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سى. ەربىيەئانا تىل ت ڭملىرىدىن بىرى بالىالرنىەغ ڭچو ەڭئ ڭئانىالرنى-تتىكى ئاتاەھاجىرۇم
ى ۋئاممى ڭئانىالرنى-لىرى، ئاتارنالۇشر قىلىنغان بالىالر ژەرسلىرى، ئانا تىلدا نۇئانا تىل ك ەتتۆۋەن
تتىكى ەھەج ۇن بەر بىلەاسىتىلۋر قاتارلىق ەتلەكېدىيا توپلىرى، بىر قىسىم بالىالرغا ئائىت تور بېم

شىغا ۇرمۇت ڭر بالىالرنىەاسىتىلۋ ۇ، بۇاتقان بولسىمۋرسىتىلىۆشقا تىرىشچانلىق كۇرۇقالرنى تولدۇبوشل
د قاتارلىق ەفون، پېلېت ەنىمىزدۈ. كۇاتىدۋى بولمايك ياخشەندەگېمى دۈنۈئ ەچكەلمىگەتېىپ كڭسى

رالمايدىغان ۇيىراقالشت ۇپمەرىمىز دۇئانىالر بالىالرنى يىراقالشت-ر ئاتاەنىلۈسكۈى ئۋزامانى
 ۇشۇربىيىسى مەا، ئانا تىل تۇڭ. شەتتەزىيۋەتىگلىك بىر ېىپ كڭشىغا سىۇرمۇت ڭبالىالرنى ەرىجىدەد
لىپ ېن ئەتاللىرى بىلېپ دەن ئەنگەاليىھىل ەكىلدەماس شزوقىغا  ڭبالىالرنى ەردەنىلۈسكۈئ
. ئانا تىلىمىزدىكى ۇرقاندىقىدىن ياخشى بولىدەھ ڭرنىەاسىتىلۋقىرىدىكى ۇمى يۈنۈرىلسا، ئېب

تچان ەرىكەاز، ھۋن قىزىقارلىق ئاەاسىتىسى بىلۋتالى ېپ دەرنى ئەملىلۈز، جۆرپ، سەش، ھۋۇتا
پتىن ئانا ە. ئۇتكىلى بولىدەگۆئ ەتتەك ھالۈللۆڭۈك ەكىلدەپ، ئىنكاسچان شۇرۇرنى يانداشتەتلەرۈس

. ۇال غىدىقلىنىدەڭلىرى تۈزگەگىش سېالش، تڭش، ئاۈرۆك ڭامىدا بالىالرنىۋگىنىش داۆتىل ئ
رىپ ېت بەرىغب ەشلىرىگەم ئىلگىرىلەدەق ۇممەدەق ڭن، بالىالرنىەنگەن اليىھىلەستىلىق بىلۇئ
نياسىغا باشالپ ۇى دۋ، زامانىەڭگارەڭر ڭر تىلىنىۇيغۇنالر بالىالرنى ئۇدار ئويەڭرىدىغان رۇت

پ، ئانا ەھىرلەمبەالىنى توردا ھۋھەش ئەئىلگىرىل ڭبالىالرنى ەپتەئ ۇ، بەلسەزى كې. گۇيدەلەكىر
 ەگەىيەۋقىرى سۇي ۇخىمېنالرنى، تۇزمەى مېڭتوختىماي ي ەپكەاسى ياراتقىلى، ئۋگىنىش ھاۆتىل ئ

س، ەمەر تىلىال ئۇيغۇشتىكى ئۇرمۇپ تۇرنى قوشەلكستېشق، تەن، مۇلىدىغان ئويېس كەم
رغىلى ۇت قىلدەخىزم ۇنمۈچۈرتىلى ئاساسى يارىتىش ئۇيغۇدىكى ئەىيەۋقىرى سۇن يەتەنىسب
 .ۇبولىد

 
 مكىن:ۇن مەش تامامۇرۇئاش ەلگەمەك ئىقتىدارالرنى ئەندىكىدۆۋەت ەپتەئ
 

ن ۇش... قاتارلىق ئويۈرۈتلەك ەرگەش، ئوخشاشلىرىنى بىر يۇرۇتاشتۇكىش، تېرنى چەرپلەھ .1
 ش.ۇتۇرپ تونەن ھەكىللىرى بىلەش
 

نىداش ەپىش، مېزنى تۆپ توغرا سۇرۇرتىپىنى ئالماشتەرپ تەش، ھۇرۇتاشتۇزنى تۆن سەسىم بىلەر .2
 ش.ۇتۇز تونۆن سەكىللىرى بىلەن شۇقاچىالش... قاتارلىق ئوي ەتكېۋەرنى بىر سەزلۆس
 



ن ماس ەازغا ئاساسۋرنى تالالش، ئاەملىلۈتلىك جۋەناسىۇم ەسىمگەش، رەتلەرتىپىنى رەر تەزلۆس .3
 ش.ۇرۇشق قىلدەشنى مۇان ئوقۋش، راۈزۈت ەملۈن جەكىل بىلەك شەندەگېپىش... دېملىنى تۈج
 
شىنىش قابىلىيىتىنى ۈرئىتى، چۈش سۇت ئوقەر ئارقىلىق خەكستلېسىملىك تە. ئىنكاسچان ر4

 ئىلگىرىلىتىش.
 
ر تىلى ۇيغۇئ»ن ئاالقىلىشىپ، ەرچى ياشالر بىلېتۇپپا كومپيۇرۇبىر گ« كت فوندىېر پروجۇيغۇئ»
 ەتتەھەاقتى جۋتىدىغان ېك ۋەر بولغان چىقىمى ۈرۆخنىكىلىق الھىيىسى، زېت ڭنى« تالىېپ دەئ

ركىن سىدىققا( ەا )ئڭبىر قىسمىنى ما ڭتنىەتىدىغان خىراجېك ەمدەق. ھۇلىشىپ بولدېق كۇتول
لدىكى ەت ئەر ئارقىلىق چۇچۇئ ۇشۇق. بىز مۇييارالپ بولدەن تلىدىۇپ ەيىغىلغان ئىئان ەھازىرغىچ

ئارقىلىق  ۇ، شەرىشكېپ بۇرۇم قالغان قىسمىنى تولدەك ڭتنىەخىراج ەكلىدەش ەرىنداشالرنى ئىئانېق
 شقا چاقىرىمىز. ۇقوش ەھپۆلىش نىشانىمىزغا بىر كىشىلىك تېساقالپ ق ەلدەت ئەقنى چۇرلۇيغۇئ ڭبىزنى

 
ل ۇر يىغىلغان پەگەكتكىال ئىشلىتىمىز. ئېبىر پروج ۇشۇممىسىنى مەھ ڭلنىۇغان پتىم يىغىلېق ۇبىز ب

قسىز ەنى ھۇئ ەندەتكۈپ پەئ ۇب رىمىز.ۇسابىدىن تولدېم قالغان قىسمىنى فوندى ھە، كەتمىسەي
 تارقىتىمىز.

 
توپالش پائالىيىتىنى  ەتىملىق ئىئانېق-2كتىكى ۇيىسبېئالدىدا ف ڭننىۈك ەن بىر قانچەم

تىپ، ەۋەل ئۇپ ەاستۋا بىڭرىنداشالر ماېلدىكى بىر قىسىم قەت ئەيىن، چېرغاندىن كۇشتئاخىرال
رىنداشالر ېزى قەب ەنەئىشنى نامسىز قىلدى. ي ۇرىنداشالر بېزى قەردى. بۇامالشتۋقىلىشنى دا ەئىئان

« تالىېپ دەگىنىش ئۆئانا تىل ئ» ڭال بىزنىۋھەئ ۇكچى. بەتمەۋەيىن ئېدىن كڭنىۇلنى بۇپ
رىنداشالرغا، ېق ۇشەئ ەردەي ۇشۇن مەرتكىلىك رول ئوينىدى. مۈھازىرال ئاتلىنىشىمىزدا ت ەكتىگېپروج

ت ەھمەمدىن رۈلۆڭرىنداشالرغا چىن كېقىلغان بارلىق ق ەل ئىئانۇن پۇرۇدىن بڭنىۇا ئڭما ەمدەھ
 ن.ەيتىمېئ
 
ىز، ڭى ئىستىسىىزنى ئاشكارلىماسلىقنڭزىۆر ئەگە. ئۇىز بولىدڭقىلسى ەئىئان ەردەي ۇشۇلنى مۇپ

ئائىت  ەسىزگ ەردەي ۇ. ئۇبولىد ۇىزمڭتورىدا قىلسى« UyghursFoundation.Org»ئىئانىنى 
 .ۇخپىي ساقلىنىدەق مەتلۇممىسى مەھ ڭرالرنىۇچۇئ
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