق قىلغان ۋە ئاخىرىدا ئۇيغ

امۇش قكەلىمىلەرنى ئەرەب تىلى بىلەن ئوچۇقالپ چۈشەندۈرۈدىغان دۇنيا بويىچە تۇنجى قوش تىللىق 

 مەك ، مەھمۇد كاشغەرىي جاھان قوش" نى تۈزۈپ جاھانغا ئېالن قىلغان . دې " تۈركىي تىلالر دىۋانى-

ر ن ، ئۇيغۇتىل سېلىشتۇرما تەتقىقاتىنىڭ ھەقلىق بىرى : " تۈركىي تىلالر دىۋانى " بولسا ئالدى بىلە

ىڭ مقوش تىلچىلىقى ئىلمىنىڭ ئەڭ قىممەتلىك ، ئەڭ نادىر شاھ ئەسىرى ، شۇندىن بۇيانەت، يەنى 

ش ئۇيغۇر پ تىللىق بولۇۆبۇرۇنقى ئەشۇ مەھمۇد كاشغەرىي زامادىن تارتىپ قوش تىللىق ھەتتا ك يىلالر

 مانىسىنىڭزىيالىلىرى ئارىسىدا مودىغا ۋە نورمال ئادەتكە ئايالنغان . شۇڭالشقا ، يۇرتىمىزدىكى زا

" ئالىي مەكتەپلىرى بولغان " قەشقەر ساچىيە مەدرىسەسى" ۋە " كۇچا ساقساق مەدرىسەسى

غۇرچىدىن تكەن ( مۇدەررىسلەرنىڭ ھەممىسى ئانا تىل ئۇيۆردا دەرسگۇيلۇق قىلغان ) دەرس ئقاتارلىقال

 . مەزكۇر پ تىللىق زىيالىيالردىن بولغانۆباشقا ، ئەرەپ تىلى ۋە پارىس تىلىنى پىششىق بىلىدىغان ك

ھەدىس  ىرى ( تەفسىر ،ز دەۋرىنىڭ پىروفېسورلئۆيۇرتلىرىدىكى مۇدەررىساخۇنۇمالر ) مائارىپئالىي 

 رسچە . ،"زلىسە ، " خوجاپىز" ) خوجا ھاپىز ئەسەرلىرى ( نى پاۆقاتارلىق دەرسلەرنى ئەرەپ تىلىدا س

 ىياجلىرىنىز دەۋرىنىڭ مەرىپەت ئېھتئۆزلەپ تالىپالرنى يېتىشتۈرۈپ ، ۆ" نى بولسا ئۇيغۇرچە سنەۋائىي

 قامداپ كەلگەن . 

ىغا رىپمائاىگە كەتمىسەكمۇ ، ئىسالمىيەتتىن كېيىنكى ئۇيغۇر ئۇزاق قەدىمدىكى كوماراجىۋا دەۋر

ۇ د بولمىسىم" دەيدىغان تېرمىن مەۋجۇ مائارىپنەزەر سالغىنىمىزدا ، ئۇ چاغالردا گەرچە " قوش تىللىق 

ىنىڭ مائارىپنىڭ ئىزچىل ھالدا ئۇيغۇر مائارىپېرپان ھاياتىدا قوش تىللىق ئ–، ئەمەلىيەتتە ئىلىم 

وش قرىمىز ، ئەمدى ، بۇ خىل ئەمەليەتتىكى ۆقىنى ئىگىلەپ كەلگەنلىكىنى ئېنىق كمۇەييەت سالمى

 مائارىپئەرەبچە مەركەز قىلىنغان قوش تىللىق –نى دەۋر ئاالھىدىلىكى بويىچە " ئۇيغۇر مائارىپتىللىق 

دەۋرى " دېگەن ئىككى  مائارىپەنزۇچە مەركەز قىلىنغان قوش تىللىق خ -دەۋرى " ۋە "ئۇيغۇرچە 

 لۈشىمىز مۈمكىن. ۆۈرگە بت
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ئەسىردە ،  – 10دەۋرى دېگىنمىز ،  مائارىپەرەبچە مەركەز قىلىنغان قوش تىللىق ئ –ئۇيغۇرچە 

ۇيغۇرالر ئلىتىنىڭ پادىشاھى سۇلتان سۇتۇق ئابدۇلكەرىمخاننىڭ باشچىلىغىدا ، ۆئۇيغۇر قارىخانىالر د

يىللىرىغىچە يەنى جۇڭگودا  – 50ڭ ەسىرنىئ – 20ئىسالمىيەتكە مۇشەررەپ بولغاندىن تارتىپ ، 

ز ۆئۋاقىتنى  ئالىدۇ . ئوبدان ئون ئەسىر ەز ئىچىگئۆجۇمھۇرىيەت قۇرۇلغان ۋاقىتقىچە بولغان ئارىلىقنى 

ەسىرلەرگىچە( ئ – 13ئەسىردىن  – 10ئىچىگە ئالغان بۇ دەۋرنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدە )يەنى 

ەفسىر ، تا تمائارىپىنىڭ ئىزىغا سېلىنغان . ئالىي ىپمائارى تەدرىجى ھالدا ئىسالم مائارىپئۇيغۇر 

رچىلىق(، ھەدىس ، رىيازىيات) ماتىماتىكا( ، ئىلمىي نۇجۇم . ) ئاستىرونومىيە( ، تەقۋىم ) كالىندا

يەتكەن  لگەچكە ئۇيغۇرچىدىن باشقا ئەرەبچىدىمۇ كامالەتكەئۆتۈقاتارلىق ئاساسلىق پەنلەر ئەرەپچە 

دىن ىيالىيلىرىزچىققان . بۇ مەزگىلدە ئەرەبچىدە تازا كامالەتكە يەتكەن ئۇيغۇر زىيالىيالر تەربىيلىنىپ 

سۇلمان مۇھەممەد ئەبۇ نەسىر فارابىدەك ئالىمالر ھەممە ئەسەرلىرىنى بىۋاستە ئەرەبچە يېزىپ ، مۇ

 مۇتلەق ،زىنىڭ ئەرەب تىلى بويىچە يېتىشتۈرۈلگەن تاالنتىنى نامايان قىلغان بولسىمۇ ئۆدۇنياسىغا 

لىم ا بۈيۈك ئاز ئەسەرلىرىنى يەنىال ئانا تىلى ئۇيغۇرچە بىلەن يازغان ، بۇنىڭغئۆپ سانلىق ئالىمالر ۆك

تەبەتۇل ئەھمەد يۈكنەكىنىڭ " ئە شائىريۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ " قۇتادغۇ بىلىك" ئاتلىق شاھ ئەسىرى، 

  .مىسال بوالاليدۇ ھەقايىق " ) ھەقىقەتلەر بوسۇغىسىدا( ناملىق يىرىك ئەسىرى قاتارلىقالر 

ئەسىرگىچە بولغان ئارىلىقتا (  – 16ئەسىردىن  – 14بۇ دەۋرنىڭ ئوتتۇرا مەزگىللىرىدە ) يەنى 

ىش ۋە بولسا ، ئۇيغۇرالردىن بۇرۇن مۇسۇلمان بولغان پارسالرنىڭ ئىسالم مەدەنىيىتىنى قوبۇل قىل

دە بىر قەدەر ئالدىدا ەدەبىيات ساھەسىئ –زلەشتۈرۈش جەھەتتە ، خۇسۇسەن ئىسالمىي تىل ئۆ

يخ ، شەازىي مېڭىۋاتقانلىغى ۋە شۇ ۋەجىدىن ئۇالردىن چىققان ئەبۇلقاسىم فىردەۋسىي ، خوجا ھافىز شىير

ىق يىرىك زلىرىنىڭ قايىل قىالرلئۆالرنىڭ شائىرۇراھمان جامىي قاتارلىق دمۇسلىھۇددىن سەدىي ۋە ئاب

دۇنياسىدا مۇتلەق ئۈستۈن نوپۇز تىكلەپ  ەدەبىياتئ –ئەمگەكلىرى ئارقىلىق ئورتا ئاسىيا تىل 

للىنىش پ سانلىق تۈركىي تىللىق ئەدىپلەر " يېزىقچىلىقتا پارس تىلىنى قوۆكەتكەنلىكى سەۋەپلىك ك

زەربەيجان الر خىلى بۇرۇنال ، مەسىلەن ، ئەشائىرئادىتى ئەۋج ئېلىپ كەتكەن ، بەزەن تۈركىي تىللىق 

تكەن ئاتاقلىق ئۆ، ھىندىستاننىڭ دېھلى شەھرىدە ياشاپ  ەئەسىرد – 12ى نىزامىي گەنجەۋىي شائىر

ئەسىردە، پارس تىلىدا ئەسەر يېزىشنى باشالپ بەرگەچكە ،  – 13ئەمر خۇسرەۋ دېھلەۋىي  شائىرتۈركىي 

يەنى الر ، خۇسۇسەن دورامچى ياش ئەدەبلەر ئىچىدە پارسگۇيلۇق )شائىركېيىنچە مەيدانغا چىققان 

ولغان ز ئانا تىلى بئۆېزىش ( چېكىدىن ئاشقان دەرىجىدە ئەدەپ كېتىپ ، پارس تىلى بىلەن ئەسەر ي

ق كەن ، بىرايازغىلى بولمايدىغان قوپال تىل " دەپ ئاھانەت قىلىشقا قەدەر يەت شېئىرئۇيغۇر تىلىنى " 

دى غان . خۇدگەرچە شۇنداق بولسىمۇ ، بۇ خىل ھەقسىزلىق ئاخىرقى ھېساپتا ئۇيغۇر تىلىنى نابۇت قىاللمى

شىر كۈرى ئەلىئەسىرىمىزنىڭ ئالدىنقى بابلىرىدا بايان قىلغىنىمىزدەك ، بۇ ھالغا بۈيۈك ئۇيغۇر مۇتەپەك

ەرەسنىڭ زىنىڭ ھەرقانداق پارسپئۆباش بولۇپ قەتئىي خاتىمە بەرگەن ۋە  نەۋائىيئىبنىي غىياسىددىن 

ر لماي كۈرەش قىلىپ ، ئۇيغۇات –تىلىنى الل قىلىدىغان نادىر ئەسەرلىرى ئارقىلىق يىگىرمە يىل ھارماي 

 لمەس ھاياتىي كۈچىنى نامايان قىلغان . ۆتىلىنىڭ 

دەۋرىنىڭ كېيىنكى مەزگىلى ، يەنى  مائارىپئەرەبچە مەركەز قىلىنغان قوش تىللىق  –ئۇيغۇرچە 

ئەسىرنىڭ ئالدىنقى يېرىمىغىچە بولغان ئارىلىققا كەلسەك ، بۇ مەزگىلدە بۈيۈك  – 20ئەسىردىن  – 17

نىڭ ئىزىنى باسقان كېيىنكى ئەۋالدالر ئۇيغۇر تىلىنىڭ مەدەنىيەت ساھەسىدىكى نەۋائىيد ئەلىشىر ئەجدا

ز ئۆئوقۇتۇش ئىشلىرىنى ئۇيغۇر تىلى بىلەن ئېلىپ بارغان ،  –مۇتلەق نوپۇزىنى قوغداپ ، ئوقۇ 
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شىكەستە ، ئەسەرلىرىنى بولسا ، ئومۇمەن ئۇيغۇر تىلى بىلەن يازغان ، بۇنىڭغا خىرقەتىي ، ئاياز 

زەلىلىي . نەۋبەتىي ، ئابدۇرەھىم نىزارىي ، غەرىبىي ، گۇمنام ، سەبۇرىي ، مولال بىالل ، تەجەللىي ، 

جىزىي ۋە مۇسا سايرامىي قاتارلىق نامايەندىلەرنىڭ ئەدەبىي ، تارىخىي ۋە دىنىي ئەسەرلىرى ، ۆم

رنىڭ ئەمگىكى بىلەن رەتلەنگەن شۇنداقال قەدىرخان ياركەندىي ۋە ئاماننىساخان نەفىسىي قاتارلىقال

 ئويغۇر ئون ئىككى مۇقامىنىڭ دۇردانە تېكىستلىرى مىسال بوالاليدۇ . 

 – 20دەۋرى دېگىنىمىز  مائارىپەنزۇچە مەركەز قىلىنغان قوش تىللىق خ –ئەمدى ، ئۇيغۇرچە 

 رسىتىدۇ . بۇۆنى كدەۋرى مائارىپىللىرىدىن باشالنغان ۋە بۈگۈ ن بىز ياشاۋاتقان شۇبۇ ي – 50ئەسىرنىڭ 

ى ن خەنزۇچىنلەت تىلى بولغاۆز ئانا تىلى ئۇيغۇرچىدىن باشقا دئۆيىپيېڭى دەۋردە ، ئۇيغۇر زىيالىلىرى 

ىلىز يىچە ئىنگلەك ، ئىلىمنىڭ تۈرلۈك ساھەلىرى تەقەززا قىلغان ئېھتىياج بوۆئۈگىنىۋاتىدۇ ، بۇنىڭدىن ب

 ۇدەرۋەقە ، ب رۈۋاتىدۇ،ۆك مائارىپتارلىقالر بويىچىمۇ تىلى ، ياپون تىلى ، رۇس تىلى ۋە گېرمان تىلى قا

ونۇم لىتىمىز ۋە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتۆساھەدە ، خۇسۇسەن ئۇيغۇرالرنىڭ خەنزۇ تىلى سەۋىيىسىنى د

جەھەتتە  ۋەتتىكى سۈرئەت قەدىمى تەلەپ قىلىۋاتقان دەرىجىگە يەتكۈزۈشۆرايونىمىز تەرەققىياتىنىڭ ن

ە ز سۈرئەتتەر مەۋجۇد ، بۇ يېتىشسىزلىكلەرنى جىددىي تۇتۇش قىلىپ ، ئەڭ تېھەقىقەتەنمۇ يېتىشسىزلىكل

پسىلى لۈمىدە تەۆتۈگىتىشىمىز كېرەك )بۇ ھەقتە ئەسىرىمىزنىڭ" تەتقىقات ۋە تەرەققىيات " دېگەن ب

ىپ لىنەدبىر قولتتوختىلىمىز( ، بىراق ، بۇ يەردە بىز مۇھاكىمىگە قويۇۋاتقان مەسىلىنىڭ جان يېرى شۇكى ، 

ر لچەمگە يەتكۈزۈش بىئۆلەت تەلەپ قىلغان ۆستۈرۈپ دئۆئۇيغۇرالرنىڭ خەنزۇ تىلى سەۋىيىسىنى 

ساھەسىدىن باشالپ ، تەدرىجىي ھالدا  مائارىپىزىقىنى دەسلەپ ئالىي ي –مەسىلە ، ئۇيغۇر تىل 

ۇ ، بىز ب لەئەمەلدىن قالدۇرۇۋېتىش بولسا ، ماھىيەت جەھەتتىن تۈپتىن ئوخشىمايدىغان باشقا بىر مەسى

 دەسسىتىپ ئىككى مەسىلىنى ھەرگىزمۇ ئارىالشتۇرۇپ قويماسلىقىمىز ياكى بىرىنى يەنە بىرىنىڭ ئورنىغا

 قويماسلىغىمىز الزىم . 

يەنە دېسەك ، يۇقۇرىدا قىسقىچە بايان قىلىنغان تارىخىي پاكىتالر ئوچۇق ھالدا چۈشەندۈرۈپ 

رۈشى يالغۇز بۈگۈنال ۆك مائارىپڭ قوش تىل بويىچە تۇرۇپتۇكى بىرىنچىدىن ، ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنى

بولۇۋاتقان ئىش ئەمەس ، بەلكى ئۇ مىڭ يىلالردىن بۇيان داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان ، ئۇيغۇر خەلقى 

ز ئانا تىلىدىن ئۆئۈچۈن ئادەت بوپكەتكەن بىر ئىش . ئىككىنچىدىن ، ئۇيغۇرالر ھەرقانداق ئەھۋالدا 

تەلەپ قىلغان بۇرچنى ئادا قىلىپ ،  مائارىپى ۋاقىتتا قوش تىللىق ھەرگىزمۇ ۋاز كەچمەيدۇ ، ئەين

مەدەنىيەت تەرەققىياتى نىشان قىلغان پەللىگىمۇ چوقۇم يېتەلەيدۇ . بۇ مەسىلىنى يەنىال بۈيۈك 

ئەڭ مېغىزلىق بايان ئارقىلىق قايىل قىالرلىق ھالدا چۈشەندۈرگەنكى ، ئۇ  نەۋائىيئەجدادىمىز ئەلىشىر 

لۇق ئەسىرى " مۇھاكىمەتۇل لۇغەتەين" ) ئىككى تىل توغرىلىق مۇھاكىمە ( دە ، ئۇيغۇر زىنىڭ قۇتئۆ

ىتىدىنال قوش تىللىق بولۇشقا اليىق قىلىپ يارىتىلغان ، تىل ئۈگىنىشكە ماھىر بىر تەبىئىيخەلقىنىڭ 

مىللەت ئىكەنلىكىنى ئىما قىلىپ مۇنداق دېگەن: " ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇيغۇنلىشىش ئىقتىدارىنىڭ 

تىدىنال پارسالرنىڭكىدىن ئۈستۈن ئىكەنلىكىگە دەلىل ئىسپات بۇنىڭدىنمۇ قايىل قىالرلىق تەبىئىي

ز ئارا ئۆبولمايدۇكى ئۇيغۇرالر بىلەن پارسالردا ياشالرنىڭ ، قىرىالرنىڭ ، چوڭالرنىڭ ، كىچىكلەرنىڭ 

يەنە كىلىپ پارسالردا  ز ئارا ئارىلىشىدۇ ، گەپلىشىدۇ ،ئۆمۇناسىۋىتى ئوخشاش دەرىجىدە بولۇپ ئۇالر 

پرەك ۆپرەك ئۇيغۇرالردا بولسا بىلىمسىز ۋە ساددە كىشىلەر پارسالرغا قارىغاندا كۆبىلىم ۋە زېھىن ئەھلى ك

، شۇنداق بولۇشىغا قارىماي ئۇيغۇرالرنىڭ چوڭىدىن كىچىكىگىچە ، بېگىدىن پۇقراسىغىچە دېگۈدەك 

زلىيەلەيدۇ . ھەتتا ئۇيغۇر ۆالىغا يارىشا سز ھئۆپارس تىلىدىن بەھرىمەن بوالاليدۇ . ھەممىسى 
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 -8،-7ۋە شېرىن ماقالىلەرنىمۇ يازااليدۇ ..." ) شۇ ناملىق ئەسەر ،  شېئىرلىرى پارىس تىلىدا گۈزەل شائىر

 يىل نەشرى (-1988بەتلەر، بېيجىڭ مىللەتلەر نەشرىياتى 

ەك ئىش ا يۈگۈرۈپ كەتكۈدقىسقىسى ، بۈگۈنكى كۈندىمۇ ھولۇقۇپ ، بىر قۇتۇپتىن يەنە بىر قۇتۇپق

يوق . ئىشىنىش كېرەككى ئون ئەسىردىن بۇيان نامىزىنى ئەرەبچە ، دۇاسىنى ئۇيغۇرچە قىلىپ 

 خەنزۇچە قوش تىللىق بولۇشنىڭ –ەۋر تەقەززا قىلغان ئۇيغۇرچە دۋاتقان خەلقىمىز ، بۈگۈنكى يېڭى كېلى

دا ، ھەم پىالنى تۈزگەن چاغ مائارىپز ددىسىدىنمۇ يۈزدە يۈز چىقااليدۇ. شۇڭالشقا ، ۋەلىيلىرىمىۆھ

ىيەت رسە ، خەلقنىڭ يۈكى ئېغىر بوپكېتەرمىكىن دېگەن ياخشى نۆارىپ كئئۇيغۇرچە ھەم خەنزۇچە ما

يېزىقىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇۋېتىدىغان ھەم بىھۇدە ، ھەمدە  –بىلەن بولسىمۇ ، جانىجان ئۇيغۇر تىل 

ىرەك دەپ كىدىغان ناەھلى ئىشنى قىلىپ تاشلىماسلىقلىرى خەلقنىڭ نەپرىتىگە ، تارىخنىڭ لەنىتىگە قال

 قارايمىز .

 

 . تەتقىقات ۋە تەرەققىيات 4

 

 ېزىقىنىڭ ئىستىقبالى ي –ۋە ئۇيغۇر تىل  مائارىپقوش تىللىق  -

ئۆزىنىڭ "مۇھاكىمەتۇل  نەۋائىيبۈيۈك ئۇيغۇر مۇتەپەككۇرى ئەلىشر ئىنبىنىي غىياسىددىن 

ئەسىردىكى تۉركىي  – 15غرىلىق مۇھاكىمە ( ئاتلىق مۇبارەك ئەسىرىدە ، لۇغەتەيىن ")ئىككى تىل تو

ئەدەبىيات ساھەسىدە پارس تىلىنى قوللىنىشقا قىزىقىپ كېتىشى ۋە " تۈركىي  –تىللىق زىيالىيالرنىڭ تىل 

تىل پارس تىلىغا يەتمەيدۇ" دېگەن بىمەنە قاراشنىڭ جەمىيەتتە خېلى كەڭ كۆلەمدە بازار تېپىپ 

ىڭ سەۋەبلىرىنى تەھلىل قىلغاندا ، بۇنىڭ تىل تەتقىقاتىغا ئەھمىيەت بەرمىگەنلىكىنىڭ كېتىشىن

نەتىجىىسىدىن ، يەنى تەتقىقات ئارقىلىق تۈركىي تىلنىڭ ئەمەلىيەتتە ھەرقانداق تىلدىن قالغۇچىلىكى 

ولغان ئىش يوق، كامىل ئىقتىدارغا ساھىب بىر تىل ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ كۆرسىتىپ بەرمىگەنلىكتىن ب

ئىكەنلىكىنى كۆرسەتكەن . ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:" شۇ قەدەر مول نازۇك ئۇقۇمالرنى 

ئىبارىلەر بىرەر كىشى تەرىپىدىن مۇالھىزە قىلىنىپ ، ھەقىقىي ھالىتى  –ئىپادىلەيدىغان بۇ سۆز 

ىلىمسىز ھەم بېلى كۆرسىتىپ بېرىلمىگەنلىكتىن تاكى مۇشۇ كۈنگىچە يوشۇرۇن ھالەتتە تۇرۇپ قالغان . ب

يېزىشقا كىرىشىپ كەتكەن .  شېئىربوش تۈرك يېگىتلىرى ئاسانلىقنى قوغلىشىپ ، پارس تىلى بىلەن 

ۋەھالەنكى ، ئەگەر ئۇالر ياخشى مۇالھىزە قىلىپ كۆرگەن ۋە ئىشنىڭ ھەقىقىتىگە چوڭقۇر چۆككەن بولسا 

تىلدىكى ھەرقانداق پىكىرنى  ئىدى ، ئۆز تىلىدىكى شۇ قەدەر كەڭ ئىمكانىيەتنى تاپقان ۋە بۇ

لىق ۋە داستانچىلىق سەنئەتلىرىنى بىماالل جەۋالن قىلدۇرۇش تېخىمۇ شائىرئىپادىلەش ، خوش سۆزلۈك ، 

ئاسان ئىكەنلىكىنى بىلگەن بوالتتى "،"ھەممە سەۋەبلەرنىڭ ئەڭ مۇھىمى شۇكى ، تۈركىي تىلنىڭ پارس 

ەلىيەتتىكى شۇقەدەر نازۇك ۋە ئەۋرىشىم تەرەپلىرى تىلىغا قارىغاندا شۇنچە ئارتۇقلىقى ،'ئۇنىڭ ئەم

نەزم قاىدىللىرى تەرقىسىدە نامايان قىلنمىغان، ئەكىسىچە ، مەخپىيەتخانىغا تاشلىنىپ قىلىپ 

_بەتلەر . ئەسلى مەتن 28_،26شۇناملىق ئەسەر ، )قاراڭ: ئۇنتۇلۇشقا ئاز قالغان"

_يىلى نەشرى ( .دىمەك . ئەلىشىر 1988_بەتلەر .بىيجىڭ مىللەتلەر نەشىرىياتى79_،78_،77

ناۋاىينىڭ قارشىچە ،بىر تىلنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە ئۇنىڭ ھەقلىق ئورنىنى ئەبەدىيەتلىك قوغداپ 

قېلىشتا ، ئۇنىڭغا تالىق تەتقىقاتنى ئەستايىدىللىق بىلەن ياخشى ئىلىپ بىرىش ياكى بارماسلىق 
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 ،'ئاجايىپ مۇھىم رول ئوينايدۇ.

جۈش  مائارىپدىكى ئۆز ئەھۋالىمىزغا كەلسەك ، بۈگۈنكى قوش تىللىق _ئەسىر21ئەمدى، 

ۋە  ىنىستىتوتئۇرۇپ راۋاجلىنۋاتقان بۇ يىڭى دەۋرىمىزدە ،ھىچ ئويلىمغان بىر ئەھۋال "ئالىي مەكتەپ ،'ئ

ەدەم ئوتتىرا تىخنىكومالردا پەۋقۇلئاددا كەسىپلەردىن باشقا كەسىپلەرنىڭ ھەممىسىدە قەدەممۇ ق

قارىتا  قۇ_ ئوقۇتۇشنى يولغا قويۇش كىرەك " )قاراڭ :"شىنجاڭدا ئازسانلىق مىللەتلەرگەخەنزۇچە ئو

ىرياتى _بەت ،بىيجىڭ مىللەتلەر نەش19ئىلىپ بىرىلغان قوش تىللىق ئوقۇ _ئوقۇتىشى ۋە تەتقىقاتى "

ەن ىگ_يىلى نەشرى( دىگەن پىكىرنىڭ ئوتتۇرغا قويلۇشى ۋە بۇپەكىرنىڭ "قەدەممۇ _ قەدەم " د2001

ر ە :"مەزكۇۋاقىت جەدۋىلى قىسمىمۇ ئىلىپ تاشلىنىپ ،'ئوپۇل __تۇپۇلال ئىجراغا پەرما نقىلىنىشى بىزد

لۇپ راغا قويۇپىكىر ۋە ئىراالرمۇ تەتقىقات ئاساسى تازا مۇكەممەل بولمىغان ئەھۋالدا ئوتتۇرىغا ۋە ئىج

قتىكى ڭ بۇ قىسمىدا مۇشۇ ھەقالدىمۇ _قانداق ؟ دىگەن سەمىمىي ئوينى پەيدا قىلدى . ئەسىرىمىزنى

 ئىزدىنىشلىك مۇالھىزىمىزنى ئىلىم ۋە ئەمەل ئەھلىلىرىنىڭ مۇھاكىسىگە مۇنداق قويىمىز :

 

 نىڭ مەملىكىتىمىز مىقياسىدىكى ئومۇمىيەتلىك ئەھۋالى مائارىپ. قوش تىللىق 1

ېشىغا بنىڭال بۈگۈنكى كۈندە ، يالغۇز ئۇيغۇر خەلقى مائارىپشۇنى بىلىش كېرەككى ، قوش تىللىق 

الرغا كېلىۋاتقان توي ئەمەس . بەلكى ئۇ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى زېمىنىدا ياشاۋاتقان ، خەنزۇ

ورتاق ئئاز سانلىق مىللەتنىڭ ئومۇمىي مەدەنىيەت تۇرمۇشىغا  55سىلىشتۇرغاندا ساندا ئاز بولغان 

ادىسىسىنىڭ پۈتكۈل ەربىيە ھت –چۈشكەن بىر مەرىكىدۇر . ھالبۇكى بۇ ئومۇمىيەتلىك تەلىم 

ىز مەملىكىتىمىز مىقياسىدىكى ئومۇمىيەتلىك تەتقىقات ئەھۋالىنى ئۈگىنىپ ۋە چۈشىنىپ ئوتۈشىم

يىلى مايدا ، " جۇڭگو ئازسانلىق مىللەتلەر قوش  – 1979ھەقىقەتەن زۆرۈر . بىزنىڭ ئۈگىنىشىمىزچە 

ى مائارىپجۇڭگونىڭ قوش تىللىق وقۇتۇش تەتقىقات جەمئىيىتى " قۇرۇلغاندىن كېيىن ئ –تىللىق ئوقۇ 

ىنىڭ ارىپمائيىلدىن يىلغا ئۆز سەۋىيىسىنى ئۆستۈرۈپ ، بۈگۈنكى كۈنگە كەلگەندە ، ئۇ ئومۇمىي جۇڭگو 

يىگىرمە  نىڭمائارىپمۇھىم تەركىبىي قىسمى بوپقالدى . تېخىمۇ ئەھمىيەتلىك يېرى شۇكى ، قوش تىللىق 

م "قوش شۇناشلىق ئىلمىغا تەۋە يېڭى بىر تارماق ئىلىنەچچە يىللىق تەتقىقاتى جۇڭگو زېمىنىدە تىل

 پېشقەدەم باشتا قابىل -تىللىق ئىلمى" نى بارلىققا كەلتۈردى . مەزكۇر قوش تىللىق ئىلمى شۇ تۇرقتا

ىر ئىلىم بئالىملىرى ، ئاياغدا ماھىر ياش ئىزباسار مۇتەخەسسىسلىرى بولغان زور ھاياتى كۈچكە لىگە 

لالرنى ونىڭ ، شۇنداقال دۇنيانىڭ ئىلىم سورۇنلىرىدا كۆزگە كۆرۈنەرلىك روساالھىيىتى بىلەن جۇڭگ

ارقىلىق ئئوينىماقتا . مەزكۇر قوش تىل ئىلمى ئۆزىنىڭ نەزەرىيە ئاساسلىرى ۋە ئەمەلىي خىزمەتلىرى 

ىكى ىڭ پۈتكۈل مەملىكىتىمىز مىقياسىدمائارىپئىلمي يوسۇندا شەرھىلەپ كرلىۋاتقان قوش تىللىق 

ىر قانچە بدىكىدەك تۆۋەنتلىك تەتقىقات ئەھۋالىنى ئەڭ قىسقا جۈملىلەر بىلەن يىغىنچاقالپ ، ئومۇمىيە

 تەرەپتىن چۈشىنىشىمىز مۈمكىن : 

 

 نىڭ نەزەرىيە ئاساسلىرى بويىچە تەتقىقات ، مائارىپبىرىنچى ، قوش تىللىق 

ەپەندىم ۋە ماشۈلياڭ بۇ ساھەدە ، مەملىكىتىمىزنىڭ ئاتاقلىق تىلشۇناسلىرى بولغان يەن شۈجۈن ئ

ى نەزەرىيىسى تەتقىقاتىنىڭ مائارىپئەپەندى قاتارلىقالرنى جۇڭگو ئازسانلىق مىللەتلەر قوش تىللىق 

سەردارلىرى دېيىشكە بولىدۇ ، چۈنكى ، ئۇالر ئۇزۇن يىلالر جاپالىق ئەمگەك سەرپ قىلىپ ئىلمىي 

ەسەرلىرى ئارقىلىق ، مەملىكىتىمىزدىكى تەكشۈرۈش ئېلىپ بىرىش نەتىجىسىدە يېزىپ چىققان بىر قاتار ئ
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نىڭ نەزەرىيە مەسىلىلىرىنى مائارىپسانلىق مىللەتلەرگە قارىتا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان قوش تىللىق  ئاز

تەتقىقات يۈكسەكلىكىدە يورۇتۇپ بەرگەن . ئااليلۇق ، يەن شۈجۈن ئەپەندىم ئۆزىنىڭ " جۇڭگو 

ئىنىستىتوتى نەشرىياتى  سانائەتايان " ) ئوتتۇرا جۇڭگو سېلىشتۇرما تىلشۇناسلىقى ھەققىدە قىسقىچە ب

يىل نەشرى( ناملىق كىتابىدا ، مەملىكىتىمىزدىكى خىلمۇ خىل مۇرەككەپ تۈس ئالغان قوش  – 1985

تىللىق ، ھەتتا كۆپ تىللىق بولۇش ھادىسىسىسنى سىستېمىلىق ھالدا تەھلىل قىلىپ ، جۇڭگو سېلىشتۇرما 

ە ئاساسلىرى ۋە تەتقىقات ئۇسلۇبىنى ئەتراپلىق شەرھىلەپ كۆرسەتكەن ، ئۇ تىلشۇناسلىغىنىڭ نەزەرىي

تۈزۈمىنى يولغا قويۇش ، بۇنىڭغا  مائارىپمەزكۇر ئەسىرىدە ، يەنە مەملىكىتىمىز مىقياسىدا قوش تىللىق 

قانۇنىنى يولغا  مائارىپمۇناسىپ كېلىدىغان يېڭى تىپتىكى دەرسلىكلەرنى تۈزۈپ چىقىش ، قوش تىللىق 

ىنى راۋاجالندۇرۇش قاتارلىق مەسىلىلەرنىڭ نەزەرىيە مائارىپقويۇش ، شۇ ئارقىلىق جۇڭگونىڭ مىللەتلەر 

ئاساسلىرىنى تۈنجى بولۇپ يورۇتۇپ بەرگەن . ماشۈلياڭ ئەپەندى بولسا ئۆزىنىڭ "قوش تىللىق بولۇش 

 1يىل -1981 ژۇرنىلىمەسىلىسىگە بولغان تەتقىقاتقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك" ) "خەنزۇچە ئۈگۈنۈش" 

 ژۇرنىلىيېزىقى"  –ئوقۇتۇش " ) "مىللەتلەر تىل  –سان ( ، " قوش تىللىق بولۇش ۋە قوش تىللىق ئوقۇ  –

ى" مائارىپسان ( ، " قوش تىل تەتقىقاتىدىكى قوش سۆزلەر مەسىلىسى " )"مىللەتلەر  – 2يىل  – 1986

ۋە قوش تىل تەتقىقاتىدىكى بىر نەچچە سان ( ، " قوش تىل ھادىسىسى  – 6يىللىق -1988 ژۇرنىلى

يىل نەشرى( قاتارلىق بىر قاتار مۇھىم ئىلمىي  – 1988مەسىلە " ) بېيجىڭ تىل ئىنىستىتوتى نەشرىياتى

ئوقۇتۇش ھەققىدە " ، " قوش تىللىق -ئەسەرلىرىدە شۇنداقال " مىللەتلەر يېزىقى ۋە قوش تىللىق ئوقۇ

ئوقۇتۇشنى تىرىشىپ ياخشى قىاليلى -ۇق " ، قوش تىللىق ئوقۇبولۇش مەسىلىسى ھەققىدە سۆزلەنگەن نۇت

" قاتارلىق مۇھىم نۇتۇقلىرىدا ) بۇ نۇتۇقالر مەركىزى مىللەتلەر ئۇنۋېرسىتىتى نەشرىياتى نەشر قىلغان " 

ماشۈلياڭ مىللەتلەر تەتقىقات ئەسەرلىرى " ناملىق توپالمغا كىرگۈزۈلگەن ( قوش تىللىق بولۇشنىڭ 

ھادىسىسىنىڭ شەكىللىنىش سەۋەبلىرى ،  ئىجتىمائىيلىكىتىمىزدە قوش تىللىق بولۇش تەدبىرى ، مەم

ئازسانلىق مىللەتلەر رايونلىرىدىكى قوش تىللىق بولۇش ھەتتا كۆپ تىللىق بولۇش ھادىسىسى ۋە 

يېزىق سىياسىتى ، قوش تىللىق بولۇش ۋە ئاز سانلىق مىللەتلەر  –پارتىيەنىڭ مىللەتلەر تىل 

ىكى زامانىۋىلىشىش قۇرۇلۇشى قاتارلىق مەسىلىلەرگە قارىتا ئۆزىنىڭ ئىزدىنىش ۋە رايونلىرىد

چۈشەنچىلىرىنى شەرھىلەپ ، مەملىكىتىمىز قوش تىلچىلىق ئىلمىنىڭ نەزەرىيە ئاساسلىرىنى تېخىمۇ 

تولۇقلىغان . ئۇندىن باشقا ، يېقىنقى يىلالردىن بۇيان پروفېسسور گەي شىڭجج ئەپەندى يازغان " قوش 

بىر قاتار ئەسەرلەر  ئائىتقا مائارىپئوقۇتۇش ئاساسىي بىلىملىرى"قاتارلىق قوش تىللىق  –تىللىق ئوقۇ 

نەشر قىلىنىپ ، مەملىكىتىمىز قوش تىلچىلىق ئىلمىنىڭ كۈندىن كۈنگە پىشىپ يېتىلىۋاتقانلىقىنى نامايان 

بەتلەر ،  – 11، -10توم  – 2ئوقۇتۇش ۋە تەتقىقات " ، -قىلماقتا ) قاراڭ : " قوش تىللىق ئوقۇ

 يىل نەشرى( .  – 1999مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنۋېرسىتىتى نەشرىياتى 

 

 نىڭ مەقسىتى ۋە غايىسى ھەققىدىكى تەتقىقات . مائارىپئىككىنچى ، قوش تىللىق 

نىڭ نۆۋەتتىكى ماقسىتى ۋە ئۇنىڭ ئاداققى غايىسى مائارىپجۇڭگودا يولغا قويۇلغان قوش تىللىق 

؟ بۇ مەسىلە جۇڭگودىكى پۈتكۈل ئازسانلىق مىللەتلەر ، خۇسۇسەن تارىختىن بۇيان ئۆزىنىڭ  زادى نېمە

يېزىقى بار بولۇپ كېلىۋاتقان مىللەرلەر ئەڭ كۆڭۈل بۆلۈدىغان ئەڭ مۇھىم ۋە ئەڭ نازۇك بىر  –تىل 

رىنىڭ تەتقىقات مەسىلە بولۇپ ، مەملىكىتىمىز ئالىملىرى بۇ ھەقتىمۇ كۆپ تەرەپلىمىلىك ئىزدىنىپ ، ئۆزلى

سەمەرىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان . ئااليلۇق . " جۇڭگو مىللەتلەر تىلشۇناسلىقى تارىخى " ۋە " 
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مىللەتلەر تىلشۇناسلىقى نەزەرىيىسى ۋە ئەمەلىيىتى " قاتارلىق خاس ئەسەرلىرى ، شۇنداقال ئۆزى 

ق تۆت توملۇق ئىلمىي ماقالىالر ئوقۇتۇش ۋە تەتقىقات " ناملى-نەشرگە تەييارلىغان " قوش تىللىق ئوقۇ

 –ى نەزەرىيىچىسى ۋە قوش تىللىق ئوقۇ مائارىپتوپلىمى ئارقىلىق ئىلىم ساھەسىگە تونۇلغان مىللەتلەر 

ر ۋاڭ يۈەنشىن ئەپەندى مۇنداق يازىدۇ : " وەمەلىيەتچىسى ، پروفېسسور ، دوكتئوقۇتۇش ئ

 مائارىپەمەلىيلەشتۈرۈلىۋاتقان قوش تىللىق مەملىكىتىمىزدىكى ئاز سانلىق مىللەتلەر رايونلىرىدا ئ

تۈزۈمى بولسا ئاز سانلىق مىللەرلەرنىڭ تىل ۋە مەدەنىيىتىنى ساقالپ قېلىش ، قوغداش ۋە تەرەققىي 

قىلدۇرۇش ، شۇنداقال ئازسانلىق مىللەتلەرنىڭ مەۋجۇدلۇقى ۋە تەرەققىياتىغا بېرىپ تاقىلىدىغان كۆز 

نى ئۆز ئارا بىرلەشتۈرۈش چىقىش نۇقتىسى مەنپەئەتلگۈسىدىكى بىلەن كە مەنپەئەتئالدىدىكى نەق 

ئەمەلىيىتىدە قوللىنىلىۋاتقان تۈرلۈك ئوقۇتۇش  مائارىپقىلىنغان تۈزۈمدۇر " ، " قوش تىللىق 

لىرىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇشى قاتارلىق جەھەتلەردە پەرقلىق سائەتئۇسلۇبلىرى شەكىل ، جەريان ۋە دەرس 

ە بىرال ، ئۇ بولسىمۇ ، بىرىنچىدىن ، ئازسانلىق مىللەتلەرنىڭ تىلى بىلەن بولسىمۇ ، ئاداققى غاي

مەدەنىيىتىنى ساقالپ قىلىش ، قوغداش ۋە گۈللەندۈرۈش ، ئىككىنچىدىن ، ئازسانلىق مىللەتلەر تىللىرى 

بىلەن خەنزۇ تىلىنى ئوخشاش دەرىجىدە پىششىق بىلىدىغان قوش تىللىق خادىمالرنى تەربىيلەپ ، 

لىق مىللەتلەر رايونلىرىنىڭ ئىقتىسادى ۋە مەدەنىيەت ئىشلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئازسان

خىزمەت قىلىشتىن ئىبارەتتۇر " ) ۋاڭ يۈەنشىن : " جۇڭگو مىللەتلەر تىلشۇناسلىغى نەزەرىيىسى ۋە 

 ( . يىل نەشرى  – 2002، بەتلەر ، بېيجىڭ مىللەتلەر نەشرىياتى  - 323، -322ئەمەلىيىتى " ، 

 

قانۇن ۋە  دائىرېزىق قوللىنىش مەسىلىسىگە ي –ئۈچىنچى ، ئاز سانلى مىللەتلەرنىڭ تىل 

 سىياسەتلەر ھەققىدىكى تەتقىقات . 

يېزىق قوللىنىش -مەملىكىتىمىز ئالىملىرى پارتىيە ۋە ھۆكۈمىتىمىزنىڭ ئازسانلىق مىللەتلەرنىڭ تىل

ھۆكۈمەت  –، شۇنداقال ھەر دەرىجىلىك پارتىيە  چىقارغان قانۇن ۋە سىياسەتلىرى دائىرمەسىلىسىگە 

نى ئەمەلىلەشتۈرۈشكە قارىتا قولالنغان تەدبىرلىرى ئۈستىدىكى مائارىپىلىرىنىڭ قوش تىللىق دائىر

تەتقىقاتىمۇ ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىپ كىلىۋاتقانلىقى كۆرۈلىدۇ . ئااليلۇق ، ئۆزىنىڭ " مەدەنىيەتتىكى 

" قاتارلىق ۋەزىنلىك  مائارىپ" ۋە مىللەتلەر ، مەدەنىيەت ۋە  ئارىپمائۆزگىرىش ۋە قوش تىللىق 

خاس ئەسەرلىرى بىلەن ئىلىم ئەھلى ئارىسىدا شۆھرەت قازانغان پروفېسسور ، دوكتور تېڭ شىڭ 

مىنىستىرلىكى فىلولوگىيە پەنلىرى بويىچە نۇقتىلىق تەتقىقات  مائارىپئەپەندىنىڭ باشچىلىغىدا ، 

ئەسىر جۇڭگو ئازسانلىق مىللەتلىرى ۋە  – 20ىنىڭ ھاۋالىسى بويىچە يېزىلغان " ئېلىپ بېرىش مەركىز

نەزەرىيە ، سىياسەت ۋە ئەمەلىيەت " ناملىق يىرىك خاس ئەسەردە " ئازسانلىق مىللەتلەر – مائارىپ

 سىياسىي نەزەرىيىلەر ۋە سىياسەتلەر " دەپ مەخسۇس بىر باپ ئېچىلغان . دائىرىغا مائارىپقوش تىللىق 

قا مائارىپمەزكۇر باپتا ، جۇڭگودىكى ئازسانلىق مىللەتلەر رايونلىرىدا يولغا قويۇلغان قوش تىللىق 

ئاساسىي نەزەرىيلەر نىسبەتەن تەپسىلى بايان بىلەن چۈشەندۈرۈلگەندىن باشقا ، جۇڭگودا  دائىر

نۇن ، سىياسەت ۋە چىقىرىلغان قا دائىريېزىقىغا  –جۇمھۇرىيەت قۇرۇلغاندىن بۇيانقى مىللەتلەر تىل 

بەلگىلىمىلەر يىل تەرتىپى بويىچە تىزىلىپ ، بىرمۇ بىر شەرھىلەنگەن . شۇ باپنىڭ جۇڭگو مىللەتلەر تىل 

يېزىق خىزمىتىنىڭ فاڭجېن ، ۋەزىپە ۋە تەدبىرلىرى ئۈستىدە توختالغان قىسمىدا مۇنداق دېيىلىدۇ : "  –

لغان دۆلەت مىللەر ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ يىلى گوۋۇيۈەن تەرىپىدىن تەستىقالپ تارقىتى – 1991

يېزىق خىزمىتىنى تېخىمۇ ياخشى ئىشلەش توغرىسىدا كوكلەت ( ئىدا ،  -) ئازسانلىق مىللەتلەر تىل
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ئەھۋالى ئوبيېكتىپ ھالدا تەھلىل  رېئاليېزىق خىزمىتىنىڭ  –جۇڭگودىكى ئاز سانلىق مىللەتلەر تىل 

يېزىق خزمىتىنىڭ فاڭجېنى ،  –ر جۇڭگو مىللەتلەر تىل يىلال – 1990قىلىنىش بىلەن بىر چاغدا ، 

 ۋەزىپىسى ۋە قوللىنىلىدىغان تەدبىرلەر ئوتتۇرىغا قويۇلغان . قىسقىچە قىلىپ ئېيتقاندا مۇنداق:

يېزىق خىزمىتىنىڭ ئەمەلىيىتى شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى ،  –مەملىكىتىمىز مىللەتلەر تىل 

ئورتاق  لەتلەرنىڭەر باراۋەرلىكىنى ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى ۋە مىلمۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىش ، مىللەتل

ىملىقىنى گۈللىنىشىنى قوغداش ۋە ئىلگىرى سۈرۈش ، شۇنداقال ئازسانلىق مىللەتلەر رايونلىرىنىڭ مۇق

رلەر ساقالش قاتارلىق جەھەتلەردە ئوخشاشال مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە . بۇ ھەقتە تۆۋەندىكى پىكى

 قويۇلىدۇ :  ئوتتۇرىغا

، يېزىق خىزمىتىنىڭ يېتەكچى ئىدىيىسى ۋە ئاساسىي فاڭجېنى بولسا –. يېڭى دەۋر مىللەتلەر تىل 1

ڭ يېزىق باراۋەرلىكى پرىنسىپىدا چىڭ تۇرۇپ ، ئازسانلىق مىللەتلەرنىڭ ئۆزلىرىنى –ىسىزمنىڭ تىل كمار

اپالەتلىك قىلىش ، ھەر مىللەت ېزىقىنى قوللىنىش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇش ئەركىنلىكىگە كي –تىل 

ئىش  ىسى قىلىپخەلقىنىڭ ئىتتىپاقلىقىغا ، ئالغا بېسىشىغا ۋە گۈللىنىشىگە پايدىلىق بولۇشنى چىقىش نۇقت

، ، ئاكتىپايرىم يېتەكچىلىك قىلىشئ –كۆرۈش ، ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەش ، ئايرىم 

ق ۇ ئارقىلىىل يېزىق خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇش ، شئېھتىياتچان ۋە مۇۋاپىق ئۇسۇل بىلەن مىللەتلەر ت

يۈزلۈك ئازسانلىق مىللەتلەر رايونلىرىنىڭ سىياسلىي ، ئىقتىسادى ۋە مەدەنىيەت ئىشلىرىنىڭ ئومۇم

لۇشىنى تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ، شۇنداقال دۆلەتنىڭ سوتسيالىستىك زامانىۋىلىشىش قۇرۇ

 ىلىشتىن ئىبارەتتۇر . ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن خىزمەت ق

يېزىق  –يېزىق سىياسىتىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش : مىللەتلەر تىل  –يېڭى دەۋر مىللەتلەر تىل  – 2

يېزىق نەزەرىيىسى  –تۈزۈم قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىش ، ماركىسىزىملىق مىللەتلەر تىل  –خىزمىتىنىڭ قانۇن 

ويىچە قاىدىلەشتۈرۈش ، ئۆلچەملەشتۈرۈش ۋە ېزىقى بي –ۋە سىياسىتىنى تەشۋىق قىلىش ، مىللەتلەر تىل 

يېزىقى بويىچە تەرجىمە قىلىش ، نەشر  –ئۈچۇرالشتۇرۇش خىزمىتىنى ئوبدان ئىشلەش ، مىللەتلەر تىل 

ەسەرلەرنى ئاڭلىتىش ، تېلېۋىزور ۋە قەدىمىي ئ رادىئوئېلىپ بېرىش ، خەۋەرلىشىش ،  مائارىپقىلىش ، 

يېزىقى بويىچە  –ىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ، مىللەتلەر تىل رەتلەش قاتارلىق ئىشالرنىڭ راۋاجل

تىش ، ھەمكارلىشىش ۋە ئۆز ئارا ئىلىم ئالماشتۇرۇش قىالاليدىغان خادىمالرنى تەربىيلەشنى كۈچەي

يېزىق ئۈگىنىشكە رىغبەتلەندۈرۈش قاتارلىقالردىن  –شۇنداقال ھەرقايسى مىللەتلەرنى ئۆزئارا تىل 

 ئىبارەت . 

يېزىق خىزمىتىنىڭ فاڭجېن ۋە ۋەزىپىلىرىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش ئۈچۈن  –تىل  . مىللەتلەر3

ئايرىم يېتەكچىلىك  –قوللىنىدىغان تەدبىرلەر بولسا ، ئەمەلىيەتنى چىقىش نۇقتىسى قىلىپ ئايرىم 

يېزىقلىرىنىڭ قوللىنىلىش ۋە يولغا قويۇلۇش خىزمىتىنى ھەقىقىي  –قىلىش ، ئاز سانلىق مىللەتلەر تىل 

ىشتە ياخشى ئىشلەش ، قەدىمدىن بۈگۈنگىچە ئومۇميۈزلۈك قوللىنىلىپ كەلگەن مىللەتلەر رەۋ

يېزىقلىرىغا نىسبەتەن ئۈگىنىش ، قوللىنىش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇش خىزمىتىنى داۋاملىق ياخشى ئىشلەش 

يوننىڭ يېزىقنىڭ شۇ مىللەت مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيە يۈرگۈزۈۋاتقان را –، مىللىي تىل 

سىياسىي ، ئىقتىسادىي ۋە مەدەنىيەت قاتارلىق ھەرقايسى ساھەلىرىدە ئومۇميۈزلۈك قوللىنىلىشىغا 

ھەقىقىي رەۋىشتە كاپالەتلىك قىلىش ، شۇنداقال مىللىي يېزىقنىڭ قاىدىلەشتۈرۈلۈشى ۋە 

الردىن ئۆلچەملەشتۈرۈلۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ ، ئۇنى كۈنسايىن مۇكەممەللەشتۈرۈش ..." قاتارلىق

نەزەرىيە ،  – مائارىپئەسىر جۇڭگو ئازسانلىق مىللەتلىرى ۋە  20ئىبارەت . ) قاراڭ : تېڭ شىڭ : " 
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يىل  – 2002، بەتلەر. بېيجىڭ مەللەتلەر نەشرىياتى  - 352،  -351سىياسەت ۋە ئەمەلىيەت " ، 

 نەشرى(

 مائارىپ دېمەك ، يۇقۇرىدىكى نەقىللەردىن كۆرۈۋېلىش تەس ئەمەسكى، قوش تىللىق

نى مەملىكىتىمىز مىقياسىدا ، ،مەيلى نەزەرىيە ئاساسى جەھەتتىن بولسۇن ،مەيلى مەقسەت ،نىشا

زلۈك كاپالىتى جەھەتتىن بولسۇن ئوموميۈ يجەھەتتىن بولسۇن ۋە مەيلى سىياسەت جەھەتتىكى قانۇنى

نىڭ پمائارىللىق مۇكەممەل تەتقىقات ئاساسىغا ئىگە .ئەمدى بۇ تەتقىقاتالر ئەمەلىيەتتە، قوش تى

 نى زۆرۈرىبولۇشدۆلىتىمىز ئازسانلىق مىللەتلەر رايونلىرىدا ئوموميۈزلۈك ساغالم تەرەققىياتقا ئىگە 

ئاز لگەندە ،'ئاساسالر بىلەن ھىساپلىندۇ .ئەڭ مۇھىمى ،بۇ نەقىللەرنىڭ ھىچ بىرسىدە مەلۇم باسقۇچقا كە

ە ئىچىدە بوغۇپ قويۇشقا دائىر ەنمۇئەييسانلىق مىللەتلەر تىل _يىزىقلىرنىڭ چەكلەش ۋە 

ى مەزكۇر ئۇچرايدىغانلىقىغا ئىما . ئىشارەت قىلىدىغان بىرەر جۈملىمۇ ئۇچرىمايدۇكى ، بۇ ھال بىزن

پ تەتقىقاتالرنىڭ روھىنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ بۈگۈنكى ئەھۋالىغا تەدبىقال

 كۆرۈشىمىزگە ئۈندەيدۇ .

 

 ڭ نۇقتىلىق تەتقىقات ئەھۋالى،نىمائارىپ. قوش تىللىق 2

 بۇ يەردىكى نۇقتىلىق تەتقىقات دېگىنىمىز ، مەملىكىتىمىزدىكى ئازسانلىق مىللەتلەرنىڭ

ىم بىر بىر مىللەتكىال قارىتىپ ياكى ئاير مۇئەييەنھەممىسىگە ئەمەس ، پەقەت ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى 

خىل  تەتقىقاتنى كۆرسەتمەيدۇ . بۇئازسانلىق مىللەتنىڭال ئەمەلىي ئەھۋالىدىن ئىلىپ قىلىنغان 

ىمۇ ن قىلىنىشتەتقىقات ھەرقانداق بىر ئازسانلىق مىللەتنىڭ ئۆز ئەزالىرىدىن بولغان ئالىمالر تەرىپىدى

 ياكى باشقا مىللەتتىن بولغان ئالىمالر تەرىپىدىن قىلىنغان بولۇشىمۇ مۈمكىن . 

ېلىپ ئىمۇ خېلى مۇكەممەل دەرىجىدە تەتقىقاتىنىڭ بۇ تۈر مائارىپمەملىكىتىمىزدە قوش تىللىق 

تقىق ئەھۋالى تە مائارىپبېرىلماقتا . بىز بۇ يەردە ، مەخسۇس چاۋشىيەن مىللىتىنىڭ قوش تىللىق 

 كىتاپ ۋە قىلىنىپ يېزىلغان " چاۋشىيەن مىللىتىدە قوش تىللىقلىشىشنىڭ شەكىللىنىش جەريانى " دېگەن

ۇ ابنى مانجبۇ تېمىنى چۈشەندۈرۈشكە تىرىشىمىز . بۇ كىت ئۇنىڭدىكى مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنالر ئارقىلىق

ق خاس مىللىتىدىن بولغان دوكتور گۈەن شىنچيۇ خانىم يازغان . گۈەن خانىم ئۆزىنىڭ بۇ بەش بابلى

ئەللىك  تارىخىنى تەتقىق قىلىپ ، جۇڭگودىكى مائارىپئەسىرىدە ، چاۋشىيەن مىللىتىنىڭ قوش تىللىق 

ەك لۇپ ياشاۋاتقان ھەرقايسى ئەل ئىنسانلىرى ئۈچۈنمۇ ئۆرنەك بولغۇدبەش ئازسانلىق مىللەت بو

شىيەن تولىمۇ ئەھمىيەتلىك تەجرىبە ۋە ساۋاقالرنى يەكۈنلەپ چىققان . ئاپتور بۇ ئەسىرىدە ، چاۋ

 رېئالمىللىتىدىكى قوش تىللىقلىشىش ئەھۋالىنىڭ پۈتكۈل جەريانىنى تەتقىق قىلىپ چىقىشنىڭ 

 مائارىپەنزۇچە قوش تىللىق خ –بايان قىلغاندىن باشقا ، " چاۋشىيەنچە  ئەھمىيىتىنى مىغىزلىق

ىچكى تۈزۈمىنىڭ يولغا قويۇلىشىدىن چاۋشىيەن مىللىتىنىڭ قوش تىللىقلىشىشىنى شەكىللەندۈرگەن ئ

تۈزۈمىنىڭ يولغا قويۇلىشىدىن  مائارىپەنزۇچە قوش تىللىق خ –ئامىلالرغا نەزەر " ، "چاۋشىيەنچە 

ن مەخسۇس للىتىنىڭ قوش تىللىقلىشىشىنى شەكىللەندۈرگەن تاشقى ئامىلالرغا نەزەر " دېگەچاۋشىيەن مى

ەمدە ئۆز ھئىككى باپنى ئېچىپ ، ئازسانلىق ئورنىدىكى بىر مىللەت ئەزالىرىنىڭ ھەم ئۆز ئانا تىلىنى 

رىجىدە االقە قورالى بولغان باشقا بىر تىلنى ئوخشاشال پىششىق دەئ –دۆلىتىنىڭ ئاساسلىق پىكىر 

 تاشقى ئامىلالر ۋە ئۇالرنىڭ رولىنى ئاجايىپ تەسىرلىك–ئىگىلەشنى كاپالەتكە ئىگە قىلىدىغان ئىچكى 

 ۋە قايىل قىالرلىق تەسۋىرلەپ كۆرسەتكەن . 
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دوكتۇر گۈەن شىنچيۇ خانىمنىڭ تەتقىقاتىغا ئاساسالنغاندا ، چاۋشىيەن مىللىتىنى 

لەر ئىچىدە ئەڭ يۇقۇرى سەۋىيىلىك قوش تىللىقالشقان ىقى بار مىللەتيېز –مەملىكىتىمىزدىكى تىل 

گە مىللەت قىلىپ چىقىشقا ئاچقۇچلۇق رول ئوينىغان ئىچكى ئامىل مۇنداق تۆت تەرەپنى ئۆز ئىچى

ككىنچى ئالىدۇ : بىرىنچى ، چاۋشىيەن مىللىتىگىال خاس بولغان كۈچلۈك مىللەتپەرۋەرلىك ئېڭى ، ئى

نزۇ ئەپ بىلەن ئۆز مەۋجۇدلۇقىنى ساقالش ئېڭى ، ئۈچىنچى خە چاۋشىيەن مىللىتىگىال خاس بولغان

ى ش ئىدىيىسمەدەنىيىتىگە بولغان قايىللىق ،'ئەمما كۆڭۈل ئازادىلىكىگە ساھىپ بولغان قوش تىللىقلىشى

قوش  ، ئۈمىدۋار ، ئاكتىپ ۋە تىرىشچان تىل ئۈگىنىش پوزىتسىيىسى ، ئەمدى چاۋشىيەن مىللىتىنىڭ

ىرىنچى ، بەلىيەتكە ئايالندۇرۇشتا مۇھىم رول ئوينىغان تاشقى ئامىلالر بولسا : تىللىقلىشىشىنى ئەم

پ بېرىشنى قوغدايدىغان ۋە تەرەققىي ئوقۇتۇش ئېلى-يېزىقى بويىچە ئوقۇ –چاۋشىيەن تىل 

تۈزۈمى ئاستىدىكى  مائارىپۈزۈم تۇرغۇزۇش ، ئىككىنچى ، قوش تىللىق ت –قىلدۇرۇدىغان قانۇن 

 ىپمائارى ئەڭ يۈكسەك سەۋىيە بىلەن ئومۇمالشتۇرۇش ، ئۈچىنچى ، قوش تىللىق نمائارىپئاساسىي 

ئۆزىنى  –بىلەن ئاالقىدار بولغان سەرەمجانالشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى ياخشى ئىشلەش ، تۆتىنچى ، ئۆز 

پ ، بۇ تەرەققىي قىلدۇرۇشقا پايدىلىق بولغان يېڭى شەيئىيلەر ۋە يېڭى ئۆزگىرىشلەرنى قوبۇل قىلى

ق ىنى ئىلگىرى سۈرۈش ) قاراڭ : شۇ ناملىمائارىپىق چاۋشىيەن مىللىتىنىڭ قوش تىللىق ئارقىل

  ، بەتلەر ( .-182،-155،-141،-115،-90،-74، -64،-51ئەسەر،

شنىڭ بىز بۇ يەردە دوكتۇر گۈەن شىنچيۇ خانىم يازغان " چاۋشىيەن مىللىتىدە قوش تىللىقلىشى

ىرىنىال مۇناسىۋەتلىك باپ ۋە مەزمۇن ھالقىلىرىنىڭ ماۋزۇل شەكىللىنىش جەريانى " ناملىق كىتاپنىڭ

يىزىقىنىڭ  –ى ۋە ئۇيغۇر تىل مائارىپتەرجىمە قىلىپ قويدۇق . ئۈمىد شۇكى ، ئۇيغۇر قوش تىللىق 

، كۆڭۈل  تەقدىرىگە كۆڭۈل بۆلىدىغان بارلىق بىلىم ئەھلىلىرى مەزكۇر كىتاپنى ئەستايىدىللىق بىلەن

 ۆزىمىزنىڭاق، كىتاپتا بايان قىلىنغان مۇناسىۋەتلىك جەريان ۋە ئەھۋالالرنى ئقويۇپ بىر ئوقۇپ چىقس

،  مەۋجۇد ھالىتىمىز ۋە تۇرقىمىزغا تەدبىق قىلىپ ، سېلىشتۇرۇپ باقساق ، ئەگەر پەرق تاپساق

ۇ ئىلغار ئئۆزىمىزنىڭ يېتەرسىزلىكىمىزنى بايقىساق ھېچ ئىككىلەنمەي ، بىز بىلەن تەقدىرداش بولغان 

 سانلىق مىللەتتىن ئۈگەنسەك . ئاز 

 

 . ئۆزىمىزنىڭ تەتقىقاتى ۋە بىزگە تالىق تەتقىقاتالر ، 3

للەتلەرگە ھەققىدە ئۆزىمىز ئېلىپ بارغان تەتقىقاتالر شۇنداقال قېرىنداش مى مائارىپقوش تىللىق 

اتلىرى ىقمەنسۇپ باشقا ئالىمالرنىڭ ئۇيغۇر قوش تىلچىلىقى توغرىسىدا خالىسانە ئېلىپ بارغان تەتق

 "يارلىغان بابىدا ئۆز ئىمكانىمچە ئىزدەندىم . پروفېسسور ، دوكتور ۋاڭ يۈەنشىن ئەپەندى نەشرگە تەي

ر ئوقۇتۇش ۋە تەتقىقات" ناملىق تۆت توملۇق ئىلمىي ماقالىلەر توپلىمىنى بىرمۇ بى –قوش تىللىق ئوقۇ 

ە الر ۋە كىتاپالرنى تېپىپ ، مۇتالىالۇرنژ –ۋاراقالپ چىقتىم . تاپالىغىنىمچە ، مۇناسىۋەتلىك گېزىت 

غان ئۈچ قىلدىم . بۇ يەردە ، ئەشۇ ئوقۇپ كۆرگەنلىرىم ئىچىدە ۋەكىللىك خاراكتېرغا ئىگە دەپ قارى

 ئەسەر ئۈستىدە توختىلىپ، ئۆز مۇالھىزەمنى قىسقىچە قويۇپ ئۆتىمەن : 

غان " شىنجاڭدا قوش بىرىنچى ، شىنجاڭ كەسپلەر ئۇنۋېرسىتېتى دىن گاۋ خۇيچېڭ ئەپەندى ياز

تىللىقلىشىشنىڭ كېلىپ چىقىشى ، تەرەققىياتى ۋە رولى ھەققىدە يۈزەكى تەھلىل " ناملىق ئەسەر ، تۆت 

ئوقۇتۇش ۋە تەتقىقات " ئاتلىق -باپ ۋە ئالتە پاراگرافتىن تەشكىل تاپقان بۇ ئەسەر " قوش تىللىق ئوقۇ

ۈلگەن بولۇپ ، ئۇنىڭدا " شىنجاڭدا ياشاۋاتقان ئىلمىي ماقالىالر توپلىمىنىڭ ئۈچىنچى تومىغا كىرگۈز
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مىللەتلەرنىڭ نوپۇسى ، ئولتۇراقلىشىشى ۋە تىل قوللىنىش ئەھۋاللىرى "، " شىنجاڭدا قوش تىللىقلىشىش 

ۋە قوش تىللىقالشقان  مائارىپھادىسىسىنىڭ مەيدانغا كېلىشى ۋە تەرەققىي قىلىشى " ، " قوش تىللىق 

اساسلىق يولى" دېگەن ماۋزۇالر بويىچە مېغىزلىق بايان بېرىلىپ ، خادىمالرنى تەربىيىلەشنىڭ ئ

شىنجاڭدىكى قوش تىللىقلىشىش مەسىلىسى نىسبەتەن توغرا قاراش بىلەن لىلال مەيداندا تۇرۇپ 

يېزىق  –شەرھىلەنگەن ، ئاالھىدە تىلغا ئېلىشقا ئەرزىيدىغان يېرى شۇكى ، ئەسەرنىڭ " دۆلەتنىڭ تىل 

قلىشىشنى داۋاملىق ساقالپ قالىدۇ ۋە ئۇنى تەرەققىي قىلدۇرىدۇ " دېگەن سىياسىتى قوش تىللى

پاراگرافىدا، شىنجاڭدىكى قوش تىللىقلىشىشنىڭ مەملىكەتنىڭ باشقا ئازسانلىق مىللەتلەر 

رايونلىرىدىكى قوش تىللىقلىشىشقا ئوخشاشال ، " جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنى ئاساسىي قانۇنى " " 

ى قانۇنى " ۋە " جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مائارىپ–ىيىتىنىڭ مەجبۇرىيەت جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇر

مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيە قانۇنى " قاتارلىق دۆلىتىمىزنىڭ ھەرقايسى رايونلىرىدا ئوخشاش 

يىزىق  –قىممەتتە ئاقىدىغان دۆلەتلىك قانۇنالر ، شۇنداقال " شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى تىل 

خىزمىتىنىڭ بەلگىلىمىلىرى" قاتارلىق يەرلىك ئاپتونومىيە ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن چىقىرىلغان مەخسۇس 

بەلگىلىمىلەرنىڭ قوغدىشى ئاستىدا ، يەنە داۋاملىق مەۋجۇد بولۇپ تۇرىدىغانلىقىنى ، شۇنداقال قوش 

ىدىغانلىقى قانۇن ئارقىلىق ئۇنىڭ يەنە ھەقلىق رەۋىشتىكى تەرەققىياتالرغا ئېرىش مائارىپتىللىق 

 ئاساسىي بىلەن ئىلمىي ھالدا شەرھىلەپ كۆرسىتىلگەن . 

مەسىلىسىگە  مائارىپمېنىڭچە گاۋ خۇيچېڭ ئەپەندىنىڭ قوش تىللىقلىشىش ۋە قوش تىللىق 

البۇكى نەسبەتەن چۈشىنىش ۋە چۈشەندۈرۈشلىرى ئىلىي ، سەمىمىي ۋە بىر تەرەپلىمىلىكتىن خالىي ، ھ

شۇنداقال  ىڭ ھەممىسى مۇشۇنداق تونۇشتا بولسا ، شىنجاڭدىكى قوش تىللىقلىشىش ،ئىلىم ئادەملىرىمىزن

خەنزۇچە قوش تىللىق  –قوش تىللىقلىشىشنى قوغدايدىغان ۋە ئۇنى تەرەققىي قىلدۇرىدىغان ئۇيغۇرچە 

 ى تۇيۇق يولغا كىرىپ قالماي ، ساغالم يول راۋاجلىنااليدۇ . مائارىپ

رەت تۇردى يازغان " قوش تىللىقلىشىش ۋە ئانا تىلىمىز " دېگەن ئىككىنچى ، قىرىندىشىمىز نۇس

)قوشما( سانىنىڭ  5-4يىل-2000" شىنجاڭ مەدەنىيىتى " نىڭ  ژۇرنالماقالە ، بۇ ماقالە مۇبارەك 

بىتىگە ئېچىلغان "تىل ۋە تەرەققىيات " دېگەن سەھىپىسىگە بىرىلگەن . ئاپتور نۇسرەت تۇردى  -103

ئىلمىنىڭ سەردارلىرىدىن بولغان چىنگىز ئايتماتوفنىڭ "كۆپ تىللىق بولۇش  جاھان قوش تىلچىلىقى

شەراپەت ، ئەمما ئانا تىلىنى بىلمەسلىك جىنايەت" دېگەن مەشھۇر ئۈزۈندىسىنى ئۆز ماقالىسىگە 

سەھىپە بېشى قىلىش ئارقىلىق ، مۇھاكىمىگە قويۇلغان قوش تىللىقلىشىش مەسىلىسىنىڭ ھەقىقەتەنمۇ 

ئەمما نازۇك بىر ئىش ئىكەنلىكىنى ئوقۇرمەنلەرگە ئۇقتۇرغان ئومۇمىي مەزمۇن ئورامىدىن شەرەپلىك ، 

ئېلىپ ئېيىتقاندا ، بۇ ماقالە قوش تىللىقلىشىشنىڭ نېمىلىكىنى ، قوش تىللىق بولۇشتا ئانا تىلىمىز بولغان 

مەركىزى قىلغان ئۇيغۇر تىلىنىڭ قانداق ئورۇن ۋە قىممەتكە ئىگە ئىكەنلىكى مەسىلىسىنى مۇھاكىمە 

بولۇپ ، ئاخىرىدا " ئانا تىلىمىزنى ئاساسىي ئورۇنغا قويغان ھالدا ، قوش تىللىق بولۇشتىن ئىبارەت بۇ 

ئەمەلىيەتكە ئاكتىپ قاتنىشايلى " دېگەن خۇالسىنى  ئىجتىمائىييېڭى دەۋر تەلەپ قىلىۋاتقان 

نكى كۈندە يالغۇز ئۇيغۇر تىلىال ئەھمىيەتكە ئىگە . ئاپتورنىڭ بۈگۈ مۇئەييەنچىقارغانلىقى بىلەن 

ئەمەس ، بەلكى پۈتكۈل ئۇيغۇر مەدەنىيىتى دۇچ كېلىۋاتقان ،" قوش تىللىقلىشىش" بولۇپ 

ئىپادىلىنىۋاتقان بۇ مەسىلىگە جىددى نەزەر ئاغدۇرۇپ ، ئاكتىپ ئىزدەنگەنلىكى ۋە بۇ ھەكتىكى كۆز 

لەشكە ئەرزىيدۇ . شۇڭا ، مەن بۇ ماقالىنى قارىشىنى دادىل ئوتتۇرىغا قويغانلىقى ھەقىقەتەنمۇ تەقدىر

ئۇيغۇر قوش تىلچىلىقى ئىلمىنىڭ ئەمەلىي رىقابەتتە نۇسرەت بىلەن روناق تېپىشى ئۈچۈن باش قاتۇرغان 
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 ياخشى ئەسەر ، دەپ باھالىدىم . 

ئاستا -استالىنى تەكرار ئوقۇغىنىمدا ، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ تەرەققىيات داۋامىدا ئائەمما ، ماق

ىكى اساسىي مەدەنىيەت بولۇش ئورنىدىن چۈشۈپ قېلىشىغا ئەگىشىپ ، ئۇيغۇر تىلىمۇ تۇرمۇشىمىزدئ

ىن ئۆزىنىڭ مۇقەددەس ئورنىدىن ئايرىلىپ قېلىشقا يۈزلەندى . ئۇيغۇرالرنىڭ مەدەنىيەت جەھەتت

چى نجانلىنالماسلىقى ، تەرەققىيار سەۋىيىسىنىڭ ئىزچىل تۆۋەن بولۇپ تۇرۇشى ..." دېگەن ئىككى

 مىزنى غەشئابزاسنىڭ ئەمەلىيەتتە تولىمۇ پاسسىپ قاراشلىق بىھۇدە ۋايساش بولغانلىقى سېزىلىپ كۆڭلى

 قىلىدۇ . 

للەت ، مەلۇمكى ، بۈگۈنكى جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر بىر قىرىنداش مى

ىتى بىر ئۇيغۇرالرنىڭ مەدەنىيھالبۇكى ئون مىليۇنغا يېقىن نوپۇسلۇق بىر قىرىنداش مىللەت بولغان 

تى مىلياردتىن ئارتۇق نوپۇسلۇق خەنزۇالر ئاساسىي گەۋدە بولغان جۇڭگونىڭ ئاساسلىق مەدەنىيى

 ، ئۇيغۇر بولۇشى مۈمكىن ئەمەس ، ئەلۋەتتە ، ئەمما ، پۈتكۈل ئۇيغۇر مىللىتىگە نىسبەتەن ئېيتقاندا

ىڭ سىي مەدەنىيەت بولىدۇكى ، باشقىالرنمەدەنىيىتى ئۇيغۇرنىڭ ئۆزى ئۈچۈن ئەبەدىلئەبەد ئاسا

يدىلىنىش مەدەنىيىتى ھەرقانچە ئالتۇن مەدەنىيەت بوپكەتسىمۇ ، ئۇنىڭ ئۈچۈن بەرىبىر ئۈگىنىش ۋە پا

غۇر ندا ، ئۇيماتېريالى بولۇدىغان قوشۇمچە نەرسىدىنال ئىبارەت . خاالس ، مۇشۇ نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقا

يەت بولۇش ئورنىدىن چۈشۈپ قالمىدى ۋە مەڭگۈ چۈشۈپ مەدەنىيىتى بۈگۈن ئاساسىي مەدەنى

 قالمايدۇ!.

ى" "ئۇيغۇر تىلىمۇ تۇرمۇشىمىزدىكى ئۆزىنىڭ مۇقەددەس ئورنىدىن ئايرىلىپ قېلىشقا يۈزلەند

ەت بىر مىلل دەپ بەتدۇا ئاۋلىيالىق قىلىشنىڭ ئاساسىي زادى نېمىدۇر ؟! بىزنىڭچە ، ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ

س ىتىال بولۇدىكەن ، ئۇيغۇر تىلى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر تۇرمۇشىدىكى مۇقەددەبولۇپ تۇرۇش ساالھىي

بىز -ىزسئورنىدىن ئايرىلىپ قېلىشقا ھەرگىزمۇ يۈزلەنمەيدۇ، بۇ بىر تەرەپ ، يەنە بىر تەرەپتىن ، 

ۇيغۇر ئۆزىمىزنى " مەن ئۇيغۇرمەن " دەپ مەيدىمىزگە مۇشتالپ يۈرگەنىكەنمىز ، تىرىكال بولساق ئ

: بىزچە  مۇشىمىزدىكى ، مۇقەددەس ئورنىدىن ئايرىلىپ قېلىشقا ھەرگىزمۇ يۈزلەندۇرمەيمىزتىلىنى تۇر

 ، ئۇيغۇر ئۇيغۇر تىلىنى قوغداش دېمەك ئۇيغۇر مىللىتىنى قوغداش دېمەكتۇر ، ئەڭ مۇھىمى ، ئۇيغۇرنى

مىزنى ققىتىلىنى مەۋجۇدلۇق كاپالىتىگە ئىگە قىلىش بىزنىڭ ئەڭ ئىپتىداىي ھەققىمىزدۇركى ، بۇ ھە

 قوغداش ئۈچۈن ، گېزى كەلسە ھېچ ئىككىنەنمەي جېنىمىزنى پىدا قىلىمىز! 

"ئۇيغۇرالرنىڭ مەدەنىيەت جەھەتتىن جانلىنالماسلىغى، تەرەققىيات سەۋىيىسىنىڭ ئىزچىل تۆۋەن 

بولۇپ تۇرۇشى " دېگەندە نېمە كۆزدە تۇتۇلغانكىن؟ ئەگەر جۇڭگودا جۇمھۇرىيەت قۇرۇلغاندىن بۇيانقى 

للىك ئۈچ يىل نەزەردە تۇتۇلغان بولسا ، قاراپ باق : تۇردى ئاكا قاتارلىق بىر قانچە پىشقەدەمنىڭ ئە

ئېغىزىدىال قېپقالغان ئۇيغۇر ئون ئىككى مۇقامى دەسلەپ سىمغا ئېلىندى ، ئاندىن نوتىالشتۇرۇلدى ، 

لۈك تىلالرغا تەرجىمە ئاندىن ئۇنىڭ دۇردانە تېكىستلىرى توم تومى بىلەن نەشر قىلىندى ، ئاندىن تۈر

ىيەتچىلىكتىن شېئىرقىلىنىپ ، دۇنيا مەدەنىيەت خەزىنىسىگە ئېلىندى . ئەدەبىيات گۈلزارى ئەنئەنىۋى 

بالداق  –ھېكايىچىلىققا ، ھېكايىچىلىقتىن پوۋېستچىلىققا ، پوۋېستچىلىقتىن رومانچىلىققا بالداقمۇ 

ەدەم بىلەن تەرەققىي قىلىپ بۈگۈنكى كۈنگە ئۆرلەپ ، خېلىال مەزمۇت ۋە يامان ئەمەس سۈرئەتلىك ق

كەلدى. ھەركەتلىك سەنئەت بولسا ، باشتىكى لەپەر ئېيتىشىش ۋە سەھنە ئەسىرى ئويناشتىن ، 

قۇرۇلمىسى مۇكەممەل بولغان زامانىۋى دىراممىالرنى ئويناشقا ، ئۇنىڭدىن تېلېۋىزىيە ، كىنولىشىشقا 

رۇز قۇتالشلىرى ۋە مەشرەپ چايلىرى بۈگۈنكى كۈندە تەرەققىي قىلدى . ئەسلىدىكى مەھەللىۋى نەۋ
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شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىز ھەتتا پۈتكۈل مەملىكەت مىقياسىدا بىرال چاغدا كۆرسىتىلىپ ، 

 –خەلقىالەمگە ھوزۇرلىنىش بېرەلەيدىغان كۆلەم ۋە سەۋىيىنى ياراتتى ، تەرەققىيات ئەدەبىيات 

،تېبابەت ۋە تېجارەت ، ساھەلىرىدىمۇ ئۆزىنىڭ ئالغا باسقان ،  تسانائەسەنئەت ساھەسىدىن ھالقىپ ، 

 –ئىلغار گەۋدىسىنى كۆرسەتمەكتە ، ئااليلۇق ، "ئارمان" باش بولۇپ يول ئاچقان ئۇيغۇر يىمەك 

ى بۈگۈنكى كۈندە ئۆزىنىڭ "ئامىنە" تەييار چۆپلىرى، "ئابالجان" نانلىرى ۋە سانائەتئىچمەك 

ن رىقابەت بەيگىسىدە زەپەر بويىنى كۆرسەتسە ، ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر "ئىدرىس" قايماقلىرى بىلە

شىپاخانىسى زەربىدارلىقىدىكى ئۇيغۇر تېبابىتى ئۆزىنىڭ دورىگەرلىك ، داۋاالش ۋە كېسەللىكنىڭ 

ئالدىنى ئېلىش قاتارلىق ھەممە تارماقلىرى بويىچە ماس قەدەمدە تەرەققىي قىلىپ ، خۇددى " موڭغۇل 

" ۋە زاڭزۇ تېبابىتى" دېگەنگە ئوخشاشال ، ئۆزىنىڭ جۇڭخۇا تېبابىتى سورۇنىدىكى ئورنىنى " تېبابىتى

ئۇيغۇر تېبابىتى" دېگەن ئالتۇن نام بىلەن يازدۇرۇش ئۈچۈن بوشاشماي كۈرەش قىلماقتا . ئۇيغۇر 

" سودا  تىجارىتىمۇ ، بۇرۇنقى يەككە تىجارەت ۋە كىچىك يايمىچىلىق، چەرچەنچىلىكتىن ، " ئىزچىالر

چەكلىك شىركىتى ، " ئىسمايىل" ئۈزۈم پادىشاھى چەكلىك شىركىتى ، دېگەندەك شىركەتلىشىشكە ، 

تەنھا شىركەتلىشىشتىن ،شىركەتلەر گورۇھى گەۋدىسى ھاسىل قىلىشقا ، تەرەققىي قىلىپ ، ئىشسىز ۋە 

ەم شەكىللەندۈرۈش ئاشسىز قالغان قېرىنداشلىرىنىڭ بېشىنى ئۆزلىرى سىيلىيالىغۇدەك كۆلەم ۋە دەر

 ئۈچۈن چېلىشماقتا ۋە ئېلىشماقتا . 

لۇقىدىكى ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ تومۇرىدا مەھمۇد يېزىقى يادرو-...مانا بۇالر ئۇيغۇر تىل

ەرمەس كەبىي ئەجدادالرنىڭ قېنى ئۇرغۇپ تۇرغان باش ئەگمەس ، بوي ب نەۋائىيكاشغەرىي ، ئەلىشىر 

رئامال كۆرۈش قىلىشى ئارقىسىدا ، تەرەققىيات سەۋىيىسىنى ھە ئۇيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ بوشاشماستىن

،  بىلەن يۇقۇرى كۆتۈرۈپ ، ئالغا سىلجىتىپ كېلىۋاتقانلىقىنىڭ ئايانچلىق مىساللىرى ، خاالس

ۇيغۇر لىقنى ئېتىبارغا ئېلىشى ، " بىرنى بىر دېگۈلۈك " دېگەن ئرېئالدېمەكچىمەنكى ، تەتقىقەت 

 ەتنى لىلال ئەكس ئەتتۈرگەن بولۇشى الزىم ، ئەلۋەتتە . سەمىمىيىتى بىلەن ئەمەلىي

لەرگە ئۈچىنچى ، ۋاڭ جېنبېن ۋە ئابال ئەمەت يولداشالر يازغان " شىنجاڭدا ئازسانلىق مىللەت

 -2000ئوقۇتۇش ۋە تەتقىقاتالر" ) بىيجىڭ مىللەتلەر نەشرىياتى  –ئېلىپ بېرىلغان قوش تىللىق ئوقۇ 

 خاس ئەسەر، بۇ ئەسەر مەزكۇر تېمىدىكى تۇنجى خاس ئەسەر بولۇش يىل نەشرى( ناملىق خەنزۇچە

بىدا سۈپىتى بىلەن تەبرىكلەشكە ئەرزىيدۇ ، مۇبارەك بولسۇن! شۇنداقال ، ئەسەرنىڭ بىرىچىسى با

ى" ، " پارتىيە ۋە يېزىق ئەھۋال-بېرىلگەن " شىنجاڭدىكى ئازسانلىق مىللەتلەر ۋە ئۇالرنىڭ تىل

ىتىگە ئەھمىيەت بېرىپ ئوقۇتۇش خىزم-ئازسانلىق مىللەتلەرنىڭ خەنزۇچە ئوقۇھۆكۈمەت ئىزچىل ھالدا 

تىيە ىش ئەھۋالى ، پاريېزىق ئىشلىت-كەلمەكتە" قاتارلىق پاراگرافالردا ، شىنجاڭدىكى مىللەتلەرنىڭ تىل

يېزىق قوللىنىش مەسىلىسىگە قارىتىپ چىقارغان  –ۋە ھۆكۈمەتنىڭ شىنجاڭدىكى مىللەتلەرىنىڭ تىل 

بۇالر  ،ۇن ، سىياسەت ۋە بەلگىلىمىلىرى ھۆججەتلىك مول نەقىللەر بىلەن بايان قىلىنغان بولۇپ قان

 تولىمۇ مۇھىم بولغان ماتېريال قىممىتىگە ئىگە . 

ئوقۇتۇشنىڭ -بىراق ، " شىنجاڭدا ئازسانلىق مىللەتلەرگە ئېلىپ بېرىلغان خەنزۇچە ئوقۇ

باشالنغۇچ  –ئۈچ رايوندا ئازسانلىق مىللەتلەر ئوتتۇرا  تارىخىدىن ئەسلىمە" ، " جەنۇبىي شىنجاڭدىكى

ئوقۇتۇش خىزمىتىنى تەكشۈرۈش ۋە مۇالھىزىلەر" ، " -مەكتەپلىرىدە ئېلىپ بېرىلغان خەنزۇچە ئوقۇ

ئوقۇتۇشنىڭ ھازىرقى ئەھۋال ۋە چارە -شىنجاڭدا ئازسانلىق مىللەتلەرگە ئېلىپ بېرىلغان خەنزۇچە ئوقۇ

ئوقۇتۇشنىڭ ئەخالقىي تەربىيە رولى ۋە ئەقلىي تەربىيە رولى"، " -ە ئوقۇتەدبىرلەر" ، " خەنزۇچ–
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ئوقۇتۇشتا ، ئوقۇغۇچىالرنىڭ سوبيېكتىپ رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇش كېرەك " ، " تىل -خەنزۇچە ئوقۇ

بىر قانچە  دائىرئوقۇتۇشنىڭ جەريانىغا -ئوقۇتۇش " ، "خەنزۇچە ئوقۇ-ئىقتىدارىغا تالىق ئوقۇ

ىناق ئىلىش"،"خەنزۇچە دەرسلىك ماتېريالىنىڭ يېزىلىشى"،"خەنزۇ تىلى ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ مەسىلە"،"س

ئوقۇتۇش ساھەسىدىكى ئېقىمالرھەققىدە -تەربىيلىنىشى ۋە تەتقىقات خىزمىتى "،"چەت ئەل تىلى ئوقۇ

ئومۇمىي بايان" بولۇپ جەمئىي ئون ئىككى باپتىن تەشكىل تاپقان مەزكۇر "شىنجاڭدا ئازسانلىق 

ئوقۇتۇش ۋە تەتقىقاتالر " ناملىق بۇ كىتاپتا ، -مىللەتلەرگە ئېلىپ بېرىلغان قوش تىللىق ئوقۇ

ئوقۇتۇش ، يەنى خەنزۇچە -ئوقۇتۇش ئەمەس بەلكى يەك تىللىق ئوقۇ-ئەمەلىيەتتە قوش تىللىق ئوقۇ

زۇ بولمىغان ئوقۇتۇشال سۆزلەنگەن . مۇنداقچە قىلىپ ئېيتقاندا ، مەزكۇر كىتاپ شىنجاڭدىكى خەن-ئوقۇ

ئوقۇتۇشىنى ۋە تەتقىقاتىنىال بايان قىلغان . شۇڭا ، -مىللەتلەرگە قارىتا ئېلىپ بېرىلغان خەنزۇ تىلى ئوقۇ

بۇ كىتاپنىڭ قايتا نەشرىدە كىتاپ ئىسمىنى " شىنجاڭدا ئازسانلىق مىللەتلەرگە ئېلىپ بېرىلغان 

زۈك . پەقەت شۇنداق بولغاندىال، ئوقۇتۇش ۋە تەتقىقاتالر" قىلىپ ئۆزگەرتكەن تۈ-خەنزۇچە ئوقۇ

كىتاپنىڭ ئىسمى جىسمىغا اليىق ، يەنى كىتاپ ماۋزۇسى بىلەن ئىچىدىكى بايان قىلىنغان مەزمۇن 

 مۇۋاپىق بولىدۇكى ، بۇنى خەنزۇچىدا ،)نامى يوللۇق بولغاندىال ، گەپ ئاقىدۇ( دەيدۇ!

ىشىمىزغا يىدىل تەتقىق قىلىپ بېقبۇ يەردە ، كۆڭۈل بېرىپ مۇالھىزە قىلىپ كۆرۈشىمىزگە ۋە ئەستا

ى بىلەن شۇغۇلالنغان ئىلىم يېزىق خىزمىت-ئەرزىيدىغان مەسىلە شۇكى ، شىنجاڭدا ئۇزۇن يىلالر تىل

 ەلىيەتتىكى " خەنزۇئوقۇتۇش" ئەم-ئەھلىلىرىمىز يازغان نوپۇزلۇق خاس ئەسەردە ، " قوش تىللىق ئوقۇ

ە قىلىپ ئېيتقاندا ، مەزكۇر كىتاپنىڭ ئۇيۇشتۇرغۇچى ۋوقۇتۇشى" دەپ قارالغان . باشقىچە ئ-تىلى ئوقۇ

 –وقۇ ئئاپتورلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر مۇنچە ئالىملىرىمىزنىڭ نەزىرىدە ، " قوش تىللىق 

ئوقۇتۇش "ۋە -" دېگەن گەپ ئەمەلىيەتتە " خەنزۇچە ئوقۇمائارىپئوقۇتۇش " ۋە قوش تىللىق 

نلىق ىكەن . ئەمدى ، بۇ چۈشەنچە بىلەن " جۇڭگودىكى ئازساى " دېگەن بولىدمائارىپ"خەنزۇ تىلى 

ر و مىللەتلەئاساسلىقى خەنزۇ تىلى )جۇڭگ مائارىپمىللەتلەرگە قارىتا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان قوش تىللىق 

ئەسىر  – 20"  :تۇر" ) قاراڭ مائارىپئاراتىلى(بىلەن ئازسانلىق مىللەتلەر تىللىرىدا ئېلىپ بېرىلىدىغان 

ىل ي-2002ىللەتلەر نەشرىياتىمبەت، بېيجىڭ -337" ، مائارىپسانلىق مىللەتلىرى ۋە جۇڭگو ئاز

يونالردا جۇڭگودىكى ئازسانلىق مىللەتلەر توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان را مائارىپنەشرى(،"قوش تىللىق 

اڭ: )قار تۇر"مائارىپيولغا قويۇلغان ئازسانلىق مىللەتلەر تىللىرى ۋە خەنزۇ تىلىدا ئېلىپ بېرىلىدىغان 

ۈشەنچىنى سېلىشتۇرۇپ كۆرسەك ، ئوتتۇرىدىكى پەرق بەت( دېگەن چ-342يۇقۇردىكى ئەسەر 

ھە؟! دېمەكچىمەنكى ، مانا بۇنىڭدىن شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزنىڭ قوش –نېمەدېگەن زور 

ىن وقۇتۇش ساھەسىدىكى تەتقىقاتنىڭ سەۋىيە جەھەتتئ-ياكى قوش تىللىق ئوقۇ مائارىپتىللىق 

ۋەن ەقەدەر تۆنمەملىكىتىمىز مىقياسىدىكى ئومۇمىيەتلىك تەتقىقاتالردىنمۇ ، نۇقتىلىق تەتقىقاتالردىنمۇ 

ىتىپ قوش تۇرىدىغانلىقى ئوچۇقال كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. ھالبۇكى ، بىز جەزمەن ئەمەلىي تىرىشچانلىق كۆرس

زنى ، تەتقىقات سەۋىيىمىتەتقىقاتى جەھەتتىكى يېتەرسىزلىكلىرىمىزنى تۈزىتىپ  مائارىپتىللىق 

شىمىز ۋە مەملىكىتىمىزدىكى ئومۇميۈزلۈك تەتقىقات ۋە نۇقتىلىق تەتقىقات سەۋىيىسىگە چوقۇم يەتكۈزى

للىق ىز قوش تىئۇنىڭدىن ئاشۇرۇۋېتىشىمىز كېرەك ، شۇنداق بولغاندىال ، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىم

 ۈلدەك ئېچىلىدۇ . ىنىڭ ئىستىقبالى پارالق ئىقبال تامان گمائارىپ

خۇالسە قىلىپ ئېيتقاندا ، يۇقۇرىدىكى پاكىتلىق بايانالر سېلىشتۈرۈپ تەتقىق قىلىشالر ۋە 

ياكى قوش تىللىق  مائارىپئۈگىنىشلەردىن يەكۈن چىقىرىپ ئېيتااليمىزكى ، قوش تىللىق 
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ش قىممەتتە ئېلىپ ئوقۇتۇش دېگىنىمىز ئازسانلىق مىللەتلەر تىللىرى بىلەن خەنزۇ تىلىدا ئوخشا-ئوقۇ

نىڭ ئاخىرقى مەقسىتى مائارىپئوقۇتۇشنى كۆرسىتىدۇ ، قوش تىللىق -ۋە ئوقۇ مائارىپبېرىلىدىغان 

يېزىقىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش ۋە يوقىتىش ئەمەس ، بەلكى -ھەرگىزمۇ ئازسانلىق مىللەتلەرنىڭ تىل

رۇش ئالدىنقى شەرتى ئاستىدا ، يېزىقلىرىنى قوغداش ۋە تەرەققىي قىلدۇ-ئازسانلىق مىللەتلەرنىڭ تىل

ئوقۇتۇش ئېلىپ بېرىپ ، ئازسانلىق مىللەتلەر زىيالىيلىرىنى " ئانا تىلى بىلەن -خەنزۇ تىلى بىلەنمۇ ئوقۇ

خەنزۇ تىلىدا ئوخشاشال ماھىر " قىلىپ يېتىشتۈرۈپ چىقىشتىن ئېبارەت . ھالبۇكى ، قوش تىللىق 

ئوقۇتۇش ئېلىپ بېرىش بىلەن خەنزۇ -لىرى بويىچە ئوقۇيېزىق –تا، ئازسانلىق مىللەتلەر تىل مائارىپ

ئوقۇتۇش ئېلىپ بېرىشتا تەڭ قىممەتتە ئوخشاش ئەھمىيەت بەرگەندىال، ئاندىن  –تىلىدا ئوقۇ 

يېزىقلىرىنى قوغداش ۋە ئۇنى تەرەققىي قىلدۇرۇش مەقسىتىگە يەتكىلى -ئازسانلىق مىللەتلەرنىڭ تىل

يېزىقلىرىنى قوغداش ۋە -پەقەت ئازسانلىق مىللەتلەر تىل مائارىپبولىدۇ . ئەڭ مۇھىمى ، قوش تىللىق 

ئۇنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ئالدىنقى شەرتىگە كاپالەتلىك قىلغاندىال ، ئاندىن ئۇ "جۇڭخۇا خەلق 

جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاساسىي قانۇنى"دا بەلگىلەنگەن " جۇڭگودىكى ھەرقايسى مىللەتلەر ئۆزلىرىنىڭ تىل 

ش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇش ئەركىنلىكىگە ئىگە " دېگەن قانۇنىي بەلگۈلىمىگە ئۇيغۇن يېزىقىنى قوللىنى –

يېزىقلىرى ھەرقانداق باھانە ۋە -ئىش بولىدۇ . بۇنىڭ ئەكسىچە ، ئەگەر ئازسانلىق مىللەتلەرنىڭ تىل

سەۋەپ بىلەن چەكلەنسە ۋە ئەمەلدىن قالدۇرۇلسا ، بۇ ، جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئاساسىي 

نۇنىغا خىالپلىق قىلىنغان خاتا ئىش بولىدۇ. مۇشۇ مەنىدىن ئېلىپ سەمىمىيەت بىلەن ئېيتىمىزكى، قا

بۈگۈنكى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىمىزدا " ئالىي مەكتەپ، ئىنىستىتوت ۋە ئوتتۇرا تېخنىكومالردا ، 

قۇتۇش ئېلى بېرىشنى ئو-پەۋقۇلئاددە كەسپلەردىن باشقا بارلىق كەسپلەردە خەنزۇ تىلى بىلەن ئوقۇ

قەدەممۇ قەدەم ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك" دېگەن پىكىر بويىچە يولغا قويۇلغان، ئەمەلىيەتتىكى ئالىي 

يېزىقىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش تەدبىرى "جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ -مەكتەپلەردە ئۇيغۇر تىل

يېزىقلىرىنى تەرەققىي  –ىڭ تىل ئاساسىي قانۇنى" دا بەلگىلەنگەن " ئازسانلىق مىللەتلەر ئۆزلىرىن

قىلدۇرۇش ئەركىنلىكىگە ئىگە " دېگەن قانۇنىي بەلگۈلىمىگە ئېنىق ھالدا خىالپلىق قىلىنغان خاتا 

تەدبىردۇر . شۇڭا ، ئۇنىڭ ئىمكان بار بالدۇرراق تۈزىتىلىشىنى چىن كۆڭلىمىزدىن ئۆتۈنۈپ سورايمىز. 

تا قوللىنىش ھوقۇقىدىن مەھرۇم قىلىندى دېگەنلىك ، رىپمائايېزىقى ئالىي -چۈنكى ، بىر مىللەتنىڭ تىل

يېزىقى تەرەققىي قىلىش ئىمكانىدىن مەھرۇم قىلىندى دېگەنلىك -ئەمەلىيەتتە ئۇ مىللەتنىڭ تىل

ئارقىلىقال ئىشقا  مائارىپبولىدۇ . پاكىت شۇكى ، بۈگۈنكى دۇنيادا ھەقىقىي تەرەققىيات پەقەت ئالىي 

ى ، بىز ئۇيغۇرالرمۇ ئۆز ئانا تىلىمىزنىڭ يادرولۇقىدا شەكىللەنگەن ۋە ئۇيغۇر ئاشىدۇ ، ئەلۋەتتە، ھالبۇك

سەنئىتى ... قاتارلىق كۆپ شاخچىالر بىلەن –تېبابىتى ، تىجارىتى ، ساناىتى ۋە ئەدەبىيات 

ئىپادىلەنگەن بىر پۈتۈن ئۇيغۇر مەدەنىيىتىمىزنىڭ جۇڭخۇا ئېلىدىكى زاڭ، موڭغۇل، ۋە چاۋشىيەن 

يېزىقىمىز  –سورۇنىدا ئۆز تىل  مائارىپېرىنداش مىللەتلەرنىڭ مەدەنىيىتىگە ئوخشاشال ئالىي قاتارلىق ق

ئوقۇتۇش ئېلىپ بېرىش ، شۇ ئارقىلىق ھەقىقىي يوسۇندىكى تەرەققىي قىلىنىش -بىلەنمۇ ئوقۇ

 ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولۇشىنى جانۇكۆڭۈلدىن خااليمىز.

 –ئاپتونوم رايونىمىزدا ، ئەمەلىيەتتىكى ئۇيغۇر تىل يەنە شۇنداق قارايمىزكى شىنجاڭ ئۇيغۇر 

سورۇنىدا ئەمەلدىن قالدۇرۇشتىن ئىبارەت خاتا تەدبىرنى يولغا قويۇشنىڭ ھەقىقىي  مائارىپيېزىقىنى 

يېزىق خىزمىتى  –جاۋاپكارى بىزنىڭ رەھبەرلىرىمىز ئەمەس ، بەلكى بىز زىيالىيالر ، خۇسۇسەن ، بىز تىل 

يېزىق  –شۇغۇللىنىۋاتقان زىيالىيالر بولۇشىمىز كېرەك . چۈنكى ئەگەر بىز تىل  ۋە تەتقىقاتى بىلەن
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نىڭ مائارىپخادىملىرى تەتقىقاتنى ياخشى قىلىپ ، مەملىكىتىمىزدە يولغا قويۇلغان قوش تىللىق 

يېزىقلىرىنى قوغداش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇش ئاساسىدا ،  –ئەمىلىيەتتە ئازسانلىق مىللەتلەرنىڭ تىل 

ىنىمۇ ماس قەدەمدە كۈچەيتىپ ، ئازسانلىق مىللەتلەر زىيالىيلىرىنى ھم ئۆز ئانا مائارىپزۇ تىلى خەن

تىلىنى ھەم خەنزۇ تىلىنى ئوخشاشال سۇدەك بىلىدىغان ۋە ماھارەت بىلەن قوللىنااليدىغان قوش تىل 

لىكىنى ھەقىقىتى ئىكەن مائارىپقىلىپ يېتىشتۈرۈپ چىقىدىغان ئاقىالنە ياخشى  لىسانەين(-ئەھلى )زۇل

بىلەن ، دەسلەپ ئۆزىمىز ياخشى چۈشىنىپ ، ئاندىن ئۇنى باشلىقلىرىمىزغىمۇ ئوبدان چۈشەندۈرەلىگەن 

بولساق ، بەلكىم رەھبەرلىرىمىز ئۇنداق خاتا پەرمان چۈشۈرۈپ تاشلىمىغان بوالتتى ۋە بىزمۇ بۈگۈنكى 

لىك ئېغىر ۋەزىيەتكە قالمىغان بۇ بەجايىكى ئانا تىلنىڭ چەكلىنىشىدەك راھەتسىز ۋە ئەندىشى

 بوالتتۇق . 

ەيرىيەت! "قوتاندىن بىر قوي قاچقاندىن كېيىن تۈزەتسەڭمۇ كېچىككەن بولمايسەن"دەيدۇ خ-

تەنىلىك –ئۇيغۇر بوۋايالر ، ھېلىھەم بولسىمۇ دەرھال ئۆزىمىزگە كېلىپ ھېلىقىدەك بىھۇدە ، تاپا 

سىياسەتلەرنى –ى ئېلىپ بارساق ، يەنى قانۇن ۋايساشالرنى قويۇپ ، تەتقىقاتنى ۋىجدانەن ياخش

ىي ئارمان ئارزۇسىنىمۇ ، ئەۋالدلىرىمىزنىڭ گۈزەل كېلەچەك يارىتاشقااتىغان قەتئ –خەلقىمىزنىڭ ئارزۇ 

 ،ئىرادىسىنىمۇ ياخشى تەتقىق قىلساق ، تەتقىقات بىلەن ئەمەليەتنى چەمبەرچەس بىرلەشتۈرۈپ 

 مائارىپلىي يېزىقىنىڭ ئا-ئېلگىرلىسەك ، بۇ ھالدا ، ئۇيغۇر تىلرىقابەت ئىچىدە دولقۇن يېرىپ ئالغا 

داپ مۇنبىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان پۈتكۈل مەدەنىيەت سورۇنىدىكى ھەقلىق ئورنىنى جەزمەن قوغ

 قاالاليمىز ۋە ئۇنى ھەقلىق رەۋىشتىكى تەرەققىيات ئىستىقبالىغا يۈزلەندۈرەلەيمىز. 

يللىق  دالىتىدىن ھىچقاچان شەكلەنگەن ئەمەسمىز . ئەللىك ئۈچبىز ئۇيغۇرالر كومپارتىيىنىڭ ئا

ويۇلۇپ قالغان خاتا سىياسەت ۋە تەدبىرلەرنى گاھى يولغا ق-شانلىق مۇساپىلىك يولدا ، گاھى

ۋاقتىدا تۈزىتىپ كەلگەنلىكىنى ئوبدان بىلىمىز . ھالبۇكى بۈگۈنكى  –كومپارتىيىنىڭ ھەمىشە ۋاقتى 

ەزكۇر ونوم رايونىمىزدا سەۋەنلىك تۈپەيلىدىن يولغا قويۇلۇپ قالغان مكۈندە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپت

 سورۇنىدا ئىشلىتىشتىن قالدۇرۇشتەك تەدبىرنىمۇ جەزمەن ۋاقتىدا پمائارىيېزىقىنى ئالىي -ئۇيغۇر تىل

 تۈزىتىپ بېرىدۇ . دەپ يۈزدە يۈز ئىشىنىمىز!

 

 خاتىمە 

ە ۋئىش بېجىرىلىدۇ . يەرلىك پارتىيە  دەرۋەقە ، بىزدە قانۇندىن توالراق سىياسەت بويىچە

ھۆكۈمەت ئورگانلىرى تەرىپىدىن ھۆججەت قىلىپ چۈشۈرۈلگەن بىر قارارنىڭ مەملىكەتلىك خەلق 

ى رۈش گوياكقۇرۇلتىيىدا ماقۇلالنغان قانۇن ماددىلىرىغا ئۇيغۇن بولغان ياكى بولمىغانلىقىنى سۈرۈشتۈ

 ۇ ۋە كۆرسىتىلىدۇ. پۇقراالرنىڭ قىلىدىغان ئىشى ئەمەستەك كۆرۈلىد

بىراق باش شۇجى جياڭ زېمىن يېقىندا : "جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ قانۇن خەزىنىسى" 

ەن دېگەن كىتاپقا يېزىپ بەرگەن كىرىش سۆزىدە " دۆلەتنى قانۇن ئارقىلىق ئىدارە قىلىش " دېگ

 يەتكە ئىگەبۆلگۈچ ئەھمىستراتىگىيىلىك ئىدىينى ئاالھىدە تەكىتلەپ كۆرسەتكەن . داھىمىزنىڭ بۇ دەۋر 

ىسىگە ئۇلۇغ تەلىماتىنىڭ رىغبەتلەندۈرۈشى بولغاچقا بۇ ئەسەرنى يېزىپ ، خەلقنىڭ ئوچۇق مۇھاكىم

 قويۇشقا جۈرئەت قىلدۇق . 

ئەگەر دېگەنلىرىمىز توغرا بولسا ، ئاۋاز قوشۇشقا مۇشەررەپ بولساق ، ناۋادە خاتا دەپ تاشلىغان 
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اق . بۇ ھەر ئىككى ئەھۋالدا ئەل خۇمار قولىمىز خەلق سۆيەر بولساق تەنقىدكە مۇيەسسەر بولس

كۆكسىمىزدە . مانا بۇ بىزنىڭكى كۆڭۈلدىكى سۆزىمىز . تەبئىيكى ، بۇنىڭغا جاۋاپكار ۋىجدانىمىز 

 ئۆزىمىز!.

 

 رى بېيجىڭنويابىر شەھ -5يىل -2002

 

 ورنىدا ،ئاپتور : مەركىزىي مىللەتلەر ئۇنۋېرسىتېتى ئۇيغۇرشۇناسلىق تەتقىقات ئ

 انس-6يىللىق -2002 :ژۇرنىلىشىنجاڭ مەدەنىيىتى 

 

غا  ULYلىنىپ، ېھىپىسىدىن ئەۋەندىكى سۆتور بەتىنىڭ ت Bilik.cnبۇ ماقالە ۋەتەندىكى 

 زگەرتىلدى:ۆئ

http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=5359 
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ردىن قا ئائىت يازمىالرغا چۈشكەن ئىنكاسال« قوش تىللىق مائارىپ»

 تالالنمىالر

 

 

لەرنىڭ ئىالۋە: مەن ھازىرغىچە تەييارالپ، ۋەتەندىكى ئۇيغۇرچە تورالردا ئېالن قىلغان ماقالى

شكەن ھەققىدىكى ماقالىلەرگە چۈ« قوش تىللىق مائارىپ»ئىچىدە دىنغا ئائىت ماقالىلەردىن قالسا 

پ زىم قىلىاللگەندە ئۇ ئىنكاسالرنى ئىنكاسالرنىڭ سانى ئەڭ كۆپ بولدى. ئەمما، ھازىرقىدەك ۋاقىتقا كە

پ ولۇق ساقالقالىدىغانلىقىمنى ئالدىن پەرەز قىلمىغان بولغاچقا، مەن ئەينى ۋاقىتتا ئۇ ئىنكاسالرنى ت

زۈپ ىال كىرگۈقويماپتىمەن. شۇڭالشقا مەزكۇر كىتابنىڭ ئاخىرىغا پەقەت ئۆزۈم ساقالپ قويغان ئىنكاسالرن

ىنىڭ دەك سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن كۆپۈنچە ئىنكاسالرنىڭ ئىگىلىرقويدۇم. يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان

 بولۇپ ئىسمىنىمۇ يېزىپ قويمىغان بولغاچقا، بىر قىسىم ئىنكاسالرنى ئىگىسىز كىرگۈزۈشكە مەجبۇرى

 ئۈمىد قىلىمەن.  نىۈشىنىشىقالدىم. ئوقۇرمەنلەرنىڭ توغرا چ

 

ىڭ ئۇيغۇر باللىرىغا ئەكەلگەن ، قوش تىللىق ئوقۇتۇشنمائارىپئاتالمىش قوش تىللىق ( 1)

... قاتارلىقالرنى مانا  ولوگىيىلىك توسالغۇئزىيىنىنى، يەنى تەپەككۇر توسالغۇسى، پىسخىك توسالغۇ، فىزى

مەن ئەمەلىي كۆرۈپ ھېس قىلغانمەن. پۈتۈنلەي خەنزۇچە چىقىرىلغان باشالنغۇچ مەكتەپنىڭ 

پ ئولتۇرۇپ، پۈتۈن ئىمتىھان ۋاقتىنى ىغا بىچارىلەرچە تەلمۈرۈسوئالماتېماتىكا ئىمتىھان 

توشقۇزىۋەتكەن سەبىيلەرنىڭ ئۈمىدسىزلىك، بىزارلىق ئاالمەتلىرى چىقىپ تۇرغان كۆزلىرىگە قاراشقا 

چىدىيالماي، قاتتىق ئازابالنغان ئىدىم. ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدىكى ھەممە مەكتەپلەردە دېگۈدەك قوش 

مەكتەپتىكى قوش تىل سىنىپلىرىدا ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئانا  تىل سىنىپلىرى بولۇپ، بولۇپمۇ باشالنغۇچ

تىلىدىن تۈزۈك ساۋاتى چىقماسلىق، بىر قىسىم جايالردا ھەتتا ئۇيغۇر ئەدەبىياتىنىمۇ خەنزۇ تىلىدا 

سۆزلەشنى تەلەپ قىلىشتەك ئۇچىغا چىققان بىمەنىلىكلەر؛ ئوقۇغۇچىالرنىڭ يىللىق ۋە مەۋسۇملۇق 

سىنىپتا بىر قانچە ئوقۇغۇچى الياقەتسىز بولىدىغان ھالەتنىڭ دەل ئەكسىچە نەتىجىسىدە ئىلگىرىكى بىر 

بىر سىنىپتا ئاران بىر قانچە ئوقۇغۇچىالر الياقەتلىك بوالاليدىغان ھالەتلەر؛ بولۇپمۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ 

ە پەنلەرنى ئانا تىلىدا ئۆگىنىش ھوقۇقى ۋە پۇرسىتىدىن مەھرۇم بولۇشى ۋە بۇنىڭ نەتىجىسىد تەبىئىي

ئانا تىلدىكى تەپەككۇرنىڭ يوق  دائىرپەنلەرگە  تەبىئىيكېلىپ چىققان تەپەككۇر كەمتۈكلۈكى )يەنى 

دېيەرلىك بولۇشى(؛ ئوقۇغۇچىالردىكى پىسخىك ۋە جىسمانىي ساغالملىق مەسىلىلىرى، يەنى مەكتەپتىن 

...  ى ئاجىز بولۇشبىزار بولۇش، مەكتەپتىن قېچىش، ئىشتىھاسىزلىق، روھسىزلىق، جۇغى كىچىك، بەدىن

ئارقىدىن يۈز بېرىشكە -قاتارلىق بىر قاتار ئىنتايىن ئېغىر، چىداپ تۇرغۇسىز، تەخىرسىز مەسىلىلەر ئارقا

باشلىماقتا! بۇ ئېنىقكى بىر خاتا يۆنىلىش! قېنى دۇنيادا قايسى تەرەققىي قىلغان، ئىلغار مىللەت ئۆزىنىڭ 

اشۇرغان؟ بىز ئۇيغۇرالر شۇنچە ئاجىز، شۇنچە قورقۇنچاق تەرەققىياتىنى خەقنىڭ تىلى ئارقىلىق ئىشقا ئ

بولۇپ كەتكەندىمىزمۇ؟ نېمە ئۈچۈن بۇ ئىشتا كەڭ جاماەت پىكرى ھاسىل قىاللمايمىز؟ نېمە ئۈچۈن 
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بەلگىلىك ساندىكى ئادەملىرىمىز يىغىلىپ، بىرلىشىپ ئىلمى ئاساسلىرىمىز بىلەن يوللۇق تەلەپلىرىمىزنى 

 قويالمايمىز؟

 

ققاندا ئۈگۈتىلەتتى. ھازىر بىر قىسىم يىللىققا چى -3باشالنغۇچ  لى بۇرۇن ياخشى ئىدى.( ئەس2)

 دى.ى قىلىۋالسۈشتىكى پەشتىقۆئەقلىي تەرەققىياتىنى ئۆزىنىڭ ئ ۇنلىغان سەبى بالىالرنىڭيرەھبەرلەر مىل

 ئىككىپەقەت  ئەركىن سىدىق ئەپەندى دىگەندەك ئالدى بىلەن تەتقىق قىلىپ بېقىش كىرەك ئىدى.

ئۈچ يىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ ،خەنزۇ سىنىپتا ئوقۇيدىغان ئۇيغۇر بالىالرنىڭ خەنزۇچىنى 

 20پەقەت  چۇڭۇلداپ سوزلىگىنىگە قاراپال يولغا قويىۋەتتى. بىزگە قانچىلىك زىيىنى بولىدىغانلىغىنى

اندىن ئكەلگەندە  ىغان قارا ئىشلەمچىلەر مەيدانغاەنزۇچە سوزلىيەلەيدىغان نۇرغۇنليىلدىن كېيىن خ

 بىلىپ يىتىمىز.

 

ۇق ( بىزنىڭ مەكتەپتە ئەمەلدىن قالدۇرۇلدى،، بىز زامانالردە ھەدەپ تەشۋىق قىلغان ئىد3)

تىپ باشقا تىن چىقىپ كېمائارىپئۇقۇتقۇچىالرنىمۇ ئۇقۇتۇپ كېلىپ دېگەندەك ، شۇ ئۇقۇتقۇچىالر ھازىر 

نزۇ ىلىرىنى خەئانىالر بال -كتەپلەردە ئاساسەن ئاتاساھەلەردە خىزمەت قىلىۋاتىدۇ، لېكىن باشالنغۇچ مە

 -ەمما ئاتامەكتەپكىال بېرىۋاتىدۇ، قوش تىللىق ئۇقۇتۇشى باشالنغۇچتا بولمىسا ئۇمۇملىشىپ ماڭغان، ئ

ۇچىغىال ئانىالر ئىلگىرلەش بولمايدىكەن ياكى ئۇنى ياكى بۇنى بىلىپ ماڭمايدىكەن ، ئۇنىڭدىن خەنز

ىڭ اھىيىمىزنالىلىرىنى قايتىدىن چىقىرۋېلىپ خەنزۇ سېنىپالرغا بېرىۋاتىدۇ،، نبەرسەك بولغۇدەك دەپ، ب

 مىللى ئۇقۇتۇشى يەنە بىر نەچچە يىلدىن كىيىن قانداقراق بۇالركىن ئەمدى؟

 

 ئەركىن سىدىق ئاكىمىزنىڭ قولىغا دەرت كەلمىسۇن~~سىزگىمۇ ( ئىنتايىن ئىسىل تىما!!!4)

 نىڭ باشئانا بولغۇچى-ئانا تىلىمىزنى ساقالپ قېلىشتا ھەربىر ئاتا رەھمەت ياۋۇز ئەپەندىم. دىمىسىمۇ 

ەڭ توغرا ئتارتىپ بولمايدىغان مەجبۇرىىتى بار.بالىنى تۇغۇپ قويغانال ھىساپ ئەمەس،مۇھىمى ئۇنىڭغا 

ناھكار بولغان ياشاش ئۇسۇلىنى ئۆگۈتۈش~~~قارىغۇالرچە بالىڭىزنى خاتا يولغا ماڭدۇرسىڭىز سىز گۇ

اق نىڭ كاللىسىنى سىلكىۋېتىپ ئولتۇرۇپ بالىسى ئۈستىدە ياخشىرئانا بولغۇچى-~ھەر بىر ئاتابولىسىز!~~

 تالالش ئېپ بېرىشىنى ئۈمۈد قىلىمەن.

 

مەسىلە دۆلىتىمىزدىكى مىللەت ۋە تىلنىڭ يۇقىلىشى  رېئال( تىلنىڭ مىللەتنىڭ يۇقىلىشى دۇنيادا 5)

اۋاتقان مىللەت بىز ،ھمىمىز بۈلىمىز ئانىنىڭ باال ئىنىق ئىپادىلەنگەن مىللەت مانجۇ خىرسىقا ئۇچىر

تەربىيلەشتە ئاساسلىق ئۇرۇندا تۇرىدىغىنىنى لىكىن ئانىمۇ بالىنىڭ كەلگۈسى ۋە ئۇنىڭ جەمىيەتتىكى 

ئورنىنىڭ يۇقۇرى بۇلىشىنى ئوياليدۇ ،بۇلۇپمۇ ھازىرقى ۋەزىيەتتە قانداق قىلغاندا شۇنداق ياخشى 

گە بولغىلى بۇلىدۇ بەلكىم ھەمىمىز بىلىمنى ياخشى ئىگەنلىگەندە دىيىشىڭالر تۇرمۇشقا يۇقىرى ئۇرۇنغا ئى

مومكىن ،بىلىمنى قانداق قىلغاندا قايسى تىلىنى ئىشلىتىپ ئۆزىنىڭ مەۋجۇتلىقنى ئىسپاتلىغىلى ۋە 

جەمىيەتتە مەلۇم ئۇرۇننى ئىگەللىگىنى بۇلىدۇ ،كۆزۈمىزنى يۇمۇپ تۇرۇپ دىيەلەيمىز ھەم دىگۈزىدۇ 

ئانىنىڭ كۈتكەن ئۈمۈدى ئەمەلگە ئاشىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن ئاتا -تىلىنى بۈلگەندە ئاندىن ئاتا  خەنزۇ

تەربىيىسى ئارقىلىق تىلىمىزنى  ئائىلەئانىىمۇ ئىككىلەنمەي شۇ تىلدا ياخشى ئۇقۇشنى تەۋسىيە قىلىدۇ،'

ياخشىلىغىلى  تەربىيىسى ئارقىلىق ئائىلەساقاليمىز دىسەك بۇ مومكىن بولمايدىغان بىر ئىش،پەقەت 
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 بۇلىدىغان بولسا بىز بۇنداق كۈنگە قالمايتۇق دىسەم گەپ جىق خاتالىشىپ قالماي

 

 60ر %( نىمە دىسەم بوال ئەگەر مىللىتىمىزدىن ئاشۇنداق ئۆز مىللىتىگە كۆڭۈل بۈلىدىغانال6)

ئامىل  ىمدا يەنىال مىللەتنىڭ نادانلىقى مۇھبولۇشىبولسىدى . بونداق ئاقىۋەت بولمايتى . بۇنداق 

 ەرسىمىزنىھسابلىنىدۇ. بىز ھازىر ياخشى كۈن كۆرۈشنى ئويالپال مىللىي غورور دىگەن ئەڭ موققەددەس ن

ىڭ قولىدىن كىلىدىغان ئىش ئەمەس . بۇنىڭ ئۈچۈن ھەممە ئىككى ئادەمن-يوقىتىپ قويدۇق بۇ بىر 

ەقەت پلۇغ بىر مىللەت تىرشىش كېرەك . بۇنداق كىتىۋەسە تارىختا شانلىق تۆھپىلەرنى ياراتقان ئۇ

 تارىخى كىتابدىال مەۋجۇت بولۇپ قالىدۇ. 

 

 لىقتىل قوش قويۇلۇۋاتقان يولغا ھازىر رايونىمىزدا قارساقمۇ مەزمۇندىن ئەسەرنىڭ مۇشۇ( 7)

 ىكرىپ تىللىقمۇ خوش ياكى مائارىپمۇ پايدىلىق تىللىق، قوش مەقسىتىنىڭ ئاساسلىق ئەڭ مائارىپنىڭ

 كۆپ الربۆلىدىغان كۆڭۈل ھەققى تەرەققىياتىغا ئۆزلۈك مىللىي..... يەتتى لىپقى ھېس كىشىلەر ئوچۇق

 ....ئىشالر'ئىدى، بولسا ئىگىلىگەن سالماقنى

 ۇشنىڭالبول ياخشى تېخىمۇ ،ياخشىالر ھەلەكچىلىكىدىال تۇرمۇش ئۆزلىرىنىڭ قېرىنداشالر كۆپلىگەن

 ەكئىشت ئوشۇقچە بىر ئويالش ېگەنلەرد قوغداش ئۆزلۈكىمىزنى' قوغداش قانداق كويىدا،تىلىمىزنى

  قىلىمىز، كۆندۈرۈلگەندەك ئويالشقىال شۇنال بىزمۇ كەلدى،بىراق ھالەتكە

 تىنبىلشى باشقىچە ياكى چولتا ئەنئەنسىنى،تارىخنى-مەدەنىيەت ئۆزىمىزنىڭ بىزنىڭ بۇ بەلكىم

 بولسا جىسىنەتى ياكى مىتىئاال مانقۇروتلۇقنىڭ سۇسالشقان ئېڭى غۇرۇر ۋە ئۆزلۈك مىللىي چىققان كېلىپ

 ئۆزىمىزدىن نىقوغداش ئۆزلۈكىمىزنى'تىلىمىزنى، ئەلۋەتتە،چوقۇم بۇلىمايدۇ بىلەنال ئاغرىنغان..... كېرەك

 زۆرۈر باشالش

 وزۇڭئ ،تىلىمىزنى ئۆزلۈكىمىزنى'، مىللىتىمىزنى ئالال. بولۇۋاتىدۇ قسما بىر شۇنداق كۆڭلۈم

 رغىنىغاتۇ يولالپ تېمىالرنى ئەھمىيەتلىك مۇشۇنداق ئۈچۈن بىز ئاكىنىڭ سىدىق ئەركىن. ساقلىغايسەن

 .تەشەككۈر كۆپ

 

قىلشتا  تەربىيىسى ئەلۋەتتە ئادەمنى قانداق ئادەم ئائىلەقولاليمەن.  ۈكچلۈ( پىكىرىڭلىنى ك8)

ۇش بىلەن نىڭ پىكىرنىڭ تىللنى قوغداش ۋە تەرەققى قىلدۇربۇلىدۇ.....بىراق يۇقارقى ئارزۇ رولى چوڭ

ورۇرنى غتەربىيەسگە مىللى ئوزلۇك  ئائىلەۋستە ماھىتەتلىك باغلىنشنى چوڭ ئەمەس......ئەگەر شۇ بى

ەپ ىدۇ ....د،'ئوز مىللىتىنىڭ ھەققى تارىخ مەدەنيەت تەربىيسىنى بىركتۇرۇلسە ئۇنۇمى تىخمۇ ياخشى بۇل

 رئائىلەدىكى تەربيە ئائىلەقوشۇلغان بۇلسا باغلىنشىنى كۇرۇش مومكىن ئىدى...بىراق مۇنداق 

ھەممۇ  دۇ . ھىلىقانچىلىك ..............قسقسى مىللى ئاڭ بۇلمىغان مىللەتكە قالغىنى قورۇق سۇز بۇپ قالى

 لەپ كەتتى....تۆۋەن كۆپسى ۋە قىممىتى بۇرۇنقىدىن دائىرئوز تىلىمىزنىڭ شلىتىش 

نى ائارىپم، ئەمدى بۇ دە ئىنكار قىلنغان بۇلسا ئۇنۇمى بۇالتتىدائىرئەسلىدە بۇ دەسلىپدىال كەڭ 

ل چىقماي پا دەپ تىباشالپ ئەملىلەشتۇرۇپ بۇلدى...........كىينكىلەر قانداقمۇ بۇپ كىتەر......بالىالرغا ئا

ىشى ........كماما دەپ تىل چىقىردىغان ھالەتكە كەپ قاالرمىزمۇ.................ئۇالرنىڭ ئومۇدىغۇ شۇ

 ھالەتكە باشچىالپ چۇككەندەك قىلىمىز.قايسى يولغا باشلىسا شۇنىڭغا ماڭىدىغان 
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لەرزگە  ( بۇ ھەقىقەتەن ياخشى تىما كەن!!!!!! بۇ تىمىنى تۈگەتكىچە قەلبىم بىر قانچە قېتىم9)

شلەيمەن،،،مىنىڭ خوجايىنىم بولسا ئىكەلدى،،، مەن جىياڭسۇ ئۆلكىسىنىڭ ۋۇشى شەھىرىدە 

ككىنجى بالسى چىندە ئىككى بالىسى بار.. ئى وپتۇ،يىل ب 7-6( غا كەلگىلى جۇڭگوتۇركىيەلىك،،،چىن )

نى ەر يا تۇركچىيېرىم ياشقا كىردى،،،بالىسىنى بىر خەنزۇ ئايال باقىدۇ،، بالىسى ھازىرغا قەد3تۇغۇلغان ،

ولمىغان بيا خەنزۇچىنى راۋان سۆزلىيەلمەيدۇ..بىر ئېغىز تۇركچە بىر ئېغىز خەنزۇچە،،يە چۈشەنگىلى 

 ا. بىز ئۇيغۇرالرنىڭ كەلگۇسى ناھايىتى خەتەرلىك .دەپ خوجايىنمۇ ناھايىتى خاپ

 

ئۇيغۇر  ( مەن مانا ئىچكىردە ئوقۇۋاتقىنىمغا تۆت يىل بوالي دىدى.....قوش تىلنىڭ زىيىنىنى10)

ا ئەدەبىياتىنى قىزغىن سۆيىدىغان مەندەك بىر قېرىندىشىڭالرمۇ ھېس قىلدى....تۇلۇق ئوتتورد

ەنزۇچىال ەزى گەپ سۆزلىرىمنى ئۇيغۇرچىدا تاپالماي قىينىلىپ خئۇيغۇرتىلىدا ئوقۇپ تۇرۇپمۇ ھازىر ب

يغۇرچىنى دەۋىتىمەن،،، ....مەن چېغىمدا تىل بايلىقىمنى خۇرۇتۇپ قويدۇم....ئەگەر ئاشۇ بالىالر ئۇ

ەن تۈزۈك بىلمەي ،كىيىن گاچىدەك سۆزلەپ يۈرسە بۇنىڭ ئامالىنى كىم قىلىدۇ؟؟؟ تۆۋەندىكىسى م

 ەھۋالالر: ئۇچرىغان بىر قىسىم ئ

سى تۇلۇق ئوتتۇردىكى سىنىپ مەسئۇلۇم كىچىك ئوغلىنى مەجبۇرىي خەنزۇ مەكتەپكە بەردى،بالى

،مالىم مەكتەپتە ئوقۇتقۇچىنىڭ سۆزىنى چۈشەنمەي ،بىر سۇڭلۇق رەسىمىڭالرنى چاپالپ كېلىڭالر دىسە

اتا خى بالىسىنىڭ رەسىم سىزىپ كېلىڭالر دىدى دەپ كەلگەن...ئوقۇتقۇچۇم ئەتىسى ئەسلى تاپشۇرۇقن

" ئەگەر :چۈشىنىپ كەلەەنلىكىنى بىلىپ بالىسىنى ئەيىپلەپ كېتىپتىكەن،،،'ئوغلى نىمە دەپتۇ دەڭالر 

سەن مېنى خەنزۇ قىلىپ تۇغۇپ قويغان بولساڭ ،ھەممىنى بىلەتتىم"دەپ يىغالپ 

 ..ۋەتتى..كېتىپتىكەن،'ئوقۇتقۇچۇم بالىسىغا ئىچى ئاغرىپ شۇ كۈنىال ئۇيغۇرچە مەكتەپكە يۆتكى

ۈرگەن تەتىلدە ھويلىدا كىتاپ كۆرۈپ ئولتۇرسام مەھەللىمىزدىكى ئەمدى بىرىنجى يىللىقنى پۈتت

ۇ ئوماق ئۇكىلىرىمدىن بىر نەچچىسى چۇرقىرىشىپ كىرىپ كەلدى،'ئارىدىن بىرسى:"ئاچا،سىز خەنز

ۇقىمىزنى ھەممىمىز تەتىل تاپشۇر مەكتەپتە ئوقۇيسىز؟ ئاپام دادام خەنزۇچە بىلمەيدىكەن،،،

ە ئىشلىيەلمىدۇق،چۈشەندۈرۈپ قويسىڭىز "دەيدۇ...مەن ئۇالرنى ئەركىلىتىپ "ھەممىڭالر خەنزۇچ

دىدى...ھەيران بولۇپ  ئۇيغۇرچىدە ئوقۇيمىز" سىنىپتا ئوقۇمسىلەر ؟"دىسەم ھەممىمسى "ياق!

زۈلگەن ىللىق ئوقۇغۇچىللىرى ئۈچۈن تۈي-1باشالنغۇچ تاپشۇرۇقىنى ئېچىپ قارىسىم خەنزۇ مەكتەپ

ر ىلمەمسىلەماتىماتىكا تەتىل تاپشۇرقى ئىكەن...."ۋوي،نىمىشقا ئۇيغۇرچىنى بەرمىدى ؟ بۇ خەنزۇچىنى ب

 ىم تارقىتىپ بەرگەن ،تەتىل توشقاندا يىغاتتى،،مۇئەلل؟"دىسەم ،"شۇ،

 داۋامىنى ئەتە يازايچۇ؟كومپىيۇتىرنىڭ توكى تۈگەپ قالدى

 

ىلىم قۇرۇلمىسى قانچىلىك ؟بىزنىڭ ئانىمىزنىڭ ب-ان ئاتاتەربىيسىىنى بىرۋاتق ئائىلە( بىزگە 11)

ادەم ئۆزمىزنى تونۇشىمىزغا قانچىلىك بىلىم بىرىپ كىلۋاتىدۇ؟بىزنىڭ مىللەت ئىچىدە قانچىلىك ئ

راق ساۋاتلىق ،قانچىلىك ئادەم ئۆزىمىزنىڭ مەدىنىيىتىنى بىزلەرگە چۈشەندۇرۇپ بىرەلەيدۇ؟ ئاز

چى ىلىك بولماقتەربىيسى قانچ ئائىلەدە ئائىلىن بالالردىن باشقا بالالر ئۇقۇمۇشلۇق ئاىدە چوڭ بولغاندى

لىم نچىلىق بى،بەلكىم سىز جەنۇپالرغا بارغانسىز ئۇيەردىكى بىزنىڭ ئاق كۆڭۈل مىللىتىمىز پۇخرالىرى قا

 چۇ؟تەربىيىسىى بىرۋاتىدۇ؟مەكتەپلەر ئائىلەقۇرۇلمىدا ، شۇ ئاتا ئانىالر بالالرغا قانچىلىك 

تەربىيسىدە ساقالپ قالغىلى بولمىسا، قايسىمىز قايسى ئۇسۇلدا؟ كىم ئارقىلىق ھازىرقى  ئائىلە سىزچە
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دەۋرىمىزدىكى ياشلىرىمىزغا ئانا تىلىمىزنى قوغداشنى يىزىقىمىزنى ساقاالپ قىلىشقا چاقىرىمز. ئاددى بىر 

يېزىدىكى ئاددى ساتتا دە چوڭ بولغان باال بىلەن چەت يىراق ئائىلىمىسال شەھەردىكى بىلىملىك بىر 

تەربىيسىنى  ئائىلەسىدە تۇغۇلغان ئىككى بالىنى سىلىشتۇرۇپ بېقىڭ. باشقىنى ئەمەس ئائىلىدىھقان 

تەربىيە ياخشى بولغان بولسا بىز مۇشۇ كۈنگە قالمايتۇق. يەنە ئەىلە تەربىيە  ئائىلەسىلىشتۇرۇڭ. بىزنىڭ 

 ئىغىز ئىچىش پەقەت مۇشۇ توردىال قالدۇ خاالس.كىچىكىدىكەن بىزنىڭ كىيىن مىللەت ،تىل، يىزىقتىن 

 

 ىدىال قېپ( شۇنداق ، بىز تارىخ بېتىدا قېپ قالغىلى خېلى يىلالر بولۇپ قالدى. شۇ تارىخ بېت12)

 ق ،ئاستا يۇمشا -قالغانال بولماستىن بەلكى ئۆزىمىزنىڭ ئاشۇ بۇرجىكىمىزدىنمۇ مانا مۇشۇنداق ئاستا 

كەتكىلىۋاتىمىز، بۇ دەلبىزنىڭ بۈگۈنىمىز،تۈنۈگۈنىمىز.... يامانالرنىڭ تەسىرىدە يوقاپ 

نىش يەنى ھەقىقەت.بۇھەقىقەت ھازىر قايسى دەرىجىگە بېرىپ يېتىۋاتىدۇ؟ بىلىم ، ئۆگىنىش، يەنە ئۆگى

ملەش ئەركىن سىدىق ئەپەندى تەكىتلەپ ئۆتكەندەك توغرا ئۇسۇلدا ئۆگىنىش ، ئۆز ئۆزىنى مۇستەھكە

زنىڭ نىڭ يامان تەسىرىدىن ئەۋالتلىرىمىمائارىپاپىق بولغان قوش تىللىق ئارقىلىق بۇ خىل نامۇۋ

ىلىرى بولغان بىزدە ئانا بولغۇچ -ئوڭۈشلۇق ئۆتەلىشىگە ئوقۇش يېشىدىكى پەرزەنتلىرىمىزنىڭ ئاتا 

 ئىنتايىن زور مەسئۇلىيەت ، مەجبۇرىيەت بارلىقىنى ھېس قىلىشىمىز كېرەك

 

پ چارە خەلقنىڭ نادانلىشى. سەن بىمائارىپقوش تىللىق  ھەي مائارىپ( ھەي قوش تىللىق 13)

ىتىپ چارە خەلق سېنى ئىشلنلىقىنىڭ ئوچۇق دەلىلىدۇرسەن. بىنەقەدەر گاراڭ ھالەتكە كېلىپ قالغا

رقىدىن ياخشى خىزمەت ئورۇنلىرىغا ئېرىشىشنى ئويالشتى، ئۇالر مۇشۇ يول ئارقىلىق تۇرمۇشىنى ھازى

شۇنداق  مۇرادىئوقىلغىلى بولىدىغانلىقىغا چوڭقۇر ئىشىنەتتى. چۈنكى  تېخىمۇ ياخشى كاپالەتكە ئىگە

 دەپ سۆزلەۋاتاتتى، تىلىۋىزورمۇ شۇنى سۆزلەۋاتاتتى. باشلىقالرمۇ شۇنداق دەۋاتاتتى.

غا مۇ ئۇالرنىڭ دېپىمائارىپئەڭ ئادىل، ئادالەتلىك بولغان ھەممىنىڭ ھۆرمىتىگە ئېرىشكەن 

ەك تولىمۇ تۇرسا يەنە خەلقتىن ئاغرىنىمىزما؟ ئۇالرغا ھەقنى بىلدۈرمئۇسۇل ئويناۋاتاتتى. مۇشۇنداق 

ك نەرسە، تەس. تىل كېسىلىدۇ... دىل كىسىلىدۇ... گېزى كەلسە باشمۇ ھەم... دۇنيادا بىرىگە سۈپەتلى

ۋاتقان بىرىگە ئاز نەرسە قىممەتلىك بولىدۇ. بىر يېرىم مىلياردلىق چوڭ دۆلەتتە خىزمەت تاپالماي

تىگە ئەڭ ساماندەك تۇرسا سىز ئۇ تىلنى ئۆگەنگەنگە خىزمەت تېپىلىپ قاالرما. ئۇنىڭ ئۈس خەنزۇالرمۇ

ېڭىپ ئالدى بىلەن ئىچكىرى ئۆلكىلەر تەرەققىي قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئاندىن بىزنى يىتەكلەپ م

 تەرەققىي قىلدۇرىدىغان تۇرسا ئۇالر ۋەدىسىنى ئورۇنلىماي سىزگە نۆۋەت كېلەرما؟

، بېرەي دېسە قوش مائارىپش يوق، بالىنى مەكتەپكە بەرمەي دېسە مەجبۇرى خەلقتە تالال

ەر ھېتىۋاتقان بوينىدىن قىسىۋاتقان. ...ئانا تىلنى بىلمەي يات تىلغا باشچىالپ كىرىپ ك مائارىپتىللىق 

 بىر كىشى مىللەتنىڭ گۆرىنى بىر كەتمەن بىر كەتمەندىن قېزىۋاتقانلىقىنى ئەسال بىلمەيتى.

 

وي كەينىنى يازىمەن دىسەم يوللىنىپ كەتتى ئۈستىدىكى يازمام...توغرا ( ۋ14)

چۈشىنەرسىلەر............تەتىل توشقاندا يىغاتتى تاپشۇرقىمىزنى ،شۇڭا بەزى يەرلىرىنى قااليمىقان 

ئىشلەپ قويدۇم،توغرا بولمىسىمۇ مەيلى ئەمدى،" شۇنداق ئاچچىقىم كەلدى،بىلمەيمەن ئەمەس ،بۇ 

نىپتىكى ئۆگىنىشى ئەڭ ياخشى بالىالر ئىدى،'ئەمدى تەتىل تاپشۇرۇقىنى ئۇكىلىرىم سى

ئىشلىيەلمىسە؟؟؟؟شۇنىڭ بىلەن ئۇيغۇرچىگە تەرجىمە قىلىپ چۈشەندۈرۈپ قويسام،ھەممىسى 
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بەستە چۇڭۇلداپ بىردەمدىال ئىشلەپ بولۇشتى...ئىچىم شۇنداق ئاچچىق بولۇپ قالدى،'ئەمدى -بەس

قارغان بالىالرغا تەلەپلىرى خەنزۇچە تاپشۇرۇقالرنى بېرىپ نىمە تېخى پىنيىندىن ساۋادىنى چى

 قىلماقچىكىنە؟"چوڭ سەكرەپ ئىلگىرلەيلى "دىمەيۋاتقاندۇ؟؟؟

رلىك كورال شەھە تۇلۇق ئوتتۇرا مەزگىلىمدە،دەرس تەكرارالش ئۈچۈن مەكتەپ ھويلىسىدا يۈرسەم،

ەردە ئاتالنغۇچ سەكرەپ اشالنغۇچ مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان كىچىك دوستلىرىم مۇ ئۇ يب-8

 ئويناۋىتىپتۇ،دىققىتىم ئىختىيارسىز ئۇالرنىڭ پاراڭلىرىغا چۈشتى:

رنىڭ ئون " تىز بولۇڭالر،نادىرە،نى بىيې تەي گو فېن ئا...."بۇ نىمە گەپ؟؟؟دىققەت قىلسام ئۇال

 گېپىنىڭ سەككىزى خەنزۇچە ئىدى........

ت ياشقا غلىنى ئېلىپ يۇرتقا كەلدى،،،باال تۆئۈرۈمچىدە خىزمەت قىلىۋاتقان نەۋرە ئاچام چوڭ ئو

ردىكى كىرىپ قالسىمۇ تۈزۈك گەپ قىلىشنى بىلمەيتتى...بالىغا قارايدىغان ئادەم بولمىغاچقاشۇ يە

ما "دىيىشنى ،'ئۇكا دىيەلمەي" دى دى  غابەردى. باال ئاپا دىيەلمەي "ماباغچى

ۇچە ... ئاچامغا باالڭنىڭ تىلى خەنز"دىيىشنى،"خوش"دىيەلمەي "زەيجىيەن"دىيىشنى ئۆگىنىۋالدى.

 چىقىپتۇ ھە دىسەم ،ھەدەم :" بىز ئۇنىڭغا بالىالر تىلى ئۆگەتمىگەن شۇ "دەيدۇ....

ەلەپ ھە؟؟؟؟؟'ئەسلىدە ئۇكامغا كىچىك ۋاقتىدىن باشالپال گەپ سۆزلەرنى چوڭالردەك دىيىشنى ت

ادا"،"سۇ"،"نان"دىگەننى قىلىپ كەپتىكەن...توۋا ھەمىممىز "دەددە"،"ھۈممە"،"نەننە"دەپ "د

 ئىپادىلەپ چوڭ بولمىدۇقمۇ

يەرنى  ئۇكامنىڭ بەزىدە ھويلىدىكى ئوينىغىلى كىرگەن يېزىدىكى بالىالرغا گېپىنى ئۇقتۇرالماي

ئايال -ەرئتېپىپ يىغالپ كېتىشلىرىگە قاراپ ئىچىم شۇنداق ئاچچىق بولۇپ قالدى.... بولمىسىغۇ ئاچام 

لمىسسا ىقىم كېلىپ تاغامغا:" ھېلىمۇ ئوقۇتقۇچى بولۇپ قاپتىكەن،بوھەرئىككىلىسى ئوقۇتقۇچى،'ئاچچ

پنى بالىسىنى قانداق تەربىيلەيدىكىنە،،،ھە بوپتۇ .ھەدەم ئۇسسۇلنى ياخشى ئوينىسۇن،'ئاكام تو

 دىن كىچىكبەكرەك تەپسۇن،،،شۇنداقالرنىڭ باللىرى مۇشۇنداق ياراملىق بولىدۇ....قارىمامسىز ،'ئۇكام

لەن ۋرىڭىز بىاپ سۆزلەيدۇ ئۇيغۇر تىلدا،،،يا خەنزۇچە بىلمىسە،يا ئۇيغۇرچە....كىيىن نەبالىالر چاڭىلد

لسىال تەربىيسى ياخشى بو ئائىلەتەرجىمان تەكلىپ قىلىپ گەپلەشمىسىڭىز بولمايدىكەن..."........

،قوشتىللىق ئوقۇتۇش تۈزۈمى ئۇيغۇر تىلىغا نىسبەتەن تەھتىت ئەمەس دىسەك بەكال 

ارار ئىچكىرىدىكى شىنجاڭ تۇلۇق ئوتتۇرا سېنىپىغا ئۆتكەن يىلى تۇنجى ق-2007!!!خاتالىشىمىز

ئوقۇغۇچىالر ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈردى....ئەمسە سىز شۇالردىن بىر نەچچىسى بىلەن 

ىيە ئالغان يىل ئۇيغۇر تىلىدا تەرب9ئەھۋاللىشىڭ....ئۇيغۇر تىلى توغرىسىدا پىكىرلىشىڭ.....شۇندىال 

 بۇ قېرىنداشلىرىڭىزنىڭ ئەھۋالىنى ھەقىقىي چۈشىنىسىز!!! دەپ ئىشەنگەن

 ل" دىگەن نىمە ئاچا؟...ئاداش "ېئى"بېكىنمە"،"پ

 

نى ئۇيغۇرچىدە نىمە دەيتۇق؟...مانا بۇ ئىچكىردىكى ئالىي مەكتەپتە « 乐 观» ( ئاداش15)

نىدە ئەجەپ ەسى.....سىڭلىمنى ئىچكىرى تۇلۇققا ئۆتكىئئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىڭ پاجى

ئەۋەتمەيلى دىمەپتىكەنمەن دەپ شۇنداق پۇشايمان قىلىمەن قېرىنداشلىرىم.!!!شىنجاڭدا بىرىنجى 

بولۇپ ئوقۇۋاتقان بالىالر ئىچكىردە خەنزۇالر بىلەن بىرگە ئوقۇسا خەنزۇتىلى جەھەتتە ئاجىزلىرى 

لەر شىنجاڭدا ئوقۇغان قانچىلىك چۈشكۈنلىشىپ كەتتى بۇنى ئويالپ باقتىڭالرمۇ؟'ئەگەر ئاشۇ سەركى

بولسىدى مىللىتىمىز ئۈچۈن قانچىلىك كۆپ ئىختىساس ئېگىلىرىنىڭ مەيدانغا كېلىشىگە سەۋەپ بوالتتى 
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 ھە ....

ۋاپ غا جاسوئالتەربىيسىنى ئۇيغۇر تىلىدا ئااللمايمىز؟؟؟بۇ  مائارىپبىز نىمە ئۈچۈن ئالىي 

 ۇۋاتقان بۇ؟؟مىللەت مەۋجۇدلىقىغا تەھتىت بول؟مائارىپتاپالماي يۈرسەك نەدىن چىقتى ماۋۇ قوشتىللىق 

 تۈزۈمىنىڭ ماھىيتىنى تەھلىل قىاليلى مائارىپ

 پويىزدىكى بىر ئاكىمىزنىڭ بۇ تۇغۇرلۇق دىگەن گېپى مېنى تولىمۇ ئويالندۇرىدۇ:

" قىزىمنى مەندەك بولۇپ قالمىسۇن دەپ ئۇيغۇرچىگە بەردىم،مەنمۇ نەچچە يىل ئىچكىردە 

ەمەس،يا يدىغان گېپىمنى تاپالماي شۇنداق قىينىلىپ كېتىمەن،يا يېزىشتا ياخشى ئئوقۇغان،بەزىدە دە

سۆزلەشتە،،،،بۇنىڭغا بەك دىققەت قىلساق بولغۇدەك...ئۇنىڭ دىيىشىچە بىر دوستىنىڭ ئوغلى 

دوستىنىڭ ئوغلى كىچىكىدىن خەنزۇ چە مەكتەپتە  گىرمانىيىگە ئوقۇشقا چىقىپتۇ،

دەيدىغان  جەدۋەلدە" ئانا تىلى" غاندىن كىيىن بىر جەدۋەل تولدۇرۇپتۇ،ئوقۇغانىكەن،گىرمانىيەگە بار

نى ىلى دىگەنيەرگە بۇ باال ھېچ ئىككىلەنمەي "ئۇيغۇر تىلى "دەپ يېزىپتۇ،،،،تىزىمغا ئالغۇچى ئۇيغۇر ت

 نچەاال ھەرقاكۆرۈپ بۇ جەدۋەلنى ئۇيغۇر تىلىدا قايتا بىر قېتىم تولدۇرۇپ چىقىشنى تەلەپ قىلىپتۇ،بۇ ب

دىكى ئۇ يەر چۈشەندۈرۈپمۇ بۇ ئىشنى ھەل قىاللماپتۇ،چۈنكى ئۇ ئۇيغۇر يىزىقىنى بىلمەيدىكەن....

چان مەيلى قا خادىم" سىز ۋەتەنگە قايتىپ ئۇيغۇر تىلىدا مۇكەممەل سەۋىيىگە ئېگە بولۇپ كېلىڭ،

نىيەدىن گىرما كېلىڭ،بىز سىزنى شۇ چاغقىچە ساقاليمىز~~~قارشى ئالىمىز"دەپتۇ،شۇنىڭ بىلەن بۇ باال

 يېنىپ كېلىپ ئىككى يىل ئۇيغۇر تىلى ئۆگىنىپ ئاندىن ئوقۇشىنى داۋامالشتۇرۇپتۇ.."

ىمە ن بۇ يەردىكى مەسلە گىرمانىيەلىكلەر ئۇيغۇر تىلىنى بەك ياخشى كۆرىدۇ ئەمەس ئەلۋەتتە،

 غانالرنىڭەيدى'ئۇالرنىڭ قارىشىچە ئۆز ئانا تىلىدا ساۋادى يوق،'ئۆز ئانا تىلىنى سۆزلىيەلم ئەمسە؟؟

 كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارى ھەم چوڭقۇر تەپەككۇر ئىقتىدارى بولمايدىكەن......

ىلى ھەي.....شۇڭا مۇشۇنداق ئۇيغۇر تىلىنى ياراتماي مۇشۇ كۈنگە قاپتىمىز ئەمەسمۇ؟ خەنزۇت

ەپ ارۋا سۆربىلگەنلەرنىڭ ھەممىسى خىزمەتكە ئورۇنلىشىپ كېتىدىغان ئىش بولسا ،'ئاۋۇ كوچىدا ھ

ىگەن كېتىۋاتقان ،كوچا تازالۋاتقان خەنزۇالر خىزمەتكە ئورۇنلىشىپ كەتسە بولمامدۇ؟؟ خىزمەت د

 قورساقتىكى ئۇماچ مەسلىسى

ىر ىشەتتۇق،،بياتاقتا ئۇيغۇر بالىالر پاراڭالشساق ئۇيغۇرچە خەنزۇچىنى ئارالشتۇرۇپ سۆزل دائىمبىز 

ن بەزى مە مىشقا پاراڭالشقاندا خەنزۇچە قېتىۋالىسىلەر؟كۈنى ياتاقدىشىم:" سىلەر ئۇيغۇر تۇرۇپ نى

ۇ بۇنىڭ سەۋەبى يوق "دىسەم،،'ئ گەپلەرنى چۈشەندىم" دىۋىدى مەن" ئۇنداق دىسەك نىمە بوپتۇ؟

كۈلۈپ:" ھە ئەمسە ،بىلدىم،سىلەرنىڭ ئۇيغۇر تىلىدا بۇ خەنزۇچە گەپلەرنىڭ مەنىسىنى 

 ..نىمە"... زدا سۆزلەپسەندە ..سىلەردە سۆزلۈك بەك ئازمۇئىپادىلەيدىغان سۆز يوق،شۇڭا بىزنىڭ تىلىمى

ئەمدى بۇنىڭغا نىمە دەيمەن؟؟؟بۇرۇن ئەجەپ دىققەت قىلماپتىكەنمەن دىسە،توۋا،مەھمۇد 

ىم ر بولغىيتقەشقەرى "تۈرك تىلى ھۈنەرىس"دەپ قويمىغان بولسا ،'ئۆز ئانا تىلىمنى نەلەردە يېتىم قىال

ىغىپ مۇشۇ نەچچە ئۇيغۇر قىزىنى ي40ز ئارا مەسلىھەتلىشىپ مەكتەپتىكى ھە؟؟؟ بىز بىرنەچچە قىزالر ئۆ

 ىللىتىنىڭمەسلىنى مۇھاكىمە قىلدۇق...ھەمدە ھەممىنى ئۆزىمىزدىن باشاليلى ،بىز كەلگۈسىدە ئۇيغۇر م

بۇ يىشتۇق،،،ئانىسى بولىمىز،بۇنىڭدىن كىيىن پاراڭالشقاندا ساپ ئۇيغۇر تىلىدا سۆزلەشكە تىرىشايلى دى

خوش "ىمىز ھەقىقەتەن ئۈنۈملۈك بولدى...كۆرۈشكەندە "ئەسساالممۇ ئەلەيكۇم"دىيىشتىن تارتىپ ئىش

چىسىنى ئەمسە.ئالالغا ئامانەت"دىيىشكىچە ھەممە گەپنى ئۇيغۇرچىدە دىيىشىدىغان بولدۇق....ئۇيغۇر

 سورىدۇق.... بىرىمىزدىن-تاپالمىساق بىر
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رىمىزغا كېڭەيتسەك دەپ نى بارلىق ئۇيغۇر قېرىنداشلىپائالىيەتبىز بۇ 

 ئويالۋاتىمەن~~~قېنى،مۇنبەردىكى سىتۇدىنىتالردىن بىزنى قولاليدىغانالر بارمۇ؟

ھەممە ئىشنى ئوڭۇشلۇق باشلىساق قىلغىلى بولىدۇ!مەن سەن كۈچىگەنگە نىمە ھەل بوالتتى 

 ۇنداقنەچچىگە كېڭەيدى،مۇش40قىز بۇ ئىشنى باشلىدۇق،'ئاندىن 6~5دىمەڭ،قاراڭ دەسلەپتە بىز 

 قىلىشنىڭ تەخىرسىزلىكىنى سىز يەنە بىر دوستىڭىزغا يەتكۈزۈڭ....ئۈمىدسىزلەنمەڭ

غىلى تاس بىز مانا مۇشۇنداق ساپ ئۇيغۇرچىدە تەربىيە ئالغان تۇرۇقلۇق تىلىمىزدىن ئايرىلىپ قال

زۈمدە تۈ قالدۇق!!!ئەمدى بۇ سەبىي ئەمدى تېخى تەپەككۇرى يېتىلىۋاتقان كىچىك بالىالرغا قوشتىللىق

نجۇ دەرس بەرسە،مىللىتىڭ نىمە ؟دىسە "ئۇرغۇي"دەيدىغانالر تېخىمۇ كۆپ چىقمامدۇ؟'ئىككىنجى ما

نىڭ بولۇپ قالىمىزمىكىن دەپ شۇنداق ئەنسىرەيمەن،،،تارىختا مەرىپەتتە گۈللىنىپ ،مۇڭغۇل تىلى

ا بويۇن ر بۇلۇڭدبارلىققا كېلىشىگە تۈرتكە بولغان ئانا تىلىمنىڭ ھاال بۈگۈنكى كۈنگە كەلگەندە بى

غان قىسىپ قېلىشىغا ،"ئۇيغۇر تىلى قانداق تىلدۇ؟قانداق سۆزلەيدىغاندۇ؟"دەپ ھاڭۋىقىپ تۇرىدى

 ئۇيغۇرالرنىڭ مەيدانغا كېلىشىگە ھەرگىز چىداپ تۇرالمايمىز ئەلۋەتتە!!!

ىغان ارىدبتەربىيسىنى ئېلىپ  ئائىلەشۇ  تەربىيسىنى ياخشى ئېلىپ بارايلى دەپسىز، ئائىلەئارزۇ،'

ئويلىدىڭىزمۇ ؟ چەت يېزىالردىكى مۇماي  نەگىچە؟ بۇنى-ئاتىالرنىڭ سەۋىيىسى نەدىن  ئانىالر.

ىڭ بوۋايالرمۇ بىلىپ كەتتى "دەنشى"،"الزا"،"چىڭسەي"،"جۇسەي"،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،دىگەنلەرن

ەيدىغان لىيەلشۇنداق باال تەربىي بۇالر مۇشۇ سەۋىيىسى بىلەن قانداق باال تەربىيلەيدۇ؟. مەنىسىنى

ئانىالر -شۇنداق بىر ئەۋالت ئاتا انىالر نى ئاۋۋال بارماقنى چىقىرىپ ساناپ باقامدۇق قانداق؟ئ-ئاتا

 نىڭ قۇربانى بولۇپ كېتەر؟؟مائارىپمەيدانغا كەلگۈچە قانچىلىك ئۇيغۇر قوشتىللىق 

 رەك!!!شىمىز كېشۇنداق ،تىل ئۆگىنىش كېرەك!!خەق ئىنگىلىز تىلى ئۆگەنسە،بىز خەنزۇتىلى ئۆگىنى

بىراق دۇنيادىكى ئەڭ كۆپ ئادەم ئىشلىتىدىغان تىلنى بىلگىنىمىزدىن پەخىرلىنىشىمىز كېرەك!!!

 نى ئۇنتۇپشۇمۇ ئېسىمىزدە بولۇشى كېرەك،'ئەنە شۇ پەخىرلەنگەن ۋاقتىمىزدا ئانا تىلىمىز ئۇيغۇرتىلى

 !!!قالمىغانلىقىمىزدىنمۇ يەنە بىر قېتىم پەخىرلىنىشىنى ئۇنۇتمايلى!!

 

ىڭ ( ئەسلى بۇنى ئوبدان بىر ماقالە قىلىپ تەييارالي دېگەن بىراق ۋاقىت ۋە ماتېريالن16)

للىدىم. قىسلىقىدىن يېزىپ بواللمىدىم، ھەم ئۇنىڭ قىسقىچە مەزمۇنىنى تەخىرسىز ھالدا بۇ يەرگە يو

جاڭ تولۇق ىلى تۇنجى تۈركۈمدىكى شىني-1990مىنكاۋخەنلەر بىزنىڭ كۆڭۈل بۆلۈشىمىزگە مۇھتاج . 

 نتوغرا بولغا ئوتتۇرا سىنىپلىرىغا ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش باشالندى. بۇ چاغدا نۇرغۇنلىرىمىز بۇ ئادىل،

ۇ ا ئېرىشىدقاراردىن خۇشالالندۇق. كۆپچىلىك ئۇالرنى ئىستىقباللىق بولىدۇ، ئىسىل خىزمەت ئورۇنلىرىغ

ىنىڭ، ۆز زامانلىرىدىكى سىنىپداشلىردەپ چوڭقۇر ئىشەندى ھەم ئۇالردىن خۇشالالندى. ئۇالر ھەم ئ

مۈد چوڭ ھەتتا مەكتەپداشلىرىنىڭ ئەڭ ئالدىدىكى ئۈچتە ياخشى ئوقۇغۇچىالر ئىدى . شۇڭا ئۇالردا ئۈ

ىيىپ ئىدى . شۇنىڭدىن باشالپ بۇ خىل ياخشى سىياسەت ئىزچىل داۋامالشتى ۋە كۆلەم جەھەتتىن كېڭ

لۇقسىز رگە قوبۇل قىلىنغان بولسا كېيىن شىنجاڭ توباردى. دەسلەپ شىنجاڭ تولۇق ئوتتىرا مەكتەپلە

ىيىپ ېلىال كۆپخئوتتۇرا مەكتەپلىرىگە قوبۇل قىلىنىشقا باشلىدى. .. ئاخىرىدا بولسا ئۇالر سان جەھەتتىن 

 ەلدى.كھالەتكە  ئۇيغۇر تىلىدا ئوقۇغانالر بىلەن خەنزۇ تىلىدا ئوقۇغانالر ئىككى قۇتۇپقا ئايرىاللىغۇدەك

ئانىلىرىدىن ئايرىلىپ بىلىم ئېلىش -رتلىرىدىن ئىسسىق ئۆيلىرى قەدىردان ئاتائۇالر ئۆز يۇ

كېلومېتىر يولنى بېسىپ ئىچكىرىدىكى شەھەرلەرگە يول ئالدى. مەكتەپتە ئۆزلىرىگە  3000ئۈچۈن 
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تۇشلۇق ئوقۇغانمۇ بولدى. ھەرقېتىم يىلدا بىر قېتىم قەرەرلىك يۈز بېرىدىغان پويىز ئىستانسىسىدىكى 

ئانا -زارنى كۆرسەمال ئىچىمنى ئاچچىق بىر نەرسە قاپلىۋالىدۇ. تولۇقنىڭ، تولۇقسىزنىڭ تېخى ئاتايىغا 

سىدىكىلەر بىلەن ئائىلىمېھرىگە قانمىغان ئەشۇ سەبىي بالىالرنىڭ بىر يىلنىڭ ئەڭ ئاخىرىدىكى 

 تى...سىگە قايتۇرۇلغان ئۇرۇش ئەسىرلىرىنى ئەسلىتەتئائىلىدىدارالشقاندىكى ھالىتى كىشىگە 

ىن پارىسى، ئاند-ئۇالر ئالدى بىلەن ئاتا ئانىسىنىڭ ئەڭ ئەقىللىق پەرزەنتى ۋە يۈرەك

ئانىلىرى -مىللەتنىڭ ئۈمۈدى، ئەڭ ئاۋانگارت كىشىلىرى ئەمەسمىدى. نەتىجىدە نېمە بولدى. ئاتا

 ردەپ شەكسىز ئىشەنگەن نۇرغۇن ئېقتىساسلىق بالىلىرىمىز ياكى ئۇيغۇ ‹ئىستىقباللىق بولىدۇ›

لۇق مەدەنىيەت چەمبىرىكىگە، ياكى خەنزۇ مەدەنىيەت چەمبىرىكىگە كىرەلمەيدىغان خەنزۇالرمۇ تو

دى. رىلىپ قالئارىغا ئالمايدىغان، ھەم ئۇيغۇرالرمۇ تولۇق ئارىغا ئالمايدىغان ئاالھىدە بىر توپقا ئاي

 كىشىلىرىمىز سەترەك ئېيتقاندا مىللەت ئىچىدىكى مىللەتكە ئايالندى. ئەڭ نادىر، ئەڭ ئېسىل

 مەدەنىيەت چەمبىرىكىمىزدىن چىقىپ كەتتى. ئاھ بۇنېمە دېگەن ئېچىنىشلىق ھال ھە.

ادىر نئۇالر ئۆز تىلىدا تەپەككۈرى بۇزۇلمىغان ھالەتتە ئوقۇۋەرگەن بولسا مىللەتكە نەقەدەر 

 كىشىلەر بولۇپ يىتىشىپ چىقار بولغىيدى..........

ھېس  قىلدۇق، تولىمۇ تولىمۇ يەنە بىر تولىمۇ كېچىكىپئەپسۇس بىز بۇنى تولىمۇ كېچىكىپ ھېس 

ايمان قىلدۇق. بالىالرنى قوش تىللىق قىلىمەن، خەنزۇچە مەكتەپكە بېرىمەن دېگچىلەرمۇ ھامان پۇش

نگەندىن قىلىدۇ. ئەسلى ئۇ غەمنى يىيىشنىڭ بۇرۇندىنال ھاجىتى يوق ئىدى. ئەكسىچە خەنزۇ تىلى ئۆگە

" ڭ ماھىيىتىبولسا بەكرەك ئىستىقباللىق بوالر ئىدى. ئەسلى تىل ئۆگىنىشنىكۆرە ئۇيغۇر تىلى ئۆگەنگەن 

ئىككىنچى بىر تىلنى ئۆز ئانا تىلى ئۈچۈن خىزمەت قىلدۇرۇش" بولسا توغرا بولىدۇ. ئۇنداق 

 بولمايدىكەن ھەممىسى بىر دۆۋە ئەخلەت .

. ئۇچىراتقانمەن مەن مىنكاۋخەنلەرنى كۆزگە ئىلمىغان نۇرغۇن مىنكاۋمىنالرنى كۆرگەن ھەم

بىر ھاڭ  كېسىپ ئېيتااليمەنكى مىنكاۋخەنلەر بىلەن مىنكاۋمىنالرنىڭ ئارىسىدا ئۆتكىلى بولمايدىغان

الر ۇغان بالىبار. بۇنى ئىچىكىرىدە ئوقۇيدىغان ئوقۇغۇچىالر ھەممىدىن بەك ھېس قىلىدۇ. ئۇيغۇرچىدا ئوق

 ۇ دەرىجىگەاق بولۇپ قالىدۇ. ھەتتا بۇ ئىش شال شۇندتەبىئىيئۇالر بىلەن ئارالشمايدۇ، قەستەن ئەمەس 

 كۆتۈرۈلگەنكى بۇ ھاڭ بەزىلەرنىڭ توي ئىشىغىمۇ تەسىر كۆرسىتىدۇ.

ا بىز بىز كەڭ قورساقلىق، ئاقىالنىلىك بىلەن ئويلىساق بۇ خىل ھاڭنىڭ شەكىللىنىشىنى توسۇشت

 ەك ۋە باش تارتىپيۈكس مىنكاۋمىنالرنىڭ )چۈشىنىشلىك بولسۇن دەپ خەنزۇچىسىنى ئېلىۋەردىم(

پ كېلىش بواللمايدىغان مەجبۇرىيىتىمىز بار. ھەم ئۇالرنىڭ ئۆز مېھرىمىز بىلەن توپىمىزغا قايتۇرۇ

ىگە شەنچىگە ئۋەزىپىمىز بار. ئۇالرغا ئۆز مەدەنىيىتىمىزنى تونۇشتۇرۇش، ئۆزىمىز ھەققىدە ئەتراپلىق چۈ

يالر نى زىيالىېلىۋېتىش مەجبۇرىيىتىمىز بار. قېقىلىش، ئۇالرنىڭ كاللىسىدىكى يامان سۈپەتلىك ئۆسمىنى ئ

ىك ەم قانچىلھمىنكاۋمىنالر بىز قولنى قولغا قوشۇپ كۆرەش قىاليلى. قانچىلىك بەرداشلىق بېرەلەيمىزكىن 

ازىردىن، ھئىشالرنى قىلىپ قانچىلىك نەتىجە قازىنااليمىزكىن. تىرىشقان تاغ ئاشار. ھەممىمىز ئىشنى 

 باشاليلى. ھەممە ئىشنى ئۆزىمىزدىن

 

قولاليمەن......مەن تۇلۇق ئوتتۇرغا ئىمتىھان بەرگەندە  100( ئازات.ئەپەندى : سىزنى 18%)

دىن ئارتۇق ئوقۇغۇچى ئىچكىرىدىكى شىنجاڭ تۇلۇق ئوتتۇرا سىنىپىدا ئوقۇشقا مۇيەسسەر  2000

تىجىسى ئەڭ نەپەر نە 5500يىلىغا كەلگەندە -2006بواللىدى....بۇ سان بارغانسىرى ئېشىپ بېرىپ 
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ياخشى چىققان ئوقۇغۇچىالر ئىچكىرگە قاراپ يول ئالدى~~~ئۇالرغا شۇنداق ھەۋەس قىلدۇقكى،بىزمۇ 

قاچان شۇالردەك ئىچكىرلەردە ئوقارمىز دەپ كەتكەنىدۇق.....تۇلۇق ئوتتۇرنى شىنجاڭدا ئوقۇپ 

ئانا تىلغا يات بىر  چكىردىكى ئالىي مەكتەپكە ئۆتتۇق....ئالىي مەكتەپكە كىلىپ شۇنى ھېس قىلدىمكى

 تىلدا بىلىم ئېلىش بەكال قىيىنكەن....

وراپ ستىل ئارقىلىق تىل ئۆگىنىمىز تېخى ئېچكىرى تولۇقتا ئوقۇۋاتقان ئىنى سىڭىللىرىمىزدىن 

اپالەتكە ئۇالرنىڭ مەدەنىيتى ھەم ئىتىقادى قانچىلىك ك باقايلى~~ئۇالردا قانچىلىك بېسىم باركەن؟'

كە رە سۈپۈرۈشخى ئوتتۇرا مەكتىپىدىكى ئۇيغۇر بالىالرمۇ چوكانتال بايرىمىدا قەببېيجىڭ لۇ ئېگە بوپتۇ؟

ىلىش چىقىپتۇ!!!قەبرە ئالدىدا سۈكۈتتە تۇرۇپ تەزىيە بىلدۈرۈپتۇ. يۇرتنى سېغىنىش،تىلدىن قىين

ە دەرسلەردە يېتىشەلمەسلىك بۇ سەركىلەردە ئوخشىمىغان دەرىجىدە ئىپادىسىنى كۆرسەتتى. قانچ

ەنە تېخى يمۇ ماۋۇ خەقتەك بواللمايمىز،بولدىال... مۇشۇنداق بەل قويىۋىتىدىغانالرمۇ كۆپ. ئۆگەنسەك

روھىي بېسىمالر تۈپەيلى ئېلىشىپ قالغان،'ئاڭالش ئىقتىدارىدىن ئايرىلغان ياراملىق 

ازار وچىالردا ببۇ دىگەن مەن ئۆززۈم يولۇققان ئەھۋالالر. ك پەرزەنىتلىرىمىزگىمۇ كۆڭۈل بۆلۈپ قويايلى!!

. ئاشۇ ئايالنسا "ئوغرى"دەپ تۇتىۋالىدىغان ،'ئۇرىدىغان،كەمسىتىدىغان ئىشالرنى مەن دىمەي تۇراي

 'ئۇيغۇر مەدەنىيتىنى بىلەمدىغاندۇ؟ بالىالر ئۇيغۇر تارىخىنى بىلەمدىغاندۇ؟

ەمدى ھەتتا تىلۋىزۇردا كۈندە چىقىدىغان ئۇيغۇر رىياسەتچىللىرىنىمۇ تونۇمايدىغان تۇرسا،'ئ

رىنى كەتلىك يازغۇچىلىرىمىز ھەم ئۇالرنىڭ ئۆزلۈك ھەم كىملىك توغرىسىدا يېزىلغان ئەسەرلىبەرى

ر مۇ؟ ئېتراپ قىلىمەن!!!ئىچكىردىكى ھەممە مەكتەپتە بامۇمكىنبىلىشى ھەم ئوقۇپ چۈشىنەلىشى 

 ەپتىمۇەكتم،ھەممىمىز بىر ئۇيغۇر تۇرۇپ ،'ئىچكىرى تۇلۇقنىڭ ،شىنجاڭدا ئوقۇغان دەپ ئايرىش. بىزنىڭ 

ەنىيەت بار. چەتكە قىقىلىپ كېتىدىغان ئەھۋال. ئۇيغۇر تىلىدا سۆزلىيەلەيدۇ،بىراق تارىخ ھەم مەد

ە سۆزلىسەك گەپ قىستۇرالمايدۇ...بەزى گەپلىرىمىزنى ئادەت جەھەتت-،'ئۆرپ

؟؟؟ وغرا جايىدا ئىشلىتىشنى بىلمەيدۇ.....بۇ ئۇالرنىڭ سەۋەنلىكىمۇ؟تەمسىلنىمۇ ت-چۈشىنەلمەيدۇ.ماقال

 ھتاج!!!شىمىزگە مۇۈر ھەقىقەتەنمۇ بىزنىڭ كۆڭۈل بۆلئۇالر راستىنال بىزدىن ئايرىلىپ قالدى~~~ئۇال

 

( دىمەكچى بولغىنىڭىزنى چۈشەندىم لىكىن سىز منىڭ دىمەكچى بولغۇنۇمنى چۈشەنمەپسىز 19)

پتا ،سىز جەنۇپتىن مەن شىمالدىن ئىككى تەرەپنىڭ نىمە ئۈچۈن مۇنداق چوڭ پەرقى بار جەنۇ

ئۇيغۇرالرنىڭ نۇپۇسى كۆپ يىرى ئاز شىمالنىڭ يىرى كۆپ ئاھالىسى ئاز بۇلۇپمۇ ئۇيغۇرالر 

 تۆۋەن تىن 85%يەتمەيدۇ جەنۇپتا ئۇيغۇرالر  كە 30%،پىرسەنلەشتۈرسەك شىمال تەرەپتە ئۇيغۇرالر 

اچقا ھەم ئەمەس ،مەدىنىيەت مەسىلىسىگە كەلسەك شىماللىقالر كۆپ سانلىق مىللەتلەر ئارسىدا ياشىغ

ى ياخشى شۇ يەردىكىلەرمۇ ئاساسەن ئۆز تىلىمىز دىن شارائىتيىرى مول بولغاچقا ئىقسادىي ياخشىراق 

ياتالشتۇق ھەممىزى خەزۇچە تىلنى ياخشى ئۈگەنسەك مەيلى خىزمەتتە بولسۇن دىھقانچىلىقتا بولسۇن 

ەمىيەتتىكى ئۇرۇنىنى نەپكە ئىرىشىدىكەنمىز دەپ بالىالرنى مىللەت ئىڭى بىلەن ئەمەس تۇرمۇش ج

ئويلىشىپ بالىالرنى خەنزۇچە مەكتەپلەرگە بىرىۋاتىمىز ھەم ئۈگۈنىۋاتىمىز بۇ يەردە مۇھىمى قانۇن تۈزۈم 

ھاكىمىيەت ئاكاڭ كىمنى ئالسا يەڭگەڭ شۇ دىگەن ئىدىيە ،جەنۇپتا تىخىمۇ شۇنداق تىرىلغۇ يەر، ئاز 

ئىككىنجى مەسىلە ،بىرىنجى مەسىلە  ئىقساد دىگەندەك ئەمەس ئۇ يەردىمۇ مىللەت ئىدىيىسى

ئانىالرنىڭ بالالرنى قانداق قىلغاندا دۆلەت كادىرىغا ئايالندۇرۇش جەمىيەتتە ياخشى بولغان -ئاتا

تۇرمۇشقا ئىرىشتۈرۈش ستىگى يىتەكچى ئۇرۇندا تۇرىدۇ،جەمىيەتتە قايسى تىل ئاقسا شۇ تىلنىڭ ئىگىسى 
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بىلەن تەربىيلەيدۇ ،يەنە يۇرت ئاق ساقىلى بىلەنمۇ بولغان مىللەتنىڭ ئانىسى شۇ تىل ئىدىيىسى 

مۇناسىۋەتلىك يۇرت ئاقساقىلى مىللىتىنى تىلىنى قانچە سۆيسە خەلىقىمۇ ئۇنىڭدىن ئاشۇرۇپ قىلىدۇ 

 سۇنىڭ بىشى الي

 

بىز  م.مەن ناھايتى تەسىرلەندى ( رەخمەت سىزگە ئاكا. بۇ تېما ناھايتى ياخشى يوللىنىپتۇ.20)

ش وئانىالرنىڭ ق-ە ھازىر شۇنداق قورقۇنۇشلۇق ئىش پەيدا بولۋاتىدۇكى ئۇ بولسىمۇ ئاتائۇيغۇرالر ئىچىد

ۇتىلى تىللىق ئوقۇتۇشنىڭ ماھىيىتىنى چۈشەنمەي ھەدەپ سەبى باللىرنى قوش تىل سىنىپى بىلەن خەنز

م. ىقتىسنىپلىرغا ئوقۇشقا بېرىش.مەن ئۆزۈم بۇيىل ئالىي مەكتەپنى پۈتتۈرۈپ قەشقەرگە خىزمەتكە چ

 ئەدەبىياتنى بىلمەيدۇ ياكى ياكى 90%ئۆزۈم ئوقۇتقۇچى بۇ مەكتەپتىكى قوش تىل باللىرىنىڭ 

قۇتقۇچى ھازىر بۇ مەكتەپتىكى ئو خەنزۇتىلنى بىلمەيدۇ.مەن بۇالرغا قاراپ ئىچىم سىيرىلىپ كېتىدۇ.

ولدىغان بلسىال ئوقۇغۇچىالرغا كۈن ئۆتسىال بولدىغان بولدىغان ،'ئوقۇتقۇچىالر كۈن ئۆتۈپ ئايلىق ئا

بىزگە نىمە مەكتەپ بولسا قۇرۇق جازا بولۇپ قاپتۇ.باشلىقالرچۇ قوش تىل دىگەن نىمە ؟بۇ نىمە قىلدۇ ،

ىمە پايدىسى بار بۇنى ئەسال چۈشەنمەي نىمە دىسىال ماقۇل دەيدىغان بولۇپ كېتىپتۇ .بۇنىڭغا ن

 دىگۈلۈك.مۇشۇنداق مېڭىيۋەرسەك تەقدىرىمىز نەگە بارار ھەي

 

ىلىم قۇرۇلمىسىنى توغرا تەھلىل قىلغىنىڭىزغا ئانىمىزنىڭ ب-شۇنداق...سىزنىڭ بىزنىڭ ئاتا (21)

ىدۇ تەربىيسى دىيىشىڭىزدە كۆزدە تۇتقان تەربىيلىگۈچى بىزنى كۆرسىت ئائىلەقوشۇلىمەن. ئەمدى 

ىز نى بىلىمەشدە قانداق تەربىيلئائىلىشۇنداققۇ؟تەربىيلەنگۈچى بىزنىڭ باللىرىمىز. سىز بىز بالىالرنى 

 واللمىغانب،'ئۇنداقتا سىز ئاشۇ چەت رايۇنالردا،بولدىال بىزدەك ئوقۇش،تەربىيلىنىش پۇرسىتىگە ئېگە 

انچىلىك قۇرالردىن تەڭتۇشلىرىڭىزغا نىمە دەيسىز؟ ئۇالرمۇ بىز ئويلىغاننى،بىز قىاللىغاننى قىالالمدۇ؟'ئۇيغ

ىيلىنىش نىال ئويلىساق بولمايدۇ،'ئاشۇ تەربتەربىيسى ئااللىدى؟ بىز ئۆزىمىز مائارىپئادەم ئالىي 

گۈسى!!! ىزنىڭ كەلپۇرسىتىگە ئېگە بواللمىغان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ باللىرىمۇ بىزنىڭ باللىرىممىز!!مىللىتىم

 ك زىياننىڭدە تەربىيىنى كۈچەيتەيلى دەپ يۈرسەئائىلىبالىالر مەكتەپتە قوش تىل ئۆگىنىپ تۇرسۇن،بىز 

ت ردىن ساقىدلىرىمىز تېخىمۇ زور بۆلۈنمە ھالەتكە كېلىپ قالىدۇ... بۇنى نەزەچوڭىنى تارتىمىز~~ئەۋال

 پمائارىىل قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ!!! بۇرۇننىڭ ئۇچىنىال كۆرۈش ئاقىالنىلىك ئەمەس. شۇڭا بىز بۇ خ

ق ن سىدىتۈزۈمىنىڭ ئىلمىي بولغان شەكلىنى تەتقىق قىلىپ ئاندىن قوبۇل قىلىشىمىز كېرەك!!!! ئەركى

 ئەپەندى بۇ ھەقتە ماقالىسىدە ئېنىق توختىلىپ بولغان.

 

مەن  ( مەن نەچچە يىلنىڭ ئالدىدا بۇ ئىشقا نىسبەتەن ئۇز قارشىمنى ساقالپ قالغان ئىدىم22)

ئەگەر بۇ  .ئۇيلىغاندەك بۇپتۇ . ئەركىن سىدىق ئاكىمىزغا نىمە دەپ دەپ رەھمەت ئىيتىشنى بىلەلمىدىم 

 اپانچىدىناكىمىز يازماي ئادەتتىكى بىر تۇردىشىمىز يازغان بۇلسا . يەنە چماقالىنى ئەركىن سىدىق ئ

 كا.بىر نەچچىسى چىقىپ ئاقاليمەن دەپ ئاۋارە بۇالتتى. تۇغراق يىشىدا ياشاڭ ئەركىن سىدىق ئا

 

( گەپ ئۆزىمىزدە دوستالر ، بالىمىزنى ئۇيغۇرچە مەكتەپلەرگە بەرمەي خەنزۇ مەكتەپلەرگە 23)

ندىكىن ئۆزىمىزگە ھەق بولدى . ھەممىمىز ئىشنى ئۆزىمىزدىن باشلىساق بولىدۇ . مانا ئاپىرىپ بەرگە

مەن ئۆتكەن يىلى باالمنى ئۇيغۇر مەكتەپكە بەرگەن ئىدىم بىر ياخشى ئوقىۋاتىدۇ . بالسىنى خەنزۇ 
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مەكتەپكە بەرگەنلەر كەلگۈسىدە بىر تۈركۈم ماڭقۇرتالرنى ئۆز تىلى بىلەن يېتىشتۈردىغان نادان 

 ئادەملەردۇر .

 

م ( خەلىق سايالپ چىقىپ ،خەلىقنىڭ ئىرادىسگە ۋەكىللىك قىلىدغان،ھورمەت قىلدىغان ھە24)

 پىالنلىرىنى يولغا قويۇشقا كۇچەپ كۇنسايىن مائارىپمۇشۇنداق بىزنىڭ تىلىمىزغا پايدىلىق 

تبارىنى ققەت ئىىدىقنىڭ ساداسىنى ئاڭالمدىغاندۇ. ئوسىۋاتقان كاتتا ئەمەلدارلىرىمىز مۇشۇنداق خەل

 نداق بىچارەمانقۇرۇتلىششى بولسا كىرەك. شۇ مىللىتىمىزبولدىغىنى ئوز  كۆڭۈلبىرەمدىغاندۇ. ئۇالرنىڭ 

اراش ىمۇ ئوز قھالەتىكەنمىز بىز........ھەتتا ئوز تەقدىرمىزگە بىۋاستە باغلىنشلىق بولغان مۇھىم شالرد

 )ئەگەر ەنلدۇرۇشتەك ئەڭ ئاددى ھوقۇقىمىزمۇ يۇقكپىكىرلىرمىزنى دادىل ئوتتۇرغا قويۇپ نارازىلىق بى

شۇنداق قىپ قالساقمۇ بىزگە چوڭ قالپاقالر كىيلىشى تۇرغانال 

داۋاملىق  سيانكار ........دىگەندەك......( مۇشۇنداق مۇنبەرلەردىال سۇزلەپ يۇرۇپتۇق.ئىگەپ.......

ىنتايىن ئىللىك قىلىدىغان ،بىزنى ئاغىزمىزدىن چوشۇرمەيدىغان ،خەلىقنىڭ ئەڭ ئۇستۇن مەنپەتىگە ۋەك

 تىتوغرا يولغا باشاليدىغان ئادىل ھەققانى پارتىيە بۇنىڭغا دىققەت ئىتىبارىنى بەرسە بوالت

 

ۇق ( ئەڭ ئاۋال ئەركىن سىدىق ئەپەندىنىڭ ئەل ئۈچۈن بىز ئەۋالدالر ئۈچۈن سوققان ئوتل25)

 زگە.يۈرىكىنىڭ مەڭگۈ دۈپۈلدەپ تۇرىشىنى تىلەيمەن ! رەخمەت سى

ھازىر روس تىلى  مەكتەپنى پۈتتۈردۈم ... مەن بىر ئوقوغۇچى بۇيىل تولۇق ئوتتىرا

 نا تىلىنىئۈگىنىۋاتىمەم .مېنىڭ قارىشىمچە ئۆز ئاناتىلىدىن باشقا تىلنى بىلىش شەرەپ لىكىن ئۆز ئا

اتا لىك ۋە ۋىجدانسىزلىق بولمىسا كېرەك .مەن بىر نەچچە ئۇلىيەتسىزئوقىتۇشتىنمۇ ئارتۇق مەسي

ن انىالرنىڭ بالىلىرىغا ئۇيغۇرچە سۆزلەتمەي خەنزۇ چە سۆزلەشكە ئۈندەۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ئىنتايىئ-

ملەر ىكئۆكۈنگەن ئىدىم چۈنكى ئادەتىكى سۆزنىمۇ ئۇيغۇر چە قىلمىسا بىزنىڭ پارالق مەدەنىيتىمىز 

الر دا تىدە كىتاپخانىسۈپى خرغا يەتكۈزىلىدۇ ،شۇ مەدەنىيتمىز تارىتەرىپىدىن كىيىنىكى ئەۋالدال

 ساقلىنارمۇ ؟

ى بارلىقىن كىيىن كىمۇ كىرىپ ئۇنى قولىغا ئاالر ؟ دۇنيادا ئۇيغۇر دىگەن مەدەنىيەتلىك مىللەتنىڭ

رلىسە ەت بىلەن ئىلگىئكۆپ مىلەتلىك چوڭ دۆلەت ،مۇشۇ سۈر جۇڭگوكىممۇ جاھان ئەھلىگە تونىتار ؟ 

ۇ راالرمۇ ەت ئۆز مەدەنىييەتلىرنى يەرمەنكىگە قاتناشتمىلل 56دا شۇ  جۇڭگويىلدىن كىيىن 30~20يەنە 

 ؟ ھەربىر باال ئۆز ئاتا بۇۋىلىرى بىلەن ئەركىن پىكىر ئالماشتۇراالرمۇ ؟

شۇ بۇۋىلىرى ئېيتىپ بەرگەن ھېكىمەتلىك چۆچەكلەرنىڭ تىگىگە يىتەلەرمۇ ؟ شۇ بۇۋىالر 

رجىمان ماشتۇرالىسۇن ... ئۇالر شۇۋاقىتتا تەەۋرىلىرى بىلەن قانداقمۇ تولۇق پىكىر ئالچ-ئۆزلىرنىڭ نەۋرە 

ئاتا  ەقتە ئويلىنايلى ...؟ بۇ يالغۇزئانىالر بۇھ -تەكلىپ قىالرمۇ ياكى لوغەتكە قارارمۇ . پۇتۇن ئاتا

انىالرال ئەمەس پۈتۈن جەمىيەت ئويلىنىشقا تىگىشلىكڭ مەسىلە ...؟ بىز بالىالرنى ئويالپ ئ-

قوغدىسا  ايىن چاڭ تىگىدە قىلىۋاتقان ئۇيغۇر مەدەنىيتىنى بىرسىقويوڭالر .......ئاھ...ئالال كۈنس

 بولالتى ...

 

( بۇرۇن سابىق سوۋىت ئىتپاقىدىكى پۇتكۇل مىللەت ئورۇسچىنى مەجبۇرى ئۇگەنگەن كىيىن 26)

ئانا تىلىنى قايتا ئۇگەندى . بەلكىم بۇ قوش تىل سىياسىتى ياخشى ئىدى ،بىراق . ئەركىنلىك ئاساسدا 
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ولسا تىخمۇ ياخشى بوالتتى ، بۇنداق چوڭ سىيسەتنى چىقىرىشتىن بۇرۇن بىكىر ئىلىپ ياكى بولغان ب

بىرەر رايۇندا سىناق قىلىپ كىشلەرنىڭ قوبۇل قىلىش،قىلماسلىق توغرىسىدا تەتقىق قىلمايال ئىشنى باشالپ 

ىلدۇ . بۇمۇ بىر خىل پەرەز ق -كەتتۇق ئاقىۋىتى قانداق بولۇشى بەلكىم ھەممە كىشلەر بىلدۇ ،ياكى ھەر

قىزىق نوقتا بولۇپ قالدى ، لىكىن دولەت تىلنى ئۇەگنسە ئۇنداق بولدۇ ،بۇنداق بولۇدۇ دىگەن گەپ 

 خاتا ئۇمۇ بىر خىل تىل

 

 ( قوش تىل دەپ توۋلىدۇق تىلىمىز يوختەك، 27)

 كىملەرگە باش ئۇردۇق دىنىمىز يوختەك. 

 مەسۇليەت تۇيغۇسى بولمىسا بىزدە

 جىنىمىز يوختەك. بولىمىز بىر كۇنى

 

 ( ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ،'ئەركىن سىدىق ئاكا: 28)

ىرىنى سىز تىلغا ئالغان كىتاپالرنىڭ بىرى بىزنىڭ مەكتەپ كۈتۈپخانىسىدا بار ئىكەن ،قالغانل

ۋەتىپ خانىمنىڭ دوكالتىنى ماڭا ئە كەڭگېسبەتلىك توۋە سكۇتنابب_ 22ئامازون دىن تاپتىم.ھېلىقى 

ر .مەن ھازى بىلەن قانداق ئاالقىلىشىمەن؟ بىز ھازىر دىسىرتاتسىيە ياقالۋاتقانىدۇقبېرەلەرسىزمۇ؟سىز 

رگە بىلەن بى دەل مۇشۇ ماتىرىيالالرغا بەك ئېھتىياجلىق . ئەلۋەتتە،بۇ ماتىرىيالدىن ئۆزەم پايدىلىنىش

 اخشى .بۇيۇ ئۇيغۇرچىغا تەرجىمە قىلىپ تېخىمۇ كۆپ قېرىنداشلىرىمىز بىلەن يۈز كۆرۈشتۈرەلىسەم تېخىم

سال يوق توغرىسىدا تەتقىقات خاراكتىرلىك ماتىرىيالالر بەك ئاز ئىكەن .ئۇيغۇرچە ماتىرىيالالر ئە

تى بەك ئىكەن .خەنزۇچە تەتقىقات ماتىرىياللىرى بولسا ئەمەلىيەتتىن چەتنىگەن ،پايدىلىنىش قىممى

زنى كۆرۈپ . سىزنىڭ بۇ ماقالىڭىتۆۋەن ،'ئۇنىڭدىن باشقىسى پەقەت ھۆججەت خاراكتىرلىك ماتىرىيالالر 

تا رىپمائائالتۇن تېپىۋالغاندەك خوش بولۇپ كەتتىم.مەن ئىچكىرىدە ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچى .بىزنىڭ 

ىرىمغا دۇچ كېلىۋاتقان مەسىلىلىرىمىز ۋە بۇمەسىلىلەرنىڭ كېلىش مەنبەسىنى ئوقۇتقۇچى ،ساۋاقداشل

 «ھۋالھەقىقىي ئە» قىسقىسى–ڭ ئومۇمى ئەھۋالى چۈشەندۈرۈش پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ ،مىللىتىمىزنى

 نى تونۇشتۇرسام دەيمەن . سىزنىڭ ئاغزىڭىزغا قاراپ قالدىم.

 

نداق ( دىھقىنى بار مىللەتنىڭ تىلى يوقالمەيدۇ دىگەن گەپكە خىلى ئىشىنەتتىم ،لىكىن بۇ29)

سا ۇنداق تۇرشكىن سىياسەت كىتىلىۋەرسە ... بەزىدە بالالر بىلەن مۇشۇ ھەقتە خىلى قايناپ قالىمىز...لى

 دە~~-ئۇنىڭغا بىزنىڭ كۈچىمىز يەتمەيدۇ

 

دىن ئۆزەم نەپرەتلىنىپ كىتىمەن . ئۆزۈمباالمنىڭ كەلگۈسىنى ئويلىسام  دائىم( مەن 30)

 خەنزۇچە الرشائىركەلگۈسىدە ئۇيغۇرچە گېزىتخانا، تارىخى ئەسەرلەر مەدەنيىتىمىز يوقۇلۇپ كىتەرمۇ ؟

 شئىر يازارمۇ ؟

 

ھازىر ھۆكىمەتنىڭ كەڭچىلىك سىياسىتىى بويىچە، نۇرغۇن جايالردا خۇسۇسى مەكتەپلەر  (31)

ئارقىدىن بارلىققا كەلمەكتە،پەقەتال شىنجاڭ رايۇنىدا بۇنداق خۇسۇسى مەكتەپلەر ناھايتى ئاز -ئارقا

ەپ مەركەز ئۇرۇمچىدە بىرقانچىسى بار،ۋىاليەتلەردە مىنىڭچە يوق،'ئەگەر خۇسۇسى مەكتەپلەر كۆپل
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يىزىقىمىز يوقۇلۇپ كىتىشنىڭ ئالدىنى -قۇرۇلغان بولسا،بالىالرنى ئەركىن ھالدا تەربىلەپ ،تىل

ئاالاليىتۇق،لىكىن بىزدە ئىقتىساد،دۆلەتنىڭ سىياسىتىنى دادىل قولالنغۇدەك يۇرەك يوق.مىنىڭچە بىر باال 

ن ،'ئاخرقى نەتىجە شۇكى ياكى خۇسۇسى مەكتەپتە ئوقۇسۇ ھۆكىمەتنىڭ مۇنتىزىم مەكتىپىدە ئوقۇسۇن ۋە

قايسىسىنىڭ جەمىيىتتە پۇت تىرەپ تۇرالىشى .بولۇپمۇ ھازىرقى جەمىيەتتە بۇ ھەقىقىەتنى كىشلەر 

 ئالىلىقاچان تونۇپ يەتتىغۇ دەيمەن.

 

ڭ اقالىسىنى( تىرەن پىكىرلىرىڭىزگە كۆپ رەھمەت! ناھايتى توغرا ئېيتىپسىز! ئالىمىمىزنىڭ بۇ م32)

رىمىزنىڭ ەل ئاتالمىش قوش تىللىق نامىدىكى خەنزۇ تىللىق ئوقۇتۇشنىڭ ئەۋالدلىئەڭ مۇھىم نۇقتىسى د

ستە ياشتىن ئىلگىرىكى سەبىيلىرىمىزنىڭ( ئەقىلىي تەرەققىياتىغا يەنى ،چۈشىنىش،'ئە10)بولۇپمۇ

 ر توسالغۇساقالش،تۈرگە ئايرىش،خۇالسىلەش،'ئاساسالش قاتارلىق ئاساسلىق تەپەككۇر تەرەققىياتىغا زو

ىدىغان زىيان ئېلىپ كېلىدىغانلىغى ۋە ئۇيغۇر تىلىنىڭ مەۋجۇتلۇق ۋە تەرەققىياتىغا ئېلىپ كېلۋە 

لەردىكى پەن ئىيكېتىۋەرسە ئەۋالدلىرىمىزنىڭ تەبىغايەت زور زىيانكەشلىكىدىن ئىبارەت.يەنى،بۇنداق 

ىلىنىڭ ئۇيغۇر ت ۋە يۇقىرى يېڭى تېخنىكا ساھەسىدىكى ئانا تىلدىكى تەپەككۇرى نۆل بۇلىدۇ.

نداق كېتىۋەرسە ەن ساھەسىدىكى ئىستىمالى ئاساسەن تۈگەيدۇ.ئەڭ ئاددى بىر مىسال : مۇشۇپ-ئىلىم

ا قانداق پەن ۋە باشقا زامانىۋى ئىلىم ساھەسىدىكى ئاتالغۇالرنى ئۇيغۇرتىلىد ئىيكىشىلىرىمىز تەبى

 ۇقانداق تەپەككۇر قىلىد ،ايانالرنى ئۇيغۇر تىلىدا قانداق ئىپادىلەيدۇب-بۇ ھەقتىكى بىلىم ئاتايدۇ؟

كە دېمەك ئەۋالدلىرىمىزنىڭ ئەقىلى تەرەققىياتى ۋە ئۇيغۇر تىلى مسلىسىز زور زىيانكەشلىك

ەندەك ئۇچرايدۇ. بۇنىڭ ئورنىنى ھەرقانداق يولالر ئارقىلىق مەسلەن، باشقا قېرىنداشلىرىمىز دىگ

لىغىلى ئارقىلىقمۇ ھەرگىز تولۇق دە ئانا تىل تەربىيىسگە ئەھمىيەت بېرىش دىگەندەك يولالرئائىلى

ى لىشقا تىگىشلىك تەخىرسىز مەسىلە! ئالدى بىلەن بۇ زور تارىخكېسىل ھەل قى-بولمايدۇ.شۇڭا بۇ ئۆزۈل

ى )يەن ردازىيانالرنى پاكىتالر بىلەن ئوتتۇرىغا قويۇشىمىز،'ئاندىن ھەممە پەنلەر ۋە ھەممە باسقۇچال

 ى،روھ ەقىلى،غۇر تىلىمۇ تەڭ قوللىنلىدىغان،بالىلىرىمىزنىڭ ئئۇي ئالى مەكتەپنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان(

 ەلمەيدىغانتەرەققىياتىغا توسالغۇ ۋە زىيان ئەك جىسمانى تەرەققىياتى ۋە ئۇيغۇر تىلىنىڭ مەۋجۇتلۇق،

ئەكسىچە،'ئۇنى ئىلگىرى  تەربىيسى ئېلىپ بېرىلمايدىغان(، ياشتىن بۇرۇن يات تىل10)يەنى

ز تۈزۈپ اليھىسىنى ئۆزىمى مائارىپلۇق ماس كېلىدىغان ھەقىقى قوش تىللىق سۈرىدىغان،'ئۆزىمىزگە تو

 ھۆكۈمەتكە سونۇشىمىز كېرەك. شۇنداقال بۇ كۆپ سانلىق ئۇيغۇرنىڭ ساداسى بولۇشى كېرەك.

 

( ئەركىن سىدىق ئەپەندىمگە كۆپ رەھمەت! ئالال ئۆمرىنى ئوزۇن قىلغاي. يۇقىردا 33)

ى نشارائىتز قانداق بولمىسۇن چوقۇم قىالاليمىز.بى شارائىتەيدىكەنمىز دىيىلگەندەك بىز تەربىلەيمىز د

 ئۆزىمىز يارىتىمىز.

ئانىالر بالىلىرىنى پەقەت مەكتەپتىكى نەتىجىسى بىلەنال ئۆلچەيدۇ. كىيىن  -دىمىسىمۇ بەزى ئاتا

مەكتەپتە ئۇنداق ياخشى ئۇقىغان ئىدى مۇنداق ياخشى ئۇقىغان ئىدى دەپ قاخشايدۇ. ئۈزى 

ئانىالر بايلىق،  -نچىلىك تەسىر كۆرسەتكەنلىكىنى ، قانچىلىك تەربىيەلىگەنلىكىنى ئويالشمايدۇ. ئاتا قا

ئويۇن تاماشىنىال قوغلۇشۇپ بالىلىرىڭالرنىڭ قانداق چوڭ بولۇپ قالغانلىقىنى ھىس قىلماي قېلىۋاتىسىلەر. 

اخشايسىلەر ئەمما بۇ پۇشايماندىن سىلەر ئۇالرنىڭ چوڭ بولغانلىقىنى بىلگەن چېغىڭالردا يىغاليسىلەر ق

باشقا ھېچ نەرسە ئەمەس. سىلەر شۇ بايلىق شۇ ئۇيۇن تاماشا بىلەن بىرقانچە باالڭالرنىال ئەمەس 
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نۇرغۇنلىغان پەرزەنتىڭالرنى ، مىللىتىڭالرنى ... ئۇنتىدىڭالر. بالىنى تۇغۇپ قويغانغىال ، تېپىپ قويغانغىال 

 ن ئاۋۋال سااليلى!ھىساپ ئەمەس. تۇغنى تۇغان كىلىشتى

 

 سېرىك»خۇددى  غا ئەكىرىپ قويغان تۇرسا،بىزنى قىستاپ تۇيۇق يول« ئاكىمىز»( 34)

نىڭ چۈنكى سېرېك ئۆمىكىدىكى يولۋاس گەرچە يولۋاس بولسىمۇ باشقۇرغۇچى« يولۋاستەك ئۆمىكىدىكى

چسەك سىزغان سىزىقىدىن چىقمايدۇ ئەمەسمۇ؟ ئانا تىلىمىزدىن ،مەدەنىيىتىمىزدىن ۋاز كە

ەت رساق،خىزم،مىللەتكە،'ئەۋالتالرغا ئاسىيلىق قىلغان بولىمىز، تىلىمىزنى مەدەنىيىتىمىزنى دەپ ئولتۇ

ىنى كىر بېرىشتېپىش مەسىلىسى تەس بولىدۇ . زادى قانداق قىلىمىز؟ كەڭ تورداشالرنىڭ قايىل قىلھرلىق پى

 ئۈمۈد قىلىمەن. بىرلىكتە كۆرەش قىاليلى.

 

يىلدىن باشالپ -2009ئانىالرغايىغان ئېچىلىپ -يىللىق ئوقۇغۇچىالر ئاتا3-1( باشالنغۇچتا 35)

ەتال ئەدىبىيات دەرىسلىكى ئۆتىلدىغانلىقى ئۇختۇرۇلغان!...بۇ بىزنىڭ كەلگۈسى بولغان ئسا بىر كۇندە

مەن تىخى چۇشتىال ئاكامنىڭ قىزىغا ئۇنىڭ ماتىماتىكا  باللىرىمىزغابولغان تىل قىرغىنچىلىق!

 اناتىلدا بولغانر ئئونىڭغا خىتايچىنى تەرجىمە قىلىپ ئىشلىشىپ بەردىم، ئاشۇ دەرىسلە تاپشۇرىقىنى

ئانىالردا مۇنداق ئىدىيە -سىڭلىم بىردەمدىال جاۋابىنى يىزىپ بوالرئىكەن! ھازىرقى ئاتا بولسا

وقىغان يىللىق تەرەقىياتتا خەنزۇتىلدا ئ30شەكىللىنىپ قالدىدەيدىغان!بۇىدىيە قانداق كىرگەن:يىقىنقى

ئۇيغۇر زىيالىالرنىڭ خىزمەتكە چىقىشى ئاسان ، يوقۇرغا ئۆسىشى تىز!دىگەندەك ئامىلال كەلتۈرۈپ 

بويىچە « سىلىش سىتماق بوينىغا تاشالپ سۆڭەك ئىتقا»يىلنىڭ مابەينىدىكى مۇشۇ 30دى. چىقار

بەس  -ىرىمىز بەسبىرتۈركۈم زىيالى كادىرلىرىمىز بارلىققاكەلدى،بۇ سۆڭەكنىڭ تەمىنى تىتىغان كىشىل

بىلەن بالىلىرىنى خەنزۇچىگە بەردى! ئاقىۋىتىچۇ: ئىمانى سۇس،'ئاناتىلدا ھەم خىتاي تىلدىمۇ بەزى 

 كەلمەس ،'ئۆز شئىقولدىن  ئۇقمايدىغان، قائىدە-گەپلەرنى چۈشەندۈرەلمەيدىغان،'ئەدەپ

ن يەيدىغەن بىرتۈركۈم سىدە توغۇلمىغىندىن پۇشايمائائىلىمىللىتىدىن سەسكىندىغان ،نىمىشقا خىتاي 

شتىكال قوبۇل ئىشالرنى ئىئانىالر بۇ -ئەخلەتلەر بارلىققاكەلدى! شۇڭالشقا ئاتا

مىللەتنىڭ قۇرلۇپ چىقىشىغا چوڭ تۆكبىلەرنى قوشىىۋاتقانلىقىنى بىلىۋاتقانمىدۇ؟'ئۆز -14قىلدى،'ئۇالر

ۈشۈنۈپ يېتەلمەسمۇ؟ بوسا پەرزەنتىنىڭ كىيىن يات مىللەت ئالدىدا قاراكۈچ بولۇپ قالدىغانلىقىنى چ

قېرىنداشال ماغا ئاشۇ ئاتالمىش مىللى ئاپتونومىيە ھوقوقىدا ئولتۇرۋاتقان ئۇيغۇر ئاپتونومىيە،شەھەر 

باشقارمىسىنىڭ باشلىقىقاتارلىقلىنىڭ  مائارىپباشلىقىنىڭ ياكى بولمىسا ئۇيغۇرتىل شۇناس جەميىتىنىڭ ،

ولسا ماڭغا ئېتىپ بەرگەن بولساڭال، بۇ ئوت يۈرەك ئېل خەت ساندۇغىنىڭ ئادىرسىنى بىلدىغانالر ب

ئەپەندىمنىڭ يولالنمىسىنى ھەمدە ئۆزۈمنىڭ ككى ئېغىز گىپىمنى يولالپ قوياركەنمەن! مۇشۇ يوسۇندا 

يىلدىن كېيىن ھازىرقى ياش مۇقامچىلىرىمىز 30-20مۇقاملىرىمىزمۇ خەنزۇچە ئېيتىلسا يەنە12بولسا 

 ت ئورنىدىن قالدۇرالمدۇ تىخى! ھازىرقى پېرگوراممىسىنىڭخەنزۇچە سەۋىيىسى يەتمەي خىزمە

}ئۆزىڭىزگە چىقىش يولى ئىزدەمسىزقىنى بۇيەرگەكېلىڭ{ دىگەندەك ھەممە ياشلىرىمىز ناخشا 

 مەرتىۋىگە ئىگە بولدىغان گەپلىرى ھازىردىن باشالپ يۈز ئابروز، پۇل، توۋلىسا،'ئۇسۇل ئوينىسا

بوالمىكى كىيىن  دەپال ئۆزگەرتىلسە نزۇچە ئۆگۈڭۈڭ{}ئۆزىڭىزگە چىقىش يولى ئىزدەمسىزقىنى خە

ئۇيغۇرچىنى بىلمەيدىغان ئۇيغۇرال بۇ ناخشىنى چۈشەنمەي پڭالستىنكا سېتىلماي ئاچ قىلىپ ئىڭىرسىمۇ 

دەستەك قىلىپ كۆتۈرۋاتقان تارىختا  ھىچكىمنىڭ چاتىقى بولماي قاال! ئويالپ قويوڭ قېرىنداش ھازىر
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تۇلۇلغان ئالىملىرىمىزنىڭ كىتابى ياكى ھۆرمەتكە سازاۋەر ناخشا  ئۆزتىلدا كىتاپ يېزىپ دۇنياغا

تى كەلسە بۇ ئىككى دەستەكتىنمۇ ئايرىلىپ سائىمۇقامى، ۋاقتى 12پېشۋاسى ئانىمىز ئاماننىساخاننىڭ 

قولغا ئارام يوق دەپتىكەن! ئوتۇرلۇقتا گاڭگىراپ قاپاق بولغان -قالىمىز ! كالال شلىمىسە،بۇت

ئويلىغاندەك ئاسان ئىش،كادىرلىق ئەمەس،'ئەڭ ئېغىر،'ئەڭ مەينەت،'ئورنىدا باللىرىمىز،بۇرۇن 

خىزمەت قىلىدۇ!ھەتتاكى بوينىنى سىرتماق بوققان ئىتتەك كۆزلىرىگە قان تۇلۇپ،شۇ ئۆزلىرىنى ئوبدان 

 ئانانىالرنى قاغايدۇ!-تەربىلىمىگەن ئاتا

 

دىغان ئادەمنىڭ پىكرىمۇ، ( ئانا تىلىنى چۈشەنمەيدىغان، ئۇنىڭدىن ھۇزۇر ئااللماي36)

ان بىرسى تەپەككۇرىمۇ، ئەقلىمۇ چولتا كېلىدۇ دەپ ئوياليمەن. مۇشۇ مۇنبەردە مەن بەك ھۆرمەتلەيدىغ

لىمىغان. بار. كىچىكىدىن تارتىپ ئىچكىرىدە ياشاپ كېلىپمۇ ئانا تىلغا بولغان مۇھەببىتى قىلچە سۇس

ېسە جان دايىل قىلىش ئىقتىدارى بار. ئانا تىل ئادەمنى يىغىپ نۇتۇق سۆزلىگۈدەك قابىلىيىتى، ق 500

ۆيەلىسە سبېرىدۇ. بەك ساپ سۆزلەيدۇ. ئىمالسىمۇ بەك توغرا. ئۆزىنىڭ قەۋمىنى، مىللىتىنى شۇنچىلىك 

نلىقى باشقىالر ئالدىدىمۇ شۇنچىلىك ھۆرمەتكە ناىل بولىدۇ. باشقىالر تەرىپىدىنمۇ مەسئۇلىيەتچا

ەتنى ىشىدۇ. ئۆتكەندە ئەركىنكامنىڭ ئىككى لېكسىيىسى ۋە سۆھبسەۋەبلىك شۇنچىلىك سۆيۈلۈشكە ئېر

 تېتىملىق ئاڭلىدىم. ئەركىنكام بىزنىڭ مۇشۇ يەردە چوڭ بولغان بەزى زىيالىيالردىنمۇ بەكرەك ساپ ۋە

ىك نەچچە يىلدىن بېرى چەتئەلدە ۋە ئىچكىرىدە ياشىغان بىر ئادەمنىڭ شۇنچىل 20سۆزلەيدىكەن. 

ىتىمنى ىمنى، ھۆرمقابىلىيىتى، مىللىتىگە، تەقدىرداشلىرىغا بولغان كۆيۈنۈشى قايىللىقيېزىقچىلىق ۋە نۇتۇق 

ىزغا توۋلىماي ئۆيمىزدە پەرزەتنلىرىمىزگە، قېرىنداشلىرىم شوئارقوزغىدى. ئەمدى بىزلەر قۇرۇق 

ۇ. لمەيدمەسئۇلىيەت ۋە مۇھەببەت تەربىيىسى بەرسەك سىرتتىن كېلىدىغان بېسىمالر بىزنى ھىمىرىۋېتە

ۇ ل بۆلۈش شئۇيغۇر تىلىنى قوغداشنىڭ يەنە بىر چارىسى ھەممەيلەن ئۇيغۇر يېزىقىدىكى كىتابالرغا كۆڭۈ

 ئارقىلىق نەشرىيات ئىشلىرى ئارقىلىق مەدەنىيەت تەرەققىياتىمىزنى تەرەققىي قىلدۇرۇش.

 

رىھىم ابدىئ شۇكۇر مۇھەممەتئىمىن ،ۇئابد لۇتپۇلال مۇتەللىپ، ( ئەگەر ئابدىخالىق ئۇيغۇر،37)

ەپەندىمدەك قاتارلىق ئۇلۇغلىرىمىز ھايات بولغان بولسىمۇ ئەركىن سىدىق ئ .... ن سابىرۇزورد ئۆتكۈر،

 ولغان بولساىمىز روزى سايىت ھايات بشائىركىم بىلىدۇ مەرھۇم  دىگەن بۇالتتى )ياكى ئۇنى قولاليتتى(.

 امىدى.دىن بىر نەچچىنى يېزىپ چىقشېئىرتېخى "خەنزۇ بولماق تەس" دىگەن 

 

( ھەي!!!!قانداق قىلىمىز بالىالر؟؟؟ ھەممىمىز تىرىشايلى!!مۇشۇ خەقنى بېسىپ چۈشكۈدەك 38)

غەيرىتىمىز بىلەن ئوقۇيلى داۋاملىق ئۆگىنەيلى!!! ھەي.....بەزىدە ئاشۇ كىتاپخانىدىكى ئۇيغۇر 

 8تىدۇ!!!~~~يىزىقىدىكى كىتاپالرنىڭ توپا بېسىپ قالغىنىنى كۆرسەم ئىچىم بەك ئاچچىق بولۇپ كې

تىراجدا بىسىلغان كىتاپلىرى ئوقۇرمەنگە تەلمۈرۈپ 3000مىليۇندىن ئارتۇق نوپۇسى بار ئۇيغۇرنىڭ 

ئوقۇيالمايمەن !ساۋادىم يوقتى دەيدىغانالر چىقمايدۇ ھازىر مىللەتنى  توپا بېسىپ تۇرىدۇ!!!

لساقال كۇپايىمۇ؟ قۇرۇق توۋلىۋا شوئارۋۇر ئىككى ئېغىز قۇرۇق -ۋار كۆڭۈلدە،'ئېغىزدىال سۆيەمدۇق؟؟؟

چېلەك بەكرەك تاراڭشىغاندەك مۇنبەردىكىلەرگە تەكلىپىم: مىللەتنى سۆيىمەن دەيدىكەنسىز 

يۈەن خەجلەپ قويسىڭىز  30~20يىزىقىنى قەدىرلەڭ!!! ،'ئۇيغۇرنىڭ مەتبۇاتىنى قولالڭ!!!

كىتاپنى ھاجەتخانىغا ئەۋالدلىرىڭىزغا مىراس قالدۇرغىدەك ئېسىل كىتاپ كېلىدۇ!!!! ئۆيىڭىزدە بار 
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 ،تۇترۇق قىلىدىغانغا ئوچاق بېشىغا ئاپىرىپ قويماڭ!!!يامان بولىدۇ!!

 

شى يەنى ( بۇ تىما ھەر بىر ئەقىل ئىگىسىنى ئويالندۇرماي قالمايدۇ .دەسلەپكى قۇش تىل ئۇقۇ39)

تا ەتئوز ئانا تىلى بىلەن بىللە ئىلىپ بىرىلغان ئۇقۇتۇشنىڭ ئۇنۇمى ھەقىقەتەن ياخشى بولدى ھ

ىم ماتىماتىكدا تولۇق نۇمىرغا ككى نۇمىر كەم بولۇپ قالغان ئۇقۇغۇچىالرمۇ چىقتى مىنىڭ سىڭل

 دەسلەپكى قۇش تىل سىنىپىنىڭ ئۇقۇچىسى ئۇالرنىڭ سىنىپدىن ھەممە با لىالر ئەڭ ياخشى ئالى

ن تارىتقا منىمەكتەپلەرگە ئوتتى گەر چە مىنىڭ باالم تىخى يەسلىدە بولسىمۇ بۇ ئىش مىنىڭ بەك دىققتى

ىز ب،كىين باشالنغۇ چنىڭ توتىنچى يىللىغىدا ئۇيغۇر ئانا تىلىنى ئو تىدىكەن دىگەننى ئاڭالپ 

ەنزۇ پ سوزلەشتىنمۇ قۇرقىدۇ كىشى ،شۇڭا مەن باالمنى بەش يىل خۆھەقىقەتەن گاڭگىراپ قالدۇق ،ك

 ەيمەن .مەكتەپتە ئۇقىتىپ ،تۇلوقسىزغا چىققاندا قوش تىل سىنىپىغا يۇتكەيمىكىن د

 

ى چەتئەلدە ھەقىقى ماھىيىتىنى كۆرسىتەلەيدىكەن. ئەمما بۇ مائارىپ( مۇشۇ قوش تىل 40)

ق بىلىپ ى ئۆتىمىز دەپ ئۆز تىلىنىمۇ تۇللۇمائارىپيەردىچۇ؟ بالىالرغا تەييارلىقتىن باشالپ ساپا 

الىالر . شۇڭا بكەتمىگەن بالىالرغا خەنزۇچە دەرىس بەرگەننى ئاز بەرگەن تاپشۇرۇقلىرنىڭ كۆپلىكى.

ا ىلمىگەن ھالدا چوڭ بۇلىۋاتىدۇ..شۇڭبئادەتلىرىنى -ھازىر ئۆزىنىڭ ئاتا تىلى ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆرىپ

ەتىجسىدە نيىل بۇرۇن ئۇقۇغان بالىالرنىڭ ئىمتاھان 10ھازىرقى بالىالرنىڭ ئىمتاھان نەتىجىسى بىلەن 

 ياخشى بۇالتتى..زور پەرىق بار. دۆلىتىمىز مۇشۇ ئىشالرغا ئەھمىيەت بەرسە 

 

كۆڭلۈم تەسۋىرلەپ بەرگۈسىز يېرىم  ايتا ئۇقۇپ چىقتىم،ق-( مەن بۇ يازمىنى قايتا41)

ىرىنىڭ بولدى،دىمىسىمۇ ھازىر نۇرغۇن ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ جانىجان مەنپەتىگە،'ئۆز پەرزەنتل

 اھاقچىلىقنبىرىۋاتقان  كەلگۈسىگە مۇناسىۋەتلىك ئىشالردىمۇ،'ئىككى ئېغىز لىال گېپىنى دىيەلمەي،يۈز

ەنۇبى جۋە خاتا ئىشالرغا كۆزىنى پاقىرىتىپ چارىسىز قاراپ تۇرۇشقا مەجبۇر بولىۋاتىدۇ. بۇلۇپمۇ 

 غان ئادەمشىنجاڭدا بۇنداق ئەھۋال ئاالھىدە ئېغىر،'ئۇيغۇرنىڭ گېپىنى، ئۇيغۇرنىڭ دەردىنى ئاڭاليدى

سپىي تېخنىكومنى پۈتتۇرگەن مەكتەپتە كە يوق،مەن بىر كەسپىي ئورۇندا ئىشلەيتتىم ،مەن ئوتتۇرا

ىلى دەرىسلەر پۈتۈنلەي ئۇيغۇرچە سۆزلەنگەن،بۇ يەردە ھەممە خىزمەت خەنزۇچە بولغاچقا،خەنزۇ ت

 ، بەك تۈززەم بۇرۇندىنالۆخشى بولمىغاچقا،'ئۇنىڭ ئۈستىگە ئسەۋىيەم بۇلۇپمۇ سۆزلەش سەۋىيەم تازا يا

 سىز يەكلەشلەرگە ئۇچرىدىم ،لېكىن چىشىمنى چىشلەپيۇۋاش بولغاچقا دەسلەپ كەلگەندە چىدۇغۇ

جەھەتتە  چىداشقا مەجبۇر بولدۇم،پۈتۈن كۈچۈم بىلەن ئۆزەمنىڭ سەۋىيەسىنى ئۆستۇردۇم. ھازىر كەسپىي

ال كۆزگە كۆرۇنۇپ خېلى نامىم چىقىپمۇ قالدى بىراق شۇ يەكلەشتىن پەقەت پەقەت قىينالمايمەن،

ەپكە ارتقان جاپانى باالم تارتمىسۇن دەپ باالمنى خەنزۇ مەكتشۇ سەۋەپتىن مەن ت قۇتۇاللمىدىم.

 ى()لېكىن تەپەككۇر ئىقتىدارى يۇقىر رەكتۆۋەنبەردىم لېكىن باالممۇ يۇۋاش ھەم تىل ئىنكاسى 

ىم،خەنزۇ باالم بىلەن تەڭ مەنمۇ قىينالد بولغاچقا دەسلەپتە دەرىسلەرنى چۈشىنەلمەي بەك قىينالدى،

ىڭ مىن لىالر دەرسلەردە يىتىشەلمىسە بەك ئېغىر يەكلەشكە ئۇچرايدىكەن،مەكتەپلەردە ئۇيغۇر با

خېلى  ئۈزلىكسىز يىتەكلەپ تەربىيە بىرىشىم بىلەن باالمدا ھازىر ئۆزى تىرىشىش ئەھۋالى كۆرۇلۇپ

 ىڭ ئەسلىدەمەن بۇ يازمىنى ئۇقۇپ ۋە باالمنىڭ ئەمىلىي ئەھۋالىنى ئويالپ،خاتالىقن ئىلگىرلەپ قالدى،

 باالمنى ئەسلى ئۇيغۇر مەكتەپكە بەرسەم بوپتىكەن. ىكەنلىكىنى سىزىۋاتىمەن،مەندە ئ
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 ( ئالىمالرنىڭ قەدرىنى قىلغان دۆلەت زومىگەر بولدى،'ئەمما ئەينى ۋاقىتتا ھىندىان42)

ىيەتلەر ھەم بۇنداق يوقالغان مەدەن مەدەنىيىتىنى يوقاتقان ئامرىكىمۇ ھازىر گۈللەپ ياشناۋاتىدۇ.

دىغىنى بىر تاللىنىش خاالس! ئەمما كۆڭلىىزنى ھازىر ئەمىن تاپقۇزى تەبىئىيھەممىسى  ۇن،دۇنيادا نۇرغ

تىدا تۈركىي مىللىتىمىز!ئۇيغۇر تىلى ھەم تۈركىي تىل سېستىمىسىنىڭ مۇھىم بىر ئەزاسى،'ئۆز ۋاق

ەنكى وشرچىڭگىزخاندەك بىر قۇماندان چىقىپ پۈتۈن مۇڭغۇل قەبىلىلىرىنى بىرلەشتۈرگەن ئىدى،'ئەمما 

ە ھازىرقىدەك ئۇچۇر ۋە پەن يۇقۇرى دەرىجىدە تەرەققىي قىلغان،زىدىيەت كەسكىنلەشكەن دەۋىرد

ولسا ،بەزىدە بتۈركىي مىللەتلىرىنى بىرلەشتۈرۈش بىر مۈشكۈل ۋەزىپە. بەزىدە پۇرسەت بىرال قېتىم كىلىدۇ

ھالبۇكى ەيران بولۇشتى،دەۋىر ئاتالپ كىلىدۇ،بىرال قېتىم كەلگىنىنى تۇتالمىغانلىرى بولسا خانى ۋ

يەھۇدىيالرنىڭ تەرەققىياتىغا نەزەر سالساق ئۇالر دەۋىر ئاتالپ كەلگەن پۇرسەتنى چىڭ 

ەھلى تۇتالىدى،بۇنىڭدىكى تۈپكى سەۋەپ ئۇالر بىلىمنىڭ قەدرىنى قىلدى،'ئۆز مەدەنىيىتىنى جان ج

ەك قۇدرەت ئۇالرنىڭ ھازىرقىدبىلەن قوغدىدى.ھەر قانداق دەۋىردە پۇرسەتكە تەييار تۇرالىدى،مانا بۇ 

ا ۋە فىزىك تېپىشىنىڭ سەۋەبى بولسا كېرەك. ئەمما كىشىنى ھەيران قىلىدىغىنى ئەرەپلەرنىڭ ماتىماتىكا

ا بىر خىمىيە سەۋىيىسى،تۈركلەرنىڭ جەڭ تاكتىكا ئىلىمى ۋە مەدەنىيىۋى سەۋىيىسى ئىلگىرى دۇنياغ

ى بىلىپ ۇسالندۇرىدۇ،بۇنىڭدىكى سىرالرنى ھىچكىشئىدى،'ئەمما كىيىنكى تەرەققىياتلىرى كىشىنى ئەپس

ىڭ نىيىتى ھالبۇكى ئىنسانن بواللمايدۇ.قىسقىسى ئىنسان جەمئىيەتنى تەشكىل قىلىدىغان مۇھىم بىرلىك،

ئالال كۆڭلىمىزگە ئىنساب  چوڭ مەزمۇندا نۇرغۇن ئىشالرنىڭ بىشارىتى بولۇپ قالىدىكەن.

 بەرسۇن،'ئىمانىمىزدىن ئايرىمىسۇن!

 

ئەركىن سىدىق ئاكا توغىرسىدىكى ماتىريالالرنى مەن ئالي مەكتەپتە ئۇقىۋاتقان  (43)

ىن قايىل مەزگىللەردە توردا كۆرگەن ۋە ئۇيغۇر مىللىتىدىن چىققان بۇ ئەلسۆيەر ئالىمغا چىن دىلىمد

ز ئۆئۇنىڭ  بولغانمەن .ئىزچىل تۈردە ئۇنىڭ يازمىللىرىنى ئۇقۇپ كىلىۋاتىمەن،ماڭا ئەڭ تەسىر قىلغىنى

اق غەش مىللىتىنىڭ كەلگۈسىگە بولغان كۈچلۈك مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى. بۇ يازمىنى ئۇقۇپ كۆڭلۈم شۇند

ققىقي ئېگە بوالالرمىز؟!زادى قاچانغىچەمۇشۇنداق ئۆزىمىزگە ھە-بولدى،زادى قانداق قىلساق ئۆز

 ىز؟چۈلىكىدىن تارتىلىپ مېڭىۋاتقان نادان تۆگىدەك خەق نەگە باشلىسا شۇيانغا ماڭارم

 

 ۆڭۈلك شۇنچە ئۈچۈن قېرىنداشالر بىز تۇرۇپمۇ يۇرتتا ياقا يىراق ئاكىنىڭ سىدىق ئەركىن( 44)

 .قويمايدۇ يەردە ئەجرىڭىزنى ئالال. سىزگە تەشەككۈر كۆپ.... ئاپىرىن بۆلگىنىگە

 كەلگۈسىگە مىللەتنىڭ ئوخشاش مۇشۇنىڭغا بىزنىڭ.......ھەي.......سۆزلىمەي كۆپ توغرۇلۇق تېما

 مىللەت، ھەرقانداق باشقا نىسبەتەن ئىشالرغا بەلگىلىيەلەيدىغان تەقدىرىمىزنى ئوز ىتئائ

 بىرلىۋاتىدۇ ھەقىقىي بىزگە دېموكراتىيىنى ۋە ئەركىنلىك'، ھوقۇقالرنى دۆلەتلەردىكىدەك

 ۋە ،رادىئو تېلېۋىزور ھەپتىنىڭىزى نەچچە... قېرىنداشالر كەتمەيدۇ گەپ قەتئىي بۇنىڭغا.......!~ئەمەسمۇ

 ،مۆجىزىلىرىنى، ئوزگىرشلىرىنى ئىسالھات ئالەمشۇمۇل يىللىق30 كۆلەمدە كەڭ گېزىتلەردە

 جۇغراپىيىلىك ۋە ،بايلىق قىلغانلىرىنى ئۈچۈن مەدەنىيىتى ئېتنىك ،مىللىتىمىز تەرەققىياتالرنى

 ۇرۇشئورۇنالشت ئىشقا بىزنىڭ ئاۋۋال ئەڭ'، ئايالندۇرۇپ ئەۋزەللىككە ئىقتىسادى ئەۋزەللىكىنى

 رايونىمىزنى كېلىپ ياردەمگە قاالقالرغا تدۆ بىز ئىچكىرىدىن'قىلىۋاتقانلىقىنى، ھەل ھەققى مەسىلىمىزنى
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 نۇقسانسىز قىلچە.......كېلىۋاتىدۇ بېرىپ.............. قىلدۇرۇۋاتقىننى تەرەققىي باشقۇرۇپ ياخشى شۇنداق

 تەييار ھامانال شۇ نامالر ئىنئام يئالى سۆزلىسەك ئوشۇق........بۇ دەڭالر خەۋەرلەر ،ھەقىقىي

 .بولغايسەن مەدەتكار ئۆزۈڭ ئالال....بىزالرغا

 

ىنى ( مەن ھەقىقەتەن بۇ ماقالىنى ئوقۇپ چۈشەندىم، مېنىڭچىمۇ بۇنداق ئۆزگەرتىش قىلمىغ45)

ىلىنى تتۈزۈك، باشالنغۇچ ھەتتا يەسلىدىن تارتىپ بالىالرنى ئۆز تىلىدىن ئايرىشنى دەيمەن، ئانا 

ۇ ا تىلىنىملەپ چوڭ بولغان باال مەيلى ئىشسىز قالسۇن روھى توق، كۆڭلى ئۈستۈن بولىدۇ. ئەگەر ئانسۆز

ۇنجى تياخشى ئۆگىنەلمىگەن بولسا، قۇلدىن باشقىغا يارىمايدۇ...موشۇ گەپلەرنى ئاڭالپ ئۆزەمنىڭ 

الىي مەكتەپ ەرىجىنى ئېلىپ بولۇپمۇ ئىچكىرىدىكى ئد - 8قېتىم ھەتتا تولۇق ئوتتۇرىدا خەنزۇچە 

ە ىم ئېسىمگھاياتىمنى باشلىغان ۋاقتىمدىكى قانچىلىك گاڭگىراش ۋە ھودۇقۇشالر ئىچىدە قالغان ۋاقتلىر

سىال چىدا ئوقۇكېلىدۇ...ئۇ زىياننىڭ ئورنىنى تولدۇرىۋالغىلى بولمايدۇ، چۈشەنمىگەنلەر بالىلىرىم خەنزۇ

 سان ئىش يوق...باشلىق بولىدىكەن دەپ ئاددىي ئوياليدۇ، ئەمما ئۇنداق ئا

 

( ئەركىن سىدىق ئاكىمىز ئامرىكىدا شۇنداق ئالدىراش تۇرۇپمۇ ،شۇنداق يىراق يەردە 46)

يۈرەك  تۇرۇپمۇ دىيارىمىزدىكى ئىشالرغا ،مىللىتىمىزگە كۈڭۈل بۈلۈپ تۇرىۋېتىپتۇ . مۇشۇنداق ئوت

ڭ ىق ئاكىمىز نىقېرىنداشلىرىمىزدىن يەنە نەچچىسى بار دەيسىلەر، شۇڭا ھەممىمىز ئەركىن سىد

 ىغاائارىپمئامانلىقىنى تىلەيلى. ئىشقىلىپ مەن ئەڭ قايىل بولغان ئۇيغۇر قېرىندىشىمىز شۇ. قوش تىل 

ىر كەلسەك ئۆزىمىز كۆپرەك تىرىشچانلىق كۆرسىتەيلى ،ھازىر ناھەقچىلىق شۇنداق كۆپ تۇرسا . ب

 بىرىمىزگە كۆپ ياردەم قىاليلى. ھەقىقى ئۇيغۇردەك ياشايلى.

 

ىمىزدىن چوڭ قانۇننى ئۆزگەرتىش قول تەربىيىسىگىمۇ قاتتىق ئەھمىيەت بېرىش زۆرۈر. ئائىلە (47)

ارغاندىن بكۈندە چىقىپ ئولتۇراشقا  كەلمىسە ئۆيدىكى كىچىك قانۇننى ئۆزگەرتىشقۇ قولىمىزدىن كېلەر؟

غۇرچە ۇيكىتابخانىدىكى ئ ئىسسىق ئۆيدە ئولتۇرۇپ بالىغا ئۇيغۇرچە ئۆگەتكەن مىڭ ئەۋزەل ئەمەسمۇ؟

ىدۇ ئەتە كىم بىل كىتابالر يوقۇلىشتىن بۇرۇن ئازراق قان چىقىرىپ پۇل خەجلەپ ئۆيگە ئەكىلىۋااليلى،

 كىتاپ يازىدىغان بولۇپ كېتەمدۇ تېخى. ئۆگۈن يازغۇچىلىرىمىزمۇ خەنزۇچە

 

( مۇشۇ تىمىنى بىزنىڭ ئالىجاناپ باشلىقلىرىمىز كۆرىۋاتامدىغاندۇ،بۇنى تىزرەك كۆرۈپ ئۆز 48)

يىلىلىغىدا ئۇيغۇرچە -1بىزنىڭ بۇ يەردە باشالنغۇچنىڭ  لىنى جايىدا جارى قىلدۇرسا بوالتتى.رو

مانا مېنىڭ باالم دەل مۇشۇ  دەرىسلىك دىگەننى كۆرگىلى بولمايدۇ،ھەممىسى خەنزۇچە بوپ كەتتى.

ىلىدىن دولقۇنغا توغرا كەلدى ،'ئەينى ۋاقىتتا مەنمۇ بىر يىل يېڭى يېزىق ئوقۇپ ئاندىن ئىككىنچى ي

باشالپ ئۇيغۇر كونا يېزىغىنى ئۆتكەن شۇ يىللىرى بۇرۇنقى خاتا ئىدىيە بىزگە كېلىپ تۈگىگەن،بىزنىڭ 

يىللىغىنىڭ دەرسلىگى ئوخشاش مەن باالمنى  -1بۇ يەردىكى ئۇيغۇر مەكتەپ بىلەن خەنزۇ مەكتەپ 

،تەلەپپۇزى تازا جايىدا  ئۇيغۇر مەكتەپكە بەرسەم ئۇيغۇر ئوقۇتقىچىالر خەنزۇچە سوزلەپ دەرىس بېرىدۇ

ئەمەس،ھەم ئىككى مەكتەپنىڭ تىل سەۋيەسى جەھەتتە خەنزۇ مەكتەپتىكىنىڭ تىلى تىز چىقىدىكەن 

خەنزۇ ئوقۇغۇچى قالغانلىرى 10ئوقۇغۇچى بار  47)مېنىڭ باالمنىڭ سىنىپىدا  دەپ شۇنىڭغا بەردىم.

ىتى يوق،'ئۈرۈمچىدە بولغان بولسا ئىدى ئۇيغۇر ،قىرغىز ئوقۇغۇچىالر( بىزنىڭ بۇ يەردە تالالش ئىمكانىي
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چوقۇم ئۇيغۇرچىغا بېرەتتىم ،چۈنكى ئۇ يەردە ھەر ككى مەكتەپ بار ھەم ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىڭ 

خەنزۇچە تىلى يەسلىدە چىقىدۇ ،يەسلىدىن كېيىن ئۇيغۇرچە مەكتەپتە ئۇقۇسا خەزۇچە سەۋيەسى 

رنىڭكى بىلەن ئوخشا بولىدۇ. مۇشۇنداق ئوخشاشال بۇ يەردىكى خەنزۇ مەكتەپتە ئوقۇغان بالىال

مېڭىۋەرسە بىزنىڭ ئۇيغۇر ئەدىبىياتىمىز، تارىخىمىز يوق بولدى دىگەن گەپ ،بۇنىڭغا ما بىزنىڭ 

باشلىقلىرىمىز ياخشىراق )ئەركىن سىدىق ئەپەندى دىگەندەك ئامىرىكىدا يولغا قويۇلغان قوش تىل 

ل قىلسا بوالتتى. باالمنىڭ دادام مەن نۇرغۇن يىل ئاما ىنى سىناق تەرەقىسىدەيولغا قويسا(مائارىپ

يىغىپ ساقلىغان كىتاپلىرىنى كېيىنكى كۈنلەردە نىمە بۇ ئۆمۇچۈكنىڭ پۇتىدەك بىر نەرسىلەركەن دەپ 

سوراي كۆپچىلىك بىلسە مەسلىھەت  سوئالتاشلېۋېتىشىدىن بەكال ئەنسىرەيمەن. تىمىدىن سىرت بىر 

ى قانداقراق مۇشۇ توغرۇلۇق مەسلىھەت بەرسەڭالر،'ئۇ يەردە پەننى پمائارىبەرسە،مىسىرنىڭ باشالنغۇچ 

 بىلىم بىلەن دىننى قوشۇپ ئۆتەمدۇ.

 

( بىزنىڭ ناھىيەدىكى ئىككى ئۇيغۇر يېزا مەكتەپ ئۇقۇيدىغان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى يوق 49)

ۇ ىلىرىنى خەنزانىالر بالئ-تاقىلىپ كەتتى .يەنە نەچچە مەكتەپتە ئازال ئوقۇغۇچى قالدى .نۇرغۇن ئاتا 

 مەكتەپكە ئاپرىپ بەرگەچكە ئۇيغۇر مەكتەپتە ئوقۇيدىغان بالىالر بەك ئاز.

 

 بۇ ئەتىگەندىال مەن ،!!! رەھمەت كۆپ يازمىسىغا ئېسىل ئەپەندىمنىڭ سىدىق ئەركىن( 50)

!!!.  ڭكېتى ياشاپ ،!!! سىزگە رەھمەت ئەپەندى سىدىق ئەركىن. كەتتىم سۆيۈنۈپ بەك ئوقۇپ ماقالىنى

 بۇ نقويۇلۇۋاتقا يولغا رايونلىرىدا مىللەتلەر سانلىق ئاز بولۇپمۇ جۇڭگودا، ھازىر مەن شەخسەن

. شىقار تۈپتىن ئۇسۇلىغا ئوقۇتۇش قويۇلغان ئىسىم چىرايلىق دەپ «مائارىپ تىللىق قوش» خىلدىكى

 ىللىتىمىزگەم<  ئۆتەتتى نېمىگە دۆلەتتە بۇ قارشىلىقى ئادەمنىڭ ئىككى - بىر مەندەك ئەمما>  مەن

 قېتىملىق - 2 قارىتىلغان مىللەتلەرگە سانلىق ئاز جۇڭگودىكى ئۇسۇلىنى ئوقۇتۇش خىل بۇ قارىتىلغان

 <. ەرقىپ نېمە ئېلىشتىن جاننى چىقارماي قان بۇنىڭ. > قارايمەن دەپ ئىنقىالبى مەدەنىيەت بىر چوڭ

 يىلى - 1976 اشلىنىپب يىلى - 1966 بولسا ئىنقىالبى مەدەنىيەت قېتىملىق بىرىنچى جۇڭگودىكى

 تالىشىش ھوقۇق قېتىملىق بىر ئاخىرالشقان بىلەن تۇتىلىشى نىڭ «گۇرۇھ كىشىلىك 4» مەزكۇر

 سىدىنۋەزىپى رەئىسلىك دۆلەتنىڭ ئىنقىالبىنى مەدەنىيەت بۇ بولۇپ، ئەمەس نەرسە باشقا كۈرىشىدىن

 يىلىدىن - 1959 شاۋچى ليۇ) اۋچىدىنش ليۇ رەئىسى دۆلەت ۋاقىتتىكى شۇ زېدۇڭ ماۋ قالغان ئايرىلىپ

 ئۈچۈن ارتىۋېلىشت ھوقۇقىنى رەئىسلىك دۆلەت( بولغان رەئىسى دۆلەت جۇڭگوغا يىلىغىچى - 1966

 شاۋچى يۇل قوللىغۇچى شاۋچىنى ليۇ ۋە شاۋچى ليۇ بارغان، ئېلىپ ئارقىلىق گۇرۇھ كىشىلىك تۆت مەزكۇر

 ھنىگۇرۇ كىشىلىك تۆت كىيىن بولغاندىن ئەپ ولغاق ھوقۇقىنى رەئىسلىك ئۆلتۈرۈپ تەرەپدارلىرىنى

 ھوقۇق ىققېتىمل بىر كەتكەن قاپالپ دۆلەتنى پۈتۈن باشلىنىپ مەركەزدە بېسىقتۇرۇۋېتىلگەن يوقىتىپال

 .ئىدى ئەمەس نەرسە باشقا كۈرىشىدىن

 غانتىلقارى مىللەتلەرگە سانلىق ئاز پۈتۈن بولسا مائارىپى ئوقۇتۇش تىل قوش قېتىمقى بۇ ئەمما

 نەرسە باشقا ئىنقىالبىدىن مەدەنىيەت خىل بىر يەنە ئۆزگەرگەن شەكلى قېتىملىق - 2 جۇڭگودىكى

 .ئەمەس

 

( ئۇيغۇر رايونىدا ئېىلپ بېرىلىۋاتقان قوش تىللىق ئوقۇتۇش توغىرىسىدا 51)
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 قاراشلىرىمىز ھەممىمىزنىڭ دىگۈدەك بار. شۇڭا بۇ توغرىسىدىكى مۇالھىزىلىرىمىزدە-تەسىرات،كۆز

ئەھمىيىتى بولمىسا كېرەك. مەسلە ۋە ئۇنىڭ  رېئالتەسىراتلىرىمىزنى سۆزلەۋېرىشنىڭ ئانچە كۆپ 

شاپ ئەال دىگەندەك ئەمدى -كاپتىن بىر شىپ-ئاقىۋىتى ھەممىزگە دىگۈدەك ئايان. مىڭ كاپ

لەر توغىرىسىدا كۆپرەك پائالىيەت-ئۇسۇللىرى،'ئەمەلى ھەرىكەت-مەسىلىنى ھەل قىلىشنىڭ يول

 ندىغان ۋە ئاقىالنە چارىلەرنى تېپىپ چىقىدىغان چاغ يېتىپ كەلدى.ئويلى

 

ېيەلمەي ( بىر ھېكايە سۆزلەپ بېرەي، بۇنىڭغا دەلىل تەلەپ قىلىپ تۇرۇۋالساڭالر بىر نېمە د52)

 قالىمەن.

ى دىكى تەرەققىياتجۇڭگودىكى جۇڭگوئازات قىلىنغاندا شەرقىي شىمالدىكى ئۈچ ئۆلكە  جۇڭگو

تەرەققىي  يۇقىرى دەرىجىدە سانائەتجاي ئىدى. تۆمۈر يولالر ھەممە يەرگە تۇتاشقان،  ئەڭ تېز بولغان

رىپ قىلغان، يېزا ئىگىلىك دەسلەپكى قەدەمدە ماشىنىالشتۇرۇلغان ئىدى. يېزىالردىن شەھەرگە كى

 ىيى. شەرقزاۋۇتالردا ئىشلەيدىغانالر ناھايىتى كۆپ ئىدى. مەدەنىيەت ساپاسىمۇ ناھايىتى يۇقىرى ئىد

ساسلىقى شىمالدىكى ئۈچ ئۆلكىدە مانجۇ مىللىتى ئاساسى ئورۇندا ئىدى. بولۇپمۇ جىلىن ئۆلكىسىدە ئا

 مانجۇ، يەنە بىر قىسىم خۇيزۇالر بار ئىدى. باشقا مىللەتلەر يوقنىڭ ئورنىدا ئىدى.

ىن تتۇرىلىرىدا، )ياكى باشلىرىدا، ماڭا يىلىنى ئوچۇق دېمىدى( زوڭ زاۋۇتالرديىلالرنىڭ ئو-50

الر دى. ئىشچىخېلى كۆپى تۇيۇقسىز بىر كۈن ئىچىدىال تاقالدى. بۇنى سورايدىغان ئادەم ۋە ئورۇنمۇ بولمى

ان سانى جدە ئائىلىئامالسىز يۇرتىغا قايتىشتى، دېھقانچىلىق بىلەن جان بېقىشقا تايىنىپ قالغاچقا، 

تاقالدى.  ئايالندى. مەكتەپلەرتۇيۇقسىز كۆپىيىپ كەتكەچكە جان بېقىش بىردەمدىال چوڭ بىر مەسىلىگە 

مىسى پۈتۈنلەي خەنزۇتىلىدا ئوقۇتىدىغان مەكتەپلەرال ئېچىلدى. يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقالرنىڭ ھەم

دىن ۇڭگوجنوپۇسقا خەنزۇ دەپ ئېلىندى. ياق، مانجۇ، دېگۈچىلەر جازاالندى. شەرقىي شىمالدا ئوتتۇرا 

 زور مىقداردا ئەمگەك كۈچى يۆتكەپ بېرىلدى.

تى ۋالت چوڭالر ئۆتۈپ كەتتى. بۈگۈنكى مانجۇالر كېيىن ئازسانلىق مىللەتلەر سىياسىبىر ئە

 ئايلىنىپ ئېچىۋېتىلگەندىن كېيىن تىزىمغا مانجۇ دەپ ئېلىنغانالردۇر. شۇغىنىسى، كۆپ قىسمى خەنزۇغا

لمەي ىنى بىلىقبولغانىدى. چۈنكى ئۇالر نوپۇستا خەنزۇ، تىلى، يېمىكى، مەدەنىيىتى...نىڭ نېمە پەرقى بار

 چوڭ بولدى.

 لدى.نى تىترەتكەن مانجۇ مىللىتى تارىخ سەھنىسىدىن غايىب بوجۇڭگوشۇنىڭ بىلەن بىر مەزگىل 

ىن بۇ ھېكايىنى سۆزلەپ بەرگەن دوستۇم ناھايىتى ئاز ساندىكى مانجۇ تىلىنى بىلىدىغانالرد

 بىرى....

تتۇق. ر قىلىپ قويسا رازى بوالئوقۇتقۇچۇم، بولسا مۇشۇ تارىختىن بىزنى تەپسىلىيرەك خەۋەردا

ىكەن، ئۇيغۇر تىلىنىڭ كەلگۈسى ھەققىدە تىلىنى تاتلىق قىلىپ يۈرگەنلەرگە بىر ساۋاق بولۇپ قالس

 دەيمەن.

 

( كۈمۈش بۇرادەر ،'ئىنكاسىمنى خاتا چۈشىنىۋاپسىز. مەن ئىنكاسنى سۈكۈت ۋە جانباقتىلىقنى 53)

رى سەۋىرچان قېرىنداشلىرىمىزغا قارىتا يېزىۋاتىمەن. ھەممىدىن ئەۋزەل كۆرىۋاتقان دەرىجىدىن تاشقى

مەن دەل ئالىمىمىزنىڭ ماقالىسىدىكى ئىلمى ئاساسالرنى) گەپ ئەمەس( تۇتقا قىلىپ تۇرۇپ)مۇمكىن 

بولسا تېخىمۇ كۆپ ئىلمى ئاساس،پاكىتالرنى يىغالىساق تېخىمۇ ياخشى ،لېكىن،ۋاقىت ساقالپ 
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قاچان ئۇچىراپ بولغان سەبىيلىرىمىز ئاز ئەمەس( ئەڭ تۇرمايدۇ.ھېلىمۇ زىيانكەشلىككە ئاللى

كېسىل بولغان ھەل قىلىش چارىسىنى تاپايلى ۋە شۇ بويىچە ئەمەلى ئىش قىاليلى -ياخشى،'ئۈزۈل

 دىمەكچى.

 

دۇ. ( ئاپتونۇم رايون بۇ ئىشنى ئۈچ مىليون ئادەم ئىمزا قويۇپ خەت يازسىمۇ ئۆزگەرتمەي54)

 ۇش ئىمكانىيىتى يوقمىدۇ؟تېخىمۇ يۇقىرىغا ئىلتىماس سۇن

موڭغۇل تىلى موڭغۇل خەلقىنىڭ ئۆزلۈكىدىن خەن تىلىنى تىرىشىپ ئۆگىنىشى نەتىجىسىدە 

ھالدا تۇرمۇشىدىن  تەبىئىيۆزى ئئۇالر --دىكىجۇڭگويوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قالغان. )پەقەت 

كېيىن بۇ  ۆزى ئېچىلغاندىنال يوقىتىۋېتىپتۇ(. موڭغۇل بايلىرى جاھان كۆرۈپ كتەبىئىيموڭغۇل تىلىنى 

ىر بۈش ئۈچۈن ئەھۋالالرغا قارىتا نارازىلىق تۇيغۇسى شەكىللىنىدۇ. ئاندىن ئۇالر تىلنى ئەسلىگە كەلتۈر

اپات تاالي ئەمگەكلەرنى قىلىدۇ، مەسىلەن موڭغۇل تىلىدا بىر كىتاب يازغانغا يۈز مىڭ يۇەن مۇك

 بېرىلىدۇ، دېگەندەك.

 ىچكى موڭغۇلدا خەن تىلىدىنمۇ يۇقىرى ئورۇنغا ئېرىشكەن.بۈگۈنكى كۈندە موڭغۇل تىلى ئ

شكە بىر چاغدا مەكتىپىمىزگە ئىچكى موڭغۇلنىڭ بىر ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى مۇتەخەسىسلەر ئۆگىنى

ەپ كەلدى. مەكتەپ مېھمانخانىسىنىڭ ئۈستىگە موڭغۇل ۋە خەن تىلىدا سىلەرنى قارشى ئالىمىز، د

كى، ىال يېزىلمايدۇ، دەپ ھەيران قالدىم. جاۋابى شۇ بولدىلوزۇنكا ئاستى. نېمىشقا پەقەت خەنچ

 موڭغۇلچە يازمىسا ئۇالرغا قىلىنغان ھۆرمەتسىزلىك ھېسابلىنارمىش.

 ىدىمۇ ئۆز تىلى ئاساس. بىز نېمىشقا بۇنچەمائارىپئىچكى موڭغۇلدا ھەتتا ئالىي مەكتەپ 

 ئاالھىدە؟

ۈنلەي ىلىنى پۈتيدۇ. بىز ئۇالرغا ئوخشىمايمىز. تمېنىڭچە بىزمۇ قەتئىي بىرەر چارە قولالنمىساق بولما

غۇل تىلى يوقىتىپ قويغان تەقدىردىمۇ بېرىپ تېپىۋالغۇدەك تاشقى موڭغۇلى بار. بۆرتاالسى بار. )موڭ

 ار؟ببۆرتاال ۋە بايىنغولىن ئوبالستىدا ئىچكى موڭغۇلدىنمۇ ياخشى ساقالنغان( بىزنىڭ نېمىمىز 

 

شىلەرنى ئادەتتەكى ىم دىگەن كىتاۋىدا مۇنداق بىر جۈملە سۆزبار:( ھېتلىرنىڭ مېنىڭ كۆرەشلىر55)

 بىۋاستە نوتۇقالربىلەن خىتاپ قىلىش ئارقىلىق تېخىمۇ ئاسان قايىل كىتاپالرغا قارىغاندا،

كەتنى تارىختىكى ھەر قانداق بىر داغدۇغىلىق ھەر قىلىشقابۇلىدىغانلىقىنى ھەرگىزمۇ ئۇنتۇمىدىم.

 ىگە مەلۇم.بەلكى ناتىقالرنىڭ ياراتقان ئەسىرى ئىكەنلىگى ھەمم بولماستىن، يازغۇچىالر پەيدا قىلغان

 

قۇرۇق  ( مەن مۇنبەرلەردە بۇ توغرىسىدا نۇرغۇن مۇنازىرىلەرنى كۆردۇم. ساپال !، دىگەندەك56)

، ايانئممىمىزگە الر....... توغرا ئانا تىلىمىز ھازىر تولىمۇ خەتەرلىك ئەھۋالدا تۇرىۋاتىدۇ. بۇ ھەشوئار

دار ېلى بىلىمخئۇنداقتا بىز زادى قانداق قىلساق ئانا تىلىمىزنى قوغداپ قاالاليمىز؟ قارىسام مۇنبەردە 

رىمىزنڭ كىشىلىرىمىز بار ئىكەن، مەنغۇ بىر سەۋيەسى چەكلىك ئاددى ئادەم، مەن شۇ بىلىملىك كىشىلى

نۇملۇك ىز نىمىشقا بىر ئۇئاغزىدىن قانداق ياخشى پىكىرلەر چىقاركىن دەپ كۇندە تۇر ئاراليمەن. ب

لىمىزنى ئۇسۇل تېپىپ، بۇ ھالەتنى ئۆزگەرتىش ئۇچۇن كۆرەش قىلمايمىز. زادى قانداق قلساق، ئانا تى

 قوغداپ قاالاليمىز؟
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 نمۇئەييە( قولنى كەسمىگۈچە قان چىقماس. جاندىن كەچمىگۈچە جانانغا يەتكىلى بولماس. 57)

چوقۇم  تىن كېچىپ بىرلىكتە تىرىشىدىغانال بولساقنپەئەتمەتار  ساندىكىلىرىمىز قورقۇنچنى يېڭىپ،

 ئەمەلگە ئاشاتتى.

 

لەپ تۆۋەن كۆپسى ۋە قىممىتى بۇرۇنقىدىن دائىرز تىلىمىزنىڭ شلىتىش ۆ( ھىلى ھەممۇ ئ58)

دى بۇ دە ئىنكار قىلنغان بۇلسا ئۇنۇمى بۇالتتى، ئەمدائىركەتتى....ئەسلىدە بۇ دەسلىپدىال كەڭ 

اپا دەپ لىالرغا ئئەملىلەشتۇرۇپ بۇلدى...........كىينكىلەر قانداقمۇ بۇپ كىتەر......با نى باشالپمائارىپ

ومۇدىغۇ ئتىل چىقماي ماما دەپ تىل چىقىردىغان ھالەتكە كەپ قاالرمىزمۇ.................ئۇالرنىڭ 

 مىز.....قىلىشۇ........ كشى قايسى يولغا باشلىسا شۇنىڭغا ماڭىدىغان ھالەتكە باشچىالپ چۇككەندەك 

ىگەر مىللەتكە زادى قانچىلك پايدىسى ت شۇنڭغا كۇچ چىقارغان "توھىپكار"الر ئوسكىنى بىلەن،

 دىگەننى،كەلگۇسىدە قانداق بۇالر دىگەننى ئويالرمۇ بۇالر.... 

شقا ئۇرۇنلششقا پايدىسى زور دەيدۇ.....ھازىر شۇنداق ياخشى نەتىجلەر بىلەن ئوقۇش ئى

دە گە كەملىگدىن، ئۇ بۇ شىركەتلەرئۆزىمىزمۇقىم خىزمەت ئورۇنلىرىنىڭ  پوتتۇرگەنلەرمۇ ياخشى

 ورگانالرغائقا شلەپ يۇرمەمدۇ.....ئاپتۇنۇمىيە قانۇنىدا "ئاپتۇنۇمىيە رايۇنلىرىدىكى مائاشئازىغىنە 

ئىلىنشى  ئاشۇ رايۇننىڭ ئاپتۇنۇمىيەنى يۇلغا قۇيغان مىللەتلەر ئاساسلىق باشقا مىللەتلەر قوشۇمچە

مۇرلۇق ەك".....دىيلگەن... بىراق ھازىرچۇ.....؟؟؟؟؟ ئەپسۇس مىڭ ئەپسۇس... رايۇنىمىزدىكى مەكىر

ڭ ،'ئۇالرنىئىنتھامدىمۇ مىللەت چەكلىمسى بۇلغانلىقتىن بىر ئورۇننى نەچچە مىڭ ئۇيغۇرالر تالشۋاتىدۇ

ى ( كەسىپن قۇرۇلىشى ئۇرۇنلىرى تالالنماي بوش قالغان..... بىزنىڭ )يىمەكلىك ئىلمى ۋە كۆپبۇلسا خلى 

ز نتايىن ئائىلىپ ئىيتساقمۇ ئۇدا نەچچە يىل بولدى ئاز سانلىق مىللەتتىن ئادەم ئالمىغلى ئالسىمۇ ئى

 ئورۇنلشش نسبەتتە،شەكىلگىال.........بايىلىق ئەۋزەللكى ئىقتسادىي ئەۋزەللككە ئايالندۇرۇش ۋە شقا

ۇزۇلگەن تئوخشاش ۋەدىلەر بىرلگەن 'قانۇنالر  ەيتىش كىرەك .....دىگەندەك ۋە شۇنىڭغاكۆپپورسىتىنى 

يەنە  مۇشۇنداق ئەھۋالدا تورسا بۇ ماپارىپ بىزگە قا ئوخشاش(مائارىپھەم تۇزۇلۋاتىدۇ)مۇشۇنداق 

....ئالال دىكى تۇز كۇر ،مانقۇرۇتلۇققا......ئۆزىمىزشۇنداق ئىچىنىمەن قانچىلىك نەپ ئىپ كىلەر؟!~ 

 ن.گە ئاسايشلىق بەرگەيسەمىللىتىمىز

 

 ماكان مۇزىكا بىلىملىرى تورىنى ىككى ئېغىز سۆز ئارالشتۇرغۇم كىلىۋاتىدۇ.ئ-( بۇ يەردە بىر 59)

 نىمە ئۈچۈن قۇرۇلغان؟ بىلەمسىز؟

مە ئۇيغۇر يېزىغىدىكى مۇزىكا ئىشلەش بىلىملىرى تورى يوق بولۇشتەك ئەھۋالغا خاتى جاۋاب:

دىغان ۆيىنىۋاتقان مەزگىلدە ،مۇزىكا ئىشلەيبۇگۈنكىدەك ھەممە ئۇيغۇر ئۆز ئانا تىلىغا ك بېرىش،

 دوسالردا ئۆز ئانا تىلىدىن پەخىرلىنىش تۇيغۇسى ھاسىل قىلىش.............

 ... بەنزو سىدەي، خېچىڭچى، تىياۋيىن، لۇيىن، )دەي، ئۇيغۇرچە ئاتالغۇالردا بىرلىككە كىلىش

رۇلغاندا دەسلەپتە قۇ اتىمە بېرىش،(مۇشۇنداق نۇرغۇن ئاتالغۇالر ئۇيغۇچە بولماسلىق ئەھۋاللىرىغا خ

 بۇنداق ئەھۋالالر ئىنتايىن ئېغىرتى ھازىر خىلىال تۈزۈتىلدى.

خەنزۇچە ۋە  نۇرغۇن ئېنگىلىسچە مۇزىكا ئىشلەش يۇمشاق دىتاللىرى خەنزۇچىالشتۇرۇلغان،

الرنى ۋە ئېنگىلىسچە يۇمشاق دىتاللىرىنى ئىشلىتىپ كۆنۈپ قالغان،ھازىر بىز بىر قىسىم يۇمشاق دىتال

بۇنىڭ ھەممىسى ئۆز ئانا تىلىمىز  سېستىمىالرنى ئۇيغۇرچىالشتۇرۋاتىمىز ۋە ئۇيغۇرچىالشتۇردۇق،
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 ئۈچۈن................

 

( گەپنى قىلماق ئاسان، ئەمما تەر تۆكۈپ ئەمەلىي ئىش قىلىش ئاسان ئەمەس. قۇرۇق 60)

لسا مايدۇ. بولىالرمۇ ھېچ بىر نەپ ئااللھاياجاندىن ئۇيغۇر تىلىمۇ، شۇ تىلدىن ئايرىلىپ قېلىۋاتقان با

ىشىم بالىلىرىمىز ئۈچۈن ئۇيغۇر تىلى مۇھىتى يارىتىپ بەرسەك بوالتتى. قايسى كۈنى بىر خىزمەتد

ەن. ى بېرىپتىككېرەك ئالغىل-مۇنداق بىر ئىشنى سۆزلەپ بەردى. ئۇ بالىسىنى ئېلىپ تالال بازىرىغا نەرسە

وۋاينىڭ ايراملىق ئارچىغا ئاسىدىغان بېزەكلەردىن ۋە مىالد بئوغلى بازاردا سېتىلىۋاتقان مىالد ب

ۇ چەتئەللىكلەرنىڭ دىنىي بايرىمى. بىز بۇ ب --ەپتۇ ئۇ د --ھاسىسىدىن ئالغۇسى كەپتۇ. "ياق باالم 

 ار، نورۇزببايرامنى ئۆتكۈزمەيمىز. شۇڭا بۇ نەرسىلەرنى ئالساڭ بولمايدۇ. بىزنىڭ نورۇز بايرىمىمىز 

 بوۋىمىز بار".

 ى." ئۇنداق بولسا ئاشۇ نورۇز بوۋاينىڭكىنى ئېلىپ بېرىسەن" غەلۋە قىلىپ تۇرۇۋاپتۇ ئوغل

اسالغان ئۇ ھەر تەرەپكە قاراپ بېقىپتۇ. ئىزدەپ بېقىپتۇ. نەدىكىنى بىزدە نورۇز بوۋاي ئۈچۈن ي

 بىرەر بۇيۇم بولسا كاشكى.

يغۇسى . ئۇالرنىڭ بالىلىق تۇئۇنىڭ گېپىنى ئاڭالپ ئىچىم ئېچىشتى. بالىالر ھەممىگە قىزىقىدۇ

ىزدەك بچۆچەكلەر دۇنياسىدىن كەلگەن مىالد بوۋايغا تەلپۈنسە، بۇ ئۇالرنىڭ گۇناھى ئەمەس. بەلكى 

نچاق ىزىمغا كىچىكىدە قوئانىالردا. ق-بالىلىرىمىزغا ئۆز چۆچەكلەر دۇنياسىنى يارىتىپ بېرەلمىگەن ئاتا

ەن. نچاقالر ئىدى. ھازىرمۇ بەزىدە قاراپ باقىمئېلىپ بېرەتتىم. ئەمما ھەممىسال چەتئەللىك قو

يۇ" ىللىق يىشئۇيغۇرنىڭ چىرايىدا بىرەر قونچاقنى كۆرۈپ باقمىدىم. بالىلىرىمىز "شىر پادىشاھ" نى "ئەق

ولسا نى كۆرۈۋاتىدۇ. ئالىمجان، ئەخمەتجان، مەممەتجان الر كارتون فىلىملىرىگە باش قەھرىمان ب

 الىمەن بەزىدە.يامىنى بارمىدۇ؟ دەپ ئۇيالپ ق

اقال تىل پەقەت مەكتەپتىال ئۆتۈلمەيدۇ. مەكتەپكىال بېقىنىپ قالغىنىمىز ئۈچۈن مەكتەپ شۇند

ق ىنى شۇندائۆزگەرسە ۋايساپ قالىمىز. قىزىم مەركىزى تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ بالىالر پىروگراممىس

ەرسەم بمىسىنى كۆر دەپ ئېچىپ قىزىقىپ ئىشتىياق بىلەن كۆرۈپ كېتىدۇ. ئۇيغۇرچە بالىالر پىروگرام

ىللە كۆرۈپ يۇ، يېنىدا ب-ئازراقال كۆرىدۇدە ، قولى يەنە تىزگىنەككە سوزۇلىدۇ. ئاچچىقىم كېلىدۇ

 ئولتۇرغاچقا، ئىككىسىنى ئىختىيارسىز سېلىشتۇرۇپ گەپلىرىمنى ئىچىمگە يۇتۇمەن.

 قونچاقتىن بىرنى مۈمكىن بولسا ئىشنى ئاددىراقتىن باشلىغان بولساق، بىرىمىز ئۇيغۇرچە

رنى اليىھىلەيلى، بولسا ئاۋازلىق بولسۇن، ئاپا، دادا، سۈت ئىمىمەن، قورسۇقۇم ئاچتى دېگەنلە

، ېيتىدىغانئۇيغۇرچە دېسۇن. ئوبدانراق كۈچىسەكال بالىلىرىمىز ئامراق بولۇپمۇ قاالر! بولسا ناخشا ئ

 10ەر كىم ئىشلەپ پۈتتۈرسە ئۆزەم ە. ئەگھ-چۆچەك ئېيتااليدىغانلىرى بولسا نىمىدىگەن ياخشى ئىدى

 نى ئالغان بوالتتىم.

" دەك يەنە بىرىمىز كارتون ئىشلەپ باقايلى. بالىالر قىزىققىدەك بولسۇندە، "ئەقىللىق يىشيۇ

ى ۈپ قاالتتچىقمىسىمۇ ، ئۇيغۇر بالىدىن بىر ئى ئېكراندا ئۇنى، بۇنى قىلىپ يۈرسە بالىلىرىمىزمۇ كۆن

 ئەمەسمۇ!

كەلگىنىنى مۇشۇنچىلىك يازدىم. قالغانالرمۇ ئىزدىنىپ باقايلى. ئالىملىرىمىز  ھازىرچە ئېسىمگە

تەتقىق قىلسۇن، ئىلمىي نەزىرىيىلەرنى ئوتتۇرىغا قويسۇن، ئەمەلدارلىرىمىز قانۇن ۋە نىزاملىرىمىزغا 

زراق نى توۋاالۋەرمەي ئاشوئارئاساسەن بەزى نامۇۋاپىق ئىشالرنى ئۆزگەرتسۇن، قالغانلىرىمىزمۇ قۇرۇق 
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لىك ئىشالرنى قىاليلى."سۇ كەلگىچە توغان تۇت" دەپتىكەن، ئاۋۋال بالىلىرىمىزغا قولىمىزدىن مەنپەئەت

كېلىشىچە ئۇيغۇر تىلى مۇھىتى يارىتىپ بېرەيلى. ئۆزىمىز يېتىشەلمىسەك، ئورخۇن تۇرۇپتۇ، قالغان 

الن تۈزسۇن، قولىدىن كەلگەنلەر مۇنبەرلەرمۇ تۇرۇپتۇ. ھەمكارلىشىشقا ھەممىمىز تەييار. ئەقلى بارالر پى

يارىتىپ بەرسۇن. قولىمىزدىن ھېچ ئىش كەلمىسە، ۋاقتى كەلگەندە  شارائىتئىشلىسۇن، پۇلى بارالر 

 بىرەردىن بولسىمۇ ئېلىپ قولالپ قويايلى.

 

! بىر سىزگە كۆپ رەھمەت خېلى ئەھمىيەتلىك نۇقتىالرنى شەرھىلەپسىز. ( ھۆرمەتلىك كۆكنۇر،61)

رى.لېكىن سىز دىگەن تەرەپلەر دەل شۇنىڭ بى ل قىلىشنىڭ بىر قانچە يولى بۇلۇشى مۇمكىن.مەسىلىنى ھە

كېسىل ھەل -بۇ مەسىلىنى ئۆزۈل ېسىل ھەل قىلىشنىڭ بىردىنبىر يولى ئەمەس.ك-ئۇ مەسىلىنى ئۆزۈل

 الرنىىيانزقىلىشتىكى زۆرۈرىيەت نېمە؟دەل ئۇنىڭ خاتا بولغانلىقى ۋە بالىلىرىمىزغا ئاللىقاچان چوڭ 

 ىيانالرنىسېلىپ بولغانلىقى،دەرھال تەدبىر قوللىنىپ توختىتىلمىسا ئاقىۋىتىنى تەسەۋۋۇر قىلغۇسىز ز

ەبى ئۈمىدى بولغان س كى،ىچەكېل ئەكىلىدىغانلىقىدا!بۇ خاتا سىياسەتنىڭ ئۇيغۇرالرنىڭ ئەتىسى،

ىال ىقىنىڭ ئۆزدا قىلىدىغانلروھى ۋە جىسمانى تەرەققىياتىغا ئېغىر توسالغۇ پەي بالىلىرىمىزنىڭ ئەقىلى،

ىڭ ئۇزاق يېتەرلىك پاكىت !بۇ بىزنىڭ ئېغىزىمىزدىكىال سۆز ئەمەس خەلقئارا نوپۇزغا ئىگە ئالىمالرن

ۇسۇلالر ئيىللىق ئىلمى تەتقىقاتى ئاساسىدىكى يەكۈنى.بىز بۇ زىيانالرنى سىز دىگەندەك ياكى باشقا 

يۇقارقى  مۇشۇ سىياسەتنى يولغا قويغانالر ئىچىدە ئارقىلىق ھەرگىزمۇ تولدۇرالمايمىز. ئەگەر بىزگە

تتۇرىغا يەكۈننى ئاغدۇرااليدىغان شۇنداق خەلقئارا نوپۇزغا ئىگە ئالىمالر ۋە تەتقىقاتى بولسا ئو

لسىزلىق چىقسۇن! بولمىسا يۇقارقى يەكۈنلەرنى ئېتىراپ قىلىپ خاتالىقىنى تۈزەتسۇن.جاھىللىق ۋە يو

ەپ دسا ،'ئۇ چاغدا بىزنىڭ بۇنى مەقسەدلىك مىللى ئاسمىلياتسىيە بىلەن قۇالق يوپۇرۇپ تورۇۋال

مە اسى تۈزۈلچۈشەنمەكتىن باشقا ئامالىمىز يوق. ئەمەلىيەتتە بىر قوۋم ياكى خەلققە ئەڭ چوڭ زىيان سىي

الش ۋە ئىجتىماى مۇھىتتىن كېلىدۇ.چۈنكى بۇ قاتتىق مەجبۇرالش كۈچىگە ئىگە بولۇپ،خەلقنىڭ تال

امامەن تمايدۇ.خاتا ھالدا يولغا قويۇلغان سىياسى قارارالرنى تۈزىتىش،'ئۆزگەرتىش ئەركىنلىكى بول

قا نىدا، ئىشمۇمكىن. بۇ يەردە ئېنىق،سىتراتىگىيىلىك سىياسى زىيانكەشلىك پىالنى،رەزىل نىيەت بولمىغى

 ئېشىشى تېخىمۇ ئاسان بولىدۇ.ھەتتا شۇنداق سىياسى زىيانكەشلىك پىالنى بولغان تەقدىردىمۇ

ىللىق ھازىرقى قوش ت ئۆزگەرتىش،تۈزىتىش چوقۇم مۇمكىن ھەم بۇ قەتئى زۆرۈردۇر! ئەمدىكى مەسىلە،

ا. ىقىدئايلىنالماسل-نى تۈزىتىشنىڭ بارلىق ئۇيغۇرالرنىڭ ئاۋازى ۋە قەتئىي تەلىپىگە ئايلىنىشمائارىپ

تتە ىسى سۈكۈبىلەن ئاالق ھەممىمىز جان قايغۇسىغا قالماي ۋە بۇ تارىخى ۋە سىياسى زىيانالرنىڭ ئۆزىمىز

ىز وللىنىشىمقتۇرۇۋالماي بۇنى بىر زور جاماەت پىكىرىگە ئايالندۇرۇشىمىز ۋە بەزى زۆرۈر ھەرىكەتلەرنى 

ى ئويغاق كېرەك. خۇددى ئەركىن سىدىق ئاكىمىز ئېيتقىنىدەك،'ئۆزىنى ئۇيغۇر دەپ ئېتىراپ قىلغان روھ

 !ھەربىر ئۇيغۇر يۈرىكىمىزنى بىر سىيالپ باقايلى

 

تقاندەك ( قېرىندىشىم ئەركزاد، ئىنكاسىمنى كۆڭۈل قويۇپ ئوقۇغانلىقىڭىزغا رەھمەت. سىز ئېي62)

 مەسىلىنى ھەل قىلىشنىڭ يولى بىرال بولۇشى ناتايىن. كۆپنىڭ ئەقلى كۆپ دېگەندەك ھەممىمىز

اق ڭلىغان مۇندۇياقتىن ئامالىنى تېپىپ باقساق بولىدۇ. ئەممازە....شۇ تاپتا كىچىكىمدە كۆپ ئاب-ئۇياق

 بىر مەسەل ئېسىمگە كېلىۋاتىدۇ:

نىڭ ئامبىرىدا ناھايىتى خاتىرجەم ياشايدىكەنتۇق. ئۇالر ئائىلىئىلگىرى بىر توپ چاشقان بىر باي 
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خالىسا سىرتقا چىقىپ ئايلىنىپ، خالىسا ئامباردىكى ئاشلىقالردىن تويغىچە يەپ مەززە قىلىپ، 

دىكىلەر بىر مۈشۈك ئائىلىۈزىدىكەن. كۈنلەردىن بىر كۈنى بۇ پاراغەتتە ئۆتك-كۈنلىرىنى بەكمۇ راھەت

بېقىپتۇ. مۈشۈك ھويلىغا ئۈنگەن كۈندىن باشالپ چاشقانالرغا كۈن قالماپتۇ. تۆشۈكىدىن چىقالماي 

 قوساقلىرى دۈمبىسىگە چاپلىشىپتۇ.

 بىر كۈنى چاشقانالر يىغىن ئېچىپتۇ.

ا سىرتقا چىقالمىساق، يا ي --چاشقان  ەپ سۆز باشالپتۇ بىرد --مۇشۇمۇ كۈن بولدىمۇ ---

 ئارامخۇدا ئاشلىق يېيەلمىسەك. بۇ ئىشقا زادى بىر ئامال قىلماي بولمىدى.

ېگىنى دبىرى ئۇنى دەپ بېقىپتۇ، بىرى بۇنى دەپ بېقىپتۇ. لېكىن ئۇنىڭ دېگىنى بۇنىڭغا، بۇنىڭ 

 ارتىش ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ كېتىپتۇ.ت-ئۇنىڭغا ياقماي، تاالش

ىر بىلگىرى مۈشۈكنىڭ ئاغزىدىن بىر پۇتىدىن ئايرىلىش بەدىلىگە ئاران قۇتۇلغان شۇ چاغدا ئ

 ئاقساق چاشقان ئوتتۇرىغا چۈشۈپ:

ېنىڭچە مۈشۈكنىڭ بوينىغا قوڭغۇراق ئېسىپ قويايلى، شۇنداق بولغاندا ئۇ يېقىنالشسىال م ---

 مىز.... دەپتۇ.ە، كەلگەنلىكىنى بىلىپ دەرھال قېچىپ قۇتۇلۇۋالىد-قوڭغۇراق جىرىڭاليدۇ

ىگە "نىمىدىگەن ياخشى چارە"، "بارىكالال" دەپ توۋلىشىپ كېتىپتۇ چاشقانالر. بۇ چارە ھەمم

ىش يېقىپتۇ. "شۇنداق قىاليلى، دەرھال شۇنداق قىاليلى" دېيىشىپ، قوڭغۇراقنىڭ قاندىقىنى ئېس

 ن تۇرۇپ:توغرۇلۇق پاراڭالرمۇ قىزىپ كېتىپتۇ. شۇ چاغدا قېرى چاشقاندىن بىرى ئورنىدى

 " دەپتۇ."بۇ ھەقىقەتەنمۇ بولىدىغان چارىكەن، ئەمما قوڭغۇراقنى مۈشۈكنىڭ بوينىغا كىم ئاسىدۇ؟

 ھەممە جىمىپ كېتىپتۇ.

مىش. ئەمما تارتىش قىالر-تاالش دائىمئاڭالشالرغا قارىغاندا ھازىرمۇ چاشقانالر شۇ توغرىدا 

 خى ھېچ خەۋەر يوق.مۈشۈكنىڭ بوينىغا قوڭغۇراق ئېسىلغانلىقى توغرىسىدا تې

 

ەرت ( ئالدى بىلەن دەيدىغىنىم بىز دۆلىتىمىزنىڭ دۆلەت تىلىنى مۇكەممەل ئۈگىنىشىمىز ش63)

ىن ەڭ بولمىدمىنىڭچە بىز دەپ قاراپ ئولتۇرماي تەربىيەنى ئۆيدە قىلساقمۇ بولىدۇ دوپ ئوياليمەن ....ئ

وڭالتقۇدەيسەن ......دەپ دىگەندە بالىلىرىمىز دىسە ئۇنداق ئەمەس تېلىۋىزۇر دەپ دىسە ت

 ىلىۋاتقانكئۈگىتەيلى....گەرچەمەن تىخى ئاتا بولمىغان بولساممۇ دىيارىمىزدىكى بارلىق دەپ ئاتىلىپ 

ار ۈتۈشىنى تەشەببۇس قىلىمەن ...قۇرۇق شويىزىقىنى ئۈگ-دە بالىلىرىغا ئۇيغۇر تىلئائىلىئەركەكلەرنىڭ 

 باقمايلىمۇ ...توۋلىماي قىنى ھەممەيلەن شۇنداق قىلىپ سىناپ 

 

( "بۇ ھەقىقەتەنمۇ بولىدىغان چارىكەن، ئەمما قوڭغۇراقنى مۈشۈكنىڭ بوينىغا كىم ئاسىدۇ؟" 64)

تارتىش -تاالش دائىمدەپتۇ. ھەممە جىمىپ كېتىپتۇ. ئاڭالشالرغا قارىغاندا ھازىرمۇ چاشقانالر شۇ توغرىدا 

توغرىسىدا تېخى ھېچ خەۋەر يوق. قىالرمىش. ئەمما مۈشۈكنىڭ بوينىغا قوڭغۇراق ئېسىلغانلىقى 

تارتىشالرغا تېتىغۇدەك گەپ بوپتۇ. ئامال ناھايىتى كۆپ،ھەممە مەسىلىنى بۇ -بارلىق تاالش-بارلىق

قېنى، قۇڭغۇراقنى كىم ئاسىدۇ؟ ---------ئامالالر بىلەن ھەل قىالاليمىز.لېكىن بۇيەردىكى مەسىلە

خىر الشتۇرۇپتۇ. ئەڭ مۇھىمى، ئۇيغۇرنى، ئۇيغۇر ئەركىن ئاكاممۇ ماقالىسىنى مۇنى ئابزاس بىلەن ئا

تىلىنى مەۋجۇتلۇق كاپالىتىگە ئىگە قىلىش بىزنىڭ ئەڭ ئىپتىداىي ھەققىمىزدۇركى، بۇ ھەققىمىزنى 

قوغداش ئۈچۈن، گېزى كەلسە ھېچ ئىككىلەنمەي جېنىمىزنى پىدا قىلىمىز!" سىلەر ئىشىنەمسىلەر ؟مەن 
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 ئىشەنمەيمەن

 

ۇپ ئىشەنمىسڭىز ھەممە ئادەم ئىشەنمەيدىغان بۇالمدۇ؟ سىز شۇنى ئۇنت ( بۇ گەپكە سىزال65)

ەب زامانىسىدا( بىزنىڭ بۇ بۈيۈك تىلىمىز پارس ۋە ئەر نەۋائىيۋاقتىدا )يەنى ئەلشىر  ئەسىر -15قالماڭ، 

ەدىبلەر ۋە ئ شائىرتىلىنىڭ ھەر تەرەپتىن بېسىپ كىرىشىگە ئۇچرىغان. شۇ دەۋردىكى نى نام قازانغان 

. ھەتتا ر ۋە ئەسەرلەرنى يازغانېئىپ قويۇپ، پارس ۋە ئەرەب تىلىدا شىنىڭ بىباھا تىلىنى تاشالئۆز

ۇ ب نەۋائىيگەندەك، ئەلشىر زەر تىلىم دې-مۇ شۇ تىلدا يازغان. ئانا تىلىمنەۋائىيمۇبارەك زات ئەلشىر 

ىلىغا ز ئانا تىلالرنىڭ ئۆنوقتىنى بۇرۇنال تۇنۇپ يىتىپ، دەرھال خاتالىقتىن ئۆزىنى تارتىپ، يەنىال بۇ ت

اندىال يەتمەيدىغانلىقىنى، ھەرقانداق پاساھەتلىك شىېىرالرنىڭ پەقەت ئانا تىلدا ئىپادىلەپ يازغ

ر پ تىلتۇمائاندىن ھەقىقى پاساھەتلىك چىقىدىغانلىقىنى ھېس قىلىپ يىتىپ، زامان ئەھلىلىرى ئەتىۋارال

 شنى بۈيۈكزىنىڭ بىباھا ئانا تىلىنى قوغداپ قېلىقىلىپ يۈرگەن پارس، ئەرەب تىلالردىن ۋاز كېچىپ ئۆ

ر ىېئا تىلىدا شمەجبۇرىيەت، بۇرچ ۋە مەسئۇلىيەت دەپ تۇنۇپ يېتىپ، ئىشنى ئۆزىدىن باشالپ ئان

پ دىن باشاليېزىشنى قايتا باشلىغان ھەمدە قەتئىي داۋامالشتۇرغان. ئول بۈيۈك زات ئىشنى ئاۋۋال ئۆزى

 غانلىقىنىانا تىلىغا ھېچقانداق بىر تىلنىڭ مەڭگۈ يىتىپ بۇاللمايدىئاندىن ئەتراپىدىكىلەرگە ئۆز ئ

قىلىپ  چۈشەندۈرۈش ئارقىلىق ئۇالرنى قايىل قىلىپ، بۇ بۈيۈك ئانا تىلىمىزنىڭ بۈگۈنگىچە تەرەققى

 كىلەلىشىگە مەھمۇد كاشغەرىدىن كېيىنكى پۇختا ئاساس سالغۇچى بولۇپ قالغان.

قىلىپ يىتىشكە بولىدۇكى، ئاۋۋال ئىشنى ئۆزىمىزدىن ئول زاتنىڭ ئىشلىرىدىن شۇنى ھېس 

 باشاليلى.

ا سۆزلەپ تۇرمۇشىمىزدا ئاۋۋال ئۆزىمىز ئېغىز تىلىمىزدا خەنچە ئارالشتۇرماي ساپ ئانا تىلىمىزد

ى ىسەك، ئۇنباقايلى. ئەنە شۇ چاغدا ئانا تىلىمىزنىڭ قەدرى بولىدۇ. ئۆز تىلىمىزنى ئۆزىمىز قەدىرلىم

ەملىك مەڭگۈ قەدىرلىمەيدۇ. بىزنىڭ ئانا تىلىمىزنى بۇزۇپ ئېيتماي، توغرا،'ئۆلچباشقا بىر قەۋم 

مىلى تەلەپپۇزدا سۆزلىشىمىزنىڭ ئۆزى، بۇ تىلىمىزغا بولغان مەسئۇلىيەت ۋە بۇرچ تۇيغۇسىنىڭ ئە

 ھەرىكىتىمىزدە ئىپادىلىنىشىدۇر.

ئىشنى  سى بۇيىچە، ئاۋۋالقېنى قېرىنداشلىرىم، ئول تىلىمىزغا بولغان مەسئۇلىيەتچانلىق تۇيغۇ

ڭالر: ئۆزىمىزدىن باشاليلى. ئۆزىمىزدىن باشاليلى. ھەممىڭالرغا سەمىمىيەتلىك تىلەپ، قېرىندىشى

 كۈنتىكىن.

 

نى يولغا قويۇش يەنە بىر تەرەپتىن خەنلەرنىڭ ئىشقا مائارىپ( مېنىڭچە قوش تىللىق 66)

ئۇچۇن ناھايىتى ياخشى پۇرسەت بىلەن ئورۇنلىشىش مەسىلىسىنى يۇكسەك دەرىجىدە ئىشقا ئاشۇرۇش 

تەمىن ئەتتى دەپ قارايمەن. بىزگە ئوخشاش كۆپ ساندىكى مىللى مەكتەپلەرنى پۇتتۇرگەن 

ئىشقا  بۇنىڭدىنمۇ تۆۋەن(.بولۇۋاتىدۇ )ھەتتا  4.4%ئوقۇغۇچىالردىن بۇ پۇرسەتكە ئېرىشمىكى 

دا قوش تىللىققا ئوقۇتقۇچى قۇبۇل قىلىش يېقىندا غۇلجى قورساق غېمىدىال قېلىۋاتىمىز. ئورۇنلىشىش تەس،

سى خەنزۇ . بىلىشىمچە بۇ  956قالغان  ئۇيغۇر ئۆتۇپتۇ. 44شىتات بېرىپتىكەن،نەتىجىدە  1000ئۇچۇن

دىن ئاشقان. ساۋاقداشلىرىمنىڭ ھەممىسى بۇ  15000قېتىملىق ئىمتىھانغا تىزىمالتقان ئادەم سانى 

)ئۇالرنىڭ ئارىسىدىمۇ ئىنتايىن ئىقتىدارلىق بالىالر بار  م يوق.ئىمتىھانغا قاتنىشىپتۇ لېكىن ئۆتكەن ئادە

ىمىزغا ھۇجۇم قىلىپ بىزنى چۇشكۇنلەشتۇرمەكچى بولغان مائارىپلېكىن مەيلى  ئىدى(. ئىشسىزلىق ئېغىر.
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دىن،'ئۆزىمىزدىن ئىش باشالپ مىللى كىملىكىمىزنى ساقالپ قالىمىز،'ئىشقا ئورۇنلىشىش ئائىلىبولسا بىز 

ن مەھرۇم قالدۇرۇپ ئىقتىسادى كۇچىمىزنى ئاجىزالشتۇرماقچى بولسا باشقا يولالر بىلەن پۇرسىتىدى

مەن ئەسئەت سۇاليماننىڭ  ... كەلگۇسىگە ئۇمۇد بىلەن قارايلى ئۆزىمىزنى بېقىپ يۇكسەلدۇرەلەيمىز.

 رسە،خۇدايىم ئۆمرۇمنى بە دېگەن گېپىنى ئاڭلىغاندەك ئېسىمدە. "دېھقىنى بار مىللەت يوقالمايدۇ"

)مەكتەپكە  باالمنى ئۆزەم ئوقۇتسام غورىگىل ياشىساممۇ كەلگۇسىدە ياخشى بىر ئانا بولسام دەيمەن،

تىل شۇنچە مۇھىم بولسا مەن ئۆزەم  پەزىلەت ۋە كىملىك تەربىيسى قىلسام دەيمەن. ئەۋەتكۇم يوق(،

ىلگەننىڭ ھەممىسى تىل ب باشتا ئۆگىنىپ ئۆگىتىمەن. لېكىن تىل بىلمىگەننىڭ ھەممىسى دۆت ئەمەس،

 ئەقىللىق ئەمەس.

 

پ يېزىالرغا ئومۇمالشقان .لىكىن ھازىر ھەر بىر يېزا يىلدىن باشال-2005( ناھيىمىزدە 67)

مەلۇم بىر :تەۋەسىدىكى قوش تىل ئوقۇتۇشىنى يولغا قۇيىۋاتقان باشالنغۇچ مەكتەپلەر ئازلىدى .مەسلەن 

تىل بۇيىچە دەرىس  يىللىققا قوش-1يدىن باشالپ ائ-9ئى بۇ يىل 5باشالنغۇچ مەكتەپتىن 8يېزىدىكى 

 . ئۇتۇلمەيدىغان بولدى. لىكىن ،'ئالدىنقى يىلالردىكى قوش تىللىق سىنىپالر ساقالپ قېلىندى

 

ىيارىمىز ( ئۆز ئانا تىلىنى ياخشى بىلگەندە ئاندىن باشقا تىلنى ياخشى ئۆگەنگىلى بولىدۇ. د68)

ىلىدا ۆز ئانا تۋە ئاپتونومايە قانونىدا ئاز سانلىق مىللەتلەر ئ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايون ،'ئاساسى قانون

 ئاز سانلىق مىللەتنىڭ تىل يېزىقى يېزىقى بىلەن-تەربىلىنىش ھوقوقى ۋە مەزكۇر رايوندا دۆۋلەت تىل

ە ۋى ئاساسى قانون مائارىپتەڭ قوللۇنۇش كېرەكلىگى بەلگۇلەنگەن. ھىزىر يولغا قويۇلىۋاتقان 

 نىغا خىالپ.ئاپتونومىيە قانو

 

( ئۆزلىرى قايسى مىللەتتىن بولىال؟؟ خەنزۇچە مۇنبەر ئەمەس بۇ ئۇيغۇر دېگەن مىللەتنىڭ 69)

دەپ يازىدۇ. بىر ئوبدان  维吾尔“ "، خەنزۇچە" uyghur " ئىسمىنى ئۇيغۇرچە"ئۇيغۇر"، ئېنگلىزچە

قاندەك" گەپ قىلىپ ئىلمىي پاكىتلىرى بار دەلىللەرنى كەلتۈرۈپ بەرسىمۇ يەنە"تام تۈۋىدىن موسا قوپ

مانا مەن شۇ ئىچكىرىدە ئوقۇۋاتىمەن، ئالىي مەكتەپكە چىققۇچە ئۇيغۇرچە مەكتەپتە ئوقۇغان،'ئىككى 

يىل تەييارلىق جەريانىدا خەنزۇ تىلىنى ئاساسەن ئۆگۈنۈپ كەتتىم )مېنىڭ نەزىرىمدە ئىككى يىل بەكال 

ارىنى يېتىلدۈرسىال يېتەتتى، بۇ يەردىكى ئۇزۇن، مەنچە بولغاندا بىر نەچچە ئاي دەرس ئاڭالش ئىقتىد

مەقسەت نوقۇل خەنزۇتىلى ئۆگۈنۈش ئەمەس ، بەلكى كەسىپ ئۆگۈنۈش بولغاندىكىن(، ئىچكىرىدە 

 بەك ياخشى ئوقۇدۇم دېيەلمىسەممۇ، مەندىن ناچار ئوقۇيدىغان نۇرغۇن خەنزۇ ساۋاقداشلىرىم بار

نەتىجىمىزنىڭ ئىككى ھەسىسى دېسەممۇ پو )ئۇالرنىڭ ئالىي مەكتەپ ئىمتاھان نەتىجىسى بىزنىڭ 

كەتمەيدۇ(، ھەم شۇ قاتاردا تولۇق ئوتتۇرىنى ئىچكىرىدە ئوقۇغان نۇرغۇن ئۇيغۇر ساۋاقداشلىرىممۇ بار، 

ئۇالرنىڭ ئۆگۈنۈش ئەھۋالىمۇ مەن بىلەن كۆپ پەرقلەنمەيدۇ، ھەم ئىشقا ئورۇنلىشىش ئەھۋالىمۇ 

مە دەپ يەسلىدىن باشالپ خەنزۇچە مەكتەپتە ئاساسەن ئوخشاش، مەن بۇ چاغقىچە تېخى نې

ئوقۇمىغاندىمەن دەپ ئويالپ باقمىدىم. موھىملىقىنى ھېس قىلىشقا كەلسەك، مەن پەقەت باشالنغۇچ 

ياكى تولۇقسىزدىن باشالپ ئېنگىلىزچە ئۆگەنمىگىنىمگە ئەپسۇسلىنىمەن)گەرچە ماڭا پەقەت تولۇق 

نېسپ بولغان ھەم ئۇ ۋاقىتالردا ئېنگلىز تىلىنىڭ مۇھىملىقىنى ئوتتۇرىدىن باشالپال ئېنگلىز تىلى ئۆگۈنۈش 

تونۇپ يەتكۈدەك ئەقىل بولمىغانلىقتىن. نۇرغۇن مىللى مەكتەپلەردە ئېنگلىز تىلى ، كومپيوتېر دېگەنلەر 
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 ھازىرغىچە يوق(. 

 

 ( دۇرۇس، دۆلەت تىلىنى ئۆگەنمەي بولمايدۇ!چوقۇم ئۆگىنىمىز!!70)

زىمەيدۇ نى يۈكسەك پەللىگە كۆتۈرۈپ كېتىش قىلچە ،قىلچە ، قىلچە ئەريات تىلنى ئۆگىنىش بىراق،

 ،خاالس!! 

بىر  بىراق مەن ئەزەلدىن ئانا تىلىمنى ھېچقانداق قىرمۇ بىر تىل ئۆگىنىشكە ئامراق شەخس،پې

ىزچىل ئتىلدىن مۇھىم كۆرۈپ باقمىدىم،ھەم ئانا تىلىمنى پىششىقداش ھەم خىزمەت داۋامىدا قوشۇمچە 

ىلى ئۆگىنىش ياكى ئېنگلىز تىلى ئۆگىنىش ئارقىلىق كەلگۈسىدە ئازراق تمۇنچە دۆلەت -انچەھالدا ئ

 بولسىمۇ نەتىجە يارىتااليدىغانلىقىمغا ئىشىنىپ كېلىۋاتىمەن،ھەم ئىشىنىمەن.

ىر نىڭ ئىلغار مەھسۇالتى دەپ قارايدىغان ئاشۇ بمائارىپھەم ئاتالمىش ئۆزىنى قوش تىللىق 

ە )مەيلى ئانا تىل ياكى خەنزۇ تىلى جەھەتت ئۆزۈمنى خېلى يامان ئەمەس ئوچۇم ستۇدېنتالردىن

ىن تارتىپ ھالبۇكى بىزدەك بالىلىق ۋاقىتت دەپ ئوياليمەن. بولسۇن ۋە ياكى بىلىم سەۋىيە جەھەتتتىن(

مۇ داۋاملىق  ە ئەلۋەتتە كېرەك!(د-)بۇمۇ بىزنىڭ بەختىمىز اكىز ، ساپ ئانا تىلدا تەلىم ئالغانالرپ-پاك

 تىرىشىپ ئۆگىنىپ ئۆزىمىزنى تاكاممۇالشتۇرىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ.

ەم قوش مۇنداق قارىغاندا بىر قىسىم قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئۆز ئانا تىلىغا بولغان كۆز قاراش ھ

ال ھەققىدە كۆپرەك ئۇنىۋېرس «تىل»ملىق ئىزدىنىشى ، ئەندىزىسى ھەققىدە داۋا مائارىپتىللىق 

 ەك قىلىدۇ.ساۋات ئىگىلىشى زۆرۈرد

 

( ئەركىن ئاكىمىز دىگەندەك ئوقۇتۇش تۈزۈلمىسى خېلى بىر مەزگىلگىچە دىيارىمىزغا 71)

ۇ با كەلسەك كېلەلمەسلىكى مومكىن، ھەم ئۇالر يولغا قويۇشقا قىزىقمايدۇ، ئىچكىرىدىكى شىنجاڭ سىنىپىغ

مەمنۇن  تىدىن كارامەتبىر خەلقئاراغا كۆز كۆز قىلىۋاتقان شەكىلۋازلىق خاالس، كومپارتىيە سىياسى

تاقابىل  بولىۋاتقان ئېزىلگەن خەلقىمىزنىڭ پىخىكىسىدىكى ئاجىزلىقتىن پايلىدىنىپ، چەتئەللىكلەرگە

تۇرۇشتىن ئىبارەت دەپ قارايمەن. مەن بۇ سىياسەتكە قەتئى قايىل ئەمەس، ھازىرقى ئوقۇتۇش 

 نىڭ مىجەزە، بىزنىڭ سەبىي بالىالرپىرەگراممىسىغىمۇ نارازى، مۇشۇ بۇيىچە تەربىيلەش داۋاملىشىۋەرس

زغا مۇ ياكى بىزنىڭ تىل يېزىقىمىمائارىپخاراكتىرى ئۆزگىرىپ كېتىدىكەن، بۇ زادى قوش تىللىق 

گما، نىسبەتەن پىالنلىق يوقىتىشمۇ؟ بۇ خىل ئوقۇتۇش تۈزۈلمىسى بۇيىچە ئوقۇغان بالىالر بەك دو

ە يىل ەر چوڭ بولىدىكەن، بۇ مېنىڭ بىر نەچچدورامچى، مۇستەقىللىقى يوق، كۆچۈرمىچى، بەك ھىيلىگ

 جەريانىدا كۈزىتىشتىن ئېرىشكەن يەكۈنۈم. بۇ پەقەت مېنىڭ شەخسى كۆز قارىشىم.

 

ش ۋە ( قەدىرلىك ئىنىم، سىزگە شۇنى دەپ قويغۇم كېلىۋاتىدۇ. خەنزۇ تىلىنى ياخشى ئۆگىنى72)

لىغان داق ئويلىغان ۋە شۇنداق قىالئۇنىڭ مۇھىملىقىنى ھېس قىلىش ھېچقاچان خاتا ئەمەس. سىز شۇن

سىنىڭ بولسىڭىز سىزگە ئاپىرىن. ئەمما ئۇنۇتماڭكى، دۇنيانىڭ ھەرقانداق يېرىدا سۈت بەرگەن ئانى

 قىلىنغان تىلى "ئانا تىل" دېگەن سۆيۈملۈك نام بىلەن ئاتىلىدۇ. ئۇنى ئۇنتۇش، ئىنكار قىلىش ئانىغا

لغان ئۇنى ھۆرمەتلەش سىزگە بىركىم تەرىپىدىن تېڭىئەڭ چوڭ خىيانەتلەرنىڭ بىرى. ئۇنى قوغداش، 

ۋەزىپە ئەمەس، بەلكى ئانىڭىزنىڭ ئوغۇز سۇتىدىن، ئاتىڭىزنىڭ قېنىدىن سىزگە بېغىشالنغان 

 مۇقەددەس بۇرچ.
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نال شۇنداقمۇ؟ يازغان گىراماتىكىلىق خاتالىقلىرى مانا مەن دەپ تۇرغان خەنزۇچە خېتىڭىزدى

ا وقۇڭ: مانى سىڭىلىم، كۆزىڭىزنى يوغان ئېچىپ مۇنۇ خەتلىرىمنى تولۇق ئئۇقتۇم! ئوبدان ئىنىم ۋە ياك

ز دېگەن ىدىمۇ، سىمائارىپسېتىمىسىدىمۇ، خەنزۇتىلى  مائارىپمەن ساپ ئۇيغۇر تىلىدىمۇ، قوش تىللىق 

ۇچ "ئىچكىرى"دىكى ئالىي مەكتەپتىمۇ ئوقۇغانالنىڭ بىرى! ھېلىمۇ ئېنىق ئېسىمدە، مەن باشالنغ

السام، سقۇشقا كىرىدىغان ۋاقىتتا "خەنزۇ مەكتىپىگە كىرىمەن" دەپ شۇنچە يىغالپ جاپا مەكتەپكە ئو

ۇيغۇر ئوقۇتقۇچى بولغان ئاپام "نېمە بولسا بولسۇن، سىزنى ئۇيغۇر مەكتىپىگە بېرىمەن"دەپ ساپ ئ

غۇن ۈرگىچە گەرچە مەن تۇرغان مۇھىتتا نۇرسىنىپنى پۈتت-3باشالنغۇچ مەكتىپىگە بەرگەن. باشالنغۇچ 

كى مەكتەپتى خەنزۇالر بولسىمۇ، بىر جۈملە راۋان خەنزۇ تىلى سۆزلىيەلمەيتتىم. كىينىلىكىمنىڭ ھەممىسى

 ىملىرىمنىڭ ۋە ئۆزۈمنىڭ تىرىشچانلىقىدىن بولغان. كېيىن ھەتتا مەن خەنزۇ كىالستىكمۇئەلل

رقانداق دېمىسەم، ھەئەسەرلىرىنىمۇ ئۆگەنگەن. ئىنگىلىزتىلىمۇ ھەم شۇنداق. ھازىر ئەگەر مەن ئۆزۈم 

ېچكىم بىر كىشى، مەيلى خەنزۇ بولسۇن ياكى كىچىكىدىنال خەنزۇ مەكتەپنى ئوقۇپ كەلگەن بولسۇن، ھ

مېنى  مېنىڭ ئۇيغۇر مەكتىپىدىن ئوقۇپ چىققانلىقىمنى بىلەلمەيدۇ. ئەگەر يەنە مەن دېمىسەم ياكى

 رمۇ ئاز ئەمەس.كۆرمىسە ئىنگىلىز تىلىنى مېنىڭ ئانا تىلىممىكىن دەپ قالدىغانال

 ۆگىنىشنىڭسىز دېگەن بالىالر ئىچكىرىگە بېرىپال ئاندىن بىر تىل ئۆگىنىشنىڭ، ياكى خەنزۇ تىلى ئ

وغرىلىق ئۇالرغا تەربىيە تئانىلىرى بۇ -مۇھىملىقىنى بىلىپتىما؟ ئۇندىن بۇرۇنچۇ؟ ئۇالرنىڭ ئاتا

ە ئەڭ ماسلىشىشنىڭ بىردىنبىر ۋقىلماپتىكەنمۇ؟ ئەجەبا بۇ بىر تىل ئۆگىنىش ۋە شۇ تىل مۇھىتىغا 

چۈنكى  ئۈنۈملۈك ئۇسۇلىمىدۇ؟ ئەگەر شۇنداق بولسا، مەن ئەڭ ئاۋۋال بۇ شەرتكە توشمايدىكەنمەنغۇ؟

 مەن پۈتكۈل باشالنغۇچنى ساپ ئۇيغۇر مەكتىپىدە ئوقۇغان!

ىمىزدىكى بۇ كىرزىسنى تۇنۇپ يەتكەن بىر مائارىپئۇچ تۆت يىلنىڭ ئالدىدىغۇ دەيمەن مىللى 

ىسىم كىشىلىرىمىزتوردا ئۇمۇمى ئىمزا پاالىيىتىنى تەشكىللەپ ئىمزا ئون نەچچە مىڭغا يەتكەن ئىدى. ق

ھەم ئاپتۇنۇم رايۇنلۇق خەلىق قۇرۇلتىيىغا بۇ ھەقتە ئىلتىماس سۇنماقچى بولغان.لېكىن ئاقىۋەت ئۈن 

ە بېرىپ نەگە )بۇ تەشكىللىگۈچىمۇ نەتنىجە ما يەردىن ما يەرگىچە ، نەگ تىنسىز يوقاپ كەتتى.

توختىدى دەپ بىرەر ئۇچۇرمۇ بىرىپ قويمىدى ( بىزنىڭ خەلىق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرىمىزمۇ ئاز ئەمەس، 

ھەم باش مۇدىر ئەركىن ئىمىرباقى ئەپەندىمۇ ئۇيغۇر. مەن ئىشىنىمەنكى، دىيارىمىزنىڭ " ئۇيغۇر 

 -بىر نازارەت ، ئىدارە  ئاپتۇنۇم رايۇنى" دىگەن مۇبارەك نامى تېخى ئۆزگەرگىنى يوق. ھەم ھەر

پىرسەنىت ئۇيغۇر ئىشلەۋاتىدۇ. ئاپتۇنۇم رايۇنلۇق خەلق  20-30جەمىيەتتە ھازىرچە كام دىگەندە 

دىن كەلگەن ماتىريالالر چۇقۇم ئۇيغۇرچە تۆۋەنھۆكۈمىتى ئۇزۇندىن بىرى بارلىق ھۆججەت ئىلتىماسالر، 

بۇينىچە ئىش قىلىۋاتقان، بۇ بەلگىلىمە ، خەنزۇچە ئىككى تىلدا بۇلۇشى كېرەك دىگەن بەلگىلىمە 

 مائارىپئەمەلدىن قالدى دەپ تېخى ئاڭلىمىدىم. ئەجىبا شۇنچە كۆپ ئۇيغۇر ئەمەل ئەھلىلىرىدىن، 

مەسلە ئۈستىدە تەكشۈرۈش ئېىلىپ بىرىپ  رېئالمۇتەخەسىلىرىدىن بۇنىڭغا كۆڭۈل بۇلىدىغان ، بۇ 

رغا قۇيۇش قۇلىدىن كەلمەيۋاتامدۇ ؟ بىزدىن نەچچە يۇقۇرغا سۇنۇش، خەلىق قۇرۇلتىي يىغىنىدا ئوتتۇ

ئون مىڭ كىلومىتىر يراقىلقتا تۇرۇپ مۇبارەك ئالىمىمىز ئەركىن سىدىق ئاكا بۇ ش ئۈستىدە باش قاتۇرۇپ، 

بۇ شنىڭ زۈرىرىيىتىنى ، ئىلمى ئاساسلىرىنى پاكىتالر بىلەن چۇشەندۇرپ بىرىۋاتىدۇ. قېرىنداشالر ، بەك 

ەتمەيلى، كومپارتىيەنىڭ 'پارالق' نۇرى تېخى ئۈچۈپ قالغنى يوق. پۈتۈن ئۇيغۇر ئۈمىتسىزلىنىپمۇ ك

ئەھلى تېخى بالىلىرىنى خەنزۇ مەكتەپلىرىگە تاشالپ قۇيۇپ، تىلىمىزنى پۈتۈن يوقۇتۇش گىرداۋىغا 

بېرىپ قالغىنى يوق. 'سەۋەپ قىلساڭ سېۋەتتە سۇ توختايدۇ ' دىگەن ھىكمەتلىك سۆز بار. بۇ ئىشالر 
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سىناق باسقۇچىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ، ' سۇ كەلگۈچە توغان تۇت ' دىگەن گەپمۇ بار. بىر قېىم  تېخى

بولمىسا ئىككى قېتىم ، ئىككى قېتىم بولمىسا يەنە قايتا ، بىر يىغىندا بولمىسا يەنە بىر يىغىندا، بۇ 

ا بىزنىڭ مەركەزدىمۇ ئۇرۇندا بولمىسا يەنە بىر ئۇرۇندا بۇ مەسلىنى ئوتتۇرغا قۇيايلى. ھىچ بولمىس

ىقىمىز ئارىسىدا ۋەكىللىرىمىز بار، شۇالرغا بولسىمۇ تەكلىپ بەرسەك بۇلىدۇ. پەقەت ، ئۇمۇمى خەل

دىگەندەك بىخۇتلۇق،  رۇنلۇق" ياكى " مەن بۇ مەسلە بىلەن مۇناسىۋەتسىز "و"شۇنداق قىلىش ئ

ىي يول قويماسىلىغىمىز ئىشىغا قەتۇلىيەتسىزلىك يامراپ كەتمىسىال بولدى ھەم بۇنداق بۇلئقۇللۇق، مەس

 كېرەك.

 

ۇيغۇر تىلى ئۈگىنىشكە ئەۋەتىلگەن ئ ( مەن ئۇيغۇر دىيارىدىن بېيجىڭغا بىر يىللىق ئېنگلز73)

ەر مەن خەنزۇ ئوقۇغۇچىالر بىلەن بىللە ئوقۇش جەريانىدا ئۆز ئانا تىلىمنىڭ نەقەد ئوقۇغۇچى.

ىرىنى ئۆزگىرىشل پېئىلتىلىدىكى  زىقىلدىم. ئېنگلئۇلۇغ تىل ئىكەنلىكىنى شۇنداق ھېس  ،قۇدرەتلىك

ا تىلىمىزدا رەۋىش قاتارلىق سۆز تۈركۈملىرىنىڭ ئەسلى مەنىسىنى ئان سۈپەت، ،پېئىلھەمدە نۇرغۇنلىغان 

 ىم مەيلى خام سۆزنىمۇئەللدەل مەنىسى بىلەن ئىپادىگىلى بولىدىكەن .خەنزۇ  شۇنداق ئېنىق،

 ۈشەندۈرسۇن نۇرغۇنلىغان چۈشەندۈرۈشلەر ئارقىلىق ئاندىنچۈشەندۈرسۇن ياكى گرامماتىكىنى چ

بۇرۇندىن  مەن تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپنى ئانا تىلىمدا ئوقۇغان، تولۇقسىز، ئۇقتۇرىدۇ. مەن باشالنغۇچ،

تىلىمنىڭ  ئەمدىلىكتە بولسا بېيجىڭدە تۇرۇپ ئۆز ئانا ئانا تىلىمنىڭ قۇدرىتىگە شۇنداق ئىشىنەتتىم.

 ئوتتۇرا مەكتەپتە ئەدەبىيات ئوقۇتقۇچۇم مۇنداق سۆزلەپ ن ئوقۇماقتىمەن.قۇدرىتىگە ئاپىرى

غا تەرجىمە نىڭ داڭلىق رومانى"قىزىل راۋاقتىكى چۈش"نى ئۇيغۇرتىلىجۇڭگويىلالردا -80 بەرگەنىدى،

 قىلىشنى تەشكىللىگەن چاغدا،بىر قىسىم خەنزۇ ئەدىبلەر ئۇنىڭ تەرجىمىسىنى ياخشى چىقمايدۇ

دىغان ېكىن رومان تەرجىمە قىلىنىپ نەشىر قىلىنغاندىن كېيىن ئۇيغۇرتىلىنى بىلىدىيىشكەنىكەن ،ل

ايىل قخەنزۇ ئەدىبلەر تەرجىمە نەشىرىنى ئوقۇغاندىن كىيىن ،'ئاناتىلىمىزنىڭ ئىپادىلەش كۈچىگە 

 بولغانىكەن. ئەمدىلىكتە ئۇالر قايىل بولغان تىلىمىز "ئەرزىمەس"تىل بولۇپ قالدىمۇ؟

لىمىزدا ئوقۇۋاتقان چېغىمدا ، ئەتراپىمدىكى نۇرغۇن ساۋاقداشلىرىمنىڭ ئانا تى ئالىي مەكتەپتە

پ ئەبجەش ئىپادىگىلى بولىدىغان سۆزلەرنىڭ ئورنىغا بىرقىسىم يات تىلالردىكى سۆزلەرنى ئارىالشتۇرۇ

رىمۇ لىقىلغان تىلدا سۆزلىگەنلىكىنى ئاڭالپ ئۇالرغا تۈزىتىش بەرگەنىدىم،لېكىن ئۇالرنىڭ گېپىمنى قۇبۇل

ۆز ئانا ئھەتتا ھەزىل قىلىپ كۈلۈشكەنلىرىمۇ بولغانىدى .لېكىن مەن شۇنىڭغا قەتئى ئىشەنچىم باركى 

 چىق تولغاقچۈنكى بىزنى توققۇز ئاي قورسققىدا كۆتۈرۈپ ،'ئاچ تىلىنى سۆيمەيدىغان بىرمۇ ئۇيغۇر يوق!

"دىگەن تىلىمىز چىقىپ "ئانايەپ مۇشۇ يۇرۇق دۇنياغا كۆز ئاچقۇزغان ئانىمىز ئۇيغۇر!تۇنجى قېتىم 

سوراپ  شۇنى .... تۇنجى سۆزىمىز دەل بىزنىڭ تەڭداشسىز ئۇلۇغ ئاناتىلىمىز ئۇيغۇرتىلى ئەمەسمۇ!؟؟

 ىشىلىرىمىز"نى يولغا قويۇش پىكىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان بىزنىڭ كمائارىپباققۇم كېلىدۇ:"قوش تىللىق 

 ىقمىغان بولغىيمىتى؟ۋە ئەمەل ئىگىلىرىمىزنىڭ تۇنجى تىلى "ئانا" دەپ چ

'ئۇنىڭ ساپلىقىنى ئاشۇرۇش  بىزنىڭ ئانا تىلنى قوغداش، بارلىق ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىم،

مەجبۇرىيتىمىز ۋە ھوقۇقىمىز بار!ئەگەر ئۇنىڭدىن مۇشۇنداقال ۋاز كېچىدىغان بولساق،'ئەجدادالر ئالدىدا 

ىز ! بىز مۇشۇ مەجبۇرىيتىمىز ۋە قارا يۈز" بولۇپ كېتىم "تۇزكور"،'ئەۋالدالر ئالدىدا "مۇناپىق،

ھوقۇقىمىزنى دۆلەتنىڭ قانۇنىغا خىالپلىق قىلمىغان يوسۇندا ئەمەلگە ئاشۇرااليمىز !ھەممەيلەن 

جۈملىدىن ھەر بىر ئۇيغۇر ئىگىسى ئىشنى ئۆزىمىزدىن باشاليلى ،مېنىڭچە بىز قىالاليمىز ،بۇ تەس 
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 ئەمەسقۇ!

رەھمەت !سىز بىز ئۇيغۇرالر ئۈچۈن كۆپ كۈچ ھۆرمەتلىك ئەركىن سىدىق ئاكا ،سىزگە كۆپ 

 چىقاردىڭىز .ئۇلۇغ ئالال تېنىڭىزگە ساالمەتلىك ،'ئىشلىرىڭىزغا ئۇتۇقلۇق ئاتا قىلسۇن!

دى. بۇ ماقالىنى ئوقۇپ ئۇزاقتىن بېرى كۆڭلۇمدە چىگىلىپ قالغان تۈگۈنلەر يېشىلگەندەك بول

چ سەرپ ىسىمۇ ، نۇرغۇن ۋاقىت ۋە زېھنىي كۈئەركىن سىدىق ئاكىنىڭ گەرچە بۇ كەسىپنىڭ ئادىمى بولم

نمۇ لگەندە مەقىلىپ بۇ ماقالىنى بىزنىڭ ھۇزۇرىمىزغا سۇنغانلىقىدىن ناھايىتى سۆيۈندۈم.بۇ مەسىلىگە كە

يلىنىپ قا ئامائارىپنىڭ يەككە تىللىق مائارىپكۆرۈپ تۇرىمەن. قوش تىللىق  دائىمنۇرغۇن ئىشالرنى 

غان ى ھەققىدىكى خەۋەرلەرگە قارايدىمائارىپرالردىكى قوش تىل كەتكىنى ئېنىق. ھازىر تېلىۋىزۇ

ياتقا بولساق، شىنجاڭدىكى قوش تىللىشىششنىڭ ئاللىقاچان يۇقىرى سەۋىيەگە يىتىپ بولغاندەك ھېسى

بلەغ، كېلىمىز. تەشۋىق قىلغۇچىالر پەقەت نۇرغۇن مەكتەپلەردىكى تاشقى ئامىلالرنى، سېلىنغان مە

ل ۋاتىدۇ. تىقاتارلىقالرنى كۈچەپ تەشۋىق قىلىپ كېلى پائالىيەتئېلىپ بېرىلغان  ئىشلىتىلگەن ئۈسكۈنە،

 ەك سۆزلىنىپ،نىڭ قازانغان ئۇتۇقلىرى كۆپرمائارىپالردىمۇ قوش تىللىق ژۇرنالئىلمىي  ئائىتتەتقىقاتقا 

ى كۆپ. ىتئەكىس تەسىرى ۋە ھازىرقى ئۈنۈمى تەتقىق قىلىنمايۋاتىدۇ. بىزدە ئاغزاكى قاقشاشالر ناھاي

ىنىپ قا ئايلمائارىپنىڭ يەككە تىللىقى مائارىپئەمەلى ھەركەت ناھايىتى ئاستا. مېنىڭچە تىللىق 

ۇشقا كېتىشىدىكى ئەڭ موھىم سەۋەپلەرنىڭ بىرى مەكتەپلەرنىڭ قوشۇۋېتىلىشى ۋە قوش تىللىق ئوقۇت

تتىن ىر يات مىللەمەسئۇل باش باشلىقالرنىڭ پۈتۈنلەي دېگۈدەك خەنزۇلىشىشى. چۈنكى ھەر قانداق ب

تىجىسى بولغان باشلىقنىڭ شۇ مىللەتنىڭ ئانا تىلىنى قەدىرلىشى ئۇ بىر نەزىريىۋى تەپەككۇرنىڭ نە

 خاالس.

 ئۇنىڭ ئۈستىگە بىزنىڭ ئارىمىزدىكى بىر قىسىم ئەمەلنىڭ كويىدا پايپېتەك بولۇپ يۈرگەن

 ەننى باشقاىر شوتا دەپ قاراپ كەتمنى ئۆزىنىڭ يۇقىرى ئۆرلىشىدىكى بمائارىپكىشىلىرىمىز قوش تىللىق 

ۇم بىر يەرگە چېپىۋاتقاچقا مەسىلە كۈندىن كۈنگە ئېغىرالپ مېڭىۋاتىدۇ. يېقىندا بىر سورۇندا مەل

شلىقى ئىدارىسىنىڭ مۇاۋىن ئۇيغۇر با مائارىپ بىر قەدە كۆپ( بۇ ناھىيەدە ئۇيغۇرالر) ناھىيىنىڭ

ر بىلەن پۈتۈن ئۇيغۇر مەكتەپلەرنى خەنزۇ مەكتەپلەناھىيىلىك سىياسىي كېڭەش يىغىنىدا ناھىيىدىكى 

ەك قوشۇپ، بارلىق مەكتەپلەرنىڭ باش مەكتەپ مۇدىرلىرىنى خەنزۇ قىلىش تەكلىپىنى بەرگەن. دېم

ى وقۇتقۇچىسبەزى ئىشالرنى ئۆز ئادەملىرىمىز بۇزۇشقا باشالۋاتىدۇ. ھەي دېسەك گەپ توال... قوش تىل ئ

ەلسەك،" كەردە تەربىيلىنىۋاتقان ئوقۇتقىچىلىرىمىزنىڭ دەردىنى دەپ بولۇش ئۈچۈن ھەر قايسى مەكتەپل

 لەيمىز.سايدا تۈگمەن چۆرگىلەر، كۆزدىن ئاققان ياشىغا."دېگەن مەنزىرىنى كۆز ئالدىمىزغا كەلتۈرە

 

.. .. .( بەك ياخشى بوپتۇ.. مىللەتنىڭ ئۈمۈدى ھازىرقى ئۆسمۈرلىرىمىزدە دەيمىز. ئەمماكى 74)

 ىزلەندۇردىغان ئىشالر بەك كۆپ.ئادەمنى ئۈمۈدس

 يىلى ھەر ھازىر رايۇنىمزىدا قول تىل ئۇقۇتقۇچىىالر قۇشۇنىنى كۈپەيتىش دولقۇنى كۈتۈرۈلدى. ھەر

ۇقۇتۇش ئغىچە باشالنغۇچ ،'ئوتتۇرا مەكتەپ ئۇقۇتقۇچىلىرى ئۈرۈمچىگە قوش تىل  10~5بىر ناھىيىدىن 

 ائارىپمئۈرۈمچىدە پىداگوگىكا ئونۋېرسىتىتى ۋە  سەۋيىسى بۇينچە تەربىيلەشكە ئىۋەرتىلىدۇ. ئۇالر

اخىرقى يىللىقىغىچە يىللىقىدىن ئ-1ئونۋېرسىتىتىدا مەخسۇس باشالنغۇچ ياكى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ 

لەپ بولغان خەنزۇچە دەرىلىكلەرنى ئۈگۈنۈش بىلەن بىرگە خەنزۇچە سەۋيىسىنى ئاشۇرۇش قاتتىق تە

 ردىكى بىر ئۇقۇتقۇچى.قىلىنىدۇ. مىنىڭ ئايالىم دەل شۇ قاتا
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كلىرى ئۇقۇيدۇ. پۈتكۈل دەرىسلى سائەت 10ئۇالرغا قۇيۇلغان تەلەپ ئىنتايىن قاتتىق. ھەركۈنى 

ىنىڭ يەنى نازارىتى ئۇالرغا ھەر ھەپتىدە بىر قىتىم يىغىن ئېچىپ ئۇالرنىڭ كەلگۈس مائارىپخەنزۇچە، 

ى ، يۇرتقا "نامرات ئاشۇ ى"نىڭ باشالمچىلىرى ئىكەنلىكىنىنمائارىپ"ئاتالمىش قوش تىل 

ۇيغۇرچە سەھراالرغا"قايتقاندىن كىيىن سەبىيلىرىمىزگە پۈتۈنلەي خەنزۇچە دەرىس ئۈتىدىغانلىقى ، ئ

تەپەككۈر قىلشنى ئۇنتۇپ كىتىش كىرەكلىكى، مۇشۇ ئارقىلىق مىللەتنى تەرەققىي قىلدۇرغىلى 

 بۇلىدىغانلىقى ھەققىدە بەك توال يىغىن ئاچىدۇ.

ى "يەنى خەنزۇ تىلى مائارىپيەككە تىل  95%ىنى نۆۋىتى كەلگەندە ىپمائارقوش تىل 

 ى"دەپ ئاتاشقا تامامەن بۇلىدۇ.مائارىپ

ىم. بۇنى نىمە ئۈچۈن قوش تىل دەپ ئاتىۋالغانلىقىنى مەن ھەرقانچە قىلىپمۇ توغرا چۈشەنمىد

 ىلىدىغانتكە ئېلىپ كقارىماققا بۇنى "قوش"دىگەن ئاتالغۇ بىلەن بارلىق يىتەرسىزلىك ۋە كىيىن مىللە

 ئاپەتنى پەدازالۋاتقاندەكال...

 اي. گەرچەئالىمنىڭ ماقالىرىنى بەك ئىسىل چىقىۋاتىدۇ...ئالالھ بارلىق ئىشلىرىنى ئۇڭۇشلۇق قىلغ

 ايىلمەن.قيىراق قىتئەلەردە ياشاۋاتقان بولسىمۇ ئەمما خىيالى ۋە رۇھى يەنىال ئۇيغۇرنىڭ يۇرتىدا! 

كىيىن  ئاكا ئايىمىڭىزغا مۇبارەك بولسۇن .مەن بۇ تىمىنى كۆرگەندىن ياخشىمۇسىز ئەركىن سىدىق

 ئىنتايىن ئويلىنىپ قالدىم .

 مەنمۇ ئىلگىرى ئىككى يىل قوش تلدا ئوقوغان مەنمۇ سىز دىگەندەك تەپەككۇر توسالغۇسىغا

ەنى يئۇچىرغان كىيىن ئۇيغۇر مەكتەپكە قايتىپ كەلدىم .لىكىن مەن يەنە بىر مەسىلگە ئۇچۇردىم .

ىمانالر ۆزلۈك باشقا تىلدىن كىرگەن ئىكەن .تەرجس 70%پەنلەردىكى  تەبىئىيھازىر ئۇيغۇر تىلىدىكى 

اشۇ ئبۇ سۆزلەرنى قىسقا ئىيتىش ئۈچۈن مۇشۇنداق تەرجىمە قىلىپتۇ .لىكىن مەن ئوياليمەن ئەگەر 

ەن بىز بوالر ؟مەسلسۆزلەرنى ئۆزتىلىمىزدىكى ئاددىي ئىبارىلەر ئارقىلىق ئىپادىلەپ بەرسە قانداق 

ىسەك ق ئىپادىلبىۋاستە ئىنگىلىز تىلىدىن قوبۇل قىلغان ئەگەر مۇشۇنى ئۆزتىلىمىزدىكى ئىبارىلەر ئارقىلى

 مىڭىمىزنىڭ چۈشۈنۈشى تىخىمۇ ئاسان بولماسمىدى .

 سۆزۈم باغالشمىغان بولسا جاۋاب قايتۇرمىسىڭىزمۇ بولىدۇ.

. يازمىلىرىڭىز ئارقىلىق سىز بىلەن ەلەيكۇم ئەركىن سىدىق ئەپەندىم ئ ئەسساالمۇ

ەنمۇ متونۇشقانلىقىمغا خېلى بولدى . يازمىلىرىڭىز مېنى ئويالندۇردى ھەم خىجىل قىلدى ، چۈنكى 

رتۇممۇ مىللىتىمىزنىڭ بىر ئەزاسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن ئانا تىلنى قوغداش بۇرچۇم بار. مېنىڭ يۇ

يېتىپ  سىياسىتى بۇ يەرگىمۇ مائارىپىماي قوش تىل تەكلىماكاننىڭ چەت گىرۋەكلىرىدە بولۇشىغا قار

بە ىدا ئېلىپكەلدى . تېخى بىزنىڭ بەزى ماڭقۇرت ئەمەلدارلىرىمىز باشالنغۇچ مەكتەپنىڭ بىرىنچى يىللىق

ولۇپ بئۆتمەي ئۇنىڭ ئىزىغا خەنزۇچە ئوقۇشلۇقالرنى دەسستىپ بىراقال چوڭ سەكرەپ ئىلگىرلىمەكچى 

كۆپ سانلىق  انا تىل ئۇالرغا نىسبەتەن ھېچنىمىگە ئەرزىمەيدىغان ئوخشايدۇ.شوار توۋالپ بېقىۋاتىدۇ. ئ

ل ىكرىچە پەرزەنتى چوڭ بولۇپ بىر خىزمەت تېپىپ جېنىنى باقالىسال بولىدىكەن . تىپئانىالرنىڭ  -ئاتا

 مەسىلىسى مۇھىم ئەمەسكەن. ئانا تىل ئارقىلىق خىزمەت تېپىش بەك تەسمىش. ...

ىڭىسىدە ھېلىمۇ ئەگىپ مئانىالرنىڭ  -ر خېلى كۆپ ساندىكى ئاتامانا مۇشۇنداق ئۇقۇمال

ايدىغان يۈرىۋاتىدۇ . بىز قاچاندىن باشالپ ياشاش ئۈچۈن تاماق يىيىشتىن ، تاماق يىيىش ئۈچۈن ياش

 مىللەتكە ئايلىنىپ قالدۇق؟ بۇ مەسىلىنى داۋاملىق ئوياليدىغان بولۇپ ، قالدىم.
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ىتىۋاتقىنىڭىز ، پىدالىق كۆرس-پەندىم ، مىللەت ئۈچۈن جان( ھۆرمەتلىك ئەركىن سىدىق ئە75)

ىچىمدىكى تىرىشىۋاتقىنىڭىز كۆپچىلىككە ئايان . مەن ھەر قېتىم سىزنىڭ يازمىلىرىڭىزنى ئوقۇسام ، ئ

ۇچى، ئويلىرىمىنى سىزنىڭ دەپ بېرىۋاتقانلىقىڭىزنى ھېس قىلىپ قالىمەن )مەن بىر ئاددىي ئوقۇتق

 . ئەلدىن ز سىزدەك چوڭقۇر تەپەككۈر قىلىپ ، ماھىيەتنى ئېچىپ بېرەلمەيمەن(خاالس ، بۇ يەردە ھەرگى

 مەتلىك ،شۇنچە يىراقتا بولسىڭىزمۇ ، ئەلنىڭ تەقدىرى ئۈستىدە باش قاتۇرۇۋاتىسىز . تېنىڭىزگە ساال

 ئىشلىرىڭىزغا ئۇتۇق تىلەيمەن.

 

ېڭى يشلىرى ئوڭۇشلۇقمۇ؟ ( ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم،'ئەركىن سىدىق ئاكا تەنلىرى ساالمەت،'ئى76)

چىلىق يىللىرىغا مۇبارەك بولسۇن!مەن ئانا دىيارىمىزنىڭ چەت گىرۋىگىدىكى بىر مەكتەپتە ئوقۇتقۇ

يىل ئوقۇپ ئوقۇتقۇچى بولغىنىمدا ئانچە ئېرەن  5سپىدە ئەدەبىيات كە-قىلىمەن.ئۆزۇمچە ئانا تىل

بېقىشتىكى( بىر ۋاستە دەپ  قىلماپتىكەنمەن.ھەمدە بۇنى ياشاشتىكى)ئېنىقىنى دېگەندە جان

ەسىپنىڭ چۇشىنىپتىكەنمەن.ھېلھەممۇ ئەتىراپىمىزدا مۇشۇنداق چۇشىنىدىغانالر كۆپ.ئەمدى ھازىر بۇ ك

ېلىشقا تىكى فىرانس ئانا تىلدىن مەھرۇم ق قىممىتىنى ھېس قىلىۋاتىمەن. خۇددى"ئەڭ ئاخىرقى دەرس"

ىلى ھازىر ئۇيغۇر ت )بۇ يەردە شۇنداق دەيمىز( ايۇزلەنگەندىكىگە ئوخشاش.ھەر قېتىم شوجىڭىمىز يىغىند

 ىپ بار.سىن 40مەكتىپىمىزدە ئىشەك بازىرى بىلەن مەھسچتتىال ئاقىدۇ دېگەندە يۇرىگىم پۇچىلىنىدۇ.

 ئوقۇتىدۇ. سىنىپنىال 8~7مەكتەپ مانا مۇشۇ دىن سىنىپ قوش تىل سىنىپى.2بۇنىڭ ئىچىدە ھەر يىللىقتىن 

رنىڭ بالىال مەكتەپكە كەپال بەرسە بولىدۇ.قالغىنى بىلەن كارى يوق.سىنىپ باللىرى  33~32قالغان

لەش ئەھۋالىغا قاراپ، كۇنگە قاراپ ئىچى سىقىلىدۇ.بۇ بالىالرنى مۇۋاپىق ۋە ئۇنۇملۇك تەربىيە

 ،يىتەكلەش تەدبىرى يوق. چۇنكى بۇ بالالر قوش تىللىق بالىالر ئەمەس.

ردەم يازمىللىرىڭىزنى ئوقىسام بى كىلىۋاتىمەن،ئەركىن ئاكا،سىزنىڭ يازمىللىرىڭىزنى ئوقۇپ 

 ە كىلىمەن.ئۆزۇمنى تاشلىۋەتمەي دەپ قەتئىي ئىرادىگ بولسىمۇ روھىم كۆتۇرلۇپ قالىدۇ،'ئۇمىتلىنىمەن.

 .ە تەشنامەنئېسىل يازمىللىرىڭىزنى يەنە كۆرۇشك نۇرغۇن گەپلىرىم بار ئىدى ۋاقتىڭىزغا دەخلى قىلماي.

 

 كا!( ساالم ، ئەركىن ئا77)

ئانام  ىنىڭ ئومۇمالشتۇرلىشى ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىالرنىمۇ يامان كۈنگە قۇيىۋاتىدۇ.مائارىپقوش تىل 

ئەسلى ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك مۇنەۋۋەر ئوقۇتقۇچى بولۇپ ئىشلەۋاتقان ئىدى.مەكتىپىدە قوش تىل 

قا ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ما ئارىپى يولغا قۇيۇلغاندىن كىيىن ،خەنزۇتىلى دەرىس ئوقۇتقۇچىلىرىدىن باش

ىغا " تۆھپە قوشىۋاتقان" مائارىپھەممىسىنى تازلىق ئىشچىسى ئورنىدا ئىشلىتىۋاتىدۇ. كۈندە قوش تىل 

كېچىلىرى ئۆيگە قايتماي پوستا تۇرۇپ،  كۆمۈر توشۇيدۇ ، خەنزۇ قېرىنداشالرنىڭ ئىشخانىسىنى تازاليدۇ،

قىشنىڭ سوغوق كۈنلىرىدە ،'ئون  ..... يدۇمەكتەپنى" مىللى بۆلگۈنچىلەر"نىڭ "ھۇجۇمى"دىن قوغدا

يىراقلىقتىكى ئەمگەك رايونلىرىغا بېرىپ ئېغىر ئىشالرنى قىلىدۇ...بۇ ئىشالرئانامغا بەك  نەچچە كىلومېتىر

ئىدارىسىغا كىرىپ پىكىرىمىزنى ئېيتىپ باقايلى ،دەپ  مائارىپئېغىر كەلدى.باشقا ئوقۇتقۇچىالرغا :بىز 

ىشتىن بوشتىۋىتىدۇ دەپ قورقۇپ ،ھىچقايسىسى بارغىلى ئۇنمىدى ،جەنۇبى مەسلىھەت بەرسە .بىزنى ئ

شىنجاڭدا بۇنداق ئىشالر بەك كۆپ ،'ئۆزىنىڭ يوللۇق گېپىنى قىلىشتىنمۇ قورقىدۇ،بۇنداق ھەممە كىشىنى 

زىيانغا ئۇچرىتىدىغان ناچار سىياسەتلەرگىمۇ چىداپ تۇرىۋېرىدۇ.ئۆزىمىزنىڭ قورقۇنچاقلىقى ، 

...تۈپەيلىدىن ،كىلىش مەنبەسىنى بىلگىلى بولمايدىغان تۈرلۈك سىياسەتلەرنىڭ قۇربانى ساددىلىقى .
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 بۇلۇپ كىتىۋاتىمىز!!!

 

نى ( ئاشۇ مەسىلىلەرنى شۇنداق ياخشى شەرھىلەش بىلەن چىقىش يولى ۋە ھەل قىلىش ئۇسۇلى78)

 ۆپ رەخمەت .ك-ناھايىتى جانلىق ئىپادىلەپ بېرىلىپتۇ، سىزگە كۆپتىن

ەن . تتىكى تەييارلىقنى تامامالپ، ئىچكىرى ئالىي مەكتىپىدە ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىممەن ئادە

پال ئاددىيسى بىزنىڭ مەكتەپتە ئىچكىرى تولۇق ئوتتۇرنى پۇتتۈرۈپ كەلگەنلەر ، كىچىكىدىن باشال

 خەنزۇچىدە ئوقۇغانالر ۋە بىز پەرىقلىكال تۇرىمىز.

 

پ "قوش تىل" دىگەن نىمىنى يەسلىگىچە سۆرە ( ئادەمنىڭ تېخىمۇ غەزىۋىنى قوزغايدىغىنى79)

ېيتىپ ئكىرىپ ، ئانا تىلىدا تېخى تۇلۇق تىلى چىقىپ بواللمىغان گۆدەكلەرگە خەنزۇ تىلىدا ناخشا 

ىنى ،خەنزۇ تىلىدا دەرس ئۆتۈپ ،ھەتتا ساالملىشىشقا قەدەر خەنزۇچە سۆزلەپ ، ئۇالرنىڭ تىللىر

چە دەپ ئۈگۈنىۋاتقان ، ساناۋېتىپ بەزى سانالرنى خەنزۇبۇزۇۋاتقان . باالم ئەمدى ساناق ساناشنى 

ر سالىدۇ .بۇ ھەرگىز كىچىك ئىش ئەمەس ،'ئوقۇتقۇچىلىرى بىلەن كۆپ تاكاللىشىپ كەتتىم ، ئۇال

الر يۇقۇردىن شۇنداق ئورۇنالشتۇرغان ، بىزدىمۇ ئامال يوق دەپ تۇرىدۇ . شۇڭا بۇ ھەرگىزمۇ ئۇ

ن ىنى يۇقۇرى كۆتۈرۈش ئەمەس ، مەلۇم سىياسى مەقسەت بىلەئېيتقاندەك مىللەتنىڭ تىل سەۋىيىس

 ئېلىپ بېرىلغان يوقۇتۇش!

 ئەركىن ئاكا ، ئەجرىڭىزگە كۆپ رەھمەت !

 

ىر ب( بۇ تېمىنى بەك ياخشى يۇرۇتۇپ بېرىپسىز ، بۇ ئىش ھەقىقەتەن جەنۇنىي شىنجاڭدىكى 80)

ر اش ھەر بىدا سۆزلەش ، ئانا تىلنى قوغدقىسىم ناھىيلەردە مەۋجۈت . ئانا تىلنى قەدىرلەش ، ئانا تىل

نى ھەر غورۇرلۇق ئۇيغۇرنىڭ باش تارتىپ بواللمايدىغان مۇقەددەس بورچى ۋە مەجبۇرىيىتى .شۇڭا ئىش

اتىنى تەرەققىي بىرىمىز ئۆزىمىزدىن ئۆزىمىز ئۈلگە بولۇشتىن باشلىشىمىز الزىم . شۇندىال ئۇيغۇر تىلىنىڭ

 يۈكسەلدۈرەلەيمىز .

 

پ ر تىلى باشقا تىلالردىن قېلىشمايدىغان گۈزەل تىل دەپ دەرىسخانىلەرنى يادال( ئۇيغۇ81)

ار بزالىدى؟؟ ئوقۇپ ئىنتىھان قەغىزىگە يازااليمىز يۇ، شۇنى چىن مەنايىدىن بىر قىتىم يۈرىكىگە كىم يا

 بولسىمۇ كۆپ ئەمەس...

غىچە ىلەن تەلەپپۇزىئۇيغۇر تىلى بەك يىپىشقاق تىل، باشقا تىلالردىكى سۆزلەرنى ئوقۇلۇشى ب

ۇمۇس نچىقارغىلى بولىسۇ دەپ ماختىنىمىزيۇ، شۇ ئۆزىمىزنىڭكىنى خەقنىڭ تىلىدىن پەس كۆرگەندەك، 

 ى ھىمىمىزقىلغاندەك مودىالرچە ئۆزگە تىلنىڭ قوينىغا ئۆزىمىزنى ئاتىمىز. ئانا تىلمىزنى قەدىرلەيل

 ئۆزمىزدىن باشاليلى ، تېما ئىگسىگە تەشەككۈر .

 

ئۇقۇتۇشى جەھەتتە ،كەڭ خەلىق ئاممىسىنىڭ پىكىرى كۆپ .بىزنىڭ بۇ  ر "قوش تىل"( ھازى82)

يەردىمۇ مۇشۇ ئۇقۇتۇش سەۋەبىدىن ،باللىرىمىز تەييارلىق سىنىپتىن باشالپال ،خەنزۇ تىلى ئۇگۇنۇشكە 

يىللىقتىن باشالپ ئۆتىدىكەنمىز .مىنىڭچە بۇ ئالمىشىپ -3باشلىدى .ئۇيغۇر تىلىنى باشالنغۇچ 

يىللىقتىن باشالپ دۆلەت تىلىنى -3ى .ئەسلى ئۆز تىلىمىزنى ئەڭ ئاۋال ئۇگۇتۇپ ،'ئاندىن قالد
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كۇچەيتسەكمۇ كىچىكمىگەن بۇالتتۇق .ئۆز تىلىدا ئەركىن تەپەككۇر قىلىپ تۇمۇچۇقتەك سايراپ 

ى كىتىدىغان ،'ئۇماق پەرزەنتلىرىمىز ،قاناتلىرى بۇغۇچالنغان قۇشقا ئوخشاش ئۆز قەلبىدىكى ھىسالرن

 ئىپادە قىاللمايۋاتىدۇ .

ىدەك تارماقلىرى بۇ ئىشنى ياخشىراق ئويالپ ،كەڭ خەلىق ئاممسى رازى بولغ مائارىپمىنىڭچە ،

 جاۋاپنى بىرىشى كىرەك .

 

ۆپ قىسىمى ئانا تىلدا سۆزلىشىدۇ، ئانىالرنىڭ ك-ىمىزدىن ئالغاندا ، ئاتا شارائىت( بىزنىڭ 83)

 ېكىن ھازىرلخىل تىل مۇھىتىدا تەپەككۇر ئىقتىدارىنى ھازىراليدۇ، كىچىك باال مەكتەپكە كىرگۈچە مۇشۇ 

تىلدا  باشالنغۇچقا كىرىپال يات تىل بىلەن تونۇشۇپ، ئەڭ ئەقەللىي مەدەنىيەت بىلىملىرىنىمۇ يات

شكى ئالىدۇ. ئاخىرىدا نازۇك مېڭىسى بىر تۇلۇم ياڭاق مېغىزىغا ئايلىنىدۇ. يېگىلى بولسىچۇ كا

 !نامراتلىقىمىزدا!!

ەڭگۈ مى" غا مائارىپمىللەتنى ئاسسمىلىياتسىيە ، زاۋاللىققا ئاپىرىدىغان ئاتالمىش" قوش تىل 

 ئىنسان خاسلىقىنى يوقاتسا ياشىغىنىنىڭ نېمە ئەھمىيىتى!؟؟ قارشىمەن!!!!

 

( مەنمۇ يۇقاردىكى تورداشلىرىم بىلەن ئوخشاش قاراشتا، ئەسلىدە تىل ئۆگۈنۈش 84)

قوش تىىللىق ئىش، لىكىن ئۇ ئۆز تىلىنى يۇقىتىش ئاساسىدا بولماسلىقى كېرەك. ،'ئەمەلىيەتتە بىر ياخشى

مەن  پەندە ئالغا لگىرلىشىگە ناھايتى ئېغىر تۇسالغۇ بۇلىدىكەن. تەبىئىيئوقۇتۇش، بالىالرنىڭ 

ىنىغا ئانىالر يىغ -ئۆتكەندە سىڭلىمنىڭ )شەھەرلىك تەجرىبە ئوتتۇرا مەكتەپ قوش تىل سىنىپى( ئاتا

ر ە پەنلەنەپەر بالىنىڭ چارەكلىك ئىمتىھاندىن چىقىرىلغان يەكك 54شقىلى بېرىپ ، سىنىپىدىكى قاتنا

دەك سالندىم، چۈنكى بالىالرنىڭ ئومۇمىي پەن نەتىجىسى يۇقىرىۇنەتىجىسىنى كۆرۈپ ، بەكمۇ ئەپس

ڭ ئەباال ئۆتۈپتۇ،  7پەن نەتىجىسى بەكال تۆۋەن، خىمىيەدىن ئاران  تەبىئىيقىلسىمۇ ، ئەمما 

ەن پ تەبىئىيدىن يۇقىرى ئەمەس. مەن بۇنىڭدىن شۇنى ھىس قىلدىمكى ، 80يۇقىرىسىنىڭ نەتىجسىمۇ 

دىمەك تۈرلىرىنى باشقا تىلدا ئوقۇش ، ئادەمنىڭ ئىجاتچانلىقىنى، تەپەككۈرىنى بوغۇپ قۇيىدىكەن،

پەن  ىيتەبىئد ى، يىڭى بىر ئەۋالمائارىپھازىر دىيارىمىزدا يولغا قويۇلۋاتقان ئاتالمىش قوش تىل 

 ۇ خىل قوشبئالىملىرىنىڭ يىتىشىپ چىقىشىغا ئېغىر توسقۇنلۇق قىلغۇدەك ، خۇالسىلەپ ئېيتقاندا مەنمۇ 

 تىل ئوقۇتۇشىنى پەقەت قوللىمايمەن.

 

للىق ( مۇشۇ ئەسەرنىڭ مەزمۇندىن قارساقمۇ رايونىمىزدا ھازىر يولغا قۇيلىۋاتقان قوش تى85)

پىكىرى  مۇ ياكى خوش تىللىقمۇمائارىپسىدىنىڭ قوش تىللىق، پايدىلىق نىڭ ئەڭ ئاساسلىق مەقمائارىپ

 ئوچۇق كىشلەر ھىس قىپ يەتتى.....

سالماقىنى ئىگلگەن بولسا  كۆپبولىدىغانالر  كۆڭۈلمىللى ئوزلۇك تەرەققىياتىغا ھەققى 

 ئىدى،'شالر....

ىڭال خمۇ ياخشى بۇلشنال ،ياخشىالر تىىزلىرنىڭ تۇرمۇش ھەلەكچىلىكىدۆلىگەن قىرنداشالر ئكۆپ

ك كۇيىدا،تىلىمىزنى قانداق قوغداش 'ئوزلىكىمىزنى قوغداش دىگەنلەر ئويالش بىر ئوشۇقچە شتە

 ھالەتتكە كەلدى،بىراق بىزمۇ شۇنال ئويالشقال كوندۇرولگەندەك قىلىمىز،

 ئەنئەنسىنى،تارىخنى چولتا ياكى باشقىچە بىلشىتىن-نىڭ مەدەنىيەتئۆزىمىزبەلكىم بۇ بىزنىڭ 
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كىلىپ چىققان مىللى ئوزلۇك ۋە غورۇر ئىڭى سۇسالشقان مانقۇروتلۇقنىڭ ئاالمىتى ياكى نەتىجسى بولسا 

 كىرەك.....

ش دىن باشالئۆزىمىزئاغرنغان بىلەنال بۇلمايدۇ ئەلۋەتتە،چوقۇم تىللمىزنى،'ئوزلىكىمىزنى قوغداشنى 

 زورور..!~!~

ى ئوزۇڭ ىتىمىزنى ،'ئوزلىكىمىزنى ،تىلىمىزنكۇڭلۇم شۇنداق بىر قسما بۇلىۋتىدۇ.~~~~ئالال مىلل

 ساقلىغايسەن.....!~

 پكۆئەركىن سىدىق ئاكىنىڭ بىز ئۇچۇن مۇشۇنداق ئەھىمىيەتلىك تىمالرنى يولالپ تۇرغىنىغا 

 تەشەككۇر.....!~

 

 رمانجۇال سۈرگەن ھۆكۈم يىل مىڭ نەچچە»ەچىتتە خاتىپىمىز مۇنداق دىگەن ( بىر قېتىم م86)

 ئاست ۇالرئ دېمەك ، سۆزلىنىۋاتىدۇ ئەھۋالى ھازىرقى ئۇالرنىڭ مەتبۇئاتتا قايسى ، لدىقا نەدە ھازىر

 باشقا الرئۇ ، ئۈچۈن بولمىغانلىقى ئېتىقاد بىر چىن ئۇالردا شۇكى سەۋەب يۈزلەندى يۇقۇلۇشقا ئاستا-

 ئۆز بىز چۇلەتمىل بىز لېكىن ، يوقىلىۋاتىدۇ سانىمۇ بارا بارا قىلىنىپ ئاسسىمىلياتسىيە بىلەن مىلەت

 ىزمۇب ، ئۈچۈن بولغانلىقى بار ئىمان بىزدە سەۋەب ،بۇنىڭدىكى كېلىۋاتىمىز ساقالپ ھالىتىمىزنى

 ىلەنب دىنسىزالر باشقا ،مەسىلەن بولسا بۇالۋىرىدىغان قىلساق ،نىمىش ئايرىلىدىكەنمىز ئىماندىن

 اۋۋالئ ئەڭ بىز شۇڭا.  شىمىزتۈگۈ ئاسانال بىزمۇ چاغدا ئۇ بولسا بۇلىۋىرىدىغان بولۇش تۇرمۇشلۇق

ل ئىماندا شۇڭا بىز ئاۋا .گەن ئىدىې، د«قاالاليمىز ساقالپ مىللىتىمىزنى تۇرساق مۇستەھكەم ئىماندا

ش ئۈچۈن چىڭ تۇرساق ئىمانى بار ئادەمنىڭ ۋىجدانى بۇلىدۇ ،ۋىجدانى بار ئادەم مەۋجۇتلىغىنى ساقال

 ھەركەت قىلىدۇ ،.

 

م ەلىقنىڭ ئىرادىسگە ۋەكىللىك قىلىدغان،ھورمەت قىلدىغان ھە( خەلىق سايالپ چىقىپ ،خ87)

 پىالنلىرىنى يولغا قويۇشقا كۇچەپ كۇنسايىن مائارىپمۇشۇنداق بىزنىڭ تىلىمىزغا پايدىلىق 

ئوسىۋاتقان كاتتا ئەمەلدارلىرىمىز مۇشۇنداق خەلىقنىڭ ساداسىنى 

 .؟؟؟!!ارىنى بىرەمدىغاندۇ.......بدەققەت ئىت ئاڭالمدىغاندۇ.........................؟؟؟؟!!!!

 .مانقۇرۇتلىششى بولسا كىرەك............... مىللىتىمىزبولدىغىنى ئوز  كۆڭۈلئۇالرنىڭ 

ىم ولغان مۇھشۇنداق بىچارە ھالەتىكەنمىز بىز........ھەتتا ئوز تەقدىرمىزگە بىۋاستە باغلىنشلىق ب

دى ويۇپ نارازىلىق بىلدۇرۇشتەك ئەڭ ئادشالردىمۇ ئوز قاراش پىكىرلىرمىزنى دادىل ئوتتۇرغا ق

ھوقۇقىمىزمۇ يۇقكەن)ئەگەر شۇنداق قىپ قالساقمۇ بىزگە چوڭ قالپاقالر كىيلىشى تۇرغانال 

 .................گەپ.......سيانكار ........دىگەندەك......( مۇشۇنداق مۇنبەرلەردىال سۇزلەپ يۇرۇپتۇق...

ىغان خەلىقنىڭ ئەڭ ئۇستۇن مەنپەتىگە ۋەكىللىك قىلىدداۋاملىق ئاغىزمىزدىن چوشۇرمەيدىغان ،

ە رىنى بەرس،بىزنى ئىنتايىن توغرا يولغا باشاليدىغان ئادىل ھەققانى پارتىيە بۇنىڭغا دىققەت ئىتىبا

 بوالتتى................

 

 مىللى روھ، خەلق نادان، ( ھۆكۈمىرانالر ئەزەلدىن خەلقنىڭ ھالىغا قاراپ يۇرت سورىغان.88)

شەخسىيەتچى بولغاچقا ھۆكۈمىرانالر مۇستەبىتلىك ۋە  دېموكىراتىيە ئېڭى تۆۋەن، لى ئۇيۇشۇش كۈچى،مىل

ئاز ساندىكى ئۆز ئەمەلدارلىرىمىز بولسا تېخىمۇ نەپسىگە قۇل  يولسىزلىق بىلەن سىياسەت يۈرگۈزىدۇ.
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 -ئەقەللىي ھەقخەلق يەنىال ئەركىنلىك ۋە دېموكىراتىيەدىن ئىبارەت  بولغان ماڭقۇرتالردىندۇر!

 ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈشكە تېگىشلىك!

 

ىمىز ( ئەركىن ئاكىمىز شۇنداق توغرا دەپتۇ.پەرزەت دىگەن كېلەچىگىمىز.بىزنىڭ زىيالىلىر89)

ن ياكى خىتاپنامىسىگە ئوخشاش ئەتىراپلىق بىر پىال08بىرىكىپ ،خەنزۇ زىيالىلىرىنىڭ تۈزۈپ چىققان 

مەيلەن تەڭ قولالپ باقساق،بىراز پايدىسى بولۇپمۇ مۇراجەتنامە يېزىپ چىققان بولساق،ھەم

 قاالرمىكەن دەپ ئوياليمەن.

 

 تىلىنى انائ بارلىقىمىز بىزنىڭ تىل ئانا. ئېيتىمىز تەشەككۈر ئەجرىگە نىڭئاكى سىدىق ئەركىن( 90)

 ېزاي ىندايېق مەن. شئى زور باغلىق قااللماسلىقىمىزغا قىلىش ساقالپ مەۋجۇتلۇقىمىزنى بىزنىڭ قوغداش

 رىپمائا تىللىق قوش يۈرگۈزۈۋاتقان ھازىر دېيىشىچە ئۇنىڭ .قالدىم كۆرۈشۈپ بىلەن ئوقۇتقۇچىسى

 بالال تىللىق قوش. ئوقۇلمايدىكەن ئېلىپبە ئۇيغۇر. ئىكەن تىلى خەنزۇ تىللىق يالغۇز ئەمەلىيەتتە

 كىنلې ،شئى خشىيا ئۆگىنىش تىل قوش .ئىكەن شۇنداق مەكتەپلەردە باشالنغۇچ تىللىق قوش باغچىسى

 .خەتەرلىك بەكمۇ بۇ. بوپتۇ تەتۈرىسىچە بۇ. بوالتتى ئۆگەنسە تىل ئانا دەسلەپتە

 

( ھازىر موھىمى كىم بۇ توغرىسىدا مۇناسىۋەتلىك ئورۇنالرغا ئاالقىدار پىكىرلەرنى 91)

 .....مۇ؟....مۇمكىنئەمدى بۇ تۈزۈمنى ئەمەلدىن قالدۇرۇش  ۈزەلەيدۇ؟ياكى جۈرئەت قىالاليدۇ؟يەتك

 بۇمۇدەك ئىش بولدىمۇ؟

ىۋاتقان قىزىنى ساناق ساناتسام ،يى يېللىقتا ئوق-1تېخى ئۆتكەندىال نەۋرە ئاچامنىڭ باشالنغۇچ 

ئېر ،سەن دەپ خەنزۇچە ساناپ كىلىۋېتىپ توختاپ تۆت بەش ئالتە دەپ ئۇيغۇرچە ساناپ ئاران 

 ئونغىچە سانالغىنىنى كۆرۈپ يۈرىكىم ئېچىشىپ كەتكەن ئېدى.

دى تېخى ئارىمىزدا پەرزەنت تەربىيلەشكە ئەھمىيەت بىرىش دولقۇنى ئەم

 انىالرنىڭ ساپاسى مەڭگۈ بالىالرنىڭكىگە يىتىشمەمدۇ نىمە؟ئ-كۆتۈرىلىۋېدى........ئاتا

........ 

 

رغا الر بۇنداق لەرنى داۋاملىق ئۆزۈڭال« قەدىردان پەرەس ھوقۇق» ( ئەي ئۆزىنى ئۇنۇتقان92)

ڭ لىرىمىزنىمگە باشلىق بولماقچى؟......ئالالھ گۇناھلىرىڭالرنى كەچۈرسۇن!ئەجداتشوتا قىلىپ سىلەر كى

 روھى قورۇنۇپ قالمىسۇن!

 

( بىزنىڭ مەكتەپتىمۇ بۇلتۇردىن باشالپ قوش تىللىق تەييارلىق سىنىپ ئېچىلغان ئىدى بۇ يىل 93)

كاس قىلساق پۈتۈنلەيال نىڭ تەلىۋى بويىچە كىتاب زامائارىپيىللىققا چىقاتتى -1ئايدىن باشالپ  -9

خەنزۇچە دەرسلىك يەنى كېلىپ خەنزۇ مەكتەپلەرنىڭ دەرسلىكى بىلەن ئوخشاش دەرسلىك زاكاس 

قىلماقچى ئىكەنىدۇق ،كېيىن مەكتەپ مۇدىرىنى مەن ۋە مەن بىلەن بىر قاتاردىكى بىر تۈركۈم 

ۇيغۇرچە كىتاب زاكاس قىلغان نىڭ ئۇقتۇرۇشىنى بىلمىگەن بۇلۇپال ئمائارىپئوقۇتقۇچىالر دەۋەت قىلىپ ، 

ىمىز بويىچە ( لېكىن كۈزدە بىر قىسىم "تۇزىنى يەپ تۇزلۇقىنى چاقىدىغان " مائارىپ) يەنى بۇرنقى 

 -ئوقۇتقۇچىالر مەكتەپ رەھبەرلىكى ئۈستىدىن شىكايەت قىلىپ ) خەقنى كۈچەيتىپ( بىر قىسم ئاتا 
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بالىلىرىنى خەنزۇ مەكتەپكە يۆتكەپ كەتتى ، ئانىالر ۋە ھېلىقى پەسەندى ھارامتاماق ئوقۇتقۇچىالر 

ئۇالرنىڭ نەزىرىدە پەقەت پەرزەنتىنىڭ كەلگۈسىدە ئۆزىگە ئوخشاش بىر ئالتۇن تاۋاققا ئىگە بۇلۇپ ، 

مەڭگۈ مەڭقۇرتالرچە ياششىىنى ئارزۇ قىلىدىكەن ئەمەسمۇ ، ئۇالردا مىللەت كەلگۈسى دېگەن ئۇقۇم 

ئانىالر ئالدىدا تەتۇر تەشۋىقات )يەنى بالىلىرىنى خەنزۇ  -يوق ، مەن نەچچە قېتىم ئۇنىڭ ئاتا 

مەكتەپتە ئوقۇتۇشقا دەۋەت قىلىش ( قىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ قاتتىق تىللىغان ئىدىم ، لىكىن ئۈنۈم 

 -9ىنى كىچىكتۈرگەن بولساقمۇ ، يەنە مائارىپبەرمىدى ، شۇنداق قىلىپ بىر يىل مەكتىپىمىزدە قوش تىل 

يولغا قويۇلىدىغان بولدى ، سەۋەبى  مائارىپيىللىقتىن باشالپ قوش تىللىق  -1يەنە ئايدىن باشالپ 

مەكتەپ مۇدىرىغىمۇ ، يوقىرىن بېسىم قىلىپتۇ ، دىمەك ئەڭ ئاۋال بىزنىڭ قىلىدىغىنىمىز ھاكىميەت 

بېشىدىكىلەرنى ئۇيغېتىش ئىكەن ، ئۇمۇ بولمىسا پۈتۈن ئۇيغۇر بالىسىنى مەكتەپتىن چىكىندۈرىشى 

قا قارشى تۇرغىلى بۇلىدۇ ، بولمىسا بىكارمىكىن دەيمەن ، مائارىپېرەك ،شۇنداق قىلىپ قوشتىللىق ك

 بۇنىڭغا ئۇيغۇرنىڭ ھەقىقي ئۇيۇشقاقلىقى ئەسقاتىدۇ.

 

 ( ئانا تىلنى بىلگەن كىشىنىڭ ئىززىتىنى قىلغۇم كىلۇر،94)

 ئانا تىلنى ئاغزىدىن ئالتۇن بىرىپ ئالغۇم كىلۇر.

 دا،ئافرىقى-بولسا گەر ئامرىكىيۇئاھ،'ئانا تىل 

 سىەرىپ ئېتىپ مىڭالرچە تىل ئاندا مەن بارغۇم كىلۇر.

 ئەي ئانا تىل بىزگە سەن ئۆتكەن ئۇلۇغالردىن نىشان،

 سىەن بىلەن روھىي زىمىندا ئىپتىخار ئەتكۈم كىلۇر.

 

شۋىق ا تەتىما ئىگىسگە تەشەككۈرلەر بولسۇن، توغرا ،ھەمىمىز ئۈزىمىزدىن باشاليلى،باشقىالرغ

 قىاليلى،مىنىڭچە بۇ مىللىتىمزنىڭ ھەربىر ھەقداسىنڭ ئەڭ ئاجىز ھالەتىتكى تۆھپىسى.

 

 ( ئەسلى ماھىيەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا،قوش تىل دىمەك ھەر ئىككى تىلغا تەڭ ئەھمىيەت95)

ىغا بېرىش دىگەنلىك بوالتتى. بىراق ھازىرقى ئەھۋالدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى،خەنزۇ تىل

دىكى ئاالھىدە ئەھمىيەت بېرىپ ئانا تىلدىن ياتلىشىشنى قوش تىلنىڭ ماھىيىتى قىلىپقويدى،بۇنىڭ

ن ۋەن بولغائاساسلىق مەسئۇلىيەت يەنىال بىزنىڭ يۇقۇرى قاتالم رەھبەرلىرىمىز بىلەن،ساپاسى بەكال تۆ

ھەرقانچە  وشى جايىدا زىيالىيلىرىمىزھ-باشقۇرغۇچىلىرىمىزدا،'ئەقلى مائارىپقاتالم  تۆۋەن

ر غەيرى كۇچىسىمۇ،نادان،جاھىل رەھبەرلەر ئۇالرنى ئېغىز ئاچقۇزمايدۇ.....مانا بۇ بىزنىڭ يەنە بى

 جاھالىيەت دەۋرىمىزنىڭ باشالنغانلىغىنىڭ بىشارىتى

 

.. .. .( بەك ياخشى بوپتۇ.. مىللەتنىڭ ئۈمۈدى ھازىرقى ئۆسمۈرلىرىمىزدە دەيمىز. ئەمماكى 96)

 دۇردىغان ئىشالر بەك كۆپ.ئادەمنى ئۈمۈدسىزلەن

ھازىر رايۇنىمزىدا قول تىل ئۇقۇتقۇچىىالر قۇشۇنىنى كۈپەيتىش دولقۇنى كۈتۈرۈلدى. ھەر يىلى ھەر 

غىچە باشالنغۇچ ،'ئوتتۇرا مەكتەپ ئۇقۇتقۇچىلىرى ئۈرۈمچىگە قوش تىل ئۇقۇتۇش  10~5بىر ناھىيىدىن 

 مائارىپمچىدە پىداگوگىكا ئونۋېرسىتىتى ۋە سەۋيىسى بۇينچە تەربىيلەشكە ئىۋەرتىلىدۇ. ئۇالر ئۈرۈ

يىللىقىدىن ئاخىرقى يىللىقىغىچە -1ئونۋېرسىتىتىدا مەخسۇس باشالنغۇچ ياكى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ 
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بولغان خەنزۇچە دەرىلىكلەرنى ئۈگۈنۈش بىلەن بىرگە خەنزۇچە سەۋيىسىنى ئاشۇرۇش قاتتىق تەلەپ 

 بىر ئۇقۇتقۇچى. قىلىنىدۇ. مىنىڭ ئايالىم دەل شۇ قاتاردىكى

كلىرى ئۇقۇيدۇ. پۈتكۈل دەرىسلى سائەت 10ئۇالرغا قۇيۇلغان تەلەپ ئىنتايىن قاتتىق. ھەركۈنى 

ىنىڭ يەنى نازارىتى ئۇالرغا ھەر ھەپتىدە بىر قىتىم يىغىن ئېچىپ ئۇالرنىڭ كەلگۈس مائارىپخەنزۇچە، 

ۇرتقا "نامرات ئاشۇ ى"نىڭ باشالمچىلىرى ئىكەنلىكىنىنى ، يمائارىپ"ئاتالمىش قوش تىل 

ۇيغۇرچە سەھراالرغا"قايتقاندىن كىيىن سەبىيلىرىمىزگە پۈتۈنلەي خەنزۇچە دەرىس ئۈتىدىغانلىقى ، ئ

تەپەككۈر قىلشنى ئۇنتۇپ كىتىش كىرەكلىكى، مۇشۇ ئارقىلىق مىللەتنى تەرەققىي قىلدۇرغىلى 

 بۇلىدىغانلىقى ھەققىدە بەك توال يىغىن ئاچىدۇ.

ى "يەنى خەنزۇ تىلى مائارىپ% يەككە تىل 95نۆۋىتى كەلگەندە  ىنىمائارىپقوش تىل 

 ى"دەپ ئاتاشقا تامامەن بۇلىدۇ.مائارىپ

ىم. بۇنى نىمە ئۈچۈن قوش تىل دەپ ئاتىۋالغانلىقىنى مەن ھەرقانچە قىلىپمۇ توغرا چۈشەنمىد

 ىلىدىغانېلىپ كقارىماققا بۇنى "قوش"دىگەن ئاتالغۇ بىلەن بارلىق يىتەرسىزلىك ۋە كىيىن مىللەتكە ئ

 ئاپەتنى پەدازالۋاتقاندەكال...

 اي. گەرچەئالىمنىڭ ماقالىرىنى بەك ئىسىل چىقىۋاتىدۇ...ئالالھ بارلىق ئىشلىرىنى ئۇڭۇشلۇق قىلغ

 ايىلمەن.قيىراق قىتئەلەردە ياشاۋاتقان بولسىمۇ ئەمما خىيالى ۋە رۇھى يەنىال ئۇيغۇرنىڭ يۇرتىدا! 

 

ەندىن ق ئاكا ئايىمىڭىزغا مۇبارەك بولسۇن .مەن بۇ تىمىنى كۆرگ( ياخشىمۇسىز ئەركىن سىدى97)

 كىيىن ئىنتايىن ئويلىنىپ قالدىم .

 مەنمۇ ئىلگىرى ئىككى يىل قوش تلدا ئوقوغان مەنمۇ سىز دىگەندەك تەپەككۇر توسالغۇسىغا

يەنى ئۇچىرغان كىيىن ئۇيغۇر مەكتەپكە قايتىپ كەلدىم .لىكىن مەن يەنە بىر مەسىلگە ئۇچۇردىم .

ىمانالر ۆزلۈك باشقا تىلدىن كىرگەن ئىكەن .تەرج% س70پەنلەردىكى  تەبىئىيھازىر ئۇيغۇر تىلىدىكى 

اشۇ ئبۇ سۆزلەرنى قىسقا ئىيتىش ئۈچۈن مۇشۇنداق تەرجىمە قىلىپتۇ .لىكىن مەن ئوياليمەن ئەگەر 

ەن بىز بوالر ؟مەسل سۆزلەرنى ئۆزتىلىمىزدىكى ئاددىي ئىبارىلەر ئارقىلىق ئىپادىلەپ بەرسە قانداق

ىسەك ق ئىپادىلبىۋاستە ئىنگىلىز تىلىدىن قوبۇل قىلغان ئەگەر مۇشۇنى ئۆزتىلىمىزدىكى ئىبارىلەر ئارقىلى

 مىڭىمىزنىڭ چۈشۈنۈشى تىخىمۇ ئاسان بولماسمىدى .

 سۆزۈم باغالشمىغان بولسا جاۋاب قايتۇرمىسىڭىزمۇ بولىدۇ. 

 

ەندىم . يازمىلىرىڭىز ئارقىلىق سىز بىلەن ( ئەسساالمۇەلەيكۇم ئەركىن سىدىق ئەپ98)

ەنمۇ متونۇشقانلىقىمغا خېلى بولدى . يازمىلىرىڭىز مېنى ئويالندۇردى ھەم خىجىل قىلدى ، چۈنكى 

رتۇممۇ مىللىتىمىزنىڭ بىر ئەزاسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن ئانا تىلنى قوغداش بۇرچۇم بار. مېنىڭ يۇ

يېتىپ  سىياسىتى بۇ يەرگىمۇ مائارىپغا قارىماي قوش تىل تەكلىماكاننىڭ چەت گىرۋەكلىرىدە بولۇشى

بە ىدا ئېلىپكەلدى . تېخى بىزنىڭ بەزى ماڭقۇرت ئەمەلدارلىرىمىز باشالنغۇچ مەكتەپنىڭ بىرىنچى يىللىق

ولۇپ بئۆتمەي ئۇنىڭ ئىزىغا خەنزۇچە ئوقۇشلۇقالرنى دەسستىپ بىراقال چوڭ سەكرەپ ئىلگىرلىمەكچى 

كۆپ سانلىق  ىدۇ. ئانا تىل ئۇالرغا نىسبەتەن ھېچنىمىگە ئەرزىمەيدىغان ئوخشايدۇ.شوار توۋالپ بېقىۋات

ل ىكرىچە پەرزەنتى چوڭ بولۇپ بىر خىزمەت تېپىپ جېنىنى باقالىسال بولىدىكەن . تىپئانىالرنىڭ  -ئاتا

 مەسىلىسى مۇھىم ئەمەسكەن. ئانا تىل ئارقىلىق خىزمەت تېپىش بەك تەسمىش. ...
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ىڭىسىدە ھېلىمۇ ئەگىپ مئانىالرنىڭ  -ئۇقۇمالر خېلى كۆپ ساندىكى ئاتامانا مۇشۇنداق 

ايدىغان يۈرىۋاتىدۇ . بىز قاچاندىن باشالپ ياشاش ئۈچۈن تاماق يىيىشتىن ، تاماق يىيىش ئۈچۈن ياش

 مىللەتكە ئايلىنىپ قالدۇق؟ بۇ مەسىلىنى داۋاملىق ئوياليدىغان بولۇپ ، قالدىم.

 

ۇشى ىتاپ قىلىپ تەييارالپ تورغا يولالپ قويدۇم . قوش تىل ئوقۇت( بۇ ماقالىڭىزنى ئېلك99)

لىنى ھەققىدە بىزنىڭ پىكىر قىلىشىمىز ئەپسىز .. يەنىال سىز دەپ بەرمىسىڭىز بولمايدۇ بۇ ماقا

 داۋامالشتۇرۇپ بېرىشىڭىزنى ئۈمۈت قىلىمەن.

 

ەتەنمۇ كىشىنى ئويغا يازمىلىرىڭىز ھەقىق ىم.مۇئەللەيكۇم ئەركىن سىدىق ئەل-( ئەسساالممۇ100)

ىزنىڭ سالغۇدەك،خاتا تونۇشالردىن ساقلىغۇدەك باھاسىز يازمىالر بوپتۇ،سىزگە رەخمەت ئىيتىمەن،س

 يازمىلىرىڭىزنى ئوقۇمىغان بولسام <قا بولغان چۈشەنچەم خاتا بولۇپ قالىدىكەن........

 

غىنى ئۆزگەرتىش قىلمى( مەن ھەقىقەتەن بۇ ماقالىنى ئوقۇپ چۈشەندىم، مېنىڭچىمۇ بۇنداق 101)

ىلىنى تتۈزۈك، باشالنغۇچ ھەتتا يەسلىدىن تارتىپ بالىالرنى ئۆز تىلىدىن ئايرىشنى دەيمەن، ئانا 

ۇ ا تىلىنىمسۆزلەپ چوڭ بولغان باال مەيلى ئىشسىز قالسۇن روھى توق، كۆڭلى ئۈستۈن بولىدۇ. ئەگەر ئان

ۇنجى ت.موشۇ گەپلەرنى ئاڭالپ ئۆزەمنىڭ ياخشى ئۆگىنەلمىگەن بولسا، قۇلدىن باشقىغا يارىمايدۇ..

لىپ بولۇپمۇ ئىچكىرىدىكى ئالىي مەكتەپ دەرىجىنى ئې - 8قېتىم ھەتتا تولۇق ئوتتۇرىدا خەنزۇچە 

ە ىم ئېسىمگھاياتىمنى باشلىغان ۋاقتىمدىكى قانچىلىك گاڭگىراش ۋە ھودۇقۇشالر ئىچىدە قالغان ۋاقتلىر

سىال چىدا ئوقۇالغىلى بولمايدۇ، چۈشەنمىگەنلەر بالىلىرىم خەنزۇكېلىدۇ...ئۇ زىياننىڭ ئورنىنى تولدۇرىۋ

 باشلىق بولىدىكەن دەپ ئاددىي ئوياليدۇ، ئەمما ئۇنداق ئاسان ئىش يوق...

 

ى مىز سېزنالال ئىگى( ماقالىنى ئوقوش جەريانىدا نىمىشقا كوز يىشىم توختىماي ئاقىدىغاندۇ! ئ102)

 ساقلىسۇن ئوز پاناھىدا

 

مۇ ئەلەيكۇم! ھۆرمەتلىك ئەركىن سىدىق ئاكا. قىممەتلىك ۋاقتىڭىزنى چىقىرىپ ( ئەسساال103)

بىزنى ئېسىل ماقالە بىلەن تەمىنلىگىنىڭزگە كۆپ رەخمەت. ئالدىنقى قېتىم سىزنىڭ قوش تىللىق 

ھەققىدىكى يازمىلىرىڭىزنى ئوقۇپ نۇرغۇن نەرسىلەرنى بىلگەن ھېس قىلغان ئىدىم. ھەم شۇ  مائارىپ

نلىرىم ئاساسىدا يېڭىدىن قۇرۇلغان بلوگىمدا " بالىڭىزنى قانداق مەكتەپتە ئوقۇتىسىز" ھېس قىلغا

بلوگىم يېڭى قۇرۇلغان بولغاچقىمۇ بۇ يازمىنى كۆرگەنلەر  دېگەن تېمىدا قىسقا بىر ماقالە يازغان ئىدىم.

 ئانچە كۆپ ئەمەس. بۇ يازما پۈتۈنلەي سىزنىڭ ماقالىڭىزنى ئوقۇغاندىن كىيىن تۇغۇلغان

خىياللىرىمنىڭ ھاسىالتى. بۇ ماقالە ئاددىي سەۋىيىسى تۆۋەن، كۆز قاراشلىرى يۈزە بولسىمۇ بۇ -ئوي

يازمىنىڭزنى ئىنكاسى سۈپىتىدە بۇ يەرگە يولالپ قويدۇم. بەلكىم بۇ يازمىنى ئوقۇشقا ۋاقتىڭىز 

ا كۆرۈپ يوللىدىم. يەتمەسلىكى مومكىن. لىكىن نېمىال بولمىسۇن. ئۆزەمنى سىز بىلەن پىكىرداش قاتارىد

ىمىندە ئىشلەيمەن. مەكتىپىمىز جەنۇبىي شىنجاڭ باشالنغۇچ، مۇئەللمەن بىر ئوتتۇرا دەرىجىلىك دارىل

تۇلۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپ قوش تىل ئوقۇتقۇچىلىرىنى تەربىيلەش مەركىزى. گەرچە مەن بۇ سىنىپالرغا 

كۆپ. بۇندىن كىيىن كۆرگەنلىرىمنى  دەرس ئۆتمىسەممۇ ئاڭاليدىغانلىرىم ۋە كۆرىدىغانلىرىم خېلى
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 ئۇدۇللۇق يېزىپ قېرىنداشالر بىلەن ئورتاقلىشىشنى ئويالۋاتىمەن.

 

 ڭىزغاقايتۇرغىنى ئېلخەت ماڭا چىقىرىپ ۋاقتىڭىزنى ئالتۇندەك ، ئاكا ئەركىن ھۆرمەتلىك( 104)

 بېرىپ انئىمتىھ ،ھەمدە كېلىپ تەييارلىق ئۈچۈن ئىمتىھانى  TOEFL ،GRE مەن.  رەھمەت كۆپ

 غۇرئۇي ھەممە ئەگەر.  رەھمەت كۆپ تىنكۆپ سىزگە. ئاالقىلىشەي بىلەن سىز كىيىن ،ئۇندىن بولۇپ

 سىزگە.... ئىكەن كېتەر بولۇپ جەننەت ۋەتىنىمىز پەرىشتە، مىللىتىمىز بولسا بولغان ئوخشاش سىزگە

 ئاتنىڭ غۇزيال" ئۇيغۇرالردا ، تەكلىپىم بىر يەنە....  تىلەيمەن ،ساالمەتلىك غەلىبە ، ئۇتۇق يەنىمۇ

ەن پ-ىمدۇنيا ئۇيغۇر ئىل» بولۇپ باش سىز بولسا مومكىن شۇڭا. بار گەپ بىر دەيدىغان"چىقماس چېڭى

 ئاشۇ مۇئۈچۈن يېتىشتۈرۈشلىرى ئالىملىرىنى ئەۋالد يېڭى ئۇيغۇر ، چىقىپ كۆرۈپ ياكى ۋە «ئۇيۇشمىسى

 نىسىز. بولسىڭىز قىلغان نامايان ەنىمۇي ئوبرازىڭىزنى ، ئاجرىتىپ ۋاقتىڭىزدىن قىممەتلىك

 لىئە:  ئوقۇغۇچىڭىز قىلغان ئۇستاز غايىۋى مەڭگۈلۈك ئۆزىگە

 

 ( ئەسساالممۇەلەيكۇم ئەركىن سىدىق ئەپەندىم، سىز ئۇيغۇر خەلىقنىڭ ۋە ئۈزىڭىزنىڭ105)

ىڭ ن زاماننتقاقىممەت قارشىڭىزنى بۈشاشماستىن ئەمەلگە ئاشۇرۇشتا تۇختاۋسىز ئېزدىنۋەتقان ، تىرىشىۋا

ىڭ پەخىىرلىك ئۇغالنى، ھاياتتىڭىزنى "يارىتىش" ئۇچۇن بىغىشلىغانلىغىڭىزغا تەشەككۇر ، سىزن

ڭ ھاياتىڭىزنىڭ ئۇتۇقلىرىدىن ۋە بىزگە ئاتىغىانلىرڭىزدىن زۇر ئىلھام بەخىش ئالدۇق،،سىزنى

ى ڭ غايىڭىزنبۇلىدۇ ،سزنىئىجادچانلىق ھاياتىڭىز بىزنىڭ ماياكىمىز ، ئادەم ھاياتىنڭ قىممىتى چەكسىز 

 تلەندۇرۇشىققا ئاشۇرااليدىغانلىغىڭىزغا ئىشىنىمىز، سىزگىمۇ قىرىنداشالرنىڭ ئىلھام ۋە رىغبەرېئال

ىز قىالاليم زۇرۇر،ۋەتەندىكى قىرىنداشالرمۇ سىزنىڭ زىڭىزدىن مىڭىپ "دۇنيادا باشقىالر قىلغانى بىزمۇ

تۇق ۋە پ تىرىشىمىز ۋە تىرىشڭ،'ئاخىردا سىزگە ئۇ"ئەىگەن قاراشنى يىتىلدۇرىمىز،ۋاقىتنى قەدىرلە

 بەخىت يار بۇلسۇن ،ياخشى خەۋرىڭىزنى ۋە ماقالىڭىزنى كۇتىمىز. مەردان

 

 تىلىدىغان( مەن يېقىندا ئۈرۈمچىگە قاراشلىق بىر ئوتتۇرا مەكتەپتە ئانا تىلىمىزدا دەرس ئۆ106)

ئوقۇتقۇچىنىڭ  8ئوقۇغۇچى بولۇپ  18سىنىپتا ىللىق سىنىپىنىڭ قالغانلىغىنى،بۇ ي-2پەقەت بىرال تولۇق 

 ىللىقتا پۈتۈنلەيي-1دەرس بېرىدىغانلىغىنى ئاڭالپ ھەيران قالدىم،تولۇقسىز سىنىپلىرىدا ۋە تولۇق 

الر قوش بۇنى ئۇ يەنى بارلىق پەنلەر خەنزۇ تىلىدا سۆزلىنىدىكەن. دەرس ئۆتىلىدىكەن،« قوش تىللىق»

سىنىپ -11ئۇالر »دەپ سورىسام « سىنىپچۇ-11 ئەمىسە»ن دەپ ئاتىۋاپتۇ.مە مائارىپللىق تى

رىتىپ ئېچىلمىدى،چۈنكى بۇ سىنىپتا ئوقۇيدىغان بالىالرغا ئۇيغۇر تىلىدا دەرس ئاڭالش مۇھىتى يا

گە بېرىلمىگەچكە ئۈرۈمچى شەھەر ئىچىدىكى ئۇيغۇر تىلىدادەرس سۆزلەيدىغان ئوتتۇرا مەكتەپلەر

 ولمىسا ئۇ يەردىمۇ ئۇيغۇرالر خېلى كۆپ ئىكەندۇق.ب دەيدۇ. «تارقاق يۆتكىلىپ كەتتى

مول تەجرىبىگە ئىگە پىشقەدەم ئوقۇتقۇچىالر قوش تىل سېپىدە سەپتىن چۈشۈپ قالغان 

بولۇپ،'ئۇالر ئېتىۋار سىياسەت بىلەن بالدۇر پىنسىيىگە چىقىرىۋېتىلگەن ئىكەن.پىنسىيە يېشىغا توشمىغان 

رتكۈزۈلۈپ،زاۋۇت،شىركەتلەردە ئۆزى ئەسال تونۇشلۇق بولمىغان مىللى ئوقۇتقۇچىالر مەجبۇر كەسپ ئۆزگە

اشىنى تولۇق ئېلىپ ،نىمە قىالرىنى بىلمەي گاڭگىراپ يۈرۈپتۇ. ئاشۇ ئخىزمەتكە قويۇلۇپ ،'ئايلىق ما

يىللىق مول تەجرىبىگە ئىگە پىشقەدەم ئۇقۇتقۇچىالرنىڭ ئەمدى كېرىكىنىڭ  25-30

ئارزۇسى بار زېرەك پەرزەنتلىرىمىزنىڭ قاراپ تۇرۇپال ئۆز ھوقۇقىدىن قالمىغانلىغىنى،'ئانا تىلىدا ئوقۇش 
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ئايرىلىپ قالغانلىقى،پىداگوگىكا مەكتەپلىرىنى پۈتتۈرۈپ چىققان ئىستىقباللىق ياشلىرىمىزنىڭ 

><ئوقۇمىغانلىغى ئۇچۈنال ئىشقا ئورۇنلىشىشتا قەتئى رەت قىلىشقا ئۇچرىغانلىغىنى كۆز ئالدىمدا تاالي 

نىڭ ئالدىنقى سېپىدا شوارنى ياڭراق توۋالپ كېتىۋاتقان ئىنتىلىشچان كۈچلەر مائارىپئۇچراتتىم.

ساھەسىدە ھېلى  مائارىپئارقىدىن ئوتتۇرىغان قويۇپ ،-يېڭى ئۇقۇمالرنى ئارقا  -><دىگەندەك يېڭى

شەرقى شىمال شامىلى چىقارسا ،ھېلى غەربى جەنۇپ بورىنى چىقىرىپ،'ئىسالھات قەدىمىگە يۇگرەپ 

ھالسىراپ قالغان ئوقۇتقۇچىالرنىڭمۇ ھالىغا ۋاي! تېخى بەزى  -ىشەلمەي ،تېڭىرقاپ ،ھېرىپيېت

ئوقۇتقۇچىالر ئۆزى مىللى مەكتەپتە ئىشلەپ تۇرۇقلۇق ،'ئۆزىنىڭ ئىككىال بالىسىنى خەنزۇ مەكتەپكە 

ۇ بەرگەندىن سىرت يەنە تېخى ئۇرۇق تۇققان،ساۋاقداشلىرىغا ئىدىيە خىزمەت ئىشلەپ ئۇالرنىڭم

شۇنداق قىلىشقا قايىل قىلغان.ئوقۇتقۇچى شۇنداق قىلغان يەردە زادى شۇنداق قىلىش توغرىكەن دەپ 

يىللىق ئوقۇش بەرگەن. نەتىجىدە بۇ  بەس بىلەن خەنزۇ تىلىدىكى مەكتەپلەرگە-باشقىالرمۇ بەس

مىللى خەنزۇ مەكتەپتىن  نەپىرى مىللى مەكتەپكە كىرگەن. 22بالىنىڭ ئىچىدە ئاران 56يېشىدىكى 

بالىالرنىڭ نىسبەت قىممىتى ئېشىپ كەتتى دەپ قوبۇل قىلىشنى مەجبۇرى توختىتىپ قويمىغان بولسا 

تاڭ؟ مەن بۇ ئىشنىڭ تېگى تەكتىنى ئويلىغانسىرى بۇ دۇنيادا دۇنيا -ئەھۋال يەنە قانداق بوالتتىكىن 

سىياسەت  قىلىپ قالدىم. تەرەققى قىلغانسىرى نادان ئادەملەرنىڭمۇ كۆپىيىپ كېتىپ بارغانلىغىنى ھىس

توغرا ،'ئادىل.گەپ ئۇنى قانداق توغرا تونۇپ،'ئىجرا قىلىشتا.ئانا تىلىدا دەرس ئۆتۈش تەرەققىيات 

 كۆپچىلىككە قالدى. سوئالبىلەن زىت ئەمەس.قالغان 

 

( مەن سىزگە كۆپ نەرسە دەپ بىرەلمەيمەن. پەقەت بۇندىن كېيىنكى يازمىلىرىڭىزدا 107)

وش قھمىيىتى بولۇپ قالسا ئەجەپ ئەمەس دەپ، مەن ئۆزۈم تۇرۇۋاتقان رايۇندىكى پايدىلىنىشقا ئە

 تىلنىڭ يولغا قويلۇش ئەھۋالىدىن قىسقىچە ئۇچۇر بەرمەكچى:

ور ھازىر جەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ھەممە يەرلىرىدە قوش تىل يەسلىسى قۇرۇلدى. بۇنىڭغا دۆلەت ز

نزۇ لىالرغا خەى بولىۋاتىدۇ. بۇ يەسلىدە بامائارىپىل مەبلەغ سالدى. بىراق بۇ قوش تىل بولماستىن يەك ت

ىسادىي نۇقتىدىن چىقىپ بۇ يەسلىدىن ئانىالر ئىقت-تىلى ئۆگىتىش ئاساس قىلىنىۋاتىدۇ. نۇرغۇن ئاتا

الىالرنى يۈەن تۆلەپ قويسىال ب30مەمنۇن. يەنى يەسلىدە بالىالرنىڭ تامىقى بىكاردىن، پەقەت ئايدا 

ىھۇدە غا چىقاندىكى ئەندىشىنى ياكى ئىتىز بېشىغا ياتقۇزۇپ بالىالرنى بئۆيگە قويۇپ ئىتىز بىشى

 ئازابالشتىن خاالس قىلىش ھەممە ئادەمگە ياقسا كېرەك.

ئانىالر ئۆز پەرزەنتلىرىنى ئانا تىل ئوقۇتۇشى ئىلىپ -ئىلگىرى ئۈرۈمچىدىكى بىر قىسىم ئاتا

نى قاتارلىق ئىقتىسادي تەرەققىيات بارىدىغان مەكتەپلەرنى تاپالماي بولۇپمۇ يېڭىشەھەر رايو

بەلۋىغىدىكى رايۇنالردا قىينالغانلىقىنى ئاڭاليتۇق ھازىر بىز ئۆزىمىزنىڭ ناھىيىسىدە ساپ ئانا تىل 

بىلەن ئوقۇتۇش ئىلىپ بارىدىغان مەكتەپ تاپالماي قالدۇق. يەسلىدىن تارتىپ قوش تىلنى ئوقۇتۇشنى 

ى كۆترۈش سادالىرى ئىچىدە ئاساسلىق دەرسلەر خەنزۇ ئىلگىرى سۈرۈپ، مىللەتنىڭ ساپاسىنى يۇقۇر

تىلىدا ئۆتىلىۋاتىدۇ. ئانا تىلدىكى مەكتەپلەر خەنزۇ تىلىدىكى مەكتەپلەر بىلەن بىرلەشتۈرلىۋاتىدۇ. بۇ 

بالىالرنىڭ خەنزۇ تىلى ساۋادىنى ئۆستۈرۈشكە ئىجابىي رول ئويناۋاتقان بولسىمۇ، بىراق بالىالرنىڭ 

تىدۇ، مەسلىلەرگە بولغان چۈشەنچىسى سۇسلىشىۋاتىدۇ. خاراكتىرى جاھىللىقا، تەپەككۈرى گاللىشىۋا

ئانىالر پىكىر قىلسا بولمامدۇ دېيىشىڭىز -تەرسالىققا، ياۋايىلىققا قاراپ ئۆزگىرىۋاتىدۇ. ئۇنداقتا ئاتا

سى مۈمكىن. توغرا، شۇنداق قىلىش كېرەك ئىدى. بىراق، ھازىر خەنزۇ تىلىنى بىلمەيدىغانالرغا توغرى
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مىنكاۋخەن دەپ ئاتالمىغان ئازسانلىق مىللەت سىدىتلىرىغا خىزمەت يوق. بىراق خەنزۇچىنى ياخشى 

بىلىدىغان بولسا ئۇالرغا ئاساسەن خىزمەت بار. مەسلەن مەن خىزمەت قىلىۋاتقان مەكتەپكە ئۆتكەن 

ۈنكى ھازىر ئالىي يىلى تەخسىملەنگەن ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ھەممىسى خەنزۇ تىلىدا ياخشى ئوقۇتقۇچىالر. چ

مەكتەپلەرنىڭ دىپلۇمى ئىككىنچى ئورۇندا ئىتراپ قىلىنىپ، ئىلىنىۋاتقان خىزمەتكە ئورۇنلۇشۇش 

بولدى. ئۇالردا كەسپىي ساپاالر بارال ناھايىتى ئاز سالماقنى  3ئىمتىھانسى خەنزۇ تىلىدا ئېلىنىۋاتىدۇ. 

ئوقۇتقۇچىالرنى يەنى غەربكە ياردەم بەرگۈچى  ئىگەنلەيدۇ. يېقىندا مەكتىپىمىزگە بىر بۆلۈك ئىقتىساسلىق

خەنزۇ ئوقۇتقۇچىالرنى بەردى. بۇنىڭ بىلەن ئوقۇتقۇچى كەملىك مەسلىسى بىر قەدەر يىنىكلىدى. بىراق، 

بۇالرنىڭ ئوقۇغان كەسىپى ئاساسەن مالىيە بوغالتىرلىق، قۇرلۇش الھىيەلەش، چارۋىچىلىق قاتارلىق 

بىيات، ماتىماتىكا، فىزىكا، خىمىيە قاتارلىق كەسىپتە ئوقۇغانالرمۇ بار غەيرى كەسىپتىكىلەر ئىكەن. ئەدە

ئىكەن. بۇالرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسىمى ئىچكىردىن چىققان بولغاچقا ئۇالرنىڭ گىپىنى ئالدىراپ ئوققىلى 

بولمايدىكەن يەنى پۇتۇڭخۇا بۇيۇنچە سۆزلىمەيدىكەن. بۇ خىل ئەھۋالدا ئۇالرنى دەرسخانىغا 

 90توغرا ئەمەسلىكى ئىنىق. يەنە كېلىپ بىزنىڭ مەكتەپتىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ %كىرگۈزۈشكە 

يىللىق ئالىي مەكتەپ -2008يېزىالردىن كىلىدۇ. ئۇالرنىڭ خەنزۇ تىلى سەۋيىسى راستىنال تۆۋەن. 

 تەبىئىيبولدى. بۇنداق مەكتەپكە نىسپەتەن 67.3ئىمتىھانسىدا خەنزۇ تىلىنىڭ ئوتتتۇرچىسى ئاران 

خەنزۇ تىلىدا ئوقۇتۇش ئىلىپ بىرىش نىمىدىن دىرەك بىرىدىغانلىقى ھەممەيلەنگە  پەنلەرنى

چۈشنىشلىك. ھازىر ئالىي مەكتەپلەردە ھەممە دەرس خەنزۇ تىلىدا ئۆتىلىۋىتىپتۇ. قەشقەر سىفەن 

سۆيەننىڭ ئەدەبىيات كەسىپىنى پۈتتۈرۈپ چىققان بىر ئوقۇتقۇچىنىڭ دىيشىچە بۇ كەسىپتىكى بالىالرغا 

خىل دەرسال ئۇيغۇر تىلىدا سۆزلىنىپتۇ. قالغان 4غۇر تىلى، ئۇيغۇر كىالسسىك ئەدەبىياتى قاتارلىق ئۇي

دەرسلەر خەنزۇ تىلىدا سۆزلىنىپتۇ. بىر قىسىم ئوقۇتقۇچىالر دەرسخانىدا خەنزۇ تىلى دەرسى ئۆتەشتە 

دۈرۈش ئىلىپ قىينىلىپ كىتاتىكى مەزمۇنالرنى خەنزۇچە يادالپ كىرىپ دەپ بىرىۋىتىپتۇ. چۈشەن

بارالماپتۇ. يادىدا يوق ئۇيغۇرچە گەپ ئارالشتۇرۇپ سالسا ئۇقۇغۇچىالردىن ئەپۇ سوراپتۇ. چۈنكى بۇ 

ئىشنى رەھبەرلىك ئوقۇپ قالسا، قەستەن ئۇيغۇرچى سۆزلىگەن دىېگەندەك گەپلەر بىلەن بەلگىلىك 

ا بولۇپ چىقىۋىتىپتۇ. چۈنكى چارە قوللىنىلىنىدىكەن. ئوقۇغۇچىالرمۇ ئاساسەن خەنزۇچە يادالشقا ئۇست

ئۇالر كىتابتىكى مەزمۇننى تولۇق چۈشنەلمىگەندىكىن كىيىن ئىمتىھاندىن ئۆتۈش ئۈچۈن بولسىمۇ 

يادالش كۆنمىسە ئادەتلەنمىسە بولمايدىكەن. مانا بۇ بىزنىڭ رايونىمىزدا يولغا قويلىۋاتقان قوش تىل 

ق سالساق ھەرقايسى مىللەتلەرلەر ئۆز تىلىدا ئوقۇتۇشى... بىراق مەركەز رەھبەرلىكىنىڭ گىپىگە قۇال

 مائارىپ، بولۇپمۇ ئاساسىي مائارىپئوقۇتۇش ئىلىپ بىرىش، تۈرلەرنىڭ كۆپخىللىنى قوغداش، مىللىي 

بارا كۈچەيتلىشى تەلەپ قلىىنىۋاتىدۇ. بۇ يەردىكى قارا يۇمۇرغا -ئانا تىلدا ئۆتۈلىشى، دۆلەت تىلى بارا

ۋاتىمىز ياكى كۈلىۋاتىمىز، زارالپ تۇرۇپ بۇ كىچىككە كىركىتىۋاتىمىز. بىزدە بىز ھاڭۋاقتىداك قاراپ تۇرۇ

ى ھەققىدىكى تەتقىقاتالر ئاساسەن قوش تىلدا ئوقۇتۇش ئىلىپ مائارىپئىلىپ بىرىلغان قوش تىل 

بارغاندا مىللەتنىڭ ساپاسىنى ئۆستۈرۈشكە پايدىسى بارلىقى رايۇنىمىزنىڭ تەرەققىيات سەۋيىسىنى 

لكىلەرنىڭ تەرەققىيات سەۋيىسىگە يىقىنالشتۇرۇشتا مۆلچەرلىگۈسۈ ز ئۈنۈمگە ئىگە ئىكەنلىكى ئىچكىر ئۆ

ئوخشىمىغان نۇقتىالر ئارقىلىق گەۋدىلەندۈرلۈپ كىلىنمەكتە. دەرۋەقە ھازىر خەنزۇ چىنى بىلمىگەنلىرىمىز 

اقتۇرشىمىز مۈشكۈل دوختۇرغا كۆرنۈش، باجخانا، بازار باشقۇرۇش، خەلق ھۆكۈمەتلىىدە ئىشلىرىمىزنى ئ

ئەھۋالغا چۈشۈپ قىلىۋاتىدۇ. بۇنىڭدىن ساقسلىنىش ئۈچۈن خەنزۇ تىلى ئۆزگەنەمي بولمايدۇ. بىراق، 

ئايتىماتۇپ ئىيىتقىدەك كۆپ تىل بىلىش شەرەپ، ئانا تىلنى بىلمەسلىك نۇمۇس بولسا ياخشى بوالتتى. 
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سلىك نۇمۇس، مەدەنىيەتسىزلىك بولۇپ بىراق ھازىر ئانا تىلنى بىلىش قاالقلىق، خەنزۇ تىلىنى بىلمە

قىلىۋاتىدۇ. سىز دىگەندەك قوش تىلنى توغرا يولغا قويۇش، مىللەتنىڭ كەلگۈسى تەقدىرى ئۈچۈن چوقۇم 

ئانا تىل بىلەن بىرلىكتە دۆلەت تىلىنى ئۆگەنگەندىن سىرىت ئاز دېگەندە بىر چەتئەل تىلى ئۆگىنىش 

 ىك بىزدىن تىزىپ كەتكەندەك تۇرۇىدۇ. ...تولىمۇ زۆرۈر ئىدى. بىراق بۇنداق ئىلمىيل

 

 وڭئ ئىشلىرىنى ساالمەت، تەنلىرىنى تۇرۇۋاتامال،ئالال ئامان-تەق ئۇستاز، ئەسساالم( 108)

 ئىچىدە نھاياجا چەكسىز بولۇپ مۇۋەپپەق ئوقۇشقا توردا يازمىلىرىنى سىلىنىڭ تۇرۇپ ۋەتەندە. قىلسۇن

 گەئى مەدەتكە زور ئىشلىرىمدا ،ئىجادىيەت ئۆگىنىش خىزمەت، بىلەن ئىلھامى ئۇنىڭ تۇرۇپتىمەن،

 ەھمىتىمنى،ر ئائىلىلىرىگە ،ھەم سىلىگە ئارقىلىق خېتىم بۇ كۆرمىسىال ئەھمىيەتسىز. تۇرۇپتىمەن بولۇپ

 ىۋەتەندىك ئېشىنىپ ۋاقىتلىرىدىن جىددىي. كۆرمىگەيال بىلدۈرمەكچى،ماالل سالىمىمنى سەمىمىي

 يدىغانھېسابال ئۇيغۇر ئۆزىنى تۇرغانلىرىدىن يولالپ ىلدۈرگۈللىرىنىب ئەھمىيەتلىك قېرىنداشلىرىغا

 مۇھىم ۆزلىرىئ ، قىلسا ئامان تەنلىرىنى ئالال بىلدۈرىدۇ، تەشەككۈر چەكسىز سىلىگە قېرىنداشالر بارلىق

 ى،سىلىن. ئۆتۈنىمەن بىلەن تۆۋەنچىلىك تۇرۇشلىرىنى يولالپ داۋاملىق يازمىلىرىنى قىلغان ھېس

 !ئامانەت غائالال. قىلسۇن ئامان ئالال قەدىردانالرنى بارلىق سىرتىدىكى ۋەتەن شۇنداقال رىنى،ئائىلىلى

 

 1ەكتەپ ئىمتىھانىدىن يىلى ئالىي م-2005( سۆھبەتنى ئىككىنچى قىتىم كۆرۈپ چىقتىم .109)

 ھەپتە بۇرۇن سىزنى تونۇغاندىن تارتىپ ھازىرغىچە سىزنىڭ يازمىلىرىڭىزنى كۆرۈۋاتىمەن.

 ي .كىن سىدىق ئۇستازنىڭ قىممەتلىك ۋاقتىنى ئالماسلىق يۈزىسىدىن ئارتۇق ئىنكاس يازمائەر

نالر بىلەن ئۇيغۇر ياشلىرىمىزغا ئۈلگە نادىر مەزمۇ -ھەقىقى ئۇيغۇر ئوغلى ، قىممەتلىك يازما 

ي لىك قىممەت ، ئىنسانىھايات ، كىشى-بولغىنىڭىزدىن سۆيۈنىمەن. ۋۇجۇدۇم يەنە بىر قىتىم ئۆزلۈك

 بۇرچ ... تۇيغۇسىدا تاۋالندى .

 ؛رلىدىمنىڭ بىر ئادەتتىكى سىتۇدېنت بولۇش سۈپىتىم بىلەن ئۆزۈمگە يەنە بىر قىتىم جاكائۇيغۇر

 "تىرىشقىن !!!سەن چوقۇم قىالاليسەن ......!"

الىسا خئەركىن سىدىق ئۇستازنىڭ تىنىگە ساالمەتلىك ، ئىشلىرىغا تىخىمۇ ئۇتۇق تىلەيمەن.خۇدا 

 ڭ ئىزلىرىڭىزنى بىسىش شەرىپىگە بىزمۇ ناىل بولىمىز .سىزنى

 

( ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتكە سازاۋەر ئەركىن ئاكا، مەن بۇ سۆھبىتىڭىزدىن كۆپ 110)

ئالدىم، ئۇلۇغ ئالالھ ئالتۇن تېنىڭىزنى ساالمەت،پىكرىڭىزنى تېخىمۇ ئۆتكۈر قىلسۇن!!!  مەنپەئەت

ئالدىم،  مەنپەئەتر ئەركىن ئاكا، مەن بۇ سۆھبىتىڭىزدىن كۆپ ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتكە سازاۋە

پىكرىڭىزنى تېخىمۇ ئۆتكۈر قىلسۇن!!! مەنال ئەمەس، بەلكى،  ئۇلۇغ ئالالھ ئالتۇن تېنىڭىزنى ساالمەت،

مۇقەررەر، پەرزەنتەلەرنى قانداق  بولۇشىبۇ سۆھبەتنى كۆرگەن ھەرقانداق ئادەم شۇنداق ھېسسىياتتا 

اليىق تەربىيىلەش ، تېخىمۇ مۇھىمى جاھان ئۆزگۈرۈشلىرىنى كۈزىتەلەيدىغان شۇنداقال  ئۇسۇلدا زامانغا

كۆرەلەيدىغان مۇستەقىل ياشاش ئىقتىدارىغا ئىگە ئىقتىدارلىق قىلىپ تەربىيەلەپ چىقىش ، ئۇيغۇر 

سىزنىڭ بۇ  چىلىرى دۇچ كەلگەن زور ئىش ئىدى،مائارىپئانىالر دۇچ كەلگەن شۇنداقال ئۇيغۇر -ئاتا

سۆھبىتىڭىزدىن بۇنىڭغىمۇ جاۋاب تاپقاندەك بولدۇق. مۇشۇنداق ئېسىل سۆھبەتنى تېلېۋىزورالردا بېرىش 

ياكى تەشۋىق قىلىش بىزنىڭ دىيارىمىزدا بەسى مۈشكۈل ئىش بولغاچقا، ئۇنىڭ ئۈستىگە ھەممە 
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لىپ ئىشلەپ ئادەمنىڭ ئۆيىدە كومپيۇتېر بولمىغاچقا، بۇ فىلىمنى بىرەر فىلىم ئىشلەش ئورنى ۋچد قى

 لەنگەن بوالتتىمەنپەئەتتارقاتقان بولسا تېخىمۇ كۆپ ئادەم 

 

 ( نىمانداق پىكىرى ئۆتكۈر ۋە قايىل قىالرلىق كىشى بۇ!!!!111)

ۆرۈپ كبىزلەر پەقەت بۇ دوكتۇرىمىزنىڭ پىكىرنى ئەپسۇسلىنىش ۋە قايىل بولۇش نەزىرى بىلەنال 

 قويىمىز خاالس.........

 ان توپتىنيىپ ۋە كەمچىلىكلەرنى بولسا تۈزىتىشىنى ئوياليىمىزۇ لىكىن، ھامئاشۇ بايان قىلغان ئە

 ئايرىلغىمىز كەلمەيدۈ.....

خەپ قاچانمۇ مۇشۇنداق بىمەنە يولدىن قول ئۈزۈپ ھەممىمىز تەڭال ئارتقا ئۆرۈلۈپ مارش 

 دىگەن كوماندا ئاڭلىغان ئەسكەرلەردەك

 توغرا يولىمىزنى تېپىۋاالمىز........

نالر ئۆزىمىزدىن باشاليلى دىگەن گەپكە بەك ئامراق، لىكىن ھەققى شۇنداق قىاللىغا ھەممىمىز

 قانچىلىكتۇ؟؟

 

ڭ ( رەھمەت سىزگە!.. بىز ئىلگىرى جاھان جەمىيىتىنى تاڭ قالدۇرغان مەدەنى مىللەتنى112)

ئەۋالتلىرى بۈگۈنكى كۈنگە كەلگەندە ئىنتايىن چۈشكۈنلەشتۇقكى،بۇ خىل چۈشكۈنلىشىش روھى 

كۈرۈك البىيەتچىلىك بىلەن سىڭىشىپ كەتتى.بىزنىڭ ھازىرقى ھالىتىمىز غىق مەس بولغان كىشىنڭ تۈغ

 اپاكلىق،ن-روھىيىتىمىزگە پاكلىق چاچرىتىپ مەدداھ ئېيتىشىغا ئوخشاپ قالدى. بىزنىڭ

 ۋە ھاياسىزلىق ھايالىق مەرتلىك ھەم نامەرتلىك، ىمانسىزلىق، جەسۇرلۇق ھەم قورقۇنچاقلىق،ئ-ئىمان

چىدىمۇ گىرەلىشىپ كەتتى. بىز ئۆزىمىزنىڭ زادى قايسى تىپقا تەەللۇق ئىكەنلىكىمىزنى ئاڭقىراش ئى

ام تەڭ ھىس قىاللمايۋاتىمىز .بىزنىڭ روھىيىتىمىز شۇنچىلىك ئەبجەشلىشىپ كەتتىكى ،ھاالل ھەم ھار

ەسلىك تبۇ خىل  باھا بەرمەك ئىنتايىن تەس. سىلىنغان مىلىچمال دۇكىنىغا ئوخشاپ قالدى. ئايرىماق،

ى ىمىزنى يىراقالشتۇرۋەتتى. ئىتىپاقسىزلىقىمىزنئارا چۈشىنىش-ھەممە كىشىگە ۋەھىمە،گۇمان سىلىپ ئۆز

 !...ايۋاتىمىزئىلگىرى سۈردى .ئاھ ئۇرۇش ئىچىدىال زاۋللىققا يۈز تۇتىۋاتقىنىمىزنى پەقەتال ھىس قىاللم

 ئىشالرغا ۆرۇلۇۋاتقان مەسىلە ...بۇنىداقيۇقارقى مەسىلە ھەقىقەتەن بىز ئۇيغۇرالردىكى ئورتاق ك

ۇنداق ئوبزۇر ،'ئىتوت ، ناخشا قاتارلىق النىڭ ھىچقايسى كار قىلمىدى . بىز ئاڭلىساق ،كۆرسەك ئ

 ھۋالالرنىقىلمىساق بوالتتى ، بۇ خاتا ئىدى دىگەن سۆزلەر بىلەنال بولدى قىلدۇق . مەن مۇشۇنداق ئە

ا ن قىنمىزغىننى كۆرمىدىم .ئەجىبا بۇنداق ئىللەتلەر بىزنىڭ قاكۆپ كۆپ كۆردۇم بىراق بىرنىڭ ئۆزگەرگ

 سىڭىپ كەتكەنمىدۇ ......ھەي .....

ئاجايىپ ياخشى تىما يولالپسىز . جاپا تارتىپسىز سىزگە رەىمەت . تىمىڭىزغا دوستۇم ئانىشتا ، 

. مەنمۇ دەل شۇ  ناسىمى ، قاتارلىقلىقالر ئىنتايىن كۈچلۈك قەلىمى بىلەن ياخشى ئىنكاس قايتۇرۇپتۇ

پىكىردە . ساپادا ئوڭدا ياتقان ئۆزىگە خەنزۇچە ئىسىم قويۇۋالغان تىمىالرغا پەقەت رەخمەت ، ياخشى 

يولالپسىز دىگەندەك دوگماال جاۋاپ بەرمەي ئۆتكۈر قەلىمى بىلەن ئۆز كۆز قارىشىنى قويۇپ ماڭىدىغان 

تتە ئېقىپ يۈرگەن مۇنداق سۆزلەر دوستۇممۇ ياخشى ئىنكاس قايتۇرۇپتۇ. ئەينى زاماندا جەمىيە

ئىسىمگە كېپ قالدى. كوسوۋۇ ئۇرۇشى مەزگىلىدە ئامىرىكىنىڭ زۇڭتۇڭى كىلىنتون زامانى ھېلىقى 

ئەركىنلىك ئۈچۈن كۆرەش قىلىۋاتقان ئويغۇرالر كىلىنتوننىڭ يىنىغا بىزنىڭ دۆلىتىمىزدىمۇ كوسوۋوغا 
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بىزنىڭ مىللىتىمىز ئىزىلىۋاتىمىز دەپتۇ كىلىنتون ئۆخشاش ئىزىش ئىزىلىش بار ، بىزگە ياردەم قىلساڭ 

سىلە قايسى دۆلەتتىن مىللىتىڭ نىمە دەپتىكەن ئۇالر بىر بىرلەپ تەپسىلى چۈشەندۇرۇپتۇ ..... كىلىنتون 

بىر ئاز تۇرۇۋېلىپ تىلىۋىزورنى ئاشسىال ناخشا ئېيتىپ ئۇسۇل ئويناپال چىقىدىغان مىللەت سىلە شۇمۇ 

جاۋابىدىن كىيىن كىلىنتون سىلەرنىڭ دەردىڭال يوق چۈنكى دەرتمەن كەشكىچە  دەپتۇ ئۇالرنىڭ ھە ئە

 ناخشا ئېيتىپ ئۇسۇل ئوينۇمايدۇ ئويۇن خاتىرجەملىك خوشاللىقنىڭ ئىپادىسى دەپ چىقىرىۋېتىپتۇ .

چار لىرىمىز باشلىق نۇرغۇنال بىزدىكى تۈرلۈك ساھە دىكى ناشائىردەرۋەقە ئەختەم ئۆمەردەك 

وينىدى ئىالپ نۇرغۇن ئەسەرلەرنى يازدى. ھەم يېزىۋاتىدۇ ئەرتىسلىرىمىز سەھنىلەردە ئىللەتنى قامچ

ۇ زدىكى ئاشھەم ئويناۋاتىدۇ. مېنىڭچە ئەيىپ ،'ئىللەت ، ناچار تەرەپنى تۈزۈتۈشتە ئەڭ مويۇمى ئۆزىمى

ئىتىراپ  ئىللەتنى ئىتىراپ قىلىشتا ھەر قانداق ئادەم مىللەت ئۆزىنىڭ ناچار ئىللىتىنى ئۆزى تونۇپ

ىلچە قىلمايدىكەن ئۇ ئۇنىڭ قايىل بولمۇغانلىقى ئۇ قايىل بولمىغان ئىكەن ئۇنىڭ تۈزۈلۈشىدىن ق

ى ەسەر لەرنئۈمۈت يوق .ئوياليلۇق بىز ئېتىراپ قىلىۋاتىمىز ئاشۇ ناچار ئىللەتلىرىمىز قامچىالنغان ئ

ش ۇغ كىچىك تىنىپ بائوقۇغۇنىمىزدا ئويۇنالرنى كۆرگىنىمىزدە كىچىك چوڭ ھەر قاندىقىمىز ئۇل

. دىگەندەك لىڭشىتىمىز ھەرەىزمۇ بىزدە يوقتى دەپ سەكرىمەيمىز . شۇ ئىللەت سەندە بولمىسا مەندە بار

دىال ى تونۇغانمانا مۇشۇنداق ئىلغارالر بىلەن ئۆزىمىزنى سېلىش تۇرۇپ ھەقىقى پەرقىمىزنى ئاجىزلىقىمىزن

ر زنى باقىال. بىزدىكى شۇ ناچار قىلىق ۋە ئىللىتىمىئاندىن تۈزۈلۈشكە ئەگىشىپ ئىلگىرلەشكە باشاليمىز

قىلش  ە ئېتىراپۋئەمەس دەل ئۆزىمىز تېپىۋاتىمىز ئويغۇر مىللىتى ئىتىراپ قىلىۋاتىمىز . مەنچە بىز تونۇش 

لۇق باسقۇچىدا ھەم تۈزۈترۈش باسقۇچىغا ئەمدى قەدەم باستۇق لىكىن باسقان قەدىمىمىز تېخىى تو

پ ارا دىيىشىئكىشىللىرى بولساقتۇق بىرە تاماق ۋاختىدا ئۆز  ئائىلەز پەقەت بىر يەرگە تەككىنى يوق. بى

قوۋۇم .  مانى قىلىىلى مانى قىلمايلى دەپ بىرلىككە كىلىۋالساق ئويغۇر جەمىيىتى ئىنتايىن كەڭ بىر

ىپ ۇپ كېڭۋالتمۇ ئەۋالت مىراس بولئەمەدىنىيەت سەۋيىمىز بىر قەدەر تۆۋەن . بۇنداق ئىللەتلىرىمىز 

نىڭ ھازىرغا ئۇالشقان ئەمدى ئۇنى تۈزۈتۈشكە يەنە بىر مەھەل جەريان كىتىدۇ دەپ ئوياليمەن ئۇ

 ىل بۇنداققئۈنۈمى ئۇنداق تىز كۆرۈلۈپ بواللمايدۇ يانىال مېنىڭ پىكىرىم ئۆزىمىزدىن باشالش ئۇنداق 

دىن  10بىر ئادەم  توېلىماي مەندەك قىل دىيااليدىغان بولۇشىمىز كىرەك ھەر شوئارقىل دەپ قۇرۇق 

 ئادەمگە تەسىر ئۆكرسىتەلىسە بىز ئاستا ئاستا ئۆزگۈرۈمىز دەپ قارايمەن.

ى مېنىڭچە مۇشۇنداق تىمىالر مۇنازىرىلەر تېخىمۇ كۆپۈرەك بوپ تۇرسا تېخىمۇ كۆپ ئويغۇرن

 ئويغۇتۇاليتۇق دەپ قارايمەن.

پ ادام رەخمەتلىك تىلالكەچۈرۈڭالر مەن خەنزۇچە ئوقۇغان جىڭ ئويغۇر . ئويغۇرچە خەتنى د

يدىغان يۈرۈپ ئۆگەتكەن شەبنەمگە يېقىندا ئەزا بولۇپ كىردىم . خېتىمدە ئىمال خاتالىق ۋە ئۇلىما

 .ال مىدىم جايالرنى ئۇالپ قويۇدىغان ئۇاليدىغان جايالرنى ئايرىۋىتىدىغان خاتالىقتىن قەتتى ساخلىن

ىنكاسسىز س يوللۇماي دىسەممۇ بەزى تىمىالر ئئاشۇ يىتەرسىزلىەىم بولغاشقا مۇنبەرگە تىما ۋە ئىنكا

نەچچە  تەسائەت 2ئولتۇرۇشىمغا يول قويمىدى ئىشقىلىپ يازمامدا بەك خاتالىق كۆپ مۇشۇ ئىنكاسنىمۇ 

ئۇستا  تەھرىرلەپ ئاران يازدىم داۋاملىق تىرشىمەن تۆۋەنلىك بىلەن دوسلۇرۇمدىن كۈتۈدىغىنىم مەن

دىم زۈتۈپ ئوقارسىلە مۇشۇ كۈنلەدە مەنمۇ كوت كوت بوپ قالبولىۋالغۇچە مېنى توغرا چۈشۈنۈپ تۈ

 خۇددى مايماقنىڭ مېڭىشى توال دىسە كىكەشنىڭ گېپى دىەندەك . خوش

 

 ئەركىن سىدىق ئاكاش. رەخمەت، ( بەك ياخشى يېزىپسىز،113)



 

 

 قىسىم(-7ئەركىن سىدىق يازمىلىرى )تور كىتاب 

188 

مەنمۇ، سىز ئىيقان،'ئوقۇش پۇتتۇرۇپ ئىش كۇتىۋاتقان ياش، ئوقۇش پۇتتۇرگەن بىر 

منىڭ بىرى بىرقانچە شەخسى گىلىكىدىكى شىركەتتە ئىشلىگەن بولساممۇ،'ئۈزئىگىلىكىئايدىن 10يىل،

 ھىنىڭ كەمبۇلىشىنى ئويالپ،تېڭىرقاپ يۇرەتتىم،بۇ گەپلەرنى ئاڭلىغاندىن كىيىن ئوزىمدە قاراملىق رو

 ئىكەنلىكىنى ھىس قىلدىم، ئەركىن سىدىق ئاكاش

 ۇر ئىقتىساد تورى خەۋىرىرەك تەلىم بەسىڭىز. مەنبە : ئۇيغكۆپبولسا يەنە 

 

 ( ئەسساالممۇ ئەلەيكۇم ئەركىن سىدىق ئاكا سىزگە مەڭگۈلۈك بەخىت ۋە خىزمىتىڭىزگە114)

 ئۇتۇق تىلەيمەن .

نى بۇ يازمىنى ھەقىقەتەنمۇ بەك ياخشى يېزىپسىز ، بولۇپمۇ بىزدەك ئۆز ئالدىغا يول ئېلىش

زگە كۆپ تا بىر ئاساس تىكلەپ بېرىپسىز . سىخااليدىغان ياشالرغا بىر گاڭگىراش تۇيغۇسىنى يوقۇتۇش

. لېكىن  تەشەككۇر . مەنمۇ شۇنۇڭدەك ياشالرنىڭ بىرى بولۇپ بۇيىل ئوقۇش پۈتتۈرۈپ خىزمەتكە چىقتىم

ىسەم مېنىڭ يەنىال باشقىالرغا ياللىنىپ ئىشلىگىم يوق . ئۆز ئالدىمغا يول ئېچىپ ئىگىلىك تىكل

ىلىك ۆزۈمگە بولغان ئىشەنچىمنى تېخىمۇ ئاشۇردى . ۋە ئىگدەيمەن . يازمىڭىز ھەقىقەتەن مېنىڭ ئ

 تىكلەش ئىرادەمنى يەنە بىر قېتىم چىڭىتىش پۈرسىتىگە ئىگە قىلدى .

 سىزگە كۆپ تەشەككۈر .مەنبە : ئۇيغۇر ئىقتىساد تورى خەۋىرى

 

( كەلگۈسۈم ئۈچۈن كۈنسايىن ئۈمۈدسىزلىنۋاتقان مۇشۇ كۈلەردە بۇنداق يازمىالرنىڭ 115)

 رنالالردا ئېالن قىلىنشىى مەن ۋە ماڭا ئوخشاشالر غا نەقەدەرۇژ -خىل تور بېكەتلىرىدە ۋە كىتاپ ھەر

ەھمەت رقىممەتلىك .شۇ سەۋەپ كۆڭلۈمگە ئۈمۈد ئاتا قىلغان يازما ئىگىسى ۋە دوستىمىز ئۈمۈدۋارغا 

 ئېيتماي تۇرالمايمەن، رەھمەت سىلەرگە. ئەلكۈيى مۇنازىرە مۇنبىرىدىن كۈچۈرۈلدى

 

ھازىر  ( كۆپ نەرسىلەرنى بىلىۋالدىم . جاپا تارتىپسىز ، رەھمەت سىزگە. دېمىسىمۇ بىزنىڭ116)

رلىك. ئاشۇ دېگەندەك شىركەتلىرىمىزدىن باشقا پەخىرلىنىشكە ئەرزىگۈدەك شىركەتلىرىمىز يوق دېيە

ئاددىسى ئۆزى مۇستەقىل ئىجادى ھالدا شىكەت قۇرغانالر يوق. بۇ تەرىپى مېنى تولىمۇ 

ن ەپسۇسالندۇرىدۇ. مەن تېخى ھېلىقى پىپسى نامىدىكى مەھسۇالتالرنىڭ بىر يەھۇدىنىڭ قولىدىئ

 قال ئاداپچىققانلىقىنى زادىال ئويالپ باقمىغان ئىكەنمەن . ئۇالر پەقەت بىزدەك قويدەك ياۋاش خەقن

نالر يدىغا، تۇرمۇش مەھسۇالتىنى مونىپول قىالال سانائەتئۆتۈپ كېتەرمۇ؟ بىزدىن قاچانمۇ بىرەر 

 چىقار؟؟؟!!!!!

 

 تى ھە!!!!( مۇشۇ ئالىمىمىز بىلەن بىر يۈز تۇرانە كۆرۈشەلىگەن بولسام نەقەدور ياخشى بوالت117)

 تىرىشايلى قىرىنداشالر.

 

 ( مېنىڭ مۇشۇ تاپنىڭ ئۆزىدىال شىركەت قۇرغۇم كېلىۋاتىدۇ؟مەن زادى قانداق شېركەت118)

 قۇرااليدىغاندىمەن؟

م مۇنبەر باشقۇرغۇچىللىرىنىڭمۇ قابىليىتى يار بەرسە شىركەت قۇرغۇچىالر ئۇچۇن مۇنبەرگە تەكىلىپى

يول كۆرسۇتۇش ،يىتەكلەش رولىنى تېخمۇ جارى قىلدۇرغان بولسا....بىز مۇشۇ مۇنبەردىكى بىرەر ئەزاغا 
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 شىركەت قۇرۇشۇپ بەرگەن بولساق.....

 

 تىن نۇمۇس!!!! مېنىڭمۇ كىشىلەر قىلىش( مانا ئىسىل تىما دىگەن! تولۇق ئوقىغانالر بىلىدۇ!!119)

 قىلىپ قۇرۇق قېلىۋاتقان ئىشالر بىلەن شۇغۇللىنىش ئارزۇيۇم بار ئىدى خۇددى دېگەندەك.

 

 ( بۇ ئالىمىمىز ئۆزىنىڭ كەسپىدىن باشقا يەنە بىزنىمۇ ئۇنتۇپ قالماپتۇ.........120)

 

اغدام لىپ بىزنى ئاجايىپ بىر د( ھەقىقەتەن مىللىتىمىز ھەققىدە بىر كىشلىك تەپەككۇر قى121)

يولغا باشالۋاتىدۇ.... بۇ تىمانى نەخ ۋاختىدا كۆرۈپتىمەن.... خۇددى مەن ئۈچۈن 

يازغاندەكال..............بىز ياشالر مۇشۇ ئىشقا تۇتۇش قىلمىساق بولمايدىغان ھالەتكە 

 يەتتەق.......بولمىسا قۇل بۇلۇشتىن باشقا يول يوق!!!!!

 

رنى گە.سىز شۇنچە ئالدىراشلىق ئىچىدىن ۋاقىت چىقىرىپ بىزگە ئېسىل تىمىال( رەھمەت سىز122)

ىنىشى ۋە يولالۋاتىسىز. بۇ تىمىدىكى نۇرغۇن تەرەپلەر بىزدەك ئالى مەكتەپ ئۇقۇغۇچىلىرىنىڭ پايدىل

ئەينەك  كەلگۇسىدە ئۇقۇش پۈتتۈرگەندىن كىيىن ئۆزى توغرىسىدا توغرا دىاگونوز قۇيالىشى ئۇچۇن بىر

ەكتەپتە ۇ .ھازىر نۇرغۇن ياشالر ھۆكۈمەتنىڭ تەخسىم قىلىشىنى كۈتۈپ ئولتۇرۇپ ئۆزىنىڭ ئالى مبوپت

ىرلىشىپ ئۈگەنگەنلىرىنى ئۇنتۇپ كېتىدىغان،'ئۆزىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرالمايدىغان ئەھۋالالر ئېغ

غا ئىگە ك روھىكېتىۋاتىدۇ .ئېلىپ ئېيتساق مەندىمۇ ھەم شۇ غەم . بىزدە ھازىر نۇرغۇن تەۋەككۈلچىلى

ى سىدىكىلەرنىڭ قارشى تۇرىشىدىن ،'ئۆزىنئائىلىياشلىرىمىز بار ،لېكىن ئۇالر بىرىنچىدىن : 

 قوللىماسلىقىدىن ئەنسىرەيدۇ.

ەكچىلىك ئىككىنچىدىن : سىز ماقالىڭىزدا تىلغا ئالغاندەك بىزدە ئىگىلىك تىكلەيدىغانالرغا يىت

 ،يوق دىيەرلىك .قىلىدىغان ئورۇن ۋە شەخسىلەر بەكال كەمچىل 

نالر ئۇچىنچىدىن : بىزدە ھازىر ھۆكۈمەتنىڭ تۆمۈر تاۋىقىنىڭ تارتىش كۈچى بەكال چوڭ ،نۇرغۇ

 ئۇنىڭدىن چىقىپ كېتىشنى خالىمايدۇ . )مەسىلەن شىركەت قۇرغانالرمۇ(

)بىزنىڭ تەۋەككۈلچىلىك روھىمىزنى  يىغىپ ئېيتقاندا بىزگە ھازىر كېرىكى بىر ماياك

ىزدە يول بن،بىزنى يىتەكلىيەلەيدىغان،'ئۈلگە بۇالاليدىغان كىشىلەر( . ماياك بولسا ئويغىتااليدىغا

ۇن لىك ،'ئۇزتاپىدىغانالر، يول تاپااليدىغانالر چوقۇم كۆپىيىدۇ . ئاخىردا سىزنىڭ تېنىڭىزگە ساالمەت

 ئۆمۈر تىلەش بىلەن بىرگە خىزمىتىڭىزگە ئۇتۇق تىلەيمەن .

 

 ىنىڭىزغا تەشەككۇر مۇشۇنداق ئەھمىيەتلىك تىمىالر كۆپرەك( ئەھمىيەتلىك تىما يازغ123)

 سىزگە يولالنسا . سېزنىڭ بۇ تىمىڭىزدىن كۆپ نەرسىلەرنى بىلىۋالدىم . جاپا تارتىپسىز ، رەھمەت

بەكرەك  بۇ يازمىدىدىن بەكرەك ئۇنىغا ئېلىنغان ماندىالنىڭ گىپى بىلەن بۆرە نىڭ گىپى ئادەمنى

پ ەمىلىيەتتە ئىنسان ئويلىغان ئىشلىرىنىڭ ھەممسىنى قىالاليدۇ دەئويالندۇرۇپ قويۇدىكەن! ئ

ۇمكىن ئەمەسلىكىنى سەمىمىزگە سېلىپ مخىيال ئۇنىڭ -قارىلىدۇ.بىراق بىزلەرنىڭ كاللىمىزدىكى ئوي

م تۇرۇدۇ.ئەمىلەيتتە،ياراتقۇچى ئىشلەت دەپ بەرگەن مۇشۇ كاللىنى ئىشلەتمىسەك قىيامەت چوقۇ

 سورىغى بولىدۇ!
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ى ا پەپسىنىڭ گىپىنى قۇشۇۋالماي تۇرۇپ گەپ قىلىڭالر،ھېچ كىم كىلىپ سىزگە پەپسىنبۇنىڭغ

 ئىچىڭ دىمىگەندىكىن،'ئىچمىسىڭىز بولىدۇ.

 

 تقان.ئەركىن سىدىقنىڭ ھەر قېتىملىق يازمىسىنى قالدۇرماي ئۇقۇپ كىلىۋا ( كۆرمەپتىمەن.124)

 .... ۇسنىئبېسىپ بوالتتى ما مەن نادىرالي دەپ بولغۇچە دوستۇم ياپىنىيەدە تۇرۇپ ۋاققىدە

 قەدىرلەشكە تىگىشلىك تېمىالر.

 

 ..ۇليار....( بۇ ئالىمنىڭ ھەر بىر تېمىسىنى پرىنتالپ چىقىرىپ ساقالۋاتىمەن، رەھمەت سىزگە ز125)

 

 ىنئۇزاقت پۈتتۈرىمەن، مەكتەپنى ئالىي يىل بۇ مەن. ئىكەن تېما ياخشى ھەقىقەتەن بۇ( 126)

 ۆنۈپك بولۇشقا ئىت ھېكايىدىكى يۇقىرىقى بىز .ئويلىنىۋاتاتتىم ھەققىدە تەقدىرىم كەلگۈسى بۇيان

 ېكىنل .قاچىمىز جاپادىن ، بولسىمۇ بولغۇمىز بۆرە .ئاسان باقماق جان بولسا ئىت ،چۈنكى كەتكەن

. ئاز بەك دىمۇبولغان بار قىلىدۇ، نېمىش پۇل ئوقۇغۇچىدا بىزدەك بۇلىمايدۇ، بولمىسا پۇل قۇرۇشقا شىركەت

 ئىقتىسادقا قۇمچو ،بىز كىيىن بولمىغاندىن ئىستىقبال جەھەتتە سىياسىي لېكىن .بۇالتتىمۇ قىلغىلى شئى بىر

 .الزىم قىلىشىمىز يۈرۈش

 يوقاپ ، مبىلىۋالدى نەرسىلەرنى جىق. ھە ئەكىلسىز تېمىالرنى ياخشى- ياخشى كېتىپ يوقاپ زۇليار

 .تۇرۇڭ كېلىپ كەتمەي

 

ن بېرى شۇ نىيەت بىلەن تىرشىۋاتقان مەن خېلى ۋاقىتتى، كىنكا( رەخمەت سىزگە ئەر127)

گىمۇ چوقۇم قىالاليمەن دەپ ئىشىنىمەن،، ئەمما نىمىشقىىدۇر بەزىدە ئويدىكىلەر ئۆزۈم،،'

ان ئىشقا قوللىمىغاندا،،بەزى ئىشالر ئوڭۇشلۇق بولمىغاندا ئوزىمدىن گۇمانلىنىپ خۇددى قىاللمايدىغ

 ئېسىلىۋالغاندەك ھىسياتتا بولىمەن......

لىك سىزگە يەنە بىر قېتىم رەخمەت ئېيتىش بىلەن بىرگە يەنە سىزدىن بولسا قىممەتئەركىنكا 

قان ۋاقتىڭىزنى چىقىرىپ بۇنىڭدىن كىيىن ماڭا ۋە ماڭا ئوخشاش شۇنداق خىيالدا بۇلۇپ ككلنىۋات

 ڭىزرەك مەسلەھەت بەرسىكۆپدوسلىرمىزغا مەسلەھەت بىرشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن......بولسا ماڭا 

ە ىر قىسىم ياشالرنىڭ كەلگۈسىدە ئۆزى شىركەت قۇرۇش ئارزۇسى بار بولسىمۇ، ئۆزىد)يەنە ب

يوقلىغىنى -نىڭ بارارائىتش-ئاشۇنداق قىلىشقا زۆرۈر بولغان جۈرئەت، ماھارەت، ئىقتىدار، بىلىم ۋە شەرت

 بىلەلمەي تۇرۇۋاتقان بولۇشى مۇمكىن. (مەن ھازىر يولقىۋاتقان مەسلە دەل مۇشۇ ئىدى.

تىسىنى بۇ ماتىرىيالىنى كۇرۇپ قەۋەتال خۇش بولدۇم...شۇنداقال بىر چىقىش يولىنىڭ خەرىبۇگۇن 

 تىما ئىگىسگە رەھمەت. ەنداك ھىس تۇيغىغا كىلىپ قالدىمكورگ

 

يىلدىكى مەشھۇر ئامېرىكىلىق  - 2008( ئەركىن سىدىق ئاكا ، ياخشىمۇسىز ؟ مەن سىزنىڭ 128)

ەنە بىر ئىنكاس يېزىپ قويدۇم . ھە ، راست مەن سىزنىڭ بارلىق دىگەن تېمىغا يازغان ئىنكاسىڭىزغا ي

ئانام ۋە ئايالىمنىڭ  -سۆھبەتلىرىڭىزنى كىتاپچە قىلىپ پىرىنتالپ چىقىرىۋالغان ئىدىم . مېنىڭ ئاتا

ياشقا كىرگەن داڭلىق تىۋىپ بوۋايمۇ ئۇقۇدى ) ئايالىم بوۋىسى ( . سىز بەلكىم  80ئانىسى ھەتتا  -ئاتا 

ڭ ئىلغار ئىديىلىرىڭىزنى ئۆز خەلقىڭىز قەلبىدە بۇنچە كەڭرى تەسىر قوزغىغانلىقنى ھىس ئۆزىڭىزنى
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قىلمىغانسىز ؟ ئەمما ماقالىلىرىڭىز ئۈزلۈكسىز ئوقۇلۇۋاتىدۇ ... مەن سىزنىڭ مېنىڭ يازغان خېتىمنى 

ئويستەر.  كۆرىدىغانلىقڭىزغا ئىشىنىمەن . سىز ماڭا ھەر ۋاقىت ئۈلگە بولۇپ كېلىۋاتىسىز . خابنام:

2007-12-6. 

 

دەم ئۇزى ( بەك ۋەتەنپەرۋەر ئادەم بۇ .مەن بۇ ئادەمنىڭ ماقاللىرىنى كۈپ ئۇقۇغان ...بۇ ئا129)

 BBS.xabnam.comچەتئەلدە بۇلغان بىلەن كۇزى بىزدە...يۇرىكى بىزدە... 

 

ق للى( بۇ كىشى ئاجايىپ پەزىلەتلىك كىشى . باشقىالرغا ياردەم بېرىشنى ئاجايىپ خوشا130)

الس اشالرغا خيدەپ بىلىدۇ . ئۆزىنىڭ تور بېتىدا نۇرغۇن ئۇچۇرالر بار . چەتئەلدە ئوقۇشنى ئارزۇ قلغان 

 ۇ كىشىنىڭبياردەم بېرىۋاتقان كىشى . سۆھبەت خاتىرىلىرىنى ئوقۇغانالر شۇنى چوڭقۇر ھىس قىلىدۇكى ، 

 ئۇنۋرسال بىلىمى بەك مول .

 

 سىدىق ئاكا، ( ئەسساالم ، ھۆرمەتلىك ئەركىن131)

زدىن مەرھابا! سىزگە مۇناسىۋەتلىك تىمىالرنى قىزىقىپ ئوقۇيمەن ۋە سىزنىڭ تىرىشچان روھىڭى

ولالپ ، ۋۇجۇدۇم رىغبەتكە تولىدۇ، شۇڭا سىز توغرىلىق تىمىالرنى كەڭ تورداشالرغا يئىلھاملىنىپ

اشلىرىغا ىڭىزنى ئۇيغۇر يياشالرنىڭ ھايات مۇساپىسىدىكى ماياك بولۇپ قالىدىغان ئىجابى تەۋسىيەلىر

 بىلدۈرۈشنى ئۈمىت قىلغان ئىدىم، يېڭى تىمىلىرىڭىز بولسا ئايىمىغايسىز. سىزنىڭ شەبنەمگە

 .5-12-2007ىككاڭ، د-كىرگەنلىگىڭىزدىن بەك خۇشال بولدۇم. دىكى

 

ئەلەيكۈم ئەركىن سىدىق ئاكا ؟ ئالالھدىن ھەر ۋاقىت سىزنىڭ ۋە  -( ئەسساالمۇ132)

، خىزمەتلىرىڭىزنىڭ ئۇتۇغلۇق بولۇشىنى ئۈمىد ىلەرنىڭ تېنىڭىزالرنىڭ ساالمەتڭىزدىكئائىلى

سىڭىللىرىڭىزغا خەت  -قىلىمەن .ئالدىن بىلەن سىزنىڭ شەبنەم تورىدا ئىنكاس سۈپىتىدە تورداش ئىنى 

قالدۇرغىنىڭىزدىن شۇنداق سۆيۈندۈم. شەبنەم تورى ھازىر پەرىزىمچە تىزىمالتقان ئەزا ئەڭ كۆپ تور 

بېتى بولۇپ قالدى . نۇرغۇن ئۇچۇرالر بۇ تور بېتىدە ئەڭ بۇرۇن بېرىلىدۇ . شەبنەم تورىدا ھەر خىل ھەر 

ياڭزا ئىنكاسالرنى كۆرگىلى بولىدۇ . يۇقۇرىدىكى بىر توردىشىمىزنىڭ يازغان كۆڭۈلسىز ئىنكاسى مېنىڭ 

رىۋىلىپ ھەر خىل ناشايان كۆزىنى تولۇق ئو -كۆڭلۈمنى تولىمۇ غەش قىلدى . بىزنىڭ بۇ يەردىمۇ يۈز

ئىشالرنى قىلىۋاتقانالر روپاشالر خېلى كۆپ . ئۇالرنىڭ بەزىلىرى كۈندۈزى شۇنداق مۆمىن مۇسۇلمان 

قىياپىتىدە يۈرسە كېچىسى ئاللىقانداق يەرلەردە يۈرىدۇ .مېنىڭ بىرنەچچە دوستۇم رېستوران ۋە سوغاق 

اچ شۇالر قېشىغا بېرىپ قالىمەن . ئۆز كۆزۈم بىلەن ئىچىملىك خانىسى ئاچىدۇ ، بەزى ۋاقىتالردا مۇڭداشق

كۆرگىنىم ۋە ئۇالرنىڭ ئۆز كۆزى بىلەن كۆرگەنلىرىنى ئېيتىشىچە رسستوران ۋە دېسكوخانىالرغا كېلىپ 

تازىلىق ئۆيىگە كىرىپ كىيملىرىنى ئالماشتۇرۇپ شۇنداق مودا قىياپەتكە كىرىپ ئويۇنىنى 

كۆزلىرىنى  -ىپ سومكىدىكى كىيملىرىنى ئالماشتۇرۇپ ، يۈز تۈگەتكەندىن كېيىن يەنە شۇ يەرگە كىر

چىڭڭىدە ئوراپ مۆمىن مۇسۇلمان قىياپىتكە كىرىۋالغان روپاشالر خېلى بار ئىكەن . ئادەم پەقەت تاشقى 

كۆرۈنۈشىدىنال ئۇنىڭ ئېسل ياكى ناچارلىقى چىقمايدۇ، گەپ ئۇنىڭ روھىيتىدە ، قەلبىنىڭ 

منىڭ بىر ئەزاسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن سىز توغرىلىق يېزىلغان ۋە ئوغلىڭىز نۇرلۇقلىقىدا ...مەنمۇ شەبنە

توغرىلىق يېزىلغان ئۇچۇرالرنى مۇشۇ تور بەتتىن كۆردۈم . ئىلگىرى بوستان مۇنبىرىدە سىزنىڭ 
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نەچچە يۈز ئەتراپىدا  3000سۆھبەتلىرىڭىز ۋە تەرجىمىھاللىرىڭىز بېرىلدى . ئۇ تور بەتنىڭ ئەزاسى 

ەنىال سىزنىڭ ماقالىلىرىڭىزنى كۆرگەنلەر كۆپ بولدى . دىمەك ، خەلق ئۆز ئالىمىنى بولىسمۇ ي

قەدىرلەيدۇ ، سۆيىدۇ . ئۇندىن سىرىت مەن ھازىرغىچە ئوقۇغان ئامېرىكىنى تونۇشتۇرغان ماقالىلەر 

نى ئىچىدە سىزنىڭ سۆھبەتلىرىڭىزدەك ئامېرىكا تۇرمۇشىنى ئىنچىكە ۋە ئەتراپلىق تونۇشتۇرغان ماقالى

ئوقۇپ باقمىدىم . مەن سىزنىڭ بارلىق سۆھبەتلىرىڭىزنى ئوقۇدۇم . بولۇپمۇ سىزنىڭ ئاقسۇدىكى بالىلىق 

ۋاقتىڭىز ۋە ئاليى مەكتەپكە ئۆتكىچە ۋاقىتتىكى تۇرمۇشىڭىزدىكى قىيىنچىلىقالر ۋە ئۇالرنىڭ يېڭىشتىكى 

ھاياتقا نىسبەتەن مۇھەببەت  ئىرادىڭىز مېنى تولىمۇ تەسىرلەندۈردى . بۇ مەزمۇندىكى بۆلەكلەردىن

بىلەن ياشاش ، قىزغىنلىق ، ئىرادىنى كىشى ئۆزىگە قانات قىلىشنى ، ھەر قانداق كۆڭۈلسىز مۇھىت 

ئىچىدىمۇ كىشى ئۆز روھىنى چۈشۈرمەسلىك ، تېتىك يۈرۈشنىڭ ، ئاكتىپ روھى ھالەتتە ياشاشنىڭ 

قىلدىم ۋە ئىنىساننىڭ مۇۋەپپەقىيەت ئىنسان روھىيىتىگە چوڭقۇر تەسىر كۆرسىتىدىنغانلىقىنى ھىس 

قازىنىشىدا ئەڭ مۇھىم ئامىلالر بولۇپال قالماي يەنە ھاياتتىكى خوشال ئادەم بولۇپ ياشاشتىمۇ مۇھىم 

ئامىلالر ئىكەنلىكىنى ھىس قىلدىم . سىزنىڭ ئۇنۋرسال بىلىمىڭىزنىڭ تولىمۇ موللىقى مېنى ھەيران 

ەربى نۇقتا ھەربى مەكتىۋىگە كىرىشىنى خالىمىغانلىقىدىن قالدۇردى . ئوغلىڭىز دىلشادنىڭ داڭلىق غ

تەلىم تەربىيە ئالغان  -تولىمۇ ئەپسۇسالندىم . بىز ئۇيغۇرالردىنمۇ ئامېرىكىدەك چوڭ دۆلەتتە ھەربى 

يۇقۇرى ساپالىق كىشىنىڭ چىقىشى بەكمۇ ياخشى ئىش ئىدى . مەلۇم توردىشىمىز ئېيتىپ ئۆتكەندەك : 

،  مۇمكىنغۇن ئۇيغۇر ياشلىرى بېرىكلى ئۇنۋېرىستىىتىغا كىرىپ ئۇقۇيالىشى كەلگۈسىدىمۇ يەنە نۇر

ئەمما غەربى نۇقتا ھەربى مەكتىۋىگە كىرىش پۈرسىتى بۇندىن كېيىن يەنە ئۇيغۇرالرغا كېلەمدۇ ؟ بۇ 

تەس . ئۇندىن سىرت ، سىزنىڭ مەرىپەت تورىڭىزدىكى ئۈنۋىرسال ئۇچۇرالر ئۇيغۇر ئۆگەنگۈچىلىرى 

تالماي شۇنچە كۆپ مەزمۇنالرنى  -مەتلىك ئۇچۇرالرنى يەتكۈزدى . سىزنىڭ ھارماي ئۇچۈن قىم

كومپىيۇتىېر ئالدىدا ئۇرۇپ چىققىنىڭىزدىن سىزنىڭ نۇرغۇن قىممەتلىك ۋاقىتلىرىڭىزنى ئۇيغۇر خەلقى 

. ئۈچۈن ئاتىغانلىقىڭىزنى كۆرگىلى بولىدۇ . ئاخىرىدا ئالالھ ھەر ۋاقىت تېنىڭالرنى ئامان قىلسۇن 

 .5-12-2007ئويستەر، 

 

 بېغىشلىغان بۇ ئالىمىمىزنىڭ ئىشلېرى ئۇتۇقلۇق بولسۇن. ( ئۇيغۇر ياشلېرىغا ئۈمۈد133)

 18-11-2007كەينىڭىزدە نۇرغۇن ئۇيغۇر ياشلېرى تىرىلىپ ماڭماقتا. . 

 

ەنىمۇ ڭىزگە بەخت، تەتقىقاتىڭىزغا يئائىلىدىق ئاكا. تىنىڭزگە ساالمەتلىك، ى( ئەركىن س134)

ىرى! ېڭى ۋە ئوتۇقلۇق نەتىجىلەرنىڭ يار بۇلۇشنى ئۈمىد قىلمەن. سىز بارلىق ئويغۇرالرنىڭ پەخي

تېما  ا قىلسۇن!كۆزىمىز، قەلبىمىز سىز بىلەن بىللە! ئۇلۇغ ئالالھ سىزگە يەنىمۇ زور مۇۋاپىقىيەتلەر ئات

 20-11-2007ئىگىسى، سىزگىمۇ كۆپ رەھمەت!!! زاھىرا 

 

ىمۇ يېڭى ڭىزگە بەخت، تەتقىقاتىڭىزغا يەنئائىلىتىنىڭزگە ساالمەتلىك،  ( ئەركىن ئەپەندىم.135)

ڭ پەخىرى! كۆزىمىز، قەلبىمىز سىز بىلەن يار بولسۇن! سىز بارلىق ئويغۇرالرنى نەتىجىلەر -ئوتۇق

كۆپ  بىللە!سىزگە مەدەت تىلەيمىز! ئۇلۇغ ئالالھمۇ سىزگە مەدەت بەرگەي! تېما ئىگىسى، سىزگىمۇ

 20-11-2007: 02الۋارەھمەت!!! . 
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( ئەركىن سىدىق ئەپەندى توغرىلىك بىلىك كۇلۇبىدا نۇرغۇنلىغان تېمىالرنى كۆرگەن 136)

ا ورداشالرغتئىدىم . قارىغاندا تېما يوللىغۇچىنىڭمۇ ئەركىن سىدىققا بولغان ھۆرمىتى ماڭا ھەم باشقا 

ى چىققانلىقىدىن ناھايىت ئوخشاشال يۇقىرى ئىكەن !ئەركىن سىدىقتەك ئۇيغۇر ئالىملىرىمىزنىڭ

 پەخىرلىنىمەن !

 

ۇ يغۇرالرنىال ئەمەس پەخرى بولۇپ قالماستىن، پۈتۈن تۈركلەرمۇ( ئەركىن سىدىق بىز ئ137)

ى ئۇنىڭغا قول قويۇپ ئاپىرىن ئوقۇشۇپتۇ . ئۆركەش دىگەندەك ئۇ زاتنىڭ ئوغلىمۇ شۇنداق ياخش

 ئوقۇپتۇ . ئۇ ھەقىقەتەن بىزنىڭ پەخرىمىز.

 

پچىلىك ياخشىمۇ سىلەر ،مەن بۈگۈن ناھايىتى خۇشال ھالدا سىلەرگە شۇنى ( كۆ138)

ن ئېيتماقچىمەنكى ، مەن ئۇزۇندىن بىرى ئۇيغۇرچە لكىتاپالر ھەققىدە ناھايىتى كۆپ ئىزدەنگە

بولساممۇ ، لېكىن ئۇيغۇرچە ئىلكىتاپالرنىڭ ھەقىقەتەن ئاز ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ ناھايىتى 

خىرى ڭا ئۆزۈمنىڭ ئۇزۇندىنبىرى توختىماي ئىزدىنىشى ئارقىسىدا مەن ئائەپسۇسالنغان ئىدىم . شۇ

ىزنىڭ بئۆزۈم مۇستەققىل ھالدا تۇنجى ئۇيغۇرچە ئىلكىتاپنى ياساپ چىقتىم . تۇنجى كىتابىم بولسا 

كىتاپنى  دۇنياغا داڭلىق ئالىمىمىز ئەركىن سىدىقنىڭ تەرجىمىھالى ھەققىدىكى كىتاپ . مەن بۈگۈن بۇ

لەرنى كۈرۈپ ھۇزۇرلىنىشىڭالرغا سۇندۇم ، شۇنداقال كۈرۈش جەريانىدا بايقالغان مەسىلىسىلەرنىڭ 

ەن ئوتتىرىغا قۇيۇپ مىنىڭ كىيىنكى يەنە باشقا كىتاپ تۇزۇپ چىقىشىتا پايدىلىنىشىمغا ، تۈزگ

 ەن .مىئۈمۈد قىل ندىلىمدى كىتاپالرنىڭ تېخىمۇ ياخشى بۇلۇپ چىقىشىغا ياردەم بىرىشىڭالرنى چىن

 ىممەتلىك تەكلىپ پىكىرىڭالرنى ئايىماسلىقىڭالرنى ئۈمۈد قىلىمەن .ق

 

( ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ئەزىزلەر مەن بۇ تېمىنى كۆرۇپ كۆزۇم يورىغاندەك دىلىم 139)

بولغان  كۇلگەندەك ھېسىياتقا كېپ قالدىم ، ئەركىن سىدىق ئاكىنىڭ ھەققىقى ئۇيغۇر ئوغۇالنىدا بار

ق بىر ۇ مۇشۇنداەنھا جاپالىق شارايىت ئاستىدا نامايەن قىاللىغىنىدىن ، بولۇپمتاالنىتىنى ئۆزى يالغۇز ت

مىنى دەۋېردە نامايەن قىاللىغىندىن قان قېنىمدىن ئىچ ئىچىمدىن ھاياجانلىنى بۇ ئىككى قۇر ياز

ۇكسەك يازدىغان قولىرىمۇ خەت بېسىشقا كەلمەي قېلىۋاتىدۇ ، مەن ئەركىن سىدىق ئاكىنىڭ تېخىمۇ ي

ئىشقا  مانلىرىنىئارمانلىرىنىڭ بارلىقىنى كۆرگەندەك بولدۇم ، ئالالە بۇ ئاكامنىڭ گۇزەل ئارزۇ ئار ئارزۇ

بەخىت  سىگە زورئائىلىئاشۇرۇشىغا مەدەت بولغاي ،، مەن ئاخىرىدا بۇ ئاكامنىڭ تېنىغا ساالمەتلىك 

ى قىلىپ تىم ئىشلىرىنتىلەي مەن ئالالە مەدەت بولغاي ، يېقىندا بولغان بولسا مەن ئۇنىڭ يۇگۇر يې

ىنى بېرىپ بولسىمۇ قواليدىغىنىمنى ھەم مېنىڭمۇ بىر ئىنسانىيەتنىڭ بەختىنى شاتلىقىنى بىرلىك

سەت ئىستەيدىغان بىر ئۇيغۇر ئوغۇلى ئىكەنلىكىمنى بىلدۇرەلىگەن بوالر ئىدىم ئەپسۇس . بۇ پۇر

سىزگە  ەھمەت ئىيتىمەن رەھمەتنېسىپ بولمغان ئوخشايدۇ . تېما يولىغان ئالىپتىكىن ئەپەندىگىمۇ ر

اقنا. ياشىمىز چ،، ئالالە قولىڭىزغا ئەقلىڭىزگە دەرت بەرمىسۇن . ئۇلۇق ئالالە نىسىپ قىلسا بىزنىڭمۇ قۇ

 .9-11-2007پاكزات. 

 

( بۇ ئاكىمىز ھەقىقەتەن قايىل قىالرلىق نەتىجىلىرى بىلەن بىز ئۇيغۇرالرغا شان شەرەپ ئىلىپ 140)

زدىن قالغان ناخشا ئۇسۇللىرىمىز بىلەنال ئەمەس بەلكى ئاشۇ ئۆتكۈر ئەقلىمىزنى كەپتۇ.بىز ئەجدادىمى
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ئىشقا سىلىپ قازانغان نەتىجىلىرىمىز بىلەن مىللىتىمىزنى تۇنۇتساق نىمىدىگەن ياخشى بوالتتى ھە! تىما 

 .9-11-2007ئىگىسگە رەخمەت. ئۇيقىچى. 

 

 ۇپئوق بىلەن قىزغىنلىق ۋە ايىدىللىقئەست بۇرۇنقىدەك ئەسىرىڭىزنى بۆلۈمدىكى 2 نمە( 141)

 نامىدىن الردوست بارلىق ئوقۇغان ئەسىرىڭىزنى ياردەملىرىڭىزگە، خالىسانە بۇ ،سىزنىڭ سىزگە. تۈگەتتىم

 لىرىمنىتونۇش-ئوي مېنى، ماقالىڭىز بىر ھەر ئېيتسام راستىنى! ھارمىغايسىز.ئېيتىمەن تەشەككۈر كۆپ

 ئالىدۇ اسىالتھ قانداق دوستالر باشقا ماقالىلىرىڭىزدىن ، لەشتۈرىدۇسەگەك ۋە ئويغىتىدۇ كېتىم بىر يەنە

 كۈچ كۈچىئىلگىرىلەت راستىنىال ئېيتقاندا ئېلىپ نىسبەتەن ماڭا شەخسەن ممائە بىلمەيمەن تولۇق بۇنى

 يەنە زگەسى. يېقىن تولىمۇ يۈرىكىمىزگە بىزنىڭ كۆڭلىڭىز سىزنىڭ چۈشەنگەچكە بىزنى سىز.قالدى بولۇپ

 .16-1-2008 ئېلخەت،. ئېيتىمەن تەشەككۈر چوڭقۇر ېتىمق بىر

 

 ىپچىقىر ۋاقتىڭنى قىممەتلىك ئېلىپ تاپشۇرۇپ خېتىڭنى: ئەركىن ساۋاقدىشىم قەدىرلىك( 142)

 ىھۆرمىتىمن چەكسىز بولغان ساڭا بولدۇم، خۇرسەن ۋە خۇشال چەكسىز يازغانلىقىڭدىن خەت بىزگە

 ۇتۇلىم ئۆزۈمنى بولغانلىقىمدىن ساۋاقداش بىلەن سەن ەھەمد ساقاليمەن، ئاخىرغىچە ئۆمرۈمنىڭ

 تۇلىمۇ بولغانلىقىدىن ساۋاقدىشىمنىڭ قازانغان ئۇتۇق سەندەك ۋە. قىلىمەن ھېس بەختلىك

 ئاز غائىشلىرى ئۇقۇش چەتئەلدە ۋە ئۆگىنىش تىلى چەتئەل ئۇيغۇرالرنىڭ بىز سەن.  ئىپتىخارلىنىمەن

 ىنتورد بۇنى مەن.  قىلىپسەن تىنسىز ئۇن دېمەستىن ىچىلىكئاۋار خىزمەتلەرنى نۇرغۇن بولمىغان

 لىمبى. نىسبەتەن مىللەتكە قالغان دەپ ئۆچەي دۇنيادىن نامى تەسىرلەندىم،بىزدەك تۇلىمۇ كۆرۈپ

 ۆڭلۈڭنىك. يىتىپ تونۇپ بۇرۇنراق بىزدىن ھەقىقەتەن الزىملىقىنى تونۇتۇشنىڭ ئۇزىنى دۇنياغا ئېلىپ

 ۇڭنىروھ بۇ بىز. سۇنۇپسەن ياشلىرىغا ئۇيغۇر كەڭ ياردىمىڭنى دېمەستىن ئاۋارىچىلىك. تۇتۇپ كەڭ

 نىڭئادەم ھەممە روھى بېرىش ياردەم شەخسىيەتسىز بۇنداق.كېرەك قىلدۇرۇشىمىز جارى ئۆگىنىشمىز،

 ۆلدىنك پەملىگىمدىن كالتە ئۆزۈمنىڭ پۇرسەتلەرنى نۇرغۇن ھاياتىمدىكى مەن كېلىۋەرمەيدۇ، قۇلىدىن

 بىلىمەن ۇيوقلىغىنىم پايدىسى قىلىشنىڭ پۇشايمان ھازىر ھەم ئۆكۈنىمەن تۇلىمۇ انلىقىمدىنقويغ بېرىپ

 ندىنسە شۇڭا تەۋرىتەلىدىڭ،بىز ئىشالرنى چوڭ تونۇلغۇدەك دۇنياغا بولساڭمۇ يىراقتا گەرچە ،سەن

 بولغان ساڭا دەپ بار ساۋاقدىشىمىز ئاشۇنداق ئامېرىكىدا ، ئىپتىخارلىنىپ ۋە خۇشال

 ىئۇالرن سۆزلەپ ئىزلىرىڭنى ئىش ئوقۇتقۇچىالرغا ئوقۇغۇچى يېنىمىزدىكى تدارلىقىمىزنى،مىننە

 دەكبىز يەردىن شۇ بولساڭ قەيەردە ، قالساڭ كېلىپ يەنە ۋەتەنگە ناۋادا. تەسىرلەندۈرۈۋىتىمىز

 دىنكۆرۈشەلمىگەنلىكىم ۋاقتىڭدا كەلگەن ۋەتەنگە قىالرسەنمۇ؟ خەۋەر ساۋاقدىشىڭغىمۇ ئەرزىمەس

 بولسا انئام تېنىمىزدە جېنىمىز ئېھتىمال.!!!!!! قىلدىم، ھېس ئادەم ئەرزىمەس غەرب تۇلىمۇ ئۆزۈمنى

 ئۇنى ياشىيااليمىز قانچىلىك چۈنكى ،!قارايمەن دەپ قاالر بولۇپ ئېھتىماللىقىمىز قېلىش كۈرىشىپ

 ىلەڭالرغائائ ىلەرنىڭس يەنە باشقا قىلغاندىن ئاتا شەرەپ ۋە ئۇتۇق ساڭا خۇدا دە؟؟؟؟؟؟-بىلەلمەيمىز

 ۈلدۈرۈپك دوستالرنى تېپىپ، روناق تېخىمۇ ھەدە قىلىشىنى ئاتا ئۆمۈر ئۇزۇن ئۆزۈڭگە -بەخت چەكسىز

 xxx ىڭساۋاقدىش كەمىنە. تىلەپ ئىلگىرىلىشىڭنى غالىبالرچە ئاققۇزۇپ ياش كۆزىدىن دۈشمەنلىرىڭنىڭ

 .17-1-2008 ئېلخەت،. ساالم ئوتلۇق دىن

 

ئەركىن ئەپەندىم ، سىزگە ئانا دىيارىمىزدىن سېغىنىپ ساالم . ياقا يۇرتالردا  ( ھۆرمەتلىك143)
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ساق ساالمەت تۇرۇۋاتامسىز ؟ ئىشلىرىڭىز ئوڭۇشلۇق ، تېنىڭىز ساالمەت ، تۇرمۇشىڭىز كۆڭۈللۈك ، 

ساالمەت تۇرۇۋاتامدۇ ؟ قۇدرەتلىك ئالالھنىڭ رەھمىتى ھەممىزگە -ھەدىمىز ئىنى سىڭىللىرىمىز ساق

الر سوئالۇن . مەن )بىز( كىم؟ بىزدە نىمە كەم؟ قانداق ئىشالرنى قىلىشىمىز الزىم؟ مۇشۇ چىگىش بولس

الرغا جاۋاب تېپىپ بېرىڭ دىگەن سوئالئارقىلىق سىزگە خەت يازدىم ، بۇ ھەرگىزمۇ سىزگە ماڭا بۇ 

د قىلىمەن . الرىمغا بىر پىلىك تەمىنلەپ بېرىشنى ئۈمىسوئالمەقسەتدە ئەمەس، بەلكى سىزنىڭ مۇشۇ 

سىز ۋاقىتنىڭ ئىچىدىن ۋاقىت چىقىرىپ بىزدەك ئالىي مەكتەپنى يېڭى پۈتتۈرۈپ ، جەمئىيەتنىڭ 

بۇرۇختۇم شامىلىدىن بېشى قېيىپ ، قاياققا قاراپ مېڭىشنى ، قانداق مېڭىشنى ئۇقالماي ، تەمتىرەپ 

 .17-1-2008ەت، تۇرۇۋاتقان ياشالرغا يول كۆرسەتكىنىڭىزدىن شۇنداق خۇرسەن بولدۇم . ئېلخ

 

 ۋە بىلىۋال سىزنىڭ مەن بار، ھۆرمىتىم چوڭقۇر سىزگە مىنىڭ ، ئاكا ئەركىن ئەسساالم( 144)

 قالغان تاپالماي يولىنى چىقىش ئۇزىنىڭ ھازىرقى ۋە سۆھبەت قىلغان بېكەتلىرىدە تۇر مەرىپەت

 ئەلۋەتتە بۇ دۇم،بول مۇيەسسەر چىقىشقا ياپونغا تۈرتكىسىدە نەسىھەتىڭىزنىڭ بەرگەن ياشالرغا

 ئەلۋەتتە،، بۇلىمايدۇ قارىغىلى ئايرىپ ياردىمىدىن ۋە ئەجرى قىلغان ماڭا ئاپامنىڭ ۋە خۇدايىمنىڭ

 بولساممۇ ئوقۇغان فاكۇلتېتىدا فىزىكا گەرچە مەكتەپتە ئالىي مەن ، كەلسەك گە مەركىزى گەپنىڭ

 تەپەككۇرۇم نادانالرچە نۇمنىئور جەمئىيەتتىكى نىڭئۆزۈم ،(2006-2001 ئۇنىۋېرسىتېتى شىنجاڭ)

 كەسىپنى بۇ نېمىشقىمۇ بواللمىغۇدەك، نەرسە باشقا ئوقۇتقۇچىدىن شۇ ئۆگەنسە فىزىكا ، بىلەن

 ئىشلەپ، شىركەتلەردە ئۇششاق يەنە ئىشالرغا باشقا كېچىپ، ۋاز فىزىكىدىن ، دەپ ئۆگەنگەندىمەن

 ، ئۆتكۈزۈۋېتىپتىمەن بىھۇدە ۋاقتىمنى ىكىمەكتەپت ئالىي ، كىرىپ قاينىمىغا سېتىق سۇدا ئەمەس بىلىم

 دوكتورلۇق خىمىيە ،ياپوندا بولىدۇ ھاممام) ئاسىيە بېتىڭىزنى تۇر سىزنىڭ دېگەندىال پۈتتۈرەي مەكتەپ

(  داۋامالشتۇرۇۋاتىدۇ ئوقۇتقۇچىلىقىنى ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پېداگوگىكا شىنجاڭ ھازىر ، ئالدى ئۇنۋانىنى

 تەشۋىشتە ۋە ئويلىنىش چوڭقۇر ، ئۇقۇپ سۆھبىتىڭىزنى قىلغان سىزنىڭ ، كۆرسەتمىسىدە ھاممامنىڭ

 بىر چاڭچۈندە پۈتتۈرۈپال مەكتەپ ، بىلەن رىغبەتلەندۈرۈشى توختىماي مېنى ئاپامنىڭ ، ئىدىم قالغان

 ئەمەلگە نەرسە ھەممە تىرىشسا ئادەم! ئالالھ ئىنشا ، ئالدىم بىلىم ياپونچە(  8-2007-2006) يىل

 نۆلدىن ھەممىنى تارتىۋاتىمەن، يەردە بۇ دەردىنى ئۆگەنمىگەننىڭ مەكتەپتە ئالىي.  ئاشىدىكەن

 تۇتۇپ چىڭ مۇ نى بۇ شۇڭا ئېھتىياجلىقكەن بەك ئىنگلىزچىگىمۇ ۋە ، كەلدى توغرا باشالشقا

 كەلگۈسى نىڭئۆزۈم ئاددىيسى ئۈچۈن الر ئۇيغۇر مەن ، بولۇۋاتىمەن خىجىل بەك مەن ، ئۆگىنىۋاتىمەن

 بۇ ئىكەنلىكىنى ئاددىي نەقەدەر بىلىمىمنىڭ نىڭئۆزۈم لېكىن ، كەلگەن مەقسىتىدە ئۆزگەرتىش ئۈچۈن

 ئابرۇيلۇق ېلىالخ دۇنيادا تەتقىقات بېرىۋاتقان ئىلىپ مۇئەللىمىم ، قىلدىم ھېس كېلىپ يەرگە

 لېكىن ، بەردى يارىتىپ پۇرسەت ماڭا قىلىپ ھېس ئارزۇيۇمنى مىنىڭ مۇئەللىم ،ھازىرمۇ تەتقىقاتكەن

 ياپونلۇقالرنى بۇ ھەممىسى ئۇيغۇرالرنىڭ كەلگەن ياپونغا بۇرۇندىن ، قىلىۋاتىمەن ھېس خىجىللىق بەك

 بۇالر چىقىدىكىنە، مىللەت ئەقىللىق مىللەتتىنمۇ قالغان ئاستىدا قۇم بۇ توۋا قالدۇرغۇدەك ھەيران

 بەك چۈشۈرۈشتىن يۈزىنى ئۇيغۇرالرنىڭ كەلگەندە ماڭا بۇلىسىمۇ قىلغان ئىشالرنى قىاللمىغان

 چوقۇم ، ئەنسىرەيمەن بەكمۇ قىلىشىدىن ئۈزۈلۈپ كەلگەندە ماڭا ئەھۋالنىڭ ،بۇ ئەنسىرەيمەن

 ئارزۇيۇم تىرىشىش ئۈچۈن بولۇش سىزدەك يەنى بولۇشقا ئالىم مۇ باشلىسام نۆلدىن گەرچە تىرىشىپ

 ماڭا ئۈچۈن ئاشۇرۇش ئەمەلگە ئارزۇسىنى بۇ نىڭئۆزۈم مۇددەتتە قىسقا ۋە ئۆگىنىش ماڭا شۇڭا بار،

 تاالنتقا ۋە تىرىشچانلىققا قاتتىق ھەممىسى ئىشالرنىڭ بۇ ئەلۋەتتە ، بولسىڭىز بەرگەن مەسلىھەت
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 ئىلىپ ئىش بويىچە فۇرمۇالرىڭىز قازىنىش مۇۋەپپەقىيەت سىزنىڭ نىڭئۆزۈم مەن ، ئېھتىياجلىق

 دېمەكچى بولدى، تۈرتكە سىيەلىشىمگەدەس تۇپرىقىدا ياپون مۇشۇ مانا ھازىر ئۈچۈن بارغانلىقىم

 دەپ ئاشىدۇ ئەمەلگە چوقۇم بارسام ئىلىپ ئىش بويىچە كۆرسەتمىڭىز نىڭ سىز چوقۇم ئىشىنىمەن

 سىز ، بولىدىكەن قىلغىلى ئىشالرنىمۇ ئويلىمىغان تىرىشسىال ، يۇقكەن ئادەم دۆت دۇنيادا ئوياليمەن،

 بېرىپ كۆرسەتمە كۆيۈنۈپ ئۇيغۇرلىرىمىزغا تۇرۇپمۇ شئالدىرا بىلەن تەتقىقاتالر نۇرغۇن تاپتى مۇشۇ

 ئاقىۋەت بىلمەي قىالرىنى نىمىش قالغان ھاڭۋېقىپ ھازىرقى نەسىھەتلەر بۇ ،ئىشىنىمەن كېلىۋاتىسىز

 مەن ،مانا ئوياليمەن دەپ بولىدۇ پايدىسى بىر چوڭ ياشالرغا دەك مەن كىركىتىۋاتقان يولغا يامان

 ۋاقتىڭىزنى ئۈچۈن ئىشلىرىم بۇ مىنىڭ ئىلىپ ۋاقتىڭىزنى قىممەتلىك تىناھايى مىسالى، تىپىك بۇنىڭ

 ھېسسىياتىنى نىڭئۆزۈم پاراڭلىشالىغىنىمدىن بىلەن سىز تاپتا مۇشۇ مەن، خىجىل قويغىنىمدىن ئىلىپ

 گۈللەپ ، تىلەيمەن تەشەككۈر كۆپ سىزگە ، بولمايدىكەن قىلمىسام ئاز گەپنى.  باسالمايۋاتىمەن

 ئېلخەت،.  قاينام قەمىردىن كۈتۈپ بىلەن زۈمكۆ تتۆ بېرىشىڭىزنى كۆرسەتمە ، ئاكا نئەركى ياشناڭ

2008-1-31. 

 

اتىقان ( بۇ تىما ھەقىقىتەن ياخشى ئىكەن.تەربىۋى ئەھىميىتى ئىنتا يىن چوڭ.ئادەم ئىزدەۋ145)

تپ كۇرس نەرسگە ئىگە بولغاندەك بولودو. ئىزدىنۋاتىغان ئويغور ياشلىرىمز ئۇچۇن ياخشى يولىنى

 رەخمەت. كۆپدىق ئەپەندىگە ىبىرىپتو. ئەركىن س

 

 ( مەن ئەركىن ئاكىدىن ئاجايىپ بىر يۈرەكنى كۆردۈم.دىيارىم مۇشۇنداق ماقالىالرنى146)

ان ويسا( قالغ)بولسا دىيارىم ئەركىن سىدىقىنىڭ ماقالىلىرىنى يىغىپ نادىرالپ ق نىمىشقا نادىرلىمايدۇ؟

ڭ كىن ئاكىنىئاز. دىيارىمدا ستراگىيىچىلەر نىمىشقا ئاز. بىز نىمىشقا ئەرتورالرنىڭ كۆرۈلۈش نىسبىتى 

 ياخشى نىيىتىگە ئەمەلىي ھەركىتىمىز بىلەن ماسالشمايمىز؟ بىلىگكە چىقسا نىمە بوپتۇ؟

ئىزچىل  پەن ئالىملىرىدا تەبىئىيپەنچىلەر ئاتالغۇسىنى ئويلىشىپ باقسا.... ئىجتىمائىيئاپتور 

ئەركىن  .گە نىسبەتەن بىر خاتا قاراش بار. ئىجتىمايى پەن بىر مىللەتنىڭ روھىھالدا ئىجىتىماى پەن

 ئاكىغا ئەسەت سۇاليماننىڭ كىتابلىرىنى كۆرۈپ بېقىشنى تەۋسىيە قىلىمەن.

 

 ك،ئاغرىنىش ئىدىيىسى كۈچلۈ ىرىنىڭ پىسخىكىسىدا يۆلىنىۋېلىش،( ھازىرقى ئۇيغۇر ياشل147)

 .........بولۇشىپۇرسەتنىڭ كەم  بولغىنى چەكلىمىسى، ئەڭ مۇھىم ئىزدىنىش روھى كەمچىل.

 .يىن چوڭكەنما نىڭ تەربىيۋى ئەھىميىتى ئىنتارەخمەت. بو تى كۆپدىق ئەپەندىگە ىئەركىن س

 

ىر ب( رەھمەت ئەركىن ئاكا. مەن دەل ئۆز ئالدىمغا شىركەت قۇرۇش يولىدا ئىزدىنۋاتقان 148)

خىمۇ كۆپ يرۇسا مەن بۇ يازمىڭىزنى تېۇرى بولدى.خۇدايىم بخېلى زور تەسىياش. بۇ يازمىڭىزنىڭ ماڭا 

 ئۇيغۇر ياشلىرىغا يەتكۈزۈش ئۈچۈن تىرىشىمەن.

 

كەن تىما ( بەك ئەھمىيەتلىك تىما بۇپتۇ ھەممىىمىزنىڭ بېلىۋېلىشىغا تىگىشلىك مەسىلىلەر ئى149)

 ئىگىسىگە كۆپ رەخمەت
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ۈچىلەرگە ول ئاچقۇچىالرغا ، پۇرسەت ئىزدەنگ( بەكمۇ ئەھمىيەتلىك تىما يولالپسىز ؟،،،،،، ي150)

 ىلىمەن .قرەك يوللىنىشىنى ئۈمۈت كۆپرەخمەت سىزگە ؟،،،،،،،،،،، مۇشۇنداق تىمىالرنىڭ  مەنسۇپتۇر .

 

ۋەتەن ياشلىرىنىڭ كەلگۈسى  ( ئەركىن سىدىق ئاكىمىزغا كۆپ تەشەككۈرلەر بولسۇن!151)

ە لىنىشالر ۋيۈرەك سوقمىغاندا، بۇنداق ئىزتىراپلىق ئويئۈچۈن قايغۇرمىغاندا، ئۇالرنىڭ ئەتىسى ئۈچۈن 

 تەخىرسىز تەۋسىيىلەر تۇغۇلماستى.

ەپ، ۋەتەن زېمنىدا تۇرۇپ ياشاۋاتقان ياشلىرىمىز ئىچىدە ئەلۋەتتە قۇرۇق قول ئىگىلىك تىكل

ۆرمىتىنى تاپقانالرمۇ ئەلۋەتتە ئاز ئەمەس. قىممىتى ۋە ھ-شىركەت قۇرۇپ ئۆزىنىڭ كىشىلىك قەدىر

ساۋاقلىرىنى -ەجرىبەئىزلىرى ۋە ت-مەسىلە، شۇالرنى دەل ۋاقتىدا بايقاپ، ئۇالرنىڭ ئىش

ىنىڭ يەكۈنلەيدىغان، باشقىالرغا ئۇقتۇرىدىغان، ھەممەيلەنگە ئۆرنەك بولىدىغان سورۇن ۋە ۋاسىت

ىكى كەملىكىدە ئەمەس، شۇ ئىگىلىك تىكلىگۈچىنىڭ ئۆزىنى ئىپادىلەش ئۇسۇلى ۋە ئىگىلىك تىكلەشت

گىلىك تىكلەشنىڭ يالغۇز ئۆزىنىڭال ئىشى ئەمەسلىكىنى بىلىشتەك بىر نىشانىدا. ئى-مۇددىا-ەقسەتم

سىگە ئومومىيلىق ئوقۇمىنىڭ، كوللېكتىپلىق روھنىڭ ياكى بىر مىللەت، بىر قوۋم، بىر توپ دەرىجى

 كۆتۈرۈش ئىقتىدار مەسىلىسىدە.

 

ى مۇددىاسى تۆۋەندىكىلەردىن ( نەقىل: كۆپ سانلىق كىشىلەرنىڭ شىركەت قۇرۇشتىك152)

 ئىبارەت:

 * پۇل تېپىپ باي بولۇش

 * كەسىپتە يۇقىرى پەللىگە چىقىش

 * كەسىپ بىلەن تېخنولوگىيىدە يېڭىلىق يارىتىش

 * ئۆزى ياخشى كۆرگەن جايدا ياشاش

 * ئۆز تۇرمۇشىنى خاتىرجەم قىلىش

تساقمۇ، ئەمما جۇڭگو گەرچە يۇقىرىدىكى قاراشالرنىڭ ھېچقايسىسىنى خاتا ئەمەس دەپ ئېي

ەنال شىنجاڭ ۋەزىيىتىدە، شىركەت قۇرۇشتىكى مەقسەت ۋە مۇددىا يۇقىرىدىكى بىر قانچە نۇقتا بىل

 چەكلىنىپ قالمايدۇ.

ورى")(. شىركەت قۇرۇش مەسىلىسىدە مېنىڭ بىلىدىغان تەۋسىيە تور بېكەتلىرىدىن "ئوقيا بايلىق ت

قا ھازىرالش تەبىرى ۋە ئاالھىدىلىكى، شىركەت قۇرغۇچىالر بۇنىڭدا شىركەت قۇرۇش رەسمىيىتى، شىركەتنىڭ

ەزمۇنالر تېگىشلىك شەرتلەر، شىركەت قۇرۇشنىڭ تەرتىپى، يېڭى شىركەت قانۇنى...قاتارلىق خېلى كۆپ م

 بار.

شىركەت قۇرۇپ، ئۆز ئىگىلىكىنى يارىتىش يولىدا تىرىشىۋاتقان بىر دوستۇمنىڭ ئېيتىشىچە، شىنجاڭ 

ت قۇرۇش كۆپ كۈچ تەلەپ قىلمايدىغان ئىشكەن. مەخسۇس ۋاسىتىچى شىركەتلەرنىڭ ىدە شىركەشارائىت

ياردىمىدە قانداق خاراكتېر ۋە ساالھىيەتتىكى شىركەتنى قۇرماقچى بولسىڭىز قىسقا ۋاقىت ئىچىدە گەرچە 

ىن مەبلىغىڭىز بولمىسىمۇ، تېزال قۇرۇپ چىقااليدىكەنسىز. ئەمدىكى گەپ، شىركەت قۇرۇپ بولغاندىن كېي

ئۇنى ئەڭ ئاۋۋال بىر يىل ساقالپ قېلىش، ساقالپ قالغان ئاساستا تەرەققىي قىلدۇرۇش، ئاخىرىدا 

تەرەققىيات جەريانىدا مۇكەممەللەشتۈرۈش خىزمەتلىرى ئىكەن. بۇ دوستۇم ھازىر خېلى كۆپ 

ڭ ئەڭ چوڭ كرىزىسالرغا دۇچ كېلىپ قاپتۇ. ئۇ ئۆزى بىر تېخنىكا خادىمى، بۇرۇندىنال تېخنىكىدا ئۆزىنى
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ئارتۇقچىلىقىنى نامايەن قىلىپ كەلگەن، ئەمدى شىركەت ھالىتىدە ئۇ ئۆزىنى تېخىنىكا ئورۇندا قويۇشمۇ 

ياكى باشقۇرغۇچى ئورۇندا قويۇشمۇ، تېخنىكىدىن باشقا مەسىلىلەر )مالىيە، باشقۇرۇش، ئادەم كۈچى، 

لىش كېرەكمۇ ياكى باشقىالرنى نىمۇ ئۆزى قى تەشۋىقات، ماركېتىڭ، ئوبورۇت، خام ئەشيا...(-ئېالن

تۈن ئويالشمىسا بولمايدىغانلىقىنى -تەكلىپ قىلىش ئىشلىتىشمۇ....دېگەندەك مەسىلىلەرنى كۈنى

ئەسكەرتىپ ئۆتتى. ئۇنى ئەڭ زور دەرىجىدە قىينىغىنى بازار ئېچىش جەھەتلەردە دۇچ كېلىدىغان 

رۇنالر بىلەن بولىدىغان سودا ئو-كەسپىي ئورگان-كوللېكتىپ خېرىدارالر مەسىلىسىدە ھۆكۈمەت

ھەمكارلىقىنىڭ ناھايىتى ئەبجەش تۈس ئالىدىغانلىقىنى، يالغۇزال سودا ئەخالقى ۋە پرىنسىپى بويىچىال 

بۇالر بىلەن مۇامىلە قىلغىلى بولمايدىغانلىقى، مۇناسىۋەت ئىلمى دېگەن ئۇقۇمنىڭ بۇنداق خېرىدارالر 

 انلىقى...قاتارلىقالر ئىكەنلىكىنى سۆزلەپ ئۆتتى.توپىدا ئەڭ زور دەرىجىدە ئورۇن ئىگىلەيدىغ

 

ىمۇ ( مەن ئەركىن سىدىق ئەپەندىنى بەك ھۆرمەتلەيمەن ، ئۆزى بىزدىن يىراق يەردە بولس153)

الدى دى ئكۆڭلى يەنىالر ئۆز مىللىتىدە ، بۇ روھ مىنى بەك تەسىرلەندۇردى ، ئەركىن سىدىق ئەپەن

گە كۆپ ماقالە ئىالن قىلدى ، ئەركىن سىدىق ئەپەندى «رسىداتوغى ئۇيغۇرال»كەينى بولۇپ خېلى كۆپ 

 رەخمەت، تىنىگە ساالمەتلىك ئىشلىرىغا ئوڭۇشلۇق ئاسانلىق تىلەيمەن..

 

دى الغان ئادەمگە ئۇسسۇزلۇق بەرگەندەك ئادەمنى ھەجەپمۇ مەمنۇن قىلقز ۇلدە ئۇسسۆ( چ154)

 بۇ تىما. ئەركىنكامغا كۆپ تەشەككۇر.

 

بەك مۇھىم تېما ئىكەن. يولۇمغا يەنە بىر نۇرلۇق چىراق ياندى.ئالال ( مەن ئۈچۈن 155)

 ئەجرىڭىزنى بەرسۇن.

 

نىڭ ( مەن ئۆزەمنىڭ بەزىبىر باشتىن ئۆتكۈزگەن تەسىراتلىرى ئارقىلىق ئەركىن ئاكىمىزى156)

 يۇقارقى سۆزلىرىنى ئاز توال دەلىللەپ ئۆتمەكچى :

مدىن قۇرۇق قول ئايرىلىپ ،ناھىيە بازىرىغا لەئائىەلۇم سەۋەپلەر بىلەن يىلى م - 2002مەن 

ى يمانلىرىنكەلگەن ، دەسلەپتەباشقىالرنىڭ قولىدا ئىشلەشنى ئويلىغان ئىدىم . چۈنكى مەن ئېلىكتىر سا

توك  ۋىئائىلىرېمونت قلىشتا خېلى مۇكەممەل ئاساسىم ۋە تەجرىبەم بار ئىدى . ئەمما شۇ ۋاقىتتا 

قان جىرىنىڭ ئورنىنى رەقەملىك توك يولى كۈنسايىن ئىگەللەۋاتئۈسكىنىلەرنىڭ تەقلىدىي توك زەن

ۈنۈپ يۇتېر ئۈگبولغاچقا ، رەقەملىك توك يولىنى تازا چۈشىنىپ كەتمەيتتىم . شۇڭالشقا ئازراق ۋاقىت كومپ

نى تەستە يۈەنلىك ئۆينىڭ ئىجارىسىنى ئاران تۆلەپ قورساق 30باقماقچى بولدۇم . ئەمما مەن ئايلىقى 

 ئىدىم . بېقىۋاتقان

ۈزەپ رېمونتچلۇقۇم ئەسقاتىپ قېلىپ ، ئۆي ئىگىسىنىڭ بۇزۇلۇپ كەتكەن رەڭلىك تېلىۋوزىرىنى ت

 بېرىپ ئىجارە ھەققىنى ئازراق كەينىگە سوزدۇم .

ىدا ، خەنزۇچە تىلنى ياخشى بىلگەنلىگىم ئۈچۈن ، مىڭ تەستە بىر خەنزۇ يولداشنىڭ باسمىخانىس

 تەرجىمە قىلىپ بېرىپ ، ئازراق پۇل تاپتىم .تەرجىمە قىلىدىغان ئىشالر بولسا 

ئاندىن كېيىن بىر كومپيۇتېر كۇرسىغا كىرىپ ئوقۇدۇم . مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن دەرس ئۆتىدىغان 

ئوقۇتقۇچى يوق ، ئۆزەم كىتاپخانىدىن كىتاپ سېتىۋېلىپ ، شۇالرغا قاراپ ئولتۇرۇپ ، كومپيۇتېر 
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ھتايج سەۋەبىدىن ياللىنىپ ئىككى ئاي ئىشلىدىم . بۇ كۈن بولغاندا بىرسىگە ئې 15ئۈگەندىم . 

جەرياندا كۈندىزى باشقا ئىشالرنى قىلسام ، ئاخشىمىسى كېچىچە ئۇخلىماي ماڭا ئىشلىتىش بەرگەن 

 كومپيۇتېردىن پايىدىلىنىپ بىر نەرسە ئۈگەندىم .

ۈچلۈك كى بەكال ئۇنىڭدىن كېيىن بىر نەچچە ئورۇندا ئىشلىدىم . مەندە مەسئۇلىيەتچانلىق تۇيغۇس

 . )ئۇالر بولغاچقا خېرىدارالرنى ئىمكان بار رازى قىلىپ خوجايىنلىرىمنىڭ ياخشى باھاسىغا ئېرىشتىم

 بىلەن ھازىرغىچە ھەمكارلىشىپ كېلىۋاتىمەن .(

كېيىن بىر ئىچكىرىدە كەسپ ئوقۇپ كەلگەن دوستۇم بىلەن بىرلىشىپ بىر اليىھەلەش ئورنى 

مەن  .شى كېلىپ ماڭا بىر قۇرۇلۇش ئۈچ ئۆلچەملىك خەرىتىسى سىزدۇردى قۇردۇق .بىر كۈنىسى بىر كى

 خەرىتىنى سىزىپ بولغاندىن كېيىن ئۇ كىشى ماڭا :

ىالي مۇشۇنچىلىك تېخنىكا تۇرۇپ نىمەدەپ مۇنداق چەت يەرگە دۇكان ئاچتىڭالر ، مەن ياردەم ق

ادەمنىڭ ئيسىلەر دىدى . مەن ئۇ ئوبدان يەردىن دۇكان ئېلىپ ئېچىڭالر چوقۇم ياخشى تەرەققىي قىالال

گېپىگە ئانچە ئىشىنىپ كەتمەي ئاغزىمدىال بولىدۇ دەپ قويدۇم . كېيىن تەربىيلەش مەركىزى 

ى دىدى . ئېچىۋاتقان بىر دوستۇمغا بۇ ئەھۋالنى دىۋىدىم ، ئۇ ئىككىمىز ھەمكارلىشىپ مەكتەپ قۇرايل

ۆۋەن ەن مەسئۇلىيەتچانلىق تۇيغۇسى بەك تمېنىڭ بىلەن ھەمكارالشقان دوستۇمدا بىلىم بولغان بىل

 ( بولغاچقا ) بەلكىم مۇشۇ دوستۇممۇ بۇ يازمىالرنى كۆرىشى مۈمكىن ئەمما بۇ ئەمەلىي ئەھۋال

ىم ، ئۇ مەن بۇ دوستۇمنىڭ گېپى بىلەن اليىھەلەش ئورنىنى تاشالپ ، ھېلىقى كىشىنى ئىزلەپ بارد

ۇ ئەن . مەن ئەھۋالنى ئېيتىشىم بىلەن تەڭ ، ئەسلىدە ناھىيىدىكى مەلۇم بانكىنىڭ مۇدىرى ئىك

رنى ئۆتەپ يۈەن تەستىقالپ بەردى . پۇلنى بىر كۈندىال بارلىق رەسمىيەتلە 35000ئىككلىنىپ تۇرمايال 

كارالشما ئېلىپ بولدۇم . ئەتىسى بىر نەچچە دوستۇم ماڭا ئۆز ئالدىڭغا ئىش قىلغىن ، ئامال بار ھەم

ىكەن . رىنداش مىللەتلەر ھەمكارلىشىش تۇيغۇسى كەمچىل دەپ قارايددىدى . مەن بىز ئۇيغۇرالرنى قې

مەن بىزنىڭ ئۇنداق ئەمەسلىگىمىزنى كۆرسۈتۈپ قويماقچى دىدىم . شۇنىڭ بىلەن تەربىيەلەش 

غا خېلى مەركىزىنى مەكتەپ قىلىپ قانۇنلۇق تىزىمغا ئالدۇرۇپ ئاچتۇق . بۇ دوستۇم دەسلەپتە ئىشالر

لدۇردى . رەسمىيەتلىرىنى بېجىرىشتا ،ھەمدە ئۆزىنىڭ نامى بىلەن تىزىمغا ئاكۈچىدى بولۇپمۇ مەكتەپ 

بۇ  ،چۈنكى ئۇنىڭ كادىرالر ئىدارىسىدا تونۇشلىرى جىق ئىدى . مەن بولسام باشالنغۇچ سەۋىيەدە 

 نى نورمالناھىيىگە يەرلىك ئەمەس ئىدىم ئۇ بولسا تېخنىكوم پۇتتۈرگەن ، يەرلىك بولغاچقا مەن بۇالر

غىمۇ ل دەپ پىسەنت قىلمىدىم . مەكتەپنى قۇردۇق ئەمما شۇنىڭ بىلەن مېنىڭ تاماق يەيدىغانئەھۋا

مەن ، ۋاقتىم چىقماس بولۇپ كەتتى . ئەتىگەندە كومپيۇتېر دەرسى ۋە ياكى جەنزۇ تىلى دەرسى ئۆتى

 ڭچۈشتىن كېيىنمۇ شۇنداق . كەچلىگى بولسا كۈندىزى خېرىدارلىرىم ئەپكېلىپ قويغان ئىشالرنى

سا وستۇم بولاليىھەسىنى قىلىش . ئىشقىلىپ ساراڭ بولۇپ قالمىدىم . ھالىمدىن كەتتىم . ھەمكارالشقان د

ى قاتتىق دېتال قىسمىدىن دەرس بېرەتتى . يۈكۈمنى ئازراق يېنىكلىتىش مەقسىدىدە بۇ دوستۇمن

رۇمچىدە لدۇرۇپ ئۇئۈرۈمچىگە پروگرامما تىلى ئۈگۈنۈپ كېلىش ئۈچۈن ماڭدۇردۇم .. ئۇ مېنى ھەيران قا

 پروگرامما تىلى ئۈگەتكۈدەك تۈزۈك يەر يوقكەن دەپ بىر ئايچە تۇرۇپ قايتىپ كەلدى .

مەن بۇنىڭغا ئۈندىمىدىم . بۇ مەكتەپنى بىر يېرىم يىل ئېچىپ ئاخىرى چىدىمىدىم . اليىھەلەرنى 

ىم ماۋۇ يەرنى مۇئەلل قىلمىسام خېرىدارالر رەنجىيدۇ . دەرس ئۆتمىسەم ئوقۇغۇچىالر . ئوقۇغۇچىالرنىڭ

بىلمەي قالدۇق چىقىپ كۆرۈپ باققان بولسىال دەپ ئىشخانامغا كىرگەندە ، مۇشۇ بالىالرنى سەھراالردىن 

نۇرغۇن ئۈمۈت بىلەن ئېلىپ كەلگەن ئاتا ئانىالرنىڭ مىسكىن چىرايىنى ئەسلەپ ئۇالرغا يۈز 
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مىڭ سوم 15بولۇپ ، كىم يېنىۋالسايىللىق تۈزۈلگەن  4كېلەلمەيۋاتقاندەك ھىس قىلدىم . . توختام 

مىڭ يۈەن پۇلىنى تۆلەپ بېرىش 15تۆلەشكە كېلىشكەن ئىدۇق . مەن بانكىنىڭ كېيىنكى يىلىغا قالغان 

ھىساۋىغا مەكتەپنى تاشالپ يېنىپ چىقىپ ، ئۆز ئالدىمغا ئايالىم بىلەن بىرگە اليىھەلەش ئورنى قۇرۇپ 

ان سىرتىغا ۋىۋىسكا ئاسمىدىم . ئەمما بىر كۈن بىكار ھازىرغىچە داۋامالشتۇرۇپ كېلىۋاتىمىز . دۇك

قالمىدىم . بۇرۇنقى دۇكاننىڭ خېرىدارلىرى ، مەكتەپنىڭ بىر قىسىم ئوقۇغۇچىلىرى ئىش بولسىال ئىزلىپ 

كېلىدۇ . بەزىلەر ۋىۋىسكىسى يوق دۇكان تۇرۇپمۇ ، دۇكىنىڭىزنىڭ ئەھۋالى ياخشى دەپ قويىدۇ . مەن 

ى مەن ئەمدىلەتتىن خوجايىن بولسا قانداق بولىدىغانلىقىنى ھىس قىلماقتىمەن . كۈلۈپال قويىمەن .چۈنك

 مېنىڭمۇ بۇندىن كېيىن داۋاملىق كېڭىيىش ئارزۇيۇم بار.

 . ھىس قىلغىنىم : مەسئۇلىيەتچانلىق تۇيغۇسى كۈچلۈكلەر كۆپلەپ مەيدانغا كەلسە بولغۇدەك

 .ىنااليدىغانالر كۆپەيسە بولغۇدەك بىلىمگە قاناەت قىلمايدىغان ، مەنمەنچىلىكتىن ساقل

ئىشلىگۈچىلەردە : مەن خوجايىنىمغا ئىشلىمەيمەن بەلكىم كەڭ ئېھتىياجلىقالر ئۈچۈن 

يدۇ . ئىشلەيمەن . خېرىدارنىڭ يانچۇقىدىن پۇل چىقمىسا ، خوجايىنىمنىڭ يانچۇقىدىنمۇ پۇل چىقما

ەك دىغان قاراش شەكىللىنىشى كېرنى قەدىرلەي دەيشارائىتشۇڭالشقا خوجايىنىم يارىتىپ بەرگەن 

 دارالرنىڭئىكەن . بۇنداق بولغاندا خوجايىن تەبئىيال ئىشلىگۈچىدىن رازى بولۇپ قالماي ، يەنە خېرى

 .ئىشەنچىسىگە ئېرىشەلەيدۇ . بۇ ئارقىلىق كېيىنكى ئىشلىرى ئۈچۈن ئاساس ھازىرالشقابولىدۇ 

 م كەلگەندە تەخىر قىاللمىدىم .ئەسلىدە ئويلىنىپ يازاي دىگەن ئىدىم . ئەمما ئىلھا

ولدى . ب) يۇقارقى بايانالر ، بىزدىكى بەزىبىر ساقالنغان مەسىلىلەرنى كۆرسىتىپ بېرىش ئۈچۈن 

 باشقىچە مەقسەت يوق ، قااليمىقان ئىنكاس يازماسلىقىڭىزنى ئۈمۈت قىلىمەن.(

 خاتالىق بولسا تۆۋەنچىلىك بىلەن قوبۇل قىلىمەن ، كۆپچىلىككە رەھمەت

 

تلىقىنى ( ھەي .......شىركەت قۇرماق ئاسان بولغان بىلەن ئۇنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ، مەۋجۇ157)

اپالماي ساقالپ قىلىش بىرگەپتە . نۇرغۇنلىغان ياشلىرىمىز ھەم ئوقۇش پۈتتۈرگەن لەر چىقىش يولى ت

 زگىلگىچەزۇن مەشىركەت قۇرۇپ چىقىش يولى ئىزدە ۋاتىدۇ بۇ غۇ بىر ياخشى باشلىنىش لېكىن يەنە شۇ ئۇ

 مەۋجۇتلىقىنى ساقالپ قىلىش

 

ەرزەنىتلىرىنىڭ غېمىنى قىلىدىغان ئالىمالر كۆپرەك ... ئۇيغۇر پ.كۆپ رەھمەت  -( كۆپتىن 158)

 چىقىسىدى. 

 

( مەن ئەركىن ئاكامنىڭ يازمىلىرىدىن كۆپ نەپ ئېلىۋاتىمەن. ھەمدە شۇ بويىچە 159)

 تەشەككۈر. تاكاممۇللۇققا قارا پ ئىنتىلىۋاتىمەن.كۆپ

 

مۇ ( شۇنداق ، تەرەققى قىلدۇرۇش بىر قەدەر تەس بولسا كېرەك ، مېنىڭ بەزق دوستلىرىم160)

 شىركەت قۇردى لېكىن تەرەققى قىاللماي ....ھەي ئەپسۇس .....

 

( مەن ئەركىن سىدىق ئەپەندىمنىڭ تىمىلىرىنى ياقتۇرۇپ ئوقۇيمەن ۋە ئۆزەمنىڭ تۇرمۇشىغا 161)

چۈشۈرۈپ بىسىپ چىقىرىپ ساقالپ قويىمەن. بۇ جەرياندا ياۋۇز  دائىمىمەن. ھەم تەدبىقالشقا تىرىش
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ئەپەندىمنىڭ زور كۈچ ۋە ۋاقىت ئاجرىتىپ بۇ تىمىالرنى يولالپ تۇرغانلىقىغا رەخمەت ئىيتىمەن. 

 داۋاملىق يولالپ تۇرۇشىڭىزغا تەشنامەن.

 

پتە دەرسلىك كىتاپالرنى كۈرۇپ ىنىپنى پۇتتۇردى ،مەنمۇ دەسلەس-1( مېنىڭ باالم قوش تىل 162)

،ھەيران قېلىپ بۇ نىمە ئىش دەپ قالغان،پەقەت ئۇيغۇرچە.بالىالرنىڭ بېسىمى راسال بەك 

ىرەي سىمغا ئۇچرايدىكەن،شۇ بالىالرغا ئۈيدە تەكرار قىلىپ بئانىالرمۇ بې-ئېغىركەن،بالىالر ئەمەس ئاتا 

اپ باال تېخى بىلەلمەي قار ياردەم قىاللمىغان،انا ئ-دىسە ئۇ خەتلەرنى تونۇپ چۇشۇنۇش كىرەك،يا ئاتا

ىلەر بەز ،قك چۇشۇنۇپ كىتەلەيدۇ ؟بەك جاپالىتۇرغان ،دەرس ۋاختىدا سۈزلىگەننى بالىالر قانچىلى

قنى ر كۈپ سانلىلېكىن ياردەم قىاللمايدىغانال )ئاز بىر قىسىمالر(، بالىلىرىغا ئازراق ياردەم قىالاليدۇ

 بالىالر يا ئۇياق ئەمەس،يا بۇياق ئەمەس.  ئىگەللەيدۇ.شۇنىڭ بىلەن بۇ

 

 راقيى سىزنىڭ بىلەن ئالدى مەن!  ئەپەندى بىلىمخۇمار ھۆرمەتلىك ئەلەيكۇم ئەسساالمۇ( 163)

 تىل ، ئادىتى-ئۆرپ مىللىي ئۇيغۇرالرنىڭ بېرىۋاتقان يۈز نۆۋەتتە دىيارىمىزدا ئانا تۇرۇپمۇ چەتئەللەردە

 ، ىئەھۋال ئەركىنلىك قاتنىشىش ئىشالردىكى دىنىي قانۇنلۇق ، ئەھۋالى قوللىنىش يېزىقىمىزنىڭ-

 امائارىپىمىزد مىللىي ۋە ئەھۋالى زەھەرلىنىش ئىدىيەسىدىكى زىيالىرىمىزنىڭ مىللىي ھازىرقى

 ىكىئەتراپىمىزد دىيارىمىزدىكى گەرچە خىرىسالرنى بېرىۋاتقان يۈز ئاشكارە ئوچۇق كۆرۈلۈۋاتقان

 ىيازالرغائىمت مۇئەييەن قىلىشتا ئىنكاس ئورۇنالرغا مۇناسىۋەتلىك ، ئىگە ھوقۇققا يۈكسەك بىر بەزەن

 تىمەنپەئى شەخسىي ئۆزىنىڭ كىچىككىنە قايمۇقۇپ بواللماي قىلىپ ھېس قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئىگە

 ىممۇھ تېگىشلىك قوغدىلىشقا مىللىتىمىزنىڭ تەمەسىدە سۈرۈش پەيزىنى ھوقۇقنىڭ ئۆسۈپ يۇقىرىغا

 ئەپەندى بىلىمخۇمار پەيتتە مۇشۇنداق كېتىۋاتقان كىرىپ ھاڭغا چۇڭقۇر چىقىرىۋاتقان ايۇقق ئىشالرنى

 ، سوققاچقا ئۈچۈن مىللىتى ئۇيغۇر يۈرىكىڭىزنىڭ تۇرسىمۇ يىراقتا خىلى دىيارىمىزدىن سىزنىڭ

 ىدارايون شىنجاڭ نۆۋەتتە ئاجرىتىپ ۋاقتىڭىزنى زور بۇلىغاچقا كۈچلۈك غۇرۇرىڭىز ، ۋىجدانىڭىز

 تارتىپ دىققىتىڭىزنى يۈكسەك سىزنىڭ مەسىلىسى« قوش تىل» مائارىپىمىزدىكى رۈلۈۋاتقانكۆ

 ەزكۇرم سۇنۇپسىز بىزگە تەمىنلەپ بىلەن ماتېرىيالالر بۇلغان قىممەتلىك مۇناسىۋەتلىك مۇشۇنىڭغا

 رچۇڭقۇ خىلى جەھەتتىكى بۇ سىزنىڭ بۇلىدىكى كۆرۈۋالغىلى شۇنى دىن ئىدىيىلەر ماقالىڭىزدىكى

 تۇلىمۇ زىيالىرىغا ئۇيغۇر ئىدىيەدىكى ئىلغار ئوخشاش سىزگە مانا بىز نەتىجىسى ئىزدەنگەنلىگىزنىڭ

 قۇيۇپ دىئاگنوز توغرا ۋاقتىدا ئۆز ۋاقىت ھەر تەقدىرىگە مىللەتنىڭ ئوخشاش سىزگە موھتاج

 ولالري ىيقانۇن يوسۇندا ئىلمىي بەلكى ئەمەس ھاياجانلىنىش قۇرۇق بىلەنال ھېسسىيات ماڭااليدىغان

 ۇقۇتۇشقاي ۋە خەۋپىگە يۇقۇلۇش ھۆرمىتىمىزنى- ئىززەت ، مەنپەتىمىزنى ھوقۇق ئۆزىمىزنىڭ ئارقىلىق

 تېپىپ بىرلىكتە يوللىرىنى قىلىش ھەل بايقاپ ۋاقتىدا ئىدىيەلەرنى ناتوغرا بۇلغان سەۋەبچى

 ! كېرەك بولۇش روھ مىللىيچە چىقااليدىغان

 سەرپ ۋاقتىنى كۆپ شۇنچە ئۈچۈن نېمە توغرىسىدا «ش تىلقو» نېمىشقا ئەپەندى بىلىمخۇمار

 مىللىتىمىزگە مۇئەللىم ھەسەن ئابلىز لىكسىيەچى ئاتالمىش سېپىدىكى مائارىپ ئۈچۈن نېمە ؟ قىلىدۇ

 ئارقىلىق مېتودى سۆزلەش ئىقتىدارىدىكى ئۆزىنىڭ مەسىلەرنى ساقلىنىۋاتقان بولۇۋاتقان مۇھىم ئەڭ

 ئەۋالدالرغا كەلگۈسىدىكى مىللىتىمىزنىڭ مۇھىم مۇشۇنداق بالىالرغا ۋە رئانىال ئاتا جامائەتكە كەڭ

 ئاتالمىش بۇ چۈنكى ئاددىي ناھايىتى بۇ سۆزلىيەلمەيدۇ؟ لېكسىيە قىلىپ سۆزلەرنى ھەق
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 بۇلىسىمۇ بار يۇق كاللىسىدا ئىدىيە كېلىۋاتقان تەكىتلەپ بىز يەنى غۇرۇر ، ۋىجدان لىكسىيەچىمىزدە

 قانداق تەقدىر ئەۋالدالرنىڭ ئېقىمغا شۇ بولسا قاياقتا يۆنىلىشى شامالىنىڭ ىدەكئۆتكىن دەپ ئۆزى

 نەپرەت قىلىدۇ تەخسىكەشلىكىنى ، چالىدۇ دىبىنى كېتىدۇ ئېغىپ ئويالشمايال كېتىشىنى بولۇپ

 كۆڭۈل ئىشالرغا مۇشۇنداق نېمىشقا ئىدىيەلەردىكىال ئەپەندىدەك بىلىمخۇمار ئەمدى!!!  ئۇنداقالرغا

 ، تارىخىنى مىللىتىنىڭ ئۆز كىچىكىدىن بۇنداقالر ئاددىي ناھايىتى ئىزدىسىڭىز جاۋابىنى بۇنىڭ ىدۇبول

 مۇشۇنداق تەسىرىدە كەلگەنىڭ بولۇپ كۆڭۈل تارتىپ كىچىكىدىن يېزىقىغا - تىل ، ئادىتىنى ئۆرپ

 ئىدىيەنى مۇھىم ئەڭ ئىدىيە قېرىنداشالر كىچىك - چوڭ مۇنبەردىكى شەكىللەنگەن ئاڭ ۋە ئىدىيە

 سىياسىي جۇڭگودا نېمىشقا ئاسان ئەڭ قىلماق كونترول بىزنى بولدى ئۆزگەرتىۋېتىدىكەن يولدا تىنچ

 قىلىشتىن كونترول ئاۋۋال ئەڭ ئىدىيەنى شۇ دەل تۇتىدۇ چىڭ نى ئۆگىنىش بۇ ئۆگىنىش ئۇ ئۆگىنىش

 باغداش ، ئەپەندى ئىلىم ، ئەپەندى دىۋە ، ئەپەندى بوزقىر مۇنبىرىدىكى باغداش بىز شۇڭا ئىبارەت

 كۆڭۈل ئۇيغۇرۇمغا ھەقىقىي باغداشدا ئىشقىلىپ ئەپەندى سېزىم ، ئەپەندى 20 ماشال ، ئەپەندى

 ئۇالرنى مەن ، قەدىرلەيلى ئۇالرنى موھتاج كىشىلەرگە مۇشۇنداق بىز مانا مۇنبەر يىغىلغان بۆلىدىغانالر

 بۇ بىلەن ئىزدىنىشى كۈچۈشى ئادەمنىڭ قانچە ربى كۈچىدى بەك ئۇالر قىلىدۇ ئازلىق مەدىلىسەمۇ قانچە

 ئۈچۈن مىللىتىمىز كېيىنكى بۇندىن ئەپەندىنىڭ بىلىمخۇمار ئاخىرىدا!!!  قالمايدۇ بولۇپ ھەل ئىشالر

 !!! سىزگە رەھمەت تىلەيمەن بولۇشىنى ساالمەت تىنىنىڭ ئەزىز ۋە ئىشلىرىنىڭ ئىزدەنگەن

 

ادەم ئيغۇربولغۇچى ئويلىنىشقا تىگىشلىك...ھەر بىر ( ياخشى يىزىلغان ماقالە، ھەربىر ئۇ164)

 ىدە بولسىمۇ كۈچەش كىرەك.دائىرئۆزى قىالاليدىغان 

 

غا ئەۋەتىپ باقىدىغان ماقالىكەن. ھەي .... مېنىڭچە ژۇرنىلىى" مائارىپ( "شىنجاڭ 165)

 غا چىقىرىشقا پېتىنالمايدۇ.ژۇرنالدىكىلەر ژۇرنال

 

ىياسەت ڭ بۇنىڭدىن كېيىن قانداق بولىدىغانلىقى توغرىسىدا سئۇيغۇرالرنىڭ ئانا تىلىنى( »166)

 تۈزۈشكە ئوخشاش چوڭ ئىشالرغا ھەممە ئۇيغۇر كۆڭۈل بولۇشى كېرەك.

ىچىدە تۇرۇپمۇ قىلغىلى بولىدىغان نۇرغۇن ئىشالر بار. ئتۈزۈملەرنىڭ -دۆلەتلىك ۋە يەرلىك قانۇن

 ىزدا. خالىماسلىقىڭ-پ بېقىشنى خاالشبۇ يەردىكى گەپ سىزنىڭ ئاشۇنداق ئىشالرنى قىلىپ سىنا

رتىغا ھازىر ئۇيغۇرالرغا نورمال ئىنساندەك ياشايدىغان، ھېچ بولمىغاندا قانۇن سىزىقىنىڭ سى

 چىقماي تۇرۇپ نورمال ئىنساندەك ياشاشقا ئۇرۇنۇپ باقىدىغان ۋاقىت كەلدى.

لىقى نۆل چىقىش ئېھتىمالئەگەر سىز بىر ئىشنى قىلىشقا ئۇرۇنۇپ باقمىسىڭىز، ئۇ ئىشنىڭ ۋۇجۇدقا 

 « بولىدۇ.

 ئۇيغۇر جەم بولىدىغان ھېيىت نامىزىدا ئوقۇپ بەرگىم 99ماۋۇنىڭغا ئوخشاش جۈملىلەرنى %

ۇ ئۇزۇن كېلىدۇ. بولمىسا بۇنداق ھەقىقەتلەرنى بارلىق ئۇيغۇرغا بىردىن بىردىن چۈشەندۈرۈش ئۈچۈنم

 ۋاقىت كېتىدۇ.

 اڭ زىڭشىن ۋە جىڭ شۇرېن قولالنغان نادانلىقتاھازىرقى قوش تىللىق ئوقۇتۇش سىياسىتى ي

 قالدۇرۇش سىياسىتىنىڭ يېڭى ۋارىيانتى دەپ ئوياليمەن.

 يازمىڭىزغا رەھمەت بىلىمخۇمار قېرىندىشىم.
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ئالغان ئىدى، ئەينى « بەھر»نىڭ تۇنجى مىۋىسىدىن « قوش تىللىق ئوقۇتۇش» ( ئوغلۇم167)

 تىن باشقىسى)ئەمىلىيەتتە ئېلىپبە دەرس «قوش تىل سىنىپى»ا ا تىلدا ئوقۇتۇش توختىتىلغاچقۋاقىتتا ئان

شۇنداق  دا ئوقۇتمايمۇ ئامال يوق ئىدى، خەنزۇ تىلىدا ئوقۇتۇلىدىغان ساپ يەككە تىل سىنىپى ئىدى(

قىلدىم،  دە ساۋات چىقىرىشقا نۇرغۇن ئەجىرئائىلىبولغاچقا ئانا تىلدىن ساۋاتسىز قويماسلىق ئۈچۈن 

پ ئانا تىلدىكى بالىالر ئوقۇشلۇقىنى خېلى ىچە خېلى يامان ئەمەس ساۋادى چىقىسىنىپنى پۇتتۇرگ-2

رنى وقۇشلۇقالئراۋان ئوقۇيااليدىغان بولغان ئىدى، ئەمما يىلالرنىڭ ئۆتۈشى بىلەن ئانا تىلدا يېزىلغان 

رنى الالئوقۇغۇسى كەلمەيدىغان ،'ئاسانال زېرىكىدىغان بولىۋالدى، تېلىۋىزور كۆرسىمۇ خەنزۇچە قان

تى،مەكتەپتىكى يىللىققا چىق-6بېرلىپ كۆرۈدۇ، ئەمما ئۇيغۇرچە قانالالرغا قاراپمۇ قويمايدۇ، مانا ھازىر 

يسى ئەمما مەن ئۇنداق قارىمىدىم( قا نكاسى،ئىەللىمنىڭ ئ)مۇ نەتىجىسىى ھەرھالدا يامان ئەمەس

لۇم ۆچۈپ كەتتىم، ئوغكۈنى ئۇنىڭ ئانا تىلدىكى ئەھۋالىنى ئىگىلەش ئۈچۈن كىتاپ ئوقۇتۇۋىدىم چ

ئىلگىركى  ئانا تىلدا ساۋاتسىز دىگۈدەك قاپتۇ، ئادەتتىكى سۆزلەرنىڭ مەنىسىنىمۇ ئېيتىپ بېرەلمىدى،

دە ھەرقانچە تىرىشچانلىق ئائىلىكىتاپ ئوقۇشتىكى راۋانلىقىمۇ يوق،چۈشەندىمكى بالىالرغا 

ا ىدارى ئاستئانا تىلنى چۈشۈنۈش ئىقتكۆرسەتسەكمۇ ئەمىلى ئوقۇتۇشتا ئانا تىل تەكرارلىقى بولمىغاچقا 

استا چىكىنىدىكەن،مەسىلىلەرنى تەپەككۇر قىلىشىمۇ شۇنداق يۈزە،باشقىالر نىمىال دىسە شۇنىڭغا ئ-

شىنىدىغان، شۇ بويىچە قىلىدىغان، مەسىلىلەرنى تەپەككۇر قىلىشنى. تەھلىل قىلىشنى 

 كتىردە يېتىلىدىكەن.خالىمايدىغان،'ئىجادىيلىققا ئىنتىلمەيدىغان بىر خىل خارە

 

ى بىلەن ( بىلىمخۇمار ئەپەندى ۋەتەندىن ناھايتى يىراقتا بولسىمۇ، ۋەتەندىكى قېرىنداشلىر168)

قەلىپداش تىنىقداش بۇلۇپ مىللەتنىڭ تەقدىرى ئۈستىدە باش قاتۇرىۋاتقان ھەقىقى مەنىدىكى 

چىقىرىپ  چىلىق ئىچىدىن ۋاقىتزىيالىالرنىڭ بىرسى. بىلىمخۇمار ئەپەندى بۈگۈن يەنە شۇنچە ئالدىراش

رلىرىدىن ۇمار ئەپەندىمگە تەكلىماكاننىڭ يىراق قىولالپتۇ. ئالدى بىلەن مەن بىلىمخبۇ يازمىسىنى ي

تىڭىز ئادەتتىكى بىر قېرىدىشىنڭ ئوتلۇق سالىمىنى يولاليمەن بىلىمخۇمار تىنىڭىز ساالمەت خىزمى

 ئۇڭۇشلۇق بولسۇن . 

يىللىقتا ئۇقۇۋاتىدۇ،كىچىگى -2قوش تىلدا ئۇقۇپ ھازىر تۇلۇقسىز پەرزەنتىم بار. چوڭى  2مىنىڭ 

بۇيىل باشالنغۇچ بىرىنچى يىللىققا چىقىش ئالدىدا تۇرىۋاتىدۇ. خىزمەت ئورنىمىزدىكى تىل جەھەتتىكى 

بېسىمنى كۆزدە تۇتۇپ، كالتا پەملىك بىلەن ئوغلۇمنى قوش تىللىق سىنىپقا خۇشاللىق ۋە زور ئىشەنىچ 

ن ئىدىم .ئىشەنگەن تاغدا كىيىك ياتماپتۇ دىگەندەك، بۇ قوش تىللىق سىنىپ دىگەننىڭ بىلەن بەرگە

زەممۇ ۆكەلگەن بېسىمنى دىمەيال قۇياي ئ يىتەرسىزلىگى ئۇزۇنغا قالمايال ئاشكارىالندى .پەرزەنتىمگە

قتىال ئىشتىن كىلىپالپەرزەنتىم بىلەن بىرگە تاپشۇرۇق دۈۋىسى ئىچىگە غەرىق بولدۇم.بىرىنچى يىللى

ئوغلۇم كۆز ئەينەك تاقاشقا مەجبۇر بولدى.ئارلىقتا ئانا تىل سىنىپىغا يۆتكەشنى خىيال قىلغان بولساممۇ 

ئىمكان بولمىدى.ئوغلۇم ئوتتۇرا مەكتەپكە چىققاندىن كىيىن ئەھۋال يەنىمۇ يامانالشتى. ھە دىسە 

ۇسىنىپتىن بىرىنچى ماۋسۇمدا ئۇقۇتقۇچى يىتىشمەسلىك سەۋەپلىك.بىر قىسىم دەرىسلىكلەر ئۈتۈلمىدى ب

بىرمۇ الياقەتلىك ئۇقۇغۇچى چىقمىدى.مەن بۇيىل بېشىدا ئوغلۇمنىڭ سىنىپ مەسۇلى ئۇرۇنالشتۇرغان 

ئانىالر سۆھبەت يىغىنىغا قاتنىشىش پۇرسىتىگە ئىرىشىپ الياقەتلىك ئۇقۇغۇچى چىقماسلىقنىڭ -ئاتا

ئوغلۇم ئۇقۇيدىغان مەكتەپنىڭ خەنلەردىن سەۋەۋىنى بىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىرىشتىم .ئالدى بىلەن 
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بولغان سىكىرتارى قوش تىللىق سىنىپقا مەكتەپنىڭ قانداق كۈڭۇل بۈلىۋاتقانلىغى، ئەڭ ياخشى 

ئۇقۇتقۇچىالرنى سەپلەپ بەرگەنلىگى توغرىسىدا سۆزلىدى.ئارقىدىن سىنىپ مەسۇلى ئۇقۇغۇچىالرنىڭ 

پەن ئۇقۇتقۇچىلىرىنىڭ ئۈزىنى تۇنۇشتۇرۇشىدىن  ئەھۋاالنى تۇنۇشتۇرۇپ ئۆتكەندىن كىيىن ھەرقايسى

پەن ئۇقۇتقۇچىلىرىنىڭ كۈپۈنچىسى ئىچكىرى ئۆلكىلەردىن كەلگەن پىدايىالر ئىكەنلىگىنى،خەنزۇۋانچە 

ئورتاق تىلنى ئۇقمايدىغانلىغىنى ئۇقتۇم .مىنى ئەڭ غەزەپلەندۈرىدىغىنى ئوغلۇمنىڭ ماتىماتكا 

مىھمانخا نىدا بىلەت كىسىدىغان مەن تۇنۇيدىغان خەنزۇكەن.بۇ  ىمى نەچچە يىلنىڭ ئالدىدا بىرمۇئەلل

قېتىمقى سىنىپ يىغىنىدىن كىيىن خۇددى ئۆز ئوغلۇمغا ئۆز قۇلۇم بىلەن زىيانكەشلىك قىلغاندەك 

ىنى يولغا مائارىپھىسىياتقا كەپ قالدىم.يۇقارقى ئەھۋالنى كۈرۈپ بۇالرنڭ نىمىشقا كۈچەپ قوش تىل 

ى تۇنۇپ يەتتىم.قىزىممۇ قوش تىللىق يەسلە ۋىۋىسكىسى ئاستىدىكى قويماقچى بولغانلىغىن

ادالپ نەسىھەتنامىلىرىنى ي-دەپ ئاتىلىدىغان كوڭ فۇزىنىڭ پەندى 三字经يەسلىدەخەنلەرنىڭ 

 يىلنى توشقۇزدى.3ۇل ئويناپ سۇسئ خەنچە ناخشا ئېيتىپ ،خەنچە

ىن ۇمنى قوش تىل ئۇقۇتۇشتمانا بۇيىل باشالنغۇچ مەكتەپكە چىقىش ئالدىدا تۇرىۋاتىدۇ.ئوغل

قىزىمنىڭ .ساۋاققا ئىگە بولغاچقا قىزىمنى قەتتى قوش تىللىق سىنىپتا ئۇقۇتماسلىق قارارىغا كەلدىم 

قى ەن پىكىرلەشسەم پىكىرىمىز بىر يەردىن چىقىپ قالدى .ھەتتا ئالدىنئانىلىرى بىل-تەڭتۇشلرىنىڭ ئاتا

ۋالغان مىغاچغا پەرزەنىتلىرىنى ئۇقۇشتىن توخىتىيىلى ئۇقۇش يېشىغا يىتىپ .ئانا تىلى سىنىپى بول

ىلى سىنىپى ئېچىلمىسا تئانا ئۇيغۇر -ر ئىكەن،بۇالرنىڭ ئىچىدە بىر ئاتائانىالرمۇ با-بىرقانچە ئاتا

تارماقلىرى پۇپۇزا قىلىپمۇ  مائارىپ ڭ تۇرۇپتۇ .ىئوغلۇمنى مەكتەپكە بەرمەيمەن دەپ چ

ش ئۈچۈن ى ئۆتكۈزىۋېلىش خىزمىتىنى ئۇڭۇشلۇق ئۆتكۈزىۋېلىنمائارىپئاقتۇرالمىغاندىن كىيىن،'ئىككى 

ىكى يىلى ناھايە رەھبەرلىرى ئۆتكۈزىۋېلىش مەزگىلىدە ئوغلىنى بىرقانچە كۈن مەكتەپكە ئەۋەتسە ،كىي

ى ئېچىشقا چۇقۇم كىيىكى يىلى ئۇيغۇر تىلى سىنىپ كە يەتسە،15ئۇيغۇر تىلى سىنىپىغا تىزىمالتقانالر 

كە بىرىپ نلىغى توغرىسىدا ۋەدە بەرگەندىن كىيىن ئوغلىنى بىرقانچە كۈن مەكتەپكاپالەتلىك قىلىدىغا

ا پەرزەنەتلىرىمىزنى تىزىملىتىش ئۈچۈن باشالنغۇچ مەكتەپكە ئاينىڭ بېشىد-7تۇرۇپتۇ.

نتىنى ئەكەلدى. مەن دەسلىۋىدە ئانا تىلدا ئانىمۇ پەرزە-باردۇق،'ئالدىنقى يىلى ۋەدە ئالغان ئاتا

 مالتقانالرنىڭ بىر سىنىپقا يەتمەسلىگىدىن ئەنسىرىگەن ئىدىم.ئۇقۇتۇشنى تىزى

ىرىنى بۇ كۈنى پەرزەنتىلىرىنى تىزىملىتىش ئۈچۈن كەلگەنلەرنىڭ كۈپۈنچىسى ئىلگىرى پەرزەنىتل

تىن 40كە يەتمىگەن ۋاقىت ئىچىدە سائەتقوش تىل سىنىپتا ئۇقۇتۇپ دەردىنى تاتقانالر ئىكەن. ئىر 

ىزىملىتىشىنى ئويلىمىغان ئىكەنمەن .بىراق مەكتەپ مۇدىرى تتىل سىنىپىغا  ئانىنڭ ئانا-ئارتۇق ئاتا

 ۇپ قويدى.پەيدا بۇلۇپ يۇقىرىنىڭ ئۇقتۇرىشى بار ئۇيغۇرچە سىنىپ ئېچىلمايدۇ دەپ تىزىمالشنى توختۇت

 انىالرنىڭ ئارزۇسىنى ھەر خىل شەكىلدە ئ-بىزمۇ يۇقارقى ئەھۋال ۋە ئاتا

نكاس قىلدۇق ئىنازارىتىگىچە  مائارىپىۋەتلىك ئۇرۇنالرغا،ھەتتا چىللىك ئىمزا قۇيۇپ مۇناسكۆپ

ۇرۇپمۇ ئائىتدۆلەتنىڭ مۇناسىۋەتلىك قانۇن نىزاملىرىنى  بىراق قاناتلىنەرلىك جۇۋاپقا ئىرىشەلمىدۇق.

يىلى ئېالن قىلغان قوش تىللىق -2004كۆردۇق .ئاپتۇنۇم رايۇنلۇق پارتىكۇم خەلىق ھۈكىمىتى 

 مائارىپيۇشنى لگىرى سۈرۈش توغرىسىدا بىرقانچە پىكىردىن باشقا قوش تىللىق نى يولغا قۇمائارىپ

 يئاساسى ىنى يولغا قويماسلىق توغرىسىدىكى قانۇن ياكى ھۆججەتنى كۆرمىدۇق.مائارىپياكى ئانا تىل 

قانۇنىدا ئازسانلىق مىللەتلەر نىڭ تىل  مائارىپۋە قانۇن، مىللى تىرىتورىيەلىك ئاپتۇنۇمۇيە قانۇنى،

ئېنىق بەلگۈلىمە  دائىرىنى ئاز سانلق مىللەتنىڭ تىل يېزىغىدا تەشكىللەشكە مائارىپېزىقىنى قوللۇنۇش ي
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بولسىمۇ، بۇ قانۇنى بەلگۈلىمىلىرىنىڭ قانۇنى كۈچى نىمە سەۋەپتىن مەزمۇنى ئاساسى قانۇن روھىغا 

غرىسىدا بىرقانچە نى يولغا قۇيۇشنى لگىرى سۈرۈش تومائارىپۇيغۇن بولمىغان قوش تىللىق ئ ئانچە

ىنى ئاز سانلق مىللەتنىڭ مائارىپپىكىرگە يەتمەيدۇ. ئازسانلىق مىللەتلەر نىڭ تىل يېزىقىنى قوللۇنۇش 

مۇناسىۋەتلىك ئۇرۇنال نىمىشكە ، قانۇندا ئېنىق بەلگۈلىمە بولسىمۇدائىرتىل يېزىغىدا تەشكىللەشكە 

ئۈستۈن تۇرىدىغان بىر سۈيقەستنى ئېنىق جۇۋاپ بىرىشتىن باش تارتىدۇ، ئاساسى قانۇندىنمۇ 

استىرىتتىن قۇماندانلىق قىلىۋاتامدىغاندۇ قانۇن ئەخالق بۇيىنچە ئ ىغامائارىپپىالنلىغۇچى بۇ قوش تىل 

مىليۇندىن ئارتۇق مىللەتنىڭ ئاساسى قانۇن ۋە 8جەميەتنى ئىدارە قىلىش تەكىتلىنىۋاتقان جەميەتتە 

 سلىغى ئادەمنى ئويالندۇرىدۇ.قانۇندا بەلگۈلەنگەن ھۇقۇقىنىڭ قوغدالما

 

ىدە ( بۇنداق مەسىللەرگە ئەستايىدىللىق بىلەن قاراش كېرەك .بىز كىچىك چاغالردە ھەپت169)

ۇنى بىريېرىم كۇن قۇيۇپ بېرەتتى.قايسى كۇنلىرى دىسەڭالر .جۇمەكۇنى چۇشتىن كىيىن يەكشەمبە ك

 بىركۇن قۇيۇپ بېرەتتى .كىيىن ئۇزگەرتىۋەتتى.

 

% 80ىڭ باالم "قوش تىللىق يەسلى" دە ئوقۇۋاتىدۇ، ئۇ يەردە ئوقۇۋاتقان بالىالرن( مېنىڭ 170)

ۇ، بىر يىل % كە يەتمەيدىغاندەك قىلىدىد 10تىن كۆپرەكى ئۇيغۇر بالىالر بولسىمۇ، ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچى 

بىر  سىمۇبولدى مەن پەقەت بىرال ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىنى ئۇچراتتىم. بۇغۇ تۇرۇپ تۇرسۇن، تاماق مەسىلى

 ىغا كىرىپمەسىلە ئۇ يەردە، بالىالرغا تاماق ئەتكۈچىلەر ئىچىدە بىرمۇ ئۇيغۇر يوق ئىكەن، ئاشخانىس

كۆرۈپ بېقىشقىمۇ روخسەت قىلمايدىكەن. ئۇ يەردە نېمىنىڭ گۆشىنى قانداق تاماقالرنى 

ك نارازىلىق انىنىڭ نازارەت قىلىش ھوقۇقى يوق، ئەگەر كۆپرەئ -يۈگۈزىدىغانلىقىنى ھېچقانداق ئاتا 

تقۇزۇپ پىكرى بېرىپ سالسىڭىز باالڭنى نەگە ئاپىرىپ ئوقۇتساڭ ئوقۇت دەپ بالىڭىزنى قولىڭىزغا تۇ

 قويىدۇ. 

 

! ئۇ ( مەن ئەمدى باالمنى ئۇنداق "قوش تىللىق" ئاتالغان خەنزۇ يەسلىسىدە ئوقۇتمايمەن171)

 ىلىش تەس.يەردە بالىنىڭ تىلىغىال ئەمەس، ھاالل تامىقىغىمۇ كاپالەتلىك ق

 

ىسى ( ھازىر مەندە بالىنى ئىقتىدارلىق قىلىپ تەربىيەلەش ئىستىكى ئاجىزلىشىپ، ئەقەلل172)

ىدىغان ئۇيغۇر تىلىدا سۆزلىيەلەيدىغان ئۇيغۇر قىلىش ئىستىكى كۈچىيىپ بېرىۋاتىدۇ. باالمدىن كۈت

لدى" رالىسا بوكىر ئالماشتۇئۈمۈدىمۇ "ئۇيغۇر تىلىدا سۆزلىيەلىسە، بىز بىلەن بىماالل ئۇيغۇر تىلىدا پى

كى مەزكۇر غەلبە قىلدى، چۈن مائارىپدېگەن نۇقتىغىال مەركەزلىشىپ قېلىۋاتىدۇ. مېنىڭچە قوش تىللىق 

ەرزەن ئوتتۇرىسىغا بىر تام قۇپۇرۇشنى ئۆزىنىڭ ۋەزىپىسى قىلغاندەك پئانا بىلەن  -ئاتا  مائارىپ

 قىلىدۇ.

 

كېلىۋاتقان بىر ئامېرىكىلىق ئوقۇغۇچۇمنىڭ  ( قوش تىللىق ئوقۇتۇشقا كۆڭۈل بۆلۈپ173)

ئېيتىشىچە، ئامېرىكىدىكى بۇ ھەقتىكى تەتقىقات نەتىجىلىرىدە كۆرسىتىلىشىچە،بىر بالىنىڭ تىلى دەسلەپ 

قايسى تىلدا چىققان بولسا ئۇ كېيىنكى ئۆمرىدىمۇ شۇ تىلدا تەپەككۈر قىلىشنى 

ى ئۆستۈرىشى توسالغۇغا ئۇچراپ، تولۇق داۋامالشتۇرىدىكەن،'ئەگەر ئۇنىڭ ئانا تىل سەۋيىسىن
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يېتىلمىسە، ئۇ كېيىنكى تەپەككۈردا مەڭگۈ تىل توسالغۇسىغا ئۇچرايدىكەن. ئەگەر بۇ راست بولسا 

بىزنىڭ بالىلىرىمىزنىڭ ئەھۋالى چاتاق،بولغۇدەك. ئەمەلىيەتمۇ شۇنى ئىسپاتالۋاتىدۇ. يېقىنقى يىلالردىن 

يىلالر ئىلگىرىكىگە سېلىشتۇرغاندا  10ڭ ئومۇمىي ئەھۋالىدا بۇيان ئالى مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىمىزنى

چېكىنىش خېلىال كۆرۈنەرلىك بولىۋاتىدۇ. ھەر قېتىم تاپشۇرۇق، ئىمتىھان قەغەز تەكشۇرگەندە 

كۆرىۋاتقىنىمنىڭ بىر ئالى مەكتەپ ئوقۇغۇچىسىنىڭ قەغىزى ئىكەنلىكىدىن گۇمان قىلىپ قالىمەن. 

 ھەي.....

 

نى ئاساس قىلىپ، دۆلەت تىلىنى پۇختا ئۈگۈنۈش توغۇرىسىدىكى ياخشى ( ئانا تىلىمىز174)

 الىمىز!چارىلىرىلەرنى داۋاملىق مۇالھىزە قىاليلى! ئانا تىل جېنىمىز، دۆلەت تىلى نۆۋەتتىكى قور

 

رلېرى ئاپتۇنۇم ئاينىڭ ئوتتۇ-6بۇيىل  ( مەن ئاساسى قاتالمدىكى بىر خەلق ئوقۇتقۇچىسى.175)

ەن شۇ منازارىتى ئاساسى قاتالمدىكى قوش تىل ئوقۇتۇشىغا قارىتا پىكىر ئالدى.  مائارىپرايۇنلۇق 

 غا،سوئالدىگەن  «قارايسىز؟ قانداق ئوقۇتۇشىغا تىل قوش نۆۋەتتىكى» ىدىكىسوئالتەكشۈرۈش 

 تىللىق قوش خىلدىكى بۇ چۈنكى، .تۇرىمەن قارشى تۈپتىن مەن ئوقۇتۇشىغا تىل قوش نۆۋەتتىكى»

 نداقچەمۇ قىلغان، مەقسەت چەكلەشنى تەرەققىياتىنى مىللەتلەرنىڭ سانلىق ئاز ەتتەئەمەلىي ئوقۇتۇش

 دەپ جاۋاپ بەردىم.« قىلغان مەقسەت يۇتۇۋېتىشنى مىللەتنى كىچىك مىللەت چوڭ ئېيتقاندا

 

ىك ( ئالدى بىلەن ئەڭ سۆيۈملۈك ، پەخىرلىك ئوغالنىمىز، ئۈگىنىش ئۈلگىمىز ، ھۆرمەتل176)

ىكىگە ازما ئەمگمىزغا ئالىي ئېھتىرام بىلدۈرىمەن، كۆپ يىلالردىن بۇيانقى جاپالىق تور يبىلىمخۇمار ئاكى

 كۆپ تەشەككۈر ئېيتىمەن ،تېنىگە ساالمەتلىك تىلەپ دۇا قىلىمەن.

ئايدا -1يىل-1995ىڭىزنى  ‹‹ىڭىللىرىمغا بىر پارچە خەتس-ئىنى››سىزنىڭ  ھۆرمەتلىك ئاكا،

ىن كېيىن لىرىم بىلەن بىرگە ئوقۇپ زور ئىلھام ئالغانتىم،'ئۇنىڭدشىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتىتىدا ساۋاقداش

پ ئۇيغۇر كونا يېزىقىدا تور بەتلەر كۆپەيگەندىن كېيىن،تور بەتلەردىن يىلدىن باشال-2006

 ماقالىلىرىڭىزنى تەشنالىق بىلەن ئوقۇپ كېلىۋاتىمەن.

تۇرۇۋاتقان جايدىكى مەكتەپ  ئۆزۈمېتىم ئوقۇشۇم،'ئويلىنىپ،'ق -3بۇ ماقالىنى بىر يىلدىن بېرى 

 ئەھۋالى بىلەن سېلىشتۇرۇپ باقتىم،تەسىراتىم تۆۋەندىكىچە:

لىرىنى .مېنىڭ دەۋەت قىلىشىم نەتىجىسىدە تۇغقان،ۋە دوستلىرىم ئارىسىدىن بىر نەچچەيلەن بال1

ە ئۇيغۇرالر كۆپرەك مەكتەپكە بېرىپ،بالىالرنىڭ ئانا تىل ساۋادىنى ياخشى چىقاردى،'ئۇيغۇرچ

 خاراكتېرمۇ شەكىللىنىپتۇ.-ەزمىج

سېپىدىكىلەرنىڭ يۇقىرى رەھبەرلەرگە ئىنكاس  پىارئما ئايدا-10يىلى -2010.ئاڭلىشىمچە  2

ىچەۆتمەيدىغان نامۇۋاپىق ئۇسۇلالر ھۆججەت چىقىرىلىپ سىنىپقا چىقق-4قىلىشى نەتىجىسىدە ئانا تىلنى 

 تەنقىت قىلىنىپ تۈزىتىلگەن.

اڭ ئۇيغۇرئاپتۇنۇم رايۇنلۇق ھۆكۈمەتنىڭ مۇناسىۋەتلىك ايالردا شىنجئ-3يىل-2012. 3

ەندىزىسى ھۆججىتىدە كۆرسىتىلىشىچە ئاز سانلىق مىللەت باللىرىغا قارىتىلغان قوش تىللىق ئوقۇتۇش ئ

ىغا قاراپ تالالپ ئىشلەتسە بولىدۇ دەپ شارائىتمۇنداق ئىككى خىل بولىدۇ،ناھىيەلەر 

 بەلگىلەنگەن،يەنى
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ا تىلىنى قوشۇپ ئۆتۈش،مەن كۆرگەن مە دەرىسنى خەنزۇ تىلىدا ئۆتۈش،'ئانھەم خىل ئەندىزە:-1

 مىنۇت ئۆتۈدىكەن.ئانا تىل ساۋادى ئارانال چىقىدىكەن. 80مەكتەپتەۇيغۇر تىلىنى ھەپتىدە 

 تەنتەربىيە، مۇزىكا، ئۇيغۇر تىلى،' پەنلەرنى خەنزۇ تىلىدا ئوقۇش، تەبىئىي خىل ئەندىزە:-2

 رسىنى ئۇيغۇر تىلىدا ئۆتۈش.ەسىم دەر-سەنئەت-گۈزەل

ئانا تىل  ىل ئەندىزىدە دەرس ئۆتۈۋاتىدۇ.خ-2ھازىر ئۇيغۇرالر كۆپرەك بولغان مەكتەپلەردە 

 ساۋادى ياخشى چىقىدىكەن،

ش مەكتەپلەردە مىللىي سىنىپ خەنزۇ ئارىال-ىككى مەكتەپ قوشۇۋېتىلگەن مىللىئ خەنزۇ-مىللىي

 اتىدۇ.ىدە دەرس بېرىۋخىل ئەندىز-1بالىلىرىغا 

ق يەپ مۇڭدىشىدىغان ئولتۇرۇشالردا ساپ ئۇيغۇر تىلىدا ئانىالر تاما-ھازىر بەزى ئاتا .4

 سۆزلەشنى داۋامالشتۇرۇۋاتىدۇ.

ش جەمئىيەتتە خۇسۇسىالر ئاچقان تىل تەربىيلەش كۇرسلىرى بالىالرنىڭ ساۋادىنى چىقىرى .5

 كۇرسلىرىنى ئېچىپ ھەق ئېلىپ تەربىيىلەۋاتىدۇ.

الر ئۇيغۇر 'ئېرپان ئىلىكتىرونلۇق مەھسۇالتالر شىركىتى قاتارلىق نەشىرىياتى، ئارىپماشىنجاڭ  .6

ىش چەكمە ئوقۇتقۇ دەرىس ماتېريالالرنى بازارغا سېلىپ ئۆيدە ئۈگىن باللىرى ئۈچۈن ئاۋازلىق،

 ئېھتىياجىنى بەلگىلىك دەرىجىدە قاندۇرۇۋاتىدۇ.

 ن يەسلىلەر كۆپىيىۋاتىدۇ.ياشتىن باشالپ قوش تىلدا ئوقۇيدىغا 4بالىالر  .7

سېپىدە خىزمەت قىلمىغانلىقىم ئۈچۈن بۇ جەھەتتىكى بىلىمى كەمچىل،پەقەت  مائارىپمەن 

ى ياندىن كۈزۈتۈشۈم،خاتالىقالر بولسا ئىنكاس كۆرگەن تورداشالرنىڭ تەنقىدىي تۈزىتىش پىكىر

 بېرىشىنى ئۈمۈت قىلىمەن.

 

. م بار ى ياخشى بىرىلىپتۇ؛ مىنىڭمۇ ئىككى ئوغلۇ( يۇقۇردا بىرىلگەن تەكلىپلەرمۇ ناھايىت177)

پ تەييارلىق سىنىپتا ئۇقۇيدۇ؛ قېرىنداشالر بۇ مەسىلىنى ئايدىن باشال -9چوڭ ئوغلۇم بۇيىل 

ىسىدە توردا تەكلىپ پىكىر يىغىپ ئىمزالىق تەكلىپ پىكىر تەرىق -مۇناسىۋەتلىك ئۇرۇنالرغا تەكلىپ

پ ىلەن سىنابسىلىدە ئويالنغىلى خىلى ئۇزۇن ۋاقىت بولدا، ئالدى سۇنساق قانداق؛ مەنمۇ بىر دادا بۇ مە

بولسا، مۇنىڭچە  كۆپچۈشسە، ئىمزا قويغان ئادەم قانچە  كۆپباقمايمىزمۇ، تەكلىپ قانچە 

 نداق ىلەرچە قامۇناسىۋەتلىك ئۇرۇنالرمۇ بىزلەر پىكىرىگە ئازراق بولسا ھۆرمەت قىالر دىگەن ئويدا.... س

 

ئەسلى شاڭخەي شەھرىدە ئالال بۇرۇن مەغلۇبىيەت بىلەن  مائارىپ وش تىللىقق( 178)

بىلگىلى  بۇنى بىزگە مەجبۇرالپ نىمە قىلماقچى ئىكەنلىكىنى ئاخىرالشقان )سىناقتا مەغلۇپ بولغان(،

 بالىالرنىڭ ھالىغا قارىسا ئادەمنىڭ ئىچى سىرىلىدۇ مەنمۇ بىر ئوقۇتقۇچى، بولمايدۇ،

 ئاخىرى بىر دۆۋە گاچا تەربىيلەپ چىقىدىغان ئوخشايمىز  ......ھەي!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

ش ى ھەققىدىكى بۇ خىل ئۆتكۈر كۆزىتىمائارىپ« قوش تىل»( بىلىمخۇمار سىزنىڭ ئۇيغۇر 179)

ىر بسە، يەنە ئىقتىدارىڭىزنىڭ ئاقىالنە تەشەببۇسى بىر تەرەپتىن بىزنىڭ ئازاپلىنىش تۇيغۇمىزنى كۈچەيت

اسقان ەسئۇلىيەت ئېڭىمىزنى يەنىمۇ ئويغاتماقتا.....بىزنىڭ زۇلۇمەت بتەرەپتىن ھەر جەھەتتىكى م

 قەلىب ئاسمىنىمىز ھەر بىرىڭالردەك شام كەبى كۆيۈپ تۈگۈگۈچىلەرگە مۇھتاج
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 ۇشتىنتۇر سۈكۈتتە بىلسىمۇ ياكى ، بىلمەمدىغاندۇ ھۆكۈمالىرىمىز بىزنىڭ خەۋپىنى بۇنىڭ( 180)

 ھەم كۆردۈم يولالنمىالرنى نۇرغۇن مەن توغرىسىدا ىپىمائار تىل قوش يۇقمىدۇ، ئامال باشقا

 . چىقتىم كۆرۈپ قۇيماي بىرنى ئىنكاسلىرىنىمۇ رداشالرنىڭتو

 

ېلىپ تا ئانا تىل تەربىيىسى بىلەن مىللى ئەخالق تەربىيىسى قانداق ئشارائىت( ھازىرقى 181)

 دە قانداق تەربىيەلەشنى بىلىشئائىلىانىالرغا باغلىق، ئەڭ مۇھىمى بالىالرنى ئ -بېرىش يەنىال ئاتا

 كېرەك..... 

 

 قاتارلىق...  قىرغىستان ىستان،ېكئۆزب غدا سوۋېت ئىتتىپاقى قازاقىستان،( ئەينى چا182)

كۆپ  يىل ھۆكۈمرانلىق قىلىپ تىلىنى يوقىتىمىز، دىنىنى يوقىتىمىز دەپ70دۆلەتلەرنى بېسىۋېلىپ 

 ............. چۈشەندىڭالر ھەقاچان.تىرىشتىيۇ،'ئاخرى ئۈزى الۋزا بولۇپ پارچىالندى

 

( غۇلجا شەھرىدىكى قوشۇۋىتىلگەن مەكتەپلەرنىڭ بۇ يىلقى ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش 183)

 ئەھۋالىدىن قوش تىل ئوقۇتۇشنىڭمۇ خىرىس ئىچىدە تۇرغانلىقىنى ھېس قىلغىلى بولىدۇ. بۇنىڭ

يىللىق -1ەر ، بۇ يىلقى قوش تىل كونكىرىت ئىپادىسى:بىر قىسىم قوشۇۋىتىلگەن باشالنغۇچ مەكتەپل

 ەپ يېشىغاسىنىپالر سانىنى كېمەيتىپ ئوقۇغۇچى سانىغا چەك قويغان. شۇ مەكتەپلەر تەۋەلىكىدىكى مەكت

توشقان ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىنىڭ كۆپ قىسمى سان چەكلىمىسىگە ئۇچراپ قوش تىل سىنىپلىرىغا 

نىپلىرىغا سىز شۇ مەكتەپلەردىكى خەنزۇ تىل سىباشلىقلىرى پەرزەنتلىرىنى ئىالجى ئائىلەكىرەلمىگەن. 

 بىرىشكە مەجبۇر بولغان.

 

ەت ( ئەمەلىيەتتە ھەرقانداق كىشىگە نىسبەتەن ئانا تىل ئەڭ مۇھىم ئىدى. بىراق ھۆكۈم184)

ممىمىز اتىدۇ. ھەمىللىي تېررىتورىيەلىك ئاپتونۇمىيە قانۇنىغا خىالپ ھالدا ئۇيغۇر تىلىنى دەپسەندە قىلىۋ

 لىمىزنى يۈكسەلدۈرۈشتە ئەمەلىي ئىشالرنى قىاليلى.ئانا تى

 

 ..( بۇالرنى مۇشۇ سىياسەتنى يۇرگۈزۋاتقانالرنىڭ بىلمەسلىگىگە ھەرگىز ئىشەنمەيمەن.185)

  ھەممىدىن ياخشى بىلىدۇ...

ھەممىگە  گۈزەل ماكان، سۆيۈملۈك دىيار، بايلىغى مول، كىشىلىرى مېھماندوس ، ئاقكۆڭۈل....بۇالر

 . سەۋەپچى..

 

 ( ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم بىلىمخۇمار ئەپەندىم:186)

تكۈزۈپ ىنىڭ زىيىنى ھەقىيقەتەن ئېغىركەن. بالىالر يا ئانا تىلىدا ۋايىغا يەمائارىپقوش تىل 

جىسمانىي -تەپەككۈر قىاللماي، يا يات تىلدا ۋايىغا يەتكۈزۈپ تەپەككۈر قىاللماي، ئەخلىي

 ەپەككۈر كەمتۈكلىكى بولماي نىمە؟ ت-لجەھەتلەردە ئېغىر زەخمە يىسە، بۇ ئەقى

ى ئاندىن ئۆز كارامىتىنى مائارىپئەۋالدقا بارغاندا، قوش تىل  -3، -2سىز تەھلىل قىلغاندەك 

كۆرسىتىدىكەن. يەنە مىللەت يوقىلىش گىردابىغا بارىدۇ. تەھلىلىڭىز ناھايىتى قاىدىلىك. مۇشۇنداق 
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مىكرى -ى سىياسىتىنى ئىجىرا قىلماقتا. بەندىنىڭ ھىيلەارىپمائبوالرىنى ئالدىن پەرەز قىلغانالر قوش تىل 

ھامان ئالالھ نىڭ تەغدىرى ئاستىدا بولىدۇ. ئالالھ نىڭ تەغدىرىدىن بويسۇنمىغان ھالەتتە ھالقىپ 

 كېتەلمەيدۇ. 

ىغا دۇچ كەلدى. قوش مائارىپىنىپقا چىققان يىلى، قوش تىل س-3ىزىم ئۇيغۇر تىلى بويىچە ق -2

 ىلى موھىتىتمىزنىڭ ئۇيغۇر ئائىلىت بۇ قارا بۇلۇت بېشىمىز ئۈستىدىن ئەگىشكە باشلىدى. تىلدىن ئىبارە

نا ىزىمنىڭ ئاقدە خەنزۇ تىلىدا سۆزلەشكە قەتئىي يول قويمايتتىم. ھازىر ئائىلىگەۋدىلىك ئىدى. قىزىمنى 

 تىلى سەۋيىسى خەنزۇ تىلى سەۋيىسىدىن يۇقىرى ئورۇندا تۇرىدۇ.

ىنىڭ رەزىل قىياپىتىنى يەنىمۇ مائارىپن بىشارەتلەردىن قوش تىل ئەپەندىم، سىز بەرگە

قوش  ىنىۋاتقانچوڭقۇرالپ ھېس قىلىۋاتىمىز. داۋامىنى ساقاليمىز. مۈمكىن بولسا، دىيارىمىزدا ئىجىرا قىل

ن ېالن قىلغاى ھەققىدە ئىزدەنگەن ئىلمىي ئەمگەكلىرىڭىزنى ئېنگىلىز تىلى مەتبۇاتلىرىدا ئمائارىپتىل 

 نىالر.ىڭىز يار بەرسە.... ياخشىغا ئىشارەت، يامانغا تاياق دەيدۇ، كوشارائىتىڭىز ، ئەگەر بولس

 

لىقىدىن سىياسىتىنىڭ بەك ياخشى مائارىپ( ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم قىرىنداشالر.......ھازىرقى 187)

 ل بولسۇنەتىئاكامنىڭ ئوغلى ھەر يىلى ئىمتىھانالردىن ئۈتەلمەي يازلىق تەتىل بولسۇن ياكى قىشلىق ت

 ن ۋاقتىنىتەتىللىك ھەرخىل كورسالرغا ئاپىرىپ قۇيىدۇ . ئۇكاممۇ ئۇيغۇر چىنى ئۇقۇيالماي دۇدۇقلىغا

باللىرىمىز  ن .بىزنىڭكۆرسەم ھەي خىلمۇخىل ................ خىيالالرنى ...................... قىلىپ كىتىمە

كەلگۈسى  اپ قالسا بۇالمدۇ ......ئانا تىلىمنىڭكىچىك تۇرۇپ ئېغىر يۈك تارتىۋاتقان ماشىنىغا ئوخش

 . ........................چۇقۇم پارالق بۇلىدۇ . ئۇلۇغ ئالال شۇ كۈنلەرنى بىزگە ئاتا قىلىدۇ..........خەپ.......

 

ئاچچىقىمدا دەيمىنا( بىرەر يەرگە بى  مىزانالرنى )- قائىدە( قويۇڭال شۇ خەلقارالىق 188)

ئەمما  ،ى كۆرگىلى بولمايدىكەن. مۇشۇ ئەھۋالالرنى بىلمەمدىكىن دىسە بىلىدىكەن ئىشلىتىپ باقىنىن

دەپ  «...قىلىمىز تەلەپ قىلماسلىقىنى ئۇنداق يەرنىڭ پاالنى»بىر گەپ قىلىپ باقمايدىكەن.  ئاقتۇرۇپ

كتە كېرە ېقىشبقويۇپ. تەلەپ قىلغانغا ئۇنامدۇ ئۇ سىياسەت يۈرگۈزىۋاتقانالر، قانۇنلىرىنى ئىجرا قىلىپ 

 بىرە يەرگە. 

ەنۋە جقايسى بىر كىنودا بىر ئەسكەر ئەسىرگە چۈشۈپ قىستاققا ئېلىنغاندا ئۇ ئەسكەر؛ سەنلەر 

ە بىلەمەن، سەن ھ --ئەھدىنامىسىگە خىالپلىق قىلىشتىڭ .... دىسە، قارشى تەرەپنىڭ بىر قوماندانى

ئىدى .  ..! دەپ بى دىيالوگ چىققانجەنۋە ئەھدىنامىسىنى تېپىپ بولغۇچە ئاچلىقتىن ئۆلۈپ بولىسەن.

 شۇنىڭدەك ئىشلركەن بۇ خەلقارانىڭ ئىشلىرى.

 

الىلىرىنى ئۇيغۇرچە سىنىپقا بېرىش قىزغىنلىقى ئانىالرنىڭ ب-( ئۈرۈمچى شەھرىدىمۇ ئاتا189)

 شۇنداق يۇقىرى بۇلىۋاتىدۇ.

 

 ،123( ساالم جاھانگىر.190)

ۇ خانىم ماڭا بۇنىڭدىن كېيىن ئېالن قىلىدىغان خانىم بىلەن تونۇشقاندىن كېيىن، ئ كەڭگېسمەن 

بارلىق كىتاب ۋە ئىلمىي ماقالىلىرىدە، ھەمدە دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا بېرىدىغان ئىلمىي 

" ئەھۋالى ۋە ئۇنىڭ ئۇيغۇرالرغا مائارىپدوكالدلىرىدا چوقۇم ئۇيغۇرالر دۇچ كەلگەن "قوش تىللىق 
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يىلدىن  3ھەققىدە توختىلىدىغانلىقىغا ۋەدە بەرگەن ئىدى. يېقىنقى  ئېلىپ كېلىدىغان ئېغىر ئاقىۋەتلىرى

ئارتۇق ۋاقىت ئىچىدە ۋەدىسىدە تۇرۇپ كېلىۋاتىدۇ. شۇنىڭدىن كېيىن چىقارغان بىر ئىنگلىزچە كىتابتا 

بەتتەك ئورۇن بەردى. ئىلمىي دوكالدلىرىنىڭ ھەممىسىدىمۇ ئۇيغۇرالرنى تىلغا ئېلىپ،  3-2ئۇيغۇرالرغا 

ئۇ  بالىلىرىنىڭ دەرسخانىسىنى كۆرۈنۈش قىلغان رەسىملەرنىمۇ ئاڭلىغۇچىالرغا كۆرسىتىۋاتىدۇ. ئۇيغۇر

 ھىم مەسلىھەتچىسى. قالغان گەپلەرنى مەن دېمىسەممۇ تەسەۋۋۇر قىالاليسىز. ۇخانىم ب د ت نىڭمۇ بىر م

 

ىشالرۇ ڭ، بۇ ئ( بۇالر باشقىالردىن دەشنام يەپ كىلىپ بىزدىن ئاچچىقىن ئىلىۋاتامدىكىن تا191)

 ئۈتۈپ كىتىدۇ.

 

ۋسىيە ( بۇ ھەر بىر ئۇيغۇر ئوقۇپ چىقىشقا تىگىشلىك ماقالىكەن! ھەممىمىز باشقىالرغا تە192)

 قىاليلى! ئۆزىمىزدە بار بولغان ئىمكانىيەتلەردىن بولسىمۇ تولۇق پايدىلىنايلى!

 

ەر كەن. يەنە دەرسل( ئاڭلىدىڭالرمىكىن: قوشتىل ئوقۇتىشىدا ئۆزگەرتىش ئېلىپ بېرىلىد193)

 ايدىسىمىدۇ؟ غۇالالرنىڭ پ-ئۇيغۇرچە ئۆتۈلۈپ قوشتىلغا ئايرىم سىنىپ ئېچىلىدىكەن. بۇ غۇل

 

 100%100( ئاڭالشالرغا قارىغاندا ،تىل قىرغىنچىلىقىنىڭ كۆلىمى ، يادىرو بومبىسىدىن ،194)

 ىكەن ق قىلغىلى بولىدھەسسە يۇقرىمىش ، بۇنىڭدا بىر مىللەتنى قان چىقارماي ئىرقىي قىرغىنچىلى

 

سىمۇ ( ئالدىراپ ئۈمۈدلىنىپ كەتمەڭ! مىنىڭچە تىخى ھېچقانچە غۇلغۇال بولغىنى يوق، بول195)

ۈپتۇ چبۇنىڭدىن كىيىن بولۇشى مومكىن! قاراپ بىقىڭ بۇ ئىككى كۈندە بۇ تىمىغا قانچىلىك ئىنكاس 

! بۇنداق  ؟لغۇال مۇشۇنداق بوالمدۇ غۇ )بىلىمخۇمار ئاكىنىڭ بۇرۇنقى تىمىللىرىغىمۇ شۇنداق بولغان(!

 ۇ ؟!موھىم مەسىلىلەرگە چېتىلىدىغان ماقالىنى كۆرىۋاتقانالر قانچىلىك؟ ئىنكاس قايتۇرغانالرچ

 

لىۋىگە قىستالغان بولساقمۇ  گەرچە يار ( گەپ ھەربىر ئۇيغۇر بولغۇچىدا.196)

 ....... شى تۇرىشىمىز كىرەك...مەجبۇرالش خارەكتىرلىك سىياسەتلەرگە قار ئۈمۈتسىزلەنمەسلىكىمىز ،

 

ە يەن ... كۆرمەسكە سىلىۋالغاندىن باشقا ھىچبىر سادا يوق ( سىسايەتتىن ئاڭلىماسقا،197)

 ەنداۋاملىشىۋاتىدۇ،'ئىزچىل داۋاملىشىۋاتىدۇ ،مىنىڭچە بۇنىڭدا بىر گەپ يوق دىسە ئىشەنمەيم

 

 قۇر رەخمىتىمنى بىلدۈرىمەن( ئاكامنىڭ قىلغانلىرىدىن تۇلۇمۇ سۈيۈندۈم، سىزگە چوڭ198)

ن لىغىنىمدىئاكا،،،،،دۇنياۋىي ئالىملىرىمىزنىڭ مۇشۇنداق ئىسىل يازمىللىرىنى كۆرۈشكە مۇيەسسەر بۇال

لۇمۇ رىڭىزدىن تۇئۆزۈمنى بەخىتلىك ھىس قىلۋاتىمەن،،،،مىللىتىمىز ئۈچۈن قىلۋاتقان ياخشى ئىشلى

 مەتلىك تىلەيمەن.... تىنىڭىزگە ساال يسىز ئاكا،ھارمىغا...  تەسىرلەندىم

 

( قوش تىل ئوقۇغان بىچارە گۇناھسىز بالىالرنىڭ ھازىرقى ئىسمى "شالغۇتالر " 199)

 ،"ئەبجەشلەر" دەپ ئاتىلىۋاتىدۇ ، سەۋەپكارلىرى بىر چەتتە غادىيىپ تۇرۇغلۇق 
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 ( ئاپتور ئوتتۇرىغا قويغان پىرىنسىپلىق مەسىلىلەرنى قىسقىچە يىغىنچاقالپ باقاي:200)

ى بىلەن شەكلى ئۆزگەرگەن ساختا قوش تىل مائارىپھەقىقىي چىن مەنىسىدىكى قوش تىل  .1

 ى ماھىيەتلىك پەرىقلىنىدىكەن.مائارىپ

 ى ئانا تىل موھىتىدىكى تەپەككۈر قۇرۇلمىسىنىمائارىپھەقىقىي چىن مەنىسىدىكى قوش تىل 

ي ئىپتىخارنى تاكامۇلالشتۇرۇش ەي مۇكەممەللەشتۈرىپ، مىللىي روھ، مىللىي غورور ۋە مىللىپ-پەيدىن

نىڭ مەخسىتىگە يېتىدىكەن. ھەمدە، يات تىلنى بىلىم مۈلكى قاتارىدا تولۇق ئۆزلەشتۈرىپ، شەخىس

ەن. ئەگەر قاتالملىق بىلىم قۇرۇلمىسىنى قېلىپالشتۇرۇشنى مەخسەت قىلىدىك كۆپمەدەنىيەت ئامىلىدىكى 

ڭ قىزغىن ەخسەتتە، ئىجىرا قىلىنغان بولسا، ئۇنىى سىياسىتى مۇشۇ ممائارىپدىيارىمىز دىكى قوش تىل 

 قوللىغۇچىلىرىدىن بوالتتۇق.

مىسىنى ى بولسا، ئانا تىل موھىتىدىكى تەپەككۈر قۇرۇلمائارىپشەكلى ئۆزگەرگەن ساختا قوش تىل 

تۇرۇپ، مىللىي روھ، مىللىي غورور ۋە مىللىي ئىپتىخارنى يەر بىلەن يەكسەن پەي ئاجىزالش-پەيدىن

ش ەخىسنىڭ مىللەت ۋە ئېتىقات تەۋەلىكىنى نورمالسىزالشتۇرۇپ، ئاسسىمىالتسىيە قىلىقىلىپ، ش

نا مەخسىتىگە يېتىدىكەن. ئاسسىمىالتسىيە قىلىندى دېگەندىمۇ، بۇ خىل توپتىكى كىشىلەرنىڭ ئا

ەمتۈك بولىدىكەن. بۇ كتەپەككۈرىمۇ -ەمتۈك، يات تىلدىكى ئەقىلكتەپەككۈرىمۇ -تىلىدىكى ئەقىل

كىشىلەر نورمال قىممەت قارىشىغا ئىگە بواللمىغان، جەمىيەتنىڭ تۆۋەن قاتلىمىنى  توپتىكى

تىل  شەكىللەندۈرىدىغان قۇللۇق ئىتاىتىدىكى ئىنسانالركەن. ئاسسىمىالتسىيە تۈسىنى ئالغان قوش

غان ىغا قۇربانلىققا چېلىنىدىغانالر يەنىال شۇ مىللەتنىڭ ئەڭ كىچىك ئەزالىرىدىن بولمائارىپ

 سەبىي بالىالركەن.-رئۆسمۈ

 

 ىۋېتىدۇ.. ياتاقلىق مەكتەپ بىر مىللەت بالىلىرىنى مەجبۇرىي ھالدا يەنە بىر مىللەتكە ئۆزگرت2

ھەتتىكى ئاسسىمىالتسىيە قانداشلىق جە-ئاپتورنىڭ بۇ نۇقتىدا كۆزدە تۇتىۋاتقىنى ئېرقىي

ت جەھەتىدىن ئالدىنئاال ادەئ-ئۆزگىرىشى بولماستىن، بەلكى، ئېتىقاد، ئەنئەنە ۋە مىللىي ئۆرىپ

اڭ ئېلىپ بارىدىغان ئاسسىمىالتسىيە ئۆزگىرىشىنى كۆزدە تۇتقان بولسا كېرەك. ئەگەر روھ ۋە ئ

قانداشلىق -جەھەتتىكى ئاسسىمىالتسىيە ئۆزگىرىشى ئەمەلگە ئېشىپ قالسا، كېيىنكى قەدەمدىكى ئېرقىي

رىش ىك ۋە فىزولولوگىيىلىك ئۆزگىولوگىيىلئئاسسىمىالتسىيە ئۆزگىرىشى ئۈچۈن _پىسخىيكىلىق، بى

لسۇن، جەريانلىرىنى پەيدا قىلىدۇ. مەيلى روھ ۋە ئاڭ جەھەتتىكى ئاسسىمىالتسىيىلىك ئۆزگىرىش بو

بىر -ھەتتىكى ئاسسىمىالتسىيىلىك ئۆزگىرىش بولسۇن، بۇنىڭدىكى بىردىنقانداشلىق جە-ياكى ئېرقىي

الپ ىنىدۇر. مۇشۇ قورغاننى مۇستەھكەم ساقسەددىچىن كەبىي توسالغۇ بولسا، دىنىي ئېتىقاد قورغ

 الماسلىق ھالقىلىق پەيتنىڭ ئاچقۇچىدۇر.ق-قېلىش

 

 . روھىي ۋە جىسمانىي جەھەتتىن زەخمە يىيىش.3

ىنىڭ زىيانالش ئوبېكتى_يەنىال شۇ بالىالركەن. ئاپتور مائارىپشەكلى ئۆزگەرگەن ساختا قوش تىل 

ى، ياتاقلىق مەكتەپ قوش تىل مائارىپيەسلى قوش تىل ماقالىسىدا پاكىت كەلتۈرىپ بايان قىلىدۇ. 

ئانىنىڭ، -لىرى چوڭالرنىڭ ھەر تەرەپلىمە غەمخورلىقىغا مۇختاج بولىۋاتقان سەبىي بالىالرنى ئاتامائارىپ

مۇھەببىتىدىن ۋە ئانا تىل موھىتىدىن كىچىكال تۇرۇپ ئايرىۋېتىدىكەن. -نىڭ مېھرىئائىلىئىللىق 
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مىي ساقلىنىۋاتقان ئەخۋال بولسىمۇ، ئۇنىڭغا، بېسىم، زورالش، مەجبۇرالش گەرچە بۇ مارىپتىكى ئومو

ئارلىشىپ قالماسلىقى كېرەك ئىدى. ئەلۋەتتە پەپىلەشكە مۇختاج بولىۋاتقان بالىالرنىڭ روھىي ۋە 

جىسمانىي جەھەتتىن زەخمە يىيىشى تۇرغانال گەپ. يات موھىت ئۇالرغا نىمىلەرنى يۈكلىمەيدۇ دەيسىز. 

ىڭ مۇشۇ ھەققىدىكى بايانلىرىنى ئوقۇۋېتىپ، كۆڭلىم بەكال يېرىم بولدى. چۈنكى، بالىالرنىڭ ئاپتورن

 گۆدەك ئوبىرازى كالالمدىن نېرى كەتمەيۋاتاتتى.

 

 . مەدەنىيەت جەھەتتىكى ئېرقىي قىرغىنچىلىق. 4

سىيە تمەزكۈر ئۇقۇم بىلەن بۇرۇن تازا تونۇشۇپ كەتمەپتىمەن. تونۇشتىم دېگەندىمۇ، ئاسسىمىال

زكۈر نۇقتىسىدىن چۈشەنگەن چېغىم. كەڭ ۋە چوڭقۇر بىلىم قۇرۇلمىسىغا ئىگە بولغان ئاپتورنىڭ مە

ونۇشقا ماقالىسىدىكى بايانلىرىدىن مەدەنىيەت جەھەتتىكى ئېرقىي قىرغىنچىلىق ھەققىدە بەلگىلىك ت

ت گە مەدەنىيەئىگە بولدىم. مەدەنىيەت بايلىقلىرىنى چەكلەش، يۆتكەش ۋە بەلگىلىك تەسىرگە ئى

رگىن قىلىش ھادىسىلىرى يۈز بېرىدىكەن. ھۈكۈمرانلىق قىلغۇچى ماكانىدىن سۈ-ۋەكىللىرىنى يۇرت

ى ھۈكۈمرانلىق ساخاۋاتلىرىن-مىللەت سىياسىي، ئىختىسادىي ۋە كىشىلىك ھوقوق جەھەتلەردىكى خەيىر

 ېمەيدىغانان، قىلغىنىنى دقىلىنغۇچى مىللەتكە ھەقلىق يوسۇندا قوبۇل قىلدۇرۇپ، دېگىنىنى قىلمايدىغ

 ۋرىمەيدۇ.پارتىيىلىك مولالمدەك خاس ئوبىرازىنى نامايىش قىلىدىكەن. ئالالھ نىڭ تەغدىرىسىز قىل تە

نىڭ مۈلكىدۇر. مۇسۇلمانالر ۋە غەيرى مۇسۇلمانالرمۇ، ئالالھ نىڭ ئۆزلىرىگە  زېمىن ئالالھ-ئاسمان

ر. ا ئورتاقتۇنىڭ راخمانلىق سۈپۈتى كۈللى مەخلۇقاتقبەرگەن رىزقىدىن ئورتاق بەھرىمان بولىدۇ. ئالالھ 

ت ۋەپپەقىيەمەدەنىيەت جەھەتتىكى ئېرقىي قىرغىنچىلىق ھەقىيقەتەن بىر مىللەتنىڭ بېشىغا يۈزلەنسە، مۇ

ۇ، تۇرىمىزدا ھەقىيقەتەن چوڭ ئۇقۇشماسلىق بولۇپتكەينىدە، ئوت-قازىنىش ياكى قازىنالماسلىقنىڭ ئالدى

 بولسا كېرەك.  قائىدەلوماتىك دېيىشمۇ بىر خىل دېپ

 

 . ئىنسانىيەت ئۈستىدىن ئۆتكۈزىلگەن جىنايەت.5

تاللىمايدىكەن. ئۇنىڭ ئۇرۇش يىللىرىدىمۇ،  شارائىتبۇ خىل جىنايەت ماكان، زامان ۋە 

ن تىنىشلىق يىللىرىدىمۇ ئوخشاشال، يۈز بېرىش مۈمكىنچىلىكى بولىدىكەن. ئىنسانىيەت ئۈستىدى

 كۈمرانلىقت رىم قانۇنىدا بەلگىلەنگەن ماددا بولۇپ، خەلقاراالشتۇرۇلغانكەن. ھۈئۆتكۈزىلگەن جىنايە

پوسىنىڭ قىلغۇچى مىللەتنىڭ قولىدا تۆمۈرنىڭ سۇنىقىمۇ بولمىغان ھۈكۈمرانلىق قىلىنغۇچى مىللەت نو

ىن ئىبارەت ھەرىكەت جەريانى ئاشۇ خىل خەلقارا جىنايەتنى تەرۇز قىلىشت-ىگە دەخلىمەنپەئەت-ھوقوق

 شەكىللەندۈرىدىكەن.

ش تەلەپ قىلىنىدۇ. ئىنسانىيەت ئۈستىدىن ھەدىسكە چۈشۈ-بىز مۇسۇلمانالردىن ئايەت

 ەۋىم تەلەپ قىلىنىدىغاندۇ؟ق-ئۆتكۈزىلگەن جىنايەتنىڭ خام ماتىرىيالىغا قانداق مىللەت

ەرتىپ كئاپتورنىڭ سىتىداتىغا قايىلمەن. يىراقنى كۆرەرلىك بىلەن نىمە قىلىش كېرەكلىكىنى ئەس

 تەشەككۈر. كۆپ-تىنكۆپئۆتتى. تېمىڭىزغا 

 

اياك ( مەرھابا بىلىمخۇمار، ئامرىكا دىيارىدا تۇرۇپ تەۋپىقداشالرنىڭ ئىدىيسىگە بىر م201)

 بولىۋاتقىنىڭىزدىن سۆيۆندۆم، مۇمكىن بولسا قەدەملىرىڭىز ئۈزۈلۈپ قالمىغاي. 
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پ رگە ئىنتايىن ئىنىق. لىكىن گە( يۇقارقى قاراشالر ھەربىر ئەقلى ئويغاق قوي كۆزلە202)

ھەممەيلەننىڭ بۇنى بىر ئورتاق ساداغا ئايالندۇرماي مۇددەتتىن بۇرۇن ئۈمىتسىزلىنىپ باش 

  ئەگەكەنلىكىمىزدە ھەتتا يامانغا يان تاياق بولوپ ئاكتىپ ماسالشقىنىمىزدا دەپ قارايمەن.

نىپ تەكشۈرگەنمىش ، بىر سى ىنىمائارىپ.مىسال:ئالدىنقى يىلى يۇقىردىن كەلگەنلەر قوشتىل 1

 ۆتىۋاتقانئوقوغۇچىدىن بىرىمۇ قولىدىكى ئوقوۋاتقان كىتابتىن بىر ئابزاس ئوقىيالمىغانمىش. دەرىس ئ

 ئوقوتقۇچىدىن ئۈنۈمىنى سورىسا ماختاپ كىڭەيتىش توغرىسىدا تەكلىپ بەرگەنمىش. 

ى كۆزدىن كەچۈرۈپ نمائارىپ.مىسال :شىمالدىن يىڭى ۋەزىپىگە تەيىنلەنگەن بىر رەھبەر 2

 ولوقسىزغائوقوتسا ئوقىغانمىش، مەنىسنىى سورىسا بىلمىگەنمىش، بولوپمۇ سىياسەت بىلەن تارىخىنىمۇ ت

سلىكنى چىقىپال خەنزۇچە ئوقىۋاتقىنىدىن ئەجەپلىنىپ نەخ مەيداندىال بۇيرۇق بىرىپ ئۇ ئىككى دەرى

ى نۇرغۇن رۇق بەردى، لىكىن ئارىمىزدىكئۇيغۇرچە قىلىۋەتتى.ئىمتاھاننىمۇ ئۇيغۇرچە بىرىدىغانغا بۇي

پ بەرگۈدەك دەئوقوتقۇچى كىتاپنى ئىككى يىلدىن بىرى خەنزۇچە ئوقوپ ئەمدى نىمىشقا ئۇيغۇرچە 

 داتالشتى. 

ۋادىنى سىنىپتىن سا -3.مىسال ناھيىمىزگە ئالدىنقى ماۋسۇم تەكشۈرگۈچىلەر كىلىپ باشالنغۇچ 3

ى زنىڭ مىللتىن بىرىمۇ ئۆتەلمىگەنمىش.ئاخىرىدا ئۇ رەھبىرىمىسىناش ئىمتاھانى ئالغانمىش ، بىر سىنىپ

 غۇرۇر، ئانا تىل نوختىسىدىن بىر مۇنچە سۆزلەپ بەزىبىر بۇيرۇقالرنى بەرگەنمىش. 

 نەتىجە: 

 . ئىككى پەن ئۇيغۇرچىغا قايتىپ كەلدى. 1

لىكتە .ئىلگىرى دەرىسخانىدا ئۇيغۇرچە سۆزلەپ سالسا الياقەتسىز سانالغان بولسا ئەمدى2

 ئۇيغۇرچە سۆزلەنمىسە الياقەتسىز سانىلىدىغان ھالەتكە كەلدى. 

 الپباش يىلىدىن كىلەر سىنىپالر ئادەتتىكى'، تاپ ئورون ماسلىشالمايدىغانالر قوشتىلغا» .3

 سىھەممى قالغان قوشتىل بىرسى سىنىپتىن 7 ئالىدىغان يىل بۇ» ئورنىغا نىڭ« يوقايدۇ پۈتۈنلەي

 . ئۆزگەردى غا« ىدۇبول سىنىپ ئادەتتىكى

 گەندى نۆل سىنىپ ئادەتتىكى قاراپ ئىسىخىمىسىغا ئوقوغۇچى مۇددەتلىك ئۇزۇن مەكتەپنىڭ پات-پات

 قويۇپ پئىتى قۇالقنى يەنىال لىكىن قويىمەنۇ كۈلۈپمۇ قاراپمۇ نامىغا يىل ئۇدۇلىدىكلى كاتەكچىنىڭ

 غىنىنىكىلىدى ئىلىپ شۇملۇقالرنى مەنى يەنە چىكىنىشىنىڭ ۋاقىتلىق ئوغوراليدىغانالرنىڭ قوڭغىراق

 ئويلىسام

 

 ئۇسسۇل شۇنىڭغا چىقسا، ياڭراق دېپى كىمنىڭ ئوخشاش مايمۇنغا خۇددى ىمىزمائارىپ( 203)

 اليىق نغازاما ئوقۇتقۇچى، ياخشى ئااللمىساق. ئالىمىز رولىنى مايمۇنالرنىڭ شۇ بىز ، سىز. ئوينايدۇ

 .بواللمايمىز ئوقۇتقۇچى

 

 ئادىتىگە ئۆرىپ مىللەتلەرنىڭ سانلىق ئاز:  قىرىنداشالر خەن يەنە يىقىندا قئاڭلىسا( 204)

 ىچەكلەشن بۇ خەلىق ئۆتكۆرلەشتۈرىۋەتتى، زىددىيەتنى ئارا مىللەتلەر قويۇپ چەك قارىغۇالرچە

 دانا بەزىبىر يۇقىرغا دەپ كەتتى بوپ ئۆچ بىزگە پكۆرۈ خەنزۇالردىن ئەمەس ھاكىمىيەتتىن

 راسمىدۇ؟ ئاڭالۋاتىمىز، گەپلەرنى ھەرخىل دىگەندەك ۋىتىپتۇسۇنى تەكلىپلەرنى
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 ككۈرىمنىتەشە قىلغانلىقىغا تەشرىپ قەدەم مۇنبەرگە قېرىندىشىمىزنىڭ بىلىمخۇمار بىلەن ئالدى( 205)

 ! بولسۇن ساالمەت تېنىڭىز. بىلدۈرىمەن

 .  لغۇدەكبو پايدىالنساق قىلغاندا تەھلىل ئوقۇتۇشىنى تىل قوش ئاساسالرنى ئىلمىي نۇرغۇن يازمىدىكى

 يۇز ئاسانلىقچە ئىشالر قالىدىغان بولۇپ قۇل مىللەتكە بىر يەنە مىللەت بىر زاماندا ھازىرقى" 

. كۆپ تايىنئىن ئىشالر قالىدىغان بولۇپ قۇل تىلىغا مىللەتنىڭ بىر يەنە مىللەت بىر لېكىن،. بەرمەيدۇ

 مۇددىتىدىن ئۆگىنىش خەنزۇچە يىلدىكى-1 دىسىڭىز، ئۇچرىماي تەقدىرگە ئاشۇنداق سىز ئەگەر

 ." چىقىرىۋېلىڭ تولۇق ساۋادىڭىزنى تىلى خەنزۇ پايدىلىنىپ، ئۈنۈملۇك چوقۇم

 !بولغاي بەرىكەتلەر تەپەككۈرىڭىزگە... قالدىم ياقتۇرۇپ قۇرالرنى بۇ يازمىدىكى

 

 نكاسئى الىڭىزنىماق پارچە ئىككى ئۇ كىرىپ بويچە ئادىرىس ئىنكاستىكى قالدۇرغان سىز مەن( 206)

 شۇ بىلىمخۇمارنىڭ ئۇ سىزنىڭ ئوقوپتىكەنمەن، ماقالىلەرنى ئۇ. چاپلىدىم بۇيەرگە سۈپىتىدە

 غىرىپ ۇب بىزنىڭ. ئىپتىخارالندىم ئالەمچە ھەم. سۆيۆندۆم ۋە قالدىم ھەيران تولىمۇ ئىكەنلىكىڭىزگە

 خاللىقىپا بەت تور غۇرالردىكىئۇي ئىلگىرى. بولدۇم خۇش سالغىنىڭىزدىن كۆزىڭىزنى نەزەر خانىمىزگە

 الپتاش ھىساپالپ توربەتچى پاخال بىر ئۆزۆمنى مەنمۇ بولىۋاتقاندا تارتىشالر تاالش ھەققىدىكى

 دىگەن ‹‹لىكبەرگەن زاكىتىنى لىمنىڭئى ››ئىيىتقان قايتۇرۇپ جاۋاپ نوختىغا ئۇ سىزنىڭ قويغىلىۋاتقاندا

 قىلماي ھىس قىلىۋاتقاندەك ئىش ئارتۇقچە نىئۆزۆم ئاندىن ئىلھامىدا سۆزىڭىزنىڭ جۈملە بىر

 مانا رونسو ئۈشبۇ ئىلھامىدا ماقالىڭىزنىڭ پارچە بىر ئاشۇ سىزنىڭ ، قوشولغانتى غەيرەت غەيرىتىمگە

 شىيەنلىننىڭ جى كىرگۈزۈلگەن دەرىسلىكىگە تولوقسىز. تولىۋىتىپتۇ مەناالرغا مۇشۇنچىلىك

 قىلىپ دەرىس فۇرمىلىڭىزنى مۇۋەپىقىيەت سىزنىڭ ئورنىغا تىكىسىتنىڭ دىگەن ‹‹مۇۋەپىقىيەت››

 ىلىقىڭىزغاباشالمچ پىكىرلىك ئۆتكۆر ، شەرەپلىرىڭىزگە سىزنىڭ: قىسقىسى.  بولدى خىلى ئۆتىۋاتقىنىمغا

 تىخىمۇ داشالرتەۋپىق ئىشلەۋاتقان سىپىدە بىرىنجى ىنىڭمائارىپ تىل ئانا بولغاندەك تەشنا ئۇيغۇر ھەربىر

 تارقاتقان باشقىالرنىڭ.  ماڭغايسىز سۇنۇپ داۋاملىق مۇنبىرىمىزگە نىئەسەرلىرىڭىز. تەشنا

 ىغانيولل ئۆزىڭىز مۇنبىرىمىزگە بولوپمۇ يوللىغان ئۆزىڭىز لىكىن ئوقوغان، كۆپ ئەسەرلىرىڭىزنى

 كەتكەن بوپ ياد.  بولىدىكەن باشقىچە تۇيغۇسى بىرىدىغان بۇنىڭ بولغاچ ئوقوشوم تۇنجى ماقالىڭىزنى

 اشلىرىڭىزمۇساۋاقد قالغان يۇرىتتا مۇنبىرىمىزدە. كەچتى ئىسىمدىن بىرلەپ-بىر تاپتا شۇ ڭىزتەرجىمھالى

 اتتىالئ . بولدى شادلىنىدىغان تىخىمۇ كۆرسە باسقىنىڭىزنى قەدەم بۇيەرگە سىزنىڭ ئۇالر ، بار خىلى

 .ئەمدى قىنىدۇ ىممۇئەلل تۇنيۇقۇق بىلەن ىممۇئەلل

 

 قىنىمدىنئۇچراش مۇنبەردە بۇ بىلەن ئۇستاز يېتەكچى بىر ياخشى گىسى،ئې بىلىم قابىل مۇشۇنداق( 207)

 يېتەكلەپ داۋاملىق تەۋپىقداشالرنى مۇنبىرىمىزدىكى بىلەن ماقالىلىرىڭىز مۇشۇنداق .خۇرسەنمە تولىمۇ

 .تۇرغايسىز

 

 ىيسەمىم چىققان قېتىدىن چوڭقۇر يۈرەكنىڭ بۇ ياخشىمۇسىلەر؟: ئۇكۇلۇرۇم ئاقگۈل ۋە تەۋپىق( 208)

 ئۆزەمنىڭ مەن. رەخمەت. ئىلھامالندىم ھەم بولدۇم خوشال ناھايىتىمۇ مەن كۆرۈپ، سۆزلىرىڭالرنى

 باشقا يېقىندا. تۇرىمەن ئويالپ ئىشىنى مىللەتنىڭ ھەممىسىدە ۋاقىتلىرىمنىڭ بوش سىرتىدىكى خىزمەت

 ئاساستا شۇ. ىقتىمچ ئېنىقالپ قااللىغانلىقىنى ساقالپ يىل 3000 ئۆزىنى قىلىپ قانداق مىللەت بىر
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 ئىگە چۈشەنچىگە ئومۇمىيۈزلۈك بىر ھەققىدىمۇ بولىدىغانلىقى قىلسا قانداق كېيىن بۇنىڭدىن ئۇيغۇرالر

 ئاشۇرۇش ئەمەلگە ھەممىسىنى ئىشالرنىڭ يېتەلىگەن ئويالپ ئۆزىمىز ئۈچۇۈن بىز ھازىر. بولدۇم

 خۇدايىم. بولمايدۇ ھەرگىزمۇ تسەكقويۇۋە بىلىمىزنى بىلەن بۇنىڭلىق ئەمما،. يوق ئىمكانىيىتىمىز

 ئېالن توردا يېزىپ، قىلىپ ماقالە داۋاملىق كېيىنمۇ بۇنىڭدىن نەرسىلەرنى يېڭى بىلىۋالغان بۇيرىسا

 . تىرىشايلى ئورتاق ھەممىمىز كېيىن بۇنىڭدىن ساھەدە بۇ. تۇرىمەن قىلىپ

 بىلەن مسۆزۈ تەبرىك قىلغان دەالىيىتىئپا پەن-ئىلىم بىر ئەلدىكى چەت ئۆزەمنىڭ ئىنكاسىمنى بۇ مەن

 (: ئۆزگەرتتىم ئازراق جايلىرىنى قىسمەن) ئاخىرالشتۇرىمەن

 

 نەچچە بىر. .. بىلىمخۇمار ، ئالىمىز قارشى قىزغىن قىلغانلىقىڭىزنى تەشرىپ قەدەم مۇنبىرىمىزگە( 209)

 زنىڭسى ڭىزدىنيازمى.  تۇرۋاتىمىز كۆرۈپ سىمايىڭىزنى ھالدا ئىزچىل مۇنبىرىمىزدە بۇيان كۈندىن

 ىڭسىزن.  تۇرۇپتۇ بولۇپ نامايەن ئىكەنلىكىڭىز كىشى مىللەتپەرۋەر ، بىلىمخۇمار ھەقىقەتەنمۇ

 دەرس تىلدا ئانا ماارپىدىكى ئۇيغۇر سىزنىڭ يازمىڭىزدىن بۇ يوللىغان بولۇپ تۇنجى مۇنبىرىمىزگە

 دىكىمۇنبىرى مۇنزىرە"  قتەۋپى"  بولغان جەم ئوقۇتقۇچىلىرى ئەدەبىياتى-تىل ئۇيغۇر بېرىۋاتقان

 . ەنتۇرۇپتىم بىلىپ ئىكەنلىكىنى زور ئۈمىدىڭىزنىڭ كۈتىدىغان ئۇستازالردىن - ئوقۇتقۇچى

 قويۇپ، ولغاي پروگراممىسىنى تىل ئائىلە كۈچلۈك بىر چوقۇم ئانىالر-ئاتا:   قۇرالر مۇنۇ يازمىڭىزدىكى

. ەككېر بېرىشى كۆپەيتىپ دەرىجىدە ورز ئەڭ پۇرسەتلىرىنى ئىشلىتىش تىلنى ئانا پەرزەنتلىرىنىڭ

 ماقالە تىلدا ئانا ئوقۇش، كىتاب تىلدا ئانا سۆزلىشىش، تىلدا ئانا پۈتۈنلەي ئىچىدە ئۆي مەسىلەن،

 چوڭ اھايىتىن ئوقۇتقۇچىالرمۇ جەھەتتە بۇ. قاتارلىقالر يوقالش تۇغقان بېرىپ يۇرتىغا ئەسلى ۋە يېزىش،

 ئىش پايدىلىق ئىنتايىن بىلىشنىڭ ئارتۇق تىلنى بىر بالىالرغا ۇچىالرئوقۇتق مەسىلەن،. ئوينىيااليدۇ رول

 ىقىنىھېسابلىنىدىغانل نەتىجە چوڭ بىر جەھەتتىكى ئەقىل ۋە تىل بولۇش تىللىق قوش ئىكەنلىكىنى،

 تلەندۈرۈش،رىغبە يېزىشقا تىلىدا ئانا ماقالىلەرنى قىسىم بىر ئۇالرنى.  بولىدۇ قىلسا تەشۋىق چوڭقۇر

 تىپلىقئاك ئاالھىدىلىكىنى جەھەتتىكى مەدەنىيىتى مىللىي ۋە تىلى ئانا ئۆز وقۇغۇچىالرنىڭئ ھەمدە

 بىر. قاتارلىقالر قىلىش بەرپا مۇھىتىنى سىنىپ لەشتۈرىدىغانمۇئەييەن ۋە قىلىدىغان قوبۇل بىلەن

. ئوينايدۇ لرو زور ناھايىتى تىلى ئانا مىللەتنىڭ ئاشۇ بولۇشىدا قانداق سۈپىتىنىڭ مائارىپ مىللەتنىڭ

 كتەپ،مە بىرسى ئۇنىڭ. بار ئورۇن ئىككى ئۆگىنىدىغان تىلنى ئانا ئۈچۈن بالىالر يېشىدىكى مەكتەپ

.  اتقۇسىئويغ تېخىمۇ تۇيغۇمىزنى مەسئۇلىيەت بىزنىڭ. ماكان ئەتراپىدىكى ئۆينىڭ ۋە ئۆي بىرسى يەنە

 وقۇتۇشىنىئ تىل ئانا مەكتەپلەردىكى ، كۈتكىنىڭىزدەك ئۈمىد بىزدىن سىز دەل مەقسىتىمۇ مۇنبىرىمىزنىڭ

 تچانلىقمەسئۇلىيە يۈكسەك بولغان تىلغا ئانا ئارقىلىق رولى نىڭ"  تەۋپىقداشالر"  ئالغان ئۈستىگە

 ئۇالرغا ىمىزدەتسائى بىر ھەر مۇھىتىنى تىل ئانا بواللمىغان مۇيەسسەر تولۇق ئوقۇغۇچىالر بىلەن تۇيغۇمىز

 ەنئەنەئ ىدەدائىر بېرەلىگۈدەك ، بېرىش ھوزورىنى ئاڭالش دەرس لداتى ئانا ، قىلدۇرۇش ھېس چوڭقۇر

 ، بېرىش بىلىم ھەققىدە ئەھمىيىتى ، قىممىتى ئۇنىڭ ۋە قانۇنىيەتلىرى قائىدە تىلىنىڭ ئۇيغۇر ، تەربىيەسى

 ...  تىنجىتىش داۋالغۇشالرنى ، چالغۇنۇش پوزۇتسىيەسىدىكى مۇھىمى ئەڭ

 ساھەسىدىكى ئوقۇتۇشى تىل ئانا بىرگە بىلەن سۆيۈنۈش زدىنقەدىمىڭى مۇبارەك:  بىلىمخۇمار

 بولغان ئىگە ئىزچىللىققا ، بولۇپ ئەزالىرىدىن لىقدائىم بېتىمىزنىڭ تور تەۋپىق ئۈچۈن يۈكسىلىشلىرىمىز

...  قىلىمىز ئۈمىد دىلىمىزدىن چىن بولۇشىڭىزنى ھەمدەمدە كۆپچىلىككە بىلەن قەدەملىرىڭىز

 .بولۇڭ ساالمەت.  ھارمىغايسىز
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 مۇمۇنبىرىنىڭ چىچەن قوشقان يىڭىدىن:  قالدىم ئويالپ پكۆرۈ ئوقوپ قاراشالرنى يۇقارقى( 210)

 پايدىسى تەمىنلەشكە بىلەن پۇرسىتى ئۇچراشتۇرۇش بىلەن مۇھىتى تىل ئانا قىاللىساق جەلىپ بالىالرنى

 ھەمدە ۈش،رىغبەتلەندۈر ىشقايېز تىلىدا ئانا ماقالىلەرنى قىسىم بىر ئۇالرنى  نىمە؟ قىالمدۇ باردەك

 قوبۇل بىلەن ئاكتىپلىق ئاالھىدىلىكىنى جەھەتتىكى مەدەنىيىتى مىللىي ۋە تىلى ئانا ئۆز ئوقۇغۇچىالرنىڭ

 . قاتارلىقالر قىلىش بەرپا مۇھىتىنى تور لەشتۈرىدىغانمۇئەييەن ۋە قىلىدىغان
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 ئەركىن سىدىقنىڭ قىسقىچە ئوقۇش ۋە خىزمەت تارىخى

 

 

 1958 :ئاقسۇدا تۇغۇلغان 

 1965-1971 ا ئوقۇغانباشالنغۇچت-4: ئاقسۇ شەھەرلىك 

 1971-1976 وتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇغانئ-1: ئاقسۇ ۋىاليەتلىك 

 1976-1978 ئالغان« قايتا تەربىيە»: ئونسۇ ناھىيىسىدە 

 1978-1983شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا باكالۋۇرلۇقتا ئوقۇغان : 

 1983-1984ۋېرسىتېتىدا بىلىم ئاشۇرغاننى: شاڭخەي قاتناش ئۇ 

 1984-1985شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇتقۇچى بولغان : 

 1985-1988ياپونىيەدە ئوقۇپ، تەتقىقات ئېلىپ بارغان : 

 1988-1990ئامېرىكا كالىفورنىيە شتاتى ئۇنىۋېرسىتېتىدا ماگىستىرلىقتا ئوقۇغان : 

 1990-1995: كالىفورنىيە ( ئۇنىۋېرسىتېتىDavisتە دوك )تورلۇقتا ئوقۇغان 

 1995-1997 اشتى بولغانئ-دا دوكتور« ساندىئا دۆلەت تەجرىبىخانىسى»: كالىفورنىيەدىكى 

 1997-2004كالىفورنىيە كىرىمنىي جىلغىسىدىكى ئۈچ شىركەتتە ئىشلىگەن : 

 2004- :ىكى كالىفورنىيە لوس ئانژېلىس رايونىدھازىرغىچەNASA  مەركىزىJPL دە ئىشلەۋاتىدۇ 

 

 

 


