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  قىسىم-1

 
  كۈنى-16ئاينىڭ -1يىلى -2009

 

قــالىنى ھــېچ كىمــدىن رۇخــسهت ســورىماي، مهنبهســىنى ەئســكهرتكهن ھالــدا بــۇ ما(

 .) باشقا ھهر قانداق تور بهتلهرده ېئالن قىلسىڭىز بولۇۋېرىدۇ

توغرىــسىدىكى ئالــدىنقى " قوش تىللىق مائارىپ"مهن ئۆزۈمنىڭ 
ئىككى يازمامدا خهلقئارالىق مۇتهخهسسىسلهرنىڭ كۆچمهن مىللهتلهر 

ــ ــا تىل ــارىپى ۋه ئان ــۆزمائ ــي ك ــدىكى ئىلمى ــلىرىنى -ى ھهققى قاراش
ئاشــۇ يــازمىالرنى تهييــارالش ئۈچــۈن كــۆرگهن . تونۇشــتۇرۇپ ئۆتتــۈم

ــا قويغــان  ــارىپنى يولغ ــق مائ ــوش تىللى ــا ئاساســهن، ق ماتېرىيالالرغ
جهمئىيهتلهرنى ئۈچ خىل تىپقا ئايرىپ چىقىپ، ئۇيغــۇر جهمئىيىتــى 
ئـــۇ ئـــۈچ خىـــل جهمئىيهتلهرنىـــڭ ھـــېچ قايسىـــسىغا تـــوغرا 

قــوش تىللىــق "مهن يېقىنــدا . كهلمهيدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويــدۇم
توغرىــسىدىكى ئىزدىنىــشىمنى داۋامالشــتۇرۇش جهريانىــدا، " مائارىــپ

خهلقئــارالىق مۇتهخهسسىــسلهرنىڭ يهرلىــك مىلــلهت مائــارىپى ۋه 
ئۇالرنىڭ ئانا تىلى ھهققىدىكى ئىلمىي نهزهرىيىلىرى بايان قىلىنغــان 

بــۇ ماقالىــده . الىــدىن بىرنــى ئۇچرىتىــپ قالــدىمناھايىتى مــۇھىم ماق
نۇرغۇن مىسالالر سۆزلهنگهن بولسىمۇ، ئۇيغۇرالر بىرهر قېتىممۇ تىلغا 

لېكىن، ئۇنىڭدا كۆزده تۇتۇلغان جهمئىــيهت ۋه ئۇنىڭــدا . ئېلىنماپتۇ
ئانالىز قىلىنغــان ئهھــۋالالر ئۇيغــۇر دىيــارىنىڭكى بىــلهن ئىنتــايىن 

ا، مهن ئۇنىــڭ مهزمــۇنىنى ئۇيغــۇر ئوخشىشىپ كېتىــدىغان بولغاچقــ
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دىيارىدىكى ئوقۇرمهنلهرگه تېزرهك تونۇشــتۇرۇپ بېرىــشكه ئىنتــايىن 
ئهممــا، خىزمهتتىكــى ۋه ئىــشتىن ســىرتقى . تهقهززا بولــۇپ كهتــتىم

ۋاقىتالردىكــى جىــددىيچىلىك تۈپهيلىــدىن، مېنىــڭ ئۇشــبۇ يــازمىنى 
اخىرى بــۇ تهييارالشتىكى سۈرئىتىم ناھايىتى ئاستا بولۇپ قېلىــپ، ئــ

 . يازمىنى بىر قانچه قىسىمغا بۆلۈپ يولالشنى قارار قىلدىم
 بهتلىــك ئىنگلىــزچه ماقــاله بولــسا، 30  مهن بۇ قېــتىم تاپقــان 

ــېس ــارلىق  )Kangas (كهڭگ ــانىم قات ــان 4خ ــا تونۇلغ  نهپهر دۇنياغ
مايغىچه -2ئاپرېلدىن -21يىلى -2008مۇتهخهسسىسلهر تهييارالپ، 
يهرلىــك "نىــڭ ) ب د ت(لهتــلهر تهشــكىالتى ئېچىلغان بىرلهشــكهن دۆ
دا " نۆۋهتلىك دائىمىي ســۆھبهت يىغىنــى-7مهسىلىلهر توغرىسىدىكى 

" مۇتهخهسسىــسلهر ئىلمىــي ماقالىــسى"دوكــالت قىلغــان بىــر پــارچه 
يهرلىــك "بۇ ماقالىنىڭ تېمىــسى . دۇر") Expert Paper"ئىنگلىزچه (

دىن ئۆتكــۈزگهن بالىالر مائارىپىنىــڭ شــهكلىنى ئىنــسانىيهت ئۈســتى
بولۇپ، ئۇنىڭــدا ھېلىقــى تــۆت نهپهر " جىنايهت، دهپ قاراشقا بوالمدۇ؟

ئاپتورنىڭ ب د ت غا قويغان تهلهپلىرى تولۇق ئىلمىي ئاساسالر بىــلهن 
بۇ ماقالىنىڭ ئىنگلىزچه نۇسخىسىنى تۆۋهندىكى تور . بايان قىلىنغان

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

ــته  ــهكىل جهھهت ــاله ش ــزچه ماق ــۇ ئىنگلى ــرىش "ب ــسپات بې ئى
تۈســىنى ئالغــان بولــۇپ، ماقالىنىــڭ نۇرغــۇن يهرلىرىــده " ماقالىــسى

مۇتهخهسسىــسلهرنىڭ كىتــاب ۋه ئىلمىــي -دۇنياغــا تونۇلغــان ئــالىم
ــنه ــهكلىده ئهي ــل ش ــۆزلىرى نهقى ــان س ــان قىلىنغ ــالىلهرده باي ن ماق

مهن ئۇشـــبۇ يازمامـــدا ئاشـــۇ ماقالىنىـــڭ ئاساســـىي . ئىـــشلىتىلگهن
مهزمۇنىنى ئهســلى ماقالىــدىكى تهرتىــپ ۋه تېمــا بــويىچه تهســۋىرلهپ 

 . ئۆتىمهن
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ـــسقىچه  ـــڭ قى ـــۆت ئاپتورىنى ـــڭ ت ـــزچه ماقالىنى ـــۇ ئىنگلى ب
 : تونۇشتۇرۇلۇشى مۇنداق

-Tove Skutnabb(كهڭگېس خانىم -دوكتور توۋ سكۇتناب) 1(

Kangas : ( ــــدىكى ــــكىلده"فىنالندىيى ــــىتېتىنىڭ " روس ئۇنىۋېرس
پروفېسسورى بولۇپ، ئىنگلىز تىلى، دانىيه تىلى، فىنالنــدىيه تىلــى، 
گېرمان تىلى، نورۋېگىيه تىلى ۋه شۋېتسىيه تىلىدا تولــۇق ســاۋاتلىق 

ئۇ خانىم پۈتۈن ئۆمرىنى تىل جهھهتتىكى كىشىلىك ھوقۇق، . ئىكهن
ــ ــالىزم، ق وش تىللىــق ۋه كــۆپ تىللىــق تىــل جهھهتتىكــى ئىمپېرىي

مائارىپ، تىل ۋه ھوقۇق، ئىنگلىز تىلىنىــڭ كېڭىيىــشىدىن كېلىــپ 
چىققان كېمهيتىش مائارىپى، ۋه ئىنسانالرنىڭ تىل جهھهتتىكى كۆپ 
ـــى  ـــۆپ خىللىق ـــى ك ـــوگىيه جهھهتتىك ـــلهن بىئول ـــى بى خىللىق
ــا  ــاھهلهردىكى تهتقىقاتق ــارلىق س ــىۋهت قات ــسىدىكى مۇناس ئوتتۇرى

ولــۇپ، دۇنيــادىكى نۇرغــۇن ئهلــلهرگه بېرىــپ ئىلمىــي بېغىشلىغان ب
كــۆپ قېــتىم خهلقئــارالىق مۇكاپاتقــا ئېرىــشكهن، . دوكالت بهرگهن

پۈتــۈن دۇنيــا . ئوتتۇزدىن ئارتۇق كىتابقا ئاپتور ياكى تهھرىر بولغــان
 پارچىــدىن ئــارتۇق ئىلمىــي 400مىقياسىدا ئوتتــۇزدىن ئــارتۇق تىلــدا 

 : سى ئۇنىڭ تور ئادرېسىتۆۋهندىكى. ماقاله ئېالن قىلغان
http://www.neiu.edu/~duo/skutnabb.htm 

ئــابهردىن "ئهنگلىــيه ): Robert Dunbar(روبېــرت دانبېــر ) 2 (
 . ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ قانۇن ۋه تىلشۇناسلىق مۇھهررىرى)" ئابهردههن(

ـــر -الرس) 3 ( ـــدېرس بې ب د ت     ): " Lars-Anders Baer(ئان
نىــڭ " ىدىكى دائىمىــي ســۆھبهت يىغىنــىيهرلىك مهسىلىلهر توغرىــس

 . ھازىرقى ئهزاسى
ب د ت     ): "Ole Henrik Magga(ئـــولى ھېنرىـــك ماگگـــا ) 4 (

نىــڭ " يهرلىك مهسىلىلهر توغرىــسىدىكى دائىمىــي ســۆھبهت يىغىنــى
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 . سابىق ئهزاسى ۋه سابىق رهئىسى
  مهن بۇ يهرده ئېنىــق ئهســكهرتىپ قويمىــسام بولمايــدىغان بىــر 

ئۇ بولــسىمۇ، مهن ھهرگىزمــۇ ئۇيغۇرالرنىــڭ خهنــزۇ تىلىنــى . ئىش بار
ئۆگىنىشىگه، خهنــزۇ تىلىــدا ســاۋاتىنى تولــۇق چىقىرىــشىغا قارشــى 

ئۆســمۈرلىرىنىڭ -ئۇنىــڭ دهل ئهكــسىچه، مهن ئۇيغــۇر يــاش. ئهمهس
خهنــزۇ تىلىنــى پۇختــا ئۆگىنىۋېلىــشىنى ئىزچىــل تــۈرده تهشــهببۇس 

ه شـــىنجاڭ يىلىغىـــچ-83يىلىـــدىن -1979. قىلىـــپ كهلـــدىم
ـــۇپ  ـــسى بول ـــسىنىڭ رهئى ـــۇچىالر ئۇيۇشمى ـــىتېتى ئوقۇغ ئۇنىۋېرس

يېڭى "ئىشلىگهن مهزگىلده، مهن ھهر يىلى مهكتهپته ئۆتكۈزۈلگهن 
دا قىلغــان ســۆزۈمده خهنــزۇ " ئوقۇغۇچىالرنى قارشى ئېلىش مۇراســىمى

تىلىنى ياخشى ئــۆگىنىش مهسىلىــسى ئۈســتىده ئاالھىــده توختالغــان 
ھازىرقى : "ا قويغان ئىدىيه مۇنداق بولغان ئىدىبولۇپ، مهن ئوتتۇرىغ

زاماندا بىر مىللهت يهنه بىر مىللهتكه قــۇل بولــۇپ قالىــدىغان ئىــشالر 
لېكىن، بىــر مىلــلهت يهنه بىــر مىللهتنىــڭ . ئاسانلىقچه يۈز بهرمهيدۇ

ئهگهر ســىز . تىلىغا قــۇل بولــۇپ قالىــدىغان ئىــشالر ئىنتــايىن كــۆپ
يىلــدىكى خهنــزۇچه -1دېــسىڭىز، ئاشــۇنداق تهقــدىرگه ئۇچرىمــاي 

ئۆگىنىش مۇددىتىدىن چوقۇم ئۈنۈملــۈك پايــدىلىنىپ، خهنــزۇ تىلــى 
مېنىڭ بۇ ســۆزلهرنى قىلغىنىمغــا ." ساۋادىڭىزنى تولۇق چىقىرىۋېلىڭ

ھازىر بىــر مىلــلهت يهنه بىــر مىللهتــكه قــۇل .  يىلدىن ئاشتى25ھازىر 
 بولۇپ قېلىش ئېھتىماللىقى قانداقراق؟ 

-1ارىدا ھازىرقىدهك ئۇيغۇر بالىلىرىغــا باشــالنغۇچ   ئۇيغۇر دىي
سىنىپىدىن باشالپ ھهممه دهرسلهرنى خهنزۇچه ئۆتۈش، ئۇيغۇر تىلىنى 

ســىنىپقا كــۆچمىگىچه ئۆتمهســلىك سىياســىتى يولغــا -4 ياكى -3
مهن ھــازىرغىچه ئېرىــشكهن . قويۇلغىلى تېخى ئانچه ئۇزۇن بولمىــدى
ارىدا ياكى جۇڭگودا ئهشۇنداق چۈشهنچىگه ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇر دىي
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قىلىشنىڭ مۇشۇ ئهۋالد ۋه كېيىنكــى ئهۋالد ئۇيغــۇر خهلقىنىــڭ تىــل، 
ـــــىر  ـــــداق تهس ـــــا قان ـــــي مهۋجۇتلۇقىغ ـــــيهت، ۋه مىللى مهدهنى
كۆرســىتىدىغانلىقى توغرىــسىدا بىــر مــۇكهممهل ئىلمىــي تهتقىقــات 

بىــر قىــسىم دۆلهتلهردىكــى مۇتهخهسسىــسلهر بــۇ . ئېلىپ بېرىلمىغان
كى تهتقىقاتنى باشلىغىلى ناھــايىتى ئــۇزۇن ۋاقىــت بولغــان جهھهتتى

ــان  ــپ بارغ ــات ئېلى ــشۈرۈش ۋه تهتقىق ــاھهدىكى تهك ــۇ س ــۇپ، ب بول
يىللىــرى يــۈز بهرگهن ئىــشالر -1800ئهھۋالالرنىــڭ ئهڭ بۇرۇنقىــسى 

ده " ماقــاله"بۇ تهتقىقاتالرنىڭ ئىلمىي يهكــۈنلىرى يــۇقىرىقى . ئىكهن
اشــۇ يهكــۈنلهرگه ئاساســالنغاندا، ئ. ناھايىتى تولــۇق تهســۋىرلهنگهن

سىنىپىدىن باشــالپ پهقهت خهنــزۇ -1ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ باشالنغۇچ 
تىلىنىال ئۆگىنىشى ئىنتايىن خاتا بولۇپ، ئهگهر ئىشالر مۇشۇ بويىچه 
كېتىۋهرسه، ئۇيغۇر بالىلىرى خهنزۇ تىلى بىلهن ئۇيغۇر تىلىنىــڭ ھهر 

 ھهمــده ئۇالرنىــڭ .ئىككىــسىده تولــۇق ســاۋاتلىق بواللمايــدىكهن
ـــۆۋهنلهپ،  ـــده ت ـــسىمۇ زور دهرىجى ـــۇش نهتىجى ـــى ئوق مهكتهپتىك

ئورۇنــدا تۇرىــدىغان، پهقهت تــۆۋهن دهرىجىلىــك قــارا -2جهمئىيهتــته 
. خىزمهتكىال يارايدىغان كىشىلهردىن بولــۇپ يېتىــشىپ چىقىــدىكهن

-2ئهۋالد دېــسهك، ئۇالرنىــڭ -1شۇنداقال، ئهگهر ھازىرقى بــالىالرنى 
لىرىگه ياكى ئۆز بالىلىرىغا ئۇيغۇر تىلــى، مهدهنىيىتــى، ئهۋالد كىشى

ئادىتى ۋه ئهنئهنىسىنى ئۆگىتىش ئېھتىماللىقى زور دهرىجىــده -ئۆرپ
تۆۋهنلهپ، ئىككىنچى ئهۋالدنىڭ ئاخىرقى دهۋرىگه بارمايال مىللهتنىڭ 
تىلى، مهدهنىيىتى ۋه مىللىي مهۋجۇتلۇقى يوقىلىپ كېتىش خهۋپىــگه 

ئۇشبۇ يازمــامنى ئوقــۇش ئــارقىلىق، يــۇقىرىقى سىز . دۇچ كېلىدىكهن
گهپلهرنى دۇنياغا تونۇلغــان خهلقئــارالىق مۇتهخهسسىــسلهرنىڭ ئــۆز 

 . ئاغزىدىن ئاڭلىيااليسىز
كىچىكىــدىن " يۇقىرىقى قۇرالرنى ئوقۇغاندىن كېيىن، بهزىلهر 
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نىــڭ ) يهنــى مىــن كــاۋ خهنــلهر(باشالپ خهنــزۇ مهكتهپــته ئوقۇغــانالر 
ىيــارى، جۇڭگــو ۋه دۇنيــادا كــۆزگه كۆرۈنهرلىــك ئىچىدىمۇ ئۇيغۇر د

. شــۇنداق. ، دهپ سورىشى مۇمكىن"نهتىجه قازانغان ئۇيغۇرالرمۇ بارغۇ؟
لــېكىن، مېــنىڭچه ئۇنــداقالرنىڭ . ئاشۇنداق كىشىلهر ھهقىقهتهن بــار

ئــويالپ . (ســانى ئۇيغــۇر نوپۇســىنىڭ بىــر پىرســهنتىگىمۇ يهتمهيــدۇ
رومان، ئۇيغۇرچه تــارىخ -كايهئۇالرنىڭ ئىچىده ئۇيغۇرچه ھې: بېقىڭ

كىتابلىرىنى ئوقۇيااليدىغانالردىن قانچىلىك بار؟ ئاشۇنداق كىتابالرنى 
ئــالىمالر تهتقىقــات ئېلىــپ بېــرىش ئــارقىلىق ) يازااليــدىغانالردىنچۇ؟

ھهر . ئىلمىي يهكۈن چىقارغاندا، پهقهت ئومۇمىيلىقنىال كۆزده تۇتىــدۇ
ش، قىــسمهنلىك ۋه ئاالھىــده بىر ئىشتا ئومۇمىيلىق بولغىنىغا ئوخــشا

شۇڭالشــقا ئوقــۇرمهنلهر ئۇشــبۇ . مىسالالرمۇ چوقــۇم مهۋجــۇت بولىــدۇ
يــازمىنى ئوقۇغانــدا، دىققىتىنــى ئومۇمىيلىققــا مهركهزلهشتۈرۈشــنى 

 . ئۈمىد قىلىمهن
  رومىنىيهده ياشايدىغان ۋېنگرىيىلىك يازغۇچى ئانــدراس ســۇتو 

)Andras Suto(ىنــسان ئــۆز ئانــا تىلىــدىن ئهگهر بىــر ئ: " مۇنداق دهيدۇ
ــسىدىنمۇ تهڭ  ــڭ مهنى ــۆز ھاياتىنى ــۇ ئ ــسا، ئ ــشقا مهجبۇرالن ئايرىلى

بــۇ . ھهر بىر مىللهتنىڭ بىر ئېرتسىيهتلىك ۋۇجۇدى بولىــدۇ. ئايرىلىدۇ
ئىرسىيهتلىك ۋۇجۇدىنى كېيىنكى ئهۋالدالرغا پهقهت ئۆز ئانا تىلىــدىال 

" ماقــاله"ىقــى مېنىڭچه ھېل." ئهڭ ياخشى ئۆتكۈزۈپ بهرگىلى بولىدۇ
گه ســۇنۇلغان تهلهپــلهر ئىنتــايىن مــۇھىم بولــۇپ، " ب د ت "دىكــى 

ئۇالرغا قارىغاندا ئاشۇ تهلهپلهرنىــڭ مهيــدانغا كېلىــشىدىكى ئىلمىــي 
بــۇ ئىلمىــي ئاساســالرنى بىلىــۋېلىش . ئاساسالر تېخىمۇ مۇھىم ئىكهن

ئارقىلىق، ئوقۇرمهنلهر ھــازىر ئۇيغــۇر دىيارىــدا يولغــا قويۇلۇۋاتقــان، 
ــزۇ تىلىنــى ئۇيغــۇر  ــدىال خهن باشــالنغۇچنىڭ دهســلهپكى يىللىقلىرى
ــپ  ــكه ئېلى ــىتىنىڭ مىللهت ــسىتىش سىياس ــا دهس ــڭ ئورنىغ تىلىنى
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ـــۇر  ـــۇ چوڭق ـــاقىۋىتىنى يهنىم ـــان ئ ـــايىن يام ـــدىغان ئىنت كېلى
ــــوياليمهن شــــۇڭا مهن بــــارلىق ئۇيغــــۇر . چۈشــــىنهلهيدۇ، دهپ ئ

 ئوقــۇپ چىقىــشىنى قېرىنداشالرنىڭ بۇ يازمىنى بىر قېتىم ئهستايىدىل
  . تهۋسىيه قىلىمهن

 
 مۇقهددىمه. 1

  مهملىكهتلىك مائارىــپ سىياســهتلىرى كــۆپىنچه ئهھۋالــدا بىــر 
-يهرلىك تىلنى ئانا تىل قىلغــان يهرلىــك مىلــلهت بــالىلىرىنى ئوقــۇ

ئوقۇتۇشنى ھۆكۈمران ئورۇندىكى تىلدا ئېلىــپ بارىــدىغان مهكتهپــته 
 . ئوقۇشقا مهجبۇراليدۇ
، بۇنداق سىياسهتلهر تىل ئۆزگىرىشىنى كهلتۈرۈپ   بىرىنچىدىن

بۇنــداق ئهھۋالــدا يهرلىــك . چىقىرىشتا ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايــدۇ
مىللهتنىڭ ئانا تىلى مهكتهپلهرده ئىشلىتىلمىگهنلىكتىن، ئۇالرنىــڭ 

يهنى، يهرلىك مىللهت تىلىنىڭ ئۆزى بىر . ئانا تىلى تهرهققىي قىلمايدۇ
ـــد ـــان تهســـىرگه ئۇچراي ـــشىلهرنىڭ . ۇيام بۇنىڭـــدىن باشـــقا، كى

-يهنى بــالىالر بىــلهن ئاتــا. پوزىتسىيىسىمۇ يامان تهسىرگه ئۇچرايدۇ
ئانىالر ھۆكۈمران ئورۇندىكى تىل بىلهن سېلىــشتۇرغاندا ئۆزلىرىنىــڭ 

بــۇ خىــل ئهھــۋال . تىلىنىڭ قىممىتىنــى تــۆۋهن چاغالشــقا يۈزلىنىــدۇ
 ئىنتايىن ئېغىــر يهرلىك مىللهت تىلىنىڭ ئىشلىتىلىشىگه نىسبهتهن

ئادهت -بالىالرنىڭ تىل، مهدهنىيهت، ئۆرپ. سهلبىي تهسىر كۆرسىتىدۇ
ۋه ئهنئهنىنــى ئۆگىنىــشى ئۈچــۈن ئــۇالر ئاشــۇ نهرســىلهرنىڭ ئىچىــده 

ئهگهر . ياشىشى ھهمده ئۇالرغا ئۇشبۇ نهرســىلهر ئۆگىتىلىــشى كېــرهك
رگه بالىالر ئۆز مىللىتىدىن بولغان چوڭالر ۋه پېشقهدهملهر بىــلهن بىــ

ياشىمايدىكهن، ھهمده بــۇ چــوڭالر، پېــشقهدهملهر ۋه مهكتهپلهرنىــڭ 
ــۆرپ ــى، ھېكايىــسى، ئ ــۆز مىللىتىنىــڭ تىل ــا ئ ــادىتى ۋه -بالىالرغ ئ
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ئهنئهنىسىنى ئۆگىتىشىگه يول قويۇلمايدىكهن، ئۇ ھالدا بــالىالر ئــۇ 
ئهگهر بالىالر ئۆز ئانا تىلىــدا تولــۇق . نهرسىلهرنى تولۇق ئۆگىنهلمهيدۇ

 چىقارمايدىكهن، ئۇالرنىڭ ئانــا تىلنــى ئۆزىــدىن كېيىنكــى ساۋاتىنى
ئۆگىتىش ئېھتىماللىقى زور دهرىجىده ) يهنى ئۆز بالىلىرىغا(ئهۋالدالرغا 
 . تۆۋهنلهيدۇ

ــۇ ــى ئوق ــدىن، مهكتهپلهردىك ــتا پهقهت -  ئىككىنچى ئوقۇتۇش
ھۆكۈمران ئورۇنــدىكى تىلــنىال ئىشلىتىــشتىن كېلىــپ چىقىــدىغان 

بۇنداق ئهھۋالدا بالىالرنىڭ ئــۆز . ايىن ئېغىر بولىدۇيامان ئاقىۋهت ئىنت
ئانا تىلىنى ئىشلىتىشى ئوچــۇق يــاكى يوشــۇرۇن ھالــدا چهكلهنــگهن 

بالىالرنىڭ ئانا تىلنى ئۆگىنىــشىگه يــول قويماســلىق، يــاكى . بولىدۇ
ئــۇالرنى ئانــا تىلنــى پىشــشىق بىلىــدىغان چــوڭالردىن ئــايرىۋېتىش 

شلىتىــشىگه توســالغۇلۇق قىلىــش، ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ئانــا تىلنــى ئى
يهرلىــك مىللهتنىــڭ ئــۆز تىلىنــى كۈنــدىلىك تۇرمۇشــتا ۋه مهكتهپــته 

بۇنـــداق . ئىشلىتىـــشىگه يـــول قويماســـلىق بولـــۇپ ھېـــسابلىنىدۇ
ئايرىۋېتىش ھهممه ياكى كۆپ ساندىكى ئوقۇتقۇچىالر يهرلىك مىللهت 
تىلىنــى بىلمهيــدىغان ھۆكــۈمران مىلــلهت كىــشىلىرىدىن تهركىــب 

بۇ خىل ئهھۋالنىڭ بىر روشــهن مىــسالى . قان ئهھۋالدىمۇ يۈز بېرىدۇتاپ
قوپــۇپ ئوقۇيــدىغان -بالىالرنى ئۆيدىن ئايرىــپ، مهكتهپــته يېتىــپ

بۇنــداق سىياســهتلهر ھازىرغــا قهدهر بالىالرغــا . مهكتهپكه ئوقۇتۇشــتۇر
يالغۇز ئېغىر دهرىجىدىكى جىسمانىي زهخمىلهرنى كهلتۈرۈپال قالماي، 

بــۇ زهخمىــلهر . هرىجىــدىكى روھىــي زىيــانالرنىمۇ ســالدىيهنه ئېغىــر د
ــدۇ ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــى ئ ــانچه تهرهپن ــر ق ــداق بى ــائىي : مۇن ئىجتىم

قااليمىقــانچىلىق، پــسىخولوگىيه جهھهتتىكــى زهخــمه، چۈشــىنىش، 
ئهسته قالدۇرۇش، ھۆكۈم قىلىش، خۇالســه چىقىــرىش، ۋه ئاساســالش 

مۇشــۇنداق . مىــلهرئىقتىدارىــدىكى زهخــمه، تىــل ۋه ئوقۇشــتىكى زهخ
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زهخمىلهرنىڭ نهتىجىسىده ئۇالر ئىقتىــسادىي، ئىجتىمــائىي ۋه -زىيان
ئــامېرىكىلىق . سىياسىي ساھهلهردىمۇ تۆۋهن ئورۇنغــا چۈشــۈپ قالــدى

ــارتي  ــسا مكك ــالىي تېرى ــي ) Teresa McCarty(زىي ــڭ ئىلمى ئۆزىنى
ــاقىۋىتى  ــشلىتىلگهن تىلنىــڭ ئ ــته ئى ــىدا مهكتهپ ــاتى ئاساس تهتقىق

يهرلىــك ۋه ئــاز ســانلىق مىلــلهت :  توختىلىپ مۇنداق دهيــدۇتوغرىسىدا
ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ ئوقــۇش نهتىجىــسى ئهڭ ناچــار، ئۇالرنىــڭ ئــائىله 
كىرىمى ئهڭ تۆۋهن بولۇپ، روھىي چۈشكۈنلۈك ۋه ياشالرنىڭ ئــۆزىنى 
ئۆزى ئۆلتۈرۈۋېلىش نىسبىتىمۇ يهرلىك مىللهت ياشلىرى ئىچىــده ئهڭ 

 . يۇقىرى
ناھايىتى ئېنىق بولدىكى، ھۆكۈمهتلهر يهرلىــك  ھازىر شۇ نهرسه 

مىللهت بالىلىرىنى ھۆكۈمران ئورۇندىكى تىلدا ئوقۇشــقا مهجبۇرلىــسا 
يۇقىرىقىـــدهك ۋه ئۇنىڭـــدىنمۇ باشـــقا يامـــان ئـــاقىۋهتلهر كېلىـــپ 

ــدى ــپ بول ــۇق بىلى ــدىغانلىقىنى تول ــۇ . چىقى ــڭ ب ــر ھۆكۈمهتنى بى
ــ ــۇق، ئاش ــۇپ تۇرۇقل ــۇق خهۋهردار بول ــشالردىن تول ــپ ئى ۇنداق مائارى

سىياسىتىنى يولغــا قويۇشــى ھــازىر تىــل ۋه مهدهنىــيهت جهھهتتىكــى 
بىزنىــڭ . ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ بىــر خىــل شــهكلى، دهپ قارىلىــدۇ

قارىــشىمىزچه، ب د ت     ) ئۇشبۇ ماقالىنىــڭ تــۆت ئــاپتورىنى دېمهكچــى(
ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ ئالدىنى "يىلى ماقۇللىغان -1948
نىــڭ مهزمۇنىغــا " ىش ۋه ئۇنى جــازاالش توغرىــسىدىكى كېلىــشىمئېل

ئاساســــالنغاندا، ھېلىقىــــدهك ئېغىــــر ئاقىۋهتلهرنىــــڭ كېلىــــپ 
چىقىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ ئهشۇنداق بىــر مائارىــپ سىياســىتىنى 
ــارالىق  ــق، خهلقئ ــي قىرغىنچىلى ــل ئىرقى ــر خى ــنى بى ــا قويۇش يولغ

جىنــايهت، دهپ قاراشــقا جىنايهت، ياكى ئىنــسانىيهتكه كهلتــۈرگهن 
 . بولىدۇ

ئۆزلىرىمىزنىــڭ ) ئۇشبۇ ماقالىنىڭ تۆت ئاپتورىنى دېمهكچى( بىز 
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ــر -2004 ــان يهنه بى ــېالن قىلغ ــى ئ ــي "يىل ــسلهر ئىلمى مۇتهخهسسى
يهرلىــك ۋه : دا تۆۋهندىكى نۇقتىالرنى بايان قىلغــان ئىــدۇق" ماقالىسى

ــۇ ــڭ ئوق ــلهت بالىلىرىنى ــانلىق مىل ــاز س ــىنى ئاس-ئ ــهن ئوقۇتۇش اس
ھۆكۈمران ئورۇندىكى تىلدىال ئېلىپ بارغانــدا، مهركىزىــي كىــشىلىك 
ھوقۇق كېلىشىملىرىده بېكىــتىلگهن نىــشانالرنى، بولۇپمــۇ مائارىــپ 
ھوقۇقىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشقا نىسبهتهن ئــادهتتىن تاشــقىرى ســهلبىي 

نىـــڭ مائارىـــپ ھوقـــۇقى  ب د ت. ئـــاقىۋهتلهرنى ئېلىـــپ كېلىـــدۇ
ھىــده پۈتۈكچىــسى كاتارىنــا توماسىۋىــسكى ساھهسىدىكى سابىق ئاال

)Katarina Tomasevski ( نىــڭ ســۆزىگه ئاساســالنغاندا، ھۆكــۈمران
ئوقۇتۇش تىل، پېداگوگىكا -ئورۇندىكى تىلدا ئېلىپ بېرىلغان ئوقۇ

ۋه پسىخولوگىيه جهھهتته بىر خىل توســالغۇ پهيــدا قىلىــپ، يهرلىــك 
ئهگهر مائارىپ . دۇرىدۇمىللهت بالىلىرىنى بىلىم ئېلىشتىن مهھرۇم قال

تىلــى جهھهتتىكــى كىــشىلىك ھوقــۇقى كېلىــشىمى بولمايــدىكهن، 
بولۇپمــۇ ھۆكــۈمران ئورۇنــدىكى تىلنــى ئىككىنچــى تىــل ســۈپىتىده 
شهرتى تولۇق توشــىدىغان قــوش تىللىــق ئوقۇتقــۇچىالر دهرس قىلىــپ 

-ئــۆتكهن ئاساســتا، دۆلهت ئىگىلىگىــدىكى مهكــتهپلهرده ئوقــۇ
دا ئېلىــپ بېــرىش ھوقــۇقى بولمايــدىكهن، كــۆپ ئوقۇتۇشنى ئانا تىلــ

ساندىكى يهرلىك مىللهت ۋه ئــاز ســانلىق مىلــلهت خهلقلىــرى پهقهتــال 
نــى قوبــۇل قىلىــشقا مهجبــۇر  "كېمهيتىلگهن مهكــتهپ تهربىيىــسى"

دېگىنىمىز، " كېمهيتىلگهن مهكتهپ تهربىيىسى"بۇ يهردىكى . بولىدۇ
انــا تىلىنىــڭ ئورنىغــا ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھۆكۈمران ئورۇندىكى تىلنى ئ

يــاكى ئانــا تىلىنىــڭ بهدىلىــگه ئۆگىنىــشى بولــۇپ، مۇشــۇنداق 
ــۇ ــتىلگهن ئوق ــى -كېمهي ــا تىل ــارقىلىق بالىالرنىــڭ ئان ــۇش ئ ئوقۇت

دهسلىپىده قااليمىقانلىشىدۇ، كېيىنچه بولسا ئۇالرنىڭ ئانــا تىلىنىــڭ 
كېمهيــتىلگهن . ئورنىنى پۈتۈنلهي ھۆكۈمران ئورۇندىكى تىل ئالىــدۇ
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پ تهربىيىسىنى ئۆز بېشىدىن كهچــۈرگهن بــالىالر، يــاكى كهم مهكته
دېگهنده ئۇالرنىڭ بالىلىرى، تىل ۋه مهدهنىــيهت جهھهتــته ھۆكــۈمران 

بىــر جهمئىــيهت كــۆلىمى . ئورۇندىكى مىللهتــكه ئۆزگىرىــپ كېتىــدۇ
بويىچه قارىغاندا، كېمهيتىلگهن مهكتهپ تهربىيىسىنى ئۆز بېشىدىن 

انىالر بىلهن بالىالردىن ئىبارهت ئهۋالدالر ئ-كهچۈرگهن مىللهتنىڭ ئاتا
ئوتتۇرىسىدىكى ئالمىــشىش بۇزغۇنچىلىققــا ئــۇچراپ، ئۇالرنىــڭ ئانــا 

كېيىنچه بولــسا . تىلى ئالدى بىلهن يوقاپ كېتىش خهۋپىگه ئۇچرايدۇ
. يهرلىك تىلنىڭ پۈتــۈنلهي يوقــاپ كېتىــشىنى كهلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ

لــدىكى كــۆپ خىللىقىنىــڭ بۇنداق ئهھۋال شۇنىڭ بىلهن دۇنيانىڭ تى
بۇنــداق ئــۆزگىرىش ئۆزلۈكىــدىن . يوقاپ كېتىشىگه ھهسسه قوشــىدۇ

بۇنداق ئــۆزگىرىش يهرلىــك مىللهتــلهر ئۈچــۈن باشــقا . بولغان ئهمهس
ئانىالرنىـــڭ ھـــازىر -تـــالالش يـــولى بولمىغـــانلىقى، ھهمـــده ئاتـــا

يۈرگۈزۈلۈۋاتقان مهجبۇرى سىياسهتلهرنىڭ ئــۇزۇن مۇددهتلىــك يامــان 
ــاقىۋى ــارقىلىق ئىــسپاتالنغان ئ ــسىدا ئىلمىــي تهتقىقــاتالر ئ تى توغرى

 . بىلىملهردىن تولۇق خهۋىرى بولمىغانلىقى سهۋهبىدىن يۈز بېرىدۇ
  نۆۋهتتىكى يهرلىك مىللهت ۋه ئاز سانلىق مىلــلهت مائارىپىنىــڭ 
ئاقىۋىتى توغرىسىدا چىقىرىلغان ئىلمىي تهتقىقات يهكۈنلىرى شــۇنى 

ــاخىرقى ئوقــۇش كۆرســىتىدۇكى، قــوش تىلل ىــق ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئ
نهتىجىسىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى، ھهمــده ھۆكــۈمران تىلــدىكى 
ســــاۋاتلىق بولــــۇش سهۋىيىــــسىنىڭ قانــــداق بولىــــدىغانلىقىنى 
بهلگىلهيدىغان ئهڭ مۇھىم ئامىل ئۇالرنىڭ ئانا تىلدا ئېلىپ بېرىلغان 

هت بولــۇپ، مهكتهپ تهربىيىسىنى قانچه ئۇزۇن كۆرگهنلىكىدىن ئىبار
ئۇالرنىڭ ئىجتىمائىي ۋه ئىقتىــسادىي ئــورنى قاتــارلىق باشــقا ئــامىلالر 

ئىلمىي تهتقىقات نهتىجىلىرى قــوش تىللىــق . ئۇنچىۋاال مۇھىم ئهمهس
ۋه كــۆپ تىللىــق بولۇشــتىكى ســهۋىيىنى قانــداق قىلغانــدا ناھــايىتى 
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يــۇقىرى پهللىــگه كۆتــۈرگىلى بولىــدىغانلىقىنى، ھهمــده ئاشــۇ 
رنىڭ مهكتهپتىكى ئوقۇش نهتىجىسىنىمۇ قانداق قىلغانــدا ئوقۇغۇچىال

ناھــايىتى يــۇقىرى پهللىــگه يهتكــۈزگىلى بولىــدىغانلىقىنى تولــۇق 
ئىسپاتالپ بولغان بولسىمۇ، نۆۋهتتىكى يهرلىك مىللهت ۋه ئاز سانلىق 
مىللهت مائارىپىدا ئاشۇ ئىلمىــي تهتقىقــات نهتىجىلىــرىگه پۈتــۈنلهي 

يهرلىــك . اســهتلهر يولغــا قويۇلۇۋاتىــدۇقارشــى بولغــان سىي-قــارىمۇ
ــۇ ــالىلىرىنى ئوق ــلهت ب ــپ -مىل ــدا ئېلى ــۈمران تىل ــنى ھۆك ئوقۇتۇش

بارىدىغان مهكتهپلهرده ئوقۇتۇش ئۇالرنىڭ ھهر خىل ئىقتىــدارلىرىنىڭ 
ئۇالرنىــڭ مهڭگــۈ كهمــبهغهل . تهرهققىي قىلىشىنى تۆۋهنلىتىۋېتىــدۇ
غا روھىي جهھهتــته ھهمده ئۇالر. بولۇپ ياشىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 . زهخمىلهرنى ئېلىپ كېلىدۇ-ئىنتايىن ئېغىر زىيان
  ئۇشبۇ ماقالىدا بىز يۇقىرىقىدهك مائارىپ سىياسىتىنىڭ ھازىرقى 
ـــدا يولغـــا قويۇلـــۇش دهرىجىـــسىنىڭ قانچىلىـــك  مهقـــسهتلىك ھال

ھهمده ھازىر مهۋجۇت بولــۇپ . ئېغىرالشقانلىقىنى تهكشۈرۈپ چىقىمىز
پهرمانالرنىــڭ دائىرىــسىده ئهشــۇنداق -لىق قانۇنتۇرۇۋاتقان خهلقئارا

ئىشالرنى بىر خىل جىنايى ھهرىــكهت، دهپ قاراشــقا بولىــدىغانلىقىنى 
 . ئىسپاتالپ چىقىمىز

ــڭ  ــۆت ئاپتورنى ــارلىق ت ــانىم قات ــېس خ ــۇقىرىقىالر كهڭگ   ي
قىسمى بولۇپ، مهن بۇ قېتىم بــۇ يازمــامنى " مۇقهددىمه"ماقالىسىنىڭ 

ئۇيغــۇر دىيارىــدىكى قېرىنداشــلىرىمىز . ۇرىمهنمۇشۇ يهرده ئاخىرالشــت
ئۈچــۈن كهڭگــېس خانىمالرنىــڭ ماقالىــسىدىكى ئىلمىــي ئۇقــۇمالر 
ئىنتايىن مۇھىم بولغاچقا، مهن بۇنىڭــدىن كېيىنمــۇ ئــۇ ماقالىنىــڭ 
. قالغان قىسمىنى ئىمكان قهدهر تېزرهك تهييارالپ يولالشقا تىرىشىمهن

ى تــور بهتتىكــى مهزمــۇننى بــۇ يهرده مهن ئوقــۇرمهنلهردىن تۆۋهنــدىك
 : چوقۇم بىر قېتىم ئوقۇپ چىقىشنى تهۋسىيه قىلىمهن
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http://bbs.diyarim.com/read.php?tid=30697     

 گه http://meripet.blogbus.comمهن ئۇشبۇ يازمامنى يېقىندا 
 : يېزىلغان تۆۋهندىكى بىر ئىنكاس بىلهن ئاخىرالشتۇرىمهن

جهنــۇبى : ئهركىــن ســىدىق ئاكــائهسساالمۇئهلهيكۇم ئهلهيكۇم "
. شىنجاڭنىڭ خىلۋهتتىكى بوستانلىق كهنتىدىن سىزگه ئوتلۇق ساالم

مهرىپهتــپهرۋهر ئۇيغــۇر ياشــلىرىغا . يىڭى يىلىڭىزغا مۇبارهك بولسۇن
. ئــائىلىڭىزگه بهخــت تىلهيــمهن ۋاكالىتهن تېنىڭىزگه ساالمهتلىك،

ازمىلىرىڭىزنى ي مهن سىزنىڭ يازمىلىرىڭىز ئارقىلىق سىزنى تونۇغان،
مهن ســىزگه . ســۆيۈپ ئوقۇيــدىغان ئىخالســمهنلىرىڭىزنىڭ بىــرى

ــمهس  ــساممۇ، ئهرزى ــان بول ــشنى ئويلىغ ــرى خهت يېزى ــدىن بې خېلى
خهتلىـــرىم ئـــارقىلىق ســـىزنىڭ قىممهتلىـــك ۋاقتىڭىزنـــى ئېلىـــپ 
قويۇشتىن ئهنسىرهپ سىزگه خهت يازمىغــان ئىــدىم، ئهممــا ســىزنىڭ 

توغرىسىدىكى  "قوش تىللىق مائارىپ"قان دىيارىمىزدا يولغا قويۇلۇۋات
. ماقالىڭىزنى ئوقۇپ، ئىختىيارسىز سىزگه خهت يېزىــشقا كىرىــشتىم

ــدىغان پۇرســهت ۋه  ــپ كېلى ــزگه ئېلى ــڭ بى ــق مائارىپنى ــوش تىللى ق
ئهممــا . خىرىسلىرى خېلىدىن بېرى مېنى ئويالندۇرۇپ كهلگهن ئىــدى

ــامهلۇم بول غــانلىقتىن، باشــقىالر قانــداق ئويلىــدى بۇنىــسى ماڭــا ن
بۇجهھهتته چوڭقۇرراق پىكىر يۈرگۈزۈۋاتقانالر ئــانچه كــۆپ بولمىــسا 

ــازمىلىرىڭىز ۋه ئۇنىڭغــا . كېــرهك دهپ ئويلىغــان ئىــدىم ســىزنىڭ ي
-پهن يېزىلغـــان ئىنكاســـالردىن مىللىتىمىزنىـــڭ تهرهققىياتىغـــا،

مهدهنىيىــتىگه ئۈزلۈكــسىز كۆڭــۈل بۆلۈۋاتقانالرنىــڭ خــېلىال كــۆپ 
تامــا كــۆل -تاما"بىزده . ىپ،خېلى ئۈمىدكه تولدۇمئىكهنلىكىنى بىل

بىــزده مىللهتنىــڭ تهرهققىيــاتى توغرىــسىدا . دېــگهن گهپ بــار "تــوالر
ئهتراپلىق پىكىــر يۈرگۈزىــدىغان ئۆتكــۈر پىكىرلىــك كىــشىلىرىمىز 
. قـــانچه كۆپهيـــسه مىللهتنىـــڭ تهرهققىياتىغـــا شـــۇنچه پايـــدىلىق
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ــۇل ــارىمىزدىكى پ ــۇقنى ھهممىــدىن -دىي ــال، ھوق ــدىغان م ئهال بىلى
بىرقىــسىم نــان قېپىالرغــا قارىغانــدا مىللهتنىــڭ تهرهققىيــاتىنى 
ـــى  ـــشىلىرىمىزنىڭ بولۇش ـــك كى ـــۈر پىكىرلى ـــدىغان ئۆتك ئويالي

 . مىللىتىمىزنىڭ بهختى
  مهن كىچىكىمدىن باشــالپ كىتــاب ئوقۇشــقا ئــامراق بولغاچقــا 

الپ ئۆزۈم ياخشى كۆرگهن كىتابالرنى چاڭ قوندۇرماي ئهتىۋارالپ ســاق
مهقـــسهت مهن ســـۆيۈپ ئوقۇغـــان كىتـــابالرنى . كهلـــگهن ئىـــدىم

پهرزهنتلىرىممـــۇ ســـۆيۈپ ئوقۇســـا، ماڭـــا ئهجـــدادىمنى تونۇتقـــان 
ــا ــۇ ئات ــابالردىن پهرزهنتلىرىمم ــۆز -كىت ــسا، ئ ــوۋىلىرىنى بىلىۋال ب

-مهدهنىيىتىنــى بىلىۋالــسا، پهرزهنتلىــرىم ئــۆز مىللىتىنىــڭ پهن
دىغان يــاراملىق كىــشىلهردىن مهدهنىيىتىنى، تارىخىنى قىزغىن سۆيى
باالم مهكــتهپ  مىڭ ئهپسۇس،. بولۇپ چىقسا دېگهندىن ئىبارهت ئىدى

ــۇجهھهتتىكى ئهندىــشهم كۈنــسېرى  يېــشىغا توشــقاندىن كىــيىن ب
گهرچه . باالم قوش تىل باشالنغۇچ مهكتىپىــده ئوقۇيــدۇ. ئېشىپ باردى

دهپ يېزىقلىــق "قــوش تىــل مهكــتهپ " بۇ مهكتهپنىڭ ۋىۋىسكىــسىدا 
بولسىمۇ بارلىق دهرســلهر خهنزۇتىلىــدا ئۆتــۈلگهنلىكتىن ئــادهتتىكى 

شــۇ ســهۋهبتىن . دهپ ئاتايــدۇ"خهنزۇ مهكــتهپ " كىشىلهر بۇ مهكتهپنى
باالمنىڭ ئۇيغۇرچه ســاۋاتىنى ئائىلىــده چىقىرىــشقا مهجبــۇر بولــدۇم، 
ــىتى  ــشىش پۇرس ــلهن ئۇچرى ــق بى ــۇرچه يېزى ــته ئۇيغ ــا مهكتهپ ئهمم

ـــــ ـــــيىن ئۇيغ ـــــدىن كې ـــــۆزبولمىغان ـــــالغۇالرنى -ۇرچه س ئات
يېزىــق سهۋىيىــسىنى داۋاملىــق -يېزىش،چۈشىنىشته ۋه ئۇيغــۇر تىــل

شــۇنىڭ بىــلهن مهن . ئاشۇرۇشتا قىيىنچىلىق خېلى ئېغىر بولىــدىكهن
بالىلىرىمغا قىممهتلىك بۇيۇم ســۈپىتىده مىــراس قالــدۇرۇپ قويۇشــنى 

 ،"ئويغانغــان زېمىــن"، "ئىــز "ئويلىغــان قىممهتلىــك كىتــابالر 
قاتــارلىق نۇرغــۇن كىتــابالر "...............جــالالت خېــنىم" ،"ايۇرتئانــ"
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مهندىن كىيىن قالسا توپا بېسىپ، بىر بۇلۇڭدا بويۇن قىسىپ تــۇرۇپ 
بالىلىرىم ، بىزنى دۇنياغا تونۇتقان مهھمۇت قهشــقىرى، ! ھه؟-قاالرمۇ

يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ، لۇتپــۇلال مۇتهللىــپ، ئابــدۇخالىق ئۇيغــۇر، 
قاتــارلىق ........... كۈر، ئابدۇشۈكۈر مــۇھهممهت ئىمىــنئابدۇرېھىم ئۆت

 ئالىم، ئهدىبلىرىمىزنىڭ ئىسمىنى بىلمهيــدىغان ۋه ئاتىيالمايــدىغان
ئانــا تىلىــدا ! ھه؟-بولــۇپ چىقــارمۇ )ھهتتــا ئېغىــزى كهلمهيــدىغان(

مۇنتىزىم تهربىيىلهنمىسه ئانا تىلىدا يېزىلغان قىممهتلىك كىتابالرنى 
 نهلهر؟ قانداقمۇ ئوقۇپ چۈشى

ـــزمهتكه  ـــسا ياخـــشىراق خى ـــاالم چـــوڭ بول  مهن ئىلگىـــرى ب
ئهمدى باالم چوڭ بولسا ماڭــا ۋه . ئورۇنلىشاالرمۇ؟ دېگهننى ئوياليتتىم

بوۋىــسىغا ئوخــشىماي قــاالرمۇ؟ دېگهننــى ئوياليــدىغان بولــۇپ -ئاتا
ــدىم ــشچانلىق كۆرســىتىپ . قال ــاق تىرى ــز ئورت ــرىيهت، ھهممىمى خهي

ـــڭ پهن ـــيه-مىللهتنى ـــسهك، مهدهنى ـــزغىن سۆي ـــشلىرىنى قى ت ئى
.   ئىزدهنـــسهك قانائهتلىنهرلىـــك جاۋابقـــا چوقـــۇم ئېرىـــشهلهيمىز

 " …: سىزگه بهخت تىلهپ .مىللىتىمىز ئۈچۈن ئۆزىڭىزنى ئاسراڭ
 دىــن http://www.meripet.orgمهرىپهت تورى : تهھرىرلىگۈچى

 .ئۇيغۇر 
لىرىگه مۇناســىۋهتلىك تــور  بۇ يازمىدا تىلغا ېئلىنغان شهخسلهر ۋه ۇئالرنىڭ ەئســهر 

 : ائدرېسلىرى توپلىمى

 "      مۇتهخهسسىسلهر ىئلمىي ماقالىسى) "1

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

 ) :         كهڭگېس-توۋه سكۇتنابب(كهڭگېس خانىم -دوكتور توۋ سكۇتناب) 2 

http://www.neiu.edu/~duo/skutnabb.htm 

 :       بۇ يازمىنىڭ ائپتورى تهۋسىيه قىلغان بىر ماقالىنىڭ ائدرېسى) 3

http://bbs.diyarim.com/read.php?tid=30697 
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 :  ائپتورنىڭ ىئلگىرىكى يازمىلىرىغا قارىتا ىئنكاس يېزىلغان توربهتنىڭ ائدرېسى) 4
>com.blogbus.meripet://http<  

  
 

 قىسىم-2
  كۈنى-15ئاينىڭ -2يىلى -2009

   
بــۇ ماقــالىنى ھــېچ كىمــدىن رۇخــسهت ســورىماي، مهنبهســىنى ەئســكهرتكهن ھالــدا (

 .) باشقا ھهر قانداق تور بهتلهرده ېئالن قىلسىڭىز بولۇۋېرىدۇ

 نهپهر دۇنياغــا 4مهن ئۇشبۇ يازمامدا كهڭگېس خــانىم قاتــارلىق 
ئاپرېلــدىن -21يىلــى -2008تونۇلغان مۇتهخهسسىسلهر تهييــارالپ، 

نىــڭ ) ب د ت(مايغىچه ئېچىلغان بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى -2
نۆۋهتلىــك دائىمىــي ســۆھبهت -7يهرلىك مهسىلىلهر توغرىــسىدىكى "

مۇتهخهسسىــسلهر " بهتلىك ئىنگلىزچه 30دا دوكالت قىلغان " يىغىنى
بــۇ . نىڭ مهزمۇنىنى تونۇشتۇرۇشنى داۋامالشتۇرىمهن" ئىلمىي ماقالىسى

 : قىسمى تۆۋهندىكى تور بهتلىرىده بار-1ىنىڭ يازم
http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-54612-fpage-0-

toread--page-2.html  
كـــۈنىنى -21ئاينىـــڭ -2يىلـــى ب د ت ھهر يىلـــى -1999

قىلىپ بېكىتكهن بولۇپ، پۈتۈن دۇنيــا " خهلقئارالىق ئانا تىل كۈنى"
 يىلــى خــاتىرىلهپ يىلىــدىن باشــالپ بــۇ كــۈننى ھهر-2000خهلقــى 

تىلىــم بلوگبــۇس نىــڭ تۆۋهنــدىكى تــور -بۇ ھهقته ئانا. كېلىۋاتىدۇ
 : بېتىده بىر قىسىم ئۇچۇرالر بار ئىكهن

http://anatilim.blogbus.com/logs/35011024.html  
مهن ئوقۇرمهنلهردىن بۇ ئۇچــۇرنى بىــر قېــتىم ئوقــۇپ چىقىــشنى 
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ــمهن ــهببۇس قىلى ــد. تهش ــۇرالر ئىچى ــۇنداقال ئۇيغ ــازغۇچى ۋه ش ىكى ي
زىيالىيالرنىڭ ئاشۇ كــۈننى خــاتىرىلهش مۇناســىۋىتى بىــلهن بىــر ئــاز 
ئىزدىنىپ، ئۆز بىلىملىرىنى ئىشقا سېلىپ، ئۇيغۇرالرنىــڭ ئانــا تىلــى 
ھهققىده خهلققه پايدىلىق ماقاله ۋه باشقا ئهدهبىي ئهسهرلهرنى يېزىــپ 

مۇشــۇنداق مېنىڭچه ئۇيغۇرالر ھــازىر . ئېالن قىلىشىنى ئۈمىد قىلىمهن
 . بىر پائالىيهتكه ئىنتايىن ئېھتىياجلىق

تىتچىلىــق -  يېقىندىن بۇيان مېنىڭ كۈنلىرىم ئىنتايىن تىــت
بۇنــداق بولۇشــىدىكى ســهۋهب، مهن ئانــا تىلنىــڭ . ئىچىده ئۆتۈۋاتىدۇ

يهرلىك مىللهت مائارىپىــدىكى رولــى ھهققىــده يېڭــى ماتېرىيــالالرنى 
زىر ئۇيغۇرالر دۇچ كېلىۋاتقــان كۆرگهنسېرى، ئانا تىل مهسىلىسىده ھا

ـــــى  ـــــانلىقىنى، نهقهدهر خهتهرلىكلىگىن ـــــڭ نهقهدهر يام ئهھۋالنى
مهن مۇشــۇ خىلــدىكى . بارغانــسېرى چوڭقــۇرالپ ھــېس قىلىــۋاتىمهن

تېــز تهييــارالپ تورغــا يولالشــنى ئــارزۇ قىلىۋاتقــان -يــازمىالرنى تېــز
بولساممۇ، بۇ يىل كىرگهندىن بۇيــان خىــزمىتىم باشــقىچه جىــددىي 

تېــز تهييارالشــقا ۋاقىــت -ھالهتكه كىرىپ قېلىپ، بۇ ماقالىلهرنى تېز
ـــۋاتىمهن ـــپ قېلى ـــشتا قىينىلى ـــۆز . چىقىرى ـــالر ئ ـــۇن تورداش نۇرغ

مهن بــۇ . دهپ ســوراپتۇ" بىز قانداق قىلىــشىمىز كېــرهك"ئىنكاسلىرىدا 
يهنــى ئۇيغــۇرالر . سوئالغا ئالدىنقى يازمىلىرىمدا ئازراق جاۋاب بهردىــم

 يولىنى تۇتۇپ، ئۆزى دۇچ كېلىۋاتقان بۇ بىر كهسكىن يهھۇدىيالرنىڭ
مهسىلىنى قانۇنىي ۋاسىتىلهر ئارقىلىق ھهل قىلىشقا ئۇرۇنۇپ بېقىــشى 

بۇنىڭ ئۈچۈن ئىشنى ئالــدى بىــلهن ئاللىقاچــان يېزىلىــپ ۋه . كېرهك
ماقۇللىنىپ بولغان، ئهممــا ئىجــرا قىلىنمايۋاتقــان قــانۇنالرنى ئىجــرا 

ــر ــار، ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن . هكقىلدۇرۇشــتىن باشــالش كې ــدىن ناچ ئان
 بهلگىلىمىلهرنــى ئهڭ يــۇقىرى بالــداقتىن باشــالپ -پايدىسىز قانۇن

پۈتۈن بىر مىللهتنىــڭ . ئۆزگهرتىش يولىدا ئىش ئېلىپ بېرىش كېرهك
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ئالدىغا قويۇلغان بىر مهسىلىنى بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ ئۆز ئالــدىغا 
 قىلىــپ بــولغىلى ئايرىم ئىــش ئېلىــپ بېرىــشى بىــلهن ھهل-ئايرىم

چوقۇم كــۈچنى بىرلهشــتۈرۈپ، قــانۇنىي يــولالر بىــلهن بىــر . بولمايدۇ
مهن يــۇقىرىقى ســوئالنىڭ باشــقا . تۇتاش ئىش ئېلىپ بېــرىش كېــرهك

جـــاۋابلىرىنى تېـــپىش ھهققىـــده بۇنىڭـــدىن كېيىنمـــۇ داۋاملىـــق 
شۇنىڭ بىلهن بىلــله، ئۇيغــۇر دىيــارى ۋه چهت ئهلــدىكى . ئويلىنىمهن

ــارلىق ــقا ب ــم باش ــارلىق بىلى ــقا ب ــۇ باش ــالرنىڭمۇ، بولۇپم  قېرىنداش
ئهھلىلىرىنىڭمــۇ بــۇ جهھهتــته قــاتتىق ئىزدىنىــپ بېقىــشىنى ئۈمىــد 

بىلىمنىــڭ زاكىتىنــى "ئۇيغــۇر بىلىــم ئهھلىلىــرى ئۈچــۈن . قىلىمهن
روھىنى تىكلهش ۋه ئۇنى جارى قىلدۇرۇش پهيتى ھازىر تولــۇق " بېرىش

ــــدى ــــپ كهل ــــۋهرمهي. يېتى ــــۇخالپ يېتى ــــاراپ . لىيهنه ئ يهنه ق
ئۇيغــۇر ئهمهل ئهھلىلىرىــدىنمۇ ئۆزىنىــڭ تــارىخىي . ئولتــۇرۇۋهرمهيلى

مهسئۇلىيىتىنى ئۆز ئۈستىگه ئېلىــپ، ئۆزىنىــڭ مهمــۇرىي ۋه مىللىــي 
بۇرچىنى ئادا قىلىپ، ئۇيغۇر تىلى ۋه مهدهنىيىــتىگه ئىــگه بۆلىــشىنى 

ھــازىر ئۇيغــۇر خهلقــى ئالــدىغا قويۇلغــان رهســىم . ئۈمىــد قىلىــمهن
ــاۋاتىنى بۇ ــى س ــزۇ تىل ــڭ خهن ــۇر مىللىتىنى ــيىن ئۇيغ ــدىن كې نىڭ

چىقىرىـــپ، شـــۇ ئـــارقىلىق ئۇيغـــۇر مىللىتىنىـــڭ ئىقتىـــسادىي ۋه 
ئىجتىمائىي ئورنىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش، ئۇيغــۇر مىللىتىنــى قــۇدرهت 

. لېكىن بۇ يهنىال بىر پارچه رهســىم، بىــر دانه گــۈزهل ئــارزۇ. تاپقۇزۇش
رغا ئاساسالنغاندا، ئۇيغۇرالر ھازىر ئۆز مهن كۆرگهن ئىلمىي ماتېرىيالال

ــۇرۇپ  ــۈزۈمىگه تايىنىــپ ت ــدا يولغــا قويۇلۇۋاتقــان مائارىــپ ت دىيارى
ئۇنىڭ ئهكــسىچه، ئهگهر . يۇقىرىقىدهك ئارزۇنى ئهمهلگه ئاشۇرالمايدۇ

داۋاملىــق يولغــا " قــوش تىللىــق مائارىــپ تــۈزۈمى"ھازىرقىــدهك 
ئىقتىسادىي ئورنى تېخىمۇ قويۇلۇۋهرسه، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىجتىمائىي ۋه 

تۆۋهنلهپ كېتىپ، ئۇيغۇرالر يېرىم قۇللۇق ئورنىغــا چۈشــۈپ قېلىــشى 
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ئۇنىڭــدىنمۇ يامــان يېــرى، ئۇيغــۇرالر تىــل ۋه مهدهنىــيهت . مــۇمكىن
. جهھهتــته پۈتــۈنلهي ئاسسىمىلياتــسىيه بولــۇپ كېتىــشى مــۇمكىن

ھــازىر .  مىلــلهت بــار ئىــدى56 يىل ئىلگىرى جۇڭگــودا 60بۇنىڭدىن 
نىڭدىن قانچىسى قالدى؟ قالغانالرغا نېمه بولدى؟ بولسا جىمجىــت ئۇ

ئولتۇرۇپ تۇرۇپ، كۆزىڭىزنى يۇمۇپ تۇرۇپ، بــۇ مهســىلىلهر ئۈســتىده 
ھازىر مېڭىۋاتقان يولىڭىز ســىزنى قانــداق بىــر . بىر ئويلىنىپ بېقىڭ

ئاقىۋهتكه، قانداق بىر تهقــدىرگه ئېلىــپ بارىــدىغانلىقىنى تهســهۋۋۇر 
ئۇشبۇ يازمىدا يۇقىرىقى نۇقتىالر ھهققىده بىــر قىــسىم . قىلىپ بېقىڭ

مۇھىم ئىلمىي نهزهرىيىلهر بايان قىلىنغــان بولــۇپ، مهن ئۇيغۇرنىــڭ 
ــۇ  ــشىمىزدىن ب ــر قېرىندى ــدىغان ھهر بى ــۈل بولى ــىگه كۆڭ كهلگۈس

 . يازمىنى بىر قېتىم ئهستايىدىل ئوقۇپ چىقىشىنى ئۈمىد قىلىمهن
ئــانىالر ھــازىر بــارلىقىنى -ا ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىر قىــسىم ئاتــ

-ئىشقا سېلىپ، باشقىالر بىلهن قاتتىق رىقابهتلىــشىپ تــۇرۇپ، بهس
بهس بىلهن كىچىك بالىلىرىنى ئىچكىرىــدىكى ئــۆلكىلهرده ئوقۇشــقا 

ئانىنىڭ بىرسى بولسىڭىز، -ئهگهر سىز ئاشۇنداق ئاتا. ماڭدۇرۇۋاتىدۇ
ئۇنىڭ بىلهن بالىڭىز كېلهر قېتىم سىزنى يوقالپ قايتىپ كهلگهنده، 

ئوبدان پاراڭلىشىپ، ئۇنىڭ روھىي جهھهتــته قانــداق ئهھۋالالرغــا دۇچ 
كېلىۋاتقــانلىقىنى، ئۇنىــڭ روھىــي دۇنياســىدا قانــداق ئۆزگىرىــشلهر 

مهن بــۇ گهپنــى ھــازىر . بولۇۋاتقانلىقىنى ئىنچىكىلهپ سوراپ بېقىــڭ
ئىچكىرىده ئوقۇۋاتقان بىر قىسىم ئۇيغۇر ئوقۇغــۇچىالردىن كهلــگهن 

ــ ــمهنخهت ــهن دهۋاتى ــا. لهرگه ئاساس ــان ئات ــولنى تاللىغ ــداق ي -بۇن
ئــۇ بولــسىمۇ بالىــسىنى تېخىمــۇ . ئانىالرنىــڭ مهقــسىتى پهقهت بىــرال

ياخشىراق جان بېقىش پۇرسىتىگه ئېرىشتۈرۈش، بالىسىنى بهختلىــك 
لېكىن قىلغان ئىشىڭىزنىڭ ئاقىۋىتى بالىڭىزنىــڭ نهزىرىــده . قىلىش

ئىنـــسانالرغا . لـــۇپ قالمىـــسۇنئـــۆزىگه زىيانكهشـــلىك قىلىـــش بو
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خۇشاللىق، قاناهتچانلىق ۋه بهختلىــك ئېلىــپ كېلهلهيــدىغان ئىــشالر 
ســىزگه بهختلىــك بولــۇپ تۇيۇلغــان بىــر ئىــشنىڭ . ئىنتــايىن كــوپ

ــايىن ــى نات ــۇپ تۇيۇلۇش ــۇنداق بول ــقىالرغىمۇ ش ــڭ . باش ــر ئادهمنى بى
 ئىجتىمائىي ۋه ئىقتىسادىي ئورنىنىڭ قانچىلىك يــۇقىرى بۇلىــشىدىن

قهتئىي نهزهر، ئهگهر ئۇ بىر ۋىجدانلىق ۋه غۇرۇرلۇق ئادهم بولىدىكهن، 
ئۇ ئۆزى ئۈچۈن ئهڭ سۆيۈملۈك بولغان، ئۆزى ئهڭ قهدىرلهيدىغان بىر 
نهرســـىدىن ئايرىلغانـــدا، ئـــۆزىنى داۋاملىـــق تـــۈرده بهختلىـــك دهپ 

. ئۆزىده داۋاملىق تۈرده بهختلىك تۇيغۇسى بولمايــدۇ. ھېسابلىيالمايدۇ
ۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ھهر بىر ئادهمنىڭ تهقــدىرى پۈتــۈن مۇشۇ ن

ئۇشــبۇ . مىللهتنىڭ تهقــدىرى بىــلهن چهمبهرچــاس باغالنغــان بولىــدۇ
يازمىدا ئۆز ئائىلىسىدىن، ئۆزىنىڭ مىللىــي جهمئىيهتــتىن ئايرىلىــپ 
ئوقۇيدىغان بالىالر دۇچ كېلىدىغان بىر قىسىم يامان ئاقىۋهتلهر بايان 

ئانىسى بولــسىڭىز، - سىز ئاشۇنداق بىر بالىنىڭ ئاتائهگهر. قىلىنىدۇ
 . بۇ يازمىنى چوقۇم بىر قېتىم ئوقۇپ بېقىڭ

  مىللهتنىـــڭ ھـــالى ياخـــشىالنماي تـــۇرۇپ، ئۇنىـــڭ ھهر بىـــر 
شــۇڭا ئــۆز ئائىلىــسىنىڭ . ئهزاســىنىڭ ھــالى مهڭگــۈ ياخــشىالنمايدۇ

ــالىنى  ــڭ ھ ــدا، مىللهتنى ــول تاللىغان ــۈن ي ــالىنى ياخــشىالش ئۈچ ھ
الش ئۈچۈن بىر يول تېپىشنىڭ ئۇنىڭدىنمۇ مۇھىم، ھهتتا ئهڭ ياخشى

مانا بۇ يهھــۇدىيالر . مۇھىم ئىكهنلىكىنى ئۇنتۇلۇپ قالماسلىق كېرهك
ــرىبه ــان تهج ــاۋاقالرنىڭ بىرســى-يهكــۈنلهپ چىقق ــدا . س مهن يېقىن

قوپه "دهپ تهخهللۇس قويۇۋالغان بىر ئۇكىمىزنىڭ " 722تارىم"ئۆزىگه 
دېگهن ماۋزۇلۇق بىر يازمىسىنى "  كۆتۈرۈلدىئېشهك، ئويغان، قۇياش

ئۇنىڭدا ئىلگىرى سۈرۈلگهن ئىدىيىلهر ۋه ئوتتۇرىغــا . ئوقۇپ چىقتىم
ئۇيغۇرالرنىــڭ . قويۇلغان چاقىرىقالر ناھايىتى ئهھمىيهتلىــك ئىــكهن

مهن ئوقــۇرمهنلهرگه . نۆۋهتتىكى ئهھۋالىغا ناھايىتى ماس كېلىدىكهن
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ئــۇ . ىــشنى تهشــهببۇس قىلىــمهنئــۇ يــازمىنى بىــر قېــتىم ئوقــۇپ بېق
 : يازمىنىڭ بىلىكتىكى تور بهت ئادرېسى

http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=21148  
 . مهن ئهمدى بۇ يازمىنىڭ رهسمىي مهزمۇنىنى باشاليمهن

 
ھۆكۈمران تىلدا ئېلىپ بېرىلىدىغان مائارىپنىڭ ماھىيىتى . 2

ربىيه جهھهتتىكى ته-ئىجتىمائىي ۋه تهلىم___ ۋه تهسىرى
  بىلگهنلىرىمىز-كۆرگهن

 تىلنىڭ مۇھىملىقى) 1(
)  ئـــاپتورىنى دېمهكچـــى4ئهســـلىدىكى ماقالىنىـــڭ (  بىـــز 

ماقالىمىزنىڭ بۇ قىسمىنى يهرلىك مىللهت ۋه ئاز سانلىق مىللهتلهر ئۆز 
ـــڭ  ـــي كىملىكـــى ۋه مىللىتىنى ـــى، مىللى ـــى، مهدهنىيىت ـــا تىل ئان

ـــهنگهنلى ـــداق چۈش ـــوقىتىلغىنىنى قان ـــسمانىي ي ـــده جى كى، ھهم
جهھهتتىكــى يــوقىلىش بىــلهن تىــل ۋه مهدهنىــيهت جهھهتتىكــى 
ــانچه  ــر ق ــسىدىكى بى ــهنگهنلىكى توغرى ــداق چۈش ــشىنى قان يوقىلى

 . مىسالدىن باشاليمىز
ــزى  ــىزلهندۈرۈش مهركى ــسى زهھهرس ــارىئو ئۆلكى ــادا ئونت   كان

رانـــد "نىـــڭ دىرېكتـــورى ") detoxification center"ئىنگلىـــزچه (
زېمىننىڭ ئاۋازى بىزنىڭ " ئۆزىنىڭ )Randy Councillor ("چىللورچوۇن

بىزنىڭ تىلىمىــز : "دېگهن ئىلمىي ماقالىسىده مۇنداق دهيدۇ" تىلىمىزدا
بىزنىــڭ . مانا بۇ ناچارلىشىشنىڭ بىرىنچى ئاالمىتى. يوقاپ كېتىۋاتىدۇ

مىللىي ھاياتىمىز مۇنداق تۆت ئېلېمېنتنىڭ ئاساسىدا مهۋجۇت بۆلىشى 
ئهگهر . قارىــشى، ۋه تىــل-ئهنئهنه، مهدهنىيهت، قىممهت كۆز: ككېره

سىز بۇ تۆت ئاساسنىڭ بىرسىنى يوقىتىپ قويسىڭىز، بىزنىڭ مىللىــي 
ــاليدۇ ــقا باش ــاتىمىز چۇۋۇلۇش ــۇنداق . ھاي ــز مۇش ــلهن بى ــۇنىڭ بى ش
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چۇۋۇلۇشنىڭ ئاالمىتى بولغان ھاراقكهشلىك ۋه باشقا ناچار ئهھۋالالرغــا 
 ." دۇچ كېلىمىز
 قــانۇنىي جهھهتــته مۇھــاكىمه يۈرگۈزۈشــتىن بــۇرۇن،  بىــز

كېمهيتمه مائارىپتا زورلــۇق كــۈچى ئىــشلىتىش ئۇســۇللىرى، ھهمــده 
ئوقۇتــۇش ۋه -ئاشــۇنداق قىلىــشتىن كېلىــپ چىقىــدىغان ئوقــۇ

جهمئىيهتشۇناسلىق جهھهتتىكى يامان ئاقىۋهتلهر ئۈستىده توختىلىپ 
رغا ئۇالرنىڭ ئانا تىلىنى كېمهيتمه مائارىپ دېگىنىمىز، بالىال. ئۆتىمىز

ئۆگهتمهي، ئۇنىڭ ئورنىغا ھۆكۈمدار تىلنى ئۆگىتىش، شۇ ئــارقىلىق 
ـــدىن  ـــى ئىچى ـــل بىلىم ـــڭ تى ـــى ئۇالرنى ـــا تىلىن ـــڭ ئان بالىالرنى

بــۇ بىــر ئاسمىالتــسىيىچىلىك بولــۇپ، . چىقىرىۋېتىشكه قارىتىلغــان
. ئۇنــداق قىلىــش بىۋاســىته تهن زهخىملىرىنــى كهلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ

قال ناھــايىتى ئېغىــر روھىــي زهخمىلهرنــى، ۋه ناھــايىتى ئېغىــر شــۇندا
پــسىخولوگىيىلىك، تىــل، چۈشــىنىش، ئهســته قالــدۇرۇش، ھۆكــۈم 

) يــاكى ســهۋهبىنى تېــپىش(قىلىش، خۇالسه چىقىرىش، ۋه ئاساســالش 
جهھهتتىكى، ھهمــده ") cognitive ability"ئىنگلىزچه (ئىقتىدارلىرى 

المهتلىك بىــلهن مۇناســىۋهتلىك ســا-ناھــايىتى ئېغىــر مائارىــپ، تهن
بۇنــداق . ئىجتىمائىي ۋه ئىقتىسادىي زهخمىلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىــدۇ

يهرلىــك مىلــلهت خهلقلىــرى بۇنــداق : زهخمىــلهر مهڭگۈلــۈك بولىــدۇ
 . زهخمىلهرنىڭ تهسىرىدىن بىر ئۆمۈر خالى بواللمايدۇ

ــق ) 2(  ــدىغان زوراۋانلى ــدا قوللىنىلى ــلهت مائارىپى ــك مىل يهرلى
 " ئىدىيه"ۋه " سهۋزه"، "تاياق: "هركۈچل

 جهمئىيهتشۇناسلىق ۋه مائارىپشۇناسلىق نۇقتىسىدا تۇرۇپ، بىــز 
-Johan Galtung( 1980 ("جوھــان گــالتۇڭ"تىنچلىق تهتقىقاتچىسى 

 خىل شهكلىنى 3يىلى ئوتتۇرىغا قويغان زوراۋانلىق كۈچىنىڭ مۇنداق 
 يېــتىش ئۈچــۈن ھۆكۈمــدارالر بىــر ئورتــاق مهقــسهتكه: تهســۋىرلهيمىز
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ــاق" ــهۋزه"، "تاي ــدىيه"ۋه " س ــارهت " ئى ــن ئىب ــۈچتىن 3دى ــل ك  خى
 . پايدىلىنىدۇ

ـــاق  " ـــار" تاي ـــداقلىرى ب : ئىشلىتىـــشنىڭ مىـــساللىرىدىن مۇن
-جىسمانىي زوراۋانلىق كــۈچى ئىــشلىتىش ئــارقىلىق بــالىالرنى ئاتــا

تىلىنـــى -ئانىـــسىدىن ئايرىـــپ ئهكېـــتىش، بالىالرغـــا ئـــۆز ئانـــا
سهۋهبى بىــلهن تهن جازاســى بېــرىش، يــاكى ئۇالرغــا ئىشلهتكهنلىكى 
 . تاماق بهرمهسلىك

يىلىغىـــچه بولغـــان ئارىلىقتـــا، -1920يىلىـــدىن -1851  
نورۋېگىيىدىكى ئوقۇتقۇچىالر سائامى ۋه كۋهن مىللىتىــدىن بولغــان 
بالىالرغا نورۋېگىيه تىلى ئۆگىتىشته ياخشى نهتىجه قازانغان بولــسا، 

شــۇنداقال، . ىده قوشــۇمچه مائــاش بېــرىلگهنئۇالرغا مۇكاپات تهرىقىس
ئانىالر ئۆز ئانا تىلىنــى تاشــلىۋېتىش -ئهگهر كهمبهغهل بالىالر ۋه ئاتا

بهدىلىگه نورۋېگىيه تىلىنــى ئــۆگىنىش ۋه ئىشلىتىــشكه نىــسبهتهن 
كــېچهك -ئاكتىپ پوزىتسىيه تۇتقان بولسا، ئــۇالر تامــاق ۋه كىــيىم

ئىــشلىتىش، دهپ " ۋزهســه"بــۇ خىــل ئۇســۇل . مۇكاپاتىغا ئېرىــشكهن
 . ئاتالغان

دىن پايدىلىنىش مهسىلىسى ئۈستىده مۇشــۇ ماقالىنىــڭ " ئىدىيه"
 . قىسمىدا ئايرىم توختىلىمىز-3

ئۆز تىلــى، مهدهنىيىتــى ۋه مىللىــي ئۆزلۈكىــدىن پــسىخولوگىيه 
جهھهتــتىن ئــايرىلىش، ھهمــده باشــقا بىــر تىــل، مهدهنىــيهت ۋه 

چه ئهھۋالدا ئــۆز مىللىتىــدىن كىملىكتىكى ئادهمگه ئايلىنىش كۆپىن
بىــر . جىــسمانىي جهھهتــته ئــايرىلىش نهتىجىــسىده ۋۇجۇدقــا كېلىــدۇ

ــپ ــته يېتى ــڭ مهكتهپ ــدىغان -دۆلهت ھاكىمىيىتىنى ــۇپ ئوقۇي قوپ
مهكتهپ ۋه شۇنىڭغا ئوخشاش ئورۇنالرنى مهجبــۇرى يولغــا قويۇشــى، 
ــۆز جهمئىيىتىــدىن  ــۆز ئۆيىــدىن ۋه ئ ــالىلىرىنى ئ يهرلىــك مىلــلهت ب
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ۋېتىش، ئۆز ئويى بىلهن ئۆز جهمئىيىتىدىن ناھايىتى يىراقتىكى ئايرى
ئورۇنغـــا يۆتكىـــۋېتىش، بهزىـــده ھهتتـــا ھۆكـــۈمران مىلـــلهت 

غهرق . "جهمئىيىتىدىكى ئائىلىلهرده تۇرغۇزۇشنى كهلتۈرۈپ چىقــاردى
") submersion education" ئىنگلىــزچه " (قىلىپ ئۆگىتىش تــۈزۈمى

ىرى ۋه ئوقــۇش ئاخىرالشــقاندا ئــۆز دىكى بالىالرنىڭ دهم ئېلىش كــۈنل
جهمئىيىتىگه جىسمانىي جهھهتــتىن قايتىــپ كېلىــشىگه كــۆپىنچه 

لېكىن، ھۆكۈمهت بۇنداق ئىــشالرغا شــهرتلىك . ئهھۋالدا يول قويۇلدى
يول قويىدىغان، بهزىده بولسا بۇنداق ئىشالرنى مهڭگۈ چهكلهيدىغان 

ســـىرىدىن ئانىـــسىنىڭ ته-بـــالىالرنى ئـــۆز ئاتـــا. ئهھۋالالرمـــۇ بـــار
بــۇ ، ئايرىۋېتىــشكه ئۇرۇنىــدىغان ئىــشالر تېخــى ئاخىرالشــقىنى يــوق

جهھهتتىكى ھازىرمۇ مهۋجۇت بولــۇپ تۇرۇۋاتقــان مىــسالالر ئىنتــايىن 
 . كوپ

نىــڭ مائارىپــشۇناسلىق، " غهرق قىلىپ ئۆگىتىش تــۈزۈمى) "3(  
جهمئىيهتشۇناسلىق، جىسمانىي ۋه پسىخولوگىيىلىك جهھهتلهردىكى 

 هتلىرى يامان ئاقىۋ
 :ئهركىن سىدىقنىڭ ئىزاھاتى 

ــۈزۈمى " ــۆگىتىش ت ــدۇ" غهرق قىلىــپ ئ ــداق بولى مهكــتهپ : مۇن
يېشىدىن بۇرۇن باشقا بىر مىللهت رايونىغا كۆچۈپ بارغان بالىالر ئاشۇ 
يات مىللهت بالىلىرىغا قوشۇلۇپ ئوقۇيدىغان بولۇپ، بۇ بالىالرغا يــات 

 ) ئىزاھات تامام(. مىللهت تىلىدىن ئايرىم دهرس بېرىلمهيدۇ
ــــــقا  ــــــايرىۋېتىش ۋه باش ــــــى ئ ــــــسمانىي جهھهتتىك   جى

لىرىنــى ئىشلىتىــشنىڭ پــسىخولوگىيه، " تاياق"ئاسمىالتسىيىچىلىك 
چۈشىنىش، ئهسته قالدۇرۇش، ھۆكۈم قىلىش، خۇالسه چىقىــرىش، ۋه 
ئاساسالش ئىقتىدارلىرى جهھهتته، ھهمــده تىــل ۋه مائارىــپ جهھهتــته 

ــانلىق تهســىر ــايىن زىي ــر مىللهتنىــڭ تىــل ۋه ئىنت ــۇپ، بى ــار بول ى ب
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تۆۋهنــده . مهدهنىيهت جهھهتتىكى ۋهيرانچىلىقنى كهلتۈرۈپ چىقىرىــدۇ
بىز مۇنداق بىر قــانچه نــۇقتىالر ھهققىــدىكى مىــسالالرنى تهســۋىرلهپ 

 : ئۆتىمىز
ئوقۇتــۇش -كېمهيــتمه مائــارىپتىن كېلىــپ چىققــان ئوقــۇ] 1[

 . نهتىجىسى جهھهتتىكى يامان ئاقىۋهتلهر
جهمئىيهت، ئىقتىساد ۋه باشقا ئىجتىمائىي يامان ئاقىۋهتلهر، ] 2[

مهسىلهن، يهرلىــك مىللهتتىكــى يــۇقىرى نىــسبهتلىك ئىشــسىزلىق، 
تۆۋهن كىرىم، ئىقتىسادىي ۋه ئىجتىمائىي ئورنىنىــڭ تۆۋهنلىشىــشى، 
مىللىي خاســلىقتىن ياتلىشىــشى ۋه روھىــي كېــسهللىككه گىرىپتــار 

 . بولۇشى
ىنچــى ئــاقىۋهتتىن كېلىــپ چىققــان يامــان يۇقىرىقى ئىكك] 3[

جىسمانىي ئاقىۋهتلهر، مهسىلهن، ھاراقكهشلىك، زىناخورلۇق، ئۆزىنى 
ئۆلتۈرۈۋېلىش، زوراۋانلىــق كــۈچى ئىشلىتىــشتىن كېلىــپ چىققــان 

 . ئادهم ئولتۇرۇش، ۋه باشقىالر
ــته ] 4[ ــاقىۋهتلهر، بولۇپمــۇ مهكتهپ يامــان پــسىخولوگىيىلىك ئ
ان مهكــتهپلهرده يــۈز بهرگهن ئېچىنىــشلىق قوپۇپ ئوقۇيدىغ-يېتىپ

 . ئهھۋالالر
 : ئهركىن سىدىقنىڭ ئىزاھاتى

 ئۇيغۇر جهمئىيىتــى ۋه ئۇيغــۇر ھاياتىــدا يــۇقىرىقى بىــر قــانچه 
. جهھهتلهرده يۈز بهرگهن ۋه يۈز بېرىۋاتقــان مىــسالالر ئىنتــايىن كــوپ

شۇڭالشقا، ۋاقىت ۋه ماقالىنىڭ ھهجمىنى كۆزده تۇتۇپ، ئهســلىدىكى 
بۇ . (اقالىدا بېرىلگهن مىسالالرنى بۇ يهرده تهپسىلىي بايان قىلمايمهنم

 ) ئىزاھات تامام
- نۇرغۇن بالىالر كۈنــدۈزلۈك مهكــتهپلهر ۋه مهكتهپــته يېتىــپ

ئوقۇتۇش -مهكتهپلهردىكى ئوقۇ) ياكى ياتاقلىق(قوپۇپ ئوقۇيدىغان 
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نــا ئوقۇتۇشنىڭ سهۋهبى بىلهن ئــۆز ئا-جهريانىدا ياكى ئاشۇنداق ئوقۇ
بۇنــداق . تىلىنىڭ بىر قىسمىنى ياكى ھهممىــسىنى يوقىتىــپ قويىــدۇ

بۇ جهھهتته دۇنيادا . ئىشالر بهزىده بىر ئهۋالد دهۋرى ئىچىدىال يۈز بېرىدۇ
ــار ــسالالر ب ــان مى ــان . مىڭلىغ ــالىالر ئوقۇغ ــىله ب ــى مهس ــۇ يهردىك ب

ــده ئهمهس ــتهپ ئىكهنلىكى ــداق مهك ــڭ قان ــى . مهكتهپنى ــۇ يهردىك ب
ئوقۇتۇش نىــشانى بالىالرغــا ئانــا -له مهكتهپنىڭ ئوقۇئاساسلىق مهسى

تىل ئاساسىدا باشقا تىلنىمۇ ئۆگىتىشمۇ يــاكى ئانــا تىلنــى ئۇالرنىــڭ 
بالىالرنىــڭ . تىل ئىقتىدارى قاتارىدىن كېمهيتىشمۇ، دېگهن نۇقتىــدا

ئۆز ئانا تىلىنــى ســاقالش ۋه مۇســتهھكهم تهرهققىــي قىلدۇرۇشــنى بىــر 
تا ئــۇالرنى يــۇقىرى ســهۋىيىلىك قــوش ئېنىــق نىــشان قىلغــان ئاساســ

. چىقماســلىقتا-تىللىــق كىــشىلهردىن قىلىــپ تهربىــيىلهپ چىقىــش
لېكىن، ئاسمىالتسىيىچىلىك كېمهيتمه مائارىپ تۈزۈمى ھازىرغىچه ۋه 
ھازىرمۇ يهرلىك ۋه ئاز سانلىق مىللهتلهردىن كېلىپ چىققــان گــاس ۋه 

ــڭ ئهڭ  ــدىغان ئوقۇغۇچىالرنى ــشى ئاڭلىماي ــۇلىقى ياخ ــلىق ق ئاساس
ئهنئهنىــۋى مهكــتهپلهر، . ئوقۇتــۇش ئۇســۇلى بولــۇپ تۇرماقتــا-ئوقۇ

ھهمده بالىالر باشالنغۇچنى ئۆز ئانا تىلىدا باشالپ، ھۆكۈمران تىلدىكى 
سهۋىيىسى يۇقىرى كۆتۈرۈلگهنــده ئاشــۇ ھۆكــۈمران تىــل ســىنىپىغا 

نى يولغا قويغان " ئۆتكۈنچى ئوقۇتۇش پروگراممىسى"يۆتكىلىدىغان 
هردىمــۇ يهرلىــك مىلــلهت بالىلىرىنىــڭ ئــۆز ئانــا تىلىــدىكى مهكتهپل

شۇڭالشــقا ئــۇالر ئانــا . سهۋىيىسى ئىنتــايىن ناچــار ھــالهتته تۇرماقتــا
تىلىنــى ئــۆز ئۆيىــده ئىــشلىتهلمهيدۇ، يــاكى بولمىــسا ئانــا تىلىنــى 

مائارىپ تۈزۈمى كهلتــۈرۈپ . ئۆزىنىڭ بالىلىرىغا ئۆتكۈزۈپ بېرهلمهيدۇ
ى ئاسمىالتـــسىيىچىلىك دېگىنىمىـــز، چىقارغـــان تىـــل جهھهتتىكـــ

مۇشۇنداق ئاسمىالتسىيگه ئۇچرىغــان كىــشىلهرنىڭ بــالىلىرى يــاكى 
بۇنــداق . نهۋرىلىرى ئانــا تىلنــى ئۆگهنمهيــدۇ، دېگهننــى كۆرســىتىدۇ
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 . كىشىلهر تىل جهھهتته باشقا بىر مىللهتكه مهجبۇرى ئۆزگهرتىلىدۇ
شىدىن ېــئوقۇتۇشنى ئۆز ب- كېمهيتمه ھۆكۈمران تىلدىكى ئوقۇ

ئۆتكۈزگهن يهرلىك بالىالر بىلىم ئېلىش ۋه باشقا روھىــي جهھهتــلهرده 
بۇنــداق زىيــانالرنى كهلتــۈرۈپ . ناھايىتى ئېغىــر زىيانالرغــا ئۇچرىــدى

يهرلىــك . چىقارغان نهرسه دهل ئاشۇنداق مائارىــپ تۈزۈمىنىــڭ ئۆزىــدۇر
 بالىالر كۆپىنچه ئهھۋالدا مهكتهپ ئىچى ۋه سىرتىدا كهڭ دائىرىــدىكى

مائارىپــشۇناسلىق، تىلــشۇناسلىق، . ناچــار مۇئــامىلىگه دۇچ كېلىــدۇ
پسىخولوگىيه ۋه جهمئىيهتــشۇناسلىق ســاھهلىرىده ئېلىــپ بېرىلغــان 

 Maffi)  (ماففى. تهتقىقاتالر بۇ نۇقتىنى كۈچلۈك دهرىجىده ئىسپاتلىدى

ـــرلىگهن  ـــالىلهرده -2001تهھرى ـــابتىكى نۇرغـــۇن ماق ـــر كىت ـــدىكى بى يىلى

، تىلنىڭ يوقىلىشىغا سهۋهبچى بولغــان بىــر نهرســه كــۆچمهن كۆرسىتىلىشىچه

  تــسۇى. ئوقۇتۇشتىن ئىبارهت-بولۇش، يهنه بىر نهرسه بولسا مهكتهپتىكى ئوقۇ

) (Tsui بىــلهن توللهفــسون )Tollefson ( يىلــدىكى بىــر -2004تهھرىــرلىگهن

ئېلىــپ بېرىلغــان ئىلمىــي تهتقىقــاتالر كىتابتا پۈتــۈن دۇنيــا مىقياســىدا 
بىر يات تىلــدىكى : ىدا مۇنداق بىر يهكۈن خۇالسىلهپ چىقىلغانئاساس

ئاساسىي ئىپادىلهرنى تېخى تولۇق ئۆگىنىپ بواللمىغان بالىالرغا ئاشــۇ 
يات تىلدا دهرس ئۆتۈلسه، يــالغۇز بــۇ بالىالرنىــڭ ئوقــۇش نهتىجىــسى 
ــه  ــش، خۇالس ــۈم قىلى ــدۇرۇش، ھۆك ــته قال ــىنىش، ئهس ــلهن چۈش بى

قتىدارلىرىنىڭ تولۇق يېتىلىشىگه دهخلــى چىقىرىش، ۋه ئاساسالش ئى
ئــۆزىگه بولغــان تونۇشــى، غــۇرۇرى، -يېتىپال قالماي، ئۇالرنىڭ ئــۆز

ئوقۇتۇش جهريانىغا ئۈنۈملۈك -روھىي جهھهتتىكى تىنچلىقى ۋه ئوقۇ
 . قاتنىشىش قابىلىيىتىگىمۇ دهخلى يېتىدۇ

 نۇرغۇن تهتقىقات نهتىجىلىرىدىن شــۇ نهرســه ئىنتــايىن ئېنىــق 
ى، قوش تىللىق بالىالرنىڭ ئاكادېمىيىلىــك مــۇۋهپپهقىيىتىنى بولدىك

ئالدىن مۆلچهرلهشته، باشقا ھهر قانداق ئامىلالرغا قارىغاندا، ئۇالرنىــڭ 
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دهسلهپته دهرسلهر ئۆز ئانا تىلىدا ئۆتىلىدىغان مهكتهپته قــانچه ئــۇزۇن 
بۇ ئامىــل يهرلىــك مىللهتنىــڭ . ئوقۇغانلىقى ئهڭ مۇھىم رول ئوينايدۇ

مائىي ۋه ئىقتىــسادىي ئورنىــدىنمۇ مــۇھىم بولــۇپ، ھۆكــۈمران ئىجتى
ــڭ  ــلهت ئوقۇغۇچىلىرىنى ــك مىل ــزىلگهن يهرلى ــاكى ئې ــان ي قىلىنغ
. ئىستىقبالىنىڭ قانداق بولۇشــىدا ئىنتــايىن ھــالقىلىق رول ئوينايــدۇ

غهرق قىلىـــپ ئـــۆگىتىش "ھـــازىر ئهڭ ناچـــار مائارىـــپ نهتىجىـــسى 
الر ئارىــسىدا كۆرۈلۈۋاتقــان دا ئوقۇۋاتقــان ئوقۇغــۇچى" پروگراممىــسى

بولۇپ، بۇنداق ئوقۇغۇچىالرغا ئانا تىــل يــا زادىــال ئۆتۈلمهيــدۇ، يــاكى 
بولمىــسا ئانــا تىــل پهقهت بىــر قوشــۇمچه دهرس تهرىقىــسىده ئــازراقال 

يېڭى زېلالندىيه مائارىپ مىنىــستىرى ئورۇنالشــتۇرغان بىــر . ئۆتىلىدۇ
ــسىگه ئاساســالنغاندا، پ ــات نهتىجى هقهت ھۆكــۈمران ئىلمىــي تهتقىق

ئــاز " غهرق قىلىــپ ئــۆگىتىش تــۈزۈمى"تىلدىال ئېلىــپ بېرىلىــدىغان 
سانلىق مىللهت ئوقۇغــۇچىلىرى ئۈچــۈن ئۈنــۈمى ئهڭ تــۆۋهن بولغــان 

 ) Collier (بىلهن كــوللېر) Thomas (توماس. ئوقۇتۇش ئۇسۇلى ئىكهن
 ئىنگلىزچه قــوش تىللىــق - نهپهر ئىسپانىيىچه210000يىلى -2002

 كۆلهملىــك ئىلمىــي -ىرى ئۇستىدىن ئېلىپ بارغــان كهڭئوقۇغۇچىل
بىر يات تىــل مهكتىپىــده : تهتقىقاتىدىن مۇنداق بىر يهكۈن چىقارغان

ئوقۇغان ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئوقــۇش نهتىجىــسىنىڭ قانــداق بۆلىــشىنى 
ئۇالرنىڭ دهسلهپته دهرسلهر ئــۆز ئانــا تىلىــدا ئۆتىلىــدىغان مهكتهپــته 

بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىــشقا . گىلهيدۇقانچه ئۇزاق ئوقۇغانلىقى بهل
بولىــدۇكى، يهرلىــك مىلــلهت ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ مائارىپتــا مهغلــۇپ 

غهرق قىلىــپ "بۆلىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئهڭ مۇھىم ســهۋهب 
 . دىن ئىبارهت" ئۆگىتىش تۈزۈمى

  يهرلىــــك مىلــــلهت خهلقلىــــرى توغرىــــسىدىكى نۇرغــــۇن 
ـــىتىدۇكى،  ـــۇنى كۆرس ـــستىكىالر ش ـــائىي ۋه ستاتى ـــۇالر ئىجتىم ئ



com.meripet.www                           ئهركىن سىدىق يازمىلىرى
    

30 

ئۇالرنىڭ . ئىقتىسادىي جهھهتته ناھايىتى تۆۋهن ئورۇنغا چۈشۈرۈلگهن
ـــارىخىي،  ـــۆپلىگهن ت ـــشىنى ك ـــۈپ قېلى ـــا چۈش ـــداق ئورۇنغ بۇن
جۇغراپىيىلىك، ئىجتىمائىي، سىياســىي، مهدهنىــي، تىــل ۋه مائارىــپ 
جهھهتتىكى ئامىلالر كهلتۈرۈپ چىقارغان بولسىمۇ، كۆپىنچه ئهھۋالدا 

مۈشتىكى ياكى ھــازىرقى مۇســتهملىكىچىلىككه ئــۇچراش بىــلهن ئۆت
ــڭ بۈگــۈن  ــلهت خهلقلىرىنى ــك مىل ــسىمۇ، يهرلى ــىۋهتلىك بول مۇناس
ئاشۇنداق تۆۋهن ئىجتىمائىي ۋه ئىقتىسادىي ئورۇنغا چۈشۈپ قېلىــشىدا 
بارغانسېرى مۇھىم رول ئويناۋاتقان نهرســه يولغــا قويۇلغــان مائارىــپ 

ــتمه  ــۇ كېمهي ــۈزۈمى، بولۇپم ــۈمران ت ــى ھۆك ــۈزۈمى، يهن ــپ ت مائارى
ئوقۇتۇش تىلى -ئورۇندىكى تىلنى يهرلىك مىللهت مائارىپىدىكى ئوقۇ

 . قىلىپ ئىشلىتىش بولۇۋاتىدۇ
  پۈتۈن دۇنيا مىقياسىدا، ھازىر يهرلىــك مىلــلهت ۋه ئــاز ســانلىق 
مىللهت بالىلىرى ئېغىر تهن جازاسىغا ئۇچراۋاتقان، تــامىقى كهمچىــل 

ىي جهھهتتىن خارلىنىۋاتقان ۋه شۇنىڭغا ئوخــشاش بولۇۋاتقان، جىنس
ناچــار . باشقا ناچار مۇئامىلىلهرگه ئۇچراۋاتقان مىسالالر ئىنتايىن كوپ

نىڭ ئىنتايىن تۆۋهنلهپ ىمائارىپ تۈزۈمى سهۋهبىدىن ئىقتىسادىي ئورن
ســاالمهتلىك جهھهتتىكــى -كېتىشى يهرلىك مىلــلهت بالىلىرىــدا تهن

مهســىلهن، . مــۇ كهلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇئېغىــر جىــسمانىي زهخمىلهرنى
ـــۇش  ـــدان بېقىلماســـلىقى، بوۋاقالرنىـــڭ ئهي بول بوۋاقالرنىـــڭ ئوب
نىسبىتىنىڭ تۆۋهن بۆلىــشى، ئوزۇقلۇقنىــڭ يېتهرلىــك بولماســلىقى، 
خهتهرلىك ئىشالرغا سېلىنىشى، ئىشسىزلىق، باال ئىــشچىلىقى، ناچــار 

ــارلىقالر ــۋالى قات ــنىش ئهھ ــار داۋالى ــارائىتى ۋه ناچ ــوي ش ــر . ئ ئېغى
ــار ــداقلىرى ب : دهرىجىــدىكى جىــسمانىي زهخىملىنىــشلهردىن يهنه مۇن

ھاراقكهشـــلىكتىن كېلىـــپ چىققـــان ســـاالمهتلىك ۋه باشـــقا بهدهن 
ـــالىالرنى خـــارالش،  ـــالالرنى ۋه ب ـــده ئاي ـــوي ئىچى مهســـىلىلىرى، ئ
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زىنـــاخورلۇق، ئـــۆزىنى ئۆلتـــۈرۈۋېلىش ۋه جىنـــايى ئىـــشالر بىـــلهن 
بىــر . تىنىڭ يۇقىرى بۆلىشى قاتــارلىقالرشۇغۇللىنىدىغانالرنىڭ نىسبى

قىـــسىم دۆلهتـــلهرده، مائارىـــپ سىستېمىـــسى، بولۇپمـــۇ ياتـــاقلىق 
مهكتهپلهر، يۇقىرىقىدهك ئهھۋالالرنى پهيدا قىلغۇچى بىۋاســىته، ئهڭ 

 . مۇھىم ۋه ئاساسلىق سهۋهب ئىكهنلىكى ئىسپاتالندى
ــى  ــي جهھهتتىكــى زهخمىلهرن ــدا تهن ۋه روھى ــۆپىنچه ئهھۋال   ك

 Deirdre) دهىــردره جــوردان. ائارىپ تۈزۈلمىسى كهلتۈرۈپ چىقىرىــدۇم

Jordan)  ـــلىققا ـــي خاس ـــسىنىڭ مىللى ـــپ تۈزۈلمى ـــمىي مائارى رهس
 كۆلهملىك ئىلمىــي تهتقىقــات -كۆرسهتكهن تهسىرى ئۈستىده كهڭ 

: يىلــى تۆۋهنــدىكىلهرنى يهكــۈنلهپ چىققــان-1988ئېلىــپ بېرىــپ، 
دىي ئاساســالردىن قاڭقىــپ تــارىخ شــۇنى ئىــسپاتلىدىكى، ئىقتىــسا"

چىققان كۈچلهرنىڭ تهسىرى، ھهمده يهرلىــك مىلــلهت خهلقىنــى ئــۆز 
تــاراج -ماكانى بىلهن باغالپ تۇرىدىغان مــاددىي بايلىقالرنىــڭ تــاالن

قىلىنىشى ئۇالرنىڭ مىللىي مهدهنىيىتىنى يوقىتىپ تاشــلىدى، ھهمــده 
ــك  ــۇ يهرلى ــا ئاش ــلىقىنىڭ ئورنىغ ــي خاس ــسىل مىللى ــڭ ئې ئۇالرنى
مىللهتلهرنى ناچار مىللهت قىلىــپ كۆرســىتىدىغان ســهلبىي ئــوبرازنى 

يالغۇز بۇالرال ئهمهس، يهرلىك مىللهتنىڭ مىللىي خاسلىقى . دهسسهتتى
بىلهن مىللىــي مهدهنىيىتىنــى يوقاتقــان ئهڭ زور كۈچلهرنىــڭ بىرســى 

ــدى ــارهت بول ــتىن ئىب ــىرىگه ." مهكتهپ ــڭ تهس ــۇنداق مائارىپنى ئاش
لىالر ئۆزىنىـــڭ ئانـــا تىلىـــدىن، مىللىـــي ئۇچرىغـــان نۇرغـــۇن بـــا

مهدهنىيىتىدىن، ئۆز ئائىلىسىدىن ۋه ئۆزىنىڭ مىللىي جهمئىيىتىدىن 
 . مهڭگۈلۈك ۋىداالشتى

-1900يىللىرىنىڭ باشلىرى ۋه ئوتتۇرىلىرىدىن تارتىپ -1800 
يىللىرىنىڭ ئوتتۇرىلىرىغىچه بولغان ئارىلىقتا بىر يهرلىــك مىلــلهت، 

هرلىـــك خهلقنـــى تهلتۆكـــۈس يـــوقىتىش يهرلىـــك دۆلهت، يـــاكى ي
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ئاشــكارا ئــېالن قىلغــان مىــسالالر ســاناپ -مهقــسىتىنى ئوچــۇق
 )Milloy( مهسىلهن، مىللوي. تۈگهتكىلى بولمايدىغان دهرىجىده كوپ

يىلى بايان قىلىشىچه، كانــادا ھۆكــۈمىتى بهلگىلىــگهن -1999نىڭ 
الىقالر ئىنــدىئان"كانادادىكى ياتاقلىق مهكتهپلهرنىڭ رهسمىي نىشانى 

: ئــۇالر مۇنــداق دېــگهن. بولغان" مهسىلىسىنى تهلتۆكۈس ھهل قىلىش
كانادادىكى ھهر بىــر ئىنــدىئانلىق دۆلهتنىــڭ سىياســىي قۇرۇلمىــسى "

ئىچىگه كىرىپ بولمىغــۇچه، ئىنــدىئانالىقالر مهسىلىــسى پۈتــۈنلهي 
ھهل بولۇپ بولمىغۇچه، ھهمده كانــادا ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىنــدىئانلىقالر 

پۈتۈنلهي ئهمهلدىن قالدۇرۇلمىغىچه، بىز بۇنداق مائارىپ باشقارمىسى 
 ." سىياسىتىنى يولغا قويۇشنى ھهرگىزمۇ توختاتمايمىز

  ھهممهيلهنــگه چۈشىنىــشلىك بولغــان ســهۋهبلهر تۈپهيلىــدىن، 
ھازىر ھېچ قانداق دۆلهت ياكى مائارىپ ئورۇنلىرى مهلۇم بىر مىللهتنــى 

ش، ۋه ياكى ئۇنى باشقا بىــر يوقىتىش، ياكى ئۇنىڭغا زهخمه يهتكۈزۈ
ئاشــكارا ئوتتۇرىغــا -مىللهتــكه ئايالنــدۇرۇش غهرىزىنــى ئوچــۇق

لېكىن، ئاشۇ دۆلهت بىــر مىللهتنــى يــوقىتىش، ئۇنىڭغــا . قويالمايدۇ
زىيانكهشلىك قىلىش ياكى ئــۇنى باشــقا بىــر مىللهتــكه ئــۆزگهرتىش 
را ئۈچۈن يولغا قويغان تۈزۈلمه، ئىــدېئولوگىيىلىك ئــامىلالر ۋه ئىجــ

قىلىۋاتقــان سىياســهتلهرنى ئانــالىز قىلىــش ئــارقىلىق ئــۇ دۆلهتنىــڭ 
بــۇرۇنقى بىــر . ئاشۇنداق بىر غهرىزى بــارلىقىنى بــايقىۋالغىلى بولىــدۇ

ئاشــكارا ھالــدا ئېلىــپ بېرىلغــان ئىــشالر بىــلهن -قهدهر ئوچــۇق
ــانچه  ــر ق ــالرغا بى ــۇنداق بايقاش ــز مۇش ــارقىلىق، بى ــشتۇرۇش ئ سېلى

ــدىلىنىپ ئ ــشتۇقئۇســۇلدىن پاي ــدىكى تىلنــى . ېرى ھۆكــۈمران ئورۇن
يهرلىك مىللهت ۋه ئاز ســانلىق مىلــلهت بالىلىرىنىــڭ ئاساســلىق دهرس 
ئۆتــۈش تىلــى قىلىــپ ئىــشلهتكهنده ئېغىــر ســهلبىي ئــاقىۋهتلهر يــۈز 

بۇ نۇقتا بۇرۇنقى كونكرېــت، ئىلمىــي تهجرىبىــدىن ئــوتكهن . بېرىدۇ
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 مــۇكهممهل پــاكىتالر ئــارقىلىق تولــۇق ئىــسپاتالنغان، شــۇنداقال
ــارقىلىقمۇ  ــاكىتلىرى ئ ــي تهتقىقــات پ ــى ئىلمى ــۋى ۋه ئهمىل نهزهرىيى

يىلىدىكى دوكالتىغا ۋه -1953مهسىلهن، ب د ت  نىڭ (ئىسپاتالنغان 
مۇتهخهسسىــسلهر "يىلىــدىكى -2004ماگگا قاتــارلىق ئاپتورالرنىــڭ 

 ئــاپتورىنى 4ئهسلىدىكى ماقالىنىڭ (بىز ). غا قاراڭ" ئىلمىي ماقالىسى
ــپ ) كچــىدېمه ــر دۆلهتنىــڭ مائارى ــۇنى جاكــاراليمىزكى، ئهگهر بى ش

ــۈمران  ــۇرۇپ، ھۆك ــپ ت ــۋالالرنى بىلى ــۇقىرىقى ئهھ ــدارلىرى ي ئهمهل
ئورۇندىكى تىلنى يهرلىك مىللهت ۋه ئاز سانلىق مىلــلهت بالىلىرىنىــڭ 
ئاساسلىق دهرس ئۆتۈش تىلى قىلىپ ئىشلىتىش مائارىپ سىياســىتىنى 

ــدىكهن،  ــا قويى ــق يولغ ــشنى داۋاملى ــهتنى ئۆزگهرتى ــداق سىياس بۇن
تىلــشۇناسلىق، -داۋاملىق رهت قىلىدىكهن، ئانالىتىــك، ئىجتىمــائىي

جهمئىيهتشۇناسلىق ۋه سىياسهتــشۇناسلىق، ۋه مائارىــپ سىياســىتىنى 
ئانالىز قىلىش نۇقتىسىدا تۇرۇپ قاراپ، ئۇالردا بىر مىللهتنى يوقىتىش، 

باشقا بىــر مىللهتــكه ياكى ئۇنىڭغا زهخمه يهتكۈزۈش، ۋه ياكى ئۇنى 
ئايالنـــدۇرۇش غهرىزىنىـــڭ بـــارلىقىنى ناھـــايىتى كۈچلـــۈك ھالـــدا 

 . مۇئهييهنلهشتۈرگىلى بولىدۇ
  ئاشۇنداق دۆلهت ھۆكۈمىتىنىڭ بىر مىــسالى كانــادا ھۆكــۈمىتى 

 بىر ئهسىرگه "ئىندىئانلىقالر ئىشلىرى باشقارمىسى"بولۇپ، ئۇالرنىڭ 
ىالرنىڭ پــاراۋانلىقى ۋه ياخــشى ئىندىئانلىق بال"يېقىن ۋاقىت ئىچىده 

باھانىــسى ئاســتىدا " تهربىــيه كۆرۈشــى ئۈچــۈن ئىــش ئېلىــپ بېــرىش
بــۇ باشــقارما . ئىندىئانلىقالرنى يوقىتىش ئۈچۈن ئىش ئېلىــپ بارغــان

 . يىلى تاقالغان-1986ئهڭ ئاخىرى 
  بۇ يازمىنىڭ ئۇشــبۇ قىــسمى مۇشــۇ يهرده ئاخىرالشــقان بولــۇپ، 

ــار ــى ب ــڭ يهنه داۋام ــسىملىرى . ئۇنى ــى قى ــڭ كېيىنك ــي "ئۇنى ئىرقى
" ئىنــسانىيهت ئۇســتىدىن ئۆتكــۈزگهن جىنــايهت"ۋه " قىرغىنچىلىــق
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 . ھهققىده بولىدۇ
وئرخـــــــــــۇن ۇئيغـــــــــــۇر تـــــــــــارىخى تـــــــــــور بېتـــــــــــى : تهھرىرلىگـــــــــــۈچى 

)http://www.orkhun.com (دىن ياۋۇز . 

 

ك تــور بۇ يازمىدا تىلغا ېئلىنغــان شهخــسلهر ۋه ۇئالرنىــڭ ەئســهرلىرىگه مۇناســىۋهتلى

 : ائدرېسلىرى توپلىمى

 ":مۇتهخهسسىسلهر ىئلمىي ماقالىسى"ۇئشبۇ يازمىنىڭ ەئسلى مهنبهسى بولغان ) 1

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C19_2

008_7.pdf  

 : قىسمى-1بۇ يازمىنىڭ ) 2  

http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-54612-fpage-0-toread-

-page-2.html  

» خهلقائرالىق ائنا تىل كــۈنى«كۈنىنى -21ائينىڭ -2ب د ت  نىڭ ھهر يىلى ) 3  

 ) : ۇئيغۇرچه(قىلىپ بېكىتكهنلىگى 

http://anatilim.blogbus.com/logs/35011024.html  

http://anatilim.blogbus.com/logs/34715312.html  

» ىــق ائنــا تىــل كــۈنىخهلقائرال«كۈنىنى -21ائينىڭ -2ب د ت نىڭ ھهر يىلى ) 4 

 ): ىئنگلىزچه(قىلىپ بېكىتكهنلىگى 

http://www.un.org/depts/dhl/language/index.html  

http://webworld.unesco.org/imld / 

 : »قوپه ېئشهك، وئيغان، قۇياش كۆتۈرۈلدى«) 5  

http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=21148  
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 سىمقى-3
 

  كۈنى-1ئاينىڭ -3يىلى -2009

   

بــۇ ماقــالىنى ھــېچ كىمــدىن رۇخــسهت ســورىماي، مهنبهســىنى ەئســكهرتكهن ھالــدا (

 .) باشقا تور بهتلهرده ېئالن قىلسىڭىز بولۇۋېرىدۇ
 نهپهر 4خانىم قاتــارلىق ) Kangas (مهن ئۇشبۇ يازمامدا كهڭگېس

-21ىلــى ي-2008دۇنياغــا تونۇلغــان مۇتهخهسسىــسلهر تهييــارالپ، 
ب (مايغىچه ئېچىلغان بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى -2ئاپرېلدىن 

نۆۋهتلىــك دائىمىــي -7يهرلىك مهسىلىلهر توغرىــسىدىكى «نىڭ ) د ت
 بهتلىــك ئىنگلىــزچه 30دا دوكــالت قىلغــان » ســۆھبهت يىغىنــى

نىڭ مهزمۇنىنى تونۇشتۇرۇشــنى » مۇتهخهسسىسلهر ئىلمىي ماقالىسى«
 .  داۋامالشتۇرىمهن

  رهسمىي مهزمۇننى باشالشتىن بۇرۇن، مهن ئالــدى بىــلهن ئــۆزۈم 
يېقىندا ھېس قىلغان بهزى مهسىلىلهر ئۈستىده قىــسقىچه توختىلىــپ 

مهن يېقىنــدا مهلــۇم بىــر ئۇيغــۇر تــور بېتىــده تۆۋهنــدىكى .  ئۆتىمهن
  : ئۇچۇرنى ئوقۇدۇم

ۇئالر … . دىمبۈگۈن مهن داڭلىق يازغۇچىالر بىلهن بىلله بىر سورۇندا بولۇپ قالــ«

مهن ۇئالرنىــڭ مۇالھىزىلىرىنىــڭ . تۇيۇقــسىزال قــوش تىلنــى مــۇالھىزه قىلىــشىپ قالــدى
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قـــوش تىـــل مىللهتنىـــڭ تهقـــدىرىنى : جهۋھىرىنـــى ســـىلهرگه يهتكۈزۈشـــنى تـــوغرا تـــاپتىم

بهلگىلهيــدىغان، يىراقنــى كۆرهرلىــك بىــلهن وئتتۇرىغــا قويۇلغــان، دانــا تهدبىــر، ھــازىر 

كرىنىڭ قوش تىل سىياسىتىگه قارشى كۆپلىگهن پىكىر يېغىپ ۇئنــى جهمئىيىتىمىزده نۇر به

بــۇ ۇئالرنىــڭ پهقهت مىللىــي ھېســسىياتى بــويىچه، . تۇزكــور، دېيىــشتهك ەئھــۋالالر بــار

ــاالس ــارىغۇالرچه دېــگهن گېپــى خ بــۇنى بىــز يــازغۇچىالر ھــېس قىلىــپ يهتمىــسهك ، . ق

ڭ سىياسىتى توغرا بولغان، يهنى نۇر بهكرىنى. ائدهتتىكى كىشىلهر ائسانلىقچه چۈشهنمهيدۇ

ھازىر مىللىتىمىز يېزىقنى ساقالپ قاالمدۇق ياكى ناننى تۇتۇپ يهمــدۇق دېــگهن مهســىلىگه 

دۇچ كهلــدى، ەئگهر ســهن كۆرۈنــۈش بــوپ قالغــان يېزىقمىــزنىال وئقــۇتىمىز دهپ ، خهنــزۇ 

لنى بىلسهڭ ەئگهر سهن بۇ تى. تىلىنى چهتكه قاقساڭ، سېنىڭ نېنىڭنى ياتالر تۇتۇپ يهيدۇ 

ھهم مىللىتىمىــز بىــر قىــسىم مىللهتلهردىــن .  ۆئزۈڭنىــڭ نېنىڭنــى ۆئزۈڭ تۇتــۇپ يهيــسهن

ەئينى ۋاقىتتا رهھمهتلىك سهيپىدىن ەئزىزى نېمىــشقا يېزىقىمىزنــى التىــن . ېئشىپ كېتىدۇ

ـــۈنلهي مىللىتىمىزنىـــڭ بهزى  ـــى ، پۈت ـــچه يېزىققـــا ۆئزگهرتت يېزىقـــى ائساســـىدىكى ھهرپ

دىن ېئشىپ كېتىشى ۈئچۈن، لــېكىن بــۇ ياخــشى نىــيهت مهركهزدىكىــلهر مىللهتلهردىن تېز

ــدى ــدىن قال ــدىن ەئمهل ــڭ . تهرىپى ــۇ بىزنى ــساق، بۇم ــى قولالن ــۇ يېزىقىمىزن ــز يهنه مۇش بى

ەئمــدىلىكته نــۇر . ۆئزىمىزنىڭ يېزىقــى ەئمهس، ەئرهب ھهرپــى ائساســىدا بارلىققــا كهلــگهن

مانا بۇ دانا سىياسهت، ۇئ بىزنىڭ ۇئيغۇرنى بهكرى سهيپىدىن ەئزىزىنىڭ يولىنى تۇتۇۋاتىدۇ، 

تهرهققى تاپقۇزماقچى، ەئمما يېزىقىمىزنى قۇربان قىلىش ائرقىلىق قىلماقچى، بــۇ ائرقىلىــق 

چهت "كېيىنكى ەئۋالدالرغا ياشاش پۇرسىتى قالدۇرماقچى، نۇر بهكرى ھازىر خهنزۇالرنىــڭ 

 روناق تاپقۇزۇش، ۆئزىمىزنىــڭ ەئلنىڭ ائرتۇقچىلىقىنى ىئگىلهپ ۆئزىمىزنى كۈچلهندۈرۈپ،

دېگهن مۇساپىسىنى قايتا بېسىپ ، بىز ۇئيغۇرالرنى يېزىقتىكى " مېغىزىنى ۆئزىمىز چېقىش

ائچچىق قىسمهتلهردىن بىراقال قۇتقۇزماقچى، ەئگهر ۇئيغۇرالر يېزىــق ۆئتكىلىــدىن جايىــدا 

ڭ ائجايىــپ ۆئتــۈپ كهتــسه قالــدى ىئــشالر كېيىــنكىلهرگه ائمــانهت، مانــا بــۇ نــۇر بهكرىنىــ

مانا بۇالر بۇ داڭلىق يازغۇچى ، ەئدهبىــي . يىراقنى كۆرهرلىك بىلهن يولغا قويغان سىياسىتى

شهخسىيلهرنىڭ ىئسمى ۋه باشقا بىر قىسىم جايلىرى ( …».  تهنقىدچىلىرىمىزنىڭ پىكرى

  .)قىسقارتىلدى
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مهن بۇ ئۇچۇرنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن، بىرهر ھهپتىگىچه بىر 
ماقــاله يېزىــشنى .  هككهپ روھىي ھالهت ئىچىده ئۆتتــۈمئىنتايىن مۇر

.  ناھــايىتى كــۆپ ئويالنــدىم.  داۋامالشتۇرۇشقا قولــۇم زادىــال بارمىــدى
ئۇيغۇرالر ئىچىدىكى بىلىمى ئهڭ يۇقىرى كىــشىلهرنىڭ بىــر قىــسمى 

» قــوش تىللىــق مائارىــپ«بولغان ئۇيغۇر يازغۇچىلىرىنىڭ بهزىلىــرى 
تــۆۋهن قــاتالمالردىكى يېڭــى .  ىكهنمهسىلىــسىگه مۇشــۇنداق قارايــد

مائارىپ سىياسهتلىرىنى تۈزۈپ چىقىپ ئىجرا قىلىۋاتقان ئۇيغۇر ئهمهل 
ئهھلىلىرىـــدىن نېمىنـــى ئۈمىـــد قىلىـــش مـــۇمكىن؟  ئـــادهتتىكى 

 پۇقراالردىنچۇ؟ 
 ئويالپ باقسام، ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئالىي مهكــتهپلهرده ئۇيغــۇر 

ش تهكلىپىنى ئهڭ دهســلىپىده تىلىنى ئىشلىتىشنى ئهمهلدىن قالدۇرۇ
ئۇ ئادهم بىلىم ئهھلىمــۇ يــاكى .  بىر ئۇيغۇر ئوتتۇرىغا قويغان ئىكهن

ئىشقىلىپ ئۇ كىــشىنىڭ . ئهمهل ئهھلىمۇ، ئۇنىسى ماڭا ئېنىق ئهمهس
مهن ئۇشبۇ يازمامدا تونۇشتۇرۇپ ئــۆتكهن چهت ئهللهردىكــى تــارىخىي 

لهت مائــارىپى ۋه ئانــا پاكىتالر، تارىخىي تهجرىبه ساۋاقالر، يهرلىك مىل
پهن نهزهرىيىلىــرى، ھهمــده -تىل توغرىسىدىكى ھازىرقى زامان ئىلىم

كېلىشىملهردىن ئــانچه خهۋىــرى -بۇ جهھهتتىكى خهلقئارالىق قانۇن
مېنىــڭ ئاڭلىــشىمچه، ئۇيغــۇر .  يوق بىر ئهربــاب ئىكهنلىكــى ئېنىــق

 قوش تىللىــق«دىيارىكى باشالنغۇچ مهكتهپ ھهتتا يهسلىدىن تارتىپ 
نى يولغا قويۇش سىياسىتىنى دهســلهپته كۆتــۈرۈپ چىققــان »تهربىيه

ــكهن ــى ئى ــۇر ئهمهل ئهھل ــك ئۇيغ ــۇقىرى دهرىجىلى ــر ي ــشىمۇ بى .  كى
تۇڭگانالرنىڭ ئۆز تىلى يوق، « ھهتتا بىر يىغىندا ئاڭلىسام ئۇ كىشى

لېكىن ئۇالر بىر ئايرىم مىللهتقــۇ؟ مهن ئۇيغــۇرچىنى تــازا دېگهنــدهك 
ــۇ؟ ــر ئۇيغۇرغ ــۇ بى ــا مهنم ــمهن، ئهمم ــشاش » بىلمهي ــگه ئوخ دېگهن

 . سۆزلهرنى قىلغانىكهن
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قىــــسمىدا تهســــۋىرلهپ -2 ۋه -1  مهن ئۇشــــبۇ يازمامنىــــڭ 
ـــادىكى ب ـــدهك، دۇني ـــپ ئۆتكىنىم ـــلهرده مائارى ـــسىم دۆلهت ـــر قى ى

ۋاسىتىــسىدىن پايــدىلىنىپ يهرلىــك مىللهتلهرنــى ئاسسىمىلياتــسىيه 
يىللىرىنىڭ باشلىرىدىال باشــالنغان -1800قىلىپ يوقىتىش ئىشلىرى 

بولۇپ، نۇرغۇن مىللهتلهر مانا ئاشۇنداق سىياسهتنىڭ قۇربــانى بولــۇپ 
ولــۇپ ســانىلىدىغان ھهتتا ھازىر دۇنيادا ئهڭ ئىلغار دۆلهت ب.  كهتكهن

ئامېرىكـــا بىـــلهن كانـــادامۇ ئهينـــى ۋاقىتتـــا ئـــۆز دۆلهتلىرىـــدىكى 
بــۇ يهرده مهن .  ئىندىئانلىقالرنى مانا ئاشۇنداق ۋاسىته بىلهن يوقاتقان

ـــدىنىڭ  ـــابرال خانىم ـــۇرمهنلهرگه ئ ـــدىئانلىرى «ئوق ئامېرىكـــا ئىن
دېــگهن يازمىــسىنى بىــر قېــتىم ئوقــۇپ » تهقدىرىدىن ئويلىغانلىرىم

ئۇ ماقالىنىڭ تور بهت ئادرېــسى مۇشــۇ . قىشىنى تهشهببۇس قىلىمهنچى
ـــار ـــدا ب ـــڭ ئاخىرى ـــۇردىن .  يازمىنى ـــابزاس ئۇچ ـــر ئ ـــۇقىرىقى بى ي

كۆرىۋالغىنىمىزدهك، ھازىر ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىر قىــسىم كىــشىلهر 
ئۆزلىرىنى مۇنداق ئىككــى تــالالش يولىــدىن پهقهت بىــرنىال تالالشــقا 

ئۇنىڭ بىرى ئانا تىلنى ساقالپ قېلىش، يهنه : مهجبۇر، دهپ قارايدىكهن
لېكىن، پۈتــۈن دۇنياغــا .  بىرى بولسا قولىدىكى ناننى ساقالپ قېلىش

تونۇلغـــان، پۈتـــۈن دۇنيـــا ئېتىـــراپ قىلىـــدىغان، ب د ت مـــۇ بىـــر 
مهسلىھهتچى سۈپىتىده قاراۋاتقان كهڭگېس خانىم ئۆزىنىــڭ پۈتــۈن 

ىدىكى تهتقىقاتالر ئۈچــۈن ئۆمرىنى يهرلىك مىللهتنىڭ ئانا تىلى ھهقق
ســىنىپتىن -1ئهگهر ســىز باشــالنغۇچ «سهرپ قىلىپ، ئهڭ ئاخىرىــدا 

ــا  ــۆز ئان ــسىز، ســىز ئ ــى ئۆگهنمهيدىكهن ــا تىلىڭىزن ــۆز ئان تارتىــپ ئ
ــده  ــسىز، ھهم ــۇ يوقىتى ــسىز، مىللىتىڭىزنىم ــۇ ئايرىلى تىلىڭىزدىنم

دېگهنــگه ئوخــشاش بىــر » قــولىڭىزدىكى نانــدىنمۇ ئايرىلىــسىز
ئهگهر كهڭگېس خانىمنىڭ كىم ئىكهنلىكىنى .  كهلگهنخۇالسىگه 

-1تېخىمۇ تهپــسىلىيراق بىلمهكچــى بولــسىڭىز، ئۇشــبۇ يازمىنىــڭ 
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ئهگهر ئىنگلىزچىنــى بىلــسىڭىز مۇشــۇ يازمىنىــڭ . قىــسمىنى ئوقــۇڭ
ئاخىرسىدا بېرىلگهن كهڭگــېس خانىمنىــڭ تهرجىمــالىنىمۇ كــۆرۈپ 

» مائارىـــپقـــوش تىللىـــق «بهزى دۆلهت ھۆكۈمىتىنىـــڭ .  بېقىـــڭ
ـــى  ـــا تىلن ـــلهت بالىلىرىغـــا ئان ـــده يهرلىـــك مىل ـــسىدا، ھهم توغرى
ئۆگهتمىگهنده كېلىپ چىقىدىغان يامان ئاقىۋهتلهر توغرىسىدا ئېلىپ 

ئۇنــداق قىلىــشنىمۇ .  بارغان ھېچ قانداق ئىلمىي تهتقىقــاتلىرى يــوق
لـــېكىن ئـــۇالر يهرلىـــك مىللهتلهرنـــى . ئـــانچه خـــاالپ كهتمهيـــدۇ

ســاۋاقالرغا ئىــگه -لىشتا ناھــايىتى زور تهجــرىبهئاسسىمىلياتسىيه قى
بولۇپ، ئۇالرنى بــۇ جهھهتــته دۇنيــا بــويىچه ئهڭ يــۇقىرى ســهۋىيىگه 

مهن ھــازىرغىچه ئوقۇغــان قــوش تىللىــق .  ئىــگه، دېيىــشكه بولىــدۇ
مائارىپ، يهرلىك مىللهت مائارىپى ۋه ئانا تىل توغرىــسىدىكى ئىلمىــي 

اسالنغاندا، ھازىر ئۇيغۇر دىيارىــدا ماقاله ۋه كىتابالرنىڭ مهزمۇنىغا ئاس
يولغــا قويۇلۇۋاتقــان بىــر قىــسىم مائارىــپ تــۈزۈملىرى ئۇيغـــۇر 
بالىلىرىنىڭ خهنزۇ تىل ساۋاتىنى تولۇق چىرىــدۇ، لــېكىن، ئۇالرنىــڭ 
بىلىم ئاساسىنى ھهرگىزمۇ نورمال تولۇقسىز ۋه تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپ 

 جۇڭگو جهمئىيىتىــده شۇنىڭ بىلهن ئۇالر.  سهۋىيىسىگه ئاپىرالمايدۇ
يــات مىللهتــلهر بىــلهن ھهرگىزمــۇ رىقابهتلىــشهلمهي، پهقهت خهنــزۇ 
تىلىنى ۋاسىته قىلغان تۆۋهن دهرىجىلىــك خىــزمهتلهرگىال يارايــدىغان 

ئۆزلىرىنىڭ ئانا تىلدىن تولــۇق . ئادهملهردىن بولۇپ يېتىشىپ چىقىدۇ
ئانــا تىــل شۇنىڭ بىلهن ئــۇالر ئۆزىنىــڭ بالىلىرىغــا . ساۋاتى چىقمايدۇ

شــۇنىڭ بىــلهن . بىلهن ئۇيغۇر مهدهنىيىتىنــى ئۆتكــۈزۈپ بېرهلمهيــدۇ
كهڭگېس خــانىم ۋه ب د .  ئۇيغۇر تىلى ۋه ئۇيغۇر مهدهنىيىتى يوقايدۇ

دىكـــى ئىلمىـــي » مۇتهخهسسىـــسلهر ئىلمىـــي ماقالىـــسى«ت نىـــڭ 
-1نهزهرىــــيىلهرگه ئاساســــالنغاندا، يهســــلى ۋه باشــــالنغۇچنىڭ 

ت يات تىلنىال ئۆگىتىش، ھهمــمه دهرســلهرنى يىللىقىدىن باشالپ پهقه
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يات تىلدا ئۆتۈش، يات مىللهت بىلهن يهرلىك مىلــلهت مهكتهپلىرىنــى 
-بىرلهشتۈرۈۋېتىش، يهرلىك مىلــلهت بــالىلىرىنى مهكتهپــته يېتىــپ

ئوقۇيدىغان ياتاقلىق مهكتهپنى يولغا قويۇش ئارقىلىق ئۇالرنىــڭ ئــۆز 
ق قىلىــۋېتىش، ئانــا تىلنــى ئانا تىل مۇھىتىدا ياشاش پۇرســىتىنى يــو

ــۆز  ــالىالرنى كىچىكىــدىن باشــالپال ئ مهكــتهپ ئىچىــده چهكــلهش، ب
ئۆيىدىن ۋه ئۆز مىللىــي رايونىــدىن يىــراق جــايالردىكى يــات مىلــلهت 
رايونىغا ئهۋهتىپ ئوقۇتۇش، يات تىل ئوقۇتۇشىدا كۆرۈنهرلىك نهتىــجه 
ا كۆرســهتكهن ئوقۇتقــۇچىالرنى مۇكاپــاتالش، يــات تىــل ئوقۇتۇشــىد

ــاردهم  ــسادىي ي ــڭ ئىقتى ــان مهكتهپلهرنى ــشى بولغ ــسى ياخ نهتىجى
مىقــدارىنى ئۆســتۈرۈپ بېــرىش ۋه ئۇالرنىــڭ مهكــتهپ شــارائىتىنى 
باشقىالرنىڭكىدىن جىق ياخــشى قىلىــپ بېــرىش قاتــارلىق بىــر قاتــار 
ـــسىيه قىلىـــپ  ـــر يهرلىـــك مىللهتنـــى ئاسسىمىليات ئىـــشالر دهل بى

 . رۇچىدىن ئىبارهتتۇريوقىتىشنىڭ كهم بولسا بولمايدىغان خۇ
ئۇيغۇر مائارىپىنى بهرپا «  بهزى قېرىنداشلىرىمىز ئۆز يازمىلىرىدا 

ئۇيغــۇر «مېــنىڭچه . دېگهنــدهك ســۆزلهرنى ئىــشلىتىدىكهن» قىلىش
ئۇيغــۇر . دهيــدىغان ئىــش مهۋجــۇت ئهمهس» مائارىپىنى بهرپا قىلىــش

ىــڭ مېن.  يىلالردىــال ئاللىقاچــان بهرپــا بولــۇپ بولغــان-50مائــارىپى 
بىلىشىمچه، ئاشۇ چاغدىال سابىق ســوۋېت ئىتتىپاقىــدا تهربىيىلىنىــپ 
ــۇر  ــلهن ئۇيغ ــۈچى بى ــۇنىنىڭ ك ــۇچىالر قوش ــر ئوقۇتق ــگهن بى كهل
مائارىپىنىڭ سهۋىيىسى جۇڭگو جهمئىيىتىده خېلى يۇقىرى ئــورۇننى 

يىلــى مهن شــىنجاڭ ئۇنىۋېرســىتېتىغا قوبــۇل -1978.  ئىگىلىــگهن
، ئۇيغــۇر دىيارىــدىكى بــارلىق قىلىنىــپ ئــۈرۈمچىگه كهلگهنــده

باشــالنغۇچ ۋه ئوتتــۇرا مهكتهپلهرنىــڭ ھهممىــسى ئۇيغــۇر تىلىــدىكى 
مهكتهپلهر بولــۇپال قالماســتىن، شــىنجاڭ ئۇنىۋېرســىتېتى، شــىنجاڭ 
سانائهت ئىنستىتۇتى، شىنجاڭ يېزا ئىگىلىــك ئىنــستىتۇتى، قهشــقهر 
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تــارلىق پېداگوگىكا ئىنستىتۇتى ۋه ئىلى پېداگوگىكا ئىنستىتۇتى قا
ــدىغان  ــدا دهرس ئۆتى ــسى ئۇيغــۇر تىلى ــالىي مهكتهپلهرنىــڭ ھهممى ئ
كۈچلۈك ئۇيغۇر ئوقۇتقۇچىلىرى بىلهن قوشۇنلىنىپ بولغــان ئىــكهن 

ئاشۇ ئوقۇتقۇچىالرنىڭ بىرسى ماڭا فىزىكا دهرســى بهرگهن، مهن ئهڭ (
ھۆرمهتلهيدىغان ۋه ئهڭ قايىل بولغان ئوقۇتقۇچىالرنىڭ بىرى بولغان 

ئهگهر مهن چهت «مهن داۋاملىــق .  اپپار ئابــدۇلغېنى ئىــدىئۇستازىم غ
ئهلــگه چىقىــپ كهتمىــگهن بولــسام، ئاشــۇ غاپپــار ئاكــا ئۇچرىغــان 

ــوالتتىم ــان ب ــۇ ئۇچرىغ ــسىزلىككه مهنم ــوياليتتىم»ئادالهت .  ، دهپ ئ
 73فېــۋرال كــۈنى -24ئالــدىنقى كــۈنى مهن بــۇ ئاكىمىزنىــڭ مۇشــۇ 

. ڭالپ، ئىنتــايىن قــايغۇردۇميېشىدا ئۈرۈمچىده ۋاپــات بــولغىنىنى ئــا
.)  مهرھۇمنىــڭ ياتقــان يېــرى جهننهتــته بولغــاي. ئىنتايىن ئازابالندىم

مېنىڭ بىلىشىمچه، پۈتۈن جۇڭگو بويىچه شۇ چاغدا ئالىي مهكتهپــته 
ــا تىلىــدا دهرس ئۆتهلهيــدىغان يهرلىــك مىللهتلهردىــن پهقهت  ئــۆز ئان

ه نۇرغــۇن يــاراملىق ئۇيغــۇر مائــارىپى ھــازىرغىچ.  ئۇيغۇرالرال بار ئىدى
ئۇيغــۇرالر دۆت ئهمهس، «مهســىلهن، مهن .  كىــشىلهرنى يېتىلــدۈردى

دېگهن يازمامدا تىلغا ئالغــان كىــشىلهرنىڭ كۆپىنچىــسى » ئهقىللىق
ــرى ــۇالرنىڭ بى ــۇ ش ــۇپ، مهنم ــسۇلى بول ــڭ مهھ ــۇر مائارىپىنى .  ئۇيغ

قىلىش » ئۇيغۇر مائارىپىنى بهرپا قىلىش«قىسقىسى، ھازىرقى مهسىله 
ھــازىرقى مهســىله ئاللىقاچــان بهرپــا بولــۇپ بولغــان ئۇيغــۇر . هسئهم

پۈتــۈن ئۇيغــۇرالر دۇچ كهلــگهن بىــر .  مائارىپىنىــڭ يــوق قىلىنىــشى
ئۇيغــۇر مائــارىپىنى قوغــداپ ۋه ســاقالپ «كهســكىن مهســىله بولــسا، 

مهن ھهر بىر ئۇيغــۇر قېرىندىــشىمىزنىڭ بــۇ .  تىن ئىبارهتتۇر» قېلىش
قىتتــا ئهســتىن چىقىرىــپ قويماســلىقىنى ھهقىقهتنى ھــېچ قانــداق ۋا

 . ئۈمىد قىلىمهن
  مهن ئهمدى يازمامنىــڭ ئهڭ بېــشىدا تهســۋىرلىگهن بىــر قــانچه 
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مېنىڭچه ھــازىر .  ئۇيغۇر يازغۇچىالر قىلغان سۆزلهرگه قايتىپ كېلهي
ــپ  ــانالرنى ئېلى ــر زىي ــايىن ئېغى ــكه ئىنت ــدا مىللهت ــۇر مائارىپى ئۇيغ

لتــۈرۈپ چىقىرىۋاتقــانالر ئاساســهن كېلىدىغان بۇزغــۇنچىلىقالرنى كه
ئۇيغۇرالر ئۈچۈن خهتىرى ئهڭ چــوڭ :  مۇنداق ئۈچ خىلدىكى كىشىلهر

بولۇۋاتقىنى بىرىنچى خىلدىكى كىشىلهر بولۇپ، ئۇالر توغرىــسىدا بــۇ 
شۇڭا مهن ئوقۇرمهنلهرنىڭ ئۆز . يهرده بىر نهرسه دېيىش مۇۋاپىق ئهمهس

ـــورۇنن ـــوش ئ ـــۇ ب ـــېلىپ، ب ـــشقا س ـــۇرىنى ئى ـــۆزلىرى تهپهكك ى ئ
 . تولدۇرۇۋېلىشىنى سورايمهن

 ئىككىنچــــى خىلدىكىــــسى ئهمهل ئۈچــــۈن ھهممىــــدىن ۋاز 
كېچىدىغان، ئهمهل ئۈچۈن ھهممىنى قۇربان قىلىــدىغان، سىياســىي، 
ئىجتىمائىي ۋه ئىقتىــسادىي ئــورنى يــۇقىرى بولغــان بىــلهن ساپاســى 
ــكهن  ــشىپ كهت ــايىتى چىرىكلى ــى ناھ ــۆۋهن، روھىيىت ــايىتى ت ناھ

ــانى ئۇيغــۇر . بۇالرنىــڭ ســانى كــۆپ ئهمهس.  الرئۇيغــۇر ئۇالرنىــڭ س
لېكىن ئۇالر باشــقىالرنىڭ .  پىرسهنتىنىمۇ ئىگىلىمهيدۇ5نوپۇسىنىڭ 

ئىنتايىن كۈچلۈك پايدىلىنىش قــورالى بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ مىللهتــكه 
.  كهلتۈرۈۋاتقان زىيانلىرى ئىنتايىن زور، ئىنتايىن ئېغىــر بولۇۋاتىــدۇ

قارغان نۇرغۇن زىيانالرنىــڭ ئــورنىنى كهلگۈســىده ئۇالر كهلتۈرۈپ چى
ــۇ خىلــدىكى كىــشىلهرگه ھايــاتال . تولــدۇرۇۋالغىلى بولمايــدۇ مهن ب

ــېمهن ــاتتىق غهزهپلىن ــسام ق ــرهتلىنېمهن. بول ــايىن نهپ ــا ئىنت .  ئۇالرغ
 .  خۇدايىم بۇيرۇسا تارىخ ئۇالرنىڭ تېگىشلىك جاجىسىنى بېرهر

شاشــقا مهجبــۇر بولغــان   ئۈچىنچىسى، بىلىم قهھهتچىلىكىده يا
بــۇ كىــشىلهرنىڭ .  بىــر قىــسىم ئۇيغــۇر ئهمهل ۋه بىلىــم ئهھلىلىــرى

مېڭىسى يهرلىك مىللهت مائارىپى ۋه ئانا تىل توغرىسىدىكى تــارىخىي 
ســاۋاقالر ۋه ھــازىرقى زامــان ئىلمىــي نهزهرىيىلىــرى بىــلهن -تهجــرىبه

ـــان ئهمهس ـــا ۋه -قورالالنغ ـــى ئۇچۇرالرغ ـــۇ جهھهتتىك ـــڭ ب ئۇالرنى
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بــۇ جهھهتتىكــى .  لىملهرگه ئىگه بولۇش ئىمكانىيىتى ئــانچه يــوقبى
ــم ــوق -ئىلى ــرى ي ــدىن خهۋى ــده (پهن بىلىملىرى ئهگهر مهن چهت ئهل

ــا  ــدهك پۇخت ــى ھازىرقى ــز تىلىن ــاكى ئىنگلى ــسام، ي ــان بول بولمىغ
ـــدىلىنىۋاتقان  ـــدا پاي ـــسام، مۇشـــۇنداق يازمىلىرىم ـــگهن بول بىلمى

ـــۇمكىن بو ـــاڭىمۇ م ـــشىش م ـــا ئېرى ـــوالتتىئۇچۇرالرغ ـــان ب ).  لمىغ
ئىمكانىيىتى بارالر بار دېگهن تهقــدىردىمۇ ئــۇالر بۇنــداق بىلىمــلهرگه 

شــۇنداق تۇرۇقلــۇق، بــۇ خىلــدىكى ھهر .  ئــانچه قىزىقىــپ كهتمهيــدۇ
ئىشىدا » قوش تىللىق مائارىپ«دهرىجىلىك ئهمهل ئهھلىلىرى باشقىالر 

كى ئــۆز تۈزۈپ چىققان خاتا اليىھىلهرنى پهقهت ئــۆز ھېســسىياتىغا يــا
.  ئۇالرنى ئــاۋاز بېرىــپ تهســتىقالۋاتىدۇ.  خىيالىغا تايىنىپال قولالۋاتىدۇ
ــقىالر  ــسا، باش ــاكى بولمى ــسىنى ئهكهل«ي ــشىنى » دوپپى ــسه، بې دې
مهســىلهن، ئــۇالر ئۇيغــۇر باشــالنغۇچ .  كېــسىپ ئاپىرىــپ بېرىۋاتىــدۇ

مهكتهپنــى خهنــزۇ مهكــتهپ بىــلهن بىرلهشــتۈرۈپ، ئۇنىــڭ مــۇدىرىنى 
ىلىش، ئۇيغۇر بالىلىرىنى ئۆز ئۆيى ۋه ئۆز جهمئىيىتىــدىن خهنزۇدىن ق

يىراق جايالردىكى ياتاقلىق مهكتهپته ئوقۇيدىغان قىلىش، باشالنغۇچ 
سىنىپىدىن باشــالپ پهقهت خهنــزۇ تىلىــنىال ئىــشلىتىش، ئۇيغــۇر -1

سىنىپىغا كۆچمىگىچه دهرســلىك قىلىــپ -3ئېلىپبهسىنى باشالنغۇچ 
ــ ــېچ قان ــدهك ھ ــا ئۆتمهســلىك دېگهن ــوق خات ــي ئاساســى ي داق ئىلمى

ــدۇ  ــا قويۇۋاتى ــپ يولغ ــۈزۈپ چىقى ــهتلهرنى ت ــۇقىرىقى (سىياس مهن ي
شــۇ ســهۋهبتىن ھــازىر ).  ئهھۋالالرنى توردىكى ئىنكاســالردىن بىلــدىم

قــوش تىللىــق «نۇرغــۇن ئۇيغــۇر مهكتهپلىرىــدىكى بــالىالر ئۈچــۈن 
» پهقهت خهنــزۇ تىلىــنىال ئــۆگىنىش مائــارىپى«دېگهن سۆز » مائارىپ

يهنى ھــېچ قانــداق ســاۋاتى چىقمىغــان يــات .  بولۇپ قالغىلى تۇرۇپتۇ
تىلدا باشالنغۇچنىڭ ئاساسىي بىلىملىرىنى ئۆگىنىــپ ھهزىــم قىلىــش 
مۇمكىن بولماي، خېلى كۆپ ساندىكى ئۇيغۇر مهكتهپ بالىلىرىنىــڭ 
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ئوقۇتۇش پائالىيىتى خهنزۇ تىلىنــى ئــۆگىنىش سهۋىيىــسىدىال -ئوقۇ
بۇنىڭ بىر مىسالى سۈپىتىده مۇشۇ يازمامنىــڭ (تۇ تۇرۇپ قالغىلى تۇرۇپ

بــۇ ).  ئاخىرىدىكى بىــر توردىــشىمىزنىڭ ئىنكاســىنى كــۆرۈپ بېقىــڭ
خىلدىكى ئهمهل ئهھلى ئهمهس كىشىلهر بولسا ئۆز خىيالىغا ياكى ئۆز 

رهســمىي بولمىغــان .  ھېسسىياتىغا تايىنىپ قااليمىقــان ســۆزلهۋاتىدۇ
. ه مېــنىڭچه مهســىله چــوڭ ئهمهسشهخسىي سورۇنالردا ئۇنداق سۆزلىس

لېكىن، ئۇنداق قاراشالرنى يېزىپ، خهلق ئىچىدىكى يــۇقىرى نوپــۇزى 
بىلهن ئــېالن قىلــسا، ئۇنىــڭ مىللهتــكه يهتكۈزىــدىغان زىيىنىنىمــۇ 

مهن بـــۇ خىلـــدىكى كىـــشىلهرنى .  تـــۆۋهن چـــاغلىغىلى بولمايـــدۇ
ر ئۇنىڭ ئهكسىچه، مېنىڭ ئۇالرغــا چوڭقــۇ.  ئهيىبلهشنى خالىمايمهن

لـــېكىن مهن ئـــۇالردىن قـــاتتىق ئاغرىنمـــاي .  ھېـــسداشلىقىم بـــار
مېنىــڭ ئۇالرغــا . ئۇالرغا قاتتىق ئېچىنمــاي تۇرالمــايمهن.  تۇرالمايمهن

ـــى  ـــش ئىكهنلىكىن ـــداق ئى ـــشنىڭ قان ـــى ئى ـــدىغىنىم، يېڭ دهي
ــاڭ ــۇنى قوللىم ــسىڭىز، ئ ــتىقلىماڭ. چۈشهنمى ــۇنى تهس ــوغرا. ئ -ت

چۈشىنىپ يهتمىــگهن، بــۇرۇن خاتالىقىنى ئۆزىڭىز تېخى ھېچ قانداق 
توغرىلىقى ئىسپاتلىنىپ باقمىغان ئىشالرنى يېڭى سىياســهت قىلىــپ 

ئىلمىــي ئاساســىنى .  بېكىتمهڭ ھهمــده يولغــا قويــۇپ ئىجــرا قىلمــاڭ
 .  بىلمىسىڭىز، قااليمىقان سۆزلىمهڭ

 مهن ئۇيغــۇر پــاراڭ ســورۇنلىرىدا ئهڭ كــۆپ ئىــشلىتىدىغان 
هتــته ھــېچ قانــداق بىلىمىــم يــوق مېنىڭ بــۇ جهھ«سۆزلهرنىڭ بىرسى 

مېنىــڭ بۇنــداق ئىــشالردىن ئــانچه «، بولــۇپ، يهنه بىرســى »ئىــكهن
بۇ سۆزلهرنى ئامېرىكا، يــاپونىيه .  دىن ئىبارهت» خهۋىرىم يوق ئىكهن

ۋه ياۋروپادىكى تهرهققىي تاپقان دۆلهتلهردىكى كىــشىلهرمۇ ناھــايىتى 
ــشلىتىدۇ ــۆپ ئى ــسىڭىز.  ك ــمهن، دې ــى بىلمهي ــز بىلمىگهنن  ھهرگى

ئۇنىــڭ . ھهرگىز ئابرويىڭىزغا تهسىر يهتمهيــدۇ. يۈزىڭىز تۆكۈلمهيدۇ
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.  ئهكسىچه سىزنىڭ كىشىلهر كۆڭلىدىكى ئورنىڭىز تېخىمــۇ ئۆســىدۇ
مهن چهت ئهلده . كىشىلهرنىڭ سىزگه بولغان ھۆرمىتى تېخىمۇ ئاشىدۇ

ماگىستىرلىق ئۇنۋانىنى ئــالغىچه ئوقۇغــان بىــر قــانچه ئۇيغــۇرالردىن 
ــوئال بهزى ب ــسىدا س ــشالر توغرى ــارىخىي ئى ــۇ ت ــشالر، بولۇپم ــر ئى ى

سورىغىنىمدا، ئۇالر جاۋابنى بىلمىــسىمۇ قااليمىقــان بىــر نهرســىلهرنى 
دهپ، ئۆزلىرىنى بىلىملىك قىلىپ كۆرسىتىشكه تىرىــشقان ئىــشالرنى 

ســـىزنىڭ . مهن ئـــۇالردىن ناھـــايىتى ئۈمىدســـىزلهندىم. ئـــۇچراتتىم
سىز  ئىــشىنىدىغان . ىغان ئادهملهر بارئهتراپىڭىزدا سىز ياخشى كۆرىد

سىز بىر ئىنتايىن مۇھىم ئىــش توغرىــسىدا مهســلىھهت . ئادهملهرمۇ بار
سوراشقا موھتاج بولۇپ قالغاندا، سىز قايسىسىنىڭ قېــشىغا بارىــسىز؟ 
ـــۇقىرى؟  مهن  ـــى بهكـــرهك ي ـــسىنىڭ قىممىت ســـىز ئۈچـــۈن قايسى

ئىشىنىــشىنى باشقىالرنىڭ مېنى ياخــشى كۆرۈشــىگه قارىغانــدا ماڭــا 
ــۆرىمهن ــرهك ئهۋزهل ك ــۇقىرىقى .  بهك ــىز ي ــدىكى -3ئهگهر س خىل

كىشىلهرنىڭ بىرى بولــسىڭىز، ســىزمۇ مىللهتنىــڭ تهقــدىرى بىــلهن 
ـــسه بولىـــدىغان  مۇناســـىۋهتلىك چـــوڭ ئىـــشالردا باشـــقىالر ئىشهن

 . ئادهملهرنىڭ بىرى بولۇشقا تىرىشىپ بېقىڭ
لمىــي پوزىتــسىيه پرىنسىپاللىق ئىــشالردا چوقــۇم ئى« ئۇيغۇرالر 
بــۇ . دېگهنگه ئوخشاش ســۆزلهرنى كــۆپ ئىــشلىتىدۇ» بولۇشى كېرهك

دېگهن نېمه، چۈشىنهمسىز؟  ستېفېن » پرىنسىپاللىق ئىش«يهردىكى 
ئىــش «ئهپهنــدى ئۆزىنىــڭ ) »Stephen Covey«ئىنگلىزچه (كوۋېي 

دېگهن كىتابىدا مۇنــداق » ئۈنۈمى يۇقىرى كىشىلهرنىڭ يهتته ئادىتى
نسىپ بىلهن قىممهت كۆز قارىشى ئوتتۇرىــسىدىكى پهرقنــى پرى: دهيدۇ

پرىنـــسىپ دېگىنىمىـــز تهبىئـــى . بىلىـــۋېلىش ئىنتـــايىن مـــۇھىم
ئۇ بىز ئۈچۈن بىر تاشقى نهرسه بولــۇپ، ئــۇ .  قانۇنىيهتلهردىن ئىبارهت

ئــاخىرقى ھېــسابتا بىزنىــڭ ھهركىتىمىزنىــڭ نهتىجىــسىنىڭ قانــداق 
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ارىــشى بىــز ئۈچــۈن ئىچكــى قىمــمهت كــۆز ق.  بولۇشىنى بهلگىلهيــدۇ
ئۇ سۇبيېكتىپ بولىــدۇ، ھهمــده بىزنىــڭ ھهرىكىتىمىــزگه .  نهرسىدۇر

ـــدۇ ـــى ئۆتهي ـــدىغان رولن ـــك قىلى ـــشىلهرنىڭ .  يېتهكچىلى مهن كى
.  پرىنسىپنى قهدىرلهيدىغان بىر دهرىجىگه يېتىشىنى ئۈمىــد قىلىــمهن
ز، شۇنداق بولغاندىال سىز ھازىر ئۈمىد قىلغان نهتىجىگه ئېرىشهلهيسى

ھهمده شۇ ئارقىلىق كهلگۈسىده تېخىمــۇ زور نهتىجىــلهرگه ئېرىــشىش 
قــا » ئۈنۈملــۈك ئىــش قىلىــش«مېنىــڭ .  ئۈچۈنمــۇ يــول ئاچااليــسىز

ــۇ ــام ئهنه ش ــدىغان ئېنىقلىم ــدىن .  بېرى ــڭ، جۈملى ــر ئادهمنى ھهر بى
قىمــمهت كــۆز قارىــشى .  جىنايهتچىلهرنىڭمۇ قىممهت كۆز قارىشى بار

پرىنــسىپ بولــسا ئاشــۇ .   باشــقۇرىدۇكىــشىلهرنىڭ ھهرىكىتىنــى
.  ھهرىكهتلهرنىـــڭ نهتىجىـــسىنىڭ قانـــداق بولۇشـــىنى بهلگىلهيـــدۇ

-بىزنىڭ ئۇنىڭــدىن خهۋىرىمىــز بــارمۇ. پرىنسىپ بىزگه بېقىنمايدۇ
-يــوق، بىــز ئــۇنى يــاقتۇرىمىزمۇ-يوق، بىز ئۇنى قوبۇل قىلىمىزمــۇ

ق يــو-يوق، ئۇنىڭغا بوي ســۇنىمىزمۇ-يوق، ئۇنىڭغا ئىشىنىمىزمۇ
دېگهنلهرنىڭ قانداق بولۇشىدىن قهتئىينهزهر، پرىنــسىپ ئــۆز رولىنــى 

مهن شــۇنى چوڭقــۇر تونــۇپ يهتتىمكــى، .  جــارى قىلدۇرۇۋېرىــدۇ
ــسىدۇر ــارلىق گــۈزهل ئهخالقالرنىــڭ ئانى كهمتهرلىــك . كهمتهرلىــك ب

 ئىــشالرنى كــونترول ،ئىشالرنى كــونترول قىلىــدىغىنى بىــز ئهمهس«
ىز ئۆزىمىزنى پرىنسىپقا ئاتا قىلىشىمىز شۇڭا ب. قىلىدىغىنى پرىنسىپ

. ئىشالرنى ئىداره قىلغۇچى دېگهن بىــز«غۇرۇر بولسا .  ، دهيدۇ»كېرهك
بىزنىــڭ قىمــمهت كــۆز قارىــشىمىز بىزنىــڭ ھهرىكىتىمىزنــى ئىــداره 
قىلىدىغان بولغاچقا، بىــز ئــۆز ھايــاتىمىزنى ئــۆزىمىز خالىغــان يــول 

 ئاشــۇنداق قىلــسىڭىز ســىز.  ، دهيــدۇ»بىــلهن ياشىــساق بولۇۋېرىــدۇ
لېكىن، سىزنىڭ ھهرىكىتىڭىزنىڭ نهتىجىسىنى سىزنىڭ . بولۇۋېرىدۇ

شۇڭالشــقا .  قىممهت كۆز قارىشىڭىز ئهمهس، پرىنسىپالر بهلگىلهيــدۇ
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ــرهك ــشىمىز كې ــسىپالرنى قهدىرلى ــز پرىن ــىدىقنىڭ (.  بى ــن س ئهركى
دېگهن ســۆز بىــلهن » قىممهت كۆز قارىشى«ئىنگلىز تىلىدا : ئىزاھاتى

دېـــگهن ســـۆزنى » value«دېـــگهن ســـۆزگه بىـــرال » قهدىـــرلهش«
 ). ئىشلىتىدۇ

  مهن بۇ بىر ئــابزاس ســۆزنى بــۇ يهرگه نــېمه ئۈچــۈن قىــستۇرۇپ 
قويدۇم، بىلهمسىز؟  مېنىڭ مهقــسىتىم يهنىــال مۇنــداق بىــر نهرســىنى 

كهڭگـــېس خـــانىم قاتـــارلىق خهلقئـــارالىق : تهكىـــتلهپ قويـــۇش
 60كهڭگېس خانىم ھــازىر (بارغان مۇتهخهسسىسلهر بىر ئۆمۈر ئېلىپ 

ئىلمىي تهتقىقاتالر ئاساسىدا خۇالســىلهپ چىققــان ) ياشتىن ھالقىپتۇ
نىــڭ كونتروللــۇقى بىــلهن ۋۇجۇدقــا » پرىنسىپالر«ئىلمىي يهكۈنلهر 

چىققان ئىشالر بولۇپ، ھــازىر ئۇيغــۇر دىيارىــدا يولغــا قويۇلۇۋاتقــان 
بهزى بىــر غهيرىــي تــۈزۈمى بولــسا » قوش تىللىق مائارىــپ«ئاتالمىش 

نىــڭ يېتهكچىلىكىــده مهيــدانغا كهلــگهن » قىممهت كــۆز قارىــشى«
دىــن كېلىــپ چىققــان » قىممهت كۆز قارىــشى«بۇنداق .  نهرسىلهردۇر

» پرىنسىپالر«ھهرىكهتلهرنىڭ ئاقىۋىتىنى كونترول قىلىدىغىنى ئاشۇ 
بولغاچقا، ئۇنىڭدىن ئاللىبۇرۇن ئىسپاتلىنىپ بولغــان ئــاقىۋهتلهرگه 

اش يامان ئاقىۋهتلهر كېلىپ چىقىــپ، ئۇيغــۇرالر ۋهيرانچىلىققــا ئوخش
 . ئۇچرايدۇ

ــدىنقى  ــڭ ئال ــور 4 مېنى ــۇر ت ــا ئۇيغ ــا قارىت ــق يازمامغ  قېتىملى
بىــز قانــداق «بهتلىرىگه يېزىلغان ئىنكاســالردا نۇرغــۇن ئوقــۇرمهنلهر 

مهن ئۆزۈم .  دېگهن سوئالنى كۆپ قېتىم سوراپتۇ» قىلىشىمىز كېرهك
ئانــداق قىلىڭــالر، مۇنــداق «ۇرۇۋېلىپ، ۋهتهندىكىلهرگه چهت ئهلده ت

ئۇنــداق قىلــسام ئادالهتــسىزلىك . دېسهم مۇۋاپىق بولمايــدۇ» قىلىڭالر
شۇڭا مهن ھازىرغىچه پهقهت قــانۇن ئىچىــده تــۇرۇپ .  قىلغان بولىمهن

ھــازىر .  قىلغىلى بولىــدىغان بهزى ئىــشالرنىال تىلغــا ئېلىــپ ئۆتتــۈم
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ئۇنىــڭ .  نداق ئىشالردىن يهنه ئىككىسى بــارقىلغىلى بولىدىغان ئاشۇ
ھهققىــدىكى » يهرلىك مىلــلهت مائــارىپى ۋه ئانــا تىــل«بىرى، مېنىڭ 

بارلىق يازمىلىرىمنى بىرلهشتۈرۈپ، بېسىپ چىقىرىشقا قۇاليلىــق بىــر 
مهســىلهن، خهتلىرىنــى كىچىــك، قــۇر (ھــۆججهت قىلىــپ تهييــارالپ 
ىقىرىپ، ئۇنى ئۇيغــۇر ، ئۇنى بېسىپ چ)ئارىلىقلىرىنى ئىخچام قىلىپ

ــارلىق چــوڭ كىچىــك ئۇيغــۇر -مائارىــپ ساھهســىده ئىــشلهۋاتقان ب
ئهگهر بــۇ يــازمىالرنى .  ئهمهلدارالرغا بىر نۇسخىدىن يهتكۈزۈپ بېــرىش

ــسا،  ــدىغان بول ــسىرىتىپ قويى ــارقىتىش ســىزنى ســهل ئهن ــنهن ت ئهي
ـــسىنى  ـــڭ ھهممى ـــقان مهزمۇنالرنى ـــۆزۈم قوش ـــدىكى مهن ئ ئۇنىڭ

مېنىــڭ ئىــسمىمنى ئۆچۈرۈۋهتــسىڭىزمۇ .  لۇۋېرىــدۇئېلىۋهتــسىڭىز بو
 نهپهر خهلقئــــارالىق 4شــــۇنىڭ بىــــلهن ئــــۇ پهقهت .  بولۇۋېرىــــدۇ

ئهگهر . مۇتهخهسسىــسلهرنىڭ ماقالىــسىنىڭ قىسقارتىلمىــسى بولىــدۇ
ــاكى  ــق ئهمهس ي ــدهك قۇاليلى ــشىڭىز دېگهن ــپ بېرى ــىزنىڭ ئاپىرى س

لۇقمايــدىغان ئهندىشىسىز ئهمهس بولسا، ئۇنى سىزنىڭ ئهندىشىگه يو
ــۇن ــىڭىزنىڭ تونۇشــى يهتكــۈزۈپ بهرس ــاكى تونۇش ــىڭىز، ي . تونۇش

ئىـــشقىلىپ مېنىـــڭ بـــۇ يهردىكـــى ئۈمىـــدىم، ئۇيغـــۇر مائـــارىپى 
ساھهسىدىكى ئۇيغۇر ئهمهلــدارالر ھــېچ بولمىغانــدا بــۇ ماقــالىنى بىــر 

مهن بــۇ يــازمىالرنى تهييــارالش ئۈچــۈن .  قېتىم ئوقۇپ قويغان بولــسا
ئۆزۈمنىــڭ . م ئېلىش كــۈنلىرىنى ســهرپ قىلــدىمئۆزۈمنىڭ نۇرغۇن ده

كهسپىي ساھهسىده ئىنگلىزچه ئىلمىي ماقــاله يېزىــپ ئــېالن قىلىــش 
بولسا بۇ يازمىالرنىڭ .  پۇرسهتلىرىنىڭمۇ بىر قىسمىنى قۇربان قىلدىم

ئۇيغۇر مائارىپىدىكى ھازىرقىدهك خاتا .  كۈچىدىن تولۇق پايدىالنساق
ادهتتىكى پــۇقراالر قىالاليــدىغان سىياســهتنى ئــۆزگهرتىش ئىــشىدا، ئــ

بىر قىسىم ئىشالرنى چوقــۇم . قىاللمايدىغان ئىشالرمۇ كۆپ. ئىشالر بار
شــۇڭا .  ئۇيغۇر ئهمهلدارلىرى ئارقىلىقال ۋۇجۇدقــا چىقــارغىلى بولىــدۇ
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ئــۇالر ھــازىرقى زامــان مائارىپــشۇناسلىقى، جهمئىيهتــشۇناسلىقى، 
ـــىدىكى  ـــسخولوگىيهسى ساھهس ـــشۇناسلىقى ۋه پ ـــى تىل ـــۇ يېڭ ب

 . بىلىملهردىن خهۋهردار بولۇپ قالغان بولسا
-2يىلــى -2009  يهنه بىــر ئىــش، شــىنجاڭ مائارىــپ نــازارىتى 

ئاپتونوم رايوننىــڭ ئــۇزۇن مهزگىللىــك مائارىــپ «كۈنى -18ئاينىڭ 
ئىسالھاتى ۋه مائارىپنى تهرهققىي قىلدۇرۇش پىالنىغــا پىكىــر ئــېلىش 

قتــۇرۇش توغرىــسىدا تۆۋهنــدىكى بۇ ئۇ.  نى ئېالن قىلىپتۇ»ئۇقتۇرۇشى
 : تور بهتلىرىده تهپسىلىي ئۇچۇرالر بار ئىكهن

http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-60986.html  
http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-61093.html  

ــسىنىڭ قانچىلىــك  ــۇ پائالىيهتنىــڭ ســهمىمىيلىك دهرىجى مهن ب
ى كهڭ ئۇيغــۇر خهلــق ئهگهر دىيارىمىزدىك. ئىكهنلىكىنى بىلمهيمهن

ئاممىسى مۇۋاپىق كۆرسه، بۇ پۇرسهتنى قولــدىن بهرمهي، نــۆۋهتتىكى 
مائارىــپ سىياســىتى كهلتــۈرۈپ چىقىرىۋاتقــان يامــان ئــاقىۋهتلهردىن 

مهن ئهسلىده بــۇ قېــتىم ســهل .  ئۇالرنى خهۋهردار قىلىپ قويغان بولسا
ــزچه  ــى ئىنگلى ــپ، ھېلىق ــهرپ قىلى ــت س ــۇزۇنراق ۋاقى ــك 30ئ  بهتلى

ــرهي، دهپ ما ــۇق بې ــدا تول ــبۇ يازمام ــسمىنى ئۇش ــڭ قالغــان قى قالىنى
ــدىم ــان ئى ــۇھىم .  ئويلىغ ــايىتى م ــهت ناھ ــۇقىرىقى پۇرس ــېكىن ي ل

بولــسا بــارلىق .  بولغاچقا، مهن ۋاقىتنى كېچىكتۈرۈشنى خالىمىــدىم
تهلهپ بېرىشكه -ئوقۇرمهنلهرنىڭ بۇ ئىشقا جىددىي قارىشىنى، پىكىر

 .  ىلىمهنئاكتىپ قاتنىشىشىنى ئۈمىد ق
» خهلقئارالىق ئانا تىــل بــايرىمى«كۈنىدىكى -21ئاينىڭ -2  

مۇناسىۋىتى بىلهن ئۇيغۇر دىيارىدىكى نۇرغۇن قېرىنداشــالر ناھــايىتى 
بهزىــلهر . ياخشى يازمىالرنى تهييارالپ ئۇيغۇر تــور بهتلىرىــده بېرىپتــۇ
مهن بــۇ . ھهتتا ئــۆز مهكتهپلىرىــده مهخــسۇس پائــالىيهت ئۆتكۈزۈپتــۇ
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. بىر خىل يېڭىلىق ھېس قىلدىم.  لدىن ناھايىتى خۇشال بولدۇمئهھۋا
ـــاۋاتقان  ـــده ياش ـــدىلىنىپ، مهن چهت ئهل ـــهتتىن پاي ـــۇ پۇرس مۇش
ئۇيغۇرالرنىــڭ بىــرى بولــۇش ســۈپىتىم بىــلهن ئاشــۇ قېرىنداشــالرغا 

 .  چوڭقۇر تهشهككۈرۈمنى بىلدۈرىمهن
قى ئالــدىن.    مهن ئهمدى ئهسلى ماقالىدىكى مهزمۇننى باشاليمهن

قېتىمالردىمــۇ تىلغــا ئالغىنىمــدهك، ئهســلىدىكى ئىنگلىــزچه ماقــاله 
ئىسپات بېرىش خاراكتېرىدىكى ماقــاله بولغاچقــا، قــانۇنىي نــۇقتىنى 
چىقىش قىلىپ ئېلىپ بارغان مۇالھىزىلهرمــۇ ماقالىنىــڭ خېلــى كــۆپ 

ئــۇ مــۇالھىزىلهر بــۇرۇن دېيىلىــپ . مهزمــۇنىنى تهشــكىل قىلىــدىكهن
ــتى ــۇن ئۈس ــان مهزم ــۇالھىزىلهرنى بولغ ــداق م ــا، مهن ئۇن ده بولغاچق

ــڭ  ــشتىن ئوقۇرمهنلهرنى ــۇ ئى ــۇپ، ب ــسقارتىۋهتكهن بول ــهن قى ئاساس
  . خهۋهردار بولۇپ قېلىشىنى ئۈمىد قىلىمهن

 
 ئىرقىي قىرغىنچىلىق. 3

  بىز يۇقىرىدا ھۆكــۈمران مىلــلهت تىلىــدا ئېلىــپ بېرىلىــدىغان 
مــان ئــاقىۋهتلهرنى مائارىــپ يهرلىــك مىلــلهت بالىلىرىغــا ئىنتــايىن يا

شــۇنداقال بىــز بۇنــداق .  ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغــا قويــدۇق
ــــىنى  ــــسىيه تۈس ــــۈك ئاسسىمىليات ــــايىن كۈچل ــــپ ئىنت مائارى
ـــلهن  ـــى بى ـــلهت تىل ـــك مىل ـــۇ يهرلى ـــۇڭا ئ ـــدىغانلىقىنى، ش ئالى
ــــايىن چــــوڭ رول  ــــشىده ئىنت ــــپ كېتى ــــڭ يوقىلى مهدهنىيىتىنى

 .  ئوينىغانلىقىنىمۇ بايان قىلدۇق
مهدهنىــيهت جهھهتتىكــى «  بۇنداق يوقىتىش كۆپىنچه ئهھۋالــدا 

، دهپ )»cultural genocide«ئىنگلىــزچه (» ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق
 Rahael دېــگهن ســۆزنى» ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق«.  ئاتىلىپ كهلــدى

Lemkin  تــۇنجى بولــۇپ ئــويالپ چىققــان بولــۇپ، ئۇنىــڭ قارىــشىچه
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قهت مىللهتلهرنىڭ فىزىكىلىق دېگهن سۆز په» ئىرقىي قىرغىنچىلىق«
ياكى جىسمانىي جهھهتتىن يوقىتىلىشىغىال قارىتىلغان بولماســتىن، 
بىــر مىللهتنىــڭ تۇرمۇشــىدا كهم بولــسا بولمايــدىغان نهرســىلهرنىڭ 

بىــر «بــۇ يهردىكــى .  يوقىتىلىشىنىمۇ ئــۆز ئىچىــگه ئېلىــشى كېــرهك
» وقىتىشمىللهتنىڭ تۇرمۇشىدا كهم بولسا بولمايدىغان نهرسىلهرنى ي

ـــگه  ـــڭ ئىچى ـــۈمران مىللهتنى ـــى ھۆك ـــۇ مىللهتن ـــز ئاش دېگىنىمى
ئاسسىمىلياتسىيه قىلىپ قوشۇۋېتىشنى مهقسهت قىلغان بولــۇپ، بىــر 
مىللهتنىـــڭ مهدهنىيىتـــى، تىلـــى، مىللىـــي ھېســـسىياتى، دىنـــى، 
ئىقتىــسادىي مهۋجۇتلــۇقى قاتارلىقالرنىــڭ سىياســىي ۋه ئىجتىمــائىي 

ب د ت نىــڭ .   ئــۆز ئىچىــگه ئالىــدۇقــۇرۇلمىلىرىنى بــۇزۇپ تاشالشــنى
نى تۈزۈپ چىقىش »ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇش كېلىشىمى«

ئۇقــۇمى » مهدهنىيهت جهھهتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىــق«جهريانىدا، 
كىــشىلىك ھوقــۇق ۋه ب د ت «.  ناھــايىتى ئــۇزۇن مۇنــازىره قىلىنغــان

ىرقىــي ئ«نىــڭ دهســلهپكى ھۆججىتىــده »سېكرېتارىيات باشقارمىــسى
بىــر گۇرۇپپــا ئىنــساننى مهقــسهتلىك «گه » قىرغىنچىلىق ھهرىكىتى
دېــگهن ئېنىقلىمىنــى بهرگهن، ھهمــده ئــۇنى » ھالدا ۋهيــران قىلىــش

ــيهت  ــوگىيه جهھهتتىكــى ۋه مهدهنى ــسمانىي جهھهتتىكــى، بىئول جى
بۇنىڭ .  جهھهتتىكى قىرغىنچىلىق، دهپ ئۈچ كاتېگورىيىگه ئايرىغان

ــدىكى  ــاتېگورىيه-3ئىچى ــي  «ك ــاس مىللى ــۆزىگه خ ــڭ ئ مىللهتنى
دېگهننىمــۇ ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان، » ئاالھىدىلىكىنى ۋهيــران قىلىــش

 : ھهمده تۆۋهندىكى ئىشالرمۇ ئاشۇ كاتېگورىيىگه كىرگۈزۈلگهن
بــــالىالرنى مهجبــــۇرى ھالــــدا باشــــقا بىــــر مىللهتــــكه ) 1( 

 . ئايالندۇرۇۋېتىش
دىغان بىـــر مىللهتنىـــڭ مهدهنىيىـــتىگه ۋهكىللىـــك قىلىـــ) 2( 

كىـــشىلهرنى مهجبـــۇرى ۋه سىـــستېمىلىق ھالـــدا ئـــۆز ماكانىـــدىن 
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 . قوغلىۋېتىش
ئۆزىنىڭ ئانــا تىلىنــى خۇسۇســىي تۇرمۇشــتا ئىشلىتىــشنىمۇ ) 3( 

 . چهكلهش
ئۆز ئانا تىلىدا يېزىلغان كىتابالرنى ياكى دىنىي كىتــابالرنى ) 4( 

ىنى سىستېمىلىق ھالدا يوقىتىۋېتىش، ياكى يېڭى باسما ماتېرىياللىر
 . چىقىرىشنى چهكلىۋېتىش

بىر مىللهتنىڭ تارىخىي ياكى دىنىــي خــاتىره ۋهســىقىلىرىنى ) 5( 
سىستېمىلىق ھالدا يوقىتىۋېتىش ياكى ئۇالرنى باشــقا ئىــشالر ئۈچــۈن 

 تارىخ، سهنئهت ياكى دىنىي قىممهتكه ئىگه ھــۆججهت ۋه .ئىشلىتىش
 . ىۋېتىشباشقا نهرسىلهرنى سىستېمىلىق ھالدا يوقىتىش ياكى يۆتك

ب د ت نىــڭ » مهدهنىــيهت جهھهتتىكــى ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق«
ئىقتىساد ۋه جهمئىيهت كونــسۇلى تهرىپىــدىن تهييارالنغــان يهنه بىــر 

ــۈزۈلگهن ــۇ كىرگ ــسى ئىچىگىم ــلهپكى اليىھى ــڭ دهس ــۇ .  قانۇننى ئ
ـــڭ  ـــسىدا -3اليىھىنى ـــي «ماددى ـــى ئىرقى ـــيهت جهھهتتىك مهدهنى

ــر مىللهت ــز بى ــق دېگىنىمى ــاكى قىرغىنچىلى ــى، ي ــى، دىن ــڭ تىل نى
مهدهنىيىتىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان مهقسهتلىك ھهرىكهتنــى 

دېيىلگهن بولۇپ، ئۇنىڭغا تۆۋهندىكى ئىــشالرمۇ » ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
 : كىرگۈزۈلگهن

بىر مىللهتنىڭ ئۆز ئانا تىلىنى كۈنــدىلىك تۇرمۇشــىدا يــاكى ) 1(
-ىلىــدىكى كىتــابمهكتهپلهرده ئىشلىتىشىنى چهكلهش ياكى ئــۆز ت

 . ژۇرنالالرنى بېسىپ چىقىرىش ياكى تارقىتىشىنى چهكلهش
ـــسى، ) 2( ـــسى، مۇزېيخانى ـــۆز كۇتۇپخانى ـــڭ ئ ـــر مىللهتنى بى

مهكتهپلىرى، تارىخىي خاتىره مۇنارلىرى، دىنىي بىنالىرى ياكى باشقا 
ــداق  ــاكى بۇن ــۇش ي ــشىنى توس ــلىھهلىرىنى ئىشلىتى ــيهت ئهس مهدهنى

 . نهرسىلهرنى يوقىتىۋېتىش
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  لېكىن، غهربتىكــى بىــر قىــسىم ئهللهرنىــڭ قارشــى چىقىــشى 
ئۇقــۇمى ئهڭ » مهدهنىيهت جهھهتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق«بىلهن، 

ئىرقىـــي قىرغىنچىلىققـــا قارشـــى تـــۇرۇش «ئـــاخىرى ب د ت نىـــڭ 
قارشى چىققۇچىالرنىــڭ ئاساســلىرى . غا كىرگۈزۈلمىدى» كېلىشىمى

 : مۇنۇالردىن ئىبارهت
ىڭ جىسمانىي جهھهتتىن ۋهيــران قىلىنىــشىنىڭ بىر مىللهتن) 1( 

دهرىجىسى ئۇالرنىڭ مهدهنىيىتىنىڭ يوقىتىلىــشىغا قارىغانــدا تېخىمــۇ 
 . ئېغىر بولىدۇ

مهدهنىيهت جهھهتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق نۇرغۇن ســاختا ) 2( 
 .  ئهرزلهرنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرىدۇ

ي مهدهنىــيهت جهھهتتىكــى ئىرقىــ» ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق«) 3( 
قىرغىنچىلىقنىمۇ ئــۆز ئىچىــگه ئالــسا، ئوخــشىمىغان مهدهنىــيهت ۋه 
ــسىيه قىلىنىــشىنى چهكــلهپ  تىلــدىكى مىللهتلهرنىــڭ ئاسسىمىليات

 . قويىدۇ
  كۈلكىلىــك يېــرى شــۇكى، ئامېرىكــا ۋه كانــادا قاتــارلىق بىــر 
ــيهت جهھهتتىكــى  ــلهر مهدهنى ــگهن ۋهكىل ــسىم دۆلهتلهردىــن كهل قى

ــى  ــي قىرغىنچىلىقن ــۇرۇش ئى«ئىرقى ــا قارشــى ت ــي قىرغىنچىلىقق رقى
ـــشىمى ـــۆزى » كېلى ـــڭ ئ ـــك مىللهتلهرنى ـــده يهرلى گه كىرگۈزگهن

ـــسىرىدى ـــايىتى ئهن ـــشىدىن ناھ ـــتىدىن ئهرز قىلى ـــن (. ئۈس ئهركى
 بهتلىــك كىتابىــدا 800كهڭگــېس خانىمنىــڭ : ســىدىقنىڭ ئىزاھــاتى

ئېيتىلىــشىچه، يــۇقىرىقى ئىــشقا قارشــى چىققــان دۆلهتــلهر ئىچىــده 
 .)  ئىكهنجۇڭگومۇ بار

نــى ب د ت     » مهدهنىــيهت جهھهتتىكــى ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق  «
تېكىــستىنىڭ ئىچىــگه » ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق كېلىــشىمى«نىــڭ 

كىرگۈزۈلمىگىنى ئاشۇ كېلىشىمنىڭ يۇقىرىدا ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان 
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سىياسهت ۋه ھهرىكهتلهرگه قارىتا قوللىنىش دائىرىسىنى زور دهرىجىده 
 يىللىرىنىــڭ ئاخىرلىرىــدا ب د ت    -1940لــېكىن، .  چهكــلهپ قويــدى

نىڭ بۇ كېلىشىمى رهسمىيلهشكهندىن بۇيان، ئاز سانلىق مىللهتلهرنى 
قوغداش توغرىسىدا باشقا نۇرغۇن مۇھىم خهلقئارالىق قانۇنالر ۋۇجۇدقا 
كهلگهن بولۇپ، ئاسسىمىلياتسىيه سىياســىتى ھــازىر مۇناســىۋهتلىك 

ــت ك ــۆلچهملهرگه زى ــارا ئ ــهكىللهندى خهلقئ ــۋال ش ــدىغان ئهھ ېلى
مهسىلهن، تور بهت ئادرېسى مۇشۇ يازمىنىڭ ئاخىرسىدا بېرىلگهن، ب (

مهدهنىــي ۋه سىياســىي ھوقــۇق «يىلىــدا ماقۇلالنغــان -1992د ت نىڭ 
ـــشىم ـــسىدىكى خهلقئـــارا كېلى ـــاراڭ» توغرى ـــۇ ).  گه ق ـــراق، ب بى

هن، كېلىشىملهر ئاسسىمىلياتسىيه سىياسهتلىرىنى مهنئى قىلغان بىل
ئىرقىــي «ب د ت نىــڭ .  ئۇالرنى بىر خىل جىنايهت، دهپ ھېسابلىمايدۇ

مۇ بىر جــانلىق ھــۆججهت بولــۇپ، ئۇنىــڭ » قىرغىنچىلىق كېلىشىمى
مهزمــۇنى ۋه قوللىنىلىــشى بۇنىڭــدىن كېيىنمــۇ داۋاملىــق تهرهققىــي 

 . قىلدۇرۇلىدۇ
ده ئىرقىــي » ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى تۇرۇش كېلىشىمى  «
بىــر مىللىــي، ئېتنىــك : چىلىققا مۇنداق ئېنىقلىمــا بېــرىلگهنقىرغىن

ياكى دىنىي گۇرۇپپىنىڭ ھهممىسى ياكى بىر قىسمىنى يوقىتىۋېتىش 
ــكهت ــداق ھهرى ــان ھهر قان ــپ بېرىلغ ــۈن ئېلى ــۇ يهرده .  ئۈچ گهرچه ب

دېگهن سۆز ئاالھىده تىلغا ئېلىنمىغــان بولــسىمۇ، » يهرلىك مىللهت«
وخــشىمىغان ئېتىكلىــك نۇقتىــسىدىن ھــېچ بولمىغانــدا ئۇالرنىــڭ ئ

ــ ــر خى ــڭ بى ــدا، ئۇالرنى ــپ ئېيتقان ــسانالر لئېلى ــدىغان ئىن  قوغدىلى
 .  گۇرۇپپىسىغا تهۋه ئىكهنلىكىده ھېچ قانداق شهك يوق

ــشىمى  « ــۇرۇش كېلى ــى ت ــا قارش ــي قىرغىنچىلىقق -2» ئىرقى
 پــاراگرافى ئاساســىي جهھهتــتىن بىــر مىللهتنىــڭ 5ماددىــسىنىڭ 

 : ن ۋهيران قىلىنىشى توغرىسىدا سۆزلىگهنجىسمانىي جهھهتتى
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  ئۆلتۈرۈلۈشى ڭبىر مىللهت ئهزالىرىنى) ئا(
بىر مىللهت ئهزالىرىغا ئېغىــر دهرىجىــدىكى بهدهن زهخمىــسى ) ب(

 پهيدا قىلىش 
بىر مىللهتنىڭ تۇرمــۇش شــارائىتىغا قهســتهن بۇزغۇنچىلىــق ) چ(

 قىلىش 
، ھهمــده بــۇ ئۇالرنى بىئولوگىيه جهھهتــتىن ۋهيــران قىلىــش) د(

مىللهتنىڭ تۇغــۇپ كۆپىيىــشىنى توســۇش ئۈچــۈن مهخــسۇس تهدبىــر 
 . قوللىنىش

بىــر مىلــلهت ئهزالىرىنىــڭ بهدىــنىگه ) ب(  بۇ يهردىكى پــاراگراف 
زهخمه كهلتۈرۈشنىال ئۆز ئىچىگه ئېلىــپ قالماســتىن، ئۇالرغــا روھىــي 

ولسا ب) ئا(پاراگراف .  جهھهتته زهخمه كهلتۈرۈشنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
ــالىلىرىنى مهجبــۇرى ھالــدا باشــقا بىــر مىللهتــكه  بىــر مىللهتنىــڭ ب

 . ئايالندۇرىۋېتىلىشىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
ماقــالىمىزده كۆرســىتىپ ئــۆتكىنىمىزدهك، كېمهيــتمه -1 بىــز 

ئوقۇتۇشــى بالىالرنىــڭ -مائارىپ، بولۇپمــۇ ياتــاقلىق مهكــتهپ ئوقــۇ
ر ۋه مهڭگۈلــۈك روھىــي جهھهتتىكــى ســاغالملىقىغا ئىنتــايىن ئېغىــ

شۇڭالشقا بىــز ئاشــۇنداق مائارىــپ .  يامان ئاقىۋهتلهرنى ئېلىپ كېلىدۇ
يهرلىك مىللهت بالىلىرىغا ئىنتايىن ئېغىر روھىي زهخمىلهرنى ئېلىــپ 

 . كېلىدۇ، دهپ قارايمىز
 نۇرغۇن ۋاقىتالردا ياتاقلىق مهكتهپــته ئوقــۇش يهرلىــك مىلــلهت 

ــڭ ئــۆز مىللىتىــدىن پۈتــۈنلهي  ئايرىلىــپ كېتىــشىنى بالىلىرىنى
ــدى ــۈرۈپ چىقارمى ــڭ .  كهلت ــز ئۆزىمىزنى ــا، بى ــسىده -1ئهمم ماقالى

كۆرسىتىپ ئۆتكهندهك، بۇنداق بالىالر ئوقۇشنى تامــامالپ بولغانــدىن 
ــسىمۇ،  ــان بول ــتىگه قايتۇرۇلغ ــلى جهمئىيى ــڭ ئهس ــيىن ئۆزىنى كې
ــان  ــلهن بولغ ــسى بى ــا ئائىلى ــى، ھهتت ــى، تىل ــڭ مهدهنىيىت ئۆزىنى
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.  سىخولوگىيه جهھهتــتىن مهڭگــۈ ئۈزۈلــۈپ كهتــكهنمۇناسىۋىتى پــ
يهنى، بۇنداق مائارىــپ يــۇقىرىقى بــارلىق باغلىنىــشالرنى تهلتۆكــۈس 

ئهمما، ئهڭ مۇھىم يېرى شۇكى، ياتــاقلىق مهكــتهپ .  بۇزۇپ تاشاليدۇ
ئوقۇتۇشى بالىالرنىڭ ئهسلى جهمئىيىتىدىن فىزىكىلىق جهھهتتىنمــۇ 

ــۈرۈپ چىقىر ــشىنى كهلت ــدۇمهڭگــۈ ئايرىلى ئهركىــن ســىدىقنىڭ  (ى
ـــاتى ـــۇش : ئىزاھ ـــڭ ئوق ـــۇر بالىالرنى ـــان ئۇيغ ـــده ئوقۇغ ئىچكىرى

ــشلهپ  ــده ئى ــۆمرىنى ئىچكىرى ــۈن ئ ــى پۈت ــدىن كېيىنك پۈتتۈرگهن
 .  )ئۆتكۈزۈشى مۇشۇ ئهھۋالنىڭ بىر تىپىك مىسالىدۇر

 ياتاقلىق مهكتهپ بىر مىلــلهت بــالىلىرىنى مهجبــۇرى ھالــدا يهنه 
بۇنىــڭ بىــر .  ىــدۇ، دهپ قاراشــقا بولىــدۇبىــر مىللهتــكه ئۆزگهرتىۋېت

ــاقلىق مهكــتهپكه  ــالىالرنى ئــۆز ئائىلىــسىدىن ئايرىــپ يات مىــسالى ب
ئهممــا، .  بېرىشقا فىزىكىلىــق جهھهتــتىن مهجبۇرالشــتىن ئىبــارهتتۇر

دۆلهت ھۆكۈمىتىنىڭ ياتاقلىق مهكتهپنــى يولغــا قويۇشــتا ئىنتــايىن 
 بولغــانلىقتىن، كۈچلۈك بېسىمى ۋه يوشۇرۇن مهجبۇرالش كۈچى بــار

ئۇالرنىڭ ئهمهلىي فىزىكىلىق ۋاسىتىلهرنى بىۋاســىته ئىشلىتىــشىنىڭ 
بۇنداق ئهھۋال ياتاقلىق مهكتهپ ناھــايىتى ئهپچىللىــك .  ھاجىتى يوق

ـــا ـــلهت ئات ـــك مىل ـــۇپ، يهرلى ـــا قويۇل ـــلهن يولغ ـــانىلىرى -بى ئ
دهپ » بالىلىرىمىزنى ياتاقلىق مهكتهپكه بهرمهي قۇتۇاللمايدىكهنمىز«

مانا بۇ .  دىغان دهرىجىگه كهلگهن ۋاقىتتا تېخىمۇ شۇنداق بولىدۇقاراي
ئىدىيىــدىن «گالــدۇڭ ئوتتۇرىغــا قويغــان ئــۈچىنچى كــۈچ، يهنــى 

بــۇنى بىــر : ئهركىن سىدىقنىڭ ئىزاھاتى(.  تىن ئىبارهت» پايدىلىنىش
ــانى« ــراممىالش جهري ــۈلنى پروگ ــۈنلهي » كۆڭ ــقىمۇ پۈت دهپ قاراش

ىنىپ بېقىنــدى مىللهتنــى بويــسۇنغۇچى   ئىدىيىدىن پايــدىل.)بولىدۇ
مىللهتچىلىك ئورنىنى مهجبۇرى قوبۇل قىلدۇرۇش ۋه ئاشۇنداق ئورۇننى 
ئىزچىلالشتۇرۇشقا تۆھپه قوشقۇزۇش ۋاقتىدا، ھۆكــۈمران ئورۇنــدىكى 
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 :  جهرياندىن پايدىلىنىدۇ3مىللهت مۇنداق 
ــده)1(  ــى، قائى ــى، مهدهنىيىتىن ــڭ تىلىن ــدار مىللهتنى -ھۆكۈم

ىنى، ئهنئهنىــسىنى، تهشــكىلىي قۇرۇلمىــسىنى، تهرهققىيــات نىزاملىر
ــاپ  ــشىنى ماخت ــۆرمهت قىلى ــا ھ ــشىلىك ھوقۇقق ــسىنى ۋه كى سهۋىيى

 .  كۆككه كۆتۈرۈش
ــاكى بېقىنــدى مىللهتنىــڭ تىلــى، ) 2(  ــلهت ي ــاز ســانلىق مىل ئ

نىزاملىـــرى، ئهنئهنىـــسى، تهشـــكىلىي -مهدهنىيىتـــى، قائىـــده
 كىــشىلىك ھوقۇققــا ھــۆرمهت قۇرۇلمىسى، تهرهققىيات سهۋىيىــسى ۋه

قىلىشى قاتارلىقالرنىڭ قىممىتىنى چۈشۈرۈپ، شــۇ ئــارقىلىق ئــۇالرنى 
پاســۇنلۇق، قــاالق، يېڭــى تېخنولــوگىيه ۋه ئۇچــۇر دهۋرىــگه -كونــا

 . ماسلىشالمايدىغان قىلىپ كۆرسىتىش
ھۆكۈمدار مىللهت بىلهن بېقىندى مىللهتنىڭ ئىقتىــسادىي، ) 3( 

ئارىپ، ئىجتىمائىي، تىل جهھهتلهردىكى سىياسىي، پسىخولوگىيه، ما
ــپ  ــىۋهت قىلى ــال مۇناس ــل نورم ــر خى ــىۋىتىنى بى ــدهك مۇناس ھېلىقى
كۆرســىتىش، شــۇ ئــارقىلىق ھۆكۈمــدار مىلــلهت قىلغــان ئىــشالرنىڭ 
ھهممىسىنى ياخشى ئۈنــۈم بېرىــدىغان ۋه بېقىنــدى مىللهتــكه پايــدا 

ىللهت مهسىلهن، ھۆكۈمدار م.  يهتكۈزىدىغان ئىش قىلىپ كۆرسىتىش
ــۇالرنى  ــاردهم قىلىــش، ئ ــاز ســانلىق مىللهتــكه ي قىلىۋاتقــان ئىــش ئ
مهدهنىيهتلىــــك قىلىــــش، ئــــۇالرنى زامانىۋىالشــــتۇرۇش، ئۇالرغــــا 
دېمــوكراتىيىنى ئــۆگىتىش، ئۇالرغــا ھوقــۇق بېــرىش، ھهمــده دۇنيــا 

ئهمما، ئهمهلىيهتته بولــسا .  تىنچلىقىنى قوغداش، دېگهنگه ئوخشاش
ــد ــڭ بۇن ــدى مىللهتنى ــۇالرنى بېقىن ــسۇنۇشى ۋه ئ ــا بوي اق ئهھۋالالرغ

كۆرۈنۈشته قوبــۇل قىلىــشى ھوقــۇق جهھهتتىكــى زور تهڭــسىزلىك ۋه 
دۆلهت ھاكىمىيىتىنىڭ زور ۋه يوشۇرۇن مهجبۇرالش كۈچىنىڭ تهسىرى 

 . بىلهن ۋۇجۇدقا چىققان
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ــــوۇردىهۇ ــــشۇناس پىهرره ب ــــسىيىلىك جهمئىيهت  Pierre  (  فران

Bourdieu(   بىلهن مائارىپنىــڭ » ۇرما ماقۇل بولۇشئويد«مۇ مۇشۇنداق
ئــانىالر -ئۇنىــڭ قارىــشىچه، ئاتــا.  مۇناســىۋىتىنى تهھلىــل قىلغــان

ھېلىقىــدهك ئىــشالرنى قىلمىــسا بولمايــدىغانلىقىنى ئــۆز كۆڭلىــده 
بولــۇپ » يوللــۇق ئىــش«تونــۇپ يېتىــپ، شــۇنىڭ بىــلهن ئۇالرنىــڭ 

ىالر ۋه ئــان-ئۇنىڭــدىن باشــقا، نۇرغــۇن ئاتــا.  قېلىشىغا يول قويىدۇ
بالىالر بهزى ئىــشالرغا بــوي سۇنمىــسا دۆلهت ھــاكىمىيىتى ئــۆزلىرىنى 
جىسمانىي، ئىقتىسادىي ۋه سىياسىي جهھهتــتىن جازااليــدىغانلىقىنى 
قورقىدۇ، شۇنىڭ بىــلهن ئــۆزلىرى ناھــايىتى زىيــانلىق ئىكهنلىكىنــى 

مۇشــۇنداق ۋاســىتىدىن .  تولۇق چۈشىنىدىغان ئىشالرغىمۇ قاتنىــشىدۇ
ىپ يهرلىك مىللهت بالىلىرىنى ياتاقلىق مهكتهپ ۋه شــۇنىڭغا پايدىلىن

ـــدا، دۆلهت  ـــقا مهجبۇرلىغان ـــقا مهكـــتهپلهرده ئوقۇش ئوخـــشاش باش
زومبۇلــۇق كــۈچىنى -ھاكىمىيىتىنى يېتهرلىك دهرىجىدىكى زورلــۇق

 . ئىشلهتتى، دهپ قاراشقا بولىدۇ
شۇڭالشقا، گهرچه مهدهنىيهت جهھهتتىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق 

گه » ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشــى تــۇرۇش كېلىــشىمى« نىڭ ب د ت
كىرگۈزۈلمىگهن بولسىمۇ، بىزنىڭ قارىــشىمىزچه، يهرلىــك مىلــلهت 

ئوقۇتۇشــنىڭ نۇرغــۇن -بالىلىرى ئۆز بېشىدىن كهچۈرۈۋاتقان  ئوقــۇ
تهرهپلىرىنــى ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق ھهرىكهتلىــرى، دهپ ھېــسابالشقا 

 . بولىدۇ
ئۇنىــڭ .  سمى مۇشــۇ يهرده ئاخىرالشــتىقىــ-3  ئۇشبۇ يازمىنىڭ 

ئىنــسانىيهت ئۈســتىدىن «) يهنى ئاخىرقى قىــسمى(كېيىنكى قىسمى 
 . نى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ» خۇالسه«ۋه » ئۆتكۈزگهن جىنايهت

 ئۇيغۇر تىياتىرخانىسىدا بىرهر ئۇيغۇرچه ســهھنه ىىكد مهن ۋهتهن
ن ۋهتهنده شۇڭا مه.  يىلدىن ئاشتى25ئويۇنى كۆرۈپ باقمىغىلى ھازىر 
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 لىرىنــى VCDئۇســسۇل ۋه ئىتــوت -ئىــشلهنگهن ئۇيغــۇرچه ناخــشا
يېقىنــدىن بۇيــان ھهر قېــتىم ئاشــۇنداق .  ئىنتايىن ياخشى كۆرىمهن

VCD ـــا ـــدا كالالمغ ـــىز ھال ـــدا، ئىختىيارس ـــۆرگهن ۋاقتىم ـــى ك  ن
 يىلدىن كېــيىن قانــداق 25ئۇيغۇرالرنىڭ مۇشۇنداق نهرسىلىرى يهنه «

دېــگهن ســوئال كېلىــپ، » لدىن كېيىنچۇ؟ يى50بولۇپ كېتهر؟ يهنه 
كۆزۈم ئىختىيارسىز ھالدا ئىسسىق ياش بىلهن لىق تولىدىغان بولــۇپ 

بىر قانچه كۈننىــڭ ئالدىــدا مهن ئامېرىكىــدىكى بىــر ئۇيغــۇر .  قالدى
ئۇ يېقىندا يۇرتىدىكى دادىــسىغا . تونۇشۇم بىلهن پاراڭلىشىپ قالدىم

 ماڭدۇرۇپ بىــر قــانچه يىــل تېلېفون قىلىپ، ئۆزىنىڭ ئوغلىنى يۇرتقا
ئوقۇتۇپ، شۇ ئارقىلىق ئوغلىنىڭ ئۇيغــۇر تىلىــدىن تولــۇق ســاۋاتىنى 

بــۇ «: دادىسى ئۇنىڭغا جــاۋابهن.  چىقىرىۋالغۇسى بارلىقىنى ئېيتىپتۇ
نېمه دېگىنىڭ؟ ھازىر بۇ يهرده ئۇيغۇر تىلىدا دهرس ئۆتىــدىغان بىرمــۇ 

نىدا ئۇيغــۇر تىلىــدا ئۇيغۇر ماكا.  ، دهپ جاۋاب بېرىپتۇ»!مهكتهپ يوق
دهرس بېرىدىغان مهكتهپ بولمىسا، بۇ نېمىدىن دېرهك بېرىدۇ؟ شــۇڭا 
ــدا ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان  ــۇرمهنلهردىن ئۇشــبۇ يازمى ــر ئوق مهن ھهر بى

مهن «مهزمۇنالرنى ئوبدان چۈشىنىپ ئۆزلهشــتۈرۈۋېلىپ، شــۇ ئاساســتا 
ئۇيغــۇر تىلــى ۋه مهدهنىيىتىنــى قوغــداپ قېلىــشقا نــېمه تــۆھپه 

ــااليمهن؟قو ــپ » ش ــتايىدىل ئويلىنى ــتىده ئهس ــىله ئۈس ــگهن مهس دې
ئاخىرىدا تورداشالرغا ئىككى قېرىندىشىمىز . بېقىشىنى ئۈمىد قىلىمهن

www.meripet.blogbus.com تا قالدۇرغان ئىنكاسنى ســۇنۇپ، بــۇ 
 : يازمامنى ئاخىرالشتۇرىمهن

ئوقۇمــاي . يازمىلىرىڭىز يــۈرىكىمنى ئېزىــۋهتتى«: ئىنكاس-1  
ـــ ـــدۇدې ـــدانىم كۆتۈرمهي ـــده . سهم، ۋىج ـــڭ ئىچى ـــام ئوتنى ئوقۇس

ــتىمهن ــپ كې ــدهك پۇچىلىنى ــرهك؟ . كۆيۈۋاتقان ــش كې ــداق قىلى قان
بىزنىــڭ بــۇ يهرده ئۇيغــۇرچه (خهنــزۇچه يهســلىده تۇرىــدىغان قىــزىم 
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بىر كۈنى چوشقا كۈچۈكىنىڭ بهك ئوماق ئىكهنلىكىنى، ) يهسلى يوق
تــۇرۇپال قالــدىم، .  كهپتۇچوڭ بولسا چوشقا باقىدىغانلۇقىنى ئېيتىپ

چاشــقاننىڭ -كۈلهيمۇ، يىغاليمۇ؟ كىتابلىرىنىڭ ھهممىسىده چوشقا
ھېكايىلىرى تۇرسا، شۇنى سۆزلىمهي نېمىنى سۆزلهيدۇ بۇ باال؟ قانــداق 

-قىلىش كېــرهك؟ جىيهنلىــرىمگه ياخــشى ئوقۇســىال، چوقــۇم ئــارزۇ
ر ئارمىنىغا يېتىدىغىنىنى ســۆزلهۋېتىپ، ئىشــسىز يــۈرگهن ماگىــستى

جېــنىم . دوستۇم ئېسىمگه يېتىپ، داۋاملىق سۆزلهشكه تىلىم كۆيدى
ئاكا، مهن قانداق قىلىشىم كېرهك؟ قىــزىم قانــداق قىلىــشى كېــرهك؟ 

پــانى ئالهمــدىكىلهر بــۇ دۇنيــادىكى ئىــشالرنى ': دائىم ئويالپ قالىمهن
ــا ــاللىبۇرۇن ئات ــالهم ئ ــۇ ئ ــسه، ئ ــدۇ؟ ئهگهر كۆرهلى -كۆرهلهمدىغان

ىدا دېڭىز بولغاندۇ؟ قانداق قىالرسهن باالم؟ كېيىن بوۋامنىڭ كۆز يېش
ــۇپ  ــۆر بول ــالپ، ك ــده يىغ ــۇ ئالهم ــهنمۇ؟ ئ ــقا باقارس ــتىنىال چوش راس

 » 'قاالرمهنمۇ؟
مهن …قانداق ئهھۋالىڭىز ؟ :  ساالم ئهركىن ئاكا«: ئىنكاس-2 

ــتهپكه  ــۇرا مهك ــسىز ئوتت ــۇم تولۇق ــۈرۈپ مهل ــۇش پۈتت ــل ئوق ــۇ يى ب
تهپنى باشالنغۇچتىن تارتىــپ ھهممىــسىنى بۇ مهك. ئوقۇتقۇچى بولدۇم

. بۇ بالىالرنىڭ ئۆگىنىــشى بهك ناچــار. قوش تىللىق سىنىپ قىلىۋهتتى
ئىمتىھان ئالــسا، بىــر ) ماتېماتىكا، فىزىكا، خىمىيه(بهزى پهنلهردىن 

ـــاران  ـــىنىپتىن ئ ـــدۇ3 -2س ـــاال ئۆتى ـــۇتېر .  ب ـــۆزۈم كومپي مهن ئ
الردا سۆھبهتلهشــسهم، ئوقۇتقۇچىسى، مهن ئۇالر بىلهن نۇرغــۇن ۋاقىــت

ــى ــشاش چىقت ــتىن ئوخ ــى جهھهت ــرى ئاساس ــڭ پىك ــى. ئۇالرنى : يهن
ھهممىسىده ئارزۇ بار، ئهمما ئۇالر بىز دهرس ۋاقتىدا خهنزۇچه سۆزلىسهك 

قانداقمۇ ئالىي مهكتهپكه ئۆتىمىز دېگهندهك . ھېچ نهرسه بىلهلمىدۇق 
غــا ئانــا دېمىسىمۇ شــۇ ئۇالر. ئۈمىدسىز ، ئىشهنچسىز سۆزلهرنى قىلدى

باشــالنغۇچمۇ . تىلدا دهرس سۆزلىمهي، خهنزۇ تىلىــدا دهرس ســۆزلهيدۇ
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بهزى سىنىپالرغا ھهتتــا خهنــزۇالر دهرس ئۆتىــدۇ، چۈشــىنهمدۇ . شۇنداق
پهقهت بىر سائهتلىك ۋهزىپىنــى . چۈشهنمهمدۇ رهھبهرلهرنىڭ كارى يوق

مهن بــۇ جهريانــدا بهزى . بۇنىڭغا مهكتهپمۇ خــوش. تۈگهتسىال بولىدۇ
ــۇنداق مه ــتۇرۇپ، ش ــر ئالماش ــۇ پىكى ــۇچىلىرى بىلهنم ــتهپ ئوقۇتق ك

بىزنىــڭ مائــارىپىمىز ھــازىر بىــر قــۇرۇق جازىغــا : تونۇشقا كهلــدىمكى
مهن مۇشۇ ئىشالردا ئازراق بولسىمۇ مىللىــتىم ئۈچــۈن . ئوخشاپ قاپتۇ 

ــار ــالىالرنى ياخــشى تهربىيىلىگــۈم ب شــۇ . ياخــشى ئىــش قىلغــۇم، ب
لــسام بولىــدۇ، دهپ مهســلىھهت ئــاالي ســهۋهبتىن ســىزدىن قانــداق قى

. ۋاقىت چىقىرىپ مهســلىھهت بېرىــشىڭىزنى ســورايمهن. دېگهن ئىدىم
 » .رهھمهت سىزگه

بۇ يازمىدا تىلغا ېئلىنغان شهخسلهر ۋه ۇئالرنىــڭ ەئســهرلىرىگه مۇناســىۋهتلىك تــور  

 : ائدرېسلىرى توپلىمى

 ):كونا يېزىق(قىسمى -1ۇئشبۇ يازمىنىڭ . 1 

    http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-54612-fpage-0-toread--page-1.html  

 ):كونا يېزىق(قىسمى -2ۇئشبۇ يازمىنىڭ . 2

    http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-60320.html  

 :»مۇتهخهسسىسلهر ىئلمىي ماقالىسى«ۇئشبۇ يازمىنىڭ ەئسلى مهنبهسى بولغان . 3

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

 :»ائمېرىكا ىئندىائنلىرىنىڭ تهقدىرىدىن وئيلىغانلىرىم« .4

    http://bbs.bilik.cn/viewthread.php?tid=8185&extra=page%3D4  

 :كهڭگېس خانىمنىڭ قىسقىچه ىئنگلىزچه تهرجىمىھالى. 5

    http://akira.ruc.dk/~tovesk/allpubl.htm  

 ):ىئنگلىزچه(» ىئرقىي قىرغىنچىلىق كېلىشىمى« ت نىڭ ب د. 6 

    http://www.un.org/millennium/law/iv-1.htm  

مهدهنىــــي ۋه سىياســــىي ھوقــــۇق «يىلىــــدا ماقۇلالنغــــان -1992ب د ت نىــــڭ . 7
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 ):ىئنگلىزچه(» توغرىسىدىكى خهلقائرا كېلىشىم

    http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_minori.htm  

 :»ۇئيغۇر تىلى ۋه ۇئيغۇر يېزىقلىرى«. 8

     http://www.bilik.cn/?dp-bbsthread-21470.html 

  
 

 قىسىم-4
 

  كۈنى-15ئاينىڭ -3يىلى -2009
 

بــۇ ماقــالىنى ھــېچ كىمــدىن رۇخــسهت ســورىماي، مهنبهســىنى ەئســكهرتكهن ھالــدا (

 .)لۇۋېرىدۇباشقا ھهر قانداق تور بهتلىرىده ېئالن قىلسىڭىز بو

 نهپهر 4خانىم قاتارلىق ) Kangas(مهن ئۇشبۇ يازمامدا كهڭگېس 
-21يىلــى -2008دۇنياغــا تونۇلغــان مۇتهخهسسىــسلهر تهييــارالپ، 

ب (مايغىچه ئېچىلغان بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى -2ئاپرېلدىن 
نۆۋهتلىــك دائىمىــي -7يهرلىك مهسىلىلهر توغرىــسىدىكى "نىڭ ) د ت

 بهتلىـــك ئىنگلىـــزچه 30دا دوكـــالت قىلغـــان " ســـۆھبهت يىغىنـــى
نىڭ مهزمــۇنىنى تونۇشتۇرۇشــنى " مۇتهخهسسىسلهر ئىلمىي ماقالىسى"

  . داۋامالشتۇرىمهن
 

 ئىنسانىيهت ئۈستىدىن ئۆتكۈزۈلگهن جىنايهت. 4
دېــگهن ســۆز " ئىنسانىيهت ئۈستىدىن ئۆتكۈزۈلگهن جىنايهت  "

ىقى مهزگىلىــدىكى يىلــى باشــالنغان ئوســمانىيالر ئىمپراتــورل-1915
ــۈن  ــق ئۈچ ــسىدىكى قىرغىنچىلى ــيلهر ئارى ــلهن ئهرمىنى ــۈركلهر بى ت

گهرچه بۇ ســۆز ئــۇزۇن مــۇددهت ھهربىــي توقۇنۇشــالرغا . ئىشلىتىلگهن
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ـــداق ئهمهس ھـــازىر . قارىتـــا ئىـــشلىتىلگهن بولـــسىمۇ، ھـــازىر ئۇن
ئومۇميۈزلۈك قوبۇل قىلىنغان بىر ئهھۋال شۇكى، بۇ سۆزنى تىنچلىــق 

ئىنـــسانىيهت . " ئهھۋالالرغـــا ئىشلهتـــسىمۇ بولىـــدۇمهزگىلىـــدىكى
ــايهت ــۈزۈلگهن جىن ــتىدىن ئۆتك ــكىل " ئۈس ــېمىلهردىن تهش ــڭ ن نى

ــدىغانلىغى  ــى -1998تاپى ــڭ -7يىل ــدىكى -17ئاينى ــم "كۈنى رى
 Rome Statute "ئىنگلىزچه " (خهلقئارا جىنايى ئىشالر سوتى قانۇنى

of the International Criminal Court"ىــسى ، قىسقارتىلم"ICC 
Statute " دا ئهڭ ) دهپ ئالىمهن" رىم قانۇنى"بولۇپ، تۆۋهنده مهن ئۇنى

ــۋىرلهنگهن ــۇق تهس ــڭ . تول ــم قانۇنىنى ــاددا -7رى ــسىدا -1م ئابزى
كه مۇنـــداق " ئىنـــسانىيهت ئۈســـتىدىن ئۆتكـــۈزۈلگهن جىنـــايهت"

ئۆزىنىــڭ نــېمه ئىــش قىلىــۋاتقىنىنى بىلىــپ : ئېنىقلىمــا بېــرىلگهن
ورالسىز پــۇقراالر نوپۇســىغا قارىتــا ئېلىــپ بارغــان تۇرۇپ، مهلۇم بىر ق

بهلگىلىك ساندىكى، كهڭ كۆلهملىك ياكى سىستېمىلىق ھۇجۇمدىن 
ــارهت ــسى يهنه . ئىب ــۆزنىڭ مهنى ــۇ س ــا ب ــۇ پاراگرافت ــر دۆلهت "ئاش بى

ھاكىمىيىتى ياكى بىر تهشكىالت ئۆز سىياسىتى ئــارقىلىق مهلــۇم بىــر 
دهپ " ان بىــر قاتــار ھۇجــۇمالرپــۇقراالر نوپۇســىغا قارىتــا ئېلىــپ بارغــ

بۇنداق ئىش بىر سىياسهت ھېسابلىنىشى ئۈچۈن، بىــر . كۆرسىتىلگهن
دۆلهت ھۆكۈمىتى ياكى بىر تهشكىالت ئاشۇنداق ھۇجۇمنى ئــاكتىپلىق 
ــشقا  ــپ بېرى ــۇنى ئېلى ــقىالرنى ئ ــاكى باش ــشى ي ــپ بېرى ــلهن ئېلى بى

هت ئهڭ مۇھىم يېرى شۇكى، بۇنداق ھهرىك. رىغبهتلهندۈرۈشى كېرهك
 . بىر ھهربىي ھۇجۇم بولمىسىمۇ بولۇۋېرىدۇ

 بىرىنچى قېتىملىق مۇتهخهسسىسلهر ئىلمىــي ماقــالىمىزدا بايــان 
قىلغان يهرلىك مىللهت بالىلىرى مائارىپىنىــڭ شــهكلى يۇقىرىــدىكى 

نىــڭ تهلهپلىــرىگه " ئىنسانىيهت ئۈستىدىن ئۆتكۈزۈلگهن جىنــايهت"
بولۇپمــۇ ھــازىرچه بــۇ . دۇتولۇق چۈشىدۇ، دهپ قاراشقا پۈتۈنلهي بولىــ
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پــاراگراف ئــۆز ئىچىــگه -1مــاددا -7خىل مائارىپ شهكلى رىم قانۇنى 
ئالغان ھهرىكهتلهرنىڭ بىرسى، دهپ قارىساق، بــۇ جىنــايهت ئهلــۋهتته 

شــۇنداقال . كۆپ خىلــدىكى نهرســىلهرگه ئاساســلىنىپ ئۆتكــۈزۈلگهن
غان مائارىپ دېگهن دۆلهت ھاكىمىيىتى تهرىپىــدىن ئورۇنالشــتۇرۇلىدى

ئىش بولغاچقا، بۇنداق سىياســهتنى چوڭقــۇرالپ يۈرگۈزۈشــكه دۆلهت 
بۇنــداق ھهرىــكهت . ھاكىمىيىتى كۈچىمىگهن، دېيىش ناھايىتى تهس

كولهملىــك ۋه سىــستېمىلىق بولــۇپ، پۈتــۈن مائارىــپ -چوقۇم كهڭ
 . سىستېمىسىنى مۇشۇنداق چۈشىنىشكه بولىدۇ

   
 :  ئىچىگه ئالغانھهركهتلهرنى ئۆز-رىم قانۇنى تۆۋهندىكى ئىش

 قاتىللىق ) ئا(
 قىرغىنچىلىق ) ب(
 قۇل قىلىش ) چ(
 قىستاق قىلىش -قىيىن) ف(
باســـقۇنچىلىق قىلىـــش ۋه جىنـــسىي جهھهتتىكـــى باشـــقا ) گ(

 پاراكهندىچىلىكلهر 
 تهشكىللىك ھالدا بهزى كىشىلهرنى يوق قىلىۋېتىش ) ئى(
 ئىرقىي ئايرىمىچىلىق جىنايىتى ) ج(

ۇشبۇ ماقاله بىلهن مۇناسىۋهتلىك ئىككى كىچىك   رىم قانۇنىدا ئ
مهلــۇم بىــر "پاراگراف بولۇپ، ئۇنىڭــدا ) ھ(ئۇنىڭ بىرسى . پاراگراف بار

گۇرۇپپا كىــشىلهرنى مىللىتــى، ئېتنىكلىگــى، مهدهنىيىتــى ۋه دىنــى 
دېگهن سۆزگه " جازاالش"بۇ قانۇندا ". قاتارلىقالرنىڭ ئاساسىدا جازاالش

خهلقئارا قانۇنالرغا خىالپ ھالدا، مىللىي : اقبېرىلگهن ئېنىقلىما مۇند
كىملىكى سهۋهبىدىن بىر گۇرۇپپا كىشىلهرنى ئۆزلىرىنىــڭ ئاساســىي 

ــده مهھــرۇم قىلىــش ــر دهرىجى ــدىن قهســتهن ۋه ئېغى ــز . ھوقۇقلىرى بى
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ئۆزىمىزنىڭ ئىككى پارچه ماقــالىمىزدا يهرلىــك مىلــلهت بالىلىرىنىــڭ 
ــا تى لــدا ئېلىــپ بېرىلىــدىغان مائارىــپ ھوقۇقىنىــڭ مــاھىيىتىنى ئان

ھهمــده . مهكتهپ تهربىيىسى بىلهن باغالپ تۇرۇپ تهكشۈرۈپ چىقتــۇق
يهرلىك مىللهت بالىلىرىنىڭ مهكــتهپ تهربىيىــسىنى ئــۆز ئانــا تىلىــدا 
ئېلىپ بارماسلىق مائارىپ شهكلى يهرلىك مىللهت بالىلىرىنىڭ مائارىپ 

بىزنىــڭ . قھوقۇقىنى دهپسهنده قىلىدىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتتــۇ
قارىشىمىزچه، مۇشۇنداق مائارىپ ھوقۇقى رىم قانۇنىدا تهسۋىرلهنگهن 

يۇقىرىــدا . ئاساســلىق ھوقۇقالرنىــڭ بىــر قىــسمىنى تهشــكىل قىلىــدۇ
كۆرسىتىپ ئۆتكىنىمىزدهك، مۇشۇنداق ئاساسىي ھوقۇقالردىن مهھرۇم 
قالدۇرۇشتىن كېلىــپ چىققــان ئــاقىۋهتلهر ئىنتــايىن يامــان بولــۇپ، 

شــۇنىڭ .  سىياسهتلهر مهقسهتلىك ھالدا يولغا قويۇلۇۋاتىــدۇمۇشۇنداق
ــلهت  ــك مىل ــان يهرلى ــا قويغ ــۈمىتى يولغ ــر دۆلهت ھۆك ــۈن، بى ئۈچ
بالىلىرىنىڭ مهكتهپ تهربىيىسىنى ئۆز ئانا تىلىــدا ئېلىــپ بارماســلىق 

" جــازاالش"مائارىپ سىياســىتىنى رىــم قانۇنىــدا ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان 
 .  بولىدۇبىلهن ئوخشاش، دهپ قاراشقا

 رىم قانۇنىدىكى ئۇشبۇ ماقاله بىلهن مۇناسىۋهتلىك ئىككىنچــى 
پاراگراف بولۇپ، ئۇنىڭدا ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان ) ك(كىچىك پاراگراف 

ــازاب ــقىالرغا زور ئ ــان، باش ــدىن چىقق ــسان قېلىپى ــكهت ئىن -ھهرى
ئوقـــۇبهت، يـــاكى ئـــادهم بهدىـــنىگه، روھىـــي يـــاكى جىـــسمانىي 

مه ئېلىــپ كېلىــدىغان ھهرىكهتلهردىــن ســاالمهتلىكىگه ئېغىــر زهخــ
ــارهت ــالىمىزدا كۆرســىتىپ . ئىب ــارچه ماق ــز ئۆزىمىزنىــڭ ئىككــى پ بى

ــدا  ــا تىلى ــۆز ئان ــڭ ئ ــلهت بالىلىرىنى ــك مىل ــۆتكىنىمىزدهك، يهرلى ئ
ئوقۇيالماسلىقى ئۇالر ئۈچۈن ئىنتايىن ئېغىــر ۋه مهڭگۈلــۈك روھىــي 

مۇددهتلىــك شــۇنداقال ئۇالرنىــڭ ئــۇزۇن . زهخمىلهرنــى ئېلىــپ كېلىــدۇ
ــدۇ ــپ كېلى ــانالرنى ئېلى ــر زىي ــاالمهتلىكىگىمۇ ئېغى ــسمانىي س . جى
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شۇڭالشــقا بىــز ئاشــۇنداق مائارىــپ سىياســىتى يهرلىــك مىلــلهت 
بالىلىرىنىڭ ئاساســىي ھوقــۇقلىرىنى دهپــسهنده قىلىــپال قالماســتىن، 
ـــارقىلىق روھىـــي ۋه جىـــسمانىي  ئاشـــۇنداق مائارىـــپ سىياســـىتى ئ

ئىنسان "بهتلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىشنى ئوقۇ-جهھهتتىكى زور ئازاب
  . دهپ قاراشقا بولىدۇ، دهپ ھېساباليمىز" قېلىپىدىن چىققان ھهرىكهت

 
 خۇالسه. 5

  ناھايىتى روشهنكى، يهرلىك مىلــلهت بــالىلىرى ئــۆز بېــشىدىن 
كهچـــۈرگهن ۋه ھـــازىرمۇ كهچۈرۈۋاتقـــان ھهر خىـــل شـــهكىلدىكى 

امان ۋه مهڭگۈلــۈك روھىــي كېمهيتمه مائارىپ ئۇالر ئۈچۈن ئىنتايىن ي
بۇنــداق مائارىــپ . ۋه جىسمانىي جهھهتتىكى زهخمىلهرنى پهيدا قىلىدۇ

شهكىللىرى زورلۇق كۈچى بىلهن ئهمهلگه ئاشــۇرۇلغان بولــۇپ، ئــۇالر 
. يېقىن ۋه ئۇزۇن مۇددهتلىك يامان ئاقىۋهتلهرنى كهلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ

ىلغىنىمىــزدهك، قېتىملىق ماقالىمىزدا مۇھاكىمه ق-1بىز ئۆزىمىزنىڭ 
بۇنداق مائارىپ سىياسىتى بىر قاتار كىشىلىك ھوقــۇق ئــۆلچهملىرىگه 
خىالپ بولۇپ، بىزنىڭ قارىشىمىزچه ئۇالر ھازىرمۇ بالىالرنىڭ ئاساســىي 

بۇنــداق مائارىــپ سىياســىتى يــۇقىرى . ھوقۇقىنى دهپسهنده قىلىۋاتىدۇ
ــدۇ ــان بولى ــىنى ئالغ ــش تۈس ــسىيه قىلى ــدىكى ئاسسىمىليات . دهرىجى

ــۇق  ــشىلىك ھوق ــارا كى ــدىكى خهلقئ ــازىرقى زامان ــۇ ھ ــقا ئ شۇڭالش
ئۆلچهملىرىنىڭ ئاساســى بولغــان ئــاز ســانلىق مىللهتلهرنــى قوغــداش 

 . ئۆلچهملىرىگه زىت كېلىدۇ
  بىز ئۇشبۇ ماقالىدا يهرلىك مىللهت بــالىلىرىنى ئــۆز ئانــا تىلىــدا 
ئوقۇتماســلىق مائارىــپ سىياســىتى قانــداق دهرىجىــدىكى ئىرقىــي 

ــايهت قىر ــسانىيهت ئۈســتىدىن ئۆتكــۈزۈلگهن جىن ــق ۋه ئىن غىنچىلى
گهرچه كېڭىــشىش . بولىدىغانلىقى ئۈستىده مۇھاكىمه ئېلىپ باردۇق
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نىــڭ " ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق كېلىــشىمى"ۋه خۇالسىلهش جهريانىــدا 
دائىرىسى تارايتىلغــان بولــسىمۇ، بــۇ كېلىــشىم كېمهيــتمه مائارىــپ 

يهرلىــك مىلــلهت بالىلىرىنىــڭ سىياســىتىنىڭ ئــوبيېكتى قىلىنغــان 
ــگه  ــۆز ئىچى ــۇ ئ ــۇن قىلغــان ھهرىكهتلهرنىم ــشلىرىنى مهزم كهچۈرمى

بولۇپمــۇ بىــز بــۇ خىلــدىكى . ئالىــدىغانلىقىنى كۆرســىتىپ ئۆتتــۇق
نـــى كهلتـــۈرۈپ " ناھـــايىتى ئېغىـــر روھىـــي زهخمىـــلهر"مائارىـــپ 

بىــلهن " ناھايىتى ئېغىر جىــسمانىي زهخمىــلهر"چىقىرىدىغانلىقىنى، 
مهۋجۇت بولىدىغانلىقىنى، ھهمده يهرلىك مىلــلهت بــالىلىرىنى ئورتاق 

باشقا بىر مىللهتكه مهجبۇرى ھالدا ئۆزگهرتىۋېتىشنىمۇ ئــۆز ئىچىــگه 
ئهمما، تا ھــازىرغىچه مۇشــۇنداق . ئالىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتتۇق

ھهرىكهتلهرنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىــق بولــۇپ ھېسابلىنىــشى ئۈچــۈن 
ېلېمېنــتالر بىــر مىللهتنــى فىزىكىلىــق ۋه زۆرۈر بولغــان روھىــي ئ

پسىخولوگىيىلىك جهھهتــتىن ۋهيــران قىلىــشنى ۋۇجۇدقــا چىقىــرىش 
غهرىزى بىلهن چهكلىنىپ كهلگهن بولــۇپ، بــۇ چهكلهنــمه ئاشــۇنداق 
مائارىپ سىياسىتىنى يولغا قويۇشنى بىر خىل ئىرقىي قىرغىنچىلىــق، 

بىزنىــڭ . لــدىدهپ ھېــسابالشقا زور دهرىجىــده توســقۇنلۇق قىلىــپ كه
ــشىمىزچه،  ــايهت"قارى ــسانىيهت ئۈســتىدىن ئۆتكــۈزۈلگهن جىن " ئىن

دېگهن ئۇقۇمنىڭ چهكلىمىسى جىق ئاجىز بولۇپ، ئــۇنى ھېلىقىــدهك 
ــدۇ ــشقا بولى ــىتىگىمۇ قوللىنى ــپ سىياس ــتمه مائارى ــراق، . كېمهي بى

كېمهيتمه مائارىــپ بىــلهن ئهڭ زىــچ مۇناســىۋهتلىك بولغــان جىنــايى 
ىنىڭ توغرا قانۇنىي مهزمۇنلىرى تــېخىچه ئېنىــق ئىشالر كاتېگورىيىس

ئهمهس بولۇپ، بــۇ كاتېگورىيىــدىن تولــۇق پايدىلىنىــشقا ھهر خىــل 
بىزنىــڭ قارىــشىمىزچه، كېمهيــتمه . قىيىنچىلىقالرنى تۇغدۇرۇۋاتىــدۇ

مائارىپنىڭ يالغۇز يهرلىك مىلــلهت تىلــى ۋه مهدهنىيىــتىگىال ئهمهس، 
ــىغىمۇ ــڭ تۇرمۇش ــلهت خهلقىنى ــك مىل ــر يهرلى ــدىغان ئېغى  كهلتۈرى
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. بۇزغۇنچىلىق ئــاقىۋهتلىرى ھــازىر پۈتــۈنلهي ئايدىڭلىــشىپ بولــدى 
ئهمهلىيهتته بۇ ئىشنىڭ ئايدىڭلىشىپ بولغىنىغا خېلى ئۇزۇن ۋاقىــت 

پهرمانالرغا ئوخــشاش، خهلقئــارا جىنــايى -باشقا بارلىق قانۇن. بولدى
رىــشىگه ئىشالر قانۇنىمۇ ئاشۇ قانۇننىڭ ئىچىدىكى ئىــشالرنىڭ ئۆزگى

ــدۇ ــپ ماڭى ــي قىلى ــشىپ تهرهققى ــتىدىن . "ئهگى ــسانىيهت ئۈس ئىن
ــايهت ئۇقۇمىمــۇ ئاشــۇنداق تهرهققىياتنىــڭ بىــر " ئۆتكــۈزۈلگهن جىن

ــۇپ، مۇشــۇنداق تهرهققىيــات ئهڭ  ــدىغان بول ياخــشى ئاساســى بوالالي
ئاخىرىدا كېمهيتمه مائارىــپ پائــالىيهتلىرى ۋه سىياســهتلىرىنىڭ بىــر 

بىــز ب د ت نىــڭ . ابلىنىشىغا ئېلىپ بارىــدۇخىل جىنايهت بولۇپ ھېس
يهرلىك مهسىلىلهر توغرىسىدىكى دائىمىي سۆھبهت يىغىنىدىن مۇشــۇ 
ــسىده  ــۆرۈش مهسىلى ــش ك ــداق ئى ــيىن قان ــدىن كې ــتا بۇنىڭ ئاساس

 . ئويلىنىپ بېقىشىنى تهۋسىيه قىلىمىز
 بهتلىـــك ماقالىنىـــڭ مهزمـــۇنى مۇشـــۇ يهرده 30ئهســـلىدىكى   (

 .) ئاخىرالشتى
 قى سۆزئاخىر

ــــــېس  نهپهر 4خــــــانىم قاتــــــارلىق  )Kangas ( مهن كهڭگ
قېتىملىـــــــق -1يىلىـــــــدىكى -2004مۇتهخهسسىـــــــسلهرنىڭ 

نىمــۇ تېپىــپ، ئۇنىــڭ تــور بهت " مۇتهخهسسىسلهر ئىلمىي ماقالىــسى"
ئىنگلىزچىنى . ئادرېسىنى مۇشۇ يازمىنىڭ ئهڭ ئاستىغا يېزىپ قويدۇم

انــا تىــل ھهققىــده بىلىــدىغان ھهمــده يهرلىــك مىلــلهت مائــارىپى ۋه ئ
تېخىمۇ كهڭ بىلىمگه ئېرىشىشنى ئىستهيدىغان قېرىنداشــالرنىڭ ئــۇ 

مهن . ماقــالىنىمۇ بىــر قېــتىم كــۆرۈپ بېقىــشىنى تهۋســىيه قىلىــمهن
 بهتلىك ئىنگلىزچه كىتابىنى سېتىۋېلىپ، 800كهڭگېس خانىمنىڭ 

ئــۇ كىتابتــا ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان . ئۇنى بىرهر قــۇر ۋاراقــالپ چىقــتىم
" مۇتهخهسسىسلهر ئىلمىي ماقالىــسى"نالر ھېلىقى ئىككى پارچه مهزمۇ
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دىكى مهزمــۇنالر بىــلهن ئاساســهن ئوخشىــشىپ كېتىــدىغان بولــۇپ، 
ــلهت  ــك مىل ــۋالى، يهرلى ــارقىلىش ئهھ ــڭ ت ــادىكى مىللهتلهرنى دۇني
ــىلىلهر  ــارلىق مهس ــۋالى قات ــوقىلىش ئهھ ــڭ ي ــۇ تىلالرنى ــرى، ئ تىللى

لــېكىن يهرلىــك . نالر بار ئىكهنئۈستىدىمۇ ناھايىتى تهپسىلىي مهزمۇ
ــازىرغىچه بايــان  ــل مهســىلىلىرىده ھ ــارىپى ۋه ئانــا تى ــلهت مائ مىل
قىلىنمىغان مهزمۇنالر بولمىغاچقا، مهن ئۇ كىتــاب توغرىــسىدا باشــقا 

 . ئايرىم يازما تهييارلىماسلىقنى قارار قىلدىم
-2007ب د ت نىــڭ يهرلىــك مىللهتلهرنىــڭ ھوقــۇقى ھهققىــده 

ئىسىملىك بىــر " توپباغ"ىر باياننامىسى بار بولۇپ، ئۇنى ماقۇلالنغان ب
مهن ئۇنىــڭ . قېرىندىــشىمىز ئۇيغۇرچىغــا تهرجىــمه قىلىــپ چىقىپتــۇ

ــڭ  ــۇ يازمىنى ــسىنى مۇش ــور بهت ئادرې ــى ت ــۇربىز ۋه مهرىپهتتىك ئۇيغ
مهن ئوقۇرمهنلهرنىڭ بۇ باياننامىنىمۇ . ئاخىرىسىغا كىرگۈزۈپ قويدۇم

 . تهۋسىيه قىلىمهنبىر قېتىم ئوقۇپ بېقىشىنى 
ــپ،  ــور ئارىالۋېتى ــدا ت ــپ "  مهن يېقىن ــڭ مائارى ــر دېھقاننى بى

بــۇ . دېــگهن بىــر يــازمىنى كــۆرۈپ قالــدىم" نازارىتىگه يازغان خېتــى
دېھقان قېرىندىــشىمىز ناھــايىتى ئهتراپلىــق پىكىــر قىلغــان بولــۇپ، 

ئــۇ خهتنىــڭ . قىزىققۇچىالر ئۇنى بىر قېتىم كۆرۈپ باقسا بولىــدىكهن
  .هت ئادرېسمۇ مۇشۇ يازمىنىڭ ئهڭ ئاخىرسىدا بارتور ب

 ئامېرىكىلىق مهشھۇر كىشىلىك ھوقۇق پائالىيهتچىــسى مــارتىن 
مهلۇم بىــر ئىــش : "مۇنداق دهيدۇ) Martin Luther King(لۇسېر كىڭ 

" ئۈچــۈن ئۆلۈشــنى خالىمايــدىغان ئــادهم ياشاشــقا الياقهتلىــك ئهمهس
 A man who won't die for something is not fit "ئىنگلىــزچه (

to live  .(" ــر غــۇرۇر ــر ۋىجــدان ئىگىــسى ۋه ھهر بى مېــنىڭچه ھهر بى
ئىگىسى ئۈچۈن ئۆزىنىــڭ ئانــا تىلــى ۋه مىللىــي مهدهنىيىتــى مــارتىن 

چــۈنكى . بوالاليــدۇ" بىر ئىــش"لۇسېر كىڭ كۆزده تۇتقان ھېلىقىدهك 



com.meripet.www                           ئهركىن سىدىق يازمىلىرى
    

70 

ــدراس ســۈتو  ــازغۇچى ئان ) Andras Süto(خــۇددى ۋېنگىرىيهلىــك ي
ئۆز ئانا تىلىدىن ئايرىلىشقا مهجبۇرى بولغان ئىنسان "يتقىنىدهك، ئې

مهن ئالدىنقى يازمامدا كوۋېي ". ئۆز ھاياتىنىڭ مهنىسىدىنمۇ ئايرىلىدۇ
)Covey ( نىڭ نېمه ئىكهنلىكى ھهققىــدىكى " پرىنسىپ"ئهپهندىنىڭ

مهن ئۇنىڭدىن بــۇ يهرگه . بايانلىرىدىن ئازراقىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتتۈم
 : ازراق قوشۇپ قويۇشنى مۇۋاپىق كۆردۈميهنه ئ

ــشىمىغان  ــۈن ئوخ ــاتى ئۈچ ــۆز ھاي ــشىلهر ئ ــشىمىغان كى ئوخ
مهسىلهن، ئائىله، پۇل، خىزمهت، . نهرسىلهرنى مهركهز قىلىپ تالاليدۇ

ئۆزى -تاماشا، ئۆز-كهسىپ، ھوقۇق، دوست، دىن، دۈشمهن، ئويۇن
ــارلىقالر ــسىپ قات ــر ئ. ۋه پرىن ــۇنداق بى ــۈن مۇش ــۆزىڭىز ئۈچ ــق ئ ېنى

مهركهزنى تۇرغۇزۇش ئارقىلىق، سىز ئىزچىل تــۈرده ئــۆز ھايــاتىڭىزنى 
كاپالهتكه ئىگه قىلىدىغان مۇنداق يۇقىرى دهرىجىلىك تــۆت ئامىلغــا 

-بىخهتهرلىــك، يــول باشــچىلىق، ئهقىــل ۋه كــۈچ: ئىگه بوالاليــسىز
بولۇپمۇ، ئهگهر سىز ئۆز ھاياتىڭىز ئۈچۈن پرىنسىپنى مهركهز . قۇدرهت

غۇزسىڭىز، يۇقىرىقى تــۆت ئــامىلنى تهرهققىــي قىلــدۇرۇش قىلىپ تۇر
بۇنــداق بولۇشــتىكى ســهۋهب، . ئۈچۈن پۇختا ئاســاس ھازىرلىيااليــسىز

لــېكىن، تــوغرا . نهرســىلهر داۋاملىــق توختىمــاي ئۆزگىرىــپ تۇرىــدۇ
پرىنسىپ مهڭڭۇ ئۆزگهرمهيدىغان بولۇپ، بىز ئۇنىڭــدىن ھهر ۋاقىــت 

ئــۇ خاپــا . داق نهرسىگه بېقىنمايــدۇپرىنسىپ ھېچ قان. پايدىلىنااليمىز
ئــۇ . بولۇپ قالمايــدۇ، ھهمــده بىــزگه ھهر خىــل مۇئامىلىــده بولمايــدۇ

ئــۇ مهڭگــۈ . باشقىالرنىڭ ھهرىكىــتىگه يــاكى مۇھىتقــا بېقىنمايــدۇ
ئــۇنى ئــوت . ئۇ بۈگۈن بار بولۇپ، ئهته يوق بولۇپ قالمايــدۇ. ئۆلمهيدۇ

ى ئــوغرى ئــوغرىالپ يــاكى ئــۇن. ياكى يهر تهۋرهش ۋهيــران قىاللمايــدۇ
پرىنسىپنى مهركهز قىلغان ھايات بىلهن بىلــله مهۋجــۇت . كېتهلمهيدۇ

بولىدىغان يول باشالمچى بىــلهن ئهقىــل تــوغرا يــول خهرىتىــسىدىن، 



com.meripet.www                           ئهركىن سىدىق يازمىلىرى
    

71 

ــــداق  ــــۇرۇن قان ــــىدىغانلىغىدىن، ب ــــداق يۈرۈش ــــشالرنىڭ قان ئى
ــــداق  ــــيىن قان ــــدىن كې ــــده بۇنىڭ ــــكهنلىكىدىن، ھهم يۈرۈش

توغرا يول خهرىتىسى بىزنىــڭ . ا كېلىدۇيۈرۈشىدىغانلىغىدىن ۋۇجۇدق
قايسى مهنزىلگه يهتمهكچى ئىكهنلىكىمىــز ۋه ئــۇ مهنــزىلگه قانــداق 
يېتىدىغانلىغىمىزنى ئېنىــق چۈشىنىۋېلىــشىمىزنى كاپــالهتكه ئىــگه 

بىــز ئهمهلىيلهشــتۈرگىلى بولىــدىغان ۋه ئهقىلــگه مۇۋاپىــق . قىلىــدۇ
ىن كېيىنكــى سېفىرالردىن پايــدىلىنىپ ئۆزىمىزنىــڭ بۇنىڭــد-سان

بىزنىڭ ئۆز ھهرىكىتىمىزنــى . ئىشلىرى توغرىسىدا توغرا قارار ئاالاليمىز
تالالش ئهركىنلىكىمىز بار، لــېكىن ئــۆز ئهركىمىزنىــڭ نهتىجىــسىنى 

ھهر بىر پرىنسىپ ئۇنىڭدىن كېلىــپ . بهلگىلهش ئهركىنلىكىمىز يوق
 بىز .چىقىدىغان مهلۇم تهبىئى ئاقىۋهتلهر بىلهن بىلله مهۋجۇت بولىدۇ

پرىنــسىپ بىــلهن ماسالشــقاندا ئۇنىڭــدىن ئىجــابىي نهتىــجه كېلىــپ 
بىــز پرىنــسىپنى بىــر ياققــا قايرىــپ قويــۇپ ئىــش تۇتــساق، . چىقىدۇ

ئهممــا پرىنــسىپالر ھهر . ئۇنىڭدىن سهلبىي ئاقىۋهتلهر كېلىپ چىقىدۇ
بولماسلىقىدىن قهتئىيــنهزهر -بىر ئادهمنىڭ ئۇالردىن خهۋىرى بولۇش

ــشىلهر ئ ــمه كى ــمه ھهم ــل چهكلى ــۇ خى ــا، ب ــاق بولغاچق ــۈن ئورت ۈچ
بىــز تــوغرا پرىنــسىپالرنى قــانچه كــۆپ بىلــسهك، . ئۇنىۋېرسال بولىدۇ

بىزنىڭ ئاقىالنه ئىش كۆرۈشتىكى شهخسىي ئهركىنلىكىمىزمۇ شۇنچه 
بىز ئۆز ھايــاتىمىزنى دهۋر بىــلهن مۇناسىۋهتــسىز، مهڭگــۈ . زور بولىدۇ

 ئــارقىلىق، ئۆزىمىزنىــڭ ئۆزگهرمهس پرىنــسىپالرغا مهركهزلهشــتۈرۈش
قىسقىسى، پرىنسىپ باشقا . ئۈنۈملۈك ياشىشى ئۈچۈن يول ئاچااليمىز

ــگه  ــالهتكه ئى ــنى كاپ ــا قويۇش ــوغرا ئورۇنغ ــى ت ــارلىق مهركهزلهرن ب
 . قىلىدىغان ئهڭ مۇھىم مهركهزدىن ئىبارهتتۇر

 مۇتهخهســسىس 4خــانىم قاتــارلىق بــۇ ) Kangas(كهڭگــېس 
دا " هخهسسىــسلهر ئىلمىــي ماقالىــسىمۇت"ئۆزلىرىنىڭ ئىككــى پــارچه 
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 يىلــدىن ئــارتۇق ۋاقىــت 200ئوتتۇرىغا قويغىنى بۇنىڭــدىن بــۇرۇنقى 
ئىچىده يۈز بهرگهن يهرلىك مىللهت مائارىپى ۋه ئانا تىل ساھهسىدىكى 
تارىخىي ئىشالر ئارقىلىق تولۇق ئىسپاتالنغان تــوغرا پرىنــسىپ يــاكى 

شقا ئۆزىمىزنىڭ ئانــا تىلــى شۇڭال. تهبىئى قانۇنىيهتلهردىن ئىبارهتتۇر
ۋه مىللىي مهدهنىيىتىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن، بىز ئۇيغــۇر دىيارىــدا 
چوقۇم ئۆز ئانا تىلىمىزدا ئېلىپ بېرىلىــدىغان مهكــتهپ تهربىيىــسىنى 

تۈزۈمىنىمۇ چوقــۇم ئۇنىــڭ " قوش تىللىق مائارىپ"يولغا قويۇشىمىز، 
ــرهك ــىمىز كې ــا قويغۇزۇش ــويىچه يولغ ــسى ب ــلى مهنى ــداق .ئهس  ئۇن

مهن بــارلىق . قىلماسلىق بىر مىللهتنى چوقۇم زاۋاللىققا يۈزلهندۈرىــدۇ
ئۇيغۇر ئهمهلدارالر ۋه ئۇيغــۇر مائارىپچىلىرىنىــڭ بــۇ ئىــشتىن تولــۇق 
خهۋهر تېپىشىنى، ھهمده ئورتــاق تىرىــشچانلىق كۆرســىتىپ، ئۇيغــۇر 
بـــالىلىرىنى ھـــازىرقى تۇيـــۇق يولـــدىن قۇتۇلـــدۇرۇپ چىقىـــشىنى 

 . بىلهن ئۈمىد قىلىمهنسهمىمىيلىك 
مهن بۇ يازمامنى ئىلھام توختى ئهپهندىنىڭ مۇنۇ سۆزلىرى بىلهن 

ئۇيغــۇرالر «): مهنبهســى مۇشــۇ يازمىنىــڭ ئاســتىدا(ئاخىرالشــتۇرىمهن 
ــۆۋهتته ئۆزلىرىنىــڭ  ــشىلهر ن ــسىم كى ــۇتلهق كــۆپ قى ــدىكى م ئىچى

مهن ! مهنپهئهتلىرىنى سۈكۈت ئىچىده قولدىن بېرىپ قويماقتا-ھوقۇق
ئــابرۇي -ېيتىمهنكــى، ھهر بىــر كىــشى، ھهر بىــر مىلــلهت ئىــززهتئ

جۇڭگونىڭ قانۇنى جۇڭگو پۇقرالىرى مىلــلهت، جىــنس، . ساھىبىدۇر
بــاراۋهر، دهپ ئېنىــق -ئايرىماســتىن، بــارلىق ھوقــۇقالردا بــاپ… دىن

- بىراق، رېئال تۇرمۇشتا، ئۇيغۇرالرنىڭ قانۇنىي ھوقۇق. بهلگىلىگهن
تهرىــزگه ئۇچرىماقتــا، ھهتتــا بهزى -هخلمهنپهئهتلىرى ئۈزلۈكسىز د

ھۆكۈمهت ئورگــانلىرىمۇ ھامــاقهتلهرچه بهلگىلىمىلهرنــى چىقىرىــپ، 
ــسىتمهكته ــۇرالرنى كهم ــۇرالر!! ئۇيغ ــۇق! ھه، ئۇيغ ــىلهرنىڭ ھوق -س

تهرىـــزگه ئۇچرىغانـــدا، كـــانىيىڭالرنى -مهنپههتلىـــرىڭالر دهخـــل
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ــاڭلىتىڭالر ــڭ ئ ــۆز ئاۋازىڭالرنى ــپ ئ ــاد! قويۇۋېتى ــڭ ن انلىقى ئاۋامنى
ھاكىمىيهتنىڭ . ھاكىمىيهتنىڭ ئۇياتسىزلىقىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

 ».ئۇياتسىزلىقى ئاۋامنى نادان ھالهتته قالدۇرىدۇ
 . دىن ۇئيغۇرhttp://www.meripet.orgمهرىپهت تورى : تهھرىرلىگۈچى

بۇ يازمىدا تىلغا ېئلىنغــان شهخــسلهر ۋه ۇئالرنىــڭ ەئســهرلىرىگه مۇناســىۋهتلىك تــور 

 :   سلىرى توپلىمىائدرې

ـــان -2004] 1 [ ـــى ېئـــالن قىلىنغ ـــق -1يىل ـــي «قېتىملى ـــسلهر ىئلمى مۇتهخهسسى

 ): ىئنگلىزچه(» ماقالىسى

http://www.tove-skutnabb-

kangas.org/pdf/PFII_Expert_paper_1_Education_final.pdf  

تىــن ال(يهرلىك مىللهتلهرنىڭ ھوقۇقى ھهققىــدىكى ب د ت     باياناتنامىــسى ] 2  [

 ):يېزىقى

http://www.uighurbiz.cn/forum/viewthread.php?tid=1195

&extra=page%3D1  

http://www.meripet.com/Academy/ 20090ائ_bdt.htm  

 ): كونا يېزىق( قىسمى 3ۇئشبۇ يازمىنىڭ ائلدىنقى ] 3 [

 :قىسىم-1

 http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-54612-fpage-0-

toread--page-1.html  

 :قىسىم-2

 http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-60320.html  

 :قىسىم-3

 http://bbs.salkin.cn/read.php?tid-62748.html  

 : »بىر دېھقاننىڭ ماائرىپ نازارىتىگه يازغان خېتى«] 4 [

http://bbs.xabnam.com/read.php?tid-98236.html 
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مۇتهخهسسىــــسلهر ىئلمىــــي «غــــان ۇئشــــبۇ يازمىنىــــڭ ەئســــلى مهنبهســــى بول] 5 [

 : »ماقالىسى

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/E_C19_2

008_7.pdf  

 يهرلىك مىللهت تىلى ھهققىدىكى خهلقائرا مۇتهخهسسىسلهر يىغىنلىرى ] 6  [

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/en/EGM_IL.html  

رومىــــــدىن فرانــــــسىيه ده گــــــاۇلله بېيجىــــــڭ ائيرود«: ىئلھــــــام تــــــوختى] 7 [

 :»ائيرۇدرۇمىغىچه
1178=tid?php.viewthread/forum/cn.uighurbiz.www://http

1D3%page=extra&  
  
 


