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 1 بهت .

 قوش تىللىق مائارىپ
 باشالنغۇچتا ئانا تىلنى ئالدىدا ئۆگىتىش زۆرۈرلىگىنىڭ ئىلمىي ئاساسلىرى

 ئهركىن سىدىق : ئاپتورى

http://www.meripet.com 
كۈنى  18 ئاينىڭ  12 يىلى  2008
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 2 بهت .

 : مۇنداق بىر ئههۋالنى ئۇقتۇم ، ۇم بىلهن تېلېفوندا پاراڭلىشىۋېتىپ مهن يېقىندا ئۇيغۇر دىيارىدىكى بىر تونۇش

 بارغان بولۇپ  يىللىق خىزمهتكه  بىر  ئۈرۈمچىدىن جهنۇبتىكى بىر ناهىيىگه  كىرگهن قىزىنىڭ 6 ئهمدى ، ئۇ  ياشقا

 بېرىپتۇ  ئېلىپ  بىرگه  بىلهن  ئۆزى  ناهىيىگه  شۇ  ئۈچۈن  چىقىرىش  ياخشىراق  ساۋاتىنى  تىلدىن  شۇ ههمده . ئانا

 بېرىپتۇ  مهكتهپكه  باشالنغۇچ  بىر  بازىرىدىكى  قارىسا ، لېكىن . ناهىيه  ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ، كېيىن  مهكتهپتىكى  ئۇ

 ئۇيغۇر  بولسىمۇ ، ههممىسى  ئۇيغۇر  ههممىسىمۇ  ئىكهن ، ئوقۇغۇچىالرنىڭ  خهنزۇچه  ههممىسى  . دهرسلهرنىڭ

 . ئۇيغۇرچه ئېلىپبهمۇ ئۆتۈلمهيدىكهن سىنىپقا چىقىمىغىچه  3 تونۇشۇمنىڭ قىزى كىرگهن سىنىپنىڭ بالىلىرىغا

 بېتىگه مۇنداق بىر ئىنكاس يېزىپتۇ http://meripet. blogbus. com يېقىندا مهلۇم بىر توردىشىمىز  : تور

 يهنى تهپهككۇر ، قوش تىللىق ئوقۇتۇشنىڭ ئۇيغۇر باللىرىغا ئهكهلگهن زىيىنىنى ، «ئاتالمىش قوش تىللىق مائارىپ

 توسالغۇ ، توسالغۇ پىسخىك ، توسالغۇسى  هېس ... فىزىئولوگىيىلىك  كۆرۈپ  ئهمهلىي  مهن  مانا  قاتارلىقالرنى

 بىچارىلهرچه . قىلغانمهن  سوئالىغا  ئىمتىهان  ماتېماتىكا  مهكتهپنىڭ  باشالنغۇچ  چىقىرىلغان  خهنزۇچه  پۈتۈنلهي

 بىزارلىق ئاالمهتلىرى ، پۈتۈن ئىمتىهان ۋاقتىنى توشقۇزىۋهتكهن سهبىيلهرنىڭ ئۈمىدسىزلىك ، تهلمۈرۈپ ئولتۇرۇپ

 چىدىيالماي  قاراشقا  كۆزلىرىگه  تۇرغان  ئىدىم ، چىقىپ  ئازابالنغان  ههممه . قاتتىق  دىيارىدىكى  ئۇيغۇر  هازىر

 بولۇپ  سىنىپلىرى  تىل  قوش  دېگۈدهك  سىنىپلىرىدا ، مهكتهپلهرده  تىل  قوش  مهكتهپتىكى  باشالنغۇچ  بولۇپمۇ

 تىلىدىن تۈزۈك ساۋاتى چىقما  ئهدهبىياتىنىمۇ خهنزۇ ، سلىق ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئانا  ئۇيغۇر  ههتتا  قىسىم جايالردا  بىر

 بىمهنىلىكلهر  چىققان  ئۇچىغا  قىلىشتهك  تهلهپ  سۆزلهشنى  مهۋسۇملۇق ؛ تىلىدا  ۋه  يىللىق  ئوقۇغۇچىالرنىڭ

 نهتىجىسىده ئىلگىرىكى بىر سىنىپتا بىر قانچه ئوقۇغۇچى الياقهتسىز بولىدىغان هالهتنىڭ دهل ئهكسىچه بىر سىنىپتا

 الياقهتلىك بوالاليدىغان هالهتلهر  قانچه ئوقۇغۇچىالر  ئوقۇغۇچىالرنىڭ تهبىئىي پهنلهرنى ئانا ؛ ئاران بىر  بولۇپمۇ

 تهپهككۇر  چىققان  كېلىپ  نهتىجىسىده  بۇنىڭ  ۋه  بولۇشى  مههرۇم  پۇرسىتىدىن  ۋه  هوقۇقى  ئۆگىنىش  تىلىدا

 تهپهككۇرن ( كهمتۈكلۈكى  تىلدىكى  ئانا  دائىر  پهنلهرگه  تهبىئىي  بولۇشى يهنى  دېيهرلىك  يوق  ؛ ) ىڭ

 مهسىلىلىرى  ساغالملىق  جىسمانىي  ۋه  پىسخىك  بولۇش ، ئوقۇغۇچىالردىكى  بىزار  مهكتهپتىن  مهكتهپتىن ، يهنى

 كىچىك ، روهسىزلىق ، ئىشتىهاسىزلىق ، قېچىش  بولۇش ، جۇغى  ئاجىز  ئېغىر ... بهدىنى  ئىنتايىن  قاتار  بىر  ، قاتارلىق

 قېنى ! بۇ ئېنىقكى بىر خاتا يۆنىلىش ! ئارقىدىن يۈز بېرىشكه باشلىماقتا  ارقا تهخىرسىز مهسىلىلهر ئ ، چىداپ تۇرغۇسىز

 قايسى تهرهققىي قىلغان  مىللهت ئۆزىنىڭ تهرهققىياتىنى خهقنىڭ تىلى ئارقىلىق ئىشقا ئاشۇرغان ، دۇنيادا  ؟ ئىلغار

 ئاجىز  شۇنچه  ئۇيغۇرالر  كهتكهندىمىزمۇ ، بىز  بولۇپ  قورقۇنچاق  ئىش ؟ شۇنچه  بۇ  ئۈچۈن  جامائهت نېمه  كهڭ  تا

 بىرلىشىپ ئىلمى ئاساسلىرىمىز ، نېمه ئۈچۈن بهلگىلىك ساندىكى ئادهملىرىمىز يىغىلىپ ؟ پىكرى هاسىل قىاللمايمىز

 » ؟ بىلهن يوللۇق تهلهپلىرىمىزنى قويالمايمىز

 قالىدىغانلىقى  ئهمهلدىن  ئىشلىتىشنىڭ  تىلىنى  ئۇيغۇر  مهكتهپلهرده  ئالىي  دىيارىدىكى  ئۇيغۇر  مهن

 تارتىپ توغر  ئاڭلىغاندىن  خهۋهرنى  يامان ، ىسىدىكى  خىل  ههر  كېلىدىغان  ئېلىپ  مىللهتكه  ئىشنىڭ  بۇ

 توختىتالمىدىم  ئۆزۈمنى  ئويلىنىشتىن  ئۈستىده  ۋه . ئاقىۋهتلىرى  ئوتتۇرا  ئۇيغۇر  سىياسىتى  مائارىپ  تىللىق  قوش

 بولسا  كېيىن  باشلىغاندىن  كىرىشكه  سىڭىپ  مهكتهپلىرىگىچه  تى ، باشالنغۇچ  ئۆگىنىش ئانا  ئۆگهنمهسلىك  لنى

 ئېلىپ  توغرىسىدا  مۇناسىۋىتى  ئوتتۇرىسىدىكى  تهرهققىياتى  ئېلىش جهههتتىكى  بىلىم  ۋه  تىل  بالىالرنىڭ  بىلهن

 تهتقىقاتالر  ئىلمىي  تۈرده ، بېرىلغان  ئىزچىل  ئىزدىنىشنى  توغرىسىدا  ئىلىملهر  يېڭى  بايقالغان  ئارقىلىق  شۇ  ۋه

 كهلدىم  ئار . داۋامالشتۇرۇپ  شۇ  بىلىۋالدىم ههمده  نهرسىلهرنى  كۆپ  خېلى  تىللىق . قىلىق  قوش  قېتىم  ههر هازىر
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 3 بهت .

 ئۇيغۇر تىلى دۇچ ، مائارىپ ساههسىدىكى زامانىۋى بىلىملهر ئاساسىدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئههۋالالرنى كۆزىتىپ

 قا ، كېلىۋاتقان تهقدىرنى ئويلىغىنىمدا  ئهنسىرهش تۇيغۇسى  خىل ئازابلىنىش ۋه  . پلىۋالىدۇ پۈتۈن ۋۇجۇدۇمنى بىر

 سهۋهب  بولۇشتىكى  باشالنغۇچ ، بۇنداق  هازىرقىدهك  بالىلىرىنىڭ  ئۇيغۇر  كۆپ  ئانا  1 خېلى  باشالپال  سىنىپىدىن

 قويۇپ  قايرىپ  پۈتۈنلهي  ئۆگىنىشى ، تىلنى  تىلىنىال  خهنزۇ  تىلىدا ، پهقهت  خهنزۇ  دهرسلهرنىمۇ  ههممه  ههمده

 قاتارلىق تهرهققىي قىلغان ، ئاڭلىشى  ئامېرىكا  ئېلىپ بېرىلغان ئۇزۇن مۇددهتلىك هازىرغىچه  غهرب دۆلهتلهرده

 بولۇپ  خاتا  پۈتۈنلهي  قارىغاندا  بويىچه  تهتقىقاتالرنىڭ نهتىجىلىرى  بىلىم ، ئىلمىي  ئۆگىنىش ۋه  تىل  بالىالر  ئۇ

 زهخىملىنىش ئېهتىماللىقىنىڭ بارلىقىدىندۇر  دهرىجىده  ئېغىر  يازمامدا . ئېلىش جهههتتىكى تهرهققىياتتا  مهن ئۇشبۇ

 ۈم هازىرغىچه قوش تىللىق مائارىپ مهسىلىسى ئۈستىده ئىگىلىگهن ئىلمىي بايقاشالرنى قىسقىچه بايان قىلىپ ئۆز

 ئابدۇرهئوپ تهكلىماكانىينىڭ « مۇهاكىمهتۇل لۇغهتهيندىن مهئارىفۇل لۇغهتهينگىچه» . ئۆتىمهن  ( مهن دوكتۇر

htm . 2 Erkinb / 1 Söhbet / com . meripet . www :// tp ht ( تهپسىلىي   قېتىم  بىر  بۇرۇن  ماقالىسىنى  دېگهن

 ئىدىم  بۇرۇن . ئوقۇپ چىققان  تهييارالشتىن  يازمىنى  ئۇشبۇ  قېتىم  ئوقۇپ چىقتىم ، بۇ  قېتىم  بىر  يهنه  ماقالىنى  . ئۇ

 ئىلم  توغرىسىدىكى  مائارىپ  تىللىق  قوش  بېرىلغان  ئېلىپ  جۇڭگودا  ئۇالرنىڭ مهقسىتىم  ۋه  تهتقىقاتالر  ىي

 قانداق ئىلمىي جاۋابالر ، نهتىجىلىرىنى تولۇقراق بىلىۋېلىش  جۇڭگودا  ساههدىكى بىر قانچه سوئالغا  ههمده مۇشۇ

 ئىدى  ئۇقۇۋهلىش  ئۈمىدسىزلهندىم ، لېكىن . تېپىلغىنىنى  ناهايىتى  دوكتۇر . مهن  ئۈمىدسىزلهنگىنىم  مېنىڭ

 ماقالىسى  تهكلىماكانىينىڭ  ئوقۇغىنىمدا . ئهمهس ئابدۇرهئوپ  ماقالىنى  ئۇ  قېتىم  ههر  ناهايىتى ، مهن  ئۇنىڭدىن

 پهخىرلهندىم ، تهسىرلهندىم  ناهايىتى  تهكلىماكانىيدىن  ئابدۇرهئوپ  دوكتۇر  ئۈمىدسىزلهنگىنىم . ههمده  ، مېنىڭ

 كهمچىللىكىدۇر  ئىنتايىن  تهتقىقاتالرنىڭ  ساههدىكى  بۇ  بېرىلغان  ئېلىپ  ساه . جۇڭگودا  بۇ  جۇڭگودا  هده ئهگهر

 دوكتۇر ئابدۇرهئوپ تهكلىماكانىينىڭ ماقالىسىدىن تۆۋهندىكى سوئالالرغا جاۋاب ، تهتقىقات ئېلىپ بېرىلغان بولسا

 : تاپالىغان بوالتتىم

 ئېلىش جهههتتىكى  بىلىم  ئۆگىنىش ۋه  ئۆگىتىش ئۇالرنىڭ تىل  يات تىلنى  بىر  بىلهن يهنه  تىل  ئانا  بالىالرغا

 ؟ رسىتىدۇ تهرهققىياتىغا قانداق تهسىر كۆ

 ، يات تىلنى كهينىده ئۆگىتىش كېرهكمۇ ، ئانا تىلنى ئالدىدا ؟ بۇ تىلالرنى ئۆگىتىش ئۇسۇلى قانداق بولۇشى كېرهك

 تىلنى كهينىده ئۆگىتىش كېرهكمۇ ، ياكى يات تىلنى ئالدىدا  ؟ ۋه ياكى ئىككى تىلنى تهڭال ئۆتۈش كېرهكمۇ ، ئانا

 بايق  ئۇسۇلنى  خىل  تورت  جهههتته  بۇ  يولغا ، اپ ئامېرىكا  ئىشلىتىشنى  ياخشىسىنى  ئهڭ  ئىچىدىكى  ئۇالرنىڭ

 . قويۇۋېتىپتۇ

 ؟ بالىالر ئىككىنچى تىلنى قانچه يېشىدىن باشالپ ئۆگهنسه ئهڭ مۇۋاپىق بولىدۇ

 ئۇيغۇر دىيارىنىڭ نۇرغۇن جايلىرىدا هازىر «قوش تىللىق مائارىپ» سىياسىتىنىڭ «يهككه تىللىق مائارىپ» قا

 ئۇنى . نلىقى ههممهيلهنگه مهلۇم ئۆزگىرىپ قالغا  «يهككه تىللىق مائارىپ» سىياسىتىنى تۈزگهن ۋه  ئهسلىده بۇ

 ، مهخسۇس ئىلمىي تهتقىقات ئېلىپ بېرىپ ، ئىجرا قىلىۋاتقان ئهمهل ئههلىلىرى بىر قىسىم زىيالىيالرنى تهشكىللهپ

 بولغ  بېرىپ  ئېلىپ  ئاللىقاچان  ئهللىرى  غهرب  قىلغان  تهرهققىي  بولمىسا  تهتقىقاتالرنىڭ ياكى  ئىلمىي  ان

 شۇ ئاساستا ئالدى بىلهن يۇقىرىقى سوئالالرغا مۇكهممهل جاۋاب تېپىپ ، نهتىجىلىرىنى يىغىپ ۋه تولۇق ئۆگىنىپ

 بولسا  بوالتتى ، چىققان  قىلغان  ئىش  ئۇسۇلدا  چۈشهنچهمگه ، لېكىن . ئىلمىي  بولغان  هازىرغىچه  مېنىڭ

 ئۇنداق ئىشالر ، ئاساسالنغاندا  دىيارىدا  سوئالالرنىڭ مهن . بولۇپ باقمىغان ئۇيغۇر  يۇقىرىقىدهك  يازمىدا ئۇشبۇ
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 4 بهت .

 . هازىرغىچه ئىزدىنىپ تاپقان جاۋابلىرىنى تهسۋىرلهپ ئۆتىمهن

 قوش تىللىق مائارىپنى يولغا قويۇۋاتقان جهمئىيهتلهرنىڭ تىپلىرى . 1

 ئاساسهن  مهقسهتكه  ۋه  ئېهتىياج  قويۇشتىكى  يولغا  مائارىپنى  تىللىق  ۋه دۇنيا ، قوش  دۆلهت  دىكى

 : جهمئىيهتلهرنى مۇنداق ئۈچ تىپقا ئايرىش مۇمكىن

 يېقىنقى . دۇنياۋىلىشىشنىڭ ئېهتىياجىغا ماسلىشىش ئۈچۈن قوش تىللىق مائارىپنى يولغا قويغان جهمئىيهت ] 1 [

 كىشىلهرنىڭ ، ئىنسانالرنىڭ دۇنياۋىلىشىش سهۋىيىسىده تېز تهرهققىياتالر يۈز بېرىپ ، بىر قانچه ئون يىل مابهينىده

 ماڭدى  كۈچىيىپ  كۈنسايىن  كۆچۈشى  دۆلهتكه  بىر  يهنه  دۆلهتتىن  چىقارغان . بىر  كهلتۈرۈپ  كۆچۈشنى  بۇنداق

 بار  تۇغۇش نىسبىتى تۆۋهنلهپ ، شارائىتنى قوغلىشىش  ياخشىراق ئىقتىسادىي شهرت : سهۋهبلهردىن تۆۋهندىكىلهر

 بولۇش  ئېهتىياجلىق  كۈچىگه  ئهمگهك  تاشقى  دۆلهتلهر  ئوتتۇرىسىدىكى ، كهتكهن  گۇرۇپپىالر  ئوخشىمىغان

 ئېچىش  توختىماي سىرتقا  تۈپهيلىدىن پاناهالنغۇچىالر  گۇرۇپپىنى ئېزىش ، توقۇنۇنۇشالر  بىر  يهنه  گۇرۇپپا  ۋه ، بىر

 بېرىش  يۈز  بااليىئاپهتلهر  ئوتتۇرىسىدىكى . ئېكولوگىيىلىك  دۆلهتلهر  كىرگهن  بولۇپ  ئهزا  بىرلىكىگه  ياۋروپا

 ههمكارلىق  ئارا ئىقتىسادىي  دۆلهتلهر  تهۋهلىرىنىڭ  ئائىله  ئۇالرنىڭ  ۋه  ئهمگهكچىلهر  دۆلهتلهردىكى  ئاشۇ  مۇ

 مۇشۇنداق ئههۋال ئاستىدا شهكىللهنگهن جهمئىيهت . ئهركىن يۆتكىلىپ يورۇشىنى زور دهرىجىده ئىلگىرى سۈردى

 بى  باشقا  ياكى  رايونىغا  مىللهت  سانلىق  كۆپ  بىر  خهلقىنىڭ  مىللهت  سانلىق  ئاز  قىسىم  كۆچۈپ بىر  دۆلهتكه  ر

 جهمئىيهت بولۇپ  شهكىللهنگهن  جهمئىيهتنى ، بېرىشىدىن  ئۇنداق  يازمامدا  ئۇشبۇ  جهمئىيهت  1 مهن  ، تىپتىكى

 كانادا ۋه جۇڭگودىكى خهنزۇالر يۆتكىلىپ بارغان ئاز سانلىق مىللهت رايونلىرى مانا ، ئامېرىكا . دهپ ئاتايمهن

 م  رايونالرنىڭ  ۋه  دۆلهت  بار  جهمئىيىتى  بوالاليدۇ مۇشۇنداق  مائارىپ . ىسالى  تىللىق  قوش  ئهلدىكى  چهت

 مۇشۇنداق جهمئىيهتتىكى كۆچمهن بولۇپ كهلگهن خهلقىنىڭ ئانا  قىسمى مانا  توغرىسىدىكى تهتقىقاتالرنىڭ بىر

 . تىلى ۋه ساهىپخان مىللهت تىلىنى ئۆگىنىشى ئۈستىده ئېلىپ بېرىلغان

 تىل ] 2 [  ئۆسمۈرلهرنىڭ  ئۆگىنىش  تىلى  ئهل  چهت  تهرهققىياتىغا بىر  جهههتتىكى  ئېلىش  بىلىم  ۋه  ئۆگىنىش

 جهمئىيهت  قويغان  يولغا  ئوقۇتۇشنى  تىلى  ئهل  چهت  ئۈچۈن  بولغانلىقى  ياۋروپادىكى . پايدىلىق  ۋه  ئامېرىكا

 دۆلهتلهرنىڭ  تاپقان  ئوتتۇرا ، تهرهققىي  تولۇقسىز  ۋه  باشالنغۇچ  رايونلىرىنىڭ  خهنزۇالر  جۇڭگودىكى  شۇنداقال

 ئاسا  بوالاليدۇ مهكتهپلىرى  مىسالى  جهمئىيهتنىڭ  مۇشۇنداق  مانا  جهمئىيهت  شهكىللهنگهن  خىل . سىدا  بۇ  مهن

 . دهپ ئاتايمهن ، تىپتىكى جهمئىيهت  2 جهمئىيهتنى

 بىز ئىنسانالر تارىخىنى ئوبدان تهكشۈرۈپ كۆرىدىغان بولساق ] 3 [  ئۇنىڭ پۈتۈن جهريانىدا سىياسىي ، ئهگهر

 تۇرغ  ئىگىلهپ  ئۈستۈنلۈكنى  چهكلهپ جهههتته  ياكى  باستۇرۇپ  تىلىنى  مىللهتلهرنىڭ  سانلىق  ئاس  مىللهت  ان

 بايقايمىز  داۋاملىشىۋاتىدۇ . كهلگهنلىكىنى  هازىرمۇ  دۇنيادا  ئىشالر  ئىرقىي . بۇنداق  جهههتتىكى  «تىل  بۇنى

 بولىدۇ  ئاتاشقا  دهپ  مائارىپ . قىرغىنچىلىق»  قورالى  ئاساسىي  ئاشۇرۇشنىڭ  ئهمهلگه  قىرغىنچىلىقنى  بۇنداق

 ئاز سانلىق مىللهتلهرنى چوڭ مىللهتنىڭ ئىچىگه ، بىر ئاز لىبېرالىست گۇرۇپپىالر مائارىپتىن پايدىلىنىپ . ولۇۋاتىدۇ ب

 قويۇۋاتىدۇ  قىلىش سىياسىتىنى يولغا  كۆچمهن  ناتسىست . ئاسسىمىلياتسىيه  بولسا  ئوخشاش گۇرۇپپىالر  فاشىستالرغا

 ياكى دۆلىتىدىن قوغالپ چىقىرىش ياكى بولمىسا ئاساسىي بولۇپ كهلگهن ئاز سانلىق مىللهت خهلقىنى ئۆز رايونى

مهن مۇشۇنداق . ئېقىمنى تهشكىل قىلغۇچى جهمئىيهتنىڭ ئىچىگه كىرگۈزمهسلىك ئۇسۇلىنى تهشهببۇس قىلىۋاتىدۇ
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 5 بهت .

 جهمئىيهتنى  تۇرۇۋاتقان  بولۇپ  مهۋجۇت  جهمئىيهت  3 ئىشالر  ئاتايمهن ، تىپتىكى  جهمئىيهتته . دهپ  بۇنداق

 ئىرق ۋه دىن جهههتلهردىكى ئۆزى بىلهن ، مهدهنىيهت ، گىلىگهن مىللهت باشقا مىللهتلهرنىڭ تىل ئۈستۈنلۈكنى ئى

 بۇ «مهسىلىلهر» نى ههر خىل مائارىپ ، دهپ قاراپ ، بولغان پهرقنى ئۆزىنىڭ مىللىي كىملىكىگه بولغان تههدىت

 ئاشۇ ، ڭ بىر ئاالهىدىلىكى شۇكى بۇنداق جهمئىيهتنى . تۈزۈملىرى ئارقىلىق «ههل قىلىش» قا تىرىشىدۇ  سىياسهت

 قىلىش» سىياسىتى بىلهن «قوغالپ  قويغان «ئاسسىمىلياتسىيه  ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىگهن مىللهت يولغا  جهمئىيهتته

 بولۇپ  ئوخشاش نهرسه  ماهىيهتته  سىياسىتى  نى ، چىقىرىش»  «مهسىله»  ئېلىنغان  تىلغا  يۇقىرىدا  ئىككىسى  ههر

 مۇشۇنداق ئىككى خىل سىياسهتلهرنىڭ ئاستىدا ياشاۋاتقان تىلى بىلهن . ىدۇ «ههل قىلىش» نى مهقسهت قىلغان بول

 ئاڭلىتالمايدىغان  جهمئىيهتكه  ساهىپخان  ئاۋازىنى  ئۆزلىرىنىڭ  مىللهتلهر  بولغان  خىل  ههر  ، مهدهنىيىتى

 بولىد  مهجبۇرى  ياشاشقا  هالهتته  بىر  كۆرسىتهلمهيدىغان  جهمئىيهتكه  ساهىپخان  مهۋجۇتلۇقىنى  . ۇ ئۆزلىرىنىڭ

 قىلىدۇ  توسقۇنلۇق  قېلىشىغا  ساقالپ  تىلىنى  ئانا  ئۆز  ئوقۇغۇچىالرنىڭ  سىياسىتى  ئاسسىمىلياتسىيه  . مائارىپتىكى

 دهپ ، ئۆزىنىڭ ئانا تىلى بىلهن ئانا مهدهنىيىتىنى ساقالپ قالغان كىشىلهرگه بولسا «ئىقتىدارى تۆۋهن كىشىلهر»

 . قارايدۇ

 جهمئ  قويغان  يولغا  مائارىپنى  تىللىق  بىرهر قوش  مهن  ئۇسۇلىنى  ئايرىش  تىپقا  ئۈچ  يۇقىرىقىدهك  ىيهتنى

 ئهمهس  كۆرگهن  قويدۇم . ماتېرىيالدا  ئوتتۇرىغا  ئۆزۈم  مهن  جهمئىيهتنى . ئۇنى  خىل  ئۈچ  يۇقىرىدىكى  ئهگهر

 تۈزسهك  خهرىته  كېلىدۇ ، بىرلهشتۈرۈپ بىر  توغرا  خهرىتىنىڭ قايسى قىسمىغا  ئۇ  قوش تىللىق ، مېنىڭچه ؟ ئۇيغۇرالر

 قارىغاندا مائار  بويىچه  مهقسهت  قويۇشتىكى  يولغا  تارقالغان ، ىپنى  جايلىرىغا  خهرىتىنىڭ ههممه  بۇ  ، ئۇيغۇرالر

 بولىدۇ  ماكان ، لېكىن . دېيىشكه  ياشاۋاتقان  خهلق  ئۇ  ۋه  خهلق  بولغان  نىشانى  مائارىپنىڭ  تىللىق  قوش  بۇ

 قارىغاندا  توغر ، نۇقتىسىدىن  يېرىگه  قانداق  هېچ  خهرىتىنىڭ  بۇ  كهلمهيدۇ ئۇيغۇرالر  تىپتىكى  1 ، چۈنكى . ا

 جهمئىيهت چهت ئهلدىن كۆچۈپ كهلگهن ئاز سانلىق مىللهت خهلقىنىڭ ئانا تىلىنى ساقالپ قېلىشىغا ۋه يېڭىدىن

 قىلىش ئۈچۈن قوش تىللىق مائارىپنى يولغا  ياردهم  كۆچۈپ كهلگهن دۆلهتنىڭ ئاساسىي تىلىنى ئۆگىنىۋېلىشىغا

 ئۇالرغا بىر ، هتته يهرلىك خهلقنىڭ ئانا تىلىنى ئاساسلىق تىل قىلىپ ئىشلىتىپ ئىككىنچى خىلدىكى جهمئىي . قويىدۇ

 ئۈچىنچى خىلدىكى جهمئىيهتته باشقا رايون ياكى چهت ئهلدىن كۆچمهن . چهت ئهل تىلى قوشۇمچه ئۆگىتىلىدۇ

 ياكى ، دۇ بولۇپ كهلگهن خهلقنى ئاسسىمىلياتسىيه قىلىش مهقسىتىده كۆچمهن مىللهتلهرنى تىل جهههتته چهكلهي

 هازىر ئۇيغۇرالر دۇچ كهلگهن ئههۋال ، شۇنداق بولغاچقا . بولمىسا ئۇالرنى ساهىپخان دۆلهتتىن قوغالپ چىقىرىدۇ

 ئوخشىمايدىغان بولۇپ 3 يۇقىرىقى  جهمئىيىتى يهرلىك مىللهتنىڭ ئانا ، خىل ئههۋالنىڭ هېچ قايسىسىغا  ئۇيغۇر

 جهمئى  چهكلىمىگه ئۈچراۋاتۋان بىر  ماكانىدا  ماقالىنىڭ . يهت بولۇپ تۇرۇۋاتىدۇ تىلى ئۆز  مهسىله ئۈستىده  مهن بۇ

 . كېيىنكى قىسىملىرىدا يهنه ئازراق توختىلىمهن

 تىللىق مائارىپ پروگراممىلىرى  ئامېرىكىدا يولغا قويۇلغان قوش . 2

 ئاشۇرۇش  ئىشقا  مائارىپنى  تىللىق  قوش  جهمئىيهتتىكى  ئىككىنچى  ۋه  بىرىنچى  چۈشهندۈرگهن  يۇقىرىدا

 مهن ئالدى بىلهن ئامېرىكىدىكى قوش تىللىق مائارىپ ، ۇسۇلىنىڭ ئىلمىي ئاساسى ئۈستىده توختىلىشتىن بۇرۇن ئ

 ئۆتهي  تونۇشتۇرۇپ  قىسقىچه  كادىرالر . ئۇسۇللىرىنى  مهسئۇل  ساههسىدىكى  مائارىپ  هۆكۈمىتى  ، ئامېرىكا

تهشكىل تاپقان مهخسۇس تهتقىقات مائارىپشۇناسالر ۋه بالىالر پسىخولوگىيىسى مۇتهخهسسىسلىرى قاتارلىقالردىن
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 6 بهت .

 يىلى تۇنجى قېتىم  1968 ، نهچچه ئون يىل تهكشۈرۈش ۋه تهتقىق قىلىش ئېلىپ بېرىپ ، گۇرۇپپىسى تهشكىللهپ

 بۇ قانۇندا ئانا تىلى ئىنگلىز تىلى بولمىغان ئوقۇغۇچىالرنىڭ . «قوش تىللىق مائارىپ قانۇنى» نى تۈزۈپ چىققان

 ئامېرىكىدىكى ههر قايسى ، بۇ قانۇن ماقۇلالنغاندىن كېيىن . رلىقى ئهتراپ قىلىنغان ئوقۇشتا ئاالهىده ئېهتىياجى با

 مهكتهپلهرنىڭ مهسئۇللىرى ۋه نهزهرىيىچىلهر قانداق قىلىپ ئانا تىلى ئىنگلىز تىلى ئهمهس ئوقۇغۇچىالرنى ئىنگلىز

 چىققان  تېپىپ  ئۇسۇللىرىنى  يهتكۈزۈش  دهرىجىگه  ئاڭلىيااليدىغان  دهرس  ئاساسلىق ئۇالر . تىلىدا  تاپقان

 : ئۇسۇلالردىن مۇنداق تۆر خىلى بار

 ئۇسۇلى ) 1 (  ئۆگىتىش  تهرىقىسىده  باسقۇچ  « ( ئۆتكۈنچى  transitional ئىنگلىزچه bilingual 

education « .( ئانا تىلى ئىنگلىزچه بولمىغان   چهت ئهلدىن ئامېرىكىغا كۆچمهن بولۇپ كهلگهن ، بۇ ئۇسۇلدا

 مهكتهپ  باشالنغۇچ  ئهمهس ئوقۇغۇچىالر  تىلىدا  ئىنگلىز  دهسلهپته  باشاليدۇ ، ئوقۇشىنى  تىلىدا  ئانا  ههمده ، ئۆز

 شۇ ئارقىلىق تهدرىجىي هالدا ئاساسىي مائارىپ ئېقىمىغا . ئىنگلىزچىنى بىرىنچى چهت ئهل تىلى سۈپىتىده ئۆگىنىدۇ

 . قوشۇلىدۇ

 « ( چۆكتۈرۈپ ئۆگىتىش ئۇسۇلى ) 2 (  submersion bilingual ئىنگلىزچه program « .( بىر   ئۇسۇلنى  بۇ

 ئىچكىرى ئۆلكىلهرنىڭ خهنزۇ رايونىدىكى بىر قىسىم ، مۇشۇ ئۇسۇل بويىچه بولغاندا . مىسال ئارقىلىق چۈشهندۈرهي

 ئۆتىلىدىغان بولۇپ  تىلىدا  ئۇيغۇر  دهرسلهر  يهسلىدىن باشالپ ههممه  بالىلىرىغا  تىلى بىر ، خهنزۇ  ئۇيغۇر  ئۇالرغا

 . ئايرىم دهرس سۈپىتىده ئۆتۈلمهيدۇ

 بۇ ئۇسۇلنىمۇ بىر ). » submersion bilingual program ئىنگلىزچه « ( غهرق قىلىپ ئۆگىتىش ئۇسۇلى ) 3 (

 مهكتهپ يېشىدىن بۇرۇن ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه كۆچۈپ ، بۇ ئۇسۇل بويىچه بولغاندا . مىسال ئارقىلىق چۈشهندۈرهي

 بۇ ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرغا ، ىكته ئوقۇيدىغان بولۇپ بارغان ئۇيغۇر بالىلىرى نورمال سىنىپتا خهنزۇ بالىالر بىلهن بىرل

 دهرس بېرىلمهيدۇ  تىلىدىن  خهنزۇ  ئهرز . ئايرىم  ئۈستىدىن  ئۇسۇل  بۇ  خهلق  شتاتلىرىدىكى  بهزى  ئامېرىكىنىڭ

 . بهزى شتاتالر بۇ ئۇسۇلنى «قانۇنسىز ئۇسۇل» دهپ چهكلىگهن ئىشالرمۇ بار ئىكهن ، قىلىپ

 چهت ) 4 (  ئىككىنچى  تىلىنى  ئۇسۇلى ئىنگلىز  ئۆگىتىش  قىلىپ  تىلى  « ( ئهل  English ئىنگلىزچه as  a 

Second Language program ئۇنى قىسقارتىپ « ، » بولۇپ ESL program بۇ ئۇسۇل ). » دهپ ئاتايدۇ 

 ئانا ، بىرال ئوخشىمايدىغان يېرى ، يۇقىرىقى «غهرق قىلىپ ئۆگىتىش ئۇسۇلى» بىلهن ئوخشىشىپ كېتىدىغان بولۇپ

 تىلى  مهخسۇس ئىنگلىز تىلى ئىنگلىز  قىسمىدا  بىر  مهزگىل كۈندۈزدىكى دهرسنىڭ مهلۇم  بىر  ئهمهس ئوقۇغۇچىالر

 ياشقا كىرگهنده ئامېرىكىغا 5  4 ئوغلۇم دىلشات بولسا ، ياشقا كىرگهنده 6 مېنىڭ قىزىم دىلناره . تىلى ئۆگىنىدۇ

 بولۇپ  « ، كهلگهن  مۇشۇ  ئىككىسى  باشالنغۇچنىڭ ESL ئۇالرنىڭ ههر  پروگراممىسىدا  تۈگهتكۈچه  2 »  يىللىقىنى

 . ئوقۇغان

 مابهينىده  يىلنىڭ  قانچه  بىر  مائارىپ» ، ئالدىنقى  تىللىق  «قوش  يۈرگۈزۈلۈۋاتقان  دىيارىدا  ئۇيغۇر  مهن

 بولساممۇ  كهلگهن  ئىزدىنىپ  خېلى  مهقسىتىده  بېقىش  چۈشىنىپ  ئاساسىنى  ئىلمىي  ئۇنىڭ  ۋه  ، سىياسىتى

 كېلىدىغان  ئۇيغۇن  ئههۋالىغا  ئىدىم ئۇيغۇرالرنىڭ  تاپالمىغان  ماتېرىيالنى  ساههدىكى . بىرهر  مۇشۇ  يېقىندا

 يېزىلغان  ئۈستىده  كىتاب ، مهسىلىلهر  دانه  ئۈچ  ئىگه  ئهڭ يۇقىرى نوپۇزغا  ئاشۇ ، خهلقئارادا  كىتابنىڭ 3 ههمده

 تاپتىم  ماقالىنىمۇ  يېزىلغان بىر  تېپىۋالغاندهك . مهزمۇنىنى خۇالسىلهش ئاساسىدا  گۆههر  خوش ههمده خۇددى بىر

 كهتتىم  « . بولۇپ  ئىسمى  كىشىنىڭ  يازغان  ماقالىنى  Jim بۇ Cummins بولۇپ   يۇقىرىقى ، »  كىتابنىڭ 3 ئۇ

كىتابنىڭ ئۇچۇرىنى مۇشۇ ماقالىنىڭ ئاخىرىغا تهپسىلىي يېزىپ 3 مهن بۇ ( ئىچىدىكى بىرسىنىڭ ئاپتورى ئىكهن
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 ئۈچىلىسىنى . قويدۇم  كىتابالرنىڭ  ئۇ  ئاالاليدۇ دى www.amazon.com قىزىققۇچىالر  سېتىپ  هازىر .). ن  ئۇ

 ئىكهن  پروفېسسورى  نىڭ  ئۇنىۋېرسىتېتى»  بىرسىنىڭ . كانادانىڭ «تورونتو  ئاپتورىنىڭ  كىتابنىڭ  ئىككى  قالغان

»   بولۇپ Colin Baker ئىسمى « ، »   ئهنگلىيهدىكى  Uniwersity ئۇ of  Wales مائارىپشۇناسلىق   نىڭ « 

 جهمئىيىتىنىڭ ، پروفېسسورى  پسىخولوگىيه  ئىكهن ئهنگلىيه  ئهزاسى  دهرىجىلىك  ئىسمى . ئالىي  بىرسىنىڭ  يهنه

 ئۇ , ) htm . skutnabb / duo ~ / edu . neiu . www :// http ( » بولۇپ Kangas  Tove Skutnabb بولسا «

»   University فىنالندىيىدىكى of Roskilde ئىكهن   پروفېسسورى  نىڭ  تىللىق ئامېر . »  قوش  ىكىنىڭ

 ئۇسۇلى»  بېرىش  ئېلىپ  تهرىقىسىده  باسقۇچ  «ئوتكۇنچى  يۇقىرىقى ( مائارىپنى  يولغا ) ئۇسۇل  1 يهنى  بويىچه

»   پروفېسسور  ئاشۇ  قارارى  Jim قويۇش Cummins كهلگهن   بارلىققا  ئاساسىدا  نهزهرىيه  قويغان  ئوتتۇرىغا « 

 بېقىڭ . ئىكهن  ئېلىپ  ئېسىڭىزگه  يۇق  1 بۇ : هازىر  كېلىدۇ ئۇسۇل  ماس  جهمئىيهتكه  قانچىنچى  بىرىنچى ؟ ىرىقى

 يۇقىرىقى . جهمئىيهتكه  جهمئىيىتى  كىرمىسىمۇ  1 ئۇيغۇر  قويۇشقا  1 مۇشۇ ، جهمئىيهتكه  يولغا  ئۇسۇلنى

 كېلهتتى  1  ماس  بهكرهك  قارىغاندىمۇ  بارغانسېرى ، لېكىن . جهمئىيهتكه  ئېرىشىشتىن  شارائىتقا  ئۇنداق  هازىر

 ئۇسۇلنىڭ ئىلمىي ئاساسلىرىنى پروفېسسور  1 مهن كېيىنكى قىسىمدا مۇشۇ ، شۇنداق بولسىمۇ . يىراقلىشىپ كېتىۋاتىدۇ

» Jim Cummins ئۆز پهرزهنتلىرىنىڭ . » نىڭ ماقالىسىنىڭ مهزمۇنى ئاساسىدا قىسقىچه بايان قىلىپ ئۆتىمهن 

 يېتىلىشىگه  ئۆسۈپ  كۆڭۈ ، نورمالنى  كهتمهسلىكىگه  تۆۋهنلهپ  ساپاسىنىڭ  مىللىتىنىڭ  بىر ئۆز  ههر  بولىدىغان  ل

 ۋه ههر بىر ئۇيغۇر ئهمهل ئههلىنىڭ تۆۋهنكى قىسىمدىكى مهزمۇننى ، ههر بىر ئۇيغۇر پۇقراسى ، ئانىسى  ئۇيغۇر ئاتا

 . ئوبدان ههزىم قىلىۋېلىشىنى ئۈمىد قىلىمهن

 پ بېرىلغان مهن ئۇيغۇر جهمئىيىتىدىكى قوش تىللىق مائارىپ ئههۋالىغا ماس كېلىدىغان ئههۋال ئۈستىده ئېلى

 بولساممۇ  ئىزدهنگهن  خېلى  تېپىش ئۈچۈنمۇ  ماتېرىيالالرنى  ئائىت  ئۇنداق ماتېرىيالدىن ، تهتقىقاتقا  هازىرغىچه

 ( تۈرلۈك ئېهتىماللىقى بار 3 مېنىڭچه ئۇنداق بولۇشىنىڭ مۇنداق . بىرهرىنى ئۇچرىتالمىدىم  بۇنداق ئههۋالغا ) 1 .

 ئۇيغۇرالرغا ئوخشاش مىللهتلهر ماددىي ۋه پهننىي ) 2 . ( ى يوق دۇچ كهلگهن مىللهتلهردىن ئۇيغۇرالردىن باشقىس

 بولۇپ  ئاجىز  باشلىماسلىقنىڭ ، جهههتته  تىلدىن  ئانا  ئۆگىنىشنى  تىل  مهكتهپلهرده  باشالنغۇچ  ماكانىدىكى  ئۆز

 تهتقىقات ئېلىپ بېرىش ئىمكانىيىتى يوق  ( يامان ئاقىۋىتى توغرىسىدا  مېنىڭ ئىزدىنىشىم يېتهرلىك ئهمهس ) 3 .

 پاكىت بۇ (  ئاساسالنغاندا ). بىر  باهاسىغا  ئىچىدىكى ، ئوقۇرمهنلهرنىڭ  كىتابنىڭ  ئۇچ  ئالغان  تىلغا  يۇقىرىدا

 كىتاب جهمئىي ( كىتاب  3  تىل قىلغان خهلقلهرنىڭ ) بهت ئىكهن 800 بۇ  سانلىق مىللهتلهرنىڭ تىلىنى ئانا  ئاز

 هوقۇقى توغرىسىدىكى خهلقئارا سىياسهت ههمده تىل جهههتتىكى ئىنسان ، قانۇنىي ۋه سىياسىي هوقۇقى ، ئهخالقىي

 تهپسىلىي توختىلىدىكهن  توغرىسىدىمۇ  قويۇلغان تۈزۈملهر  كىتابنى كۆرۈپ چىقىپ . ۋه يولغا  ، مهن كېيىنچه ئاشۇ

 تاپالىسام  مهزمۇن  پايدىلىق  ئۇيغۇرالرغا  ئۇنىڭدا  بىر ، ئهگهر  يهنه  قىلىپ  قىسمى  ئىككىنچى  يازمامنىڭ  مۇشۇ

 . ئويالۋاتىمهن پارچه يازما تهييارالشنى

 ئانا تىلنىڭ تهرهققىياتى ههققىده هازىرغىچه بايقالغان پهننىي بىلىملهر . 3

 تۇرغان  بولۇپ  مهۋجۇت  ئهللىرىده  ياۋروپا  ۋه  ئامېرىكا  شىمالىي  سانلىق  1 هازىر  ئاز  جهمئىيهتته  تىپتىكى

 تىلىدا  ئانا  ئۆزىنىڭ  ئىچىده  مهكتهپ  ئوقۇغۇچىالر  چىققان  كېلىپ  جازاسىغا مىللهتلهردىن  تهن  سۆزلهشسه

 شۇكى ، لېكىن . ئۇچرىمايدۇ  سىگنال  كۈچلۈك  بىر  قۇيۇلۇۋاتقان  قۇلىقىغا  ئۇالرنىڭ  ئۆزىڭىزنى ، هازىر  سىز ئهگهر
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 دېسىڭىز  ئالسۇن  ئىچىگه  ئۆز  جهمئىيهت  ۋه  مىللىي ، ئوقۇتقۇچىڭىز  ۋه  تىلى  ئانا  ئۆزىڭىزنىڭ  چوقۇم  سىز

 شهرت  يىراقلىشىشىڭىز  زور ، لېكىن . مهدهنىيىتىدىن  ناهايىتى  ئائىلىسىگه  ئۇالرنىڭ  ۋه  بالىالرغا  قىلىش  بۇنداق

 ئېلىشىغا . بااليىئاپهتلهرنى ئېلىپ كېلىدۇ  بىلىم  پهرزهنت بىلهن ، بۇنداق قىلىش بالىالرنىڭ نورمال هالدا  ههمده

 كۆرسىتىدۇ  ئاتا  تهسىر  يامان  دهرىجىده  زور  ئاالقىگه  ئوتتۇرىسىدىكى  قىلغان . ئانا  ئهتراپ  دۇنيا

 بىر سىنىپتا ئۆتۈلگهن دهرسلهر شۇ سىنىپتىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ ، قارىشى شۇكى  ۇناسالرنىڭ بىر ئورتاق كۆز مائارىپش

 مهقسهتلىك قىلىڭ ياكى چۈشهنمهسلىكتىن . قابىلىيىتى بىلهن تاالنتىنى ئۆستۈرىدىغان بولۇشى كېرهك  مهيلى سىز

 مومىسى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى بۇزۇپ  ا ئانىسى ۋه بوۋ  ئهگهر سىز بالىالرنىڭ تىلىنى ۋه ئۇالرنىڭ ئاتا ، قىلىڭ

 . سىز مائارىپنىڭ ئهسلى مهقسىتىدىن پۈتۈنلهي چهتنهپ كهتكهن بولىسىز ، تاشاليدىكهنسىز

 رول  قانداق  تهرهققىياتىدا  ئوقۇشتىكى  بىلهن  تهرهققىياتى  كىشىلىك  بالىنىڭ  ئاشۇ  تىلى  ئانا  بالىنىڭ  بىر

 لغان ئىلمىي تهتقىقاتالر ۋه شۇ ئارقىلىق بايقالغان ئىلمىي چۈشهنچىلهر مهن ئوينايدىغانلىقى توغرىسىدا ئېلىپ بېرى

 قىلىنغان  بايان  تهپسىلىي  كىتابتا  ئۈچ  ئالغان  تىلغا  باشقا . يۇقىرىدا  كىتابتىن  ئۈچ  كۈننىڭ ، ئۇ  قانچه  بىر  مهن

 بىر  يهنه  كۇتۇپخانىدىن  ناهىيىلىك  ئانژېلىس  لوس  تاپتىم 22 ئالدىدا  كىتاب  م ( بهتلىك  ئهڭ مۇشۇ  اقالىنىڭ

 Tove SkutnabbKangas بۇ كىتابنىمۇ يۇقىرىقى ئۈچ كىتابنىڭ بىرسىنىڭ ئاپتورى « ). كىتاب  4 ئاستىدىكى

 خانىم  بولۇپ  1979 »  قىلدۇرغان  نهشر  فىنالندىيىلىك ، يىلى  كهلگهن  بولۇپ  كۆچمهن  شۋېتسىيىگه  ئۇنىڭدا

 ئوقۇ  بېرى  بالىالرنىڭ  ئېلىپ  ئۈستىده  نهتىجىلىرى  ئىكهن ئوقۇتۇشتىكى  قىلىنغان  دوكالت  تهتقىقاتالر  بۇ . لغان

 بۇ  ۋه  تهجرىبىلهر  ئۇستىدىكى  مائارىپ  تىللىق  قوش  بېرىلغان  ئېلىپ  مهكتهپلىرىده  شۋېتسىيه  دوكالتتا

 قىلىنىپتۇ  بايان  قىلىپ . تهجرىبىلهرنىڭ نهتىجىلىرى تهپسىلىي  تهرجىمه  ئۇيغۇرچىغا  دوكالتنى  بۇ  ئۇنى ، مېنىڭچه

 دىيارىدىكى بىرهر  ئهرزىيدىكهن ئۇيغۇر  ناهايىتىمۇ  ئېالن قىلىشقا  مۇشۇنداق قىلىشنى . مائارىپ ژۇرنىلىدا  ئهگهر

 بولۇپ  بار  بۇ . مهن هېلىقى دوكالتنى كوپىيه قىلىپ ماڭدۇرۇپ بېرىمهن ، مهن بىلهن ئاالقىلهشسه ، خااليدىغانالر

 : دوكالتتا تۆۋهندىكى پهننىي بايقاشالر ئوتتۇرىغا قويۇلغان

 بالىالرنىڭ شۋېتسىيه تىلىدا ئۆتۈلگهن دهرسلهردىكى ئوقۇش ، ىدا قانچه ئۇزۇن ئۆتۈلسه دهرسلهر فىنالندىيه تىل

 . نهتىجىسىمۇ شۇنچه ياخشى بولغان

 چېكىنگهن  دهرىجىده  زور  سهۋىيىسى  تىل  ئانا  بالىالرنىڭ  باقمىغان  ئېلىپ  دهرس  تىلىدا  ههمده ، فىنالندىيه

 مىلل  قىلغان  تىل  ئانا  تىلنى  ئاشۇ  تىلىدىمۇ  يېتهلمىگهن شۋېتسىيه  سهۋىيىسىگه  قوش . هتنىڭ  «كېمهيتىلگهن  بۇ

 ) » subtractive bilingualism, semibilingualism ئىنگلىزچه « ( تىللىق» ياكى «يېرىم قوش تىللىق»

 . دهپ ئاتىلىدۇ

» Tove SkutnabbKangas خانىمنىڭ پهرىزىچه   بالىلىرىنى ، »  مىللهت  سانلىق  توشۇشتىن 10 ئاز  ياشقا

 تىل  ئانا  قىلسا بۇرۇن  مههرۇم  ئېلىشتىن  دهرس  ئىقتىدارى ، دا  تونۇش  « ( ئۇالرنىڭ  cognitive ئىنگلىزچه

ability « ( نىڭ تهرهققىي قىلىشى ناهايىتى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ . 

 يۇقىرىقى ئۈچ كىتابتا ، تۆۋهنده مهن ئانا تىلنى تهرهققىي قىلدۇرۇشنىڭ زۆرۈرلۈكى توغرىسىدا هازىرغىچه بايقالغان

 قىلىنغ  ئۆتىمهن بايان  تهسۋىرلهپ  قىسقىچه  چۈشهنچىلهرنى  پهننىي  قالغان  مهزمۇنالر . ان  بۇ  كىتابالردا  ئۇ

 . مېنىڭچه ئۇالر ئۇيغۇر جهمئىيىتىگه تېخىمۇ بهكرهك ماس كېلىدۇ ، خىلدىكى جهمئىيهتكه قارىتا يېزىلغان بولۇپ  1

 تهرهققىياتىدا ] 1 [  ئوقۇش جهههتتىكى  ۋه  ئوينايدۇ قوش تىللىق بولۇش بالىالرنىڭ تىل  رول  ئهگهر . ئىجابىي

ئۇالر تىل ۋه ئۇنى قانداق ، تىلدا تهرهققىي قىلدۇرسا 3  2 بالىالر باشالنغۇچ مهكتهپ مهزگىلىده ئۆز ئىقتىدارلىرىنى
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 9 بهت .

 تېخىمۇ چوڭقۇر چۈشهنچىگه ئىگه بوالاليدۇ  ساۋاتىنى . قىلىپ ئۈنۈملۈك ئىشلىتىش توغرىسىدا  ئىككى تىلدا  ئهگهر

 شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئاشۇ . تهرهپ قىلىشتا تېخىمۇ كۆپ پراكتىكا قىلىش پۇرسىتىگه ئېرىشىدۇ ئۇالر تىلنى بىر ، چىقارسا

 قىلىدىغانلىقىنى سېلىشتۇرۇپ چۈشىنهلهيدۇ  رېئاللىقنى قانداق ئىپاده  يىل مابهينىده 35 ئالدىنقى . ئىككى تىلدا

 دېگهن مۇنداق بىر گهپنى Goethe تىن كۆپ تهتقىقات تېمىسى گېرمانىيىلىك پهيالسوپ 150 ئېلىپ بېرىلغان

 بهردى  ئىسپاتالپ  تولۇق  بىلمهيدۇ : ناهايىتى  تۈرده  ههقىقىي  تىلنى  ئۇ  كىشى  بىلىدىغان  تىلنى  بىرال  . پهقهت

 شۇكى  نهرسه  بىر  يهنه  ئىسپاتلىغان  نهتىجىلىرى  تهتقىقات  بولغان  ئۇچۇرالرنى ، هازىرغىچه  بالىالر  تىللىق  قوش

 تهر  بىر  تىلدا  خىل  ئىككى  ئۈچۈن ئوخشاش بولمىغان  قىلىش ئىقتىدارى ، هپ قىلىدىغانلىقى  ئۇالرنىڭ تهپهككۇر

 قوش تىللىق ئوقۇغۇچىالر ئىمتىهانالردا ، مۇشۇنداق بولۇشنىڭ بىر ئىپادىسى . تېخىمۇ جانلىق بولۇپ يېتىشىپ چىقىدۇ

 . بىر تىللىق ئوقۇغۇچىالرغا قارىغاندا كۆپ ياخشى بولىدۇ

 قاتار ، جۇڭگو  ئهللىرى  ياۋروپا  ۋه  سۈپىتىده ياپونىيه  تىلى  دۇنيا  هازىر  پۇقرالىرى  دۆلهتلهرنىڭ  نۇرغۇن  لىق

 موهتاج  ئۆگىنىشكه  تىلىنى  ئىنگلىز  بولۇپ . ئىشلىتىلىۋاتقان  تىلى  ئىنگلىز  تىلى  دۆلهت  تىل ، ئامېرىكىنىڭ  بۇ

 ئىشلهيدۇ  يېرىده  ئىد . دۇنيانىڭ ههممه  بوالر  ئۆگهنمىسىمۇ  تىلنى  بىر  باشقا  ئامېرىكىلىقالر  ئهسلىده  . ى شۇڭالشقا

 مهكتهپلهرنىڭ ، لېكىن  ئوتتۇرا  ۋه  باشالنغۇچ  ئامېرىكىدىكى  بىلهن  تۈرتكىسى  نهتىجىنىڭ  تهتقىقات  يۇقىرىقى

 ئۆتۈپ ، ئىتاليانچه ، فرانسۇزچه ، ههممىسى ئىسپانچه  قاتارلىق تىلالرنى دهرس سۈپىتىده  ، گېرمانچه ۋه خهنزۇچه

 مېنىڭ قىزىم بىلهن ئوغلۇمنىڭ . ى تهلهپ قىلىدۇ ئوقۇغۇچىالردىن كهم دېگهنده ئاشۇ تىلدىن بىرنى تالالپ ئۆگىنىشن

 . ههر ئىككىسى مهكتهپته ئىسپانىيه تىلىنى ئۆگهنگهن

 تىل سهۋىيىسى ئۇالرنىڭ كېيىن ئۆگىنىدىغان ئىككىنچى تىلدىكى سهۋىيىسىنىڭ قانداق ] 2 [  بالىالرنىڭ ئانا

 بهلگىلهيدۇ  ئوخشىمايدى . بولىدىغانلىقىنى  تىلى  مهكتهپ  بىلهن  تىلى  ئېيتقاندا ئانا  نىسبهتهن  بالىالرغا  ، غان

 ئىگىلهش  پۇختا  تىلىنى  مهكتهپ  بالىالرنىڭ  ياراتقان  ئاساس  كۈچلۈك  تىلدا  ئانا  بۇرۇن  كىرىشتىن  مهكتهپكه

 كۈچلۈك بولىدۇ  كىچىك بالىسى ئۈچۈن يېتهرلىك ۋاقىت سهرپ قىلىپ  ئاتا . ئىقتىدارىمۇ  بالىسى مهكتهپ ، ئانىالر

 بالىالر مهكتهپكه ، ئانا تىل سۆز ئىبارىلىرى ۋه چۈشهنچىلىرىنى ئوبدان يېتىلدۈرسه يېشىغا توشۇشتىن بۇرۇن ئۇالردا

 بالىالر ئۆيده . باشقا ئوقۇشتىمۇ مۇۋهپپهقىيهتلىك بوالاليدۇ ، كىرگهندىن كېيىن مهكتهپ تىلىنى ئاسانراق ئۆگىنىپ

 مهكتهپكه كىرگهندىن كېيىن مهكت  تىل ئارقىلىق ئىگىلىگهن بىلىم بىلهن ئىقتىدار  هپ تىلىدىكى بىلىم بىلهن ئانا

 ئۆزگىرىدۇ  ئېلىپ . ئىقتىدارغا  نۇقتىسىدىن  قىلدۇرۇش  تهرهققىي  ئىقتىدارىنى  تهپهككۇر  ۋه  ئۇقۇم  بالىالرنىڭ

 تىل بىلهن مهكتهپ تىلى ، ئېيتقاندا  بېقىنىدىغان بولىدۇ  ئۆز ئانا  ئىقتىدارىنىڭ بىر . ئارا  بىلهن تهپهككۇر  ئۇقۇم

 قوش  كۆچۈشى  تىلغا  بىر  يهنه  بولىدۇ  تىلدىن  پروگراممىسى ، يهنى . يۆنىلىشلىك  تىللىق  قوش  بىرهر  مهكتهپته

 قىلدۇرۇلسا  تهرهققىي  تىل  ئانا  تىل ، ئارقىلىق  بىلهن  ئۇقۇم  ئىگىلىگهن  توغرىسىدا  تىلى  مهكتهپ  ساۋات  بالىالر

 ئهگهر مائارىپ مۇهىتى ههر ئىككى تىلنىڭ تهڭ تهرهققىي قىلىشىغا يول ، قىسقىسى . ئىقتىدارى ئانا تىلغا يۆتكىلىدۇ

 . بىرىگه ياردهم قىلىدۇ  بۇ ئىككى تىل ئوقۇشتا بىر ، قويسا

 تىلىنى تهرە ] 3 [  ئۇالرنىڭ ئانا  تىل ئىشلىتىشىنى كۈچهيتىش يالغۇز  بالىالرنىڭ ئانا  ققىي قىلدۇرۇشقا مهكتهپته

 قىلدۇرۇشقىمۇ  تهرەققىي  ئىقتىدارىنى  خىل  ههر  تىلىدىكى  مهكتهپ  بالىالرنىڭ  قالماستىن،  بولۇپال  پايدىلىق

 قوش تىللىق بولۇش بالىالرنى تىل جهههتتىكى يېڭى . پايدىلىق  كۆرسىتىپ ئهتكهندەك،  يۇقىرىدىكى بايقاشالردا

 . بىرىگه ناهايىتى بېقىنىدىغان بولىدۇ  ىل تىلدىكى ئىقتىدارالر بىر شۇنداقال ئىككى خ . ئهۋزەللىك بىلهن تهمىنلهيدۇ

 شهرت  ههمدە  قويىدىكهن،  يولغا  هالدا  ئۈنۈملۈك  ئۆگىتىشنى  تىل  ئانا  مهكتهپ  بهرگهندە  ئهگهر  يار شارائىت
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 10 بهت .

 تېخىم  ئوقۇشىدا  مهكتهپ  ئوقۇغۇچىالر  تىللىق  قوش  چىقىرىدىكهن،  تولۇق  ساۋاتىنى  تىلىدىكى  ئانا  ۇ بالىالرنىڭ

 ئۇنىڭ ئهكسىچه، ئهگهر بالىالر ئانا تىلىنى تاشالشقا رىغبهتلهندۈرۈلىدىكهن، ههمدە . ياخشى نهتىجىگه ئېرىشىدۇ

 ئېلىشتىكى  بىلىم  ئۇالرنىڭ  چېكىندۈرۈلىدىكهن،  كهينىگه  تهرەققىياتى  تىلدىكى  ئانا  ئۇالرنىڭ  ئارقىلىق  شۇ

 . كىشىلىك ۋە ئىدىيىۋى ئاساسى ئاجىزالشتۇرۇلىدۇ

 مهكتهپنىڭ نۇرغۇ  باشالنغۇچ  دىيارىدىكى  ئۇيغۇر  هازىر  تورداشالر  باشالپ كۆپ مىقداردىكى  1 ن  يىللىقىدىن

 كېيىن  ئۆتۈلمىگهندىن  زادىال  تىلى  ئۇيغۇر  بولمىسا  ياكى  كېيىن،  باشلىغاندىن  ئۆتىلىشكه  تىلىدا  خهنزۇ  دەرسلهر

 دەرىج  ئېچىندۇرىدىغان  ئادەمنى  ئههۋالىدا  ئوقۇش  بالىلىرىنىڭ  بولۇۋاتقانلىقىنى ئۇيغۇر  پهيدا  چېكىنىش  ىدە

 مېنىڭچه مۇشۇ ئابزاستا ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئىلمىي بايقاشالر ئاشۇنداق بولۇشنىڭ بىر قىسىم سهۋەبلىرىنى . ئېيتىپتۇ

 . روشهن هالدا كۆرسىتىپ بېرەلهيدۇ

 تىلىدىك ] 4 [  مهكتهپ  ئۇالرنىڭ  ئۆتۈش  تىلىدا  ئانا  بالىالرنىڭ  دەرسلهرنى  ئاكادېمىك مهكتهپتىكى  ى

 كۆرسهتمهيدۇ  تهسىر  يامان  ههرگىزمۇ  ئېلىپ . تهرەققىياتىغا  ساههسىدە  مائارىپ  دۆلهتلهر  نۇرغۇن  دۇنيادىكى

 قوش تىل  قىلىنغان  ئىجرا  ياخشى  بىر  بولدىكى،  شۇ  هۆكۈم  كۈچلۈك  بىر  بايقىغان  ئارقىلىق  تهتقىقاتالر  بېرىلغان

 ەققىياتىغا هېچ قانداق سهلبىي تهسىر كۆرسهتمهيال قالماستىن، پروگراممىسى ئوقۇغۇچىالرنىڭ مهكتهپ تىلىدىكى تهر

 بېلگىيىنىڭ . ئۇالرنىڭ ئانا تىلىدىكى ساۋاتى بىلهن ئانا تىلىدىكى كهسپىي بىلىملىرىنىمۇ زور دەرىجىدە ئۆستۈرىدۇ

 ئ  ئىبارەت  تىلىدىن  فرانسۇز  ۋە  تىلى  گولالندىيه  تىل،  ئانا  قويۇلغان  يولغا  مهكتهپلىرىدە  تىلدا باشالنغۇچ  ۈچ

 بوالاليدۇ  مىسالى  بۇنىڭ بىر  چىقىرىش پروگراممىسى  مۇنداق . ئوقۇغۇچىالرنىڭ ساۋاتىنى  ئاساسى  . بۇنىڭ ئىلمىي

 ئۇالرنىڭ  تىلنىال ئۆگىنىپ قالماي،  بىر  سېزىم دائىرىسىدىكى ئاشۇ  تار  بىر  ئۇالر  بىلىم ئالغاندا،  تىلدا  ئانا  بالىالر

 غان ئىقتىدارلىرى بىلهن مۇناسىۋەتلىك ئۇقۇم ۋە ئهقلىي ماهارەتلهرنىمۇ مهكتهپ تىلى مۇهىتىدىمۇ جارى قىلدۇرىدى

 ئىككىنچى بىر تىلدا . ئانا تىلىدا ۋاقىتنى دەپ بېرەلهيدىغان بالىالر ۋاقىت ئۇقۇمىنى تولۇق چۈشىنىدۇ . تهڭ ئۆگىنىدۇ

 ئۆگىنىشنىڭ هاجىت  قايتا  ۋاقىت ئۇقۇمىنى  ئۇالر  بولۇش ئۈچۈن  دەپ بېرەلهيدىغان  يوق ۋاقىتنى  پهقهتال . ى  ئۇالر

 بۇ خىل ئههۋال بىلىم . ئۆزلىرى ئاللىقاچان ئۆگىنىپ بولغان بىر ئهقلىي ئىقتىدارغا بىر يېڭى بهلگه تاپسىال كۇپايه

 ئېتىدۇ  داۋام  ئوخشاشال  باسقۇچلىرىدىمۇ  يۇقىرى  جهريانىنىڭ  هېكايىدىكى . ئېلىش  ياكى  مهزمۇن  بىر  يهنى،

 ئىدى  بىلهن قوشۇمچه  پاكىت بىلهن ئاساسىي ئىدىيه  سهۋەب بىلهن نهتىجىنى ئايرىش،  يىلهرنى پهرقلهندۈرۈش،

 پىكىرنى پهرق ئېتىش، بىر هېكايه ياكى تارىختىكى ۋەقهلهرنىڭ ۋاقىت تهرتىپىنى توغرا تىزىپ چىقىشقا ئوخشاش

 داۋاملىق ئالمىشىش يۈز  ئوتتۇرىسىدا  تىل ساۋاتى ئىقتىدارى جهههتته ئوخشىمىغان تىلالر  بېرىپ ئاكادېمىك ۋە

 . تۇرىدۇ

 كېتىدۇ ] 5 [  يوقاپ  ئاسانال  مهزگىلىدىال  دەسلهپكى  هاياتىنىڭ  مهكتهپ  بولۇپ،  نازۇك  تىلى  ئانا  . بالىالرنىڭ

 مهكتهپ تىلى ئانا تىلى ئهمهس بالىالر مهكتهپ تىلى بىلهن ئانا تىلى ئوخشاش بالىالرغا قارىغاندا مهكتهپ تىلىدا

 لېكىن، شۇنىڭ بىلهن بىرلىكته، مهكتهپ تىلى ئانا تىلى ئهمهس بالىالر . لىدۇ سۆزلىشىشنى ناهايىتى تېزال ئۆگىنىۋا

 تىلىنى ناهايىتى تېزال يوقىتىپ قويىدۇ  ئويىدىمۇ ههم شۇنداق . ئانا  مهكتهپتىال ئهمهس،  تىل . يالغۇز  ئانا  ئهگهر

 قويۇ  يوقىتىپ  تىلنى  ئانا  بالىالرنىڭ  كىچىك  ئىشلىتىلسه،  كۆپ  مۇهىتتا  سىرتىدىكى  دەرىجىسىمۇ مهكتهپ  ش

 بولىدۇ  توپلىشىپ . تۆۋەنرەك  رايوندا  ئهتراپىدىكى  مهكتهپ  كىشىلهر  بولغان  مىللىتىدىن  ئۆز  ئهگهر  ئهمما،

 كىرىپ  سۆزلىشىشنى مهكتهپكه  تىلدا  ئانا  ئۆز  بالىالر  ئۇنتۇلۇپ 3  2 ياشىمىغان بولسا،  يىل ئۆتكهندىن كېيىنال

 چۈش . كېتىدۇ  تىلىنى  ئانا  بالىالر  كېيىن  ۋە ئۇنىڭدىن  ساۋاقداش  قالمىسىمۇ،  پۈتۈنلهي  ئىقتىدارىدىن ىنىش
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 ئاتا  سۆزلىشىدىغان،  جاۋاب قايتۇرىدىغان بولۇپ  قېرىنداشلىرى بىلهن مهكتهپ تىلىدا  مهكتهپ تىلىدا  ئانىسىغا

 ئاتا . قالىدۇ  بولسا،  بولغاندا  چوڭ  بالىالر  بىر  بۇنداق  پهرق  جهههتتىكى  تىل  ئوتتۇرىسىدىكى  باال  بىلهن  ئانا

 . شۇنداقال بالىالر ئۆزىنىڭ مىللىي مهدەنىيىتىنى چهتكه قاقىدىغان بولۇپ قالىدۇ . ي ئازگالغا ئايلىنىپ قالىدۇ هېسسى

 ئانىالر چوقۇم بىر كۈچلۈك ئائىله  بالىالرنىڭ ئانا تىلنى يوقىتىپ قويۇش دەرىجىسىنى تۆۋەنلىتىش ئۈچۈن، ئاتا

 ئ  پهرزەنتلىرىنىڭ  قويۇپ،  يولغا  پروگراممىسىنى  دەرىجىدە تىل  زور  ئهڭ  پۇرسهتلىرىنى  ئىشلىتىش  تىلنى  انا

 مهسىلهن، ئۆي ئىچىدە پۈتۈنلهي ئانا تىلدا سۆزلىشىش، ئانا تىلدا كىتاب ئوقۇش، ئانا . كۆپهيتىپ بېرىشى كېرەك

 بېرىپ تۇغقان يوقالش قاتارلىقالر  ئهسلى يۇرتىغا  ۋە  يېزىش،  ماقاله  ناهايىتى . تىلدا  ئوقۇتقۇچىالرمۇ  جهههتته  بۇ

 ئوينىيااليدۇ  رول  ئىش . چوڭ  پايدىلىق  ئىنتايىن  بىلىشنىڭ  ئارتۇق  تىلنى  بىر  بالىالرغا  ئوقۇتقۇچىالر  مهسىلهن،

 چوڭقۇر  هېسابلىنىدىغانلىقىنى  نهتىجه  چوڭ  بىر  جهههتتىكى  ئهقىل  ۋە  تىل  بولۇش  تىللىق  قوش  ئىكهنلىكىنى،

 . تهشۋىق قىلسا بولىدۇ

 تىلى ] 6 [  ئانا  بالىالرنىڭ  باراۋەر مهكتهپته  بىلهن  تاشلىۋەتكهنلىك  تاشلىۋېتىش بالىالرنى  مهكتهپ . نى  ئهگهر

 بالىالرغا  هالدا  يوشۇرۇن  ياكى  ئهكىرمه « ئاشكارا  ئىچىگه  مهكتهپ  مهدەنىيىتىڭنى  ئۆز  بىلهن  تىلىڭ  » ئۆز

 ئىچى  مهكتهپ  قىسمىنىمۇ  مهركىزىي  كىملىكىنىڭ  ئۆزلىرىنىڭ  ئۇالر  بېرىدىكهن،  بىرنى  سىگنالدىن  گه دېگهندەك

 ئۇالرنىڭ دەرس ئاڭالشتىكى . ئهكىرمهيدۇ  بولسا،  پهيدا  ئوخشاش تاشلىۋېتىلىش هېسسىياتى  مۇشۇنىڭغا  ئۇالردا

 ئوقۇتقۇچىالر بالىالرنىڭ تىل ۋە مهدەنىيهت جهههتتىكى . ئاكتىپلىقى بىلهن ئىشهنچىمۇ زور دەرىجىدە ئاجىزلىشىدۇ

 ئهمهس  يېتهرلىك  قىلسا  قوبۇل  هالدا  پاسسىپ  تىل . كىملىكىنى  بالىالرنىڭ  بولۇپ،  تهشهببۇسكار  چوقۇم  ئۇالر

 كېرەك  ئهتراپ قىلىشى  كىملىكىنى  بالىالرنىڭ ئانا . جهههتتىكى  مهكتهپ ئهتراپىغا  ۋە  مهكتهپ ئىچى  مهسىلهن،

 يېزىشقا  تىلىدا  ئانا  ماقالىلهرنى  قىسىم  بىر  ئۇالرنى  چاپالش،  قهغهزلىرىنى  تهشۋىقات  يېزىلغان  تىلىدا

 ه  ئاالهىدىلىكىنى رىغبهتلهندۈرۈش،  جهههتتىكى  مهدەنىيىتى  مىللىي  ۋە  تىلى  ئانا  ئۆز  ئوقۇغۇچىالرنىڭ  همدە

 . ئاكتىپلىق بىلهن قوبۇل قىلىدىغان ۋە مۇئهييهنلهشتۈرىدىغان سىنىپ مۇهىتىنى بهرپا قىلىش قاتارلىقالر

 كى تهجرىبىلىرى ئۇالرنىڭ قىسقىسى، بالىالرنىڭ ئوي ئىچىدە توپلىغان ئانا تىل ۋە مىللىي مهدەنىيهت جهههتتى

 ئاجىزالشتۇرماسلىقىمىز،  ئاساسالرنى ههرگىزمۇ  ئۇ  بىز  كهلگۈسىدىكى بىلىم ئىگىلهش پائالىيىتىنىڭ ئاساسى بولۇپ،

 شۇنداقال ههر بىر بالىنىڭ مهكتهپ ئىچىدە ئۆز تاالنتىنى تونۇتۇش . ئهكسىچه ئۇالرنى يهنىمۇ كۈچهيتىشىمىز كېرەك

 . ۇقى بار بولۇپ، مهكتهپ ئىچىدە بۇنداق هوقۇق چوڭقۇر هۆرمهت قىلىنىشى كېرەك ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش هوق

 بالىالرغا ئىككىنچى تىلنى ئۆگىتىشنى قانچه ياشتىن باشلىسا ئهڭ مۇۋاپىق؟ . 4

 تهشكىللهپ،  مهخسۇس تهتقىقات گۇرۇپپىسى  هۆكۈمىتى  ئامېرىكا  ئاساسالنغاندا،  ماتېرىيالالرغا  مهن كۆرگهن

 يىل ۋاقىت سهرپ قىلىپ، قوش تىللىق مائارىپ توغرىسىدىكى پهننىي نهزەرىيىلهرنى توپلىغاندىن نهچچه ئون

 بهرگهن  تارقىتىپ  ئورۇنلىرىغا  باشقۇرۇش  مائارىپنى  شهههرنىڭ  بىر  ههر  ماتېرىيالالرنى  نهزەرىيىۋى  بۇ  . كېيىن،

 تىلنى قانچه  ئىككىنچى  تىل قىلىپ ئۆتۈش،  ئىككىنچى  تىلنى  قايسى  ئۇنى بالىالرغا  ۋە  باشالپ ئۆتۈش،  ياشتىن

 ئاتا  بالىالرنىڭ  شهههردىكى  بىر  ههر  ئۆتۈشنى  بىلهن  ئۇسۇل  قارار  قانداق  بىرلىشىپ  مهكتهپ  بىلهن  ئانىلىرى

 . قىلغان

 ئههۋالى  ئۆگىتىشتىكى  تىلى  ئهل  چهت  بالىالرغا  ئامېرىكىنىڭ  ئاساسالنغاندا،  ماتېرىيالالرغا  كۆرگهن مهن
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 : مۇنداق ئىكهن

 بىر چهت ئهل تىلىنى ئۆگىتىشنى باشالنغۇچ كۆپ  بالىالرغا  ئىككىنچى . سىنىپتىن باشاليدىكهن  4 ىنچه ئههۋالدا،

 بهزى مهكتهپلهر چهت ئهل تىلى، بولۇپمۇ ئىسپانىيه . سىنىپتا باشلىغان مهكتهپلهرمۇ بار ئىكهن  6 تىل ئۆگىتىشنى

 رس مىقدارى ئىنتايىن ئاز، مهسىلهن، ههر ههپتىسى سىنىپتىن باشلىغان بولسىمۇ، دە  1 تىلى ئۆگىتىشنى باشالنغۇچ

 ئامېرىكىدا مېكسىكىلىقالرنىڭ نوپۇس سانى ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، ئۇالرنىڭ . مىنۇتقىچه ئىكهن 30 مىنۇتتىن 15

 ئىسپانىيه . پىرسهنتتىن ئاشىدۇ 50 كالىفورنىيىدىكى نوپۇس نىسبىتى  ئامېرىكىدىكى نۇرغۇن مهكتهپلهر  شۇڭالشقا

 . رىنچى چهت ئهل تىلى قىلىپ تالاليدۇ تىلىنى بى

 باشالنغۇچ  ئۇالر  بولۇپ،  بار  سىنىپالر  مهخسۇس  ئاچقان  بالىالرغا  كهلگهن  بولۇپ  كۆچمهن  مېكسىكىدىن

 . سىنىپىغا كىرگىچه ههممه دەرسلهرنى ئىسپانىيه تىلىدا ئۆگىنىدىكهن  4

 ياشقا كىرىشتىن بۇرۇن بىر چهت 10 هگهر بىر باال هازىرغىچه بايقالغان ئىلمىي نهزەرىيىلهرگه ئاساسالنغاندا، ئ

 سهۋىيىگه  ئادەملىرىدەك  مىللهت  قىلغان  تىل  ئانا  تىلنى  شۇ  تىلدا  ئاشۇ  باشلىسا،  ئۆگىنىشنى  تىلىنى  ئهل

 . يېتهلهيدىكهن

 4 ا ئامېرىكا هۆكۈمىتىنىڭ بىر هۆججىتىدە كۆرسىتىلىشىچه، بالىالرنىڭ بىر چهت ئهل تىلىدا تولۇق ساۋات چىقىرىشىغ

 بالىالر باشالنغۇچ . يىلغىچه ۋاقىت كېتىدىكهن 6 يىلدىن  ) ياشقا كىرگهندىن 9 يهنى ( سىنىپتىن  4 دېمهك، ئهگهر

 تىلدىن تولۇق  ئۇ  تولۇقسىزنى پۈتتۈرگۈچه  ئهڭ ئۇزۇن بولغاندىمۇ  تىلنى ئۆگىنىشنى باشلىسا،  باشالپ ئىككىنچى

 . ساۋاتىنى چىقىرىپ بوالاليدىكهن

 ئۇي  ئهگهر  تىلدا دېمهك،  ئانا  بالىلىرى  ئۇيغۇر  ئوخشاش ئىش تۇتسا،  بىلهن  ئامېرىكىدىكى  دىيارىدىمۇ  غۇر

 ئوقۇپ، تولۇقسىزنى پۈتتۈرۈپ بولغۇچه خهنزۇچىدە ساۋاتلىق بولۇپ، تولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتۈرۈپ بولغۇچه ئىنگلىز

 . تىلىدىكى ساۋاتىنىمۇ خېلى بىر يهرگه ئاپىرالىشى پۈتۈنلهي مۇمكىن

 نىڭ تهقدىرى ئۆزىڭىزنىڭ قولىدا ئانا تىل . 5

 پرېزىدېنت بولغان  61 يىلىدىن  1953 ئامېرىكىغا  ئهپهندى مۇنداق Dwight Eisenhower يىلىغىچه

 ئۆزلىرى « : دەيدۇ  ئۇالر  بهلكى ئۇ  تاسادىپىي يېزىلىپ قالغان ئهمهس،  ئهركىن ئادەملهرنىڭ تارىخى ههرگىزمۇ

 » . ان تاللىغان يول ئارقىلىق ئاشۇنداق يېزىلغ

 كىشىلهرنىڭ «  يۇقىرى  ئۈنۈمى  كوۋەي » ئادىتى 7 ئىش  ستهۋەن  يازغان  كىتابنى  Stephen « ( دېگهن

Covey « ( دېگهن ماۋزۇدا يهنه » ئۈنۈملىكتىن ئۇلۇغلۇققىچه : سهككىزىنچى ئادەت « ئهپهندى ئۇ كىتابتىن كېيىن 

 كىتابنىڭ  ئاشۇ  بولۇپ،  يازغان  كىتاب  دەيدۇ  4 بىر  مۇنداق  پۈتۈن يېر « : بابىدا  مهن  ئهسىرنىڭ مابهينىدە،  ىم

 شهكىلدە  ئوخشىمىغان  نۇرغۇن  نهرسىلهرنى  مهزمۇندىكى  ئوخشاش  بىلهن  مهزمۇنى  كىتابنىڭ  مۇشۇ  دۇنيادا

 بىر ئاساسىي تېما، . ئۇچراتتىم  ئهگهر سىز مهندىن كىشىلهرگه ئهڭ زور تهسىر كۆرسىتىدىغان بىر ئاساسىي ئىدىيه،

 دەپ س  نېمه،  نۇقتا  ئاساسىي  بىر بىر  ياڭرايدىغان  يېرىدە  كىشىلهرنىڭ قهلبىنىڭ چوڭقۇر  مهندىن  سىز  ورىسىڭىز،

 مۇۋاپىق،  ئهڭ  دەۋرگه  بار،  قىممىتى  ئهڭ  ئهمىلى،  ئهڭ  مهندىن  سىز  سورىسىڭىز،  دەپ  نېمه،  ئىدەئال  ئۇلۇغ

 هي، كۆڭلۈم شارائىت بىلهن ئهڭ مۇناسىۋەتسىز بولغان بىر ئىدەئال نېمه، دەپ سورىسىڭىز، مهن قىلچه ئىككىلهنم

 مۇنداق دەپ جاۋاب بېرىمهن  تېزال  ناهايىتى  ۋە  هالدا،  بولغان  قايىل  چوڭقۇر  قهلبىمدە بىزنىڭ تالالش : بىلهن
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 بار  سىزنىڭ پهقهت جېنىڭىزدىنال كېيىن تۇرىدىغان ئهڭ ئۇلۇغ تۇغما . ئهركىنلىكىمىز  سىزنىڭ تالالش قابىلىيىتىڭىز

 بولۇپ هېسابلىنىدۇ  قابىلىي . تاالنتىڭىز  ئومۇميۈزلۈك مهۋجۇت بولۇپ بۇ  هت بىلهن ئهركىنلىك هازىرقى جهمئىيهتته

 بولغان  تۇرغان باشقىالرنىڭ قۇربانى بولۇش تۇيغۇسى بىلهن باشقىالرغا دۆڭگهش مهدەنىيىتىگه روشهن سېلىشتۇرما

 ) گېن ( ئىي كۈچ تۈپ نۇقتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، بىز تالالشنىڭ مههسۇالتى بولۇپ، تهبى . هالدا قهد كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ

 تهربىيىلهش  مۇهىت ( ياكى  قىلىش،  چوڭ  ئهمهس ) بېقىپ  مههسۇالتى  مهدەنىيهت . نىڭ  بىلهن  گېن  ئهلۋەتته،

 ئۆسۈپ  قانداق  كىشىلهرنىڭ  لېكىن  كۆرسىتىدۇ،  تهسىر  دەرىجىدە  زور  يېتىلىشىگه  ئۆسۈپ  قانداق  كىشىلهرنىڭ

 ىكى شۇكى، ئۇالر ئۆز هاياتىنى قايسى تهرەپكه ئېلىپ ئىنسانالرنىڭ بىر تۈپ ئاالهىدىل . يېتىلىشىنى بهلگىلىمهيدۇ

 بهلگىلىيهلهيدۇ  ئۆزى  ماشىنا . مېڭىشنى  بىلهن  هايۋانالر  ئهمما  بارااليدۇ،  ئېلىپ  ئىش  ئالدىغا  ئۆز  ئىنسانالر

 قارىشى  ئىنسانالر ئۆزىنىڭ قىممهت كۆز . ئادەملهر پهقهت ئىنكاس قايتۇرۇش تهرىقىسىدىال ئىش ئېلىپ بارااليدۇ

 سىز ئۆز هاياتىڭىزنىڭ يۆنىلىشىنى تالالش قابىلىيىتىڭىز ئارقىلىق باشقىدىن . ىدا ئۆز يولىنى ئۆزى تاللىيااليدۇ ئاساس

 بىر يېڭى ئادەم بولۇپ چىقااليسىز، كهلگۈسىڭىزنى ئۆزگهرتهلهيسىز، ههمدە باشقا ئادەملهرگه كۈچلۈك دەرىجىدە

 سىز . ئارقىلىق باشقا بارلىق تاالنتلىرىڭىزدىن پايدىلىنااليسىز سىز مۇشۇ بىر تۇغما تاالنتىڭىز . تهسىر كۆرسىتهلهيسىز

 » . مۇشۇ بىر تۇغما تاالنتىڭىز ئارقىلىق ئۆز هاياتىڭىزنى بارغانسېرى يۇقىرى پهللىگه كۆتۈرەلهيسىز

 ئانا تىلنى قوغداش ئىشىدا ههر بىر ئادەم ئۆينىڭ سىرتىدا نېمه ئىش قىلىپ بېرەلهيدىغانلىقى توغرىسىدا مهن

 توختالدىم  دەرىجىدە  ئوخشىمىغان  قىسىملىرىدا  باشقا  يازمىنىڭ  ئۆز . ئۇشبۇ  ئادەم  بىر  ههر  مهن  يهردە  بۇ  شۇڭا

 ئۆتىمهن  توختىلىپ  قىسقىچه  توغرىسىدا  بېرەلهيدىغانلىقى  قىلىپ  ئىش  نېمه  دائىرىسىدە  ئامېرىكا . ئائىلىسى

 دىئامېتىرى  رايونىدىكى  شهههر  ئانژېلىس  لوس  شتاتى  ئىچىدە 250 كالىفورنىيه  دائىرە  كېلىدىغان  كىلومېتىر

 بۇنىڭدىن تهخمىنهن ئىككى يىل بۇرۇن، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى كىچىك بالىلىرى بار . ئائىله ئۇيغۇر بار 18 جهمئىي

 بۇ تۆت ئائىله ئولتۇراقالشقان . ئوقۇغۇچىسى بار بىر ئۇيغۇر تىلى سىنىپى تهشكىللىدى 8  7 تۆت ئائىله بىرلىشىپ،

 دىن 10 ئۇالر ههر يهكشهنبه كۈنى چۈشتىن بۇرۇن سائهت . كىلومېتىر كېلىدۇ 45 امېتىرى تهخمىنهن رايوننىڭ دىئ

 دەرس ئۆتىدۇ 12  تىلىدىن  ئۇيغۇر  بالىالرغا  يىغىلىپ،  نۆۋەتلىشىپ بىرسىنىڭ ئۆيىگه  دەرسنىڭ ئىشقا . گىچه  بۇ

 پهرىزىمچه  مېنىڭ  نىسبىتى  كېلىۋاتىدۇ 95 ئېشىش  بولۇپ  يۇقىرى  قالماي، . پىرسهنتتىن  بىلهنال  بۇنىڭلىق  ئۇالر

 پات  ئورۇنالشتۇرۇۋاتىدۇ  بالىالرغا  خىل مهدەنىيهت پائالىيىتىمۇ  قانچه . پات ههر  ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بىر  ههمدە

 ئانىالر بالىلىرىنىڭ تىلىنى بۇزۇپ قويماسلىق ئۈچۈن، ئۆيىگه سىملىق تېلېۋىزور ئورناتماي، بالىلىرىغا ئۇيغۇر  ئاتا

 سىنىپتىكى بالىالرنىڭ . الرنىال قويۇپ بېرىۋاتىدۇ VCD لدۈرگهن ئۇيغۇرچه دىيارىدىن ئهكه  مۇشۇنداق قىلىپ بۇ

 . بۇ سىنىپ هازىرمۇ داۋاملىشىۋاتىدۇ . ئۇيغۇر تىلى ناهايىتى ياخشى چىقتى

 خىمۇ ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرالر بالىسىنىڭ تىلىنى ئۇيغۇرچه چىقىرالىغان يهردە، ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئۇيغۇرالر تې

 بالىالرنىڭ ئاتا . شۇنداق قىالاليدۇ  يهردىكى گهپ ئاشۇ  مهن ئۆزۈمنىڭ . ئانىسىنىڭ قانداق يولنى تاللىشىدا  بۇ

 مهن ئۇنى بۇ يهردە يهنه . ئالدىنقى يازمىسىدا ههر بىر ئادەمنىڭ رولى بىلهن نىشانى ئۈستىدە ئازراق توختالدىم

 ئهسكهرتىپ قوياي  قېتىم  بول  سىزنىڭ ئاتا : بىر  نىشانىڭىز ئانا  ۋە  رولىڭىز  بولۇشتىكى ئهڭ مۇهىم  ئۇيغۇر  ۇش ۋە

 نېمه؟ سىز ئۆزىڭىزنىڭ بىر ئۇيغۇرلۇق رولىنى جارى قىلدۇرۇشتا، پۈتۈن ئۇيغۇر دىيارى مىقياسىدا نېمه ئىش قىلىپ

 ىدە نېمه بېرەلهيسىز؟ سىز تۇرۇۋاتقان شهههر دائىرىسىدە نېمه ئىش قىلىپ بېرەلهيسىز؟ سىز تۇرۇۋاتقان يېزا دائىرىس

 نېمه ئىش قىلىپ بېرەلهيسىز؟  دائىرىسى ئىچىدە  ئىشلهۋاتقان مهكتهپ ياكى ئىدارە  سىز  ئىش قىلىپ بېرەلهيسىز؟

 تىلىنىڭ تهقدىرى ئۇيغۇرالرنىڭ قولىدا  ئۇيغۇر  نېمه ئىش قىلىپ بېرەلهيسىز؟ . ئۆزىڭىزنىڭ ئائىلىسى دائىرىسىدە
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 ي  تىلىنىڭ بۇنىڭدىن كېيىن قايسى تهرەپكه  بهلگىلهيدۇ ئۇيغۇر  تاللىغان يول  ئۇيغۇر  بىر  ئهگهر . ۈزلىنىشىنى ههر

 ئهيىبلهش  مىللهتنى  ياكى  دۆڭگهش  باشقىالرغا  باشالپ  هازىردىن  سىز  دېسىڭىز،  قالسۇن  ساقلىنىپ  تىلىمىز  ئانا

 قىالاليدىغان ئىشالرن  ئۆزىڭىز  راۋاجالندۇرۇش يولىدا  تىلىمىزنى قوغداپ قېلىش ۋە  ئانا  تاشالپ،  ىڭ ئادىتىڭىزنى

 تىرىشىپ ياشاڭ  قىلىڭ . ههممىسىنى قىلىشقا  ئۆزىڭىز  ئىچىدىن . بهزى ئىشالرنى  ئۇيغۇرالر  بولسا  بهزى ئىشالرنى

 تىرىشىڭ  قىلدۇرۇشقا  قويۇلغان . چىققان ئهمهل ئههلىلىرىگه  هازىرغىچه يولغا  دىيارىدا  ئۇيغۇر  بولغاندا  مېنىڭچه

 قېتى  بىر  دەرهال  هازىر  ئههۋالىنى  مائارىپ  تىللىق  كېرەك قوش  چىقىش  باهاالپ  تهكشۈرۈپ  كېيىنكى . م  ههمدە

 قهدەمنى قانداق بېسىش توغرىسىدا بىر قارار ئېلىشتىن بۇرۇن، ئۇيغۇر دىيارىدا زىيالىيالر ۋە ئهمهل ئههلىلىرىدىن

 تهشكىل تاپقان بىر ۋەكىللهر ئۆمىكى تهشكىللهپ، ئۇالرنى شۋېتسىيه بىلهن ئامېرىكىغا ماڭدۇرۇپ، ئاشۇ ئىككى

 تنىڭ بۇ جهههتتىكى تهجرىبىلىرىنى، ههمدە قوش تىللىق مائارىپ توغرىسىدىكى هازىرقى زامان نهزەرىيىۋى دۆله

 كېرەك  كېلىشى  ئۆگىنىپ  كېيىن . بىلىملىرىنى  شۇنىڭدىن  سىياسهتلهرنى  چىقىرىش،  كېيىن  شۇنىڭدىن  قارارالرنى

 كېرەك  تۇ . تىزىش  كىشىلهر  كۆزلهيدىغان  تهرەققىياتنى  ههقىقىي  بۇ  بىرى مانا  يولالرنىڭ  ئىلمىي . تىدىغان

 . ئۇسۇلالرنىڭ بىرى

 ئاخىرقى سۆز . 6

 مهكتهپ  باشالنغۇچ  ئۇيغۇر  دەرىجىلىك  ناهىيه  بىر  تهسۋىرلىگهن،  بهشىدە  ئهڭ  يازمامنىڭ  ئۇشبۇ  مهن

 خهۋەرن  4 ياكى  3 ئوقۇغۇچىلىرىغا  توغرىسىدىكى  ئۆتۈلمهيدىغانلىقى  ئېلىپبهسى  ئۇيغۇر  چىقمىغۇچه  ى يىللىققا

 ئوياليمهن  دەپ  ئىش،  راست  بولۇۋاتقان  ئېنىق . هازىر  ماڭا  ئۇنىسى  ئومۇمالشتى،  قانچىلىك  هازىر  ئۇ  لېكىن،

 بولسا . ئهمهس  يېزىپ قويغان Bilik.cn بۇنى بىلىدىغانالر  ئىنكاس شهكلىدە  يازمىنىڭ ئاخىرىغا  دىكى ئۇشبۇ

 بۇنداق مائارىپ پروگراممىسى پۈتۈنلهي ئومۇملىشىش ئههۋالىنىڭ قانداق بولۇشىدىن قهتئىي نهز . بولساڭالر  ەر،

 بىر كىتاب قىلىپ يېزىپ چىققان، ئامېرىكا هۆكۈمىتى ۋە ئامېرىكىدىكى » Jim Cummins « پروفېسسور . خاتا

 بۇنداق  قارىغاندا،  قىلغان قوش تىللىق مائارىپ نهزەرىيىسى بۇيىچه  قوبۇل  كۆپ سانلىق باشالنغۇچ مهكتهپلهر

 مېنىڭ پهرىزىمچه، مۇشۇنداق سىياسهتنى ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئهمهل ئىگىلىرىنى ئاساس . پروگرام پۈتۈنلهي خاتا

 . ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇرالرنىڭمۇ بارلىقى مۇقهررەر . قىلغان بىر گۇرۇپپا كىشىلهر بىر يهرگه يىغىلىپ تۈزۈپ چىققان

 بې  دەپ  بىزگه  بىلىدىغىنىنى  تورداشالرنىڭمۇ  بىلىدىغان  ئېنىقراق  ئىشالرنى  قىلىمهن بۇ  ئۈمىد  ئهمدى . رىشىنى

 ۋىجدانى  ئۆزىنىڭ  كۆيۈنىدىغان،  ئۇنىڭغا  ۋە  بولىدىغان  كۆڭۈل  تهقدىرىگه  كېيىنكى  بۇنىڭدىن  ئۇيغۇرالرنىڭ

 ئۆز  ئادەم  بىر  ههر  قىلىدىغان  ئهتراپ  بۇرچىنى  تارىخىي  بىلهن  ههمدە  قهرزى  باشلىقلىرىدىن،  ئۆز  ئۆزىدىن،

 : رنى سوراپ بېقىشى كېرەك باشلىقىنىڭ باشلىقىدىن مۇنداق سوئالال

 بۇ سىياسهت قانداق مهيدانغا كهلگهن؟

 ئۇنىڭ مهقسىتى نېمه؟

 ئهگهر مهقسهت تهرەققىيات بولسا، تهرەققىي قىلىش ئۈچۈن ئىلمىي ئۇسۇلدا ئىش كۆرۈش كېرەكتىغۇ؟

 كىم تهمىنلىگهن؟ ئۇيغۇر دىيارىدىكى بۇ سىياسهتنىڭ ئىلمىي ئاساسى نېمه؟ ئۇ ئىلمىي ئاساسالرنى

 بار؟  قانچىسى  مۇتهخهسسىسلىرىدىن  پسىخولوگىيه  بالىالر  ۋە  مائارىپشۇناسالر  ئىچىدە  ههكىمه ( ئۇيغۇرالر

 ئېلىپ قايتىپ كهلگهندە،  دوكتورلۇق ئۇنۋانى  بويىچه  ئىلمى  مائارىپشۇناسلىق  ئهنگلىيىدە ئهرشىدىن ههدىمىز
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 .) تاشقى ئىشالر باشقارمىسىنىڭ مهسئۇللۇق ۋەزىپىسى بېرىلىپتىكهن ئۇنىڭغا ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ كومىتېتى

 ئۇالرنىڭ ئىچىدە جۇڭگودا تونۇلغان ۋە دۇنيادا تونۇلغانلىرىدىن قانچىسى بار؟

 بۆلمهيدۇ  كۆڭۈل  بۆلگهندەك  كۆڭۈل  سىز  كىم  هېچ  يېتىلىشىگه  ئۆسۈپ  قانداق  پهرزەنتىڭىزنىڭ  . سىزنىڭ

 باش  بۆلمهيدۇ مىللىتىڭىزنىڭ تهقدىرىگه  كۆڭۈل  ئۆزىڭىزدەك  ههرگىزمۇ  مىللهتلهر  ئۆزۈمنىڭ . قا  مېڭه « مهن  ئوڭ

 دېگهن يازمىسىدا دۇنيادا ئادەتتىن تاشقىرى چوڭ ئىشالرنى قىلىدىغان كىشىلهرنىڭ ههممىسى » بىلهن سول مېڭه

 كىشىله  ئىگه  ئىقتىدارغا  مۆلچهرلىيهلهيدىغان  توغرا  كهلگۈسىنى  كۆرەلهيدىغان،  توغرا  ئىكهنلىكىنى، يىراقنى  ر

 يامان ئاقىۋەتكه ئېلىپ  كۆرگهنلهر  يىراقنى خاتا  ياخشى نهتىجه يارىتىدىغانلىقىنى،  كۆرەلىگهنلهر  يىراقنى توغرا

 ئىدىم  ئالغان  تىلغا  چىقىش كېرەك . بارىدىغانلىقىنى  پهللىگه  ئېگىز  بىر  كۆرۈش ئۈچۈن چوقۇم  توغرا  بۇ . يىراقنى

 ئىل  ئۇ  بىلهمسىز؟  پهلله  ئېگىز  ئىبارەتتۇر  ىم قانداق  پهللىسىدىن  ئېگىز  كىشىلهر . پهننىڭ  نۇرغۇن  جۇڭگودىكى

 ئاسان  جىق  بولۇشتىن  ئههلى  بولۇش بىلىم  ئههلى  ئهمهل  ئههلىنىڭ ئهمهل . ئۈچۈن  بىلىم  جهمئىيىتىدە  ئۇيغۇر

 ئىش ئههلى بواللىشى، ههمدە شۇنداق بواللىغاندىمۇ ئۆز ئهمىلىنى ئۇزۇن مۇددەت ساقالپ قااللىشى ئانچه ئاسان

 سىياسهت . ئهمهس  توغرىسىدا  بولىدىغانلىقى  قانداق  كېيىن  بۇنىڭدىن  تىلىنىڭ  ئانا  ئۇيغۇرالرنىڭ  شۇڭالشقا

 كېرەك  بولۇشى  كۆڭۈل  ئۇيغۇر  ههممه  ئىشالرغا  چوڭ  ئوخشاش  ئاساس . تۈزۈشكه  ئىلمىي  سىياسهتكه  بۇنداق

 نى چهت ئهلدىن كىرگۈزۈشنى تهلهپ قىلىش بولىدىغان نهرسىلهر ئۇيغۇر دىيارىدا ياكى جۇڭگودا تېپىلمىسا، ئۇالر

 ئهگهر سىز . مهن ئۇشبۇ يازمامدا ئاشۇنداق ئىلمىي ئاساسالردىن بىر قىسمىنى قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتتۈم . كېرەك

 تۇتىسىز  يول  زاۋاللىققا  چوقۇم  سىز  كۆرمىسىڭىز،  ئىش  ئۇسۇلدا  ئىلمىي  ئاشۇنداق  قىلمىسىڭىز،  چوقۇم . شۇنداق

 بۇ ئىشالرنى قىلىش ئۈچۈن . تهكرارالپ ئىسپاتالپ چىققان بىر ههقىقهت  ۇ ئىنسان تارىخى تهكرار ب . مهغلۇپ بولىسىز

 تۈزۈملهرنىڭ ئىچىدە تۇرۇپمۇ قىلغىلى  دۆلهتلىك ۋە يهرلىك قانۇن . مېنىڭچه بىرەر چوڭ بهدەل تۆلهش كهتمهيدۇ

 بار  ئىشالر  نۇرغۇن  ئىشالرنى . بولىدىغان  ئاشۇنداق  سىزنىڭ  گهپ  يهردىكى  بېقىشنى بۇ  سىناپ  قىلىپ

 ياۋاش ئادەمنى تاپقاندا ئۇنى . تاللىماسلىقىڭىزدا  سىزنىڭ ئاشۇنداق بىر يولنى تالالش . خالىماسلىقىڭىزدا  خاالش

 كېلىدۇ  قىلغۇسى  ئادەمنىڭ بوزەك  ئوخشاش . ههممه  يېرىدە  دۇنيانىڭ ههممه  ئههۋال  كىچىك ۋاقتىمدا . بۇ  مهن

 زېدۇڭنىڭ  ماۋ  تۈردە  بولىدۇ قهيهردە « داۋاملىق  قارشىلىق  يهردە  شۇ  بولسا  ئاڭاليتتىم » زۇلۇم  سۆزىنى  . دېگهن

 ئال « ئۇيغۇرالردا  ئالىقىنىڭغا  ئۆز  تهقدىرىڭنى  بار » ئۆز  گهپمۇ  بىر  ئوخشاش  نورمال . دېگهنگه  سۆزلهر  بۇ

 ن، هېچ مېنىڭچه هازىر ئۇيغۇرالرغا نورمال ئىنساندەك ياشايدىغا . ئىنساندەك ياشايدىغان ئادەملهرگه قارىتىلغان

 ۋاقىت  باقىدىغان  ئۇرۇنۇپ  ياشاشقا  ئىنساندەك  نورمال  تۇرۇپ  چىقماي  سىرتىغا  سىزىقىنىڭ  قانۇن  بولمىغاندا

 مهن بۇرۇنمۇ ئېيتىپ ئهتكهندەك، ئهگهر سىز بىر ئىشنى قىلىشقا ئۇرۇنۇپ باقمىسىڭىز، ئۇ ئىشنىڭ ۋۇجۇدقا . كهلدى

 بولىدۇ  نۆل  ئېهتىماللىقى  ئى . چىقىش  ههرگىز  گهپنى  چىقارماڭ بۇ  ئاشۇنداق . سىڭىزدىن  ئىچىدە  ئۇيغۇرالر  هازىر

 ياخشى  باشقىالرغا  ئهكسىچه  ئۇنىڭ  ئاز،  قهدەر  بىر  سانى  قىلىۋاتقانالرنىڭ  جۈرئهت  ئادەم  قىلىشقا  يامان

 بولۇشىدىن قهتئىي نهزەر خۇشامهتچىلىك، تهخسىكهشلىك قىلىپ ياشايدىغانالرنىڭ سانى بىر قهدەر كۆپ بولغاچقا،

 . نى تۇتقانالر، قانۇن بويىچه ئىش قىلغانالر يالغۇز قېلىپ، ئاسانال زەربه بېرىش ئوبيېكتى بولۇپ قېلىۋاتىدۇ توغرا يول

 ئېلىنىۋاتىدۇ  ئاستىغا  قانات  بولسا  تۇتقانالر  يولنى  بۇنداق . خاتا  بولۇپ،  يۈزلىنىش  خاتا  پۈتۈنلهي  بىر  بۇمۇ

 كېرەك  توسۇش  پۈتۈنلهي  يو . يۈزلىنىشنى  ئىللهتلهرنى  كۆتۈرەلمهيدۇ يامان  باش  ئىللهتلهر  ياخشى  . قاتمىغۇچه،

 شۇڭالشقا مىللهتنىڭ ئههۋالىدا تۈپتىن ئۆزگىرىش پهيدا قىلىمىز دەيدىكهنمىز، چوقۇم ئالدى بىلهن قانۇن بويىچه

 تهخسىكهشلىك قىلىپ  خىالپ هالدا  قانۇنغا  رىغبهتلهندۈرىدىغان،  قىلىدىغان ۋە  ئىش قىلغانالرنى هىمايه توغرا
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 . دىغانالرغا زەربه ۋە جازا بېرىدىغان بىر ۋەزىيهتنى شهكىللهندۈرۈشىمىز كېرەك جان باقى

 يهنى  ئايدا،  تونۇشۇم  29 ئاينىڭ  11 يىلى  2008 ئۆتكهن  يههۇدىي  يىللىق  نهچچه  ئون  مېنىڭ  كۈنى،

 ىزنىڭ ئوينى ئالېكس ئۆزى هازىر تۇرۇۋاتقان فلورىدا شتاتىدىن لوس ئانژېلىسقا كهلگهندە، بىر دوستىنى باشالپ ب

 كهلدى  سورۇدۇم . يوقالپ  سوئال  بىر  مۇنداق  ئۇنىڭدىن  ئارا  پاراڭالر  مهن  چاغدا  بۇ « : شۇ  يههۇدىيالر  سىلهر

 دۇنيادىكى ئهڭ قىيىن ئههۋالالرغا دۇچار بولغان بىر قانچه مىڭ يىل جهريانىدا ئۆزۈڭالرنىڭ مىللىي مهۋجۇتلۇقىنى

 ئهگهر . ۇنيادىكى ئهڭ كۈچلۈك مىللهتلهرنىڭ بىرسى بولۇپ چىقتىڭالر بۈگۈنكى كۈندە بولسا د . ساقالپ قااللىدىڭالر

 كېرەك؟  ئۆگىنىشى  تهجرىبهڭالرنى  قانداق  سېنىڭچه  بولسا،  ئۆگهنمهكچى  تهجرىبهڭالرنى  سىلهرنىڭ  » ئۇيغۇرالر

 ئۇنىڭ سۆزىنى ئهينهن خاتىرىلىۋالمىغان بولغاچقا، پهقهت ئاساسى ( ئالېكس ماڭا مۇنداق دەپ جاۋاب بهردى

 پىرسهنت ساۋاتلىق بولغىلى ئۈچ مىڭ يىلدىن ئاشتى  يههۇدىينىڭ ئهرلىرى يۈزدە « ): هزمۇنىال يازىمهن م  بۇ . يۈز

 قىلدۇرۇشىدا  تهرەققىي  ئۆزىنى  ۋە  قېلىشى  ساقالپ  ئۆزىنى  ئۇالرنىڭ  تىرىشچانلىقى  يههۇدىيالرنىڭ  بىلهن  ئىش

 ئوينىدى  رول  قاتتى . ئاساسلىق  ههمدە  چىڭ تۇتقانلىقى،  هازىرغىچه مائارىپنى  ئۈچۈن،  بولغانلىقى  تىرىشچان  ق

 ئالدى  قىسمىنى يههۇدىيالر  بالىنىڭ كهلگۈسىدە . بېرىلگهن بارلىق نوبېل مۇكاپاتىنىڭ ئىچىدىكى ئۈچتىن بىر  بىر

 بواللىشى  مۇۋەپپهقىيهتلىك  دەرىجىدە  بالىنىڭ 70 پىرسهنتتىن 60 قايسى  ئاشۇ  ۋاقىتتا  بولغان  پىرسهنتكىچه

 ههۇدىي ئانىالرنىڭ ئهڭ چوڭ ۋە ئهڭ مۇهىم ۋەزىپىسى ئۆز پهرزەنتلىرىنى ياخشى تهربىيىلهش ي . ئانىسىغا باغلىق

 قىاللىشىدا  تهرەققىي  كۈندىكىدەك  بۈگۈنكى  ۋە  تۇرالىشى  ساقلىنىپ  كۈنگىچه  بۈگۈنكى  يههۇدىيالرنىڭ  بولۇپ،

 ايمىز دەيدىكهن، ئىشنى چوقۇم شۇڭالشقا ئۇيغۇرالر بىزدىن دور . يههۇدىي ئانىالرنىڭ ئوينىغان رولى ئىنتايىن چوڭ

 كېرەك  قىلدۇرۇشى  تهرەققىي  ياخشى  مائارىپنى  باشلىشى،  جاۋابىغا » . مائارىپتىن  نىڭ  ئالېكس  دېمهك،

 بىلهن  مائارىپ  قىلدۇرۇشتا  تهرەققىي  مىللهتنى  بىر  ۋە  قېلىش  ساقالپ  مهۋجۇتلۇقنى  مىللىي  ئاساسالنغاندا،

 بىر . نىش كېرەك ئىكهن تىرىشچانلىقتىن ئىبارەت ئىككى نهرسىگه تايى  مهن يۇقىرىدا چۈشهندۈرۈپ ئۆتكىنىمدەك،

 ئاشۇ مىللهتنىڭ ئانا تىلى ناهايىتى زور رول ئوينايدۇ  مهكتهپ . مىللهتنىڭ مائارىپ سۈپىتىنىڭ قانداق بولۇشىدا

 ۆي ۋە ئۇنىڭ بىرسى مهكتهپ، يهنه بىرسى ئ . يېشىدىكى بالىالر ئۈچۈن ئانا تىلنى ئۆگىنىدىغان ئىككى ئورۇن بار

 ماكان  ئهتراپىدىكى  بولىدىغانلىقى . ئۆينىڭ  توغرا  تۇتسا  يول  قانداق  مهكتهپ  ئۆگىتىشته  تىلنى  ئانا  بالىالرغا

 . بالىغا ئۆيدە ئانا تىلنى ئۆگىتىش جهههتته ئانا ئوينايدىغان رول ئهڭ چوڭ . توغرىسىدا يۇقىرىدا جىق توختالدىم

 بۇ ئىشتا ههر بىر ئادەمنىڭ . خوشنىالر قاتارلىقالرمۇ بار  ن ۋە خولۇم تۇغقا  ئۇنىڭدىن قالسا دادا، قېرىنداشالر، ئۇرۇق

 بالىنىڭ ئاپىسى ياكى . شۇڭا ئۇ بۇرچىڭىزنى ههرگىز ئۇنتۇلۇپ قالماڭ . ئۆزىگه چۇشلۇق بۇرچى بار  بىر  ئهگهر سىز

 مهبلىغىڭ  سالغان  ئۈچۈن  بالىڭىز  سىزنىڭ  ۋاقتىڭىز  ئاجراتقان  بالىڭىزغا  سىزنىڭ  بولسىڭىز،  بولۇپ دادىسى  ىز

 مول . هېسابلىنىدۇ  سالسىڭىز،  كۆپرەك  مهبلهغنى  ئالىسىز  ئهگهر  كۆپرەك  مهبلهغ . هۇسۇلنىمۇ  قانداق  هېچ  ئهگهر

 ئېرىشهلمهيسىز  نېمىگه  هېچ  بهزىبىر . سالمىسىڭىز،  ئىچىدە  مهكتهپ  ئۆگىتىشته  تىلنى  ئانا  بالىڭىزغا  سىز

 ئوي ئىچىدە بالىڭىزنى . اق چهكلىمىگه ئۇچرىمايسىز لېكىن ئۆي ئىچىدە ئۇند . چهكلىمىلهرگه ئۇچرىشىڭىز مۇمكىن

 بولۇۋېرىدۇ  تهربىيىلىسىڭىز  تىلنى . قانداق  ئانا  بالىالرغا  باشالنغۇچتا  قويغان،  ئوتتۇرىغا  يۇقىرىدا  مهن  شۇڭالشقا

 بالىڭىزنىڭ ئوي  بىرگه،  قوشۇش بىلهن  تۆهپه  كىشىلىك  بىر  ئاشۇرۇش ئۈچۈن  ئهمهلگه  ئۆتۈش ئىشىنى  ئالدىدا

 بۇنى سىز ههم بالىڭىز ئۈچۈن قىلىسىز، ههم . ى ۋە ئوي ئهتراپىدىكى ئانا تىل تهربىيىسىنىمۇ چىڭ تۇتۇڭ ئىچىدىك

. مىللهت ئۈچۈن قىلىسىز
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 : مهن بۇ يازمامنى دوكتۇر ئابدۇرەئوپ تهكلىماكانىينىڭ تۆۋەندىكى بىر ئابزاس سۆزى بىلهن ئاخىرالشتۇرىمهن

 مىللىتىن «  ئۇيغۇر  تىلى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر بىزنىڭچه،  ئۇيغۇر  بولىدىكهن،  مىللهت بولۇپ تۇرۇش ساالهىيىتىال  ىڭ بىر

 تۇرمۇشىدىكى مۇقهددەس ئورنىدىن ئايرىلىپ قېلىشقا ههرگىزمۇ يۈزلهنمهيدۇ، بۇ بىر تهرەپ، يهنه بىر تهرەپتىن،

 ال بولساق ئۇيغۇر تىلىنى دەپ مهيدىمىزگه مۇشتالپ يۈرگهنىكهنمىز، تىرىك " مهن ئۇيغۇرمهن " بىز ئۆزىمىزنى  سىز

 يۈزلهندۈرمهيمىز  ههرگىزمۇ  قېلىشقا  ئايرىلىپ  ئورنىدىن  مۇقهددەس  تىلىنى : تۇرمۇشىمىزدىكى  ئۇيغۇر  بىزچه

 مهۋجۇتلۇق  تىلىنى  ئۇيغۇر  ئۇيغۇرنى،  مۇهىمى،  ئهڭ  دېمهكتۇر،  قوغداش  مىللىتىنى  ئۇيغۇر  دېمهك  قوغداش

 ههققىمىزدۇركى، بۇ ههققىمىزنى قوغداش ئۈچۈن، گېزى كهلسه هېچ كاپالىتىگه ئىگه قىلىش بىزنىڭ ئهڭ ئىپتىدائىي

 » ! ئىككىلهنمهي جېنىمىزنى پىدا قىلىمىز

 : تههرىرلىگۈچى ماقالىنىڭ ئۇيغۇر كونا يېزىق نۇسخىسىنى
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