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بۇ يىل -9ائينىڭ -1كۈنىدىن باشالپ ۇئيغۇر تىلىنىڭ ۇئيغۇر دىيارىدىكى بارلىق باشالنغۇچ ۋە وئتتۇرا
مەك تەپلەردە وئقۇتۇش تىلى سۈپىتىدە ىئشلىتىلىشى ئەمەلدىن قالدۇرۇلدى .شۇنىڭدىن كېيىن چەت ئەلدىكى بىر
قىسىم ۇئيغۇر زىيالىيالر ۆئزلىرى ۋە باشقىالردىن «ۇئيغۇر تىلى دۇچ كەلگەن خىرىسقا قارىتا بىز قانداق قىلىشىمىز
كېرەك؟» دېگەن سوائلنى سوراپ ،ھازىرقىدەك بىر پايدىسىز شاراىئتتا ائنا تىلىمىزنى ساقالپ قېلىشنىڭ ۈئنۈملۈك
ۇئسۇل-تەدبىرلىرى ۈئستىدە ىئزدىنىشكە باشلىدى .ائنا تىل بىر مىللەتنىڭ مىللىي مەۋجۇتلۇقىنى بەلگىلەيدىغان ئەڭ
مۇھىم ائمىلالرنىڭ بىرى بولۇپ ،مەن ائنا تىلىمىزنى قوغداپ قېلىش مەسىلىسى ۈئستىدە ىئزدىنىۋاتقىلى ۋە قەلەم
تەۋرىتىۋاتقىلى خېلى ۇئزۇن بولدى .مەن بۇ ھەقتە تەييارلىغان ئەڭ ائخىرقى ماقالىنىڭ تېمىسى «بالىالرغا دىننى قانچە
ياشتىن باشالپ ۆئگەتسە ئەڭ مۇۋاپىق؟» [ ]1بولۇپ ،مەلۇم مۇھىم سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن مەن بۇ ماقالىنىڭ
تېمىسىدا «ائنا تىل» دېگەن سۆزنى ىئشلەتمىدىم .ئەمما ۇئنىڭدا چەت ئەلدىكى ۇئيغۇرالرنىڭ ائىئلە تەربىيىسى
ائرقىلىق بالىلىرىغا ائنا تىلنى ۆئگىتىشنىڭ ئەھمىيىتى ۋە پايدىسىغا ائىئت بىر قىسىم كۆز-قاراشلىرىمنى وئتتۇرىغا
قويدۇم .شۇنداقال بالىغا ىئككى ياكى ۇئنىڭدىن كۆپ تىلنى ۆئگىتىشنىڭ پايدىسى ،ھەمدە بالىالرغا ائنا تىل ،باشقا
تىل ۋە دىن ۆئگىتىشنىڭ ئەڭ مۇۋاپىق يېشى جەھەتتىكى بىر قىسىم ىئلمىي بايقاشالر ۋە ىئلمىي قاراشالرنىمۇ بايان
قىلىپ ۆئتتۈم .چەت ئەلدە ياشاۋاتقان بالىالرغا ائنا تىلنى ۆئگىتىش تىلىمىزنى قوغداپ قېلىشتىكى ئەڭ مۇھىم
چارىلەرنىڭ بىرى .شۇنداقال ۇئ تىلىمىزنى قوغداپ قېلىشتىكى زۆرۈر شەرتلەرنىڭ بىرى .ئەمما ۇئ تىلىمىزنى قوغداپ
قېلىشنىڭ يېتەرلىك شەرتلىرىنىڭ ھەممىسى ئەمەس .ۇئنىڭ يېتەرلىك شەرتلىرىنىڭ ىئچىدە يەنە ۆئزىمىز ائنا
تىلىمىزنى توغرا ۆئگىنىش ،شۇ ائساستا ائنا تىلىمىزنى بالىلىرىمىزغا توغرا ۆئگىتىش ،ھەمدە ھەممە ۇئيغۇرالر ھەر
قانداق جايدا ۋە ھەر قانداق ۋاقىتتا ائنا تىلىمىزنى توغرا ىئشلىتىشتەك باشقا مۇھىم ائمىلالرمۇ بار.
مەن مەزكۇر ماقالىدە چوڭالرنىڭ ائنا تىلىمىزنى توغرا ۆئگىنىشى ،ھەمدە ھەر ۋاقىت ۋە ھەر جايدا ائنا
تىلىمىزنى توغرا ىئشلىتىشى ھەققىدە توختىلىمەن .بۇ ىئش ائنا تىلىمىزنى قوغداپ قېلىش ،ھەمدە ۇئنى توغرا ساقالپ
قېلىشتا كەم بولسا بولمايدۇ .بالىالرغا ائنا تىلنى ۆئگىتىشكە ائىئت مەزمۇنالرنى ائلدىنقى ماقالىدە وئتتۇرىغا قويۇپ
بولغان بولغاچقا ،ۇئ مەسىلە ھەققىدە مەزكۇر ماقالىدە قايتا توختالمايمەن .مەن «بالىالرغا دىننى قانچە ياشتىن
باشالپ ۆئگەتسە ئەڭ مۇۋاپىق؟» دېگەن ماقالىنى تېخى وئقۇپ باقمىغان ۋەتەنداشالرغا ۇئنى چوقۇم بىر قېتىم
وئقۇپ چىقىشنى تەۋسىيە قىلىمەن.
 .1كىتاب وئقۇش ائرقىلىق ۆئگىنىش ئەڭ ياخشى ۇئسۇل
ھازىر ائنا تىلىمىزنى توغرا ىئشلىتىش جەھەتتە ۇئيغۇرالر ائرىسىدا ساقلىنىۋاتقان مەسىلىلەر ىئنتايىن ېئغىر
بولۇپ ،مېنىڭچە ۇئنىڭ تۆۋەندىكىدەك سەۋەبلىرى بار:
 )1(-ائتالمىش «قوش تىللىق ماائرىپ» نىڭ مەجبۇرلىشى بىلەن ائنا تىلنى سىستېمىلىق ۆئگىنەلمەسلىك )2(-خەنزۇ مەك تەپتە وئقۇغانلىقى ۈئچۈن ائنا تىلنى سىستېمىلىق ۆئگىنەلمەسلىك1

 )3(-ائنا تىلنى ۆئگەنگىلى بەك ۇئزۇن بولۇپ كەتكەن بولغاچقا ،ۇئيغۇر تىلىنىڭ قاىئدىلىرىنى ۇئنتۇلۇپكېتىش
 )4(-ۆئزى جۇڭگودا بولسىمۇ ،ۇئيغۇر تىلى ىئشلەتمەيدىغان وئرۇندا خىزمەت قىلىدىغانلىقى ۈئچۈن ائناتىلنى ۇئنتۇلۇپ كېتىش
 )5(-چەت ئەلدە ياشاۋاتقىلى بەك ۇئزۇن بولۇپ كەتكەنلىكى ۈئچۈن ائنا تىلنى ۇئنتۇلۇپ كېتىش )6(-ېئغىر دەرىجىدىكى بىپەرۋالىق )7(-ۇئيغۇرنى ۋە ۇئيغۇر تىلىنى كۆزگە ىئلماسلىق ،ۋە ۇئالرنى قەدىرلىمەسلىكمەن يۇقىرىدىكى  -5 - 1سەۋەبلەرنى توغرا چۈشىنىمەن ،ئەمما -6سەۋەبكە ېئچىنىمەن ،ۋە -7سەۋەبكە
بولسا نەپرەتلىنىمەن.

-1رەسىم :ائۋىسترالىيە ائدېاليدې شەھىرىدىكى ۇئيغۇر مەك تەپنىڭ وئماقلىرى.
مەن بۇ يەردە -6سەۋەبكە بىر مىسال كۆرسىتەي .مېنىڭ « »erkinsidiq@gmail.comدېگەن بىر ېئلخەت
ساندۇقۇم بار بولۇپ ،مەن ۇئنى ۆئزۈمدىن مەسلىھەت سورايدىغان ۋەتەن ىئچى ۋە سىرتىدىكى وئقۇغۇچىالر ۈئچۈن
ىئشلىتىۋاتقىلى  10يىل بولدى .گەرچە مېنىڭ ىئسمىمنىڭ توغرا يېزىلىشى يۇقىرىدىكى ېئلخەت ائدرېسىدا ېئنىق بار
بولسىمۇ ،ماڭا خەت يازغان وئقۇغۇچىالرنىڭ كەم دېگەندە يېرىمى ىئسمىمنى «،»Erken« ،»Arken« ،»Arkin
« »Sidek« ،»Sedik« ،»Sidikدېگەندەك ھەر خىل بۇزۇلغان شەكىلدە يېزىپ كەلدى .ۇئنىڭدىن باشقا ،ماڭا 10
وئقۇغۇچىدىن كەلگەن خەتتە ۇئيغۇر تىلىنىڭ  10خىل بۇزۇلغان ۋارىيانتى ىئشلىتىلدى .مەن ائشۇنداق قىلغانالرغىمۇ
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باشقا وئقۇغۇچىالرغا وئخشاشال جاۋاب قايتۇرۇپ كەلدىم .ئەمما ،ھەر قېتىم ائشۇنداق يېزىلغان خەتلەرنى وئقۇلغاندا
ىئنتايىن راھەتسىزلەندىم .ھەمدە مىللەتنىڭ ائشۇنداق بىر دەرىجىدىكى ېئغىر بىپەرۋالىقىغا قاتتىق ېئچىندىم .مېنىڭ
پەرىزىمچە ،ئەگەر بىرەر تىل-يېزىقنى باھااليدىغان وئرۇن ھەر خىل ىئجتىماىئي تاراتقۇالرغا يېزىلغان ۇئيغۇرچە
يازمىالرنى تەكشۈرۈپ چىقىدىغان بولسا ،ۇئالر چوقۇم «ۇئيغۇرالر بىر ساۋاتى تولۇق چىقمىغان مىللەت ىئكەن»،
دېگەن يەكۈننى چىقىرىدۇ .ئەگەر سىز ائمېرىكىدىكى ائق تەنلىكلەر بىلەن بولغان ىئجتىماىئي مۇناسىۋەتتە ۇئالرنىڭ
ىئسمىنى خۇددى مېنىڭ ىئسمىمنى خاتا يازغاندەك خاتا يازىدىكەنسىز ،سىز ۇئالرنىڭ نەزىرىدىكى ۆئز ھۆرمىتىڭىزنى
بىر دەمدىال پۈتۈنلەي يوق قىلىۋېتىسىز .ىئنگلىزچە يازمىالردىمۇ ھەم شۇنداق .سىز ىئنگلىزچە نەرسە يازغاندا،
مەسىلەن ،بىر چەت ئەللىككە ىئنگلىزچە ېئلخەت يازغاندا 50 ،پىرسەنت سۆزلۈك تە خاتالىق بار بولۇش ۇئ ياقتا
تۇرسۇن ،پەقەت بىر پىرسەنت سۆزلۈك تە خاتالىق بار بولسىمۇ سىز باشقىالرغا بىر ناھايىتى قاالق ياكى تۆۋەن
دەرىجىلىك ائدەم بولۇپ كۆرۈنىسىز.
ۇئيغۇرچە نەرسە يازغاندا بىپەرۋالىق بىلەن ۇئيغۇر تىلىنى خاتا ىئشلىتىش تىلىمىزنى ھۆرمەتلىمەسلىك ۋە
قەدىرلىمەسلىكنىڭ بىر خىل ىئپادىسى .ۇئ يەنە مىللەتنى ھۆرمەتلىمەسلىك بولۇپ ھېسابلىنىدۇ .ئەگەر بىز ۆئز
مىللىتىمىزنى ۆئزىمىز ھۆرمەتلىمىسەك ،ۆئز مىللىتىمىزنى ۆئزىمىز قەدىرلىمىسەك ،باشقىالردىن ۇئيغۇرالرنى
ھۆرمەتلەش توغرىسىدا نېمىنى كۈتەلەيمىز؟ يەھۇدىيالر ،ياپونالر ۋە گېرمانالر ۆئز مىللىتىنى باشقا مىللەتتىن كۆپ
ۈئ ستۈن قويىدۇ .ۆئزلىرىنى باشقا ھېچ كىمگە تەڭ قىلمايدۇ .شۇنداق بولغاچقا ۇئالر بىلەن مۇناسىۋەت ېئلىپ
بارىدىغان باشقا مىللەت كىشىلىرى ناھايىتى ېئھتىياتچانلىق بىلەن ىئش ېئلىپ بارىدۇ .ۆئيدە ىئززەتلەنمىگەن باال
سىرتتا خارلىنىدۇ .ئەگەر بىز ۆئز-ۆئزىمىزنى ھۆرمەتلىمىسەك ۋە قەدىرلىمىسەك باشقىالر تەرىپىدىن كۆزگە ىئلىنمايمىز.
يۇقىرىدىكى  -7سەۋەب بويىچە ىئش قىلىدىغان كىشىلەرنىڭ تۇتقان يولىنى ۇئالرنىڭ ىئنسانلىق سۈپىتى ۋە
ۇئيغۇرغا ماس كەلمەيدىغان خاراك تېرى بەلگىلىگەن بولۇپ ،مەن ۇئالر ھەققىدە بۇنىڭدىن ائرتۇق توختىلىشىمنى
خالىمايمەن.
ئەمما مېنىڭ بۇ يەردە ائلدىنقى  5سەۋەب تۈپەيلىدىن ۇئيغۇر تىلىنى توغرا قوللىنالمايۋاتقان ۋەتەنداشالرغا
يەنە بىر قانچە ېئغىز گەپ قىلغۇم بار .مېنىڭ مۆلچىرىمچە ،ھەر بىر ائدەمنىڭ ۈئنۈملۈك ۆئگىنەلەيدىغان ۋاقتى
وئتتۇرا ھېساب بىلەن  50يىلدىن ائشىدۇ .ئەگەر سىز ائشۇ  50يىلنىڭ ھەر بىر يىلىدا بىر نەرسىنى قوشۇمچە قىلىپ
ۆئگىنىپ ماڭسىڭىز ،ۆئمرىڭىزدە ىئنتايىن كۆپ نەرسىلەرنى ۆئگىنىپ تۈگىتەلەيسىز .بىر قىسىم نەرسىلەرنى چوقۇم
بىر مەك تەپتە سىستېمىلىق ۆئگەنمىسە ۆئگىنىۋېلىش تەسكە توختايدۇ .مەسىلەن ،مەن ھازىر شۇغۇللىنىۋاتقان
وئپتىكا تېخنولوگىيىسى كەسپ ى .ئەمما يەنە بىر قىسىم نەرسىلەرنى ىئشتىن سىرتقى ۋاقىتلىرىدا ۆئزلۈكىدىن
ۆئگىنىۋالغىلى بولىدۇ .تىل مەك تەپتە وئقۇماي ۆئزلۈكىدىن ۆئگىنىۋالغىلى بولىدىغان نەرسىلەرنىڭ بىرى .مەن
باشالنغۇچ -1سىنىپتىن تارتىپ يېڭى يېزىقتا وئقۇغان .ئەمما ،مېنىڭ رەھمەتلىك دادام بىر وئقۇتقۇچى بولۇپ ،مەن
ائشۇ باشالنغۇچ -1سىنىپتا وئقۇۋاتقان ۋاقتىمدىال دادامدىن ۇئيغۇر تىلىنىڭ كونا يېزىقى بىلەن سالۋيان يېزىقىنى
ۆئگىنىۋالغان .بۇ يېزىقالردىمۇ ائران  32ھەرپ بار بولغاچقا ،ۇئ يېزىقالرنىڭ ھەر بىرسىنى ۆئگىنىۋېلىشقا بىر نەچچە
ھەپتىال ۋاقىت كەتكەن .ۇئ چاغدا بالىالر ۈئچۈن نەشر قىلىنغان ۇئيغۇرچە كىتابالر بولمىغاچقا (مەن -1965يىلى
باشالنغۇچ -1سىنىپقا كىرگەن) ،مەن چوڭالرنىڭ كونا يېزىق ۋە سالۋيان يېزىقىدىكى كىتابلىرىنى ېئچىپ ،ائيرىم-
ائيرىم سۆزلەرنى وئقۇپ وئينىغان.
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يېزىغا قايتا تەربىيىگە چۈشكەن ۋاقتىمدا ۇئيغۇرچە-خەنزۇچە لۇغەت بولمىغاچقا ،بىزگە ھەقسىز
تارقىتىلىدىغان «ماۋ زېدۇڭ ئەسەرلىرىدىن تالالنمىالر» دېگەن كىتابنىڭ ۇئيغۇرچىسى بىلەن خەنزۇچىسىنى يېنىمدا
ساقالپ ،ۇئالرنى بىر-بىرىگە سېلىشتۇرۇپ يۈرۈپ ۆئزلۈكۈمدىن خەنزۇ تىلىنى ۆئگەنگەن.
مەن ىئنگلىز تىلى بىلەن ياپون تىلىنىمۇ دەسلىپىدە پۈتۈنلەي ۆئزۈم ۆئگەنگەن .كېيىن ىئنگلىز تىلىدا بىر
مەۋسۇم ،ۋە ياپون تىلىدا يېرىم يىل مەخسۇس تىل كۇرسىدا وئقۇدۇم .ائشۇنداق ائساسىمغا تايىنىپ ياپوندا ۋە
ائمېرىكىدىكى ىئلمىي پاائلىيەتلىرىمنى ېئلىپ باردىم .ھازىرمۇ ائمېرىكىدا شۇنداق قىلىۋاتىمەن.
مەن -1976 – 1971يىللىرى وئتتۇرا مەك تەپتە ۇئيغۇر تىلىنى سىستېمىلىق ۆئگەنگەن .مەندە ھازىر بار بولغان
ۇئيغۇر تىلى ائساسى ئەنە شۇ چاغدىن كەلگەن بولۇپ ،مەن -1976يىلىدىن كېيىن ۇئيغۇر تىلى ھەققىدە بىرەر دەرس
ېئلىپ باقمىدىم .وئتتۇرا مەك تەپتىكى ۋاقتىمدا بىزگە ۇئيغۇرچە شېئىرالرنىڭ قاىئدىسى دەرس قىلىپ ۆئتۈلگەن .ئەمما
مەن ھېكايە ،پوۋېست ،زاۋېن (نەسر) ،خەۋەر ۋە دوكالت يېزىشقىمۇ قىزىققان بولۇپ ،ۇئالرنى وئخشاش خىلدىكى
ماتېرىيالالرنى وئقۇش ائرقىلىق ۆئگىنىشكە تىرىشقان .يەنى ،ئەگەر سىزدە ائشۇنداق ىئستەك بار بولىدىكەن ،سىز
ھەر بىر نەرسە وئقۇغاندا مۇنداق ىئككى نەرسىگە دىققەت قىلىسىز .بىرى وئقۇغان مەزمۇن .ىئككىنچىسى وئقۇغان
نەرسىنىڭ شەكلىي-قۇرۇلمىسى ،ۋەقەلەرنىڭ بايان قىلىنىش ۇئسلۇبى ،ىئشلىتىلگەن سۆزلىرى ،ۋە تىل-ئەدەبىيات
قاىئدىسى قاتارلىقالر .ھېكايە وئقۇش ائرقىلىق ھېكايە يازااليدىغان بولغىلى بولىدۇ .خەۋەر وئقۇش ائرقىلىق خەۋەر
يازااليدىغان بولغىلى بولىدۇ .ماقالە وئقۇش ائرقىلىق ماقالە يازااليدىغان بولغىلى بولىدۇ .ۇئيغۇرچە كىتابالرنى كۆپ
وئقۇش ائرقىلىق ۇئيغۇر تىلىنىڭ گرامماتىكا قاىئدىلىرىنى ۋە سۆزلەرنىڭ تۈزۈلۈشلىرىنى توغرا ۆئگىنىۋالغىلى بولىدۇ.
بۇنداق ىئشالرغا مەك تەپكە كىرىپ وئقۇش كەتمەيدۇ .بەلكى ۇئنىڭغا ىئستەك ،ىئرادە ۋە تىرىشچانلىق كېتىدۇ .بىر
نەرسە وئقۇغاندا ھەم مەزمۇنغا دىققەت قىلىش ،ھەم تىل قاىئدىسىگە دىققەت قىلىشقا توغرا كېلىدۇ .شۇڭالشقا مەن
ۇئيغۇر تىلىنى توغرا ىئشلەتمەسلىكنىڭ يۇقىرىدىكى -5 -1سەۋەبلىرىدىن كېلىپ چىققان ائجىزلىقنى پۈتۈنلەي
تولۇقلىۋالغىلى بولىدۇ ،دەپ وئياليمەن .ۇئيغۇرنى سۆيىدىغان كىشى ۇئيغۇر تىلىنىمۇ سۆيۈشى كېرەك .ۇئيغۇر تىلىنى
توغرا ىئشلىتىشنىمۇ ۆئگىنىۋېلىشى كېرەك .ئەگەر سىز ۇئيغۇرچە بىر نەرسىلەرنى يازىدىغان بىرى بولسىڭىز ،ياكى
ۇئيغۇرچە خەت ،ماقالە ياكى باشقا بىر خىل ئەدەبىي ئەسەر يېزىشنى ۆئگىنىۋېلىشنى ىئستەيدىغان بىرى بولسىڭىز،
چوقۇم  6ائي ،بىر يىل ياكى  2يىل ۋاقىت چىقىرىپ ،كىتاب وئقۇش ائرقىلىق ۇئيغۇر تىلىنىڭ قاىئدىلىرىنى ۆئزىڭىزگە
يەتكۈدەك دەرىجىدە ۆئگىنىپ قويۇڭ .بىز شۇنداق قىلىش ائرقىلىق ائنا تىلىمىزنى قوغداپ قاالاليمىز .شۇنداق قىلىش
ائرقىلىق ائنا تىلىمىزنى توغرا ساقالپ قاالاليمىز .باشقىالر ائلدىدا بىر مۇكەممەل خاس تىلغا ىئگە مەدەنىيەتلىك
مىللەت بولۇپ كۆرۈنەلەيمىز.
مەن يېقىندا «ۇئيغۇرچە بارماق ۋەزىنلىك شېئىر يېزىش قاىئدىسى ھەققىدىكى چۈشەنچەم» دېگەن بىر تېمىدا
بىر يازما تەييارالپ ،ۇئنىڭدا ائشۇنداق شېئىرالرنىڭ قاىئدىسى ھەققىدىكى ۆئز چۈشەنچىلىرىمنى بايان قىلىپ ۆئتتۈم
[ .]2شېئىرىيەت ىئشلىرىغا قىزىقىدىغان ۋەتەنداشالر ياكى ۇئيغۇرچە شېئىر ھەۋەسكارلىرى ۇئنى بىر بىر قېتىم وئقۇپ
باقساڭالر بولىدۇ.
ىئالۋە :مەن ھازىر بىر داڭلىق زاتنىڭ لېكسىيىلىرىنى ائڭالۋاتقان بولۇپ ،مەن يېقىندا ائڭلىغان بىر
لېكسىيىدە ۇئ مۇنداق دېدى :تارىختا ياسالغان ئەڭ كۆركەم بىناالر دىنىي بىناالردۇر .ۇئالر دىندار كىشىلەر ۈئچۈن
ياسالغان بولۇپ ،ۇئالر خۇدانىڭ ىئرادىسىنى نامايان قىلىدۇ ،دەپ قارىلىدۇ .كۆركەملىك تە -2وئرۇندا تۇرىدىغان
بىناالر ئەمەلدارالر ۈئچۈن سېلىنغان بىناالر بولۇپ ،ۇئالرنى پادىشاھالر ىئشلەتكەن .كېيىنچە ىئنسانالرنىڭ
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جەمئىيەتلىشىشىگە ئەگىشىپ ،سودا بىنالىرى ۋۇجۇتقا كەلگەن .بىناالرغا تارىختىكى ۋاقىتالر ،ۋەقەلەر ۋە نەرسىلەر
خاتىرلەنگەن بولىدۇ .بىناالر بىر دۆلەتنىڭ -3تىلى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ .يەنى ،دۆلەتنىڭ -1تىلى كىشىلەر سۆزلىشىش
ۈئچۈن ىئشلىتىد ىغان تىل .ىئككىنچى تىلى بولسا بىر دۆلەت خەلقى ىئشلىتىدىغان يېزىق .ۈئچىنچى تىلى بولسا
بىناالر بولۇپ-4 ،تىلى بولسا سىزنىڭ يېمەكلىكلىرىڭىز بولىدۇ.
 .2چەت ئەلدىكىلەر ۈئچۈن ۇئيغۇرچە كىتاب-ماتېرىيال مەنبەلىرىدىن قانداقلىرى بار؟
ھازىر چەت ئەلدىكى ۇئيغۇرالرنىڭ ۋەتەن بىلەن بولغان ائالقىسى پۈتۈنلەي ۈئزۈپ قويۇلغان بولغاچقا،
ھازىرچە ۋەتەندىن ۇئيغۇرچە كىتاب ئەكەلدۈرۈش ائساسەن مۇمكىن ئەمەس .ئەمما تۈركىيەدىكى ۇئيغۇرچە
كىتابخانىالردىن خېلى كۆپ كىتابالرنى سېتىۋالغىلى بولىدۇ .ۇئنىڭدىن باشقا ،ھازىر بىر قانچە ۇئيغۇرچە تور بەتلىرىدە
ۇئيغۇرچە ژۇرنال ۋە كىتابالرنىڭ ېئلكىتاب ( )PDFنۇسخىلىرى بار .شۇنداقال بىر قىسىم وئت يۈرەك ۋەتەنداشالر
چەت ئەلدىكىلەر ۈئچۈن ائۋازلىق كىتاب ائمبارلىرىنىمۇ قۇرۇپ چىقتى .ۇئيغۇرچە ماتېرىيال كۆرۈش ائرقىلىق ائنا
تىلىنى توغرىلىماقچى ياكى پىششىقلىماقچى بولغان ۋەتەنداشالر ائشۇنداق مەنبەلەردىن پايدىالنساڭالر بولىدۇ.
تۆۋەندىكىسى ۇئيغۇرچە تور بەتلىرىنىڭ بۇ قېتىم مېنىڭ ېئسىمگە كەلگەنلىرى بولۇپ ،ۇئ بىر مۇكەممەل تىزىملىك
ئەمەس .چۈشۈپ قالغان تور بەتلىرىنى وئقۇرمەنلەرنىڭ مەزكۇر يازمىنىڭ ائستىغا ىئنكاس يېزىپ ماڭا ۋە باشقا
وئقۇرمەنلەرگە بىلدۈرۈپ قويۇشىنى ۆئتۈنۈپ سورايمەن .مەن مۇشۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ،ۆئزلىرىنىڭ ۋاقتى ،پۇلى
ۋە زېھنىنى سەرپ قىلىپ ،مىللەت ۈئچۈن تۆۋەندىكى تور بەتلىرىنى ياساپ چىققان قېرىنداشالرنىڭ ھەممىسىگە
چىن كۆڭلۈمدىن رەھمەت ېئيتىمەن.
[ ]1ائلتۇن وئق تور كىتاب ائمبىرى
http://www.altunoq.com/
[ ]2ېئلكىتاب ائمبىرى
https://www.elkitab.org/
[ ]3ائنا يۇرت ژۇرنىلى
http://anayurtjurnili.net/
[ ]4ۇئيغۇر ائكادېمىيىسى تور بېتى
http://www.akademiye.org/ug/
[ ]5تەدبىريار يۇتيۇب ائۋازلىق ئەسەرلىرى
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmzPlt07BuCy6AEk3wR3LjAEt2B0nYqHK
[ ]6ئەزىز ئەيسا ئەلكۈن تور سەھىپىسى
http://www.azizisa.org/
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[ ]7لوندون ۇئيغۇر ائنسامبىلى ائۋازلىق ئەسەرلىرى
http://www.uyghurensemble.co.uk/en-html/u-awazliq-eserler.html
[ ]8فېيىسبۇك :ائۋازلىق ئەسەرلەر
https://www.facebook.com/awazliq.eserler/
 .3ۇئيغۇر التىن يېزىقى ( )ULYنى توغرا ىئشلىتىش ھەققىدە
مەن يۇقىرىدا تىلغا ېئلىپ ۆئتكىنىمدەك ،ھازىر ۇئيغۇرالر ىئشلىتىلىۋاتقان ۇئيغۇر التىن يېزىقى ( )ULYياكى
«يېڭى يېزىق» نىڭ تۈرلىرى ىئنتايىن كۆپ .ۇئنىڭ ۋەتەن ،ائمېرىكا ،ياۋروپا ،تۈركىيە ۋە وئتتۇرا ائسىيا قاتارلىق
دۆلەتلەرگە قاراپ وئخشىمىغان شەكلى بولۇپال قالماستىن ،ھەر بىر دۆلەتتىمۇ يەنە بىر قانچە كىچىك تىپتىكى
وئخشىمىغان تۈرلىرى مەۋجۇت بولۇپ تۇرماقتا .ئەگەر ھازىر ۇئيغۇر ئەمەس ،ئەمما ۇئيغۇرچىنى بىلىدىغان بىر ائدەم
پۈتۈن ۇئيغۇر تور بېكەتلىرى ۋە ىئنتېرنېت مۇنبەرلىرى ۈئستىدە تەكشۈرۈش قىلىدىغان بولسا ،ۇئيغۇرنى «ساۋاتى
ياخشى چىقمىغان ،تايىنى يوق ،ىئنتايىن چېچىالڭغۇ بىر مىللەت ىئكەن» دېگەن خۇالسىگە كېلىشى مۇمكىن .بۇ
بىر ىئنتايىن ېئچىنىشلىق ئەھۋال بولۇپ ،ۇئ ھەر بىر ۇئيغۇرنىڭ دىققىتىنى قوزغىشى كېرەك .يۇرتىمىزدىكى بىر قىسىم
تىل مۇتەخەسسىسلىرى ۋە وئت يۈرەك ياشالر -2000يىلالرنىڭ بېشىدىكى  5-4يىل ۋاقىت ىئچىدە ىئلمىي مۇنازىرە،
مۇزاكىرە يۈرگۈزۈش ۋە ىئزدىنىش ائرقىلىق ULY ،يېزىقىنى بىرلىككە كەلتۈرۈش مەقسىتىدە  ULYنى بارلىققا
كەلتۈردى.
مەن بۇ  ULYتوغرىسىدا كەم دېگەندە مۇنداق  2ائالھىدىلىك بارلىقىنى ھېس قىلدىم )1 :ۇئنى ىئنگلىز تىلىدا
سۆزلىشەلەيدىغان ھەممە مىللەتلەر شۇ پېتىچە وئقۇيااليدۇ (مەسىلەن »Qimen’gül« ،بىلەن « »Cimen’gülنى
ىئنگلىز تىلىدىكىلەر توغرا وئقۇيالمايدۇ ،ئەمما « »Chimen’gülنى وئقۇيااليدۇ) ،ھەمدە تېز يېزىشقا توغرا كەلگەندە،
چەت ئەلدىكى ۆئلچەملىك كومپيۇتېرنىڭ ھەممىسىدە چېكىتسىز ھەرپلەر بىلەن تېز سۈرئەتتە يازغىلى بولىدۇ )2 .بىر
قىسىم وئت يۈرەك ۇئيغۇر ياشلىرى خالىس ىئشلەش ائرقىلىق ،بىر خىلدىكى يۇمشاق دېتالنى ىئشلەپ چىققان
بولۇپ ،شۇنى ىئشلىتىش ائرقىلىق بىر  ULYۋە  UEYدىكى ھۆججەتلەرنى ۆئز ائرا ائيالندۇرغىلى بولىدۇ .مەسىلەن،
ھازىر چەت ئەلدىكى ۇئيغۇرچە تور بەتلىرىنىڭ ىئچىدە تۆۋەندىكى ىئككى تور بېتىدە ائشۇنداق يۇمشاق دېتال بار
بولۇپ ،ۇئنى ۆئزىڭىزنىڭ كومپيۇتېرىغا ھەقسىز چۈشۈرۈپ قاچىلىيااليسىز:
http://www.yulghun.com/
http://www.kenjisoft.com/uyghuredit/program/uyghuredit.zip
يۇقىرىدىكى ىئككى تور بېتىدە ۇئيغۇرچىنى ۆئز ىئچىگە ائلغان ھەر خىل تىلالر وئتتۇرىسىدىكى لۇغەتمۇ بار
بولۇپ ،ۇئنى بۇ يەردىن تاپااليسىز:
http://dict.yulghun.com/
http://www.kenjisoft.com/judict/
مەن چەت ئەلدە وئقۇغان ،ۇئيغۇر تىلشۇناسلىقىدا بىلىمى بار ،ئەمما يۇرتىمىزدىكى  ULYتوغرىسىدا قارار
ېئلىش جەريانىغا قاتنىشالمىغان ۇئيغۇر زىيالىيلىرىنىڭ ھازىرچە  ULYقارارىغا بويسۇنۇشىنى ،ۆئز ائلدىغا ائيرىم ULY
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تۈزۈپ چىقىپ ىئشلەتمەسلىكىنى تەۋسىيە قىلىمەن .ۇئنداق قىلمايدىكەنمىز ،بىز ۇئيغۇر ىئشلىرىنى ىئلگىرى
سۈرگۈچى ئەمەس ،ۇئنى بۇزغۇچى بولۇپ قالىمىز .بىز باش قاتۇرمىساق بولمايدىغان ،كۆڭۈل بۆلمىسەك
بولمايدىغان ،ىئزدەنمىسەك بولمايدىغان نۇرغۇن مۇھىم ۋە جىددىي ىئشالر بار .ۇئيغۇر بىلىم ىئگىلىرىنىڭ ۆئز
بىلىمىنى ىئشلىتەلەيدىغان ۋە ىئشلىتىشكە تېگىشلىك ىئشالر ۋە سورۇنالر ىئنتايىن كۆپ .ئەمما ،مېنىڭچە يېڭى بىر
 ULYنى وئتتۇرىغا چىقىرىش ۇئنىڭ بىرى بولماسلىقى كېرەك .بىر قېتىم قارار قىلىنىپ بولغان ىئشنى چەت ئەلدىكىلەر
ۆئز ائلدىغا ائيرىم قايتا مۇزاكىرە ۋە قارار قىلىشنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق .بىر ىئش توغرىسىدا ائخىرى ۈئزۈلمەيدىغان
مۇنازىرە ۋە مۇزاكىرە قىلىش بىز ۇئيغۇرالر ۈئچۈن ىئنتايىن پايدىسىز .شۇڭا مەن ھەممە ائدەمنىڭ ۇئيغۇرنىڭ تۈپ
مەنپەىئتىنى كۆزدە تۇتۇپ ،يېڭى يېزىقتا تۈزۈلگەن تور بېكەتلىرىدە ۋە چەت ئەلدىكى ۇئيغۇرالر وئتتۇرىسىدىكى ۆئز-
ائرا ائالقىدە بىر تۇتاش  ULYنى ىئشلىتىشنى تەشەببۇس قىلىمەن .مىللەت ۈئچۈن ياخشى ىئش قىلىپ بېرىشنى
ىئستەيدىغان ھەر بىر ائدەم ۈئچۈن ،ھەمدە كەلگۈسىدە چوڭراق ىئشالرنى قىلىشنى نىشانلىغان ھەر بىر ياش ۈئچۈن
 ULYدەك  32ھەرپلىك يېزىقنى ۆئگىنىۋېلىش ھېچقانچە ىئش ئەمەس .ۇئ بىر كىشىنىڭ قولغا كەلتۈرگەن چوڭ
نەتىجىسى بولۇپمۇ ھېسابالنمايدۇ .بەلكى ،ھازىرقى زاماندا ۇئيغۇر تىلى UEY ،ۋە  ULYنى پۇختا بىلىش ھەمدە
ۇئالرنى توغرا ىئشلىتىش ،ۆئزىنى مىللەتپەرۋەر ھېساباليدىغان ھەر بىر ۇئيغۇرنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك مەجبۇرىيىتىدۇر.

-2رەسىم ULY :بىلەن  UEYنىڭ سېلىشتۇرما جەدۋىلى.
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 .4ائخىرقى سۆز
مەن يەھۇدىيالر ھەققىدە بىر قىسىم ىئزدىنىشلەرنى ېئلىپ باردىم .شۇ جەرياندا دىققەت قىلغان بىر نۇقتام
شۇ بولدىكى ،گەرچە ۇئالرنىڭ نوپۇسىنىڭ سانى ۇئيغۇرالرنىڭكىگە يېقىن ،يەنى  13مىليون بولسىمۇ ،ىئسراىئلىيەدە
ياشايدىغان يەھۇدىيالرنىڭ سانى ائران  5.5مىليون ىئكەن .يەنە  6.5مىليون نوپۇس ائمېرىكىدا ،قالغان بىر مىليونى
بولسا باشقا ئەللەرگە تارقالغان ھالدا ياشايدىكەن .ھەمدە ىئسراىئلىيەنىڭ سىرتىدا ياشاۋاتقان يەھۇدىيالرنىڭ
ىئسراىئلىيەگە سىياسىي ،ىئقتىسادىي ،ھەربىي ۋە ىئجتىماىئي ساھەلەردىكى ياردىمى ىئنتايىن زور ىئكەن .مەن
ائمېرىكىدا كۆرگەن يەنە بىر ئەھۋال ،ائمېرىكىدا دۇنيادىكى كۆپلىگەن مىللەتلەرنىڭ ۆئز ائلدىغا ائيرىم-ائيرىم
جامائەتلىرى بار ىئكەن .مەسىلەن ،ائمېرىكا كالىفورنىيە شتاتى لوس ائنژېلىس ناھىيىسى گلېندېيىل خىل
( )Glendale Hillشەھىرىدىن ىئبارەت بىرال جايدا  450مىڭ ئەرمېنىيەلىكلەر ياشايدىكەن .ائمېرىكىدىكى كۆپلىگەن
چوڭ شەھەرلەردە خەنزۇالر مەھەللىسى ياكى خەنزۇالر شەھەرلىرى بار بولۇپ ،ائمېرىكىدا ھازىر  6 – 4مىليون
خەنزۇالر ياشايدۇ .ھازىر ائمېرىكىدا ياشاۋاتقان ۇئيغۇرالرنىڭ سانى مېنىڭ مۆلچىرىمچە  7000 - 5000بولۇشى مۇمكىن.
مەن بۇنىڭدىن  10نەچچە يىلنىڭ ائلدىدا بىر قىسىم نوپۇسنىڭ چەت ئەللەردە ياشىشىنىڭ ئەھمىيىتى چۈشىنىپ
يېتىپ ،يازغان ماقالىلىرىمدە ىئمكانىيىتى يار بېرىدىغان ۇئيغۇرالرنىڭ چەت ئەللەرگە چىقىپ كېتىشىنى تەشەببۇس
قىلدىم« .بىرەر مىليون ۇئيغۇرنىڭ چەت ئەلدە ياشىشىنىڭ مىللەت ۈئچۈن زور ىئستراتېگىيىلىك ئەھمىيىتى بار»،
دەپ ،ھەر خىل سورۇنالردىمۇ سۆزلەپ يۈردۈم.
ئەگەر مەن بىر توپ چارۋىنىڭ ىئگىسى بولسام ،ۇئ چارۋىالر ۈئستىدىكى ھۆكۈمرانلىق ھوقۇقۇمنى تولۇق
ساقالپ مېڭىش ۈئچۈن ياكى ۇئالرنى بىر قوتانغا سوالپ قويىمەن ،ياكى بولمىسا ۇئالرنى باغالپ قويىمەن .ۇئيغۇرالر
بۆرە مىجەز مىللەت بولۇپ ،ئەركىن ياشاشقا ائدەتلەنگەن ،ھەمدە ھەر ۋاقىت ئەركىن ياشاشنى ىئستەيدۇ .ۇئالر
يېقىنقى  70 – 60يىلدەك ۋاقىت ىئچىدە ئەركىنلىككە ناھايىتىمۇ ىئنتىزار بولۇپ كەلدى .شۇڭالشقا -2016يىلىنىڭ
بېشىدا ۇئيغۇر دىيارىدا ۇئيغۇرالرغا پاسپورت بېرىشنى ائسانالشتۇرۇش سىياسىتى يولغا قويۇلغاندا ،مەن يېقىنلىرىمغا
«بۇ يېقىنقى بىر ئەسىرنىڭ مابەينىدە ۇئيغۇرالرنىڭ بېشىغا كەلگەن ئەڭ چوڭ ائمەت بولدى» ،دەپ يۈرگەن ،ھەمدە
ۇئالرغا ىئمكانىيىتى بار تۇغقانلىرىنىڭ ھەممىسىنى چەت ئەلگە چىقىرىۋېلىش تەكلىپىنى بەرگەن ىئدىم .ئەپسۇسكى،
ۇئيغۇرالرنىڭ بۇ «ائلتۇن دەۋرى» ائران بىر قانچە ائيال مەۋجۇت بولۇپ تۇرالىدى .مەن ھېلىقىدەك پاسپورتنى ائسان
بېرىش سىياسىتى تەتۈرىگە ياندۇرۇلغاندا «چارۋىالرنىڭ ىئگىسى بۇنداق قىلىشنىڭ ياخشى ۇئسۇل ئەمەسلىكىنى
سېزىپ قاپتۇ» ،دەپ وئيلىدىم.
مەن وئن نەچچە يىلنىڭ مابەينىدە يېزىپ كېلىۋاتقان ماقالىلىرىمدە ۇئيغۇرالرنىڭ نۆۋەتتىكى ئەڭ مۇھىم
ۋەزىپىسى ۆئزلىرىنىڭ مىللىي كىملىكىنى ساقالپ قېلىش ىئكەنلىكىنى تەكىتلەپ كەلدىم .ۆئزىمىزنىڭ مىللىي
مەۋجۇتلۇقىنى ساقالپ قېلىشتا بىز ھازىر ۋەتەن ىئچىدىكى خەلقىمىزدىن ھېچ قانداق بىر ىئشنى كۈتەلمەيمىز .ۇئالر
ھازىر ۆئز تاللىشىدىن پۈتۈنلەي ائيرىلىپ قالغان بولۇپ ،پەقەت باشقىالر بۇيرۇغان ىئشالرنىال قىالاليدۇ .شۇنداق
بولغاچقا يۇقىرىدىكى ۋەزىپە پۈتۈنلەي چەت ئەللەردىكى ۇئيغۇرالرنىڭ زىممىسىگە چۈشتى .بۇ يولدا چەت ئەللەردىكى
ھەر بىر ائىئلە ،ھەر بىر جامائەت ،ھەر بىر دۆلەت ،ۋە پۈتۈن دۇنيادىكى ۇئيغۇرالر ھازىر نېمە ىئشالرنى قىالاليدۇ؟
مانا بۇ نۆۋەتتە ھەممە ۋەتەنداشالر وئيلىمىسا ۋە ىئزدەنمىسە بولمايدىغان بىر مەسىلە .مېنىڭ «بالىالرغا دىننى قانچە
ياشتىن باشالپ ۆئگەتسە ئەڭ مۇۋاپىق؟» دېگەن يازمامدا ائشۇ سوائلغا جاۋاب بولىدىغان بىر قىسىم مەزمۇنالر بار
بولۇپ ،مەن ھەممە ۋەتەنداشالرنى ۇئنى بىر قېتىم وئقۇپ چىقىشنى تەۋسىيە قىلىمەن [ .]1بىز چەت ئەلدىكى
ۇئيغۇرالر بۇرۇن دېڭىزدا ائيرىم-ائيرىم كېمىلەرنىڭ ۈئستىدە ياشاپ يۈرۈۋاتقان كىشىلەر ىئدۇق .ھازىر بولسا بىز بىر
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چوڭ كېمىنىڭ ۈئستىدىكى ائيرىم-ائيرىم ۆئيلەردە ياشاۋاتقان كىشىلەرگە ائيالندۇق .ئەگەر بۇ چوڭ كېمە چۆكۈپ
كېتىدىكەن ،بىز ھەممىمىز ۇئنىڭ بىلەن تەڭ چۆكۈپ تۈگەيمىز .مېنىڭچە مۇشۇنداق بىر مىللىي مەسۇئلىيەتنى
تېخىچە چۈشەنمىگەن ،ھەمدە مۇشۇنداق بىر تارىخىي مەسۇئلىيەتنى ائدا قىلىش ۈئچۈن تېخىچە يولغا چىقمىغان
ۇئيغۇرالرنى مىللەت ئەپۇ قىلمايدۇ .ائلالھمۇ كەچۈرمەسلىكى مۇمكىن .شۇڭالشقا مەن چەت ئەلدىكى ھەممە
ۋەتەنداشالردىن ياراتقۇچىمىز ائتا قىلغان ئەقىل ۋە قابىلىيەتلەرنى تولۇق ىئشقا سېلىپ ،ائنا تىلىمىزنى قوغداپ
قېلىش ،ائنا تىلىمىزنى توغرا ساقالپ قېلىش ،ھەمدە شۇ ائساستا مىللىي مەۋجۇتلۇقىمىزنى ساقالپ قېلىش ىئشىغا
بىر كىشىلىك تۆھپە قوشۇشىنى ۈئمىد قىلىمەن.
بۇ يازمىدا تىلغا ېئلىنغان ماقالىلەر:
[ ]1ئەركىن سىدىق :بالىالرغا دىننى قانچە ياشتىن باشالپ ۆئگەتسە ئەڭ مۇۋاپىق؟
http://www.wetinim.com/forum.php?mod=viewthread&tid=142&extra=page%3D1
http://www.meripet.com/2017/20170829_raise_kids_right.pdf
[ ]2ئەركىن سىدىق :ۇئيغۇرچە بارماق ۋەزىنلىك شېئىر يېزىش قاىئدىسى ھەققىدىكى چۈشەنچەم
http://www.wetinim.com/forum.php?mod=viewthread&tid=112
http://www.meripet.com/2017/20170918_uyghurche_sheir.pdf
بۇ ماقالىنى «پىداكار» ىئنىمىز تەھرىرلىدى.
بۇ ماقالە بارلىق ۇئيغۇرالرغا مەنسۇپ بولۇپ ،ۇئنى مەنبەسىنى ئەسكەرتكەن ھالدا باشقا ھەر قانداق ىئجتىماىئي
تاراتقۇالرغا چىقىرىپ قويسىڭىز بولۇۋېرىدۇ.
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