
 مۇھىم؟ ئىنتايىن ئۈچۈن نېمه تىل ئانا

سىدىق ئهركىن

-6كۈنى -10ئاينىڭ -2010يىلى

 قىسقا جهريانىدا تهتىل يازلىق ئامېرىكىغا مهن بۇرۇن، ئاي قانچه بىر بۇنىڭدىن

 قېتىم تۇنجى  ئۇچراتتىم. ئوقۇغۇچىنى قىز ئۇيغۇر بىر كهلگهن ئوقۇشقا مۇددهتلىك

 دهپ «كهلدىڭىز؟، قاچان ئامېرىكىغا »ياخشىمۇسىز؟ قىزدىن ئۇ مه كۆرۈشكهنده

 ياللىده يۈزى بېرهلمهي، جاۋاب ئۇيغۇرچه سوئالىمغا ئىككى بۇ قىز ئۇ سورىسام،

 قىزدىن ئۇ مېنىڭ بىلهن شۇنىڭ  بهردى. جاۋاب خهنزۇچه سوئالىمغا ھالدا قىزارغان

 ئۇيغۇر ئۇنداق مهن )ئادهتته بارمىدى زادىال كۆڭلۈم سوراشقا سوئالالرنى باشقا

 ناھايىتى سوراپ، سوئالالرنى نۇرغۇن ئۇالردىن ئۇچراتقاندا، ئوقۇغۇچىالرنى ياش

 ئۈرۈمچىده قىز بۇ قىلسام، سۈرۈشته باشقىالردىن مهن  (كېتهتتىم. پاراڭلىشىپ قىزغىن

 ئوقۇغان مهكتهپته خهنزۇ پۈتتۈرگىچه ئوتتۇرىنى تولۇق بولۇپ، ئۆسكهن تۇغۇلۇپ

 ئىشالرنى بۇ  ئوقۇيدىكهن. مهكتهپته ئالىي بىر بېيجىڭدىكى بولسا ھازىر  ئىكهن.

 كهتتىم. چۆكۈپ خىيالغا چوڭقۇر ئىنتايىن بولۇپ، يېرىم كۆڭلۈم كېيىن، ئاڭلىغاندىن

 ھهممىمىزنىڭ  چىقىرىۋېتهلمىدىم. كالالمدىن كۈنگىچه نهچچه ئىشنى بۇ ھهمده 

 ئۇيغۇر ئوخشاش شۇنىڭغا دىيارىدا ئۇيغۇر ۋه جۇڭگو ھازىر بولغىنىدهك، خهۋىرىده

 كۆپىيىۋاتىدۇ. بىلهن شىددهت سانى ياشلىرىنىڭ

 ئامېرىكىغا يېڭىدىن ئۆسۈپ، تۇغۇلۇپ ياپونىيىده مهن بۇرۇن، ئاي 4-3 بۇنىڭدىن

 پۈتۈنلهي بىلهن مهن ئۇ  ئۇچراتتىم. يىگىتنى كىچىك بىر ياشالردىكى 9 كهلگهن

 بۇ مهن قىلىشتۇق. چاقچاقالرنىمۇ مۇرهككهپ خېله تىلى  پاراڭالشتى. ئۇيغۇرچه

 قالدىم. ياقتۇرۇپ ئىنتايىن ئۇنى ھهمده تهسىرلهندىم، ناھايىتى يىگىتتىن

 قىزغا يۇقىرىدىكى قىسمى كۆپ مۇتلهق -ياشئۆسمۈرلهرنىڭ ۋهتهندىكى

 ئىشلىتىدىغان تۇرمۇشتا ئادهتته بولمىغاندا ھېچ ئۇيغۇرچىنى، -ئوخشىمايدۇئۇالر

 يىگىتكه شاكىچىك يۇقىرىدىكى ئهلدىمۇ چهت  بىلىدۇ. تىلىنى ئېغىز ئۇيغۇرچىنىڭ

 ئهمهس. ئاز ئانچه بالىرى ئۇيغۇر بىلمهيدىغان زادىال ئۇيغۇرچىنى ئوخشىمايدىغان،

 ھازىرقى ھهرگىزمۇ تهسۋىرلهنگىنى مىسالدا ئىككى يۇقىرىدىكى دېمهكچىمهنكى، 

 ئىشىدا تىل ئانا مىسال ئىككى بۇ لېكىن،  قىاللمايدۇ. ۋهكىللىك ئهھۋالغا ئومۇمىي

 ئىشلهپ -ئاتائانىالرنىڭ خىل ئىككى بولمىغان ئوخشاش تاللىشى كىشىلىك



 نهقهدهر بىلهن -بىربىرى پهرزهنتلىرى -مهھسۇالتىتهربىيىلىگهن چىقارغان

 بېرىدۇ. كۆرسىتىپ ئوخشىمايدىغانلىقىنى

 ۋاقىت يىلدهك 20 »كېيىنكى يېقىندا دائىرىلىرى جۇڭگو بىرهيلهندىن يېقىندا مهن

 تۇزۇپ پىالنىنى «بولۇش قىلىپ ھهل تۈپتىن مهسىلىسىنى شىنجاڭ ئىچىده

 بېرىلىدىغان تىلىدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇر ھازىر ھهمده  ئاڭلىدىم. چىققانلىقىنى

 شۇنىڭ  ئاڭلىدىم. ئازايتىلىۋاتقانلىقىنىمۇ سۈرئهتته تېز پروگراممىلىرىنىڭ تېلېۋىزور

 كۈنى -10سېنتهبىر -2010يىلى كۆرگهن، يېقىندا خهۋهرلهرنى بۇ مهن بىلهن

 مۇددهتلىك ئۇزۇن ۋه ئوتتۇرا نىڭ »خۇئار قىلىنغان ئېالن دا «تورى -»تهڭرىتاغ

 مهزمۇنلىرى مۇھىم پىالنىنىڭ توغرىسىدىكى تهرهققىياتى ۋه ئىسالھاتى مائارىپ

 «پىالنى »مائارىپ بۇ  باقتىم. قىلىپ تهھلىل بىرلهشتۈرۈپ بىلهن «(2010-2020)

 :ئىكهن بار مهزمۇنالر مۇنداق دا

 ئومۇمالشتۇرۇپ سىنىپلىرىنى تهييارلىق تىللىق قوش يىللىق ئىككى -2012يىلىغىچه

 بولۇش

 بولۇش ئومۇمالشتۇرۇپ جهھهتتىن ئاساسىي مائارىپنى تىللىق قوش -2015يىلىغىچه

 يېزىقىنى ۋه تىلى دۆلهت ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ مىللهت سانلىق ئاز -2020يىلىغىچه

 قىلىش كاپالهتلىك بولۇشىغا ئىگىلهپ پۇختا

  كىرىدۇ. ياشقا 20 بالىالر تۇغۇلغان بۈگۈن  بولىدۇ؟ نېمه كېيىن يىلدىن يىگىرمه

 60 بولسا كىشىلهر ياشلىق 40 ھازىر كىرىدۇ. ياشقا 40 ياشالر ياشلىق 20 ھازىر

 مابهينىده يىلنىڭ 60 يېقىنقى  بولىدۇ. چىقىپ پىنسىيىگه ئاساسهن كىرىپ، ياشقا

 ئۇچرىغان قىسمى بىر مىللهتلهرنىڭ يهرلىك 56 ئهسلىدىكى بولغان بار جۇڭگودا

 ۋه مهكتهپ ئىچىده ۋاقىت قىسقا ناھايىتى تىلىنى مىللهتنىڭ بىر تهقدىردىن،

 پۈتۈنلهي قويۇش چۈشۈرۈپ ئورۇنغا بىر ئىشلهتمهيدىغان سۈپىتىده تىلى جهمئىيهت

 تىلىنى مىللهتنىڭ يهرلىك بىر يهنى،  بىلىمىز. ھهممىمىز ئىكهنلىكىنى مۇمكىن

 ئىچىده ۋاقىت يىل 30-20 ئارقىلىق سىياسىتى قىلىش ئاسسىمىلياتسىيه دۆلهتنىڭ

 الر «»پىالن ئىككى يۇقىرىقى ئۇنداقتا  مۇمكىن. پۈتۈنلهي قىلىۋېتىش يوق

 ئاشۇنداق تىلىمۇ ئانا ئۇيغۇرالرنىڭ  بېرىدۇ؟ دېرهك نېمىدىن ئۈچۈن ئۇيغۇرالر

 ئىبارهت زىيانالردىن قانداق زىيان تارتىدىغان ئۇيغۇرالر ئۇچرىسا، تهقدىرگه

 ھالدا ئىختىيارسىز مهن  مۇھىم؟ ئىنتايىن ئۈچۈن نېمه تىل ئانا  بولىدۇ؟

  باشلىدىم. سوراشقا سوئالالرنى مۇشۇنداق -ئۆزئۆزهمدىن



 جۈملىدىن خهلقىغه، ئۇيغۇر ساندىكى كۆپ مۇتلهق مۇھىملىقى ئىنتايىن تىلنىڭ ئانا

 خۇالسىگه بۇ كىشىلهر كۆپۈنچه  ئايان. ناھايىتى ئوقۇرمهنلهرگه كۆپۈنچه

 بولۇپ، ئېرىشكهن ئارقىلىق كۆزىتىشى بىۋاسته ۋه تۇيغۇسى بىۋاسته ئۆزلىرىنىڭ

 ھاجهتسىز ئولتۇرۇشۇم يېزىپ نهرسه بىر تېمىدا مهزكۇر يهرده بۇ مېنىڭ ئهسلىده

 بۇنداق مېنىڭ قىلدىم. قارار يېزىشنى ماقالىنى بۇ يهنىال مهن لېكىن  ئىدى.

 تهتقىقاتچىالر، خهلقئارالىق ھهققىده مۇھىملىقى تىلنىڭ ئانا مهقسىتىم، قىلىشتىكى

 ئارقىلىق ئىزدىنىش مۇددهت ئۇزۇن مۇتهخهسسىسلهر ۋه ئالىمالر زىيالىالر،

 ئانا ئارقىلىق، شۇ  چىقىش. خۇالسىالپ نۇقتىئىنهزهرنى ئىلمىي چىقارغان يهكۈنلهپ

 نېمىنى زادى ئۇيغۇرالر ئهھۋالدا، ناچار ئهڭ جهھهتتىكى قويۇش يوقىتىپ تىلنى

 ئىشالرنى بۇ مهن  بېقىش. مۆلچهرلهپ قېتىم بىر قويىدىغانلىقىنى بېرىپ قولدىن

 كىشىلىك بولسا، كۆپ قانچه چۈشىنىدىغانالر مۇكهممهل ۋه توغرا ئاساستا ئىلمىي

 شۇنچه تالاليدىغانالر يولىنى ئازايتىش زىيانالرنى تارتىدىغان ئۇيغۇرالر تالالشتا

 ئوياليمهن. دهپ كۆپىيىدۇ،

 توغرىسىدا ئاپتورلىرى ئۇالرنىڭ ۋه ماتېرىياللىرى پايدىلىنىش .1

 پارچه ئىككى تۆۋهندىكى ئاساسلىقى تهييارالشتا، ماقالىنى مهزكۇر مهن

 ئابېردىن ئهنگلىيه بىلهن خانىم كاڭاس بىرسى پايدىالندىم. ماتېرىيالالردىن

 ئاز ۋه قانۇن تونۇلغان دۇنيادا پروفېسسورى، ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ («»)ئابهردهئهن

 يىل بۇ يېزىپ، بىرلىكته دۇنبار روبېرت دوكتۇر مۇتهخهسسىسى، تىلى مىللهت سانلىق

 تىل مائارىپىنى بالىلىرى مىللهت »يهرلىك تارقاتقان بېسىپ (-2010)يىلى

 جىنايهت، يۈرگۈزگهن ئۈستىدىن ئىنسانىيهت ۋه قىرغىنچىلىق ئىرقىي جهھهتتىكى

 بولسا، بىرسى يهنه  كىتاپ. دېگهن «نۇقتىئىنهزهر، دۇنياۋى -بوالمدۇبىر قاراشقا دهپ

 :تىلى ئانا بالىالرنىڭ تىللىق »قوش نىڭ («كۇممىنس »)جىم كۇمىنىز جىم دوكتۇر

 بۇ  ماقالىسى. ئىلمىي دېگهن «مۇھىم؟ ناھايىتى ئۈچۈن مائارىپ ئۈچۈن نېمه ئۇ

 مۇتهخهسسىسلهرنىڭ »خهلقئارالىق ئۆزهمنىڭ مهن توغرىسىدا -1ماتېرىيال يهردىكى

 ئاز بىر ماقالىسىدا دېگهن «تهۋسىيهنامىسى بهرگهن مائارىپىغا تىللىق قوش

 ھازىر كۇمىنىز جىم ئاپتورى ماتېرىيالنىڭ ئىككىنچى  بولغان. بېرىپ چۈشهنچه

 باشالپ -70يىلالردىن ئۇ بولۇپ، پروفهسسورى ئۇنىۋهرسىتهتىنىڭ تورونتو كانادا

 ئارقا مهدهنىيهت خىلدىكى كۆپ ۋه ماھىيىتى، بولۇشنىڭ ساۋاتلىق تىلدا



 ئىلمىي ساھهلهردىكى قاتالىق ئۆگىنىشى -2تىلنى ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئىگه كۆرۈنۈشىگه

 ۋه ھوقۇق »تىل، ۋه ماقالىلهرنى ئىلمىي كۆپلىگهن شۇغۇللىنىپ، بىلهن تهتقىقات

 -1986يىلى ئۇنىڭ  يازغان. كىتابالرنى پارچه قانچه بىر قاتارلىق «پىداگوگىكا

 كىرىش ئارىغا :كۈچلهندۈرۈش ئوقۇغۇچىلىرىنى مىللهت سانلىق »ئاز يازغان

 ئېالن جورنالدا دېگهن «تهتقىقاتى مائارىپ »ھاۋارد ماقالىسى دېگهن «تۈزۈلمىسى

 ئارىلىقتا بولغان -2000يىلىغىچه -1931يىلىدىن تهرىپىدىن جورنال ئاشۇ قىلىنىپ،

 بىرسى ماقالىنىڭ ئىلمىي پارچه 12 قوشقان تۆھپه كۆرىنهرلىك كۆزگه ئهڭ مائارىپقا

 تهرىپىدىن ئاپتور 3 پهقهت ماتېرىيال پارچه 2 بۇ گهرچه  باھاالنغان. بولۇپ

 ئىلمىي يىللىق كۆپ ئهھلىلىرىنىڭ ئىلىم يۈزلىگهن ئۇ بولسىمۇ، تهييارالنغان

 مهزكۇر خانىمنىڭ كاڭاس مهسىلهن،  چىقىلغان. يېزىپ ئاساسىدا تهتقىقاتى

 چوڭ ئاشۇ ئۆزىال نىڭ «تىزىملىكى ماتېرىيالى »پايدىلنىش ئاخىرىدىكى كىتابىنىڭ

   ئىگىلىگهن. بېتىنى 18 كىتابنىڭ ۋاراقلىق

 مۇھىم؟ ئىنتايىن ئۈچۈن نېمه تىل ئانا .2

 ماتېرىياللىرىدا پايدىلىنىش پارچه ئىككى ئۆتكهن تونۇشتۇرۇپ يۇقىرىدا مهن

 تۈپهيلىدىن سهۋهبلهر تۆۋهندىكىدهك تىلى ئانا مىللهت يهرلىك بىر كۆرسىتىلىشىچه،

 :مۇھىم ئىنتايىن

  قىسمى تهركىۋى بىر مۇھىم كىملىكنىڭ مىللىي تىل ئانا (1

 ئىنگلىزچه قىسىم بىر توغرىسىدىكى گۇرۇپپىالر ئېتنىك ۋه مىللهت دۆلهت، مېنىڭ

 بىلهن ئىدېئولوگىيه مىللىي مىللهتپهرۋهرلىك چۈشىنىشىمچه، ئوقۇپ كىتابالرنى

 بىر )يهنى سىمۋولىزم بولسا كىملىك مىللىي  ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز كىملىكنى مىللىي

 مىللىي ۋه تىل (ئاالمهتلهر، تۇرىدىغان ئايرىپ مىللهتتىن بىر باشقا مىللهتنى

 ئىبارهت تىن (ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز ئارزۇالرنىمۇ مىللي ۋه ئاڭ مىللىي )بۇ ھېسسىيات

 ئىچىدىكى نهرسىلهرنىڭ 3 ئاشۇ مانا تىل بولۇپ، تاپىدىغان تهركىپ نهرسىدىن 3

 بىر يازىدىغان كېيىن بۇنىڭدىن ھهققىده كىملىك مىللىي مهن  بىرىدۇر. مۇھىم ئهڭ

 مۇمكىن. توختىلىشىم مهخسۇس ماقالهمده

  بهلگىسى بىر مۇھىم كىملىكنىڭ مىللىي تىل ئانا (2

 كىشىلهر -1رولى تىلنىڭ بىر قانداق ھهر بولغىنىدهك، خهۋىرىده ھهممهيلهننىڭ

 مىللهت يهرلىك بىر لېكىن،  ئىبارهت. بولۇشتىن قورالى ئاالقىلىشىش ئارىسىدىكى



 ئۇ  بار. روللىرىمۇ مۇھىم ئىنتايىن باشقا ئۇنىڭدىن تىلىنىڭ ئانا ئۇالرنىڭ ئۈچۈن،

  ئىبارهت. بولۇشتىن بهلگىسى كىملىكىنىڭ مىللىي مىللهتنىڭ ئاشۇ بىرسى، رولالرنىڭ

 ياكى كودالشتۇرۇلغان بىلىملىرى تارىخىي مىللهتنىڭ ئاشۇ تىلىغا ئانا مىللهتنىڭ بىر

 نهدىن ئۇالرنىڭ ئىكهنلىكى، كىم مىللهتنىڭ مهزكۇر بىلىملهر بۇ  بولىدۇ. قاچىالنغان

 ھهمده مهقسىتى، ئۇالرنىڭ ھېكايىلىرى، كېلىش ۋۇجۇتقا ئۇالرنىڭ كهلگهنلىكى،

 ۋه ماھارهت ھۈنهر، سهنئهت، ئاساسىدىكى يېزىق ۋه ئېغىزاكى بارلىق ئۇالرنىڭ

 كىملىكنىڭ مىللىي رولى بۇ تىلنىڭ ئانا  ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز بىلىملىرىنى باشقا

  قالىدۇ. كېلىپ توغرا ئازراق قىسمىغىمۇ تهركىۋى دېگهن «»سىمۋولىزم

 بىر كىملىكنىڭ مىللىي يېزىقىمۇ ئۇنىڭ ئهمهس، تىلىال ئانا مىللهتنىڭ يهرلىك يالغۇز

 دهرىجىلىك يۇقىرى بىر بولغان مىللىتىدىن خهنزۇ جۇڭگودىكى  بهلگىسى. مۇھىم

 دائىرىلىگه دهرىجىلىك يۇقىرى ئهڭ ھۆكۈمىتىنىڭ جۇڭگو يېقىندا ئۆزىنىڭ ئهمهلدار

 شۇ ئهخمهقلىق »تېخىمۇ :يازغان دهپ مۇنداق تهكلىبنامىسىده بىر يوللىغان

 چىقىرىش قانۇن رايون ئاپتونوم كۈنى 13ـ ئاينىڭ 9ـ يىلى ـ 1982 بولدىكى،

 كهلتۈرۈشنى ئهسلىگه قوللىنىشنى يېزىقنى كونا قازاقچه ئۇيغۇرچه، بىلهن شهكلى

 شىنجاڭ قويۇلۇپ، قاتارغا بىر پىنيىن خهنزۇچه بىلهن يېزىق كونا  جاكارلىدى.

 ماۋزېدوڭ بىلهن شۇنىڭ قىلىندى. يېزىقى ھۆكۈمهت رايونىنىڭ ئاپتونوم ئۇيغۇر

 قىلىشنىڭ ئاسسىمىلياتسىيه شىنجاڭلىقالرنى - ئىسالھاتى يېزىق باشالنغان دهۋرىده

 ئىسالھ يېزىقىنى ئۇيغۇرالرنىڭ  قىلىندى! نابۇت ھالقىسى مۇھىم ئهڭ

 كېيىن، قويۇلغاندىن يولغا سىناپ مهزگىل بىر  باشالنغان. -1961قىلىشـيىلى

 رايون ئاپتونوم قىلىش، بىكار يېزىقنى كونا ئۇيغۇرچه رايون ئاپتونوم ۋه مهركهز

 باشالنغۇچ قوللىنىش، يېزىقنى يېڭى ئىشلهنگهن بويىچه پىنيىن خهنزۇچه ئىچىده

 يېڭى پۈتۈنلهي دهرسلىكلهرنى بولغان مهكتهبكىچه ئوتتۇرا تولۇقسىز مهكتهپتىن

 يولغا مهجبۇرىي مۇشۇنداق  بهلگىلهندى. مهجبۇرىي چىقىرىش بىلهن يېزىق

 ئهنئهنىسى دىنىي ۋه مهدهنىيىتى ئۇيغۇرالرنىڭ بىلهن ئىسالھاتى يېزىق قويۇلغان

 ھۆكۈمهت  كهلدى. دۇچ ۋهزىيهتكه بولمايدىغان ئادهم قىلىدىغان ۋارىسلىق

 يېزىقتىكى كونا تونۇمايدىغان، يېزىقنى كونا ئۇيغۇرچه ئوقۇغانالر مهكتهپلىرىده

 يېزىقنى يېڭى چوڭالر بىلىدىغان يېزىق كونا ئوقۇيالمايدىغان، ئهسهرلهرنى تارىخىي

 ئېغىرلىشىپ، كۈنسېرى ھالهت ئۈزۈك جهھهتتىكى مهدهنىيهت بولۇپ، بىلمهيدىغان

 مىللهتنىڭ شۇ يېزىقى كونا ئۇيغۇرالرنىڭ  ئومۇمالشتى. بارغانسېرى خهنزۇلىشىش



 شۇنداقال ۋاسىته، مۇھىم ئهڭ خاتىرىلهيدىغان ئهنئهنىسىنى دىنىي ۋه مهدهنىيهت

 مىللهتلهرنى سانلىق ئاز قىلمايدىغان ئېتىقاد دىنىغا ئىسالم بىلهن ئۇيغۇرالر

 سىياسهت ئاشۇ ئهگهر  ھېسابلىنىدۇ. بىرى ئاالمهتلهرنىڭ پهرقلهندۈرىدىغان

 ئاسان كۆپ قىلىش ئىداره شىنجاڭنى كۈنده بۈگۈنكى بولسا، داۋامالشتۇرۇلغان

  قىلىۋاتاتتى. تهرهققىي ئىچىده بېكىنمىچىلىك خهنزۇ چاغدىكى شۇ بوالتتى. بولغان

 «بوالتتى. ئېلىنمىسىمۇ نهزهرگه بېسىم خهلقئارادىكى

 بىرسى شهرتلهرنىڭ بولۇشتىكى دۆلهت ئايرىم بىر تىل ئانا (3

 ئۆز مىللهتنىڭ بىر دېيىلىشىچه، كىتابىدا خانىمنىڭ كاڭاس ئېلىنغان تىلغا يۇقىرىدا

 ئالدىغا ئۆز ئۇالرنىڭ بىرى، شهرتلهرنىڭ قۇرۇشتىكى دۆلهت ئايرىم بىر ئالدىغا

 ئايرىم ئالدىغا ئۆز مىللهتنىڭ بىر ئهگهر بولۇپ، ئىبارهت بولىشىدىن تىلى بىر ئايرىم

 بىر ياكى گۇرۇپپا بىر پهقهت ئهمهس، «»خهلق بىر ئۇالر بولمايدىكهن، تىلى ئانا

 ئىنكار ھوقۇقى بهلگىلهش ئۆزى تهقدىرىنى ئۆز ئۇالرنىڭ قارىلىپ، دهپ ئاھاله،

 ئىكهن. بار ئېھتىماللىقى قىلىنىش

 مهكتهپ ۋه تىل ئۇالرنىڭ يېتىلدۇرۇش، قىلىپ ساۋاتلىق تىلدا ئانا بالىالرنى (4

 بولمايدۇ بولسا كهم ئۈچۈن تهرهققاياتى نورمال ئوقۇشىدىكى

 بالىالرنىڭ ئۈچۈن، بالىلىرى مىللهت يهرلىك بىر ئۈسۈۋاتقان تۇغۇلۇپ يۇرتىدا ئۆز

 سهۋىيىسىنىڭ تىلدىكى ئىككىنچى ئۆگىنىدىغان كېيىن ئۇالرنىڭ سهۋىيىسى تىل ئانا

 ئىشلىتىشىنى تىل ئانا بالىالرنىڭ مهكتهپته  بهلگىلهيدۇ. بولىدىغانلىقىنى قانداق

 بولۇپ پايدىلىق قىلدۇرۇشقىال تهرهققىي تىلىنى ئانا ئۇالرنىڭ يالغۇز كۈچهيتىش

 تهرهققىي ئىقتىدارىنى خىل ھهر تىلىدىكى مهكتهپ بالىالرنىڭ قالماستىن،

 ئۆگىنىپ، ئالدىدا تىلنى ئانا باشالنغۇچتا بالىالر ئهگهر  پايدىلىق. قىلدۇرۇشقىمۇ

 بۇ ئۆگىنىدىكهن، تىل يات بىر يهنه تۇرۇپال چىقارماي ساۋاتىنى تولۇق ئۇنىڭدىن

 يېرىم تىلدىمۇ ئىككىنچى ئۆگهنگهن ئۇالر ۋه تىلدىمۇ ئانا كهلگۈسىده بالىالر

 "تىللىق قوش ساۋاتلىق "يېرىم خهلقئارادا ئهھۋال بۇ قالىدۇ. بولۇپ ساۋاتلىق

 دهرسلهرنى مهكتهپتىكى  ئاتىلىدۇ. دهپ (""سهمىبىلىڭۇئالىسم ")ئىنگلىزچىدا

 تهرهققىياتىغا ئاكادېمىك تىلىدىكى مهكتهپ ئۇالرنىڭ ئۆتۈش تىلىدا ئانا بالىالرنىڭ

 ۋه تىل بالىالرنىڭ بولسا بولۇش تىللىق قوش  كۆرسهتمهيدۇ. تهسىر يامان ھهرگىزمۇ

 ئىككىنچى ۋه تىل ئانا  ئوينايدۇ. رول ئىجابىي تهرهققىياتىدا جهھهتتىكى ئوقۇش

 تهرهققىياتىمۇ جهھهتتىكى ئهقىل ۋه بىلىم بالىالرنىڭ تۆۋهن سهۋىيىسى تىل تىلدىكى



 بولىدۇ. ئاستا ناھايىتى

 بىلهن تاشلىۋهتكهنلىك بالىالرنى تاشلىۋېتىش تىلىنى ئانا بالىالرنىڭ مهكتهپته (5

 باراۋهر

 ئۆز بىلهن تىلىڭ "ئۆز بالىالرغا ھالدا يوشۇرۇن ياكى ئاشكارا مهكتهپ ئهگهر

 بېرىدىكهن، بىرنى سىگنالدىن دېگهندهك "ئهكىرمه ئىچىگه مهكتهپ مهدهنىيىتىڭنى

 ئهكىرمهيدۇ. ئىچىگه مهكتهپ قىسمىنىمۇ مهركىزىي كىملىكىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ئۇالر

 ئۇالرنىڭ بولسا، پهيدا ھېسسىياتى تاشلىۋېتىلىش ئوخشاش مۇشۇنىڭغا ئۇالردا

 ئاجىزلىشىدۇ. دهرىجىده زور ئىشهنچىسىمۇ بىلهن ئاكتىپلىقى ئاڭالشتىكى دهرس

 قىلمايدىكهن، ھېس تهۋهدهك جهمئىيهتكه ئېلىۋاتقان بىلىم ئۆزلىرى بالىالر ئهگهر

 ئهمهس. مۇمكىن ئۆزلهشتۈرۈۋېلىشى بىلىملهرنى ئوقۇغان ئۇالرنىڭ

 4 قاتارلىق خانىم كاڭاس بېرىلگهن ئاخىرىدا ماقالىنىڭ مهزكۇر ئادرېسى بهت تور

 :دېيىلگهن مۇنداق دا «ماقالىسى ئىلمىي »مۇتهخهسسىس مۇتهخهسسىسلهرنىڭ

 ئورۇندىكى ھۆكۈمران پهقهت -ئوقۇئوقۇتۇشتا مهكتهپلهردىكى »ئىككىنچىدىن،

 بولىدۇ. ئېغىر ئىنتايىن ئاقىۋهت يامان چىقىدىغان كېلىپ ئىشلىتىشتىن تىلنىال

 يوشۇرۇن ياكى ئوچۇق ئىشلىتىشى تىلىنى ئانا ئۆز بالىالرنىڭ ئهھۋالدا بۇنداق

 ياكى قويماسلىق، يول ئۆگىنىشىگه تىلنى ئانا بالىالرنىڭ بولىدۇ. چهكلهنگهن ھالدا

 ئۇالرنىڭ ئارقىلىق ئايرىۋېتىش چوڭالردىن بىلىدىغان پىششىق تىلنى ئانا ئۇالرنى

 تىلىنى ئۆز مىللهتنىڭ يهرلىك قىلىش، توسالغۇلۇق ئىشلىتىشىگه تىلنى ئانا

 ھېسابلىنىدۇ. بولۇپ قويماسلىق يول ئىشلىتىشىگه مهكتهپته ۋه تۇرمۇشتا كۈندىلىك

 مىللهت يهرلىك ئوقۇتقۇچىالر ساندىكى كۆپ ياكى ھهممه ئايرىۋېتىش بۇنداق

 يۈز ئهھۋالدىمۇ تاپقان تهركىپ كىشىلىرىدىن مىللهت ھۆكۈمران بىلمهيدىغان تىلىنى

 مهكتهپته ئايرىپ، ئۆيدىن بالىالرنى مىسالى روشهن بىر ئهھۋالنىڭ خىل بۇ بېرىدۇ.

 قهدهر ھازىرغا سىياسهتلهر بۇنداق ئوقۇتۇشتۇر. مهكتهپكه ئوقۇيدىغان -يېتىپقوپۇپ

 يهنه قالماي، كهلتۈرۈپال زهخمىلهرنى جىسمانىي دهرىجىدىكى ئېغىر يالغۇز بالىالرغا

 قانچه بىر مۇنداق زهخمىلهر بۇ سالدى. زىيانالرنىمۇ روھىي دهرىجىدىكى ئېغىر

 جهھهتتىكى پىسخولوگىيه قااليمىقانچلىق، ئىجتىمائىي :ئالىدۇ ئىچىگه ئۆز تهرهپنى

 ۋه چىقىرىش، خۇالسه قىلىش، ھۆكۈم قالدۇرۇش، ئهسته چۈشىنىش، زهخمه،

 مۇشۇنداق زهخمىلهر. ئوقۇشتىكى ۋه تىل زهخمه، ئىقتىدارىدىكى ئاساسالش

 سىياسىي ۋه ئىجتىمائىي ئىقتىسادىي، ئۇالر نهتىجىسىده -زىيانزهخمىلهرنىڭ



 «قالدى. چۈشۈپ ئورۇنغا تۆۋهن ساھهلهردىمۇ

 كۆپ جهھهتتىكى بىئولوگىيه ۋه تىل دۇنيانىڭ قېلىش ساقالپ تىلنى ئانا (6

 شهرتى -بىردىنبىر قېلىشنىڭ ساقالپ خىللىقىنى

 بار تىل خىل 7000 تهخمىنهن تىلالردىن سۆزلىنىدىغان ئهغىزدا دۇنيادا ھازىر

 پىرسهنتى 50 ئۇالرنىڭ مۆلچهرلىشىچه، مۇتهخهسسىسلهرنىڭ نۇرغۇن بولۇپ،

 90 ئۇالرنىڭ كېتىپ، يوقۇلۇپ ئىچىده مۇددىتى ۋاقىت  ئهۋالدنىڭ بىر ھازىرقى

 بۇ شۇڭالشقا  ئىكهن. مۇمكىن يوقىتىۋېتىلىشى ئىچىده يىل 100 كېيىنكى پىرسهنتى

 تىلىنى ئانا ئۆزىنىڭ مىللهت بىر ھهر ئۈچۈن، ئېلىش ئالدىنى ئهھۋالنىڭ خىل

 زۆرۈردۇر. قېلىشى ساقالپ

 -كۆزقاراشلىرى دېگۈچىلهرنىڭ «ئهمهس مۇھىم تىل »ئانا .3

 ئىچىده، ئهسىرنىڭ مۇشۇ بىلهن ئهسىر ئۆتكهن كىشىلهر قىسىم بىر دۇنيادىكى

 دهپ «ئۆلدى، پۈتۈنلهي »ئېتنىكىلىق كېيىن، ئۇرۇشىدىن -2دۇنيا بولۇپمۇ

 ئۆزهمنىڭ مهن بولۇپ، ئهكسىچه بۇنىڭ پۈتۈنلهي بولسا )ئهمهلىيهت جاكارلىدى

 شۇنىڭ  (توختىلىمهن. ئايرىم ئۈستىده مهسىله بۇ ماقالىسىدا بىر يازىدىغان كېيىن

 فۇنكىسىيىلىرىنىڭ بىلهن شهكىللىرى تىلنىڭ قىسمى بىر ئۇالرنىڭ بىلله، بىلهن

 مهقسىتى، ھوقۇقنىڭ كىشىلىك جهھهتتىكى تىل توختىلىپ، ئۈستىده مۇناسىۋىتى

 مهۋجۇت سۈپىتىده مهۋجۇدىيهت بولىدىغان ئۆلچىگىلى بىر تىلالر ئاالھىده ياكى

 ئاساسالرنىڭ كۆرسهتكهن ئۇالر قويدى. ئوتتۇرىغا -كۆزقاراشنى دېگهن ئهمهس،

 :ئىبارهت تۆۋهندىكىلهردىن مۇھىملىرى ئهڭ ئىچىدىكى

 باشقا تىلنىڭ بىر مهلۇم شۇڭالشقا  تۇرىدۇ. ئۆزگىرىپ ۋاقىتتا ھهممه تىلالر ھهممه (1)

 ئادهمنىڭ بىر ئاچقاندا، سۆز توغرىسىدا -چهكچېگرىسى بولغان بىلهن تىلالر

 ماكاندىكى ئاشۇ ۋه زامان ئاشۇ تىلنىڭ ئاشۇ پهقهت بېرهلهيدىغىنى كۆرسىتىپ

 بولىدۇ. ئىبارهت ھالىتىدىنال

 تىلنى ئهھلىلىرى ئىلىم سىياسهتچى بولۇپمۇ مودېرنىزمچى، قىسىم بىر (2)

 زۆرۈر ياكى مۇھىم تۇرغۇزۇشتىكى كىملىكىنى كوللېكتىپنىڭ بىر ياكى شهخسلهرنىڭ



 -كۆپتىللىق كىشىلهرنىڭ قىسىم بىر قارىشىچه، ئۇالرنىڭ  ھېسابلىمايدۇ. دهپ ئامىل،

 يوقلىقىنى مۇناسىۋهتنىڭ قانداق ھېچ ئوتتۇرىسىدا كىملىكنىڭ بىلهن تىل بولۇشى،

 بولسا، بولغان باغلىنىش كۈچلۈك ئوتتۇرىسىدا ئۇالر ئهگهر بولۇپ، كۆرسىتىدىغان

 بوالتتى. بولمىغان زادىال ياكى بولغان ئاز ئىنتايىن كۆچۈش جهھهتتىكى تىل

 مىڭلىغان، دۇنيادىكى پۈتۈن  ئهمهس. توغرا زادىال -كۆزقاراشالر يۇقىرىدىكى لېكىن،

 بولۇپمۇ كىملىك، مىللىي ئىسپاتلىغىنىدهك، تهشكىالتالرنىڭ «»ئېتنىك -ئونمىڭلىغان

 قايتىش ئهسلىگه كۈچلۈك ئىنتايىن كىملىك مىللىي قىلغان ئاساس تىلنى

 توپىنى كىشىلهر سۆزلىشىدىغان تىلدا ئاشۇ تىل بىر  بولىدۇ. ئىگه خۇسۇسىيىتىگه

 قىلىپ، نامايان كىملىكىنى مىللىي توپىنىڭ كىشىلهر ئاشۇ ئارقىلىق، باغالش -ئۆزئارا

  بېرىدۇ. كۆرسىتىپ ئىكهنلىكىنى تهۋه توپىغا كىشىلهر قايسى ئۇالرنىڭ ئارقىلىق شۇ

 ئاشۇ ئۈچۈن، كىشىلهر كېلىدىغان ماس تىلغا ئاشۇ يىلتىزى مىللىي ياكى ئېتنىك

 مۇنانسىۋىتىنى بولغان بىلهن ئهۋالدالر بۇرۇنقى ئۇالرنىڭ بىلىش پۇختا تىلنى

 ئۆزلىرىنىڭ سهرگۈزهشتىلىرىنى بهرگهن يۈز يېڭىدىن ئۇالرنىڭ مۇستهھكهملهپ،

 قىسقىسى،  تۇتاشتۇرىدۇ. بىلهن تارىخى جۇغالنما توپىنىڭ ئادهم مىللىي ياكى ئېتنىك

 ئاالقىلىشىش -ئۆزئارا ئۈچۈن كىشىلهر سۆزلىشىدىغان بىلهن تىل ئاشۇ يالغۇز تىل بىر

 توپىنىڭ كىشىلهر ئاشۇ يهنه ئۇ قالماستىن، ئۆتهپال فۇنكىسىيىسىنى بولۇش قورالى

 بارلىق بۇرۇنقى بولغان توپىدىن كىشىلهر ئاشۇ شۇنداقال كىملىكىنى، مهدهنىي

 قىلىدۇ. نامايان مىراسالرنىمۇ مهدهنىي قىلدۇرۇلغان تهرهققىي تهرىپىدىن كىشىلهر

 بىلىملهر بۇ بولۇپ، بار ئۇقۇم بىر دېگهن «بىلىملهر »ئهنئهنىۋىي مىللهتلهرده يهرلىك

 بولۇپ «»ئهنئهنىۋىي بىلىملهرنىڭ بۇ  ئهمهس. ئۆزگهرمهس مهڭگۈ ھهرگىزمۇ

 يهرلىك بهلكى بولماستىن، قهدىمىيلىكىدىن ئۇالرنىڭ ھهرگىزمۇ قېلىشى،

 قانداق ئۇنىڭدىن ۋه كهلتۈرگهنلىكى قولغا قانداق بىلىملهرنى ئۇ مىللهتلهرنىڭ

 ئورتاقلىشىشنىڭ بىلىمنى ۋه ئىگىلهش بىلىم يهنى،  پايدىلىنىدىغانلىقىدا.

 ئالغان تۈس ئاالھىده ئۈچۈن مهدهنىيهت يهرلىك بىر ھهر جهريانى ئىجتىمائىي

 بىلىملهر «»ئهنئهنىۋىي بىلىملهرنىڭ ئۇ ئاالھىدىلىكى شۇنداق مانا بولۇپ،

 بولسىمۇ، يېڭى ناھايىتى قىسمى كۆپ خېله بىلىملهرنىڭ بۇ  بهلگىلهيدۇ. بولىشىنى

 ئۇالر  بولۇپ، ئىگه خاراكتېرگه قانۇنىي ۋه مهنىگه ئىجتىمائىي ئاالھىده ئۇالر

 ۋه خهلقلهردىن كهلگهن بولۇپ كۆچمهن خهلقلىرىنىڭ مىللهت يهرلىك

 ئوخشىمايدۇ. زادىال بىلىملهرگه ئىگىلهيدىغان جهمئىيهتتىن سانائهتلهشكهن



 بارلىق بهلكى ئهمهس، ئۈچۈنال تىل ياكى بىلىم يالغۇز ئۆزگىرىشنى يهنى،

 بولغان زۆرۈر ۋه بولغان مهۋجۇت تارتىپ بۇرۇندىن بىر ئۈچۈن نهرسىلهر «»ھايات

 تىلمۇ ۋه بىلىم ئېيتقاندا، ئېلىپ مهنىدىن مۇشۇ  بولىدۇ. قاراشقا دهپ خۇسۇسىيهت،

 باشقا )مهسىلهن، تۇرىشى ئۆزگىرىپ ئۆزلۈكسىز ئۇنىڭ بولۇپ، نهرسىلهر «»ھايات

 بىر ھهرگىزمۇ (ئارقىلىق قىلىش قوبۇل سۆزلۈكلهرنى ئائىت تېخنىكىغا يېڭى تىلالردىن

 مىللهت يهرلىك شۇڭالشقا  قويمايدۇ. رېئالالشتۇرۇپ بوشراق مهۋجۇتلۇقىنى تىلنىڭ

 قىلىنغان بايان يۇقىرىدا چۈشهنچىسى توغرىسىدىكى تىل ئانا ۋه تىل خهلقلىرىنىڭ

 -قارىمۇقارشى. پۈتۈنلهي بىلهن -2ئاساس
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 تىل ئانا ئۆتكىنىمدهك، چۈشهندۈرۈپ -1بۆلۈمىده ماقالىنىڭ مهزكۇر مهن

 ئانا قىلغىنىمدهك، بايان -2بۆلۈمده خۇددى لېكىن،  مۇھىم. ئىنتايىن ھهقىقهتهنمۇ

 ئىنتايىن ئۈچۈن كىم ئۇ ئۇنداقتا  ئهمهس. مۇھىم ئۈچۈن كىشىلهر ھهممه تىل

 خهلقى مىللهت يهرلىك ئىشلىتىدىغان تىلنى ئاشۇ بىلهن ئالدى تىل ئانا  مۇھىم؟

 ئادالهتپهرۋهرلىكنى بىلهن ئىنسانپهرۋهرلىك قالسا، ئۇنىڭدىن  مۇھىم. ئهڭ ئۈچۈن

 ياراتقۇچى ئىنسانالرنى بارلىق قىلغان، ئۆلچهم مۇھىم ئهڭ بىر ئۈچۈن ئۆزلىرى

 دائىرىلىرى ھۆكۈمهت ئىستهيدىغان ئېرىشتۈرۈشنى ئهركىنلىككه ۋه ھوقۇق بهرگهن

 جهھهتتىكى بىئولوگىيه ۋه تىل شارىنىڭ يهر ئاخىرىدا، ئهڭ مۇھىم. ناھايىتى ئۈچۈن

 ئۈچۈن خهلقلهر ۋه ھۆكۈمهت بارلىق ئىستهيدىغان قېلىشنى ساقالپ خىللىقىنى كۆپ

 يوقىتىۋېتىش قىلىپ ئاسسىمىلياتسىيه مىللهتلهرنى يهرلىك تىل ئانا لېكىن، مۇھىم.

 ھاكىمىيهتلهر بېرىۋاتقان ئېلىپ ئىش يولىدا ئۆزگهرتىۋېتىش مىللهتكه بىر باشقا ياكى

 ئوبدان دۇنيانى ھازىرقى ئهگهر  ئهمهس. مۇھىم ئازراقمۇ ئۈچۈن كىشىلهر ۋه

 مۇھىم باشقا خۇددى يېتىمىزكى، چۈشىنىپ شۇنى بولساق باقىدىغان كۆزىتىپ

 مۇھىملىقى تىلنىڭ ئانا خهلقلىرى مىللهت يهرلىك ئوخشاشال، ئهھۋالغا ئىشالردىكى

 مىللهت يهرلىك  قاتناشتۇرۇلمايدۇ. مۇھاكىمىلهرگه بېرىلىۋاتقان ئېلىپ ئۈستىده

 ھۆرمهت سۆزلىرىگه ئۇالرنىڭ ئهھۋالدىمۇ، قىلىنغان تهمسىل سۆزلىرى خهلقلىرىنىڭ



  قىلىنىۋاتىدۇ. شۇنداق تهرىقىسىده قىلىش مهسخىره ئهمهس، تۇرۇپ نۇقتىسىدا قىلىش

 ھهققىده -باريوقلىقى تىلىنىڭ ئانا بار ئىسمى بىر ئۆزلىرىنىڭ مىللهتلهر يهرلىك

 كېلىپ مىللهتتىن يات قارارالر بۇنداق ئېرىشهلمهي، پۇرسىتىگه بېرىش قارار ئۆزلىرى

  ئېلىنىۋاتىدۇ. تهرىپىدىن سىياسهتچىلهر ياكى بيۇروكراتالر تهتقىقاتچىالر، چىققان

 تىلىنى ئانا مىللهتنىڭ يهرلىك قارارالر ۋه مۇھاكىمه بۇنداق ۋاقىتتا، كۆپۈنچه

 ياكى ئارىلىشىۋېلىش ئۇنىڭغا بهلكى ئهمهس، ئۈچۈن قىلدۇرۇش تهرهققىي يهنىمۇ

 ئىشلىتىلىۋاتىدۇ. ئۈچۈن يوقۇتۇش بىلهن ئاكتىپلىق ئۇنى

 ئۈستىدىكى ئىستىقبالى كېيىنكى بۇنىڭدىن تىلىنىڭ ئۇيغۇر بىلىشىمچه، مېنىڭ

 ئهھلىلىرى بىلىم ئۇيغۇر ۋه خهلقى ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇر ھهرگىز قارارالرمۇ

 ئاساسهن ئىلمىدىن تىلشۇناسلىق قىسىم بىر بولماستىن، چىقىرىلغان تهرىپىدىن

 چىقىرىلغان. تهرىپىدىن ئهمهلدارالر ياكى سىياسهتچىلهر يوق خهۋىرى

 »يۇلغۇن سۆز )بۇ بولۇپ بار سۆز بىر دېگهن «»لىڭۇئىكىسم ئىنگلىزچىده

 ئۇيغۇرچه ئۇنى مهن تۆۋهنده بولۇپ، يوق ده «لۇغىتى -ئۇيغۇرچهئىنگلىزچه

 مۇنداق مهنىسى لۇغهتتىكى ئىنگلىزچه بىر ئۇنىڭ (ئالىمهن، دهپ «»لىڭگۋىسىزم

 تهرهپلىمه بىر جهھهتتىكى جىنسى ۋه يېشى ئىرقى، ئادهمنىڭ لىڭگۋىسىزم :ئىكهن

 -1مىللهت ئۇ ئېيتقاندا، ئېلىپ دائىرىدىن كهڭرى بولۇپ، شهكلى بىر -كۆزقاراشنىڭ

 ئېرىشكهن -2مىللهتنىڭ تۇرۇپ، ئاساسلىنىپ تىلىغا ئانا مىللهتنىڭ -2 كىشىلىرىنىڭ

 ھۆكۈم ھهققىده خاراكتېرلىرى ۋه ئورنى، ئىجتىمائىي سهۋىيىسى، مائارىپ بايلىقى،

 تۈرمىگه دېيىلىشىچه، كىتابىدا خانىمنىڭ كاڭاس  كۆرسىتىدۇ. جهريانىنى چىقىرىش

 كۆرۈنۈپ ھهممىگه ۋه ئاشكاره رهھىمسىز، قاتارلىق قىلىش -قىيىنقىستاق تاشالش،

 تىلنىڭ بىر ئارقىلىق لىڭگۋىسىزم سېلىشتۇرغاندا، بىلهن ۋاستىلهر تۇرىدىغان

 ئالىدۇ. ئىچىگه ئۆز ئىشالرنى مۇرهككهپ ناھايىتى جهريانى توسۇش ئىشلىتىشىنى

 ئۆز خهلقلىرىنىڭ مىللهت سانلىق ئاز ۋه مىللهت يهرلىك لىڭگۋىسىزم بىرىنچىدىن،

 ئۆز تىلىغا ئانا ئۆز ئۇالرنىڭ  قويمايدۇ. يول قىلدۇرۇشىغا تهرهققىي تىلىنى ئانا

 بىر ئۆزلىرىنى ۋه تۇرۇشىنىڭ، كۆپهيتىپ نوپۇسىنى ئۆز مهۋجۇتلۇقىنىڭ،

 تۇرۇشىنىڭ تۇتۇپ سۈپىتىده خهلق ئىستهيدىغان بهلگىلهشنى ئۆزى -ئۆزتهقدىرىنى

 لىڭگۋىسىزم  قويمايدۇ. يول قىلىشىغا مۇئامىله تهرىقىسىده ئاساسى مۇھىم ئهڭ

 مۇستهملىكه ئېڭىنى خهلقنىڭ يهرلىك شۇنداقال ئارقىلىق، قۇرۇلما مهقسهتكه بۇنداق

 ئىشلىتىش تىلنى بىرال ئىبارهت تىلدىن ئورۇندىكى ھۆكۈمران قىلىپ،



  يېتىدۇ. ئارقىلىق ئىشهندۈرۈش ئىدېئولوگىيىسىگه

 »كۆڭۈل بىلهن «مۇستهملىكه »فىزىكىلىق كىتابىدا مهزكۇر خانىمنىڭ كاڭاس :ئىالۋه

 ئىشلىتىلگهن ئۇقۇمى مۇستهملىكه خىل ئىككى ئىبارهت دىن «مۇستهملىكىسى

 بېسىۋېلىنغانالرنىڭ نى «مۇستهملىكىسى »كۆڭۈل يهردىكى بۇ مېنىڭچه بولۇپ،

 بېسىۋېلىنغانالرنىڭ ئارقىلىق شۇ قاچىالپ، ئىدىيىسىنى بېسىۋالغۇچىالرنىڭ كۆڭلىگه

 بولىدۇ. چۈشهنسه دهپ جهريانى، پروگراممىالش يېڭىدىن كۆڭلىنى

 ئۇالر بولمايدىكهن، تىلى ئانا ئۆز توپىنىڭ ئادهم ئېتنىك بىر ئهگهر ئىككىنچىدىن،

 نوپۇستىنال گۇرۇپپا بىر ياكى ئادهم گۇرۇپپا بىر پهقهت ئهمهس، خهلق »بىر

 تىلى ئانا ئۆز يهنى شهرتىگه، بىر بولۇشنىڭ دۆلهت ئايرىم بىر ئۇالر ئىبارهت؛

 ئۆز ئۇالرنىڭ قارىلىپ، دهپ «چۈشمهيدىكهن، شهرتىگه كېرهكلىكى بولۇشى

 قىلىنىدۇ. ئىنكار ھوقۇقى بهلگىلهش ئۆزى تهقدىرىنى

 ۋه قالپاق خىل ھهر ئىشلىتىلگهن ئۈچۈن ئۆزلىرى گۇرۇپپىالر ئېتنىك ئۈچىنچىدىن،

 ئهمهس ئىگه ئىناۋهتكه ۋه كۆرۈنمهس كۆزگه جهمئىيهتته بىلهن تهسىرى باھاالرنىڭ

 قالىدۇ. بولۇپ

 ئۆز كېلىشتۈرۈپ، ئارقىلىق تىلى ئۆز مىللهت ئورۇندىكى ھۆكۈمران تۆتىنچىدىن،

 شۇ قىلىپ، مۇستهملىكه كۆڭلىنى خهلقىنىڭ مىللهت يهرلىك بىلهن ئىدىيىلىرى

 ھوقۇق شۇنداقال ئىشالر، قىلىنغان بايان يۇقىرىدا خهلقىنى مىللهت يهرلىك ئارقىلىق

 ئادىل بىر ۋه ئىش، نورمال بىر قىلىنىشى تهقسىم تهڭسىز بايلىقالرنىڭ ماددىي ۋه

 قىلىدۇ. ئىشىنىدىغان دېگهنگه ئىش،

 پهرقلهر بىئولوگىيىلىك ۋه زوراۋانلىق جىسمانىي مۇستهملىكه، فىزىكىلىق قىسقىسى،

 -بايكهمبهغهل دۇنيادا ھازىر سېلىشتۇرغاندا، بىلهن مىللهتچىلىك ئاساسىدىكى

 بواللمايدىغان -مالمۈلۈكلۈك مهڭگۈ كهمبهغهللهرنى چوڭايتىدىغان، پهرقىنى

 بارغانسهرى شارىنىڭ يهر كىشىلهرنىڭ تهۋه گۇرۇپپىالرغا جهۋھهر ھهمده قىلىدىغان،

 تېخىمۇ يوشۇرىدىغان مهسئۇلىيهتلىرىنى جهھهتتىكى بولۇشى ۋهيران سۈرئهتته تېز

تۇرىۋاتىدۇ بولۇپ مهۋجۇت ھازىرمۇ ۋاسىتىلهر قهبىھ تېخىمۇ ۋه مۇرهككهپ

. 
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 دېگهن «كهلدىڭىز؟، قاچان ئامېرىكىغا »ياخشىمۇسىز؟ بىر قالغان كۆرۈشۈپ مهن



 ھازىر ئۆسۈپ، تۇغۇلۇپ ئۈرۈمچىده بېرهلمهيدىغان، جاۋاب ئۇيغۇرچه سوئالغا

 چوڭقۇر بىلهن، تهسىرى ئوقۇغۇچىسىنىڭ مهكتهپ ئالىي بىر ئوقۇۋاتقان بېيجىڭدا

 مهقسىتىم  چىقتىم. يېزىپ ماقالىنى مهزكۇر ئىزدىنىپ، ئاز بىر ھهمده پېتىپ، ئويالرغا

 يوقاتقاندا، تىلىنى ئانا ئۆز ئوخشاش ئوقۇغۇچىغا ئاشۇ كىشىلىرى مىللهت بىر

  چىقىش. ئېنىقالپ قالىدىغانلىقىنى ئايرىلىپ نېمىلهردىن يهنه قوشۇپ ئۇنىڭغا

 ئۈستىده مهسىله ئاشۇ ھهمده بولىۋاتقان، كۆڭۈل مهسىلىگه بۇ ھازىر مېنىڭچه

 سهپ ئوبدان دۇنياغا ھازىرقى ئهگهر  ئهمهس. ئاز ئۇيغۇرالر ئىزدىنىۋاتقان

 يهرلىك ئۆزلىرىنىڭ ھۆكۈمهتلىرى دۆلهت قىسىم بىر بولساق، سالىدىغان

 بارلىقىنى قانچىسىنىڭ بىر مۇنداق تالالشالردىن بهرگهن بهلگىلهپ مىللهتلىرىگه

 مىللىي »يا (2) «تۇر، خىزمهتكه يا تۇر، تىلىڭغا ئانا »يا (1) :بايقايمىز

 »سهن (3) «تۇر، ھوقۇقىغا يهر ۋه ئاپتونومىيه يا تۇر، تىلىڭغا ئانا ۋه كىملىكىڭگه

 ئاسسىمىلياتسىيه تىلىڭنى سېنى مهن دىسۇن، دىسه نېمه دۇنيا ده، دېسهڭ نېمه

  «ئۆزگهرتىمهن. ئارقىلىق قىلىش

 بولىشىڭىزدىن كهلگهن دۇچ قايسىسىغا تالالشالرنىڭ خىل 3 بۇ سىز مهيلى

 بولىدىغان پايدىالنسىڭىز قېلىشتا ساقالپ تىلىڭىزنى ئانا ئۆز سىز قهتئىينهزهر،

 ئىنسانالرنى ھهممه ياراتقۇچى (1) :بار ئۇچى مۇنداق دېگهندىمۇ كام نهرسىلهردىن

 مۇشۇ سىز  ئىقتىدارى. تالالش ئۆزى يولىنى ئۆز قىلغان ئاتا ئۇالرغا ياراتقاندا

 ياكى ئۆگهتمىگهن تىلنى ئانا بالىڭىزغا مهكتهپ پايدىلىنىپ، ئىقتىدارىڭىزدىن

 مهن  ئۆگىتهلهيسىز. ئۆيده تىلنى ئانا سىز تهقدىردىمۇ، ئۆگهتمىگهن ياخشى

 ئۇيغۇر بولسىمۇ ئۆسكهن تۇغۇلۇپ ياپونىيىده ئالغان، تىلغا بېشىدا ماقالهمنىڭ

 ياخشى بىر شۇنىڭ مانا يىگىت ئۇيغۇر ياشلىق 9 سۆزلىيهلهيدىغان ياخشى تىلىنى

 قهلبىنى ئۆز قىلىش، كونترول ئۆزى كۆڭلىنى ئۆز ئىنساننىڭ بىر ھهر (2)  مىسالى.

 تۇغما ئىبارهت قىلىشتىن كونترول ئۆزى يۈرىكىنى ئۆز قىلىش، كونترول ئۆزى

 تىلىنى ئانا بولمىسا پهقهت پايدىلىنىپ، تاالنتىدىن تۇغما مۇشۇ كىشىلهر تاالنتى.

 ئۆزىنىڭ پايدىلىنىپ، يولالردىن قانۇنىي (3)  قاالاليدۇ. ساقالپ يۈرىكىده ئۆزىنىڭ

 بۇ  كۆرسىتىش. تىرىشچانلىقالرنى بارلىق يولىدا كهلتۈرۈش قولغا -ھهقھوقۇقىنى

 ۋه »دۆلهتلىك :ئىدىم يازغان تۆۋهندىكىنى ماقالهمده بىر بۇرۇنقى مهن جهھهتته

 بار. ئىشالر نۇرغۇن بولىدىغان قىلغىلى تۇرۇپمۇ ئىچىده -قانۇنتۈزۈملهرنىڭ يهرلىك



 بېقىشنى سىناپ قىلىپ ئىشالرنى ئاشۇنداق سىزنىڭ گهپ يهردىكى بۇ

 -تالالشتاللىماسلىقىڭىزدا. يولنى بىر ئاشۇنداق سىزنىڭ -خاالشخالىماسلىقىڭىزدا.

 ئهھۋال بۇ كېلىدۇ. قىلغۇسى بوزهك ئادهمنىڭ ھهممه ئۇنى تاپقاندا ئادهمنى ياۋاش

 ئال قولۇڭغا ئۆز تهقدىرىڭنى ئۆز ئۇيغۇرالردا ... ئوخشاش. يېرىده ھهممه دۇنيانىڭ

 ياشايدىغان ئىنساندهك نورمال سۆزلهر بۇ بار. گهپمۇ بىر ئوخشاش دېگهنگه

 ياشايدىغان، ئىنساندهك نورمال ئۇيغۇرالرغا ھازىر مېنىڭچه قارىتىلغان. ئادهملهرگه

 ئىنساندهك نورمال تۇرۇپ چىقماي سىرتىغا سىزىقىنىڭ قانۇن بولمىغاندا ھېچ

 ئۆتكهندهك، ئېيتىپ بۇرۇنمۇ مهن كهلدى. ۋاقىت باقىدىغان ئۇرۇنۇپ ياشاشقا

 چىقىش ۋۇجۇدقا ئىشنىڭ ئۇ باقمىسىڭىز، ئۇرۇنۇپ قىلىشقا ئىشنى بىر سىز ئهگهر

 «بولىدۇ. نۆل ئېھتىماللىقى

 10 يېقىنقى بولۇپ قانداق »ئۇيغۇرالر -ئۆزئۆزىدىن كىشىلهر نۇرغۇن ھازىر مېنىڭچه

 بۈگۈنكىدهك كهچۈرۈپ، بهشىدىن ئۆز ئۆزگىرىشلهرنى چوڭ قاتار بىر بۇيان يىلدىن

 كىشىلهر نۇرغۇن سوئالغا بۇ سوراۋاتىدۇ. سوئالنى دېگهن «قالدى؟ چۈشۈپ ھالغا بىر

 ۋه سىياسىي خهلقئارالىق كېيىنكى ۋهقهسىدىن -11سېنتهبىر -2001يىلىدىكى

 لېكىن بېرهلهيدۇ. جاۋاب توغرا خېله تۇرۇپ، باغالپ ئۆزگىرىشلهرگه ئىقتىسادىي

 ئۇيغۇرالر ھازىر يوق. پايدىسى زور ئانچه ئۈچۈن ئۇيغۇرالر ھازىر قىلىشنىڭ ئۇنداق

 ئىزدهيدىغان چاره بهلكى ئهمهس. ۋاقىت ئىزدهيدىغان سهۋهب جهھهتته بۇ ئۈچۈن

 ۋاقىت.

 سۆزلهرنى قىسىم بىر توغرىسىدىكى مۇھىملىقى ئىنتايىن تىلنىڭ ماقالىنى مهزكۇر مهن

 كاڭاس ھهممىسى سۆزلهرنىڭ )بۇ ئاخىرالشتۇرىمهن بىلهن كهلتۈرۈش نهقىل

 :(ئېلىنغان كىتابىدىن خانىمنىڭ

 بىر ئاسسىمىلياتسىيه ئهگهر  مۇنارى. ئېگىز مهدهنىيىتىنىڭ مىللهت بىر ھهر --تىل

 يوقىلىدۇ. خهلقىمۇ مىللهتنىڭ ئۇ قىلىۋېتىدىكهن، بىتجىت كىملىكىنى مىللهتنىڭ

 (1996 شائىر، رىملىق بارى، )كارولي

 بهلكى قالماستىن، بولۇپال بوغۇملىرى سۆز بىلهن سۆز يالغۇز مهدهنىيهت بىلهن --تىل

 ئهگهر  نهرسه. تۇرىدىغان ئاالقىالشتۇرۇپ -ئۆزئارا ياراتقۇچىنى بىلهن ئادهم ئۇالر

 بۆلۈمىدىن قۇتقۇزۇش جىددىي بىر خۇددى ئۇ ئوقۇيالىسام، ئايهت تىلىمدا ئۆز مهن

 بىلهن تىل  بولىدۇ. ئىش ئوخشاش نهپىسىمگه تۇنجى ئالغان كېيىن چىققاندىن

 ھهمرهيدىن تۇرىدىغان باغالپ -ئۆزئارا ياراتقۇچىنى بىلهن بىز مهدهنىيهت



 (2005 گۇرۇپپىسى، خىزمهت مهدهنىيهتلهر ۋه تىلالر قهدىمىي )كانادا  ئىبارهتتۇر.

 ئۇالر ئهگهر بولمايدۇ. ئايرىۋهتكىلى -بىربىرىدىن مهدهنىيهتنى بىلهن --تىل

  قالىدۇ. ئايلىنىپ نهرسىگه بىر ياكى قورال، بىر پهقهت تىل ئايرىلىۋېتىلىدىكهن،

 كىم بىزنىڭ ئۇالرنىڭ بولۇپ، كىملىكىمىز بىزنىڭ مهدهنىيىتىمىز بىلهن تىلىمىز بىزنىڭ

 قاراپ نهگه بىزنىڭ ۋه كهلگهنلىكىمىزنى، نهدىن بىزنىڭ ئىكهنلىكىمىزنى،

 مهدهنىيهتلهر ۋه تىلالر قهدىمىي )كانادا بېرىدۇ. كۆرسىتىپ مېڭىۋاتقانلىقىمىزنى

 (2005 گۇرۇپپىسى، خىزمهت

 زېمىنغا مۇشۇ بىز كهلگهن. ماكانىدىن مۇشۇ ئۆزىمىزنىڭ زېمىندىن، مۇشۇ --بىز

 زېمىندىن مۇشۇ كىملىكىنى ئۆزىمىزنىڭ بولۇپ، قىسمى بىر ئۇنىڭ ۋه مهنسۇپ،

  كېلىدۇ. ئېلىپ -قايتاقايتىالپ ھهقىقهتكه بىر مۇشۇ بىزنى تىلىمىز بىزنىڭ  تاپىمىز.

 ساقالش، مهدهنىيىتىمىزنى ئۆز بىلهن تىلىمىز ئۆز بىزنىڭ چۈشىنىش تولۇق بۇنى

 ئۈچۈن چۈشىنىشىمىز مۇھىملىقىنى نهقهدهر كېڭهيتىشىمىزنىڭ ۋه كۈچهيتىش

 (2005 گۇرۇپپىسى، خىزمهت مهدهنىيهتلهر ۋه تىلالر قهدىمىي )كانادا  زۆرۈردۇر.

 سوۋغاتنى مۇقهددهس بۇنداق  سوۋغات. بىر كهلگهن ياراتقۇچىمىزدىن تىلىمىز --ئانا

 يول كېتىشىگه يوقۇلۇپ ئۇنىڭ تۇرۇش، بېرىپ ئۆتكۈزۈپ ئهۋالدقا ئهۋالدتىن

 (1998 )ۋاتاھومىگىئه،  كېرهك. قويماسلىق

 ئاساسى. مىراسلىرىمىزنىڭ روھىي ۋه مهدهنىي بىزنىڭ تىلىمىز قهدىمقى --بىزنىڭ

 مهۋجۇت شهكىلده بىر كۈتكهندهك بىزدىن ياراتقۇچىمىز بىز بولمايدىكهن، ئۇ ئهگهر

 (1990 )زهپهدا،   بوالتتۇق. تۇرالمىغان بولۇپ

 قېلىشى ساقلىنىپ مهدهنىيىتىمىزنىڭ بىزنىڭ بولمايدىكهن، تىلىمىز ئانا --بىزنىڭ

 قارارى، يىغىننىڭ ئاالھىده توغرىسىدىكى تىل ئانا )كانادادىكى ئهمهس. مۇمكىن

1990) 

  

 :ئادرېسلىرى تور ماقالىالرنىڭ ئېلىنغان تىلغا يازمىدا بۇ

 :كىتاۋى يېڭى خانىمنىڭ كاڭاس پايدىلىنغان ماقالىدا مۇشۇ (1

http://www.e-pages.dk/grusweb/55/ 

  



 :ماقالىسى ئىلمىي نىڭ كۇمىنىز جىم دوكتۇر (2

http://www.iteachilearn.com/cummins/mother.htm

  

3)(2010-2020) 

http://www.tianshannet.com/news/content/2010-09/10/content_5228398.htm 

  

 «ماقالىسى ئىلمىي مۇتهخهسسىسلهر» (4

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C19_2008_7.pdf 

  

  :يازمىلىرى بارلىق سىدىقنىڭ ئهركىن (5

http://www.meripet.com/Sohbet/ 

  

 باشقا ھالدا ئهسكهرتكهن مهنبهسىنى سورىماي، رۇخسهت كىمدىن ھېچ ماقالىنى بۇ

بولىۋېرىدۇ. قىلسىڭىز ئېالن بهتلىرىده تور قانداق ھهر
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