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 باشقا هالدا ئهسكهرتكهن مهنبهسىنى سورىماي، رۇخسهت هېچكىمدىن ماقالىنى )بۇ

 (بولۇۋېرىدۇ. قىلسىڭىز ئېالن بهتلىرىده تور قانداق ههر

 ئۆگىتىشنىڭ ئالدىدا تىلنى ئانا باشالنغۇچتا :مائارىپ تىللىق "قوش ئالدىنقى مهن

 "Tove Skutnabb-Kangas" يازمامدا دېگهن "ئاساسلىرى ئىلمىي

 تاپالىسام، ماتېرىيال مۇۋاپىق ئۇنىڭدا ئوقۇپ، كىتابىنى بهتلىك 800 خانىمنىڭ

 قىلىپ يازمام ئىككىنچى توغرىسىدىكى مائارىپ تىللىق قوش ئۇنى

 ئارقىلىق ئىنتېرنېت كىتابنى ئۇ مهن ئىدىم. ئالغان تىلغا تهيياراليدىغانلىقىمنى

 بۇيان يېڭىدىن مهن تهگمىدى. تېخىچه قولۇمغا كىتاب ئۇ بولۇپ، سېتىۋالغان

 تولۇقاليدىغان مهزمۇنالرنى يازمامدىكى ئالدىنقى ئۆزۈمنىڭ ماتېرىيالالردا كۆرگهن

 تىللىق "قوش دىيارىدا ئۇيغۇر ئۈستىگه ئۇنىڭ بولغانلىقى، كۆپ خېلى مهزمۇنالر

 قىلغانلىقىم هېس ئهمهسلىكىنى ئايدىڭ ئانچه ئىكهنلىكى نېمه نىڭ "مائارىپ

 مۇۋاپىق تۇرۇشنى يولالپ يازمىنى ئۇشبۇ ساقلىمايال، كىتابنى ئۇ مهن ئۈچۈن،

 كۆردۈم.

 قوش ۋه ئههۋالى مائارىپ تىللىق قوش ئهلدىكى چهت يازمامدا ئالدىنقى مهن

 كۆرگهن مهن ئۆتتۈم. چۈشهندۈرۈپ قىسقىچه نهزهرىيىسىنى مائارىپ تىللىق

 توغرىسىدىكى مائارىپ تىللىق قوش قهدهر هازىرغا ئاساسالنغاندا، ماتېرىيالالرغا

 كانادا، ئامېرىكا، دۆلهتلهردىن بارغان ئېلىپ كۆپرهك تهتقىقاتالرنى ۋه تهكشۈرۈش

 ئۇالرنىڭ بولۇپ، بار قاتارلىقالر شۋېتسىيه ۋه گرېتسىيه گېرمانىيه، ئهنگىلىيه،

 قوبۇل هازىرمۇ ۋه قىلغان قوبۇل كۆپ ئهڭ مىللهتلهرنى كۆچمهن ههممىسى

 مهسىله ئورتاق بىر كهلگهن دۇچ دۆلهتلهر بۇ كىرىدۇ. دۆلهتلهرگه قىلىۋاتقان



 تۆۋهن كۆپ سهۋىيىسىدىن خهلقنىڭ يهرلىك سهۋىيىسى مائارىپ خهلقنىڭ كۆچمهن

 بۇ بولسىمۇ، بولغان ياشاپ ئهۋالد نهچچه كېلىپ دۆلهتلهرگه يېڭى بۇ بولۇپ،

 ئوت سۈپۈرۈش، كوچا تازىالش، ئوي يهنىال نوپۇسى ئاساسلىق خهلقنىڭ كۆچمهن

 ئورۇنلىرىدىن خىزمهت دهرىجىلىك تۆۋهن بولۇشتهك ئىشچى زاۋۇتالردا ئۇرۇش،

 ئۆزگهرتىلمىسه، سىياسىتى مائارىپ هازىرقى دىيارىدىكى ئۇيغۇر )ئهگهر قۇتۇاللمىغان

 شۇڭالشقا (بېقىڭ. ئويالپ يۈزلىنىدىغانلىقىنى ئاقىۋهتكه بىر قانداق ئۇيغۇرالر

 باشقا مهقسىتى، ئاساسلىق تهتقىقاتنىڭ بارغان ئېلىپ دۆلهتلهر يۇقىرىقى

 بىر قانداق مهسىلىسىنى تىل ئانا بالىالرنىڭ كهلگهن بولۇپ كۆچمهن دۆلهتلهردىن

 مائارىپ ئۇالرنىڭ ئارقىلىق شۇ ئېرىشىش، ئاساسقا ئىلمىي بىر قىلىشتا تهرهپ

 بۇ مهن بولغان. ئىبارهت يهتكۈزۈشتىن سهۋىيىسىگه خهلقنىڭ يهرلىك سهۋىيىسىنى

 دۆلهتلهر يۇقىرىقى بىلهن ئالدى بۇرۇن، باشالشتىن مهزمۇنىنى ئاساسلىق يازمىنىڭ

 دىيارىدىكى ئۇيغۇر بايقىغان، هازىرغىچه تهتقىقاتالر - تهكشۈرۈش بارغان ئېلىپ

 پهننىي قىسىم بىر كېلىدىغان ئۇيغۇن ئههۋالىغىمۇ "مائارىپ تىللىق "قوش

 ئۆتىمهن. خۇالسىلهپ قىسقىچه بىلىملهرنى

 نهتىجىلىرىدىن تهتقىقات مائارىپ تىللىق قوش ئهلدىكى چهت .1

 خۇالسه قىسقىچه

 بۆلىنىدۇ. تىپقا ئىككى ئىقتىدارى (تىل ئىككىنچى )ياكى تىل يات بالىالرنىڭ [1]

 تىل يات ئوقۇشتىكى بىرسى يهنه ئىقتىدارى. تىل يات سۆزلىشىشتىكى بىرسى ئۇنىڭ

 "ئاكادېمىك ماتېرىيالالردا ئىنگلىزچه كۆپىنچه ئىقتىدار ئىككىنچى بۇ ئىقتىدارى.

 ئاتىلىدۇ. دهپمۇ ("سكىللس الڭۇئاگه "ئاكادهمىك )ئىنگلىزچه "ئىقتىدارى تىل

 بىلهن يهتكۈزۈش پهللىگه يۇقىرى ئىقتىدارىنى تىل يات سۆزلىشىشتىكى بالىالرنىڭ

 كېتىدىغان ئۈچۈن يهتكۈزۈش پهللىگه يۇقىرى ئىقتىدارىنى تىل يات ئوقۇشتىكى

 بالىالرنىڭ يهرلىك جهههتته سۆزلىشىش بالىالر بولۇپ، زور ئىنتايىن پهرقى ۋاقىت



 سهۋىيىسىده تىل يات ئوقۇشتىكى لېكىن، يېتىشۋاالاليدۇ. تېزال ئىنتايىن سهۋىيىسىگه

 كېتىدۇ. ۋاقىت يىل 5 دېگهنده كهم ئۈچۈن يېتىۋېلىش بالىالرغا يهرلىك

 باشقا تىلدىن قىلدۇرۇش تهرهققىي ئىقتىدارىنى تىل يات ئوقۇشتىكى بالىالرنىڭ [2]

 ئوخشاش. بىلهن قىلدۇرۇش تهرهققىي بىلىمىنى دهرسلهردىكى كهسپىي

 ئىككىنچى ئۆگىنىدىغان كېيىن ئۇالرنىڭ سهۋىيىسى تىل ئانا بالىالرنىڭ [3]

 تىل يات بىر بالىالرغا بهلگىلهيدۇ. بولىدىغانلىقىنى قانداق سهۋىيىسىنىڭ تىلدىكى

 تىلنىڭ يات ئۇ ئۆگهتمهي، سۈپىتىده تىلى ئهل چهت ئايرىم بىر ئۇنى ئۆگهتكهنده،

 قىلغاندا مۇشۇنداق كېرهك. ئۆگىتىش ئاساسىدا مۇناسىۋىتى بولغان بىلهن تىل ئانا

 دهرىجىده زور سۈرئىتىنى ئۆستۈرۈش ئىقتىدارىنى تىل يات ئوقۇشتىكى بالىالرنىڭ

 بولىدۇ. تېزلهتكىلى

 تولۇق ئۇنىڭدىن ئۆگىنىپ، ئالدىدا تىلنى ئانا باشالنغۇچتا بالىالر ئهگهر [4]

 كهلگۈسىده بالىالر بۇ ئۆگىنىدىكهن، تىل يات بىر يهنه تۇرۇپال چىقارماي ساۋاتىنى

 قالىدۇ. بولۇپ ساۋاتلىق يېرىم تىلدىمۇ ئىككىنچى ئۆگهنگهن ئۇالر ۋه تىلدىمۇ ئانا

 ")ئىنگلىزچىدا "تىللىق قوش ساۋاتلىق "يېرىم خهلقئارادا ئههۋال بۇ

 ئاتىلىدۇ. دهپ (""سهمىبىلىڭۇئالىسم

 ماتېرىياللىرىدا تهتقىقات ئىلمىي قىلىنغان ئېالن مىقياسىدا دۇنيا پۈتۈن [5]

 نهتىجىسى ئوقۇش بالىالرنىڭ ئوقۇغان تىلدا ئىككىنچى مهكتهپنى كۆرسىتىلىشىچه،

 "بۇ بولغان. ناچار كۆپ سېلىشتۇرغاندا بىلهن بالىالر ئوقۇغان تىلدا ئانا مهكتهپنى

 يا ئههۋالدا كۆپىنچه تىلى ئانا بالىالرنىڭ يۇقىرىقىدهك شۇكى، نۇقتا مۇهىم يهردىكى

 دهرسى تىل ئهمهس مۇهىم ئانچه بىر پهقهت يا چهكلهنگهن، پۈتۈنلهي مهكتهپته

 هازىر قىلغان، -1979ئېالن خانىم "-")سكۇتناببكاڭاس "ئۆتۈلگهن. سۈپىتىدىال

 دوكالتنى بۇ ئېلىندى. دوكالتتىن بهتلىك 22 بىر يۈرۈۋاتقان تارقىلىپ دۇنيادا پۈتۈن

 :ئادرېسى ئۇنىڭ بولۇپ، قويغان كىرگۈزۈپ غا www.meripet.com مهن

http://www.meripet.com/Sohbet1/kangas 



 ئىككى مۇنداق بالىالر ئوقۇغان تىلدا يات بىر باشالپ سىنىپىدىن بىرىنچى باشالنغۇچ

 ئۆستۈرۈش. سهۋىيىسىنى تىل يات ئوقۇشتىكى بىرسى كېلىدۇ. دۇچ ئۆتكهلگه قىيىن

 ئۆزلهشتۈرۈش. مهزمۇنىنى دهرسلهرنىڭ كهسپىي ئۆتۈلگهن باشقا تىلدىن بىرسى يهنه

 ئىنتايىن ياكى يوق ئاساسهن ئىقتىدارى تىل يات ئوقۇشتىكى بالىالرنىڭ بۇنداق

 ئىنتايىن ماڭالىشى ئۆزلهشتۈرۈپ مهزمۇننى كهسپىي ئۇالرنىڭ بولغاچقا، تۆۋهن

 ئانا بالىالرنىڭ ئۆگىتىلمهي، تىل ئانا بىلهن ئالدى بالىالرغا ئهگهر شۇڭالشقا، تهس.

 توشۇشتىن ياشقا 10 بالىالر ههمده قىلدۇرۇلمايدىكهن، تهرهققىي تۈرده ئىزچىل تىلى

 تىلدىكى ئىككىنچى ئۇالرنىڭ ئۆتىلىدىكهن، تىلدا يات بىر دهرسلهر كهسپىي بۇرۇن

 چىقىرىش، خۇالسه قىلىش، هۆكۈم قالدۇرۇش، ئهسته چۈشىنىش، بىلهن ئىقتىدارى تىل

 "كوگنىتىۋه )ئىنگلىزچه ئىقتىدارلىرى (تېپىش سهۋهبىنى )ياكى ئاساسالش ۋه

 دىيارىدىكى ئۇيغۇر بۇ مانا ئۇچرايدۇ. چهكلىمىگه تهرهققىياتى نىڭ ("ئابىلىتي

 بالىالر ئوقۇۋاتقان تىلىدا خهنزۇ دهرسلهرنى ههممه باشالپ -1سىنىپىدىن باشالنغۇچ

 گرېتسىيىده :بايقالغان ئههۋال بىر مۇنداق گرېتسىيىده ئههۋالدۇر. كېلىۋاتقان دۇچ

 تهييارلىق كېلىپ، بولۇپ كۆچمهن كىچىكىدىنال گرېتسىيىگه ياكى تۇغۇلۇپ

 تولۇقسىزنى بالىالرنىڭ ئهللىك چهت ئوقۇغان گرېتسىيىده باشالپ سىنىپىدىن

 ۋه تۇغۇلۇپ دۆلىتىده ئۆز سېلىشتۇرغاندا، بىلهن نهتىجىسى ئوقۇش پۈتتۈرگهندىكى

 كهلگهن بولۇپ كۆچمهن كېيىنراق گرېتسىيىگه ئوقۇپ، مهزگىل بىر دۆلىتىده ئۆز

 مۇشۇنىڭغا بولغان. ياخشىراق نهتىجىسى ئوقۇش بالىالرنىڭ ئهللىك چهت

 بايقالغان. گېرمانىيىدىمۇ ئههۋال ئوخشاش

 ۋه بىلىم بالىالرنىڭ تۆۋهن سهۋىيىسى تىل تىلدىكى ئىككىنچى ۋه تىل ئانا [6]

 بولىدۇ. ئاستا ناهايىتى تهرهققىياتىمۇ ئهقلىي

 ۋاقىتتىن بولغان -6سىنىپقىچه -4سىنىپتىن باشالنغۇچ تىل ئىككىنچى بالىالرغا [7]

 تىلى ئهل چهت بىر بالىالرغا ئهگهر بولىدۇ. مۇۋاپىق ئهڭ ئۆگىتىلسه باشالپ

 تىلنى شۇ تىلدا يات ئاشۇ ئۇالر باشلىسا، بۇرۇن توشۇشتىن ياشقا 10 ئۇالر ئۆگىتىشنى

 بوالاليدۇ. ساۋاتلىق دهرىجىده ئوخشاش بىلهن كىشىلهرنىڭكى قىلغان تىل ئانا

 يىلغىچه 6 يىلدىن 4 ئۈچۈن بولۇشى ساۋاتلىق تولۇق تىلىدا يات بىر بالىالرنىڭ

 كېتىدۇ. ۋاقىت



 ئوتتۇرىسىدا -ئوقۇتقۇچىئوقۇغۇچى ئۈچۈن بېرىش ئۈنۈملۈك بىلىمنى بالىالرغا [8]

 چۈشىنىش، بالىالرنىڭ ئوقۇتقۇچىالر :كېرهك بۆلىشى مۇناسىۋهت بىر مۇنداق چوقۇم

 ئىقتىدارلىرىنى ئاساسالش ۋه چىقىرىش، خۇالسه قىلىش، هۆكۈم قالدۇرۇش، ئهسته

 ئىلگىرى تهرهققىياتىنى ئىقتىدارالرنىڭ بۇ قويۇش، يول تولۇق قىلدۇرۇشىغا تهرهققىي

 تهرهققىي تهڭ ئۆزلۈكنىمۇ بىلهن كىملىكى مىللىي ئوقۇغۇچىالرنىڭ ههمده سۈرۈش،

 هېس تهۋهدهك جهمئىيهتكه ئېلىۋاتقان بىلىم ئۆزلىرى بالىالر ئهگهر قىلدۇرۇش.

 ئهمهس. مۇمكىن ئۆزلهشتۈرۈۋېلىشى بىلىملهرنى ئوقۇغان ئۇالرنىڭ قىلمايدىكهن،

 بولىدۇ؟ قانداق "مائارىپ تىللىق "قوش .2

 مائارىپنىڭ تىللىق قوش يازمىسىدا ئالدىنقى ئۆزۈمنىڭ باقسام، ئويالپ هازىر مهن

 چۈشكهن يازمامغا ئالدىنقى بهرمهپتىمهن. ئېنىقلىما ئېنىق بىر ئىكهنلىكىگه نېمه

 نېمه زادى مائارىپنىڭ تىللىق قوش ئىچىدىمۇ ئوقۇرمهنلهر ئىنكاسالردىن

 شۇڭا قىلدىم. هېس ئهمهسلىكىنى ئاز كهتمهيدىغانالر چۈشىنىپ ئانچه ئىكهنلىكىنى

 چۈشهندۈرۈپ ئازراق ئىكهنلىكىنى نېمه مائارىپنىڭ تىللىق قوش قىسىمدا مۇشۇ

 )ئىنگلىزچه مىنىستىرلىقى مائارىپ ئامېرىكا مهزمۇننى قىسىمدىكى بۇ مهن ئوتىمهن.

 بايلىق "مائارىپ تارمىقىدىكى نىڭ ("ئهدۇكاتىئون ئوف دهپارتمهنت س. "ئۇ.

 بېتىدىكى تور ئورۇننىڭ بىر ئاتىلىدىغان دهپ "مهركىزى ئۇچۇر مهنبهسى

 :ئادرېسى بهت تور ئۇالرنىڭ تهييارلىدىم. ئاساسهن ماتېرىيالالرغا

http://www.eric.ed.gov 

 تهمىنلىگهنده، بىلهن -ئوقۇئوقۇتۇش سۈپهتلىك يۇقىرى تىلدا ئانا بالىالرنى مهكتهپ

 ئانا بالىالر ساۋاتى. تىل ۋه بىلىم :بېرىدۇ نهرسىنى ئىككى مۇنداق بالىالرغا ئۇالر

 يهنىمۇ تىلنى يات ئوقۇغان كىتابتا ۋه ئاڭلىغان ئۇالر بىلىم ئېرىشكهن ئارقىلىق تىلى

 يۆتكىلىدۇ. تىلغا ئىككىنچى تهرهققىيات تىلدىكى ئانا بېرىدۇ. قىلىپ چۈشىنىشلىك

 ئۆگىنىمىز. ئارقىلىقال ئوقۇش كىتاب پهقهت ئوقۇشنى كىتاب بىز سهۋهبى، بۇنىڭ



 بىر ئۆگىنهلهيمىز. ئاسانراق ئوقۇشنى كىتاب تىلدا چۈشىنىدىغان ئۆزىمىز بىز شۇڭالشقا

 ئاسانال تىلغا ئىككىنچى ئىقتىدارنى خىل بۇ ئۆگىنىۋالساق، ئوقۇشنى كىتاب تىلدا

 يۆتكىيهلهيمىز.

 ئۆز خاراكتېرنى خىل ئۈچ مۇنداق پروگراممىسى مائارىپ تىللىق قوش ياخشى ئهڭ

 ئهل چهت تىل يات بىر ئۆتىلىدۇ، تىلدا ئانا ههممىسى دهرسلهرنىڭ :ئالىدۇ ئىچىگه

 بىر تىلدا ئىككىنچى ئوقۇغۇچىالر ههمده ئۆتىلىدۇ، سىنىپتا قىلىپ دهرسى تىلى

 پهن تهبىئىي بهزى باشقا ۋه ماتېماتىكا كېيىن، يهتكهندىن سهۋىيىگه ئوتتۇراهال

 ئۆتىلىدۇ. تهرىقىده يوق رىقابىتى قانداق هېچ تىلدا، ئىككىنچى بىۋاسىته دهرسلىرى

 بۇ ئهگهر مهنىسى، دېگهننىڭ "تهرىقىده يوق رىقابىتى قانداق "هېچ يهردىكى بۇ

 كهسپىي يۇقىرىقى قالسا، بولۇپ تىلى خهنزۇ ئۆتىلىدىغان ئۇيغۇرالرغا تىل ئىككىنچى

 ئۇيغۇر ئۆتۈلۈپ، سىنىپقىال تاپقان تهركىب بالىالردىن ئۇيغۇر پهقهت دهرسلهر

 دېگهندىن ئۆتۈلمهيدۇ، بىرلهشتۈرۈپ ئوقۇغۇچىالرنى خهنزۇ بىلهن ئوقۇغۇچىالر

 -ئوقۇئوقۇتۇش ئاساسىي هالدا تهدرىجىي تهرىقىده مۇشۇ ئوقۇغۇچىالر ئىبارهتتۇر.

 رىقابهتسىز ئۆتۈلگهن تىلدا ئىككىنچى بولغاچقا، شۇنداق قوشۇلىدۇ. سىنىپلىرىغا

 تىلدا ئىككىنچى بىلهن دهرسلهر ئۆتۈلىدىغان تىلدا ئانا دهرسلهر كهسپىي

 ئوقۇش ئۆتهيدۇ. رولىنى كۆۋرۈكلۈك بىر ئوتتۇرىسىدا دهرسلهر نورمال ئۆتۈلىدىغان

 -تىلئهدهبىيات تىلنىڭ ئانا پهقهت بولسا، چىققاندا پهللىسىگه يۇقىرى بالدىقىنىڭ

 شهكىلده ئابستراكت تىلنى قاتارلىق دهرسلىرى پهن ئىجتىمائىي بىلهن دهرسى

 ئىككىنچى ئوقۇغۇچىالر ئۆتۈلىدۇ. تىلدا ئانا دهرسلهرال قىلىدىغان تهلهپ قوللىنىشنى

 سهۋىيىلىك يۇقىرى بولغاندىمۇ، كۆچۈپ تولۇق سىستېمىسىغا -ئوقۇئوقۇتۇش تىلدىكى

 "دهرسلهر "ئىختىيارىي ئهمهس، قاتارىدا "دهرسلهر "مهجبۇرى دهرسى تىل ئانا

 ئۆز ئوقۇپ، تالالپ دهرسنى بۇ ئوقۇغۇچىالر خالىغان بولۇپ، ئۆتىلىدىغان قاتارىدا

 -ئوقۇئوقۇتۇش مۇشۇنداق بولۇۋېرىدۇ. قىلدۇرسا تهرهققىي داۋاملىق تىلىنى ئانا

 تىلدا ئانا ئۇالرنى ۋاقتىدا ئېهتىياجلىق ئهڭ تىلغا ئانا بالىالر قولالنغاندا، ئۇسۇلىنى

 دهرس تىلدا ئىككىنچى بالدۇر، بهك تىلىدىن ئانا ئۆز ئۇالرنىڭ قويۇپ، ئوقۇغىلى

 بولىدۇ. ئالغىلى ئالدىنى قېلىشىنىڭ ئايرىلىپ تۇرۇپال يهتمهي سهۋىيىسىگه ئاڭالش

 ئوقۇش سهۋىيىگىچه يۇقىرى ئهڭ تىلدا ئانا ئۆز بالىالرنى پروگرامما بۇ شۇنداقال

 مائارىپ تىللىق "قوش هۆكۈمىتى ئامېرىكا بۇالر مانا ئېتىدۇ. تهمىن بىلهن پۇرسىتى



 شهخسىي قانداق هېچ ئۇنىڭغا مهن بولۇپ، ئېنىقلىما بهرگهن غا "پروگراممىسى

 تىللىق "قوش تهسۋىرلهنگهن يۇقىرىدا روشهنكى، ئارىالشتۇرمىدىم. -كۆزقاراشلىرىمنى

 بىلهن پهن تهبىئىي ۋه تىل ئوقۇغۇچىلىرىغا مىللهت بىر پروگراممىسى، "مائارىپ

 پهللىگىچه يۇقىرى ناهايىتى تىلنى يات بىر يهنه ساههسىده پهنلىرى سانائهت

 ئۇسۇلىدۇر. ئىلمىي ياخشى ئهڭ ئۆگىتىشنىڭ

 مهن نېمه؟ ئېنىقلىمىسى مائارىپنىڭ تىللىق قوش دىيارىدىكى ئۇيغۇر ئۇنداقتا

 پهقهت چۈشهندۈرۈشىدىن رهسمىي ههقتىكى بۇ هۆكۈمهتنىڭ تاپالىغان هازىرغىچه

 قوش "شىنجاڭنىڭ قىلىنغان، ئېالن بهتلىرىده تور ئۇيغۇر بولسىمۇ، ئۇ بار. بهرسىال

 "سوئال 8 توغرىسىدا خىزمىتى ئوقۇتۇش تىلدا

(http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=20694) دېگهن 

 بهرگهن "ئهربابلىرى ئاالقىدار نازارىتىنىڭ مائارىپ "شىنجاڭ يازمىدىكى

 8" يىغىنچاقالپ ئىسمىنى ماتېرىيالنىڭ بۇ مهن تۆۋهنده ئىبارهت. چۈشهندۈرۈشتىن

 "نېمه؟ دېگهن ئوقۇتۇش تىلدا "قوش يازمىدىكى ئاشۇ ئالىمهن. دهپ "سوئال،

 ئاپتونوم ئۇيغۇر شىنجاڭ " :دېيىلگهن مۇنداق جاۋابتا بېرىلگهن -1سوئالغا دېگهن

 سانلىق ئاز مهكتهپلىرىنىڭ مىللهت سانلىق ئاز - ئوقۇتۇشى تىلدا قوش رايونىنىڭ

 ئوقۇتۇش خىل بىر تهشكىللهشتىكى ئوقۇتۇشنى ئارقىلىق تىلى خهنزۇ ۋه تىلى مىللهت

 مۇهىت ۋه ئاساسىي مائارىپ تهرهققىيات، ئىقتىسادىي كۆرسىتىدۇ. شهكلىنى

 خىل كۆپ ئهندىزىسىنىڭ ئوقۇتۇش تىلدا قوش شىنجاڭنىڭ پهرقلهر جهههتتىكى

 ئانا بىرىنچى، :ئايرىلىدۇ تىپقا ئۈچ تۆۋهندىكى ئاساسهن ئۇ بهلگىلىدى. بولۇشىنى

 ئوقۇتۇش قوشۇپ ئۆتۈشنى دهرس تىلىدا خهنزۇ ئۇنىڭغا ئۆتۈش، دهرس تىلىدا

 دهرس تىلىدا ئانا ئۇنىڭغا ئۆتۈش، دهرس تىلىدا خهنزۇ ئىككىنچى، ئهندىزىسى؛

 تىلىدا ئانا دهرسلهرنى قىسىم بىر ئۈچىنچى، ئهندىزىسى؛ ئوقۇتۇش قوشۇپ ئۆتۈشنى

 مىللهت سانلىق ئاز جۈملىدىن، ئۆتۈش، تىلىدا خهنزۇ دهرسلهرنى قىسىم بىر ئۆتۈش،

 دهرسلهرنى قاتارلىق خىمىيه فىزىكا، ماتېماتىكا، مهكتهپلىرىنىڭ باشالنغۇچ ئوتتۇرا،

 ئوقۇتۇش ئىبارهت ئۆتۈشتىن تىلىدا ئانا دهرسلهرنى باشقا ئۆتۈش، تىلىدا خهنزۇ

 هازىر مهكتهپلهرده قىسىم بىر دىيارىدىكى ئۇيغۇر لېكىن، "كۆپرهك. ئهندىزىسى

 تىلىدا خهنزۇ دهرسلهرنى ههممه باشالپ -1سىنىپىدىن باشالنغۇچ قويۇلۇۋاتقان، يولغا

 ئېلىپبهسى تىلى ئۇيغۇر چىقمىغۇچه -4سىنىپقا ياكى -3 بالىلىرىغا ئۇيغۇر ئۆتۈپ،



 هېچ ئهندىزىنىڭ خىل 3 چۈشهندۈرۈلگهن يۇقىرىدا ئهندىزىسى ئۆگهتمهسلىك

 "مائارىپ تىللىق يات "يهككه ئۇنى مېنىڭچه بولۇپ، چۈشمهيدىغان قايسىسىغا

 كهلگهن؟ نهدىن ئهندىزه بۇ ئۇنداقتا مۇمكىن. بۆلىشى مۇۋاپىق قهدهر بىر دېيىش

 قۇيۇۋالغانمۇ؟ يولغا هالدا قانۇنسىز ئۆزلىرى تۆۋهندىكىلهر ئۇنى

 بىز ئېنىقلىمىدا يۇقىرىدىكى توغرىسىدىكى مائارىپى تىللىق قوش ئامېرىكىنىڭ

 تىلدىكى ئانا بالىالر ئۇنىڭدا شۇكى، نهرسه بىر تېگىشلىك قىلىشقا دىققهت ئاالهىده

 زادىال كېرهكلىكى كۆچۈشى يىللىقتا قانچىنچى ئوقۇشقا تىلدىكى ئىككىنچى ئوقۇشتىن

 مىللهت سانلىق ئاز مۇۋاپىق. ئىنتايىن ئهقىلگه بۇ مېنىڭچه بېرىلمىگهن. كۆرسىتىلىپ

 يېتىلىپ تولۇق قاچان ئىقتىدارىنىڭ تىل يات ئوقۇشتىكى ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ

 مهكتهپنىڭ ۋه مۇهىتقا، ياشاۋاتقان رايونغا، ياشاۋاتقان مىللهتكه، بولىدىغانلىقى

 ئۆز مهكتهپ بىر ههر ئىشنى بۇ شۇڭا بولمايدۇ. ئوخشاش قاراپ سۈپىتىگه ئوقۇش

 تارماقالر مهسئۇل مائارىپقا ئۇنى ئهگهر ياخشى. بېكىتىنى قاراپ ئههۋالىغا

 بىلهن ئامېرىكىنىڭكى دىيارىمۇ ئۇيغۇر ئهگهر كهلگهندىمۇ، توغرا بېرىشكه بهلگىلهپ

 قىلساق، پهرهز دهپ قويدى، يولغا تۈزۈمىنى "مائارىپ تىللىق "قوش ئوخشاش

 ۋىاليهت، ئۈرۈمچى، ۋاقتى كۆچۈش ئوقۇشىغا تىلى خهنزۇ ئوقۇشىدىن تىل ئانا

 كېرهك. بولماسلىقى ئوخشاش ئۈچۈن مهكتهپلىرى يېزا ۋه ناهىيه

 "نهزهرىيىۋى نىڭ "مائارىپ تىللىق "قوش دىيارىدىكى ئۇيغۇر .3

 مۇالهىزه قىسقىچه توغرىسىدا "ئاساسى

 نى "تۇتۇش باشالپ "كىچىكىدىن يازمىنىڭ ههققىدىكى "سوئال 8" يۇقىرىقى

 »قوش :دېيىلگهن مۇنداق جاۋابتا بېرىلگهن -7سوئالغا قىلغان مهزمۇن ئاساسىي

 ههم بولۇپ، قۇرۇلۇش سىستېما بىر - سۈرۈش ئىلگىرى خىزمىتىنى ئوقۇتۇش تىلدا

 مۇددهتلىكى، ئۇزۇن سۈرۈشنىڭ ئىلگىرى خىزمىتىنى ئوقۇتۇش تىلدا قوش

 "بولۇش باتۇر كهلگهنده "باشقا تونۇپ، تولۇق مۇرهككهپلىكىنى ۋه مۇشهققهتلىكى



 يېڭى بولۇش، ماهىر گهۋدىلهندۈرۈشكه نۇقتىالرنى مۇهىم ههم تىكلهش؛ روهىنى

 قوش جايالرنىڭ بۇيانقى يىلالردىن يېقىنقى الزىم. ئىزدىنىش قىلىشتا هاسىل بۆسۈش

 شۇنى بارغانسېرى بىز يهكۈنلىگىنىمىزده، تهجرىبىلىرىنى خىزمىتى ئوقۇتۇش تىلدا

 چوقۇم خىزمىتىنى ئوقۇتۇش تىلدا قوش يهتتۇقكى، تونۇپ بىلهن سهگهكلىك

 تۇتۇش باشالپ دهۋرىدىن ئالتۇن ئۆگىنىدىغان تىل "تۇتۇش، باشالپ "كىچىكىدىن

 مائارىپنى ئىلگىرىكى ئوقۇشتىن تهجرىبىلىرى جايالرنىڭ كۆپلىگهن كېرهك.

 "ئومۇمالشتۇرۇش مائارىپىنى مهجبۇرىيهت يىللىق "توققۇز - راۋاجالندۇرۇش

 قىلدۇرۇش، تهرهققىي مائارىپنى خىل ههر ئۆستۈرۈش، مۇستههكهملهپ سهۋىيىسىنى

 ئومۇمىيلىق خاراكتېرلىك، ئاساسىي قىلىشتا، بهرپا سىستېمىسىنى مائارىپ ئۆمۈرلۈك

 مېڭه بۇيان، يىلالردىن - 60 ئىسپاتلىدى. ئىكهنلىكىنى ئىگه رولىغا يېتهكچىلىك ۋه

 جهههتلهردىكى قاتارلىق جهمئىيهتشۇناسلىق ئىلمى، مائارىپ پسىخولوگىيه، پېنى،

 مۇهىم هاياتىدىكى ئادهم تهربىيىلهشنىڭ مهزگىلده دهسلهپكى نهتىجىلىرى تهتقىقات

 قىلىدىغانلىقىنى هاسىل ئۈنۈم ئىجتىمائىي ۋه ئىقتىسادىي زور ئۇ شۇنداقال رولى

 بالىالرنىڭ تهربىيىلهش مهزگىللىك دهسلهپكى بولغان ئىلمىي جاكارلىدى.

 قالماستىن، بولۇپال پايدىلىق قىلدۇرۇشقا جارى ئىقتىدارىنى يوشۇرۇن ئۆگىنىشتىكى

 قهدهر بىر ئوقۇشقا كېيىنكى مهكتهپتىن باشالنغۇچ بالىالرنىڭ توشمىغان سهرگه بهلكى

 چۈشۈشى، نىسبىتىنىڭ قېلىش ئوقۇشتىن سۈرۈپ، ئىلگىرى ماسلىشىشىنى ياخشى

 تۈگىتىشكه نامراتلىقنى جهمئىيهتته يۇقىرىلىشىغا، نىسبىتىنىڭ ئورۇنلىشىش ئىشقا

 «پايدىلىق.

 مهكتهپلىرىنىڭ باشالنغۇچ ئۇيغۇر كېيىن، ئوقۇغاندىن قۇرالرنى يۇقىرىدىكى مهن

 ئۇيغۇر ههمده ئۆتىلىشى، تىلىدا خهنزۇ دهرسلهرنىڭ ههممه باشالپال -1سىنىپىدىن

 "يېڭى بىلهن روهى "بولۇش باتۇر كهلگهنده "باشقا ئۆتۈلمهسلىكى، پهقهتال تىلىنىڭ

 دېگهن ئوخشايدۇ، پروگرامما بىر قويۇلغان يولغا ئۈچۈن "قىلىش هاسىل بۆسۈش

 "ئۇيغۇر قالدىم. بىلمهي كۈلۈشنى يا يىغالشنى، يا ههمده كهلدىم. تونۇشقا

 مۇشۇنداق قويغۇچىالر ئوتتۇرىغا سىياسىتىنى "مائارىپ تىللىق "قوش دىيارىدىكى



 تۇيغۇنى كۆڭلۈمدىكى سورۇدۇم. -ئۆزئۆزۈمدىن دهپ "كىشىلهرمىدۇ؟

 چۈشهنمهي، ئۆزىمۇ دهۋاتقانلىقنى نېمه ئۆزىنىڭ تاپالماي، سۆز ئىپادىلهيدىغان

 ئهكهلدىم. ئالدىمغا كۆز گهپلىرىنى قىلىدىغان ئادهملهرنىڭ سۆزلهيدىغان قااليمىقان

 كومپيۇتېرىنىڭ مېڭىسى بالىالرنىڭ نهپرهتلهندىم. ههسرهتلهندىم. بولدۇم. پهرىشان

 قاچىلىسا ئۇچۇر نېمه ئۇنىڭغا ئوخشىمايدۇ. دېتالغا قاتتىق قاچىاليدىغان ئۇچۇر

 بىلىم بالىالرغا بولۇۋهرمهيدۇ. قاچىلىسا قانداق ئۇچۇرنى ئۇنىڭغا بولۇۋهرمهيدۇ.

 قىسىم بىر باشقا ۋه پىسخولوگىيىلىك بىئولوگىيىلىك، مېڭىسىنىڭ ئىنسان بېرىشته

 بالىالر قىلمىغاندا ئۇنداق كېرهك. بېرىش ئېلىپ ئىش بويىچه قانۇنىيهتلىرى

 ئىقتىدارلىرىمۇ ئهقلىي باشقا ئۇالرنىڭ قالماستىن، قىاللمايال قوبۇل بىلىمنى ئۆگهتكهن

 ئىشالر بولىدىغان قىلغىلى نى "بولۇش باتۇر كهلگهنده "باشقا كېتىدۇ. ئاجىزلىشىپ

 لېكىن، بار. ئىشالرمۇ بولىدىغان قىلغىلى نى "قىلىش هاسىل بۆسۈش "يېڭى بار.

 بېرىش بىلىم بالىالرغا كىچىك توشقان يېشىغا مهكتهپ ئهمدى ئىشالر ئۇ مېنىڭچه

 پېنى، "مېڭه ئېرىشكهن جۇڭگودا روشهنكى، ئالمايدۇ. ئىچىگه ئۆز جهريانىنى

 جهههتلهردىكى قاتارلىق جهمئىيهتشۇناسلىق ئىلمى، مائارىپ پسىخولوگىيه،

 ئېرىشكهن دۆلهتلهر قىلغان تهرهققىي باشقا دۇنيادىكى بىلهن "نهتىجىلىرى تهتقىقات

 ئىكهن. بار پهرقلهر زور ئوتتۇرىسىدا نهتىجىلىرى تهتقىقات ساههدىكى ئوخشاش

 بىچاره، ۋهجىدىن شۇ ئىكهن. -قارىمۇقارشى -بىربىرىگه ئۇالر جهههتلهرده بهزى

 بىلىم ئهمهس، شۇغۇللىنىشتا بىلهن ئىشالر جىسمانىي بالىلىرى ئۇيغۇر تهلهيسىز

 "بولۇش باتۇر كهلگهنده "باشقا ئىشالردىمۇ قىلدۇرىدىغان تهرهققىي ئهقىلنى ئېلىپ،

 هېچ بىر مۇشۇنداق تهجرىبىسىنىڭ، "قىلىش هاسىل بۆسۈش "يېڭى بىلهن روهى

 ئىشنىڭ بېرىلىدىغان ئېلىپ بىلهن تهۋهككۈلچىلىك يوق ئاساسىي ئىلمىي قانداق

 تهتقىقاتالر ئاشۇ بېرىلغان ئېلىپ جۇڭگودا ئهسلىده قاپتۇ. ئايلىنىپ ئوبيېكتىغا

 بوالتتى. ياخشى بولساق ئېرىشهلىگهن مهلۇماتقا مۇكهممهل قهدهر بىر توغرىسىدا

 يوق. ئىمكانىيىتىم مېنىڭ ئۇنىڭغا دېگهنده كهم لېكىن،

 باشالنغۇچ بالىلىرىغا ئۇيغۇر ئاساسالنغاندا، ئىنكاسىغا تورداشالرنىڭ بهزى

 رول مۇهىم قىلىشتا قارار ئۆتۈشنى خهنزۇچه دهرسلهرنى ههممه باشالپ -1سىنىپىدىن

 -ئاتائانىلىرىنىڭ ئۇيغۇر قىسىم بىر باشالپ -60يىلالردىن نهرسه، بىر ئوينىغان

 ئىكهن. قىلغانلىقى هاسىل ئۈنۈم ياخشى بېرىپ، مهكتهپكه خهنزۇ بالىلىرىنى



 بولغان -2000يىلالرغىچه -60يىلالردىن ئاساسالنغاندا، كۆزىتىشىگه ئۆزۈمنىڭ

 قانچه بىر مۇنداق ئوقۇشىنىڭ مهكتهپته خهنزۇ بالىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئارىلىقتا

 :بولغان بار ئاالهىدىلىكى

 ئۇيغۇر ياشتىكى ئوخشاش بولۇپ، ئاز ئىنتايىن سانى قىلغانالرنىڭ ئۇنداق (1)

 بولغان. تۆۋهن ئىنتايىن نىسبىتى بولغان بىلهن بالىلىرى

 ۋىاليهتلىك ۋه ئۈرۈمچى ئاساسهن بالىالر ئۇ ئوقۇغان مهكتهپته خهنزۇ (2)

 دهرىجىلىك تۆۋهن ئۇنىڭدىن ۋه يېزا ناهىيه، بولۇپ، مهركهزلهشكهن شهههرلهرگه

 بولغان. دېيهرلىك يوق ئاساسهن بالىالر ئۇيغۇر ئوقۇغان مهكتهپلهرده خهنزۇ

 بىر سهۋىيىسى مهدهنىيهت -ئاتائانىالرنىڭ بهرگهن مهكتهپكه خهنزۇ بالىلىرىنى (3)

 بالىلىرىنىڭ بولۇپ، ياخشى قهدهر بىر ئههۋالى ئىقتىسادىي ۋه يۇقىرى قهدهر

 بولغان. كۈچلۈك قهدهر بىر ئىمكانىيىتى قىلىش ياردهم سىرتتىن ئوقۇشىغا

 خېلى ياكى كۆپ خېلى ئىشلىتىلىشى تىلىنىڭ خهنزۇ مۇهىت ياشىغان بالىالر بۇ (4)

 ۋه بۇرۇن كىرىشتىن مهكتهپكه بالىالر ئۇ بولۇپ، مۇهىت قالغان ئومۇملىشىپ

 تۇرغان. ئۇچراپ خېلى تهسىرىگه تىلىنىڭ خهنزۇ كېيىن كىرگهندىن مهكتهپكه

 ئههۋالىغا بالىلىرىنىڭ ئۇيغۇر پۈتۈن ئههۋالى بالىالرنىڭ بۇ ئېيتقاندا، قىسقارتىپ

 جايالردا تۆۋهن ئۇنىڭدىن ۋه ناهىيه بولۇپمۇ قىاللمايدۇ. ۋهكىللىك زادىال

 ئۇنىڭدىن ۋه ناهىيه هازىر شۇنداق. تېخىمۇ ئۇچۇن بالىلىرى ئۇيغۇر ياشايدىغان

 دهرسلهرنى ههممه باشالپ -1سىنىپتىن مهكتهپلهرده باشالنغۇچ دهرىجىلىك تۆۋهن

 كىرگهندىن مهكتهپكه بالىلىرى ئۇيغۇر بولۇۋاتقان مهجبۇرى ئوقۇشقا خهنزۇچىدا

 ئىچىده ئۇالرنىڭ ئۇچراشقانالردۇر. بىلهن مۇهىتى تىلى خهنزۇ قېتىم تۇنجى كېيىن

 كىشىسى خهنزۇ بىرهر ياكى باقمىغان كۆرۈپ كىشىنى خهنزۇ بىرهر ئۆمرىده پۈتۈن

 ئوقۇشتا ئۇالر شۇڭالشقا مۇمكىن. بۆلىشى بار بالىالرمۇ باقمىغان سۆزلىشىپ بىلهن

 ئوقۇغان مهكتهپلهرده خهنزۇ ئۈرۈمچىدىكى ۋه شهههرلهر ۋىاليهتلىك ههرگىزمۇ

 بۇ مانا ئوقۇيالمايدۇ. يېتىشىپ ئۇالردهك ههرگىز بواللمايدۇ. بالىالردهك ئۇيغۇر

 توغرىسىدىكى بالىلىرى ئۇيغۇر يازغان شهكلىده ئىنكاس تورداشالر نۇرغۇن

 ئىنگلىزچه بهزى ئوقۇغان مهن سهۋهبىدۇر. چىقىش كېلىپ هېكايىلهرنىڭ ئېچىنىشلىق

 بىۋاسىته بالىلىرىنىڭ مىللهت سانلىق ئاز قىسىم بىر ئامېرىكىدىكى ماتېرىيالالردا،

 ئۇالرنىڭ سهۋهبى، قازانغانلىقىنىڭ ئۈنۈم ياخشى ئوقۇپ مهكتهپته ئىنگلىزچه



 بولغانلىقىدىن چوڭ مۇهىتتا ئىشلىتىلىدىغان دائىرىده كهڭ تىلى ئىنگلىز كىچىكىدىنال

 جايالردا بولغان كۈچلۈك تهسىرى تىلنىڭ يات قىلىنغان. بايان ئېنىق ئىكهنلىكى

 بولغان چوڭ ئارىلىشىپ بىلهن كىشىلهر قىلغان تىل ئانا تىلنى يات ئاشۇ تۇغۇلۇپ،

 ئهگهر كېتهلهيدىغانلىقى، يېتىشىپ ئوقۇسا بىۋاسىته مهكتىپىده تىل يات ئاشۇ بالىالر

 ئاقىۋهتكه ئېغىر كهلگهن دۇچ بالىلىرى مىللهت سانلىق ئاز قالغان بولمىسا ئۇنداق

 ئۇيغۇر بىر ههر ۋهتهندىكى نۇقتىنى بۇ مهن كۆرسىتىلگهن. ئېنىق قالىدىغانلىقى

 ئۇيغۇر بولسا مۇمكىن قويماسلىقىنى، چىقىرىپ ئېسىدىن ههرگىز قېرىنداشالر

 قىلىپ خهۋهردار ئههۋالدىن بۇ ئههلىلىرىنى ئهمهل ئۇيغۇر بىلهن مائارىپچىلىرى

 ئۆتۈنىمهن. قويۇشىنى

 سۆز ئاخىرقى .4

 قانچىسىنى بىر ئىنكاسالردىن چۈشكهن يازمامغا ئالدىنقى مېنىڭ بىلهن ئالدى مهن

 :سۇنىمهن ئوقۇرمهنلهرگه

 ئىلگىرىلىشىگه ئالغا پهنده تهبىئىي بالىالرنىڭ ئوقۇتۇش تىللىق "قوش :-نهقىل1

 ئوتتۇرا تهجرىبه شهههرلىك ئۆتكهنده مهن بولىدىكهن. توسالغۇ ئېغىر ناهايىتى

 قاتناشقىلى يىغىنىغا -ئاتائانىالر سىڭلىمنىڭ سىنىپىدىكى تىللىق قوش مهكتهپ

 يهككه چىقىرىلغان ئىمتىهاندىن چارهكلىك بالىنىڭ نهپهر 54 سىنىپىدىكى بېرىپ،

 ئومۇمىي بالىالرنىڭ چۈنكى، ئهپسۇسالندىم. بهكمۇ كۆرۈپ، نهتىجىسىنى پهنلهر

 تۆۋهن، بهكال نهتىجىسى پهن تهبىئىي ئهمما قىلسىمۇ، يۇقىرىدهك نهتىجىسى پهن

 يۇقىرى دىن 80 نهتىجىسىمۇ يۇقىرىسىنىڭ ئهڭ ئۆتۈپتۇ. باال 7 ئاران خىمىيىدىن

 "ئهمهس.

 خهنزۇ مهجبۇرى ئوغلىنى كىچىك مهسئۇلۇم سىنىپ ئوتتۇرىدىكى "تولۇق :-نهقىل2

 "بىر چۈشهنمهي، سۆزىنى ئوقۇتقۇچىنىڭ مهكتهپته بالىسى بهردى. مهكتهپكه

 كېلىڭالر سىزىپ رهسىم "مۇئهللىم دېسه، "كېلىڭالر چاپالپ رهسىمىڭالرنى سۇڭلۇق



 خاتا تاپشۇرۇقنى ئهسلى بالىسىنىڭ ئهتىسى ئوقۇتقۇچىم كهلگهن. دهپ "دېدى،

 "ئهگهر :ئوغلى كېتىپتىكهن، ئهيىبلهپ بالىسىنى بىلىپ، كهلگهنلىكىنى چۈشىنىپ

 يىغالپ دهپ "بىلهتتىم! ههممىنى بولساڭ، قويغان تۇغۇپ قىلىپ خهنزۇ مېنى سهن

 ئۇيغۇرچه كۈنىال شۇ ئۇنى ئاغرىپ، ئىچى بالىسىغا ئوقۇتقۇچىمنىڭ كېتىپتۇ.

 "يۆتكىۋهتتى. مهكتهپكه

 سىنىپتىن يىللىق ئىككىنچى ئوقۇيدىغان باالم كۈنى بىر "مېنى :-نهقىل3

 "سىلهرنى باشالپ، سۆز مۇدىرى سىنىپ بارسام چاقىرتىپتۇ. يىغىنىغا -ئاتائانىالرنىڭ

 پهقهت خهنزۇچىنى بالىالر ئوقۇغۇچى سىنىپتىكى بۇ مهقسهت ئاساسىي چاقىرتىشتىكى

 "قىلدۇق قارار ئېچىشنى يىغىنى -ئاتائانىالرنىڭ بىز ئۈچۈن شۇنىڭ ئۆگىنهلمىدى.

 كېيىن، بهرگهندىن پىكىرلهرنى -تاالشتارتىش مۇنچه بىر -ئاتائانىالر دېدى.

 "خهنزۇمۇ؟ يا ئۇيغۇرمۇ ئوقۇتقۇچى تىل تىل "خهنزۇ قوپۇپ، بىرسى ئارىمىزدىن

 ئۇ "ئۇنداقتا كىشى هېلىقى دېدى. ""خهنزۇ مۇدىرى سىنىپ سورىدى. دهپ

 "ياق. خانىم مۇدىرى سىنىپ سورىدى. دهپ "بىلهمدۇ؟ ياخشى ئۇيغۇرچىنى

 بىلمىسه ئۇيغۇرچىنى ئوقۇتقۇچى ئۇنداقتا دېدى. "بىلمهيدۇ پهقهت ئۇيغۇرچىنى

 قانداق ئوقۇغۇچىالرمۇ ئۆگىتىدۇ قانداق چۈشهندۈرمىسه قىلىپ تهرجىمه خهنزۇچىنى

 -بىربىرىگه گاچا ئىككى گاچا بىر ئوقۇغۇچىالرمۇ گاچا بىر ئوقۇتقۇچمۇ ئۆگىنىدۇ

 ئىچىده ئانىالر ئاتا بىلهن شۇنىڭ دېدى ئۆگىنىدۇ قانداق خهنزۇچىنى قىلسا شهرهت

 ئوقۇغۇچىالرغا پىكرى تهلهپ -ئاتائانىالرنىڭ ئاخىردا ئهڭ باشالندى گهپ غۇلغۇال

 قوش بىلىدىغان ياخشى ئۇيغۇرچىنىمۇ خهنزۇچىنىمۇ بولسا ئۆگىتهر تىل ههقىقىي

 كېيىن قويدى، تهلهپ رههبهرلىرىگه مهكتهپ بېرىشنى بهلگىلهپ ئوقۇتقۇچى تىللىق

 ئهكهلگهن يۆتكهپ ئىچكىرىدىن يىڭىدىن ئوقۇتقۇچىنى تىلى خهنزۇ بۇ ئۇقساق

 خهنزۇچه ئوقۇغۇچىالرغا بىلمهيدىكهن پهقهت ئۇيغۇرچىنى شۇڭا ئوقۇتقۇچىكهن

 "بىلهلمهپتۇ. هېچنېمىنى ئوقۇغۇچىالر شۇڭا سۆزلهۋېرىپتۇ

 چىققان كېلىپ سىياسىتىدىن "مائارىپ تىللىق "قوش دىيارىدىكى ئۇيغۇر مهن

 ئۇالرنى يىغىپ، ئىنكاسالرنى قىسىم بىر يهنه قىلىدىغان بايان ئههۋالالرنى
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 ئۆز ۋه ئههلىلىرىگه ئهمهل ئۆز خهلقىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇر مهن

 :قىلىمهن ئۈمىد بېرىشىنى -تهلهپتهكلىپلهرنى تۆۋهندىكىدهك مائارىپچىلىرىغا

 خهنزۇچىدا دهرسلهرنى ههممه باشالپ -1سىنىپىدىن باشالنغۇچ هازىرقى [1]

 ئۆتمهيدىغان چىقىمىغىچه -4يىللىققا ياكى -3 ئېلىپبهسىنى تىلى ئۇيغۇر ئۆتىدىغان،

 كۆچكىچه -4سىنىپقا بالىلىرىغا ئۇيغۇر قالدۇرۇپ، ئهمهلدىن پۈتۈنلهي تۇزۇمنى

 -4سىنىپتىن دهرسنى تىلى خهنزۇ ئۆتۈپ، تىلىدىال ئۇيغۇر پهقهت دهرسلهرنى ههممه

 تىللىق "قوش دىيارىدىكى ئۇيغۇر ئهگهر قويۇش. يولغا تۇزۇمنى ئۆتىدىغان باشالپ

 ئۇيغۇر پهنلىرىده سانائهت ۋه -تهبىئىيپهن بىلهن تىل مهقسىتى، نىڭ "مائارىپ

 ئۇيغۇر هالدا ئۇ بولىدىكهن، چىقىرىش تولۇق ساۋاتىنى خهنزۇچه ئوقۇغۇچىالرنىڭ

 كېلىدۇ. مۇۋاپىق ئهڭ پروگراممىسى مائارىپ تىللىق قوش ئامېرىكىنىڭ دىيارىغا

 تهجرىبىسىنى مىللهتنىڭ ۋه دۆلهت قىلغان تهرهققىي ئۈچۈن قىلىش تهرهققىي

 ئۆتىدىغان ئالدىغا ئامېرىكىنىڭ دۇنيادا جهههتته تهرهققىيات كېرهك. ئۆگىنىش

 سىناق ۋه تهتقىقات مۇددهتلىك ئۇزۇن ئامېرىكا ئۈستىگه ئۇنىڭ يوق. دۆلهت

 قىلىپ بهرپا قۇرۇلمىسىنى "مائارىپ تىللىق "قوش مۇكهممهل بىر نهتىجىسىده

 دىيارىغا ئۇيغۇر پروگراممىسى مائارىپ تىللىق قوش ئامېرىكىنىڭ شۇڭا چىققان.

 كېلىدۇ. مۇۋاپىق ئهڭ

 جهههتتىكى ئهقىل ۋه بىلىم تىل، بالىلىرىنىڭ ئۇيغۇر مهكتهپتىكى باشالنغۇچ [2]

 "يېڭى بىلهن روهى "بولۇش باتۇر كهلگهنده "باشقا ئاشۇرۇشتا، ئىشقا تهرهققىياتىنى

 ئۇسۇلالر بولمىغان ئاساسى ئىلمىي قانداق هېچ ئۇسۇلى "قىلىش هاسىل بۆسۈش

 ئىلمىي مۇشۇنداق هازىر مېنىڭچه قالدۇرۇش. ئهمهلدىن پۈتۈنلهي ئۇالرنى بولۇپ،

 تهرهققىيات ئهقلىي كېلىۋاتقان ئېلىپ بالىلىرىغا ئۇيغۇر ئىدىيىلهرنىڭ يوق ئاساسى

 مۇتهخهسسىسلهرنىڭ ئامېرىكىدىكى بولۇۋاتىدۇ. چوڭ ئىنتايىن زىيىنى جهههتتىكى

 كۆرسىتىشىچه
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 يوق پايدىسى چوڭ ئانچه ئۈچۈن نهتىجىسى ئوقۇش ئۇالرنىڭ ئىشلىتىشنىڭ



 10 كۈنى ههر -1سىنىپتا مىقدارى، تاپشۇرۇق مۇۋاپىق ئهڭ ئۈچۈن ئۇالر بولۇپ،

 كېيىنمۇ ئۇنىڭدىن ئىكهن. مىنۇت 30 -3سىنىپتا -20مىنۇت، -2سىنىپتا مىنۇت،

 باشالنغۇچتا بولىدىكهن. ماڭسا قوشۇپ مىنۇتتىن 10 يىلى ههر ئوخشاش مۇشۇنىڭغا

 ئىشلهيدۇ؟ تاپشۇرۇق ۋاقىت قانچىلىك كۈنى ههر هازىر بالىلىرى ئۇيغۇر ئوقۇۋاتقان

 ئېيتقاندا، ئومۇمالشتۇرۇپ ئۆتكىنىمدهك، تهسۋىرلهپ يازمىلىرىمدىمۇ بۇرۇنقى مهن

 دهرستىن مهكتهپتىكى ئىچىده ئوقۇغۇچىالرنىڭ تهنلىك ئاق ئامېرىكىدىكى

 ئۆيىده بولسا ئاسىيالىقالرنىڭ كۆپ. ئوينايدىغانلىرى سىرتتا كېيىن چۈشكهندىن

 ئۇچراتقان مهن ئهمما، كۆپ. قىلىدىغانلىرى ئۆگىنىش كۇتۇپخانىدا ياكى

 ئىش مۇستهقىل ئالدىغا ئۆز خادىمالرنىڭ كهسپىي تهنلىك ئاق ئامېرىكىدىكى

 مۇستهقىل ئۆزى ئىقتىدارى، قىلىش تهپهككۇر مۇستهقىل ئۆزى ئىقتىدارى، قىلىش

 قىلىش ئىشالرنى ئهمىلى بىلهن قۇلى ئۆزىنىڭ ئىقتىدارى، قىلىش ههل مهسىله

 ياخشى. كۆپ خادىمالرنىڭكىدىن كهسپىي خهنزۇ جۈملىدىن ئاسىيالىق، ئىقتىدارى

 ئىكهنلىكى باشالمچى دۇنياغا ئامېرىكا هازىر جهههتته ئىجادچانلىق ۋه تهپهككۇر

 ئىقتىدارىنى ياشاش ياخشىراق كهلگۈسىدىكى ئوقۇغۇچىالرنى ئايان. ههممىگه

 نېمه كۆمۈۋهتكهننىڭ بىلهن تاپشۇرۇقالر ئاشۇنداق يوق پايدىسى ئۆستۈرۈشكه

 "كېرهك قويۇش ياشىغىلى بالىالردهك "بالىالرنى ئامېرىكىلىقالرنىڭ پايدىسى؟

 ئهگهر بار. هوقۇقى ياشاش بالىدهك بالىلىرىنىڭمۇ ئۇيغۇر بار. گېپى بىر دېگهندهك

 ئۆسۈپ ساغالم ئۇالر قويۇلمىسا، يول بولۇشىغا چوڭ ياشاپ بالىدهك ئۇالرنىڭ

 ئهستىن ۋه چۈشىنىشى تولۇق نۇقتىنى بۇ مائارىپچىالرنىڭ مهن يېتىلهلمهيدۇ.

 سورايمهن. قويماسلىقىنى چىقىرىپ

 دهۋرده ئۆتكۈنچى كۆچۈشتىكى ئوقۇشقا تىلىدا خهنزۇ ئوقۇشتىن تىلىدا ئۇيغۇر [3]

 تىللىق قوش ههممىسى ئوقۇتقۇچىالرنىڭ بېرىدىغان دهرسلىرىنى -تهبىئىيپهن ۋه تىل

 تىللىق قوش ئۇالر بولۇپ، قىلىدىغان مۇشۇنداق مانا دهل ئامېرىكا بولۇش.

 دهرىجه ئوخشىمىغان ئارقىلىق ئىمتىهان يېتىلدۈرۈش، تهربىيىلهپ ئوقۇتقۇچىالرنى

 مهكتهپلهرده ههمده بېرىش، كىنىشكىسى "ئوقۇتقۇچىسى تىللىق "قوش بويىچه

 -قائىدهتۈزۈملهرنى مۇنتىزىم بىر جهههتته بېرىش خىزمهت تالالپ ئاساسىدا رىقابهت

 ههم قىزىقىدىغان ئىشلىرىغا ساههدىكى مۇشۇ ئامېرىكىنىڭ چىققان. بېكىتىپ

 :بولىدۇ باقسا كۆرۈپ بېتىنى تور ماۋۇ بىلىدىغانالر ئىنگلىزچه
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 ئۇيغۇر ئاساسالنغاندا، ئىنكاسىغا توردىشىمىزنىڭ بىر تهسۋىرلهنگهن يۇقىرىدا

 قىسىم بىر بېرىدىغان دهرس تىلىدا خهنزۇ مهكتهپلهرده باشالنغۇچ دىيارىدىكى

 ئىكهن. كىشىلىرى مىللىتى خهنزۇ بىلمهيدىغان ئۇيغۇرچه قانداق هېچ ئوقۇتقۇچىالر

 خاتا پۈتۈنلهي بۇ قارىغاندا نۇقتىسىدىن ئىلمىيلىق ۋه ئۆلچىمى ئامېرىكىنىڭ

 قانچه ههر مهن مۇهىملىقىنى نهقهدهر ئۆزگهرتىشنىڭ ئههۋالنى خىل بۇ بولۇپ،

 قىلىدۇ. ئازلىق تهكىتلىسهممۇ

 ئهنگىلىيه، كانادا، ئامېرىكا، ئۆتكىنىمدهك، چۈشهندۈرۈپ يۇقىرىدىمۇ مهن

 "مائارىپ تىللىق "قوش ئهللهر قاتارلىق شۋېتسىيه ۋه گرېتسىيه گېرمانىيه،

 بىر بېرىپ، ئېلىپ سىناق ۋه تهتقىقات تهكشۈرۈش، مۇددهت ئۇزۇن ئىشلىرىدا

 يولغا قىلدۇرۇپ تهرهققىي پروگراممىسىنى "مائارىپ تىللىق "قوش مۇنتىزىم

 بۇ سهۋهب، قىلىشىدىكى مۇشۇنداق ئۇالرنىڭ بولۇپتۇ. ئۇزۇن خېلى قويۇۋاتقىلى

 - ياش مىللهت ئاز كهلگهن دۆلهتلهردىن باشقا بولۇپ كۆچمهن دۆلهتلهرگه

 سهۋهبتىن شۇ ئۆسمهي، ئهۋالتقىچىمۇ قانچه بىر سهۋىيىسى مائارىپ ئۆسمۈرلىرىنىڭ

 ئاساسلىق ئۇالرنىڭ بولۇپ، تۆۋهن ناهايىتى ئورنىمۇ جهمئىيهتتىكى مىللهتلهرنىڭ بۇ

 كهلگهن. شۇغۇللىنىپ بىلهن خىزمهت دهرىجىلىك تۆۋهن ۋه قارا بۇيى ئۆمۈر قىسمى

 "قوش ئۆتكهن تهسۋىرلهپ -2قىسمىدا يازمامنىڭ مۇشۇ مهن دۆلهتلهر بۇ شۇڭالشقا

 كۆرگىنىمىزدهك، يۇقىرىدا بىز كهلتۈرگهن. ۋۇجۇدقا پروگراممىسىنى "مائارىپ تىللىق

 بىلهن سىياسىتى "مائارىپ تىللىق "قوش قويۇلۇۋاتقان يولغا دىيارىدا ئۇيغۇر هازىر

 پهرق -ئاسمانزېمىن ئوتتۇرىسىدا سىياسىتى ئوخشاش دۆلهتلهرنىڭ تاپقان تهرهققىي

 ۋه جۇڭگو دىيارى، ئۇيغۇر بالىلىرىنى ئۇيغۇر تۈگىتىلمىسه، پهرقلهر بۇ ئهگهر بار.

 كىشىلهردىن ئىختىساسلىق ماسلىشااليدىغان ئېهتىياجىغا تهرهققىيات دۇنيانىڭ

 ئۇنىڭ گهپ. تۇرغانال ئهمهسلىكى مۇمكىن يېتىشتۈرۈشنىڭ تهربىيىلهپ قىلىپ

 تىلى، خهنزۇ بىلهن تىل ئانا قىسمى كۆپ مۇتلهق بالىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئهكسىچه،

 قارا پهقهتال تۆۋهن، ئىنتايىن سهۋىيىسى جهههتتىكى ئىقتىدار ئهقلىي ۋه بىلىم

 بولۇپ ئادهملهردىن يارايدىغان خىزمهتكىال دهرىجىلىك تۆۋهن ۋه خىزمهت

 ئۇيغۇر بىر ههر مهن شۇڭالشقا يۇقىرى. ئىنتايىن ئېهتىماللىقىمۇ چىقىش يېتىشىپ

 ئهمهل ئۇيغۇر بىر ههر مائارىپچىلىرىنىڭ، ئۇيغۇر بىر ههر -ئاتائانىالرنىڭ،



 ئىشقا بۇ كىشىلهرنىڭ سانايدىغان ئۇيغۇر ئۆزىنى بىر ههر جۈملىدىن ئههلىلىرىنىڭ،

 ئۆزگهرتىش ئههۋالنى هازىرقى قىلىپ، مۇئامىله قاتارىدا ئىش مۇهىم -1دهرىجىلىك

 قىلىمهن. ئۈمىد بېقىشىنى قىلىپ ئىش بىر ئۈچۈن

 جاۋاب غا "سوئال 8" ئالغان تىلغا قىسىملىرىدا ئالدىنقى يازمامنىڭ مۇشۇ مهن

 سانلىق ئاز "شۇڭا، :دېگهن مۇنداق جاۋابىدا بهرگهن -2سوئالغا ئهمهلدار بهرگهن

 گۈللهپ مىللهتلهرنىڭ قايسى ههر قىلدۇرۇشتا، تهرهققىي ئىشلىرىنى مائارىپ مىللهت

 سۈپىتىنى مائارىپ مىللهت سانلىق ئاز بولۇش، پايدىلىق قىلىشىغا تهرهققىي

 مهدهنىيهت مىللهتلهرنىڭ قايسى ههر بولۇش، پايدىلىق ئۆستۈرۈشكه

 ئارزۇسىغا ئاممىسىنىڭ خهلق بويىچه، پرىنسىپى بولۇش پايدىلىق ئالماشتۇرۇشىغا

 مېنىڭ ئوقۇرمهنلهرنىڭ "كېرهك. بېكىتىش تىلىنى ئوقۇتۇش قىلىپ، هۆرمهت تولۇق

 ئۇيغۇر هازىر ئىنكاسلىرىدا، بهزى يازغان قارىتا يازمامغا قېتىملىق ئالدىنقى

 بىلهن يولالر قانۇنلۇق نى ""ئارزۇسى ئۆزىنىڭ "ئاممىسى "خهلق دىيارىدىكى

 ۋاسىتىسىدىن بېقىش جان -بىردىنبىر ئۆزىنىڭ خىزمىتىدىن، ئۆزىنىڭ ئىپادىلىسه،

 ياشاش ساقالپ جېنىنى بىلدۈرۈپتۇ. ئۇچرايدىغانلىقىنى تههدىتىگه قېلىش ئايرىلىپ

 ههددىدىن تېپىش خىزمهت تهلهپ. دهرىجىلىك تۆۋهن ئهڭ ئۈچۈن ئىنسانالر

 يوقىتىپ خىزمىتىنى ئۆز ئۈچۈن ئۇيغۇرالر كهتكهن قىيىنلىشىپ دهرىجىده تاشقىرى

 تههدىت مۇشۇنداق بولۇپ، بىرسى تههدىتلهرنىڭ ئېغىر ئهڭ ههقىقهتهنمۇ قويۇش

 هايۋانالرنىڭ كهلگهن دۇچ كه "كۆندۈرۈش قويۇپ ئاچ "قورسىقىنى ياشاش ئاستىدا

 ئۈمىدۋار ئۇيغۇرالرنىڭ مهن لېكىن، مۇمكىن. قىلماسلىقى پهرق ئانچه بىلهن كۈنى

 مابهينىده يىلنىڭ 3-2 سانائىتى ئېكسپورت جۇڭگونىڭ قىلىمهن. ئۈمىد بۆلىشىنى

 ههممىسىنىڭ ئوقۇرمهنلهرنىڭ چېكىنىشلهردىن دهرىجىدىكى ئېغىر كېلىۋاتقان دۇچ

 كۆپىيىپ كۈنسايىن مالالرنىڭ يالغان جۇڭگودىكى مهن بار. خهۋىرى

 نهچچه 10 بېرىدىغانلىقىنى يۈز ئههۋالنىڭ بىر مۇشۇنداق قاراپ، كېتىۋاتقانلىقىغا

 قىلغان تهرهققىي ئهڭ دۇنيادىكى ئىدىم. قىلغان پهرهز ئالدىدىال يىلنىڭ

 بولۇپ، دۆلهتلهر باشقۇرىدىغان بويىچه قانۇن دۆلهتنى ههممىسى دۆلهتلهرنىڭ

 ئهڭ كهچۈرۈپ، باشتىن مۇساپىلهرنى -ئهگرىتوقاي نۇرغۇن ههممىسى ئۇالرنىڭ

 "بولۇش دۆلهت "قانۇنلۇق يولى -بىردىنبىر قىلىشنىڭ تهرهققىي ئاخىرى

 خىل، بىر يهرده بىر قانۇن دۆلهتلهرده قانۇنلۇق چىققان. يهكۈنلهپ ئىكهنلىكىنى



 بىر مىللهتكه بىر يهنه خىل، بىر مىللهتكه بىر بولمايدۇ. خىل بىر يهنه يهرده بىر يهنه

 خىل بىر ئادهمگه گۇرۇپپا بىر يهنه خىل، بىر ئادهمگه گۇرۇپپا بىر بولمايدۇ. خىل

 جۇڭگو بولىدۇ. باراۋهر يهرده ههممه ئادهم ههممه ئالدىدا قانۇن بولمايدۇ.

 قانۇنىي مۇنتىزىم بىر ئاشۇنداق چوقۇم ئۈچۈن، قىلىش تهرهققىي بهك هازىرقىدىنمۇ

 جۇڭگودا يوق. يول باشقا ئۇنىڭدىن كېرهك. قويۇشى يولغا ۋه ئورنىتىشى تۇزۇمنى

 ئۆز بىلهن يولالر قانۇنىي قويۇلغاندا، يولغا تۇزۇم قانۇنىي مۇنتىزىم بىر ئاشۇنداق

 -پىكىرتهلهپلىرىنى ئۆزىنىڭ يۇقىرىغا بويىچه -قانۇنتۇزۇم ئىپادىلىگهن، ئارزۇسىنى

 ئهگهر قوغدىلىدۇ. ئۇالر ئهكسىچه ئۇنىڭ ئۇچرىمايدۇ. جازاغا ئۇيغۇرالر يهتكۈزگهن

 ئۇيغۇرالر بولسىمۇ، قىيىن بولمىسا، ئۈمىد ئانچه كېلىشىدىن كۈنلهرنىڭ ئۇنداق

 ئاساسى ئىلمىي قانداق هېچ تۇرغان، بولۇپ مهۋجۇت دىيارىدا ئۇيغۇر هازىر

 تىرىشىپ ئۈچۈن ئۆزگهرتىش سىياسهتلىرىنى "مائارىپ تىللىق "قوش بهزى بولمىغان

 قاراپ تهرهپكه ياخشىراق هازىرقىدىن ئههۋالىدا جۇڭگونىڭ ئهگهر ياخشى. باققىنى

 قىلمىسا قهتئىي قېلىشتا ساقالپ مهۋجۇتلۇقىنى مىللهتنىڭ بولمايدىكهن، ئىلگىرىلهش

شۇدۇر. ئهنه بىرسى ئىشالرنىڭ بولمايدىغان
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