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 قىسىم-1
 

 - 16ائينىڭ -1يىلى -2009
 كۈنى

 
ـــ( ـــۇ ماق ـــدىنب ـــېچ كىم الىنى ھ

ــىنى ــورىماي، مهنبهس ــسهت س رۇخ
ەئســـكهرتكهن ھالـــدا باشـــقا ھهر
ـــداق تـــور بهتـــلهردە ېئـــالن قان

 .)قىلسىڭىز بولۇۋېرىدۇ
 www.meripet.com  
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www.meripet.org  
ــاقچى ــاس يازم ــا ىئنك ــۇ يازمىغ ب
بولسىڭىز، تۆۋەنـدىكى تـور بېتىنـى

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

-page-2.html    
قـــوش تىللىـــق"مهن ۆئزۈمنىـــڭ 

توغرىسىدىكى ائلـدىنقى" ماائرىپ
ـــق ـــدا خهلقائرالى ـــى يازمام ىئكك
مۇتهخهسسىـــسلهرنىڭ كـــۆچمهن
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مىللهتــلهر مــاائرىپى ۋە ائنــا تىلــى
ـــــي كـــــۆز ـــــدىكى ىئلمى -ھهققى
.قاراشلىرىنى تونۇشـتۇرۇپ ۆئتتـۈم

ش ۈئچۈنائشۇ يازمىالرنى تهييارال
كۆرگهن ماتېرىيالالرغـا ائساسـهن،
قـــوش تىللىـــق مـــاائرىپنى يولغـــا
قويغان جهمىئيهتلهرنـى ۈئچ خىـل
تىپقــا ائيرىــپ چىقىــپ، ۇئيغــۇر
جهمىئيىتـــــــى ۇئ ۈئچ خىـــــــل
جهمىئيهتلهرنىــڭ ھــېچ قايسىــسىغا
توغرا كهلمهيدىغانلىقىنى وئتتۇرىغا
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قـــوش"مهن يېقىنـــدا . قويـــدۇم
ــپ ــق ماائرى ــسىدى" تىللى كىتوغرى

ــــتۇرۇش ــــشىمنى داۋامالش ىئزدىنى
جهريانىــــــــدا، خهلقائرالىــــــــق
مۇتهخهسسىـــــسلهرنىڭ يهرلىـــــك
مىللهت ماائرىپى ۋە ۇئالرنىڭ ائنـا
ـــــي ـــــدىكى ىئلمى ـــــى ھهققى تىل
نهزەرىيىلىـــرى بايـــان قىلىنغـــان
ناھايىتى مۇھىم ماقالىـدىن بىرنـى

ــدىم ــدە. ۇئچرىتىــپ قال ــۇ ماقالى ب
نۇرغــــۇن مىــــسالالر ســــۆزلهنگهن
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يغـۇرالر بىـرەر قېتىممـۇبولسىمۇ، ۇئ
لـېكىن، ۇئنىڭـدا. تىلغا ېئلىنمـاپتۇ

كــۆزدە تۇتۇلغــان جهمىئــيهت ۋە
ۇئنىڭدا ائنالىز قىلىنغان ەئھـۋالالر
ــــلهن ــــارىنىڭكى بى ــــۇر دىي ۇئيغ
ىئنتــايىن وئخشىــشىپ كېتىــدىغان
بولغاچقــا، مهن ۇئنىــڭ مهزمــۇنىنى
ۇئيغۇر دىيارىدىكى وئقـۇرمهنلهرگه
ـــش ـــتۇرۇپ بېرى ـــزرەك تونۇش كهتې

ــتىم ــۇپ كهت ــايىن تهقهززا بول .ىئنت
ــشتىن ــى ۋە ىئ ــا، خىزمهتتىك ەئمم
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ســــــــــىرتقى ۋاقىتالردىكــــــــــى
جىددىيچىلىك تۈپهيلىدىن، مېنىڭ
ۇئشـــبۇ يـــازمىنى تهييارالشـــتىكى
ســۈرىئتىم ناھــايىتى ائســتا بولــۇپ
قېلىــپ، ائخىــرى بــۇ يــازمىنى بىــر
قــانچه قىــسىمغا بۆلــۈپ يولالشــنى

 . قارار قىلدىم
30م تاپقـــان   مهن بـــۇ قېـــتى

بهتلىـك ىئنگلىــزچه ماقـاله بولــسا،
ــــېس  ــــانىم )Kangas(كهڭگ خ

 نهپهر دۇنياغا تونۇلغان4قاتارلىق 
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مۇتهخهسسىـــــسلهر تهييـــــارالپ،
-2ائپرېلـدىن -21يىلى -2008

مـــايغىچه ېئچىلغـــان بىرلهشـــكهن
نىڭ) ب د ت(دۆلهتلهر تهشكىالتى 

يهرلىك مهسىلىلهر توغرىـسىدىكى"
ۆھبهتنۆۋەتلىـــك داىمىـــي ســـ-7

ــى ــر" يىغىن ــان بى ــالت قىلغ دا دوك
مۇتهخهسسىـسلهر ىئلمىـي"پارچه 

 Expert"ىئنگلىزچه " (ماقالىسى
Paper ("بــــۇ ماقالىنىــــڭ. دۇر

يهرلىـــــك بـــــالىالر"تېمىـــــسى 
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ماائرىپىنىڭ شـهكلىنى ىئنـسانىيهت
ۈئستىدىن وئتكـۈزگهن جىنـايهت،

ــدۇ؟ ــقا بوالم ــۇپ،" دەپ قاراش بول
ــــۆت نهپهر ــــى ت ــــدا ھېلىق ۇئنىڭ

ـــانائ ـــا قويغ ـــڭ ب د ت غ پتورنى
تهلهپلىرى تولۇق ىئلمىي ائساسـالر

بــــۇ. بىــــلهن بايــــان قىلىنغــــان
ماقالىنىڭ ىئنگلىـزچه نۇسخىـسىنى
تۆۋەنــــــدىكى تــــــور بهتــــــتىن

 : كۆرەلهيسىز
http://www.un.org/esa/socde
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v/unpfii/documents/E_C19_20
08_7.pdf          

بــۇ ىئنگلىــزچه ماقــاله شــهكىل
ــــته  ــــسپ"جهھهت ات بېــــرىشىئ

تۈسىنى ائلغان بولـۇپ،" ماقالىسى
ماقالىنىــــڭ نۇرغــــۇن يهرلىرىــــدە
ـــــم ـــــان ائلى ـــــا تونۇلغ -دۇنياغ

ـــاب ۋە ـــسلهرنىڭ كىت مۇتهخهسسى
ىئلمىي ماقالىلهردە بايان قىلىنغـان
سۆزلىرى نهقىـل شـهكلىدە ەئيـنهن

مهن ۇئشبۇ يازمامدا. ىئشلىتىلگهن
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ـــــڭ ائساســـــىي ائشـــــۇ ماقالىنى
دىكىمهزمـــۇنىنى ەئســـلى ماقالىـــ

تهرتىـــــپ ۋە تېمـــــا بـــــويىچه
 . تهسۋىرلهپ ۆئتىمهن

ــۆت ــڭ ت ــزچه ماقالىنى ــۇ ىئنگلى ب
ــــــــــسقىچه ــــــــــڭ قى ائپتورىنى

 : تونۇشتۇرۇلۇشى مۇنداق
ـــكۇتناب) 1( ـــوۋ س ـــور ت -دوكت

ـــــېس خـــــانىم   Tove(كهڭگ
Skutnabb-Kangas ( :

"روســــكىلدە"فىنالندىيىــــدىكى 
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ۇئنىۋېرســـىتېتىنىڭ پروفېســـسورى
يه تىلـى،بولۇپ، ىئنگلىز تىلى، دانى

ــى، ــى، گېرمــان تىل ــدىيه تىل فىنالن
ـــسىيه ـــى ۋە شۋېت ـــورۋېگىيه تىل ن

ۇئ. تىلىدا تولۇق سـاۋاتلىق ىئـكهن
ـــل ـــى تى ـــۈن ۆئمرىن ـــانىم پۈت خ
جهھهتتىكى كىشىلىك ھوقۇق، تىل
جهھهتتىكــى ىئمپېرىيــالىزم، قــوش
تىللىق ۋە كـۆپ تىللىـق ماائرىـپ،
تىــل ۋە ھوقــۇق، ىئنگلىــز تىلىنىــڭ

ـــ ـــشىدىن كېلى ـــانكېڭىيى پ چىقق
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كېمهيــــــــتىش مــــــــاائرىپى، ۋە
ىئنـــسانالرنىڭ تىـــل جهھهتتىكـــى
كــۆپ خىللىقــى بىــلهن بىوئلــوگىيه
ــــى ــــۆپ خىللىق ــــى ك جهھهتتىك
ـــــىۋەت ـــــسىدىكى مۇناس وئتتۇرى
قاتارلىق ساھهلهردىكى تهتقىقاتقـا
بېغىــشلىغان بولــۇپ، دۇنيــادىكى
ــي ــلهرگه بېرىــپ ىئلمى ــۇن ەئل نۇرغ

كـــۆپ قېـــتىم. دوكـــالت بهرگهن
ىق مۇكاپاتقا ېئرىـشكهن،خهلقائرال

وئتتۇزدىن ائرتۇق كىتابقـا ائپتـور
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پۈتۈن دۇنيـا. ياكى تهھرىر بولغان
مىقياسىدا وئتتۇزدىن ائرتۇق تىلدا

ــي400 ــۇق ىئلمى ــدىن ائرت  پارچى
تۆۋەندىكىسى. ماقاله ېئالن قىلغان
 : ۇئنىڭ تور ائدرېسى

http://www.neiu.edu/~duo/sk
utnabb.htm 

 Robert (روبېــرت دانبېــر) 2 (
Dunbar :( ائبهردىــن"ەئنگلىــيه

ۇئنىۋېرســـــىتېتىنىڭ)" ائبهردەەن(
.قانۇن ۋە تىلشۇناسلىق مۇھهررىرى
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ــــــر-الرس) 3 ( ــــــدېرس بې ائن
)Lars-Anders Baer " :(ب

ــــــىلىلهر ــــــك مهس د ت     يهرلى
توغرىــسىدىكى داىمىــي ســۆھبهت

 . نىڭ ھازىرقى ەئزاسى" يىغىنى
 Ole(وئلى ھېنرىك ماگگـا ) 4 (

Henrik Magga" :(ب د ت
يهرلىــك مهســىلىلهر توغرىــسىدىكى

ــى ــۆھبهت يىغىن ــي س ــڭ" داىمى نى
. سابىق ەئزاسى ۋە سابىق رەىسى

ــــــــق ــــــــۇ يهردە ېئنى   مهن ب
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ـــــــــسام ەئســـــــــكهرتىپ قويمى
ۇئ. بولمايـــدىغان بىـــر ىئـــش بـــار

بولـــــــسىمۇ، مهن ھهرگىزمـــــــۇ
ــــى ــــزۇ تىلىن ــــڭ خهن ۇئيغۇرالرنى
ــــدا ــــزۇ تىلى ــــشىگه، خهن ۆئگىنى

نى تولۇق چىقىرىشىغا قارشىساۋاتى
ـــسىچه،. ەئمهس ـــڭ دەل ەئك ۇئنى

ۆئسـمۈرلىرىنىڭ-مهن ۇئيغۇر ياش
خهنـــــــزۇ تىلىنـــــــى پۇختـــــــا
ۆئگىنىۋېلىـــشىنى ىئزچىـــل تـــۈردە
ــــدىم ــــپ كهل ــــهببۇس قىلى .تهش
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يىلىغىـــچه-83يىلىـــدىن -1979
ــــــــىتېتى ــــــــىنجاڭ ۇئنىۋېرس ش
وئقۇغۇچىالر ۇئيۇشمىسىنىڭ رەىسى
بولۇپ ىئـشلىگهن مهزگىلـدە، مهن
ھهر يىلى مهكتهپـته ۆئتكـۈزۈلگهن

ـــى" ـــۇچىالرنى قارش ـــى وئقۇغ يېڭ
دا قىلغـــان" ېئلىـــش مۇراســـىمى

ســۆزۈمدە خهنــزۇ تىلىنــى ياخــشى
ۆئگىـــنىش مهسىلىـــسى ۈئســـىتىدە
ائالھىدە توختالغـان بولـۇپ، مهن
وئتتۇرىغا قويغان ىئـدىيه مۇنـداق
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ھــازىرقى زامانــدا: "بولغــان ىئــدى
قـۇلبىر مىللهت يهنه بىر مىللهتكه 

ـــــشالر ـــــدىغان ىئ ـــــۇپ قالى بول
لـېكىن،. ائسانلىقچه يۈز بهرمهيدۇ

ــڭ ــر مىللهتنى ــلهت يهنه بى ــر مىل بى
تىلىغا قۇل بولۇپ قالىدىغان ىئشالر

ەئگهر ســــىز. ىئنتــــايىن كــــۆپ
ــاي ــدىرگه ۇئچرىم ــۇنداق تهق ائش

يىلــدىكى خهنــزۇچه-1دېــسىڭىز، 
ـــۇم ـــدىن چوق ـــنىش مۇددىتى ۆئگى
ىۈئنۈملۈك پايدىلىنىپ، خهنزۇ تىل
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."ساۋادىڭىزنى تولۇق چىقىرىۋېلىڭ
ــا ــۆزلهرنى قىلغىنىمغ ــۇ س ــڭ ب مېنى

ھازىر بىر.  يىلدىن ائشتى25ھازىر 
ــۇل ــكه ق ــر مىللهت ــلهت يهنه بى مىل
ــــاللىقى ــــېلىش ېئھتىم ــــۇپ ق بول

 قانداقراق؟ 
ــدەك ــدا ھازىرقى ــۇر دىيارى   ۇئيغ

ــا باشــالنغۇچ  ــۇر بالىلىرىغ -1ۇئيغ
ــــمه ــــالپ ھهم ــــىنىپىدىن باش س

ـــزۇچه ۆئتـــۈش،دەرســـلهرنى خه ن
ـــى  ـــۇر تىلىن -4 يـــاكى -3ۇئيغ
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ســىنىپقا كــۆچمىگىچه ۆئتمهســلىك
سىياسىتى يولغا قويـۇلغىلى تېخـى

ـــــدى ـــــچه ۇئزۇن بولمى مهن. ائن
ھازىرغىچه ېئرىشكهن چۈشـهنچىگه
ــدا ــۇر دىيارى ــالنغاندا، ۇئيغ ائساس
يــــاكى جۇڭگــــودا ەئنهشــــۇنداق
قىلىشنىڭ مۇشۇ ەئۋالد ۋە كېيىنكى

ـــل،ەئۋالد ۇئيغـــۇر خهلقىن ـــڭ تى ى
مهدەنىــــــــيهت، ۋە مىللىـــــــــي
مهۋجۇتلۇقىغـــا قانـــداق تهســـىر
كۆرســىتىدىغانلىقى توغرىــسىدا بىــر
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مۇكهممهل ىئلمىي تهتقىقات ېئلىپ
ــــــان ــــــسىم. بېرىلمىغ ــــــر قى بى

دۆلهتلهردىكى مۇتهخهسسىسلهر بۇ
جهھهتتىكى تهتقىقاتنى باشلىغىلى
ناھـــايىتى ۇئزۇن ۋاقىـــت بولغـــان
بولۇپ، بۇ سـاھهدىكى تهكـشۈرۈش
ــــان ــــپ بارغ ــــات ېئلى ۋە تهتقىق
ەئھۋالالرنىـــــڭ ەئڭ بۇرۇنقىـــــسى

ـــــۈز بهرگهن-1800 ـــــرى ي يىللى
بـۇ تهتقىقاتالرنىـڭ. ىئشالر ىئـكهن

ىئلمىــــي يهكــــۈنلىرى يــــۇقىرىقى
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ـــاله" ـــۇق" ماق ـــايىتى تول دە ناھ
ائشـۇ يهكـۈنلهرگه. تهسۋىرلهنگهن

ائساسالنغاندا، ۇئيغۇر بالىلىرىنىـڭ
سـىنىپىدىن باشـالپ-1باشالنغۇچ 

قهت خهنــزۇ تىلىــنىال ۆئگىنىــشىپه
ـــۇپ، ەئگهر ـــا بول ـــايىن خات ىئنت
ىئـشالر مۇشـۇ بـويىچه كېتىۋەرســه،
ۇئيغۇر بالىلىرى خهنزۇ تىلى بىلهن
ــسىدە ــڭ ھهر ىئككى ــۇر تىلىنى ۇئيغ
.تولــۇق ســاۋاتلىق بواللمايــدىكهن
ـــى ـــڭ مهكتهپتىك ـــدە ۇئالرنى ھهم
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وئقۇش نهتىجىسىمۇ زور دەرىجىـدە
وئرۇندا-2تۆۋەنلهپ، جهمىئيهتته 

ــــــۆۋەن ــــــدىغان، پهقهت ت تۇرى
ــــزمهتكىال ــــارا خى ــــك ق دەرىجىلى
يارايــدىغان كىــشىلهردىن بولــۇپ

شــۇنداقال،. يېتىــشىپ چىقىــدىكهن
ەئۋالد-1ەئگهر ھازىرقى بالىالرنى 
ـــــڭ  ـــــسهك، ۇئالرنى ەئۋالد-2دې

ــا ــاكى ۆئز بالىلىرىغ ــشىلىرىگه ي كى
-ۇئيغۇر تىلى، مهدەنىيىتـى، ۆئرپ

گىـتىشائدىتى ۋە ەئنەئنىـسىنى ۆئ
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ــــــدە ــــــاللىقى زور دەرىجى ېئھتىم
تــۆۋەنلهپ، ىئككىنچــى ەئۋالدنىــڭ
ائخىرقــــى دەۋرىــــگه بارمــــايال
ــى ۋە ــى، مهدەنىيىت ــڭ تىل مىللهتنى
ـــپ ـــۇقى يوقىلى ـــي مهۋجۇتل مىللى
.كېتىش خهۋپىگه دۇچ كېلىـدىكهن
ســـىز ۇئشـــبۇ يازمـــامنى وئقـــۇش
ـــى ـــۇقىرىقى گهپلهرن ـــق، ي ائرقىلى
دۇنياغـــا تونۇلغـــان خهلقائرالىـــق

تهخهسسىسلهرنىڭ ۆئز ائغزىدىنمۇ
 . ائڭلىيااليسىز
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 يــۇقىرىقى قــۇرالرنى وئقۇغانــدىن
كىچىكىـــدىن"كېـــيىن، بېـــزىلهر 

باشالپ خهنزۇ مهكتهپته وئقۇغانالر
ــلهر( ــاۋ خهن ــن ك ــى مى ــڭ) يهن نى

ىئچىدىمۇ ۇئيغۇر دىيـارى، جۇڭگـو
ـــك ـــۆزگه كۆرۈنهرلى ـــادا ك ۋە دۇني
نهتىـــجه قازانغـــان ۇئيغۇرالرمـــۇ

.پ سورىـشى مـۇمكىن، دە"بارغۇ؟
ائشــــۇنداق كىــــشىلهر. شــــۇنداق

لـېكىن، مېـنىڭچه. ھهقىقهتهن بـار
ۇئنــــداقالرنىڭ ســــانى ۇئيغــــۇر
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ـــهنتىگىمۇ ـــر پىرس ـــىنىڭ بى نوپۇس
ــــدۇ ــــڭ. (يهتمهي ــــالپ بېقى :وئي

ــــۇرچه ــــدە ۇئيغ ــــڭ ىئچى ۇئالرنى
رومـان، ۇئيغـۇرچه تـارىخ-ھېكايه

كىتــابلىرىنى وئقۇيااليــدىغانالردىن
ـــــۇند ـــــار؟ ائش ـــــك ب اققانچىلى
)كىتــابالرنى يازااليــدىغانالردىنچۇ؟
ائلىمــالر تهتقىقــات ېئلىــپ بېــرىش
ائرقىلىــــــق ىئلمىــــــي يهكــــــۈن
چىقارغاندا، پهقهت وئمـۇمىيلىقنىال

ھهر بىــر ىئـــشتا. كــۆزدە تۇتىـــدۇ
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وئمۇمىيلىــق بولغىنىغــا وئخــشاش،
قىسمهنلىك ۋە ائالھىدە مىسالالرمۇ

شۇڭالشقا. چوقۇم مهۋجۇت بولىدۇ
ــــۇرمهنلهر ۇئ ــــازمىنىوئق ــــبۇ ي ش

وئقۇغاندا، دىققىتىنى وئمۇمىيلىققـا
مهركهزلهشتۈرۈشــــــىنى ۈئمىــــــد

 . قىلىمهن
ــــــيهدە ياشــــــايدىغان   رومىنى
ــدراس ــازغۇچى ائن ــك ي ۋېنگرىيىلى

ــدراس ســۇتو(ســۇتو  ــداق) ائن مۇن
ەئگهر بىــر ىئنــسان ۆئز: "دەيــدۇ



30 

ـــــشقا ـــــدىن ائيرىلى ـــــا تىلى ائن
ـــڭ ـــسا، ۇئ ۆئز ھاياتىنى مهجبۇرالن

ھهر. ڭ ائيرىلىــدۇمهنىــسىدىنمۇ ته
بىــر مىللهتنىــڭ بىــر ېئرتــسىيهتلىك

بۇ ېئرتـسىيهتلىك. ۋۇجۇدى بولىدۇ
ۋۇجـــۇدنى كېيىنكـــى ەئۋالدالرغـــا
پهقهت ۆئز ائنـــــا تىلىـــــدىال ەئڭ
ــــى ــــۈزۈپ بهرگىل ياخــــشى ۆئتك

مېــــنىڭچه ھېلىقــــى." بولىــــدۇ
گه" ب د ت "دىكــــى " ماقـــاله"

ســـۇنۇلغان تهلهپـــلهر ىئنتـــايىن
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قارىغانــدامــۇھىم بولــۇپ، ۇئالرغــا 
ائشــــۇ تهلهپلهرنىــــڭ مهيــــدانغا
ـــالر ـــي ائساس ـــشىدىكى ىئلمى كېلى

بـۇ ىئلمىـي. تېخىمۇ مۇھىم ىئـكهن
ــق، ــۋېلىش ائرقىلى ائساســالرنى بىلى
وئقۇرمهنلهر ھازىر ۇئيغۇر دىيارىـدا
يولغا قويۇلۇۋاتقان، باشالنغۇچنىڭ
ــزۇ ــدىال خهن دەســلهپكى يىللىقلىرى
ــا ــڭ وئرنىغ ــۇر تىلىنى ــى ۇئيغ تىلىن

تىش سىياسىتىنىڭ مىللهتكهدەسسى
ېئلىپ كېلىدىغان ىئنتـايىن يامـان
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ــــۇر ــــۇ چوڭق ــــۋىتىنى يهنىم ائقى
.چۈشــىنهلهيدۇ، دەپ وئياليــمهن
ـــــۇر ـــــارلىق ۇئيغ شـــــۇڭا مهن ب
ــر ــازمىنى بى ــۇ ي ــالرنىڭ ب قېرىنداش
قېـــــتىم ەئســـــتايىدىل وئقـــــۇپ

 . چىقىشىنى تهۋسىيه قىلىمهن
 مۇقهددىمه. 1

  مهملىكهتلىـــــــك ماائرىـــــــپ
ــداسىياســهتلى ــۆپىنچه ەئھۋال رى ك

بىر يهرلىك تىلنى ائنا تىـل قىلغـان
-يهرلىك مىلـلهت بـالىلىرىنى وئقـۇ
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وئقۇتۇشنى ھۆكـۈمران وئرۇنـدىكى
تىلدا ېئلىپ بارىـدىغان مهكتهپـته

 . وئقۇشقا مهجبۇراليدۇ
ــــــــداق ــــــــدىن، بۇن   بىرىنچى
ـــشىنى ـــل ۆئزگىرى سىياســـهتلهر تى
كهلتــۈرۈپ چىقىرىــشتا ناھــايىتى

ـــۇھىم رول وئينا ـــدۇم ـــداق. ي بۇن
ەئھۋالــدا يهرلىــك مىللهتنىــڭ ائنــا
ـــــــــــتهپلهردە ـــــــــــى مهك تىل
ـــڭ ـــشلىتىلمىگهنلىكتىن، ۇئالرنى ىئ
ــدۇ ــي قىلماي ــى تهرەققى ــا تىل .ائن
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ــڭ ــلهت تىلىنى ــك مىل ــى، يهرلى يهن
ـــــان تهســـــىرگه ـــــر يام ۆئزى بى

بۇنىڭـــدىن باشـــقا،. ۇئچرايـــدۇ
كىشىلهرنىڭ پوزىتسىيىسىمۇ يامـان

ريهنـى بـالىال. تهسىرگه ۇئچرايـدۇ
ائنىــالر ھۆكــۈمران-بىــلهن ائتــا

ــــــلهن ــــــل بى ــــــدىكى تى وئرۇن
سېلىشتۇرغاندا ۆئزلىرىنىڭ تىلىنىـڭ
ــــۆۋەن چاغالشــــقا ــــى ت قىممىتىن

بۇ خىل ەئھۋال يهرلىـك. يۈزلىنىدۇ
مىلــلهت تىلىنىــڭ ىئشلىتىلىــشىگه
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نىسبهتهن ىئنتايىن ېئغىـر سـهلبىي
بالىالرنىڭ تىـل،. تهسىر كۆرسىتىدۇ

ەائدەت ۋ-مهدەنىــــــــيهت، ۆئرپ
ەئنەئنىنى ۆئگىنىـشى ۈئچـۈن ۇئالر
ائشۇ نهرسىلهرنىڭ ىئچىدە ياشىشى
ــىلهر ــبۇ نهرس ــا ۇئش ــدە ۇئالرغ ھهم

ەئگهر بـالىالر. ۆئگىتىلىشى كېـرەك
ۆئز مىللىتىدىن بولغان چـوڭالر ۋە
پېـــــشقهدەملهر بىـــــلهن بىـــــرگه
ياشىمايدىكهن، ھهمدە بۇ چوڭالر،
ـــڭ ـــشقهدەملهر ۋە مهكتهپلهرنى پې
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ـــا ۆئز مى ـــى،بالىالرغ ـــڭ تىل للىتىنى
ائدىتــــى ۋە-ھېكايىــــسى، ۆئرپ

ـــول ـــشىگه ي ـــسىنى ۆئگىتى ەئنەئنى
قويۇلمايــدىكهن، ۇئ ھالــدا بــالىالر
ۇئ نهرســـــــــىلهرنى تولــــــــــۇق

ەئگهر بـــالىالر ۆئز. ۆئگىنهلمهيـــدۇ
ـــاۋاتىنى ـــۇق س ـــدا تول ـــا تىلى ائن
چىقارمايــدىكهن، ۇئالرنىــڭ ائنــا
ـــــى ـــــدىن كېيىنك ـــــى ۆئزى تىلن

)ىرىغــايهنــى ۆئز بالىل(ەئۋالدالرغــا 
ۆئگىــــــتىش ېئھتىمــــــاللىقى زور
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 . دەرىجىدە تۆۋەنلهيدۇ
  ىئككىنچىدىن، مهكتهپلهردىكـى

وئقۇتۇشتا پهقهت ھۆكۈمران-وئقۇ
ــشتىن ــنىال ىئشلىتى ــدىكى تىل وئرۇن
كېلىپ چىقىدىغان يامان ائقىـۋەت

ــدۇ ــر بولى ــايىن ېئغى ــداق. ىئنت بۇن
ەئھۋالدا بالىالرنىڭ ۆئز ائنا تىلىنى

اكى يوشـۇرۇنىئشلىتىشى وئچۇق ي
ــــدۇ ــــگهن بولى ــــدا چهكلهن .ھال
بالىالرنىڭ ائنا تىلنـى ۆئگىنىـشىگه
يول قويماسلىق، ياكى ۇئالرنى ائنا
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تىلنـــــى پىشـــــشىق بىلىـــــدىغان
چــوڭالردىن ائيرىــۋېتىش ائرقىلىــق
ۇئالرنىڭ ائنـا تىلنـى ىئشلىتىـشىگه
توســــالغۇلۇق قىلىــــش، يهرلىــــك
ــدىلىك ــى كۈن ــڭ ۆئز تىلىن مىللهتنى

كتهپــــــــتهتۇرمۇشــــــــتا ۋە مه
ـــلىق ـــول قويماس ـــشىگه ي ىئشلىتى

بۇنــــداق. بولــــۇپ ھېــــسابلىنىدۇ
ــۆپ ــاكى ك ــمه ي ــۋېتىش ھهم ائيرى
ســاندىكى وئقۇتقــۇچىالر يهرلىــك
مىلـــلهت تىلىنــــى بىلمهيــــدىغان
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ــشىلىرىدىن ــلهت كى ھۆكــۈمران مىل
تهركىــب تاپقــان ەئھۋالــدىمۇ يــۈز

ــر. بېرىــدۇ ــۇ خىــل ەئھۋالنىــڭ بى ب
روشهن مىسالى بـالىالرنى ۆئيـدىن

قوپـۇپ-يرىپ، مهكتهپته يېتىپائ
وئقۇيــــــــدىغان مهكــــــــتهپكه

بۇنــداق سىياســهتلهر. وئقۇتۇشــتۇر
ھازىرغا قهدەر بالىالرغا يالغۇز ېئغىر
دەرىجىــــــــدىكى جىــــــــسمانىي
ــاي، ــۈرۈپال قالم ــى كهلت زەخمىلهرن
يهنه ېئغىــر دەرىجىــدىكى روھىــي
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بـۇ زەخمىـلهر. زىيانالرنىمۇ سـالدى
ــى ۆئز ــانچه تهرەپن ــر ق ــداق بى مۇن

ــــدۇىئ ــــگه ائلى ىئجتىمــــاىئي: چى
قااليمىقـــانچىلىق، پـــسىخولوگىيه
جهھهتتىكــى زەخــمه، چۈشــىنىش،
ەئسته قالدۇرۇش، ھۆكـۈم قىلىـش،
خۇالسه چىقىـرىش، ۋە ائساسـالش
ىئقتىدارىــدىكى زەخــمه، تىــل ۋە

مۇشـۇنداق. وئقۇشتىكى زەخمىـلهر
زەخمىلهرنىـڭ نهتىجىـسىدە-زىيان

ــاىئي ۋە ــسادىي، ىئجتىم ۇئالر ىئقتى
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ـــۆۋەنسى ياســـىي ســـاھهلهردىمۇ ت
ـــــدى ـــــۈپ قال ـــــا چۈش .وئرۇنغ
ــــسا ــــالىي تېرى ــــق زىي ائمېرىكىلى

)Teresa McCarty(مككـارتي 
ۆئزىنىــــڭ ىئلمىــــي تهتقىقــــاتى
ائساسىدا مهكتهپـته ىئـشلىتىلگهن
ــــسىدا ــــۋىتى توغرى ــــڭ ائقى تىلنى

يهرلىك: توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ
ـــــــــلهت ۋە ائز ســـــــــانلىق مىل
ـــــــۇش ـــــــڭ وئق وئقۇغۇچىلىرىنى

ــڭنهتىج ــار، ۇئالرنى ــسى ەئڭ ناچ ى
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ائىله كىرىمى ەئڭ تـۆۋەن بولـۇپ،
روھىي چۈشـكۈنلۈك ۋە ياشـالرنىڭ
ــــــۈرۈۋېلىش ــــــى ۆئزى ۆئلت ۆئزىن
نىسبىتىمۇ يهرلىك مىللهت ياشلىرى

 . ىئچىدە ەئڭ يۇقىرى
 ھازىر شۇ نهرسه ناھايىتى ېئنىـق
بولـــدىكى، ھۆكـــۈمهتلهر يهرلىـــك
ـــۈمران ـــالىلىرىنى ھۆك ـــلهت ب مىل

ىلـــــدا وئقۇشـــــقاوئرۇنـــــدىكى ت
ـــــسا يۇقىرىقىـــــدەك ۋە مهجبۇرلى
ـــــان ـــــقا يام ـــــدىنمۇ باش ۇئنىڭ
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ائقىۋەتلهر كېلىپ چىقىدىغانلىقىنى
ــــدى ــــپ بول ــــۇق بىلى ــــر. تول بى

ھۆكۈمهتنىڭ بۇ ىئـشالردىن تولـۇق
خهۋەردار بولــــــۇپ تۇرۇقلــــــۇق،
ــىتىنى ــپ سىياس ــۇنداق ماائرى ائش
ـــل ۋە ـــازىر تى ـــا قويۇشـــى ھ يولغ
ــي ــى ىئرقى ــيهت جهھهتتىك مهدەنى

رغىنچىلىقنىڭ بىـر خىـل شـهكلى،قى
ـــدۇ ـــڭ . دەپ قارىلى ۇئشـــبۇ(بىزنى

ماقالىنىـــــڭ تـــــۆت ائپتـــــورىنى
ــشىمىزچه، ب د ت) دېمهكچــى قارى
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ىئرقىـي"يىلى ماقۇللىغـان -1948
قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ ائلـدىنى
ـــــازاالش ـــــى ج ـــــش ۋە ۇئن ېئلى

ـــشىم ـــسىدىكى كېلى ـــڭ" توغرى نى
مهزمۇنىغـــــــا ائساســـــــالنغاندا،

ــدەك ېئ ــڭھېلىقى ــر ائقىۋەتلهرنى غى
كېلىــپ چىقىــدىغانلىقىنى بىلىــپ
تــۇرۇپ ەئنهشــۇنداق بىــر ماائرىــپ
ــر ــا قويۇشــنى بى سىياســىتىنى يولغ
خىــــل ىئرقىــــي قىرغىنچىلىــــق،
ـــاكى ـــايهت، ي ـــق جىن خهلقائرالى
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ـــــــۈرگهن ـــــــسانىيهتكه كهلت ىئن
 . جىنايهت، دەپ قاراشقا بولىدۇ

ۇئشـــبۇ ماقالىنىـــڭ تـــۆت( بىـــز 
)ائپتـــــــــورىنى دېمهكچـــــــــى

يىلـى ېئـالن-2004لىرىمىزنىڭ ۆئز
مۇتهخهسسىسلهر"قىلغان يهنه بىر 
دا تۆۋەنــدىكى" ىئلمىـي ماقالىـسى

:نـۇقتىالرنى بايـان قىلغـان ىئــدۇق
ـــلهت يهرلىـــك ۋە ائز ســـانلىق مىل

وئقۇتۇشـــىنى-بالىلىرىنىـــڭ وئقـــۇ
ــدىكى ــۈمران وئرۇن ــهن ھۆك ائساس
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تىلدىال ېئلىپ بارغانـدا، مهركىزىـي
ــشىم ــۇق كېلى ــشىلىك ھوق لىرىدەكى

ــۇ ــشانالرنى، بولۇپم ــتىلگهن نى بېكى
ماائرىــــپ ھوقــــۇقىنى ەئمهلــــگه
ــتىن ــسبهتهن ائدەت ــقا نى ائشۇرۇش
تاشـــقىرى ســـهلبىي ائقىـــۋەتلهرنى

ب د ت     نىـــڭ. ېئلىـــپ كېلىـــدۇ
ــىدىكى ــۇقى ساھهس ــپ ھوق ماائرى
ـــسى ـــدە پۈتۈكچى ـــابىق ائالھى س
كاتارىنــــــــا توماسىۋىــــــــسكى

)Katarina Tomasevski(
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ســــالنغاندا،نىــــڭ ســــۆزىگه ائسا
ھۆكۈمران وئرۇندىكى تىلدا ېئلىـپ

ــۇ ــان وئق ــل،-بېرىلغ ــۇش تى وئقۇت
پېـــــداگوگىكا ۋە پـــــسىخولوگىيه
جهھهتته بىر خىل توسالغۇ پهيـدا
قىلىپ، يهرلىك مىلـلهت بـالىلىرىنى
.بىلىم ېئلىشتىن مهھرۇم قالدۇرىدۇ
ەئگهر ماائرىپ تىلـى جهھهتتىكـى
ـــسى ـــۇقى كېلىشمى ـــشىلىك ھوق كى

 بولۇپمـۇ ھۆكـۈمرانبولمايدىكهن،
وئرۇندىكى تىلنـى ىئككىنچـى تىـل
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ـــــۇق ـــــهرتى تول ـــــۈپىتىدە ش س
ـــــق ـــــوش تىللى ـــــىدىغان ق توش
ــــــپ ــــــۇچىالر دەرس قىلى وئقۇتق
ـــــــتا، دۆلهت ـــــــكهن ائساس ۆئت
ــــتهپلهردە ــــدىكى مهك ىئگىلىگىلى

وئقۇتۇشنى ائنا تىلدا ېئلىـپ-وئقۇ
بېرىش ھوقۇقى بولمايدىكهن، كۆپ
ــلهت ۋە ائز ــك مىل ســاندىكى يهرلى

لىق مىللهت خهلقلىرى پهقهتـالسان
كېمهيــــــــتىلگهن مهكــــــــتهپ"

ــسى ــشقا" تهربىيى ــۇل قىلى ــى قوب ن
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ـــدۇ بـــۇ يهردىكـــى. مهجبـــۇر بولى
كېمهيــــــــتىلگهن مهكــــــــتهپ"

ــــــــسى ــــــــز،" تهربىيى دېگىنىمى
ــــــۈمران ــــــڭ ھۆك وئقۇغۇچىالرنى
ــڭ ــا تىلىنى ــى ائن ــدىكى تىلن وئرۇن
وئرنىغـــا يــــاكى ائنـــا تىلىنىــــڭ
ــــۇپ، ــــشى بول ــــگه ۆئگىنى بهدىلى

ــۇنداق ــۇمۇش ــتىلگهن وئق - كېمهي
وئقۇتۇش ائرقىلىق بالىالرنىـڭ ائنـا
تىلى دەسلىپىدە قااليمىقانلىشىدۇ،
ـــا كېيىـــنچه بولـــسا ۇئالرنىـــڭ ائن
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تىلىنىــــڭ وئرنىنــــى پۈتــــۈنلهي
.ھۆكۈمران وئرۇندىكى تىل ائلىـدۇ
كېمهيـــــــــتىلگهن مهكـــــــــتهپ
تهربىيىـــــــسىنى ۆئز بېـــــــشىدىن
ـــاكى كهم ـــالىالر، ي ـــۈرگهن ب كهچ

الىلىرى، تىـلدېگهندە ۇئالرنىـڭ بـ
ۋە مهدەنىيهت جهھهتته ھۆكۈمران
ــپ ــكه ۆئزگىرى ــدىكى مىللهت وئرۇن

ــر جهمىئــيهت كــۆلىمى. كېتىــدۇ بى
ــتىلگهن ــدا، كېمهي ــويىچه قارىغان ب
مهكتهپ تهربىيىسىنى ۆئز بېشىدىن
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ائنىالر-كهچۈرگهن مىللهتنىڭ ائتا
بىلهن بالىالردىن ىئبارەت ەئۋالدالر
ــــــشىش ــــــسىدىكى ائلمى وئتتۇرى

چىلىققــا ۇئچــراپ، ۇئالرنىــڭبۇزغۇن
ــاپ ــلهن يوق ــى ائلــدى بى ــا تىل ائن
.كېــــتىش خهۋپىــــگه ۇئچرايــــدۇ
ــڭ ــك تىلنى ــسا يهرلى ــنچه بول كېيى
ــــشىنى ــــاپ كېتى ــــۈنلهي يوق پۈت

ـــدۇ ـــۈرۈپ چىقىرى ـــداق. كهلت بۇن
ــڭ ــلهن دۇنيانى ــۋال شــۇنىڭ بى ەئھ
تىلدىكى كۆپ خىللىقىنىـڭ يوقـاپ
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بۇنداق. كېتىشىگه ھهسسه قوشىدۇ
كىـــدىن بولغـــانۆئزگىـــرىش ۆئزلۈ

بۇنداق ۆئزگىرىش يهرلىك. ەئمهس
مىللهتــلهر ۈئچــۈن باشــقا تــالالش
-يولى بولمىغانلىقى، ھهمـدە ائتـا

ائنىالرنىڭ ھـازىر يۈرگۈزۈلۈۋاتقـان
مهجبــۇرى سىياســهتلهرنىڭ ۇئزۇن
ــــۋىتى مۇددەتلىــــك يامــــان ائقى
ـــاتالر ـــي تهتقىق ـــسىدا ىئلمى توغرى
ائرقىلىق ىئسپاتالنغان بىلىملهردىن

 خهۋىـــرى بولمىغـــانلىقىتولـــۇق
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 . سهۋەبىدىن يۈز بېرىدۇ
  نــۆۋەتتىكى يهرلىــك مىلــلهت ۋە
ــڭ ــلهت ماائرىپىنى ــانلىق مىل ائز س
ائقىــۋىتى توغرىــسىدا چىقىرىلغــان
ىئلمىي تهتقىقات يهكۈنلىرى شـۇنى
كۆرســــىتىدۇكى، قــــوش تىللىــــق
وئقۇغۇچىالرنىڭ ائخىرقـى وئقـۇش
نهتىجىــــــــــسىنىڭ قانــــــــــداق

دە ھۆكۈمرانبولىدىغانلىقىنى، ھهم
تىلــــدىكى ســــاۋاتلىق بولــــۇش
سهۋىيىــــــــــسىنىڭ قانــــــــــداق



54 

ـــدىغان ـــدىغانلىقىنى بهلگىلهي بولى
ەئڭ مــۇھىم ائمىــل ۇئالرنىــڭ ائنــا
ــتهپ ــان مهك ــپ بېرىلغ ــدا ېئلى تىل
تهربىيىـــــــسىنى قـــــــانچه ۇئزۇن
ــۇپ، ــارەت بول ــدىن ىئب كۆرگهنلىكى
ــــــــاىئي ۋە ــــــــڭ ىئجتىم ۇئالرنى
ىئقتىسادىي وئرنى قاتـارلىق باشـقا

.ر ۇئنچىـۋاال مـۇھىم ەئمهسائمىلال
ىئلمىي تهتقىقات نهتىجىلىرى قوش
تىللىق ۋە كۆپ تىللىق بولۇشـتىكى
ســــهۋىيىنى قانــــداق قىلغانــــدا
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ناھـــــايىتى يـــــۇقىرى پهللىـــــگه
ـــــدىغانلىقىنى، ـــــۈرگىلى بولى كۆت
ـــڭ ـــۇ وئقۇغۇچىالرنى ـــدە ائش ھهم
مهكتهپتىكى وئقۇش نهتىجىسىنىمۇ
قانداق قىلغاندا ناھـايىتى يـۇقىرى

ــــــــــۈزگىلىپهلل ــــــــــگه يهتك ى
بولىدىغانلىقىنى تولـۇق ىئـسپاتالپ
بولغــــان بولــــسىمۇ، نــــۆۋەتتىكى
ـــلهت ۋە ائز ســـانلىق يهرلىـــك مىل
مىلــلهت ماائرىپىــدا ائشــۇ ىئلمىــي
تهتقىقات نهتىجىلىـرىگه پۈتـۈنلهي
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قارشى بولغان سىياسـهتلهر-قارىمۇ
يهرلىــــك. يولغــــا قويۇلۇۋاتىــــدۇ

ـــــۇ ـــــالىلىرىنى وئق ـــــلهت ب -مىل
ۈمران تىلدا ېئلىـپوئقۇتۇشنى ھۆك

بارىدىغان مهكتهپلهردە وئقۇتـۇش
ۇئالرنىڭ ھهر خىل ىئقتىـدارلىرىنىڭ
ـــــــــــشىنى ـــــــــــي قىلى تهرەققى

ۇئالرنىـڭ مهڭگـۈ. تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ
كهمــــبهغهل بولــــۇپ ياشىــــشىنى

ـــدۇ ـــۈرۈپ چىقىرى ـــدە. كهلت ھهم
ۇئالرغا روھىي جهھهتـته ىئنتـايىن
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زەخمىلهرنــى ېئلىــپ-ېئغىــر زىيــان
 . كېلىدۇ

 ماقالىدا بىز يۇقىرىقىدەك  ۇئشبۇ
ماائرىــپ سىياســىتىنىڭ ھــازىرقى
مهقسهتلىك ھالدا يولغـا قويۇلـۇش
ــــــــك ــــــــسىنىڭ قانچىلى دەرىجى
ېئغىرالشـــــقانلىقىنى تهكـــــشۈرۈپ

ھهمـدە ھـازىر مهۋجـۇت. چىقىمىز
بولــۇپ تۇرۇۋاتقــان خهلقائرالىــق

ــانۇن ــسىدە-ق ــڭ داىرى پهرمانالرنى
ــل ــر خى ەئنهشــۇنداق ىئــشالرنى بى
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ــايى ھهر ــقاجىن ــكهت، دەپ قاراش ى
ــــــسپاتالپ ــــــدىغانلىقىنى ىئ بولى

 . چىقىمىز
  يـــۇقىرىقىالر كهڭگـــېس خـــانىم
ـــــڭ ـــــۆت ائپتورنى ـــــارلىق ت قات

قىـسمى" مۇقهددىمه"ماقالىسىنىڭ 
بولۇپ، مهن بۇ قېتىم بۇ يازمـامنى
ـــتۇرىمهن ـــۇ يهردە ائخىرالش .مۇش
ۇئيغـــــــــــۇر دىيارىـــــــــــدىكى
قېرىنداشلىرىمىز ۈئچـۈن كهڭگـېس

الىسىدىكى ىئلمىيخانىمالرنىڭ ماق
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ۇئقۇمالر ىئنتايىن مۇھىم بولغاچقا،
ــــــۇ ۇئ ــــــدىن كېيىنم مهن بۇنىڭ
ماقالىنىڭ قالغان قىسمىنى ىئمكـان
قهدەر تېزرەك تهييـارالپ يولالشـقا

ــــــشىمهن ــــــۇ يهردە مهن. تىرى ب
ــور ــدىكى ت ــۇرمهنلهردىن تۆۋەن وئق
بهتتىدىكى مهزمـۇننى چوقـۇم بىـر
قېــتىم وئقــۇپ چىقىــشنى تهۋســىيه

 : قىلىمهن
http://bbs.diyarim.com/

read.php?tid=30697     
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مهن ۇئشـــبۇ يازمـــامنى يېقىنـــدا
http://meripet.blogbus.c

omگه يېزىلغان تۆۋەنـدىكى بىـر 
: ىئنكاس بىلهن ائخىرالشتۇرىمهن

ــۇم" ــساالمۇەئلهيكۇم ەئلهيك ەئس
ــا ــىدىق ائك ــن س ــۇبى: ەئركى جهن

ـــــــۋەتتىكى ـــــــىنجاڭنىڭ خىل ش
زگهبوســــتانلىق كهنتىــــدىن ســــى

ــاالم ــۇق س ــا. وئتل ــى يىلىڭىزغ يىڭ
مهرىپهتــپهرۋەر. مۇبــارەك بولــسۇن

ۇئيغــــۇر ياشــــلىرىغا ۋاكــــالىتهن
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ــــــــاالمهتلىك، ــــــــزگه س تېنىڭى
.ائىئلىڭىــزگه بهخــت تىلهيــمهن'

مهن سىزنىڭ يازمىلىرىڭىز ائرقىلىق
ــازمىلىرىڭىزنى ــان، ي ــىزنى تونۇغ س
ــــــــــدىغان ــــــــــۆيۈپ وئقۇي س

ــرى ــمهنلىرىڭىزنىڭ بى مهن. ىئخالس
خېلىــــدىن بېــــرى خهتســــىزگه 

ـــساممۇ، ـــان بول ـــشنى وئيلىغ يېزى
ـــق ـــرىم ائرقىلى ـــمهس خهتلى ەئرزى
ســـىزنىڭ قىممهتلىـــك ۋاقتىڭىزنـــى
ېئلىپ قويۇشتىن ەئنسىرەپ سىزگه
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ـــا ـــدىم، ەئمم ـــان ىئ خهت يازمىغ
ســـــىزنىڭ دىيـــــارىمىزدا يولغـــــا

ــــان ــــق"قويۇلۇۋاتق قــــوش تىللى
توغرىـــــــسىدىكى" ماائرىـــــــپ

ماقــالىڭىزنى وئقــۇپ، ىئختىيارســىز
ــشتىم ــشقا كىرى ــىزگه خهت يېزى .س
ــزگه ــڭ بى ــق ماائرىپنى ــوش تىللى ق
ـــهت ۋە ـــدىغان پۇرس ـــپ كېلى ېئلى
خىرىسلىرى خېلىـدىن بېـرى مېنـى

ەئمما. وئيالندۇرۇپ كهلگهن ىئدى
باشقىالر قانداق وئيلىـدى بۇنىـسى
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ــــانلىقتىن، ــــامهلۇم بولغ ــــا ن ماڭ
ـــر ـــۇرراق پىكى ـــۇجهھهتته چوڭق ب
يۈرگۈزۈۋاتقــــانالر ائنــــچه كــــۆپ

مىـــسا كېـــرەك دەپ وئيلىغـــانبول
ســىزنىڭ يــازمىلىرىڭىز ۋە. ىئــدىم

ــالردىن ــان ىئنكاس ــا يېزىلغ ۇئنىڭغ
مىللىتىمىزنىـــــڭ تهرەققىياتىغـــــا،

ــــسىز-پهن ــــتىگه ۈئزلۈك مهدەنىي
كۆڭـــۈل بۆلۈۋاتقانالرنىـــڭ خـــېلىال
كــۆپ ىئكهنلىكىنــى بىلىــپ،خېلى

-تامــا"بىــزدە . ۈئمــۈدكه تولــدۇم
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.دېـگهن گهپ بـار" تاما كۆل توالر
ـــاتىب ـــڭ تهرەققىي ـــزدە مىللهتنى ى

ــــر ــــق پىكى ــــسىدا ەئتراپلى توغرى
ــك ــۈر پىكىرلى ــدىغان ۆئتك يۈرگۈزى
كىـــشىلىرىمىز قـــانچه كۆپهيـــسه
ــا شــۇنچه ــڭ تهرەققىياتىغ مىللهتنى

ــۇل. پايــدىلىق ــارىمىزدىكى پ -دىي
مـــال، ھوقـــۇقنى ھهممىـــدىن ەئال
بىلىدىغان بىرقىسىم نـان قېپىالرغـا

ىنىقارىغاندا مىللهتنىڭ تهرەققىيات
وئياليـــدىغان ۆئتكـــۈر پىكىرلىـــك
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كىــــــــشىلىرىمىزنىڭ بولۇشــــــــى
 . مىللىتىمىزنىڭ بهختى

ــــالپ ــــدىن باش   مهن كىچىكىم
كىتاب وئقۇشـقا ائمـراق بولغاچقـا
ۆئزۈم ياخشى كـۆرگهن كىتـابالرنى
چــــاڭ قونــــدۇرماي ەئتىــــۋارالپ

مهقـسهت. ساقالپ كهلگهن ىئـدىم
مهن ســۆيۈپ وئقۇغــان كىتــابالرنى

ــۇ ــا،پهرزەنتلىرىمم ــۆيۈپ وئقۇس  س
ماڭــــا ەئجــــدادىمنى تونۇتقــــان
-كىتابالردىن پهرزەنتلىرىممۇ ائتـا
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ـــــــسا، ۆئز ـــــــوۋىلىرىنى بىلىۋال ب
ــــــــسا، ــــــــى بىلىۋال مهدەنىيىتىن
-پهرزەنتلىرىم ۆئز مىللىتىنىـڭ پهن

مهدەنىيتىنــى، تــارىخىنى قىــزغىن
سۆيىدىغان يـاراملىق كىـشىلهردىن
بولۇپ چىقسا دېگهنـدىن ىئبـارەت

ـــدى ـــس. ىئ ـــڭ ەئپ ـــاالممى ۈس ،ب
مهكتهپ يىشىغا توشقاندىن كىيىن
بۇجهھهتتىكى ەئندىشهم كۈنسېرى

ــاردى ــل. ېئــشىپ ب ــاالم قــوش تى ب
ــدۇ ــدە وئقۇي ــالنغۇچ مهكتىپى .باش
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ـــــــــڭ ـــــــــۇ مهكتهپنى گهرچه ب
قوش تىل مهكتهپ" ۋىۋىسكىسىدا 

ــارلىق" ــسىمۇ ب ــق بول دەپ يىزىقلى
دەرســـــــــلهر خهنزۇتىلىـــــــــدا
ۆئتـــــۈلگهنلىكتىن ائدەتتىكـــــى

ــ ــشىلهر ب ــىكى ــزۇ" ۇ مهكتهپن خهن
شـــۇ. دەپ ائتايـــدۇ"مهكـــتهپ 

ســـهۋەبتىن باالمنىـــڭ ۇئيغـــۇرچه
ســـاۋاتىنى ائىلىـــدە چىقىرىـــشقا
مهجبۇر بولدۇم، ەئممـا مهكتهپـته
ۇئيغۇرچه يېزىق بىلهن ۇئچرىشىش
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ـــيىن ـــدىن كې ـــىتى بولمىغان پۇرس
ـــۇرچه ســـۆز ائتـــالغۇالرنى-ۇئيغ

ــــۇر ــــشته ۋە ۇئيغ يېزىش،چۈشىنى
اۋاملىـقيىزىق سهۋىيىسىنى د-تىل

ائشۇرۇشتا قىيىنچىلىق خېلى ېئغىـر
شــۇنىڭ بىــلهن مهن. بولىــدىكهن

باللىرىمغــــا قىممهتلىــــك بۇيــــۇم
ــــدۇرۇپ ــــراس قال ســــۈپىتىدە مى
قويۇشـــنى وئيلىغـــان قىممهتلىـــك

وئيغانغــــان"، "ىئــــز "كىتـــابالر
جـالالت"، "ائنـايۇرت " ، "زېمىن
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قاتــــارلىق"...............خېــــنىم
ــابالر مهنــدىن  ــيىننۇرغــۇن كىت كى

قالــسا توپــا بېــسىپ، بىــر بۇلۇڭــدا
ــاالرمۇ ــۇرۇپ ق ــسىپ ت ــۇن قى -بوي

بـــالىلىرىم ، بىزنـــى دۇنياغـــا! ھه؟
ـــقىرى، ـــۇت قهش ـــان مهھم تونۇتق
يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ، لۇتپــۇلال
ــۇر، ــدۇخالىق ۇئيغ ــپ، ائب مۇتهللى
ــۈر، ائبدۇشــۈكۈر ــدىرىھىم ۆئتك ائب

ـــــۇھهممهت ىئمىـــــن ...........م
ــم، ەئدىبلىرىمى ــارلىق ائلى ــڭقات زنى
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ـــــــدىغان ۋە ـــــــسمىنى بىلمهي ىئ
ھهتتــا ېئغــزى(ائتىيالمايــدىغان 

-بولــۇپ چىقــارمۇ) كهلمهيــدىغان
ائنــــا تىلىــــدا مــــۇنتىزىم! ھه؟

ــــدا ــــا تىلى ــــسه ائن تهربىيىلهنمى
ــابالرنى ــك كىت ــان قىممهتلى يېزىلغ

 قانداقمۇ وئقۇپ چۈشىنهلهر؟ 
 مهن ىئلگىرى باالم چـوڭ بولـسا
ياخـــــــــشىراق خىـــــــــزمهتكه

ـــــــشاالرمۇ؟ ـــــــىوئرۇنلى  دېگهنن
ــتىم ــاالم چــوڭ. وئياليت ــدى ب ەئم
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بوۋىــسىغا-بولــسا ماڭــا ۋە ائتــا
ـــى ـــاالرمۇ؟ دېگهنن وئخـــشىماي ق
.وئياليــــدىغان بولــــۇپ قالــــدىم
ـــاق ـــز وئرت ـــرىيهت، ھهممىمى خهي
تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ مىللهتنىڭ

ـــــشلىرىنى-پهن ـــــيهت ىئ مهدەنى
ـــسهك ـــسهك، ىئزدەن ـــزغىن سۆي قى
ــۇم ــا چوق ــك جاۋابق قاناەئتلىنهرلى

مىللىتىمىز ۈئچـۈن.   ىشهلهيمىزېئر
سـىزگه بهخـت.ۆئزىڭىزنى ائسـراڭ

 " …: تىلهپ



72 

مهرىــپهت تــورى: تهھرىرلىگــۈچى
http://www.meripet.orgـــــن  دى

 .ۇئيغۇر 
 بـــۇ يازمىـــدا تىلغـــا ېئلىنغـــان 

ـــــــــڭ شهخـــــــــسلهر ۋە ۇئالرنى
ــور ــىۋەتلىك ت ــهرلىرىگه مۇناس ەئس

 : ائدرېسلىرى توپلىمى
ـــي) "1 ـــسلهر ىئلمى مۇتهخهسسى
 "      اقالىسىم

http://www.un.org/esa/socde
v/unpfii/documents/E_C19_20
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08_7.pdf           
ـــكۇتناب) 2  ـــوۋ س ـــور ت -دوكت

ــــــانىم  ــــــېس خ ــــــوۋە(كهڭگ ت
 ) :         كهڭگېس-سكۇتنابب

http://www.neiu.edu/~duo/sk
utnabb.htm 

بۇ يازمىنىڭ ائپتورى تهۋسىيه) 3
     :قىلغان بىر ماقالىنىڭ ائدرېسى

http://bbs.diyarim.com/read.
php?tid=30697 

ائپتورنىــــــڭ ىئلگىرىكــــــى) 4
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يازمىلىرىغــــا قارىتــــا ىئنكــــاس
 :  يېزىلغان توربهتنىڭ ائدرېسى

com.blogbus.meripet://http  
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 قىسىم-2
 

 - 15ائينىڭ -2يىلى -2009
 كۈنى

بــۇ ماقــالىنى ھــېچ كىمــدىن(  
ــىنى ــورىماي، مهنبهس ــسهت س رۇخ
ەئســـكهرتكهن ھالـــدا باشـــقا ھهر
ـــداق تـــور بهتـــلهردە ېئـــالن قان

 .) قىلسىڭىز بولۇۋېرىدۇ
ىئنكاس يېزىلغان كونا يېزىقتىكى

 :تور بهتلىرىنىڭ بىر قانچىسى
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 http://bbs.salkin.cn/rea
d.php?tid-60320.html  
 http://bbs.xabnam.com

/read.php?tid-97066-fpage-
2.html  
 http://bbs.diyarim.com/

read.php?tid=35196&fpage=2  
 http://bbs.retim.cn/read

.php?tid-27070.html  
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ــدا كهڭگــېس مهن ۇئشــبۇ يازمام
ــارلىق  ــا4خــانىم قات  نهپهر دۇنياغ

تونۇلغــــــان مۇتهخهسسىــــــسلهر
ـــارالپ،  ـــى -2008تهيي -21يىل

ه ېئچىلغـانمـايغىچ-2ائپرېلدىن 
ــلهر تهشــكىالتى بىرلهشــكهن دۆلهت

يهرلىك مهسـىلىلهر"نىڭ ) ب د ت(
نۆۋەتلىك داىمىي-7توغرىسىدىكى 

ـــى ـــۆھبهت يىغىن ـــالت" س دا دوك
ـــزچه30قىلغـــان  ـــك ىئنگلى  بهتلى

مۇتهخهسسىــــــسلهر ىئلمىــــــي"
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ــــسى ــــۇنىنى" ماقالى ــــڭ مهزم نى
ــتۇرىمهن ــنى داۋامالش .تونۇشتۇرۇش

ىقىسمى تۆۋەندىك-1بۇ يازمىنىڭ 
 : تور بهتلىرىدە بار

http://bbs.salkin.cn/read.php
?tid-54612-fpage-0-toread-
-page-2.html  

يىلــــــى ب د ت     ھهر-1999
ـــى  ـــڭ -2يىل ـــۈنىنى-21ائينى ك

ــۈنى" ــل ك ــا تى ــق ائن "خهلقائرالى
قىلىــپ بېكىــتكهن بولــۇپ، پۈتــۈن
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يىلىـــدىن-2000دۇنيــا خهلقــى 
ـــى ـــۈننى ھهر يىل ـــۇ ك ـــالپ ب باش

بـۇ ھهقـته. ېلىۋاتىدۇخاتىرىلهپ ك
تىلىــــم بلوگبــــۇس نىــــڭ-ائنــــا

تۆۋەندىكى تور بېتىـدە بىـر قىـسىم
 : ۇئچۇرالر بار ىئكهن

http://anatilim.blogbus.com/l
ogs/35011024.html  

مهن وئقۇرمهنلهردىن بۇ ۇئچۇرنى
بىـــر قېـــتىم وئقـــۇپ چىقىـــشنى

شـــۇنداقال. تهشـــهببۇس قىلىـــمهن



80 

ۇئيغۇرالر ىئچىـدىكى يـازغۇچى ۋە
يالىيالرنىـــــڭ ائشـــــۇ كـــــۈننىزى

خاتىرىلهش مۇناسىۋىتى بىلهن بىـر
ــــى ــــپ، ۆئز بىلىملىرىن ائز ىئزدىنى
ىئــشقا ســېلىپ، ۇئيغۇرالرنىــڭ ائنــا
تىلى ھهققىـدە خهلقـقه پايـدىلىق
ـــــي ـــــقا ەئدەبى ـــــاله ۋە باش ماق
ەئسهرلهرنى يېزىپ ېئالن قىلىـشىنى

مېنىڭچه ۇئيغۇرالر. ۈئمىد قىلىمهن
لىيهتكهھازىر مۇشـۇنداق بىـر پـاائ

 . ىئنتايىن ېئھتىياجلىق
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  يېقىندىن بۇيان مېنىڭ كۈنلىرىم
تىتچىلىـق ىئچىـدە-ىئنتايىن تىت
بۇنــداق بولۇشــىدىكى. ۆئتۈۋاتىــدۇ

سهۋەب، مهن ائنا تىلنىـڭ يهرلىـك
ــــى ــــدىكى رول ــــلهت ماائرىپى مىل
ـــالالرنى ـــى ماتېرىي ـــدە يېڭ ھهققى
ــــــل ــــــا تى ــــــسېرى، ائن كۆرگهن
مهسىلىسىدە ھـازىر ۇئيغـۇرالر دۇچ
ــــڭ نهقهدەر كېلىۋاتقــــان ەئھۋالنى
يامـــــــــــــــــــانلىغىنى، نهقهدەر
ـــــسېرى ـــــى بارغان خهتهرلىكلىگىن
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.چوڭقــۇرالپ ھــېس قىلىــۋاتىمهن
ــازمىالرنى ــدىكى ي مهن مۇشــۇ خىل

تېز تهييارالپ تورغا يولالشنى-تېز
ائرزۇ قىلىۋاتقان بولساممۇ، بۇ يىـل
كىرگهنـــدىن بۇيـــان خىـــزمىتىم
باشقىچه جىددىي ھالهتكه كىرىـپ

تېــز-ىــپ، بــۇ ماقــالىلهرنى تېــزقېل
ـــشتا ـــت چىقىرى ـــقا ۋاقى تهييارالش

نۇرغـــۇن. قىينىلىـــپ قېلىـــۋاتىمهن
ــلىرىدا  ــالر ۆئز ىئنكاس ــز"تورداش بى
ــرەك ــشىمىز كې ــداق قىلى دەپ" قان
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مهن بۇ سوائلغا ائلدىنقى. سوراپتۇ
.يازمىلىرىمدا ائزراق جاۋاب بهردىم
يهنـــى ۇئيغـــۇرالر يهھۇدىيالرنىـــڭ

زى دۇچيـــــــولىنى تۇتـــــــۇپ، ۆئ
ـــكىن ـــر كهس ـــۇ بى ـــان ب كېلىۋاتق
ــــتىالر ــــانۇنىي ۋاس ــــىلىنى ق مهس
ائرقىلىــق ھهل قىلىــشقا ۇئرۇنــۇپ

ــرەك ــشى كې ــۈن. بېقى ــڭ ۈئچ بۇنى
ىئــشنى ائلــدى بىــلهن ائللىقاچــان
ــان، ــپ بولغ ــپ ۋە ماقۇللىنى يېزىلى
ــــان ــــرا قىلىنمايۋاتق ــــا ىئج ەئمم
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قـــانۇنالرنى ىئجـــرا قىلدۇرۇشـــتىن
ــرەك ائنــدىن ناچــار،. باشــالش كې

ۇئيغۇرالر ۈئچۈن پايدىـسىز قـانۇن
 بهلگىلىمىلهرنــــى ەئڭ يــــۇقىرى-

ـــش ـــداقتىن باشـــالپ ۆئزگهرتى بال
.يولىدا ىئش ېئلىپ بېـرىش كېـرەك
پۈتــۈن بىــر مىللهتنىــڭ ائلــدىغا
قويۇلغان بىر مهسىلىنى بىـر قىـسىم
-كىشىلهرنىڭ ۆئز ائلـدىغا ائيـرىم

ائيرىم ىئش ېئلىـپ بېرىـشى بىـلهن
.لمايـــدۇھهل قىلىـــپ بـــولغىلى بو
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ـــتۈرۈپ، ـــۈچنى بىرلهش ـــۇم ك چوق
قانۇنىي يـولالر بىـلهن بىـر تۇتـاش

مهن. ىئــش ېئلىــپ بېــرىش كېــرەك
ـــــقا ـــــوالنىڭ باش ـــــۇقىرىقى س ي
جـــاۋابلىرىنى تېـــپىش ھهققىـــدە
بۇنىڭــــدىن كېيىنمــــۇ داۋاملىــــق

شـۇنىڭ بىـلهن بىلـله،. وئيلىنىمهن
ۇئيغۇر دىيـارى ۋە چهت ەئلـدىكى
ــارلىق قېرىنداشــالرنىڭمۇ، ــقا ب باش
ـــم ـــارلىق بىلى ـــقا ب ـــۇ باش بولۇپم
ەئھلىلىرىنىڭمــــۇ بــــۇ جهھهتــــته
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قاتتىق ىئزدىنىپ بېقىـشىنى ۈئمىـد
ۇئيغۇر بىلىـم ەئھلىلىـرى. قىلىمهن

ــــى"ۈئچــــۈن  ــــڭ زاكىتىن بىلىمنى
روھىنى تىكـلهش ۋە ۇئنـى" بېرىش

ــازىر ــى ھ ــدۇرۇش پهيت ــارى قىل ج
ــــدى ــــپ كهل ــــۇق يېتى يهنه. تول

يهنه قاراپ. ۇئخالپ يېتىۋەرمهيلى
ۇئيغــۇر ەئمهل. تــۇرۇۋەرمهيلىوئل

ەئھلىلىرىــدىنمۇ ۆئزىنىــڭ تــارىخىي
ـــــتىگه ـــــۇئلىيىتىنى ۆئز ۈئس مهس
ېئلىــــپ، ۆئزىنىــــڭ مهمــــۇرىي ۋە
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مىللىـــي بـــۇرچىنى ائدا قىلىـــپ،
ۇئيغۇر تىلى ۋە مهدەنىيىتىگه ىئگه

ھــازىر. بۆلىــشىنى ۈئمىــد قىلىــمهن
ۇئيغۇر خهلقـى ائلـدىغا قويۇلغـان
ــيىن ۇئيغــۇ ررەســىم بۇنىڭــدىن كې
مىللىتىنىڭ خهنـزۇ تىلـى سـاۋاتىنى
ــۇر ــق ۇئيغ ــۇ ائرقىلى ــپ، ش چىقىرى
مىللىتىنىــــــڭ ىئقتىــــــسادىي ۋە
ــــۇقىرى ــــى ي ىئجتىمــــاىئي وئرنىن
كۆتــــۈرۈش، ۇئيغــــۇر مىللىتىنــــى

لــېكىن بــۇ. قــۇدرەت تــاپقۇزۇش
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يهنىال بىر پـارچه رەسـىم، بىـر دانه
مهن كۆرگهن ىئلمىـي. گۈزەل ائرزۇ

،ماتېرىيالالرغــــا ائساســــالنغاندا
ۇئيغۇرالر ھازىر ۆئز دىيارىدا يولغـا
ــۈزۈمىگه ــان ماائرىــپ ت قويۇلۇۋاتق
ـــدەك ـــۇرۇپ يۇقىرىقى ـــپ ت تايىنى
ــۇرالمايدۇ ــگه ائش ــى ەئمهل .ائرزۇن
ــــــــسىچه، ەئگهر ــــــــڭ ەئك ۇئنى

ــــدەك  ــــق"ھازىرقى ــــوش تىللى ق
داۋاملىـق يولغـا" ماائرىپ تۈزۈمى

قويۇلۇۋەرســــــه، ۇئيغۇرالرنىــــــڭ
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ىئجتىمـاىئي ۋە ىئقتىـسادىي وئرنــى
ېخىمــــۇ تــــۆۋەنلهپ كېتىــــپ،ت

ــا ــۇق وئرنىغ ــرىم قۇلل ــۇرالر يې ۇئيغ
.چۈشــــۈپ قېلىــــشى مــــۇمكىن
ۇئنىڭدىنمۇ يامان يېرى، ۇئيغۇرالر
ـــته ـــيهت جهھهت ـــل ۋە مهدەنى تى
پۈتۈنلهي ائسسىمىلياتسىيه بولـۇپ

60بۇنىڭــدىن . كېتىــشى مــۇمكىن
 مىللهت56يىل ىئلگىرى جۇڭگودا 

ـــدى ـــار ىئ ـــدىن. ب ـــازىر ۇئنىڭ ھ
دى؟ قالغانالرغا نـېمهقانچىسى قال
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بولدى؟ بولسا جىمجىت وئلتـۇرۇپ
تۇرۇپ، كۆزىڭىزنى يۇمۇپ تـۇرۇپ،
بـــۇ مهســـىلىلهر ۈئســـتىدە بىـــر

ھازىر مېڭىۋاتقـان. وئيلىنىپ بېقىڭ
يــــولىڭىز ســــىزنى قانــــداق بىــــر
ائقىۋەتكه، قانـداق بىـر تهقـدىرگه
ېئلىــپ بارىــدىغانلىقىنى تهســهۋۋۇر

ۇئشـــبۇ يازمىـــدا. قىلىـــپ بېقىـــڭ
ــۇقى ــري ــدە بى ــۇقتىالر ھهققى رىقى ن

قىـسىم مــۇھىم ىئلمىـي نهزەرىــيىلهر
بايــــان قىلىنغــــان بولــــۇپ، مهن
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ۇئيغۇرنىـــڭ كهلگۈســـىگه كۆڭـــۈل
ـــــــــــر ـــــــــــدىغان ھهر بى بولى
قېرىندىشىمىزدىن بـۇ يـازمىنى بىـر
قېـــــتىم ەئســـــتايىدىل وئقـــــۇپ

 . چىقىشىنى ۈئمىد قىلىمهن
 ۇئيغــۇر دىيارىــدىكى بىــر قىــسىم

رلىقىنى ىئـشقاائنىالر ھازىر با-ائتا
ــاتتىق ــلهن ق ــقىالر بى ــېلىپ، باش س

بهس-رىقابهتلىشىپ تـۇرۇپ، بهس
ـــــالىلىرىنى ـــــك ب ـــــلهن كىچى بى
ىئچكىرىدىكى ۆئلكىلهردە وئقۇشـقا
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ــــــدۇ ەئگهر ســــــىز. ماڭدۇرۇۋاتى
ــا ائنىنىــڭ بىرســى-ائشــۇنداق ائت

ــېلهر قېــتىم ــسىڭىز، بــالىڭىز ك بول
سىزنى يوقالپ قايتىـپ كهلگهنـدە،

 پاراڭلىـشىپ،ۇئنىڭ بىلهن وئبـدان
ــداق ــته قان ــي جهھهت ــڭ روھى ۇئنى
ەئھۋالالرغــا دۇچ كېلىۋاتقــانلىقىنى،
ۇئنىــڭ روھىــي دۇنياســىدا قانــداق
ۆئزگىرىـــــشلهر بولۇۋاتقـــــانلىقىنى

مهن بۇ. ىئنچىكىلهپ سوراپ بېقىڭ
ـــــدە ـــــازىر ىئچكىرى ـــــى ھ گهپن
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وئقۇۋاتقـــان بىـــر قىـــسىم ۇئيغـــۇر
ـــــــگهن ـــــــۇچىالردىن كهل وئقۇغ

.تىــمهنخهتــلهرگه ائساســهن دەۋا
-بۇنــداق يــولنى تاللىغــان ائتــا
.ائنىالرنىڭ مهقـسىتى پهقهت بىـرال
ۇئ بولـــسىمۇ بالىـــسىنى تېخىمـــۇ
ياخشىراق جان بېقىش پۇرسـىتىگه
ېئرىــشتۈرۈش، بالىــسىنى بهختلىــك

لېكىن قىلغان ىئـشىڭىزنىڭ. قىلىش
ـــدە ـــڭ نهزىرى ـــۋىتى بالىڭىزنى ائقى
ۆئزىگه زىيانكهشلىك قىلىش بولـۇپ
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انالرغا خۇشـاللىق،ىئنس. قالمىسۇن
قاناەتچــانلىق ۋە بهختلىــك ېئلىــپ
كېلهلهيـــدىغان ىئـــشالر ىئنتـــايىن

ســىزگه بهختلىــك بولــۇپ. كــوپ
تۇيۇلغان بىر ىئشنىڭ باشـقىالرغىمۇ
.شۇنداق بولۇپ تۇيۇلۇشى ناتايىن
بىـــر ائدەمنىـــڭ ىئجتىمـــاىئي ۋە
ىئقتىــسادىي وئرنىنىــڭ قانچىلىــك
يۇقىرى بۆلىـشىدىن قهتىئـي نهزەر،

ــــــر ۋىجــــــدانلىق ۋەەئگ هر ۇئ بى
ـــدىكهن، ۇئ ـــۇق ائدەم بولى غۇرۇرل
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ۆئزى ۈئچــــۈن ەئڭ ســــۆيۈملۈك
بولغان، ۆئزى ەئڭ قهدىرلهيـدىغان
بىر نهرسىدىن ائيرىلغاندا، ۆئزىنـى
داۋاملىـــق تـــۈردە بهختلىـــك دەپ

ۆئزىدە داۋاملىـق. ھېسابلىيالمايدۇ
تـــــۈردە بهختلىـــــك تۇيغۇســـــى

مۇشۇ نۇقتىـدىن ېئلىـپ. بولمايدۇ
قانـــدا، ھهر بىــــر ائدەمنىــــڭېئيت

ــــڭ ــــۈن مىللهتنى ــــدىرى پۈت تهق
ـــاس ـــلهن چهمبهرچ ـــدىرى بى تهق

ۇئشـبۇ يازمىـدا. باغالنغان بولىـدۇ
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ۆئز ائىلىــسىدىن، ۆئزىنىــڭ مىللىــي
ــــــــپ ــــــــتىن ائيرىلى جهمىئيهت
وئقۇيدىغان بالىالر دۇچ كېلىدىغان
بىر قىسىم يامان ائقىۋەتلهر بايـان

ەئگهر سىز ائشۇنداق بىـر. قىلىنىدۇ
ائنىسى بولسىڭىز، بـۇ-الىنىڭ ائتاب

يازمىنى چوقـۇم بىـر قېـتىم وئقـۇپ
 . بېقىڭ

  مىللهتنىڭ ھـالى ياخـشىالنماي
تۇرۇپ، ۇئنىڭ ھهر بىـر ەئزاسـىنىڭ

شۇڭا. ھالى مهڭگۈ ياخشىالنمايدۇ
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ۆئز ائىلىسىنىڭ ھالىنى ياخـشىالش
ۈئچۈن يول تاللىغاندا، مىللهتنىـڭ
ھالىنى ياخشىالش ۈئچۈن بىر يول

ـــۇھىم،تې ـــدىنمۇ م ـــشنىڭ ۇئنىڭ پى
ھهتتــا ەئڭ مــۇھىم ىئكهنلىكىنــى

مانـا. ۇئنتۇلۇپ قالماسلىق كېـرەك
بۇ يهھـۇدىيالر يهكـۈنلهپ چىققـان

مهن. ساۋاقالرنىڭ بىرسى-تهجرىبه
دەپ" 722تـارىم"يېقىندا ۆئزىگه 

ــــر ــــان بى ــــۇس قويۇۋالغ تهخهلل
ــــڭ  ــــشهك،"ۇئكىمىزنى ــــوپه ېئ ق
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ـــدى ـــاش كۆتۈرۈل ـــان، قۇي "وئيغ
ۋزۇلۇق بىــر يازمىــسىنىدېــگهن مــا

ۇئنىڭـدا ىئلگىـرى. وئقۇپ چىقـتىم
سۈرۈلگهن ىئـدىيىلهر ۋە وئتتۇرىغـا
قويۇلغـــان چـــاقىرىقالر ناھـــايىتى

ۇئيغۇرالرنىڭ. ەئھمىيهتلىك ىئكهن
نـــۆۋەتتىكى ەئھۋالىغـــا ناھـــايىتى

مهن. مــــــــاس كېلىــــــــدىكهن
ـــر ـــازمىنى بى ـــۇرمهنلهرگه ۇئ ي وئق
قېتىم وئقۇپ بېقىـشنى تهشـهببۇس

ۇئ يازمىنىــڭ بىلىكتىكــى. نقىلىــمه
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 : تور بهت ائدرېسى
http://www.bilik.cn/bbs/viewt

hread.php?tid=21148  
مهن ەئمدى بۇ يازمىنىڭ رەسمىي

  . مهزمۇنىنى باشاليمهن
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ھۆكۈمران تىلدا ېئلىپ . 2
بېرىلىدىغان ماائرىپنىڭ ماھىيىتى 

ىئجتىماىئي ۋە _____ۋە تهسىرى
ى تهربىيه جهھهتتىك-تهلىم

  بىلگهنلىرىمىز-كۆرگهن
 تىلنىڭ مۇھىملىقى) 1(

4ەئســلىدىكى ماقالىنىــڭ (  بىــز 
ماقالىمىزنىڭ) ائپتورىنى دېمهكچى

بۇ قىسمىنى يهرلىك مىلـلهت ۋە ائز
ســانلىق مىللهتــلهر ۆئز ائنــا تىلــى،
مهدەنىيىتــى، مىللىــي كىملىكــى ۋە
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مىللىتىنىــڭ يــوقىتىلغىنىنى قانــداق
انىيچۈشهنگهنلىكى، ھهمدە جىسم

جهھهتتىكى يـوقىلىش بىـلهن تىـل
ۋە مهدەنىــــــيهت جهھهتتىكــــــى
يوقىلىشنى قانداق چۈشـهنگهنلىكى
توغرىسىدىكى بىر قانچه مىسالدىن

 . باشاليمىز
ــــسى ــــارىو ۆئلكى ــــادا وئنت   كان
زەھهرســــىزلهندۈرۈش مهركىــــزى

 detoxification"ىئنگلىـزچه (
center ("نىـــــڭ دىرېكتـــــورى
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 Randy" (رانـدي چوۇنچىللـور"
Councillor (ــــــــــــــڭ ۆئزىنى

ـــــــڭ" ـــــــڭ ائۋازى بىزنى زېمىننى
دېـــــگهن ىئلمىـــــي" تىلىمىـــــزدا

:ماقالىــــسىدە مۇنــــداق دەيــــدۇ
بىزنىــــــڭ تىلىمىــــــز يوقــــــاپ"

ـــــــدۇ ـــــــۇ. كېتىۋاتى ـــــــا ب مان
.ناچارلىشىشنىڭ بىرىنچى ائالمىتى
بىزنىڭ مىللىـي ھايـاتىمىز مۇنـداق
ــــىدا ــــڭ ائساس ــــۆت ېئلېمېنتنى ت

ەئنـەئنه،: مهۋجۇت بۆلىشى كېرەك
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قارىشى،-ەنىيهت، قىممهت كۆزمهد
ـــل ـــۆت. ۋە تى ـــۇ ت ـــىز ب ەئگهر س

ائساســـنىڭ بىرســـىنى يوقىتىــــپ
ـــــي ـــــڭ مىللى ـــــسىڭىز، بىزنى قوي
ــاتىمىز چۇۋۇلۇشــقا باشــاليدۇ .ھاي
ـــز مۇشـــۇنداق ـــلهن بى شـــۇنىڭ بى
چۇۋۇلۇشـــنىڭ ائالمىتـــى بولغـــان
ـــار ـــقا ناچ ـــلىك ۋە باش ھاراقكهش

 ." ەئھۋالالرغا دۇچ كېلىمىز
ه مۇھـاكىمه بىز قانۇنىي جهھهتت

ــتمه ــۇرۇن، كېمهي ــتىن ب يۈرگۈزۈش
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ماائرىپتا زورلۇق كۈچى ىئـشلىتىش
ۇئســـۇللىرى، ھهمـــدە ائشـــۇنداق
ـــدىغان ـــپ چىقى ـــشتىن كېلى قىلى

ـــــــــــۇ ـــــــــــۇش ۋە-وئق وئقۇت
ــى ــشۇناسلىق جهھهتتىك جهمىئيهت
ــــتىدە ــــۋەتلهر ۈئس ــــان ائقى يام

ـــز ـــتمه. توختىلىـــپ وئتىمى كېمهي
ماائرىـــپ دېگىنىمىـــز، بالىالرغـــا

نـا تىلىنـى ۆئگهتـمهي،ۇئالرنىڭ ائ
ــى ــدار تىلن ــا ھۆكۈم ــڭ وئرنىغ ۇئنى
ۆئگىتىش، شۇ ائرقىلىـق بالىالرنىـڭ
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ائنا تىلىنـى ۇئالرنىـڭ تىـل بىلىمـى
ىئچىــــــــدىن چىقىرۋېتىــــــــشكه

ــــــــان ــــــــر. قارىتىلغ ــــــــۇ بى ب
ائسمىالتـــــسىيىچىلىك بولـــــۇپ،
ۇئنـــداق قىلىـــش بىۋاســـىته تهن
.زەخمىلىرىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىـدۇ

ــيشــۇنداقال ناھــايىتى ېئغ ــر روھى ى
ــر ــايىتى ېئغى ــى، ۋە ناھ زەخمىلهرن
پسىخولوگىيىلىك، تىل، چۈشىنىش،
ەئسته قالدۇرۇش، ھۆكـۈم قىلىـش،
خۇالسه چىقىـرىش، ۋە ائساسـالش
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ـــــپىش( ـــــاكى ســـــهۋەبىنى تې )ي
ـــــــدارلىرى  ىئنگلىـــــــزچه(ىئقتى

"cognitive ability("
جهھهتتىكـــى، ھهمـــدە ناھـــايىتى

سـاالمهتلىك-ېئغىر ماائرىـپ، تهن
ۇناســىۋەتلىك ىئجتىمــاىئيبىــلهن م

ۋە ىئقتىــــــسادىي زەخمىلهرنــــــى
ـــدۇ ـــۈرۈپ چىقىرى ـــداق. كهلت بۇن

ـــدۇ ـــۈك بولى ـــلهر مهڭگۈل :زەخمى
يهرلىك مىللهت خهلقلىـرى بۇنـداق
زەخمىلهرنىڭ تهسىرىدىن بىر ۆئمۈر
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 . خالى بواللمايدۇ
يهرلىـك مىلـلهت ماائرىپىــدا) 2( 

:قوللىنىلىدىغان زوراۋانلىق كۈچلهر
" ىئدىيه"ۋە " ۋزەسه"، "تاياق"

ـــــــــــــشۇناسلىق ۋە  جهمىئيهت
ـــــسىدا ـــــشۇناسلىق نۇقتى ماائرىپ
ـــــــق ـــــــز تىنچلى ـــــــۇرۇپ، بى ت

"جوھـان گـالتۇڭ"تهتقىقاتچىسى 
)Johan Galtung (1980-

يىلى وئتتۇرىغا قويغـان زوراۋانلىـق
 خىل شهكلىنى3كۈچىنىڭ مۇنداق 
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ــۋىرلهيمىز ــر: تهس ــدارالر بى ھۆكۈم
وئرتاق مهقسهتكه يېـتىش ۈئچـۈن

"ىئــدىيه"ۋە " ســهۋزە"، "يــاقتا"
ــارەت  ــن ىئب ــۈچتىن3دى ــل ك  خى

 . پايدىلىنىدۇ
ىئشلىتىـــــــشنىڭ" تايـــــــاق  "

:مىــساللىرىدىن مۇنـــداقلىرى بـــار
جىــــسمانىي زوراۋانلىــــق كــــۈچى
-ىئشلىتىش ائرقىلىق بالىالرنى ائتا

ـــتىش، ـــپ ەئكې ـــسىدىن ائيرى ائنى
ـــــا ـــــا ۆئز ائن ـــــى-بالىالرغ تىلىن
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ىئـــشلهتكهنلىكى ســـهۋەبى بىـــلهن
 جازاسى بېرىش، ياكى ۇئالرغـاتهن

 . تاماق بهرمهسلىك
ــــــــدىن -1851   -1920يىلى

ــــا، ــــان ائرىلىقت ــــچه بولغ يىلىغى
نورۋېگىيىـــــدىكى وئقۇتقـــــۇچىالر
ـــدىن ـــۋەن مىللىتى ـــاائمى ۋە ك س
بولغــان بالىالرغــا نــورۋېگىيه تىلــى
ــــجه ــــشى نهتى ــــشته ياخ ۆئگىتى
قازانغان بولـسا، ۇئالرغـا مۇكاپـات
ـــاائ ـــۇمچه م ـــسىدە قوش شتهرىقى
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ــــــرىلگهن شــــــۇنداقال، ەئگهر. بې
ائنىـالر-كهمبهغهل بـالىالر ۋە ائتـا

ۆئز ائنــــا تىلىنــــى تاشــــلىۋېتىش
ــــى ــــورۋېگىيه تىلىن ــــگه ن بهدىلى
ۆئگىنىش ۋە ىئشلىتىشكه نىسبهتهن
ائكتىپ پوزىتسىيه تۇتقـان بولـسا،

كـــېچهك-ۇئالر تامـــاق ۋە كىـــيىم
ــشكهن ــا ېئرى ــل. مۇكاپاتىغ ــۇ خى ب

ەپىئـشلىتىش، د" سـهۋزە"ۇئسۇل 
 . ائتالغان

دىـــن پايـــدىلىنىش" ىئـــدىيه"
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مهسىلىــــسى ۈئســــتىدە مۇشــــۇ
ـــڭ  ـــرىم-3ماقالىنى ـــسمىدا ائي قى
 . توختىلىمىز

ۆئز تىلى، مهدەنىيىتى ۋە مىللىـي
ۆئزلۈكىــــــدىن پــــــسىخولوگىيه
ـــدە ـــرىلىش، ھهم ـــتىن ائي جهھهت
ــيهت ۋە ــل، مهدەنى ــر تى ــقا بى باش
ــنىش ــگه ائيلى ــى ائدەم كىملىكتىك

مىللىتىـدىنكۆپىنچه ەئھۋالدا ۆئز 
جىــسمانىي جهھهتــته ائيــرىلىش

بىـر. نهتىجىسىدە ۋۇجۇدقا كېلىدۇ
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دۆلهت ھاكىمىيىتىنىــڭ مهكتهپــته
قوپــــۇپ وئقۇيــــدىغان-يېتىــــپ

مهكــتهپ ۋە شــۇنىڭغا وئخــشاش
ــــا ــــۇرى يولغ ــــى مهجب وئرۇنالرن
ـــــلهت ـــــك مىل قويۇشـــــى، يهرلى
بــــالىلىرىنى ۆئز وئيىــــدىن ۋە ۆئز
جهمىئيىتىـــدىن ائيرىـــۋېتىش، ۆئز

بىــلهن ۆئز جهمىئيىتىــدىنوئيــى 
ناھــــايىتى يىراقتىكــــى وئرۇنغــــا
ــــا ــــدە ھهتت ــــۋېتىش، بهزى يۆتكى
ھۆكۈمران مىللهت جهمىئيىتىدىكى
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ائىلىلهردە تۇرغۇزۇشىنى كهلتـۈرۈپ
غهرق قىلىپ ۆئگىـتىش. "چىقاردى

ــــــــۈزۈمى ــــــــزچه " (ت "ىئنگلى
submersion education("

ــــڭ دەم ېئلىــــش دىكــــى بالىالرنى
ىرالشـقانداكۈنلىرى ۋە وئقۇش ائخ

ـــــسمانىي ـــــتىگه جى ۆئز جهمىئيى
ـــشىگه ـــپ كېلى ـــتىن قايتى جهھهت
.كۆپىنچه ەئھۋالدا يـول قويۇلـدى
لېكىن، ھۆكۈمهت بۇنداق ىئـشالرغا
شهرتلىك يول قويىـدىغان، بهزىـدە
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ــۈ ــشالرنى مهڭگ ــداق ىئ ــسا بۇن بول
.چهكلهيــدىغان ەئھۋالالرمــۇ بــار

ـــا ـــالىالرنى ۆئز ائت ـــسىنىڭ-ب ائنى
ىـــــــشكهتهســـــــىرىدىن ائيرىۋېت

ۇئرۇنىـــــدىغان ىئـــــشالر تېخـــــى
بـــــۇ—ائخىرالشـــــقىنى يـــــوق

جهھهتتىكـــى ھـــازىرمۇ مهۋجـــۇت
ــــسالالر ــــان مى ــــۇپ تۇرۇۋاتق بول

 . ىئنتايىن كوپ
ـــتىش) "3(   ـــپ ۆئگى غهرق قىلى

ــشۇناسلىق،" تــۈزۈمى نىــڭ ماائرىپ
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جهمىئيهتشۇناسلىق، جىسمانىي ۋە
ــى ــسىخولوگىيىلىك جهھهتلهردىك پ

 يامان ائقىۋەتلىرى 
  :ىدىقنىڭ ىئزاھاتىەئركىن س 

"غهرق قىلىپ ۆئگىتىش تۈزۈمى "
مهكتهپ يېشىدىن: مۇنداق بولىدۇ

بۇرۇن باشقا بىـر مىلـلهت رايونىغـا
كۆچۈپ بارغان بـالىالر ائشـۇ يـات
ــــلهت بالىلىرىغــــا قوشــــۇلۇپ مىل
وئقۇيــدىغان بولــۇپ، بــۇ بالىالرغــا
يـــات مىلـــلهت تىلىـــدىن ائيـــرىم
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ـــــدۇ ـــــات. (دەرس بېرىلمهي ىئزاھ
 ) تامام

ــــــى ــــــسمانىي جهھهتتىك   جى
ائيرىــــــــــۋېتىش ۋە باشــــــــــقا

ــــسىيېىچىلىك  ــــاق"ائسمىالت "تاي
لىرىنى ىئشلىتىشنىڭ پسىخولوگىيه،
چۈشـــىنىش، ەئســـته قالـــدۇرۇش،
ھۆكۈم قىلىش، خۇالسه چىقىـرىش،
ۋە ائساســــــالش ىئقتىــــــدارلىرى
جهھهتته، ھهمدە تىل ۋە ماائرىپ
جهھهتــــته ىئنتــــايىن زىيــــانلىق
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 مىللهتنىـڭتهسىرى بار بولۇپ، بىر
ــيهت جهھهتتىكــى ــل ۋە مهدەنى تى
ۋەيرانچىلىقىنـــــــى كهلتـــــــۈرۈپ

تۆۋەندە بىز مۇنداق بىر. چىقىرىدۇ
ــــدىكى ــــۇقتىالر ھهققى ــــانچه ن ق

: مىسالالرنى تهسۋىرلهپ وئتىمىز
كېمهيتمه ماائرىپتىن كېلىـپ] 1[

وئقۇتۇش نهتىجىسى-چىققان وئقۇ
 . جهھهتتىكى يامان ائقىۋەتلهر

تىــــساد ۋەجهمىئــــيهت، ىئق] 2[
ـــــان ـــــاىئي يام ـــــقا ىئجتىم باش
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ـــك ـــۋەتلهر، مهســـىلهن، يهرلى ائقى
مىللهتتىكــى يــۇقىرى نىــسبهتلىك
ىئشــــسىزلىق، تــــۆۋەن كىــــرىم،
ــــــاىئي ــــــسادىي ۋە ىئجتىم ىئقتى
ــي ــشى، مىللى ــڭ تۆۋەنلىشى وئرنىنى
خاسلىقتىن ياتلىشىـشى ۋە روھىـي

 . كېسهللىككه گىرىپتار بولۇشى
يـــــــۇقىرىقى ىئككىنچـــــــى] 3[

 كېلىپ چىققـان يامـانائقىۋەتتىن
جىسمانىي ائقىـۋەتلهر، مهسـىلهن،
ھاراقكهشلىك، زىناخورلۇق، ۆئزىنـى
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ــق كــۈچى ــۈرۈۋېلىش، زوراۋانلى ۆئلت
ىئشلىتىشتىن كېلىپ چىققان ائدەم

 . وئلتۇرۇش، ۋە باشقىالر
ــــسىخولوگىيىلىك] 4[ ــــان پ يام

ائقىـــۋەتلهر، بولۇپمـــۇ مهكتهپـــته
قوپــــۇپ وئقۇيــــدىغان-يېتىــــپ

ـــــــتهپلهردە  ـــــــۈز بهرگهنمهك ي
 . ېئچىنىشلىق ەئھۋالالر

  : ەئركىن سىدىقنىڭ ىئزاھاتى
ــۇر ــى ۋە ۇئيغ ــۇر جهمىئيىت  ۇئيغ
ھاياتىـــدا يـــۇقىرىقى بىـــر قـــانچه
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ــۈز ــۈز بهرگهن ۋە ي ــلهردە ي جهھهت
.بېرىۋاتقان مىسالالر ىئنتايىن كوپ
شۇڭالشــقا، ۋاقىــت ۋە ماقالىنىــڭ
ـــــۇپ، ـــــۆزدە تۇت ـــــى ك ھهجمىن
نەئســـلىدىكى ماقالىـــدا بېـــرىلگه

مىــسالالرنى بــۇ يهردە تهپــسىلىي
ــايمهن ــان قىلم ــات. (باي ــۇ ىئزاھ ب

 ) تامام
 نۇرغــــۇن بــــالىالر كۈنــــدۈزلۈك
-مهكــتهپلهر ۋە مهكتهپــته يېتىــپ

ــــدىغان  ــــۇپ وئقۇي ــــاكى(قوپ ي
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-مهكتهپلهردىكـى وئقـۇ) ياتاقلىق
وئقۇتــــۇش جهريانىــــدا يــــاكى

ـــۇ ـــۇنداق وئق ـــنىڭ-ائش وئقۇتۇش
سهۋەبى بىلهن ۆئز ائنا تىلىنىڭ بىر
ــــسىنى ــــاكى ھهممى ــــسمىنى ي قى

بۇنــداق ىئــشالر. يوقىتىــپ قويىــدۇ
بهزىدە بىر ەئۋالد دەۋرى ىئچىـدىال

بـۇ جهھهتـته دۇنيـادا. يۈز بېرىدۇ
بۇ يهردىكى. مىڭلىغان مىسالالر بار

مهسىله بالىالر وئقۇغان مهكتهپنىڭ
ـــدە ـــتهپ ىئكهنلىكى ـــداق مهك قان
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ــلىق. ەئمهس ــى ائساس ــۇ يهردىك ب
ــــڭ وئ ــــىله مهكتهپنى ــــۇمهس -ق

وئقۇتۇش نىشانى بالىالرغا ائنا تىل
ائساسىدا باشقا تىلنىمۇ ۆئگىتىشمۇ
ــل ــڭ تى ــى ۇئالرنى ــا تىلن ــاكى ائن ي
ىئقتىدارى قاتارىدىن كېمهيتىشمۇ،

بالىالرنىڭ ۆئز ائنا. دېگهن نۇقتىدا
ــاقالش ۋە مۇســتهھكهم ــى س تىلىن
تهرەققىــي قىلدۇرۇشــنى بىــر ېئنىــق
ــى ــان ائساســتا ۇئالرن ــشان قىلغ نى

رى ســهۋىيىلىك قــوش تىللىــقيــۇقى
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كىــشىلهردىن قىلىــپ تهربىــيىلهپ
لـــېكىن،. چىقماســـلىقتا-چىقىـــش

ــــتمه ــــسىيىچىلىك كېمهي ائسمىالت
ماائرىــپ تــۈزۈمى ھــازىرغىچه ۋە
ھـــازىرمۇ يهرلىـــك ۋە ائز ســـانلىق
مىللهتلهردىن كېلىپ چىققان گاس
ۋە قۇلىقى ياخشى ائڭلىمايـدىغان
ـــڭ ەئڭ ائساســـلىق وئقۇغۇچىالرنى

ــۇ ــۇپوئ-وئق قۇتــۇش ۇئســۇلى بول
ەئنەئنىــۋى مهكــتهپلهر،. تۇرماقتــا

ــالنغۇچنى ۆئز ــالىالر باش ــدە ب ھهم
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ــۈمران ــالپ، ھۆك ــدا باش ــا تىلى ائن
تىلــــدىكى سهۋىيىــــسى يــــۇقىرى
كۆتۈرۈلگهندە ائشۇ ھۆكۈمران تىل
ــــــــدىغان ــــــــىنىپىغا يۆتكىلى س

ـــــــــۇش" ـــــــــۈنچى وئقۇت ۆئتك
نـى يولغـا قويغـان" پروگراممىسى

ــك م ــۇ يهرلى ىلــلهتمهكتهپلهردىم
ـــدىكى ـــا تىلى ـــڭ ۆئز ائن بالىلىرىنى
سهۋىيىسى ىئنتايىن ناچار ھالهتته

ـــا ـــا. تۇرماقت شۇڭالشـــقا ۇئالر ائن
تىلىنى ۆئز ۆئيىدە ىئشلىتهلمهيدۇ،
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ياكى بولمىسا ائنا تىلىنى ۆئزىنىـڭ
.بالىلىرىغا ۆئتكـۈزۈپ بېرەلمهيـدۇ
ــــۈرۈپ ــــۈزۈمى كهلت ــــپ ت ماائرى
ــــى ــــل جهھهتتىك ــــان تى چىقارغ

ـــسىيىچ ىلىك دېگىنىمىـــز،ائسمىالت
مۇشــــــۇنداق ائسمىالتــــــسىيگه
ــالىلىرى ــشىلهرنىڭ ب ــان كى ۇئچرىغ
ـــى ـــا تىلن ـــرى ائن ـــاكى نهۋرىلى ي
.ۆئگهنمهيدۇ، دېگهننى كۆرسىتىدۇ
ــته ــل جهھهت ــشىلهر تى ــداق كى بۇن
باشــقا بىــر مىللهتــكه مهجبــۇرى
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 . ۆئزگهرتىلىدۇ
ــدىكى ــتمه ھۆكــۈمران تىل  كېمهي

ــۇ ــىدىن-وئق ــنى ۆئز بهش وئقۇتۇش
ن يهرلىــك بــالىالر بىلىــمۆئتكــۈزگه

ــــــي ــــــقا روھى ــــــش ۋە باش ېئلى
جهھهتــــلهردە ناھــــايىتى ېئغىــــر

بۇنـــداق. زىيانالرغـــا ۇئچرىـــدى
زىيــانالرنى كهلتــۈرۈپ چىقارغــان
نهرســـه دەل ائشـــۇنداق ماائرىـــپ

يهرلىك بـالىالر. تۈزۈمىنىڭ ۆئزىدۇر
كۆپىنچه ەئھۋالدا مهكـتهپ ىئچـى
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ۋە سىرتىدا كهڭ داىرىدىكى ناچـار
ــــــــۇامىلىگه ــــــــدۇم . دۇچ كېلى

ــشۇناسلىق، ــشۇناسلىق، تىل ماائرىپ
پــــــــــــــــــــــــسىخولوگىيه ۋە
جهمىئيهتــشۇناسلىق ســاھهلىرىدە
ــۇ ــاتالر ب ــان تهتقىق ــپ بېرىلغ ېئلى
ــــۇقتىنى كۈچلــــۈك دەرىجىــــدە ن

مـاففى تهھرىـرلىگهن. ىئسپاتلىدى
يىلىــدىكى بىــر كىتــابتىكى-2001

نۇرغـــــــــــۇن ماقـــــــــــالىلهردە
ــــــــڭ ــــــــشىچه، تىلنى كۆرسىتىلى
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ى بولغـان بىـريوقىلىشىغا سـهۋەبچ
نهرسه كـۆچمهن بولـۇش، يهنه بىـر
-نهرسه بولـسا مهكتهپتىكـى وئقـۇ

تسۇى بىلهن. وئقۇتۇشتىن ىئبارەت
-2004توللهفسون تهھرىـرلىگهن 

يىلدىكى بىر كىتابتا پۈتـۈن دۇنيـا
مىقياسىدا ېئلىپ بېرىلغـان ىئلمىـي
تهتقىقاتالر ائساسـىدا مۇنـداق بىـر

بىـر: يهكۈن خۇالسىلهپ چىقىلغان
ت تىلــــــدىكى ائساســــــىييــــــا

ىئپادىلهرنى تېخى تولۇق ۆئگىنىـپ
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ــات ــۇ ي ــا ائش ــان بالىالرغ بواللمىغ
تىلــدا دەرس ۆئتۈلــسه، يــالغۇز بــۇ
بالىالرنىڭ وئقۇش نهتىجىسى بىلهن
چۈشـــىنىش، ەئســـته قالـــدۇرۇش،
ھۆكۈم قىلىش، خۇالسه چىقىـرىش،
ــــدارلىرىنىڭ ــــالش ىئقتى ۋە ائساس
تولۇق يېتىلىشىگه دەخلـى يېتىـپال

ـــڭ ۆئزقا ـــاي، ۇئالرنى ـــگه-لم ۆئزى
بولغــان تونۇشــى، غــۇرۇرى، روھىــي
-جهھهتتىكــى تىنچلىقــى ۋە وئقــۇ

وئقۇتـــۇش جهريانىغـــا ۈئنۈملـــۈك
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قاتنىــشىش قــابىلىيىتىگىمۇ دەخلــى
 . يېتىدۇ

 نۇرغــــــــــۇن تهتقىقــــــــــات
نهتىجىلىرىدىن شۇ نهرسه ىئنتايىن
ېئنىـــق بولـــدىكى، قـــوش تىللىـــق
ـــــــك ـــــــڭ ائكادېمىيىلى بالىالرنى

ـــــــۇۋەپپهق ـــــــدىنم ىيىتىنى ائل
مۆلچهرلهشــته، باشــقا ھهر قانــداق
ـــڭ ـــدا، ۇئالرنى ـــا قارىغان ائمىلالرغ
دەسلهپته دەرسلهر ۆئز ائنا تىلىـدا
ـــانچه ـــته ق ـــدىغان مهكتهپ وئتىلى
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ۇئزۇن وئقۇغانلىقى ەئڭ مۇھىم رول
ـــدۇ ـــك. وئيناي ـــل يهرلى ـــۇ ائمى ب

ـــــــاىئي ۋە ـــــــڭ ىئجتىم مىللهتنى
ىئقتىـــسادىي وئرنىـــدىنمۇ مـــۇھىم

ۈمران قىلىنغـان يـاكىبولۇپ، ھۆك
ـــــلهت ـــــك مىل ېئـــــزىلگهن يهرلى
وئقۇغۇچىلىرىنىـــڭ ىئـــستىقبالىنىڭ
قانــــداق بولۇشــــىدا ىئنتـــــايىن

ھازىر ەئڭ. ھالقىلىق رول وئينايدۇ
غهرق"ناچار ماائرىـپ نهتىجىـسى 

دا" قىلىپ ۆئگىتىش پروگراممىـسى
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وئقۇۋاتقان وئقۇغـۇچىالر ائرىـسىدا
ـــۇپ، بۇنـــداق ـــان بول كۆرۈلۈۋاتق

ىالرغا ائنا تىـل يـا زادىـالوئقۇغۇچ
ۆئتۈلمهيــدۇ، يــاكى بولمىــسا ائنــا
ــر قوشــۇمچه دەرس ــل پهقهت بى تى
ـــدۇ ـــال وئتىلى ـــسىدە ائزراق .تهرىقى
ـــــپ ـــــدىيه ماائرى يېڭـــــى زېلالن
مىنىـــستىرى وئرۇنالشـــتۇرغان بىـــر
ـــسىگه ـــات نهتىجى ـــي تهتقىق ىئلمى
ائساســالنغاندا، پهقهت ھۆكــۈمران

غهرق"تىلدىال ېئلىپ بېرىلىـدىغان 
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ـــۈزۈمىق ـــتىش ت ـــپ ۆئگى ائز" ىلى
ســـانلىق مىلـــلهت وئقۇغـــۇچىلىرى
ۈئچۈن ۈئنۈمى ەئڭ تۆۋەن بولغان

تومـاس. وئقۇتۇش ۇئسۇلى ىئـكهن
)Thomas (بىــــــلهن كــــــوللېر
)Collier  (2002-ــــــــــــى يىل

ــــــسپانىيىچه210000 - نهپهر ىئ
ىئنگلىــــــزچه قــــــوش تىللىــــــق
وئقۇغــۇچىلىرى ۇئســتىدىن ېئلىــپ

ــان كهڭ ــي-بارغ ــك ىئلمى  كۆلهملى
تهتقىقاتىدىن مۇنداق بىـر يهكـۈن
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بىر يات تىل مهكتىپىدە: چىقارغان
وئقۇغــان وئقۇغۇچىالرنىــڭ وئقــۇش
نهتىجىــسىنىڭ قانــداق بۆلىــشىنى
ــلهر ۆئز ــلهپته دەرس ــڭ دەس ۇئالرنى
ائنا تىلىدا وئتىلىدىغان مهكتهپـته
ـــــــانلىقى ـــــــانچه ۇئزاق وئقۇغ ق

ـــدۇ ـــۇنى. بهلگىلهي ـــدىن ش بۇنىڭ
ــدۇكى، يه ــشقا بولى ــككۆرۈۋېلى رلى

مىللهت وئقۇغۇچىلىرىنىڭ ماائرىپتا
مهغلـــۇپ بۆلىـــشىنى كهلتـــۈرۈپ
چىقىرىدىغان ەئڭ مـۇھىم سـهۋەب
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"غهرق قىلىــپ ۆئگىــتىش تــۈزۈمى"
 . دىن ىئبارەت

ـــرى ـــلهت خهلقلى ـــك مىل   يهرلى
ـــــــــۇن ـــــــــسىدىكى نۇرغ توغرى
ــــــــــستىكىالر شــــــــــۇنى ستاتى
كۆرسىتىدۇكى، ۇئالر ىئجتىماىئي ۋە
ــايىتى ــته ناھ ــسادىي جهھهت ىئقتى
ـــۈرۈلگهن ـــا چۈش ـــۆۋەن وئرۇنغ .ت
ۇئالرنىڭ بۇنداق وئرۇنغـا چۈشـۈپ
ـــارىخىي، ـــۆپلىگهن ت ـــشىنى ك قېلى
جۇغراپىيىلىـــــك، ىئجتىمـــــاىئي،
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سىياســــىي، مهدەنىــــي، تىــــل ۋە
ـــالر ـــپ جهھهتتىكـــى ائمىل ماائرى
ـــسىمۇ، كهلتـــۈرۈپ چىقارغـــان بول
ــتىكى ــدا ۆئتمۈش ــۆپىنچه ەئھۋال ك
ياكى ھازىرقى مۇستهملىكىچىلىككه

ـــلهن مۇناســـىۋەتلىكۇئچـــراش ب ى
ـــــلهت ـــــك مىل ـــــسىمۇ، يهرلى بول
خهلقلىرىنىـــڭ بۈگـــۈن ائشـــۇنداق
تۆۋەن ىئجتىمـاىئي ۋە ىئقتىـسادىي
وئرۇنغـــــا چۈشـــــۈپ قېلىـــــشىدا
بارغانسېرى مۇھىم رول وئيناۋاتقان
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نهرســه يولغــا قويۇلغــان ماائرىــپ
ــــتمه ــــۇ كېمهي ــــۈزۈمى، بولۇپم ت
ماائرىپ تۈزۈمى، يهنى ھۆكـۈمران

هرلىـك مىلـلهتوئرۇندىكى تىلنى ي
وئقۇتـــۇش-ماائرىپىـــدىكى وئقـــۇ

. تىلى قىلىپ ىئشلىتىش بولۇۋاتىدۇ
  پۈتۈن دۇنيا مىقياسـىدا، ھـازىر
ـــلهت ۋە ائز ســـانلىق يهرلىـــك مىل
ــــر تهن ــــالىلىرى ېئغى ــــلهت ب مىل
جازاســىغا ۇئچراۋاتقــان، تــامىقى
ـــسىي ـــان، جىن ـــل بولۇۋاتق كهمچى
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جهھهتـــــتىن خارلىنىۋاتقـــــان ۋە
قا ناچــارشــۇنىڭغا وئخــشاش باشــ

مۇامىلىلهرگه ۇئچراۋاتقان مىسالالر
ــوپ ــايىن ك ــپ. ىئنت ــار ماائرى ناچ

ــسادىي ــهۋەبىدىن ىئقتى ــۈزۈمى س ت
ـــۆۋەنلهپ ـــايىن ت ـــڭ ىئنت وئرۇننى
كېتىشى يهرلىك مىللهت بالىلىرىـدا

ســـاالمهتلىك جهھهتتىكـــى-تهن
ېئغىـــر جىـــسمانىي زەخمىلهرنىمـــۇ

ــدۇ ــۈرۈپ چىقىرى ــىلهن،. كهلت مهس
ن بېقىلماسـلىقى،بوۋاقالرنىڭ وئبـدا
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ــــــــۇش ــــــــڭ ەئي بول بوۋاقالرنى
ــــشى، ــــۆۋەن بۆلى ــــسبىتىنىڭ ت نى
وئزۇقلۇقنىڭ يېتهرلىك بولماسلىقى،
خهتهرلىـــك ىئـــشالرغا سېلىنىـــشى،
ىئشسىزلىق، باال ىئشچىلىقى، ناچار
وئي شــاراىتى ۋە ناچــار داۋالىــنىش

ېئغىـــــر. ەئھـــــۋالى قاتـــــارلىقالر
دەرىجىــــــــدىكى جىــــــــسمانىي
ـــــــــــــــشلهردىن يهنه زەخىملىنى

ھاراقكهشـلىكتىن: مۇنداقلىرى بـار
كېلىـــپ چىققـــان ســـاالمهتلىك ۋە
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ـــىلىلىرى، وئي ـــقا بهدەن مهس باش
ىئچىـــدە ائيـــالالرنى ۋە بـــالىالرنى
ـــى ـــاخورلۇق، ۆئزىن خـــارالش، زىن
ــايى ىئــشالر ــۈرۈۋېلىش ۋە جىن ۆئلت
ـــــۇغۇللىنىدىغانالرنىڭ ـــــلهن ش بى
ــــشى ــــۇقىرى بۆلى ــــسبىتىنىڭ ي نى

هردە،بىر قىسىم دۆلهتـل. قاتارلىقالر
ماائرىـــپ سىستېمىـــسى، بولۇپمـــۇ
ياتاقلىق مهكتهپلهر، يۇقىرىقىـدەك
ەئھــــۋالالرنى پهيــــدا قىلغــــۇچى
بىۋاسىته، ەئڭ مۇھىم ۋە ائساسلىق



141 

. سهۋەب ىئكهنلىكى ىئسپاتالندى
  كــــۆپىنچه ەئھۋالــــدا تهن ۋە
ــى ــى زەخمىلهرن ــي جهھهتتىك روھى
ماائرىـــپ تۈزۈلمىـــسى كهلتـــۈرۈپ

ندەىــــردرە جــــوردا. چىقىرىــــدۇ
ــسىنىڭ ــپ تۈزۈلمى ــمىي ماائرى رەس
ـــي خاســـلىققا كۆرســـهتكهن مىللى

-تهســـــــىرى ۈئســـــــتىدە كهڭ 
كۆلهملىك ىئلمىي تهتقىقات ېئلىـپ

يىلــــــــــى-1988بېرىــــــــــپ، 
ــــــۈنلهپ ــــــدىكىلهرنى يهك تۆۋەن
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تــــــارىخ شــــــۇنى: "چىققــــــان
ىئــــــسپاتلىدىكى، ىئقتىــــــسادىي
ائساســـالردىن قاڭقىـــپ چىققـــان
ـــدە ـــىرى، ھهم ـــڭ تهس كۈچلهرنى

ت خهلقىنـــى ۆئزيهرلىـــك مىلـــله
ماكانى بىـلهن بـاغالپ تۇرىـدىغان

تـاراج-ماددىي بايلىقالرنىڭ تـاالن
قىلىنىـــــشى ۇئالرنىـــــڭ مىللىـــــي
مهدەنىيىتىنى يوقىتىـپ تاشـلىدى،
ــي ــڭ ېئــسىل مىللى ــدە ۇئالرنى ھهم
خاسلىقىنىڭ وئرنىغا ائشـۇ يهرلىـك
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مىللهتلهرنى ناچار مىلـلهت قىلىـپ
ــى ــهلبىي وئبرازن ــىتىدىغان س كۆرس

يالغۇز بۇالرال ەئمهس،. تىدەسسهت
يهرلىـــــك مىللهتنىـــــڭ مىللىـــــي
خاســــــلىقى بىــــــلهن مىللىــــــي
مهدەنىيىتىنـــى يوقاتقـــان ەئڭ زور
كۈچلهرنىـــڭ بىرســـى مهكتهپـــتىن

ائشــــۇنداق." ىئبــــارەت بولــــدى
ــان ماائرىپنىــڭ تهســىرىگه ۇئچرىغ
ـــا ـــڭ ائن ـــالىالر ۆئزىنى ـــۇن ب نۇرغ
تىلىدىن، مىللىـي مهدەنىيىتىـدىن،
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ە ۆئزىنىڭ مىللىيۆئز ائىلىسىدىن ۋ
جهمىئيىتىــــــدىن مهڭگۈلــــــۈك

 . ۋىداالشتى
يىللىرىنىــڭ باشــلىرى ۋە-1800 

ــپ  ــدىن تارتى -1900وئتتۇرىلىرى
يىللىرىنىڭ وئتتۇرىلىرىغىچه بولغان
ائرىلىقتـــا بىـــر يهرلىـــك مىلـــلهت،
ـــك ـــاكى يهرلى ـــك دۆلهت، ي يهرلى
ـــوقىتىش ـــۈس ي ـــى تهلتۆك خهلقن

ائشكارا ېئـالن-مهقسىتىنى وئچۇق
مىسالالر ساناپ تۈگهتكىلىقىلغان 
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ـــوپ ـــدە ك ـــدىغان دەرىجى .بولماي
ــڭ  ــوي نى -1999مهســىلهن، مىلل

يىلـــى بايـــان قىلىـــشىچه، كانـــادا
ھۆكۈمىتى بهلگىلىگهن كانادادىكى
ــاقلىق مهكتهپلهرنىــڭ رەســمىي يات

ىئنـــــــــدىائنلىقالر"نىـــــــــشانى 
مهسىلىـــــسىنى تهلتۆكـــــۈس ھهل

ـــداق. بولغـــان" قىلىـــش ۇئالر مۇن
ـــگهن ـــادادىك: "دې ـــركان ى ھهر بى

ــىي ــڭ سىياس ــدىائنلىق دۆلهتنى ىئن
قۇرۇلمىــــسى ىئچىــــگه كىرىــــپ
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بولمىغـــــــۇچه، ىئنـــــــدىائنلىقالر
مهسىلىــسى پۈتــۈنلهي ھهل بولــۇپ
بولمىغــــۇچه، ھهمــــدە كانــــادا
ھۆكۈمىتىنىــــــڭ ىئنــــــدىائنلىقالر
باشقارمىسى پۈتـۈنلهي ەئمهلـدىن
قالــــدۇرۇلمىغىچه، بىــــز بۇنــــداق
ــــا ــــىتىنى يولغ ــــپ سىياس ماائرى

ھهرگىزمـــــــــــۇقويۇشـــــــــــنى 
 ." توختاتمايمىز

  ھهممهيلهنــــگه چۈشىنىــــشلىك
بولغـــان ســـهۋەبلهر تۈپهيلىـــدىن،
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ــداق دۆلهت يــاكى ھــازىر ھــېچ قان
ماائرىــپ وئرۇنلىــرى مهلــۇم بىــر
مىللهتنى يوقىتىش، يـاكى ۇئنىڭغـا
زەخمه يهتكۈزۈش، ۋە ياكى ۇئنـى
باشقا بىـر مىللهتـكه ائيالنـدۇرۇش

ائشــــكارا-غهرىزىنــــى وئچــــۇق
ـــېكىن،. ا قويالمايـــدۇوئتتۇرىغـــ ل

ائشـــــۇ دۆلهت بىـــــر مىللهتنـــــى
ــلىك ــا زىيانكهش ــوقىتىش، ۇئنىڭغ ي
قىلىــش يــاكى ۇئنــى باشــقا بىــر
مىللهتكه ۆئزگهرتىش ۈئچۈن يولغا
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ــۈزۈلمه، ىئــدولوگىيىلىك ــان ت قويغ
ائمىلــــالر ۋە ىئجــــرا قىلىۋاتقــــان
سىياســـهتلهرنى ائنـــالىز قىلىـــش
ائرقىلىــق ۇئ دۆلهتنىــڭ ائشــۇنداق

ى بـارلىقىنى بـايقىۋالغىلىبىر غهرىز
بــــۇرۇنقى بىــــر قهدەر. بولىــــدۇ
ائشــكارا ھالــدا ېئلىــپ-وئچــۇق

ــــــلهن ــــــشالر بى ــــــان ىئ بېرىلغ
ــــز ــــق، بى ــــشتۇرۇش ائرقىلى سېلى
مۇشۇنداق بايقاشـالرغا بىـر قـانچه
.ۇئسۇلدىن پايدىلىنىپ ېئرىـشتۇق
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ھۆكــــۈمران وئرۇنــــدىكى تىلنــــى
ـــلهت ۋە ائز ســـانلىق يهرلىـــك مىل

ـــڭ ـــلهت بالىلىرىنى  ائساســـلىقمىل
ــــپ ــــى قىلى ــــۈش تىل دەرس ۆئت
ــــهلبىي ــــر س ــــشلهتكهندە ېئغى ىئ

بــۇ نۇقتــا. ائقىــۋەتلهر يــۈز بېرىــدۇ
بــــۇرۇنقى كونكرېــــت، ىئلمىــــي
ـــاكىتالر ـــدىن وئتـــكهن پ تهجرىبى
ائرقىلىـــق تولـــۇق ىئـــسپاتالنغان،
شۇنداقال مۇكهممهل نهزەرىيىۋى ۋە
ـــــات ـــــي تهتقىق ـــــى ىئلمى ەئمىل
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نپاكىتلىرى ائرقىلىقمۇ ىئسپاتالنغا
-1953مهسىلهن، ب د ت  نىـڭ (

يىلىـــدىكى دوكالتىغـــا ۋە ماگگـــا
ـــڭ  ـــارلىق ائپتورالرنى -2004قات

مۇتهخهسسىــــسلهر"يىلىــــدىكى 
بىـز). غـا قـاراڭ" ىئلمىي ماقالىسى

4ەئســـــــلىدىكى ماقالىنىـــــــڭ (
ــــورىنى دېمهكچــــى شــــۇنى) ائپت

ــــــر ــــــاراليمىزكى، ەئگهر بى جاك
دۆلهتنىــڭ ماائرىــپ ەئمهلــدارلىرى

الرنى بىلىــــپيــــۇقىرىقى ەئھــــۋال
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ـــدىكى ـــۈمران وئرۇن ـــۇرۇپ، ھۆك ت
تىلنـــى يهرلىـــك مىلـــلهت ۋە ائز
ــــڭ ــــلهت بالىلىرىنى ــــانلىق مىل س
ائساســـلىق دەرس ۆئتـــۈش تىلـــى
قىلىـــــپ ىئـــــشلىتىش ماائرىـــــپ
ــــا ــــق يولغ ــــىتىنى داۋاملى سىياس
ــداق سىياســهتنى ــدىكهن، بۇن قويى
ۆئزگهرتىـــــشنى داۋاملىـــــق رەت
قىلىــــــــدىكهن، ائنالىتىــــــــك،

اسلىق،تىلــــــشۇن-ىئجتىمــــــاىي
ــــــــــــــــشۇناسلىق ۋە جهمىئيهت
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سىياسهتـــشۇناسلىق، ۋە ماائرىـــپ
سىياســــىتىنى ائنــــالىز قىلىــــش
ــاراپ، ۇئالردا ــۇرۇپ ق ــسىدا ت نۇقتى
بىـــر مىللهتنـــى يـــوقىتىش، يـــاكى
ۇئنىڭغــا زەخــمه يهتكـــۈزۈش، ۋە
يــاكى ۇئنــى باشــقا بىــر مىللهتــكه
ائيالندۇرۇش غهرىزىنىـڭ بـارلىقىنى
ـــــدا ـــــۈك ھال ـــــايىتى كۈچل ناھ

 . هشتۈرگىلى بولىدۇمۇەييهنل
  ائشۇنداق دۆلهت ھۆكۈمىتىنىـڭ
بىـــر مىـــسالى كانـــادا ھۆكـــۈمىتى
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ــڭ  ــۇپ، ۇئالرنى ــدىائنلىقالر"بول ىئن
بىــــر" ىئــــشلىرى باشقارمىــــسى

ــدە ــت ىئچى ــېقىن ۋاقى ــىرگه ي ەئس
ىئندىائنلىق بالىالرنىڭ پاراۋانلىقى"

ۋە ياخــــشى تهربىــــيه كۆرۈشــــى
ـــرىش ـــپ بې "ۈئچـــۈن ىئـــش ېئلى

ا ىئندىائنلىقالرنىباھانىسى ائستىد
يـــوقىتىش ۈئچـــۈن ىئـــش ېئلىـــپ

بۇ باشـقارما ەئڭ ائخىـرى. بارغان
 . يىلى تاقالغان-1986

  بــۇ يازمىنىــڭ ۇئشــبۇ قىــسمى
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مۇشۇ يهردە ائخىرالشـقان بولـۇپ،
ــار ــى ب ــڭ يهنه داۋام ــڭ. ۇئنى ۇئنى
ىئرقىـــي"كېيىنكـــى قىـــسىملىرى 

ىئنــــسانىيهت"ۋە " قىرغىنچىلىــــق
"ايهتۇئستىدىن ۆئتكۈزگهن جىنـ

 . ھهققىدە بولىدۇ
وئرخۇن ۇئيغـۇر:  تهھرىرلىگۈچى

تــــــــارىخى تــــــــور بېتــــــــى
)http://www.orkhun.com(ــن  دى

 . ياۋۇز
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ـــان ـــا ېئلىنغ ـــدا تىلغ ـــۇ يازمى ب
ـــــــــڭ شهخـــــــــسلهر ۋە ۇئالرنى
ــور ــىۋەتلىك ت ــهرلىرىگه مۇناس ەئس

 : ائدرېسلىرى توپلىمى
ۇئشــــبۇ يازمىنىــــڭ ەئســــلى) 1

ــــــــــــان ــــــــــــى بولغ مهنبهس
لمىــــــيمۇتهخهسسىــــــسلهر ىئ"

 ":ماقالىسى
http://www.un.org/esa/socde
v/unpfii/documents/E_C19_20

08_7.pdf  
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 : قىسمى-1بۇ يازمىنىڭ ) 2  
http://bbs.salkin.cn/read.php
?tid-54612-fpage-0-toread-

-page-2.html  
ب د ت     نىـــڭ ھهر يىلـــى) 3  
ــــــــڭ -2 ــــــــۈنىنى-21ائينى ك
ــۈنى« ــل ك ــا تى ــق ائن »خهلقائرالى

)ۇئيغـۇرچه(پ بهكىتكهنلىگـى قىلى
 : 

http://anatilim.blogbus.com/l
ogs/35011024.html  
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http://anatilim.blogbus.com/l
ogs/34715312.html  

ـــى) 4  ـــڭ ھهر يىل ب د ت     نى
ــــــــڭ -2 ــــــــۈنىنى-21ائينى ك
ــۈنى« ــل ك ــا تى ــق ائن »خهلقائرالى

): ىئنگلىزچه(قىلىپ بهكىتكهنلىگى 
http://www.un.org/depts/dhl/l

anguage/index.html  
http://webworld.unesco.org/i

mld / 
قـــوپه ېئـــشهك، وئيغـــان،«) 5  
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 : »قۇياش كۆتۈرۈلدى
http://www.bilik.cn/bbs/viewt

hread.php?tid=21148  
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 قىسىم-3
 

 - 1ائينىڭ -3يىلى -2009
 كۈنى

   
ـــدىن( ـــېچ كىم ـــالىنى ھ ـــۇ ماق ب

ــىنى ــورىماي، مهنبهس ــسهت س رۇخ
ــكه ــورەئس ــقا ت ــدا باش رتكهن ھال

ـــــسىڭىز ـــــالن قىل ـــــلهردە ېئ بهت
 .) بولۇۋېرىدۇ
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ــدا كهڭگــېس مهن ۇئشــبۇ يازمام
)Kangas ( ـــارلىق 4خـــانىم قات

ــــــــان ــــــــا تونۇلغ نهپهر دۇنياغ
مۇتهخهسسىـــــسلهر تهييـــــارالپ،

-2ائپرېلـدىن -21يىلى -2008
مـــايغىچه ېئچىلغـــان بىرلهشـــكهن

نىڭ) ب د ت(دۆلهتلهر تهشكىالتى 
لىلهر توغرىـسىدىكىيهرلىك مهسى«
نۆۋەتلىـــك داىمىـــي ســـۆھبهت-7

ــى ــان » يىغىن ــالت قىلغ 30دا دوك
بهتلىـــــــــــك ىئنگلىـــــــــــزچه
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ــــــي« ــــــسلهر ىئلمى مۇتهخهسسى
ــــسى ــــۇنىنى» ماقالى ــــڭ مهزم نى

.  تونۇشتۇرۇشنى داۋامالشتۇرىمهن
  رەســمىي مهزمــۇننى باشالشــتىن
ــلهن ۆئزۈم ــدى بى ــۇرۇن، مهن ائل ب
يېقىنــــدا ھــــېس قىلغــــان بهزى

ـــىلىلهر ـــسقىچهمهس ـــتىدە قى  ۈئس
مهن يېقىنـدا.  توختىلىپ ۆئتىمهن

ــدە ــور بېتى ــۇر ت ــر ۇئيغ ــۇم بى مهل
:تۆۋەنــدىكى ۇئچــۇرنى وئقــۇدۇم

بۈگــۈن مهن داڭلىــق يــازغۇچىالر«
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بىــلهن بىلــله بىــر ســورۇندا بولــۇپ
ۇئالر تۇيۇقسىزال قـوش… . قالدىم

.تىلنى مـۇالھىزە قىلىـشىپ قالـدى
مهن ۇئالرنىــــڭ مۇالھىزىلىرىنىــــڭ

ىرىنى سـىلهرگه يهتكۈزۈشـنىجهۋھ
قوش تىل مىللهتنىڭ: توغرا تاپتىم

تهقدىرىنى بهلگىلهيدىغان، يىراقنى
كۆرەرلىــــك بىــــلهن وئتتۇرىغــــا
قويۇلغـــان، دانـــا تهدبىـــر، ھـــازىر
ـــڭ ـــۇر بهكرىنى ـــزدە ن جهمىئيىتىمى
قــوش تىــل سىياســىتىگه قارشــى



163 

كــۆپلىگهن پىكىــر يېغىــپ ۇئنــى
ۇب. تۇزكور، دېيىشتهك ەئھۋالالر بار

ــــــــي ــــــــڭ پهقهت مىللى ۇئالرنى
ھېســسىياتى بــويىچه، قــارىغۇالرچه

بــۇنى بىــز. دېــگهن گېپــى خــاالس
يازغۇچىالر ھېس قىلىپ يهتمىسهك
ــــــــشىلهر ــــــــى كى ، ائدەتتىكىك

نـــۇر. ائســـانلىقچه چۈشـــهنمهيدۇ
بهكرىنىڭ سىياسىتى توغرا بولغـان،
ــى ــز يېزىقن ــازىر مىللىتىمى ــى ھ يهن
ــاننى ــاكى ن ــدۇق ي ــاقالپ قاالم س
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همدۇق دېـگهن مهسـىلىگهتۇتۇپ ي
دۇچ كهلدى، ەئگهر سهن كۆرۈنۈش
بوپ قالغان يېزىقمىزنىال وئقۇتۇمىز
دەپ ، خهنـــزۇ تىلىنـــى چهتـــكه
ــاتالر ــى ي ــېنىڭ نېنىڭن ــساڭ، س قاق

ــدۇ  ــۇپ يهي ــۇ. تۇت ــهن ب ەئگهر س
تىلنى بىلـسهڭ ۆئزۈڭنىـڭ نېنىڭنـى

ھهم.  ۆئزۈڭ تۇتــــۇپ يهيــــسهن
مىللىتىمىز بىر قىسىم مىللهتلهردىن

ــ ــدۇېئ ــا. شىپ كېتى ــى ۋاقىتت ەئين
رەھمهتلىـــك ســـهيپىدىن ەئزىـــزى
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نېمىشقا يېزىقىمىزنى التىن يېزىقـى
ـــزىققه ـــچه يې ـــىدىكى ھهرپ ائساس
ۆئزگهرتتـــــــــى ، پۈتـــــــــۈنلهي
مېىللىتىمىزنىڭ بهزى مىللهتلهردىن
تېـزدىن ېئـشىپ كېتىـشى ۈئچــۈن،
ــــيهت ــــشى نى ــــۇ ياخ ــــېكىن ب ل
مهركهزدىكىــــــلهر تهرىپىــــــدىن

 يهنه مۇشـۇبىـز. ەئمهلدىن قالدى
ـــساق، بۇمـــۇ ـــى قولالن يېزىقىمىزن
بىزنىڭ ۆئزىمىزنىڭ يېزىقى ەئمهس،
ــا ەئرەب ھهرپــى ائساســىدا بارلىقق
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ەئمـدىلىكته نـۇر بهكـرى. كهلگهن
ســـهيپىدىن ەئزىزىنىـــڭ يـــولىنى
ــــا ــــۇ دان ــــا ب ــــدۇ، مان تۇتۇۋاتى
سىياســىهت، ۇئ بىزنــڭ ۇئيغــۇرنى
تهرەقققـــى تاپقۇزمـــاقچى، ەئممـــا

قىلىــــشيېزىقىمىزنــــى قۇربــــان 
ائرقىلىــق قىلمــاقچى، بــۇ ائرقىلىــق
كېيىنكــــى ەئۋالدالرغــــا ياشــــاش
پۇرسىتى قالدۇرماقچى، نۇر بهكـرى

چهت ەئلنىـڭ"ھازىر خهنزۇالرنىڭ 
ائرتۇقچىلىقىنى ىئگىلهپ ۆئزىمىزنى



167 

كۈچلهندۈرۈپ، رونـاق تـاپقۇزۇش،
ـــز ـــى ۆئزىمى ـــڭ مېغىزىن ۆئزىمىزنى

دېگهن مۇساپىسىنى قايتا" چېقىش
ـــــز  ـــــسىپ ، بى ـــــۇرالرنىبې ۇئيغ

يېزىقتىكى ائچچىق قىسمهتلهردىن
بىـــــراقال قۇتقۇزمـــــاقچى، ەئگهر
ۇئيغـــۇرالر يېزىـــق ۆئتكىلىـــدىن
جايىــدا ۆئتــۈپ كهتــسه قالــدى
ىئشالر كېيىنكىلهرگه ائمانهت، مانا
بۇ نۇر بهكرىنىڭ ائجايىپ يىراقنـى
ــان ــا قويغ ــلهن يولغ ــك بى كۆرەرلى
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مانـا بـۇالر بـۇ داڭلىـق. سىياسىتى
ـــــــــــازغۇچى ،  ـــــــــــيي ەئدەب

…».  تهنقىدچىلىرىمىزنىڭ پىكرى
شهخسىيلهرنىڭ ىئـسمى ۋە باشـقا(

.)بىر قىسىم جايلىرى قىسقارتىلدى
ـــــۇپ ـــــۇرنى وئق ـــــۇ ۇئچ مهن ب
ـــــيىن، بىـــــرەر ـــــدىن كې بولغان
ـــــايىن ـــــر ىئنت ـــــتىگىچه بى ھهپ
مۇرەككهپ روھىي ھـالهت ىئچىـدە

ـــــۈم ـــــشنى.  ۆئتت ـــــاله يېزى ماق
داۋامالشتۇرۇشـــقا قولـــۇم زادىـــال
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 ناھـــــايىتى كـــــۆپ. بارمىـــــدى
ۇئيغــۇرالر ىئچىــدىكى.  وئيالنــدىم

ــشىلهرنىڭ ــۇقىرى كى بىلىمــى ەئڭ ي
بىــــر قىــــسمى بولغــــان ۇئيغــــۇر

قــوش«يازغۇچىلىرىنىــڭ بهزىلىــرى 
مهسىلىـــسىگه» تىللىـــق ماائرىـــپ

ــدىكهن ــۇنداق قاراي ــۆۋەن.  مۇش ت
ـــپ ـــى ماائرى ـــاتالمالردىكى يېڭ ق
سىياســـهتلىرىنى تـــۈزۈپ چىقىـــپ

ۇر ەئمهلىئجــرا قىلىۋاتقــان ۇئيغــ
ەئھلىلىرىدىن نېمىنى ۈئمىد قىلىش
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ـــــــــى ـــــــــۇمكىن؟  ائدەتتىك م
 پۇقراالردىنچۇ؟ 

 وئيـــــالپ باقـــــسام، ۇئيغـــــۇر
ــتهپلهردە ــي مهك ــدىكى ائلى دىيارى
ــــشنى ــــى ىئشلىتى ــــۇر تىلىن ۇئيغ
ــى ــدۇرۇش تهكلىپىن ــدىن قال ەئمهل
ــــۇر ــــر ۇئيغ ــــلىپىدە بى ەئڭ دەس

ـــكهن ـــان ىئ ـــا قويغ ۇئ.  وئتتۇرىغ
كى ەئمهلائدەم بىلىم ەئھلىمـۇ يـا

ەئھلىمـــۇ، ۇئنىـــسى ماڭـــا ېئنىـــق
ـــشىنىڭ. ەئمهس ـــشقىلىپ ۇئ كى ىئ
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مهن ۇئشبۇ يازمامدا تونۇشـتۇرۇپ
ــــــى ــــــكهن چهت ەئللهردىك ۆئت
ــــارىخىي ــــاكىتالر، ت ــــارىخىي پ ت
تهجرىبه ساۋاقالر، يهرلىك مىلـلهت
مـــــــاائرىپى ۋە ائنـــــــا تىـــــــل
ـــان ـــازىرقى زام ـــسىدىكى ھ توغرى

پهن نهزەرىيىلىـرى، ھهمــدە-ىئلىـم
هتتىكــــى خهلقائرالىــــقبــــۇ جهھ
ـــانۇن ـــچه-ق ـــشىملهردىن ائن كېلى

ــــاب ــــر ەئرب ــــوق بى ــــرى ي خهۋى
مېنىـــــڭ.  ىئكهنلىكـــــى ېئنىـــــق
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ۇئيغـــۇر دىيـــارىكىائڭلىـــشىمچه، 
باشـــــالنغۇچ مهكـــــتهپ ھهتتـــــا

قـوش تىللىـق«يهسلىدىن تارتىپ 
نــــى يولغــــا قويــــۇش»تهربىــــيه

ــۈرۈپ سىياســىتىنى دەســلهپته كۆت
ـــۇقىرى ـــر ي ـــشىمۇ بى ـــان كى چىقق
دەرىجىلىــك ۇئيغــۇر ەئمهل ەئھلــى

ائڭلىسام ۇئ كىشى ھهتتـا.  ىئكهن
تۇڭگانالرنىـــڭ ۆئز«بىـــر يىغىنـــدا 

ىـر ائيـرىمتىلى يوق، لېكىن ۇئالر ب
مىللهتقــۇ؟ مهن ۇئيغــۇرچىنى تــازا
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ـــا ـــمهن، ەئمم ـــدەك بىلمهي دېگهن
دېگهنــگه» مهنبــۇ بىــر ۇئيغۇرغــۇ؟

. وئخشاش سۆزلهرنى قىلغانىكهن
ــڭ  ــبۇ يازمامنى  ۋە-1  مهن ۇئش

قىــــــــسمىدا تهســــــــۋىرلهپ-2
ـــر ـــادىكى بى ـــدەك، دۇني ۆئتكىنىم
ــــپ ــــلهردە ماائرى ــــسىم دۆلهت قى
ۋاسىتىسىدىن پايـدىلىنىپ يهرلىـك

ــــسىيهمى ــــى ائسسىمىليات للهتلهرن
-1800قىلىپ يوقىتىش ىئـشلىرى 

يىللىرىنىڭ باشـلىرىدىال باشـالنغان
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ــا ــلهر مان ــۇن مىللهت ــۇپ، نۇرغ بول
ــانى ــهتنىڭ قۇرب ــۇنداق سىياس ائش

ھهتتــا ھــازىر.  بولــۇپ كهتــكهن
دۇنيـادا ەئڭ ىئلغـار دۆلهت بولــۇپ
ســـانىلىدىغان ائمېرىكـــا بىـــلهن
ــــا ۆئز ــــى ۋاقىتت ــــادامۇ ەئين كان

ۆلهتلىرىـــدىكى ىئنـــدىائنلىقالرنىد
مانـــا ائشـــۇنداق ۋاســـىته بىـــلهن

ـــــــان ـــــــۇ يهردە مهن.  يوقاتق ب
وئقۇرمهنلهرگه ائبرال خانىمـدىنىڭ

ــــــــدىائنلىرى« ائمېرىكــــــــا ىئن
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ـــــانلىرىم ـــــدىن وئيلىغ »تهقدىرى
دېگهن يازمىسىنى بىر قېتىم وئقۇپ

ۇئ. چىقىشىنى تهشهببۇس قىلىمهن
ماقالىنىڭ تور بهت ائدرېسى مۇشـۇ

يـۇقىرىقى.  ازمىنىڭ ائخىرىدا بـاري
ــــــۇردىن ــــــزاس ۇئچ ــــــر ائب بى
كۆرىــۋالغىنىمىزدەك، ھــازىر ۇئيغــۇر
ــشىلهر ــسىم كى ــر قى ــدىكى بى دىيارى
ۆئزلىرىنى مۇنـداق ىئككـى تـالالش
يولىدىن پهقهت بىرسىنىال تالالشـقا

ۇئنىـڭ: مهجبۇر، دەپ قارايدىكهن
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بىرى ائنـا تىلنـى سـاقالپ قـېلىش،
دىكى نـاننىيهنه بىرى بولـسا قولىـ

ــېلىش ــېكىن، پۈتــۈن.  ســاقالپ ق ل
ــا دۇنياغــا تونۇلغــان، پۈتــۈن دۇني
ېئتىراپ قىلىدىغان، ب د ت مۇ بىـر
مهسلىھهتچى سۈپىتىدە قاراۋاتقـان
كهڭگــېس خــانىم ۆئزىنىــڭ پۈتــۈن
ۆئمرىنــى يهرلىــك مىللهتنىــڭ ائنــا
ـــاتالر ـــدىكى تهتقىق ـــى ھهققى تىل
ــــپ، ەئڭ ــــهرپ قىلى ــــۈن س ۈئچ

ز باشــالنغۇچەئگهر ســى«ائخىرىــدا 
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ـــا-1 ـــپ ۆئز ائن ـــىنىپتىن تارتى س
تىلىڭىزنى ۆئگهنمهيدىكهنسىز، سىز
ۆئز ائنا تىلىڭىزدىنمـۇ ائيرىلىـسىز،
مىللىتىڭىزنىمۇ يوقىتىـسىز، ھهمـدە
»قولۇڭىزدىكى ناندىنمۇ ائيرىلىسىز
دېگهنگه وئخشاش بىـر خۇالسـىگه

ــــــگهن ەئگهر كهڭگــــــېس.  كهل
خانىمنىڭ كىم ىئكهنلىكىنى تېخىمۇ

ىلىيراق بىلمهكچـى بولـسىڭىز،تهپس
ـــڭ  ـــبۇ يازمىنى قىـــسمىنى-1ۇئش

ەئگهر ىئنگلىزچىنــــــى. وئقــــــۇڭ
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ـــــڭ ـــــۇ يازمىنى ـــــسىڭىز مۇش بىل
ائخىرســـىدا بېـــرىلگهن كهڭگـــېس
خانىمنىــڭ تهرجىمــالىنىمۇ كــۆرۈپ

بهزى دۆلهت ھۆكۈمىتىنىڭ.  بېقىڭ
ـــــپ« ـــــق ماائرى ـــــوش تىللى »ق

توغرىسىدا، ھهمدە يهرلىك مىللهت
ـــــــا تى ـــــــا ائن ـــــــىبالىلىرىغ لن

ۆئگهتمىگهندە كېلىپ چىقىـدىغان
يامان ائقىۋەتلهر توغرىسىدا ېئلىپ
ـــي ـــداق ىئلمى ـــېچ قان ـــان ھ بارغ

ۇئنــــداق.  تهتقىقــــاتلىرى يــــوق
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قىلىـــــشنىمۇ ائنـــــچه خـــــاالپ
ــدۇ ــك. كهتمهي ــېكىن ۇئالر يهرلى ل

ــــسىيه ــــى ائسسىمىليات مىللهتلهرن
ــايىتى زور تهجــرىبه ــشتا ناھ -قىلى
بـۇساۋاقالرغا ىئگه بولۇپ، ۇئالرنى 

جهھهتــــته دۇنيــــا بــــويىچه ەئڭ
يۇقىرى سهۋىيىگه ىئـگه، دېيىـشكه

مهن ھـازىرغىچه وئقۇغـان.  بولىدۇ
ــك ــپ، يهرلى ــق ماائرى ــوش تىللى ق
مىلــلهت مــاائرىپى ۋە ائنــا تىــل
ــاله ۋە ــي ماق ــسىدىكى ىئلمى توغرى
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ـــــــــا ـــــــــڭ مهزمۇنىغ كىتابالرنى
ائساســـالنغاندا، ھـــازىر ۇئيغـــۇر
دىيارىــدا يولغــا قويۇلۇۋاتقــان بىــر

ىسىم ماائرىپ تـۈزۈملىرى ۇئيغـۇرق
بالىلىرىنىڭ خهنـزۇ تىـل سـاۋاتىنى
تولۇق چىرىـدۇ، لـېكىن، ۇئالرنىـڭ
بىلىم ائساسىنى ھهرگىزمـۇ نورمـال
ــــۇرا ــــۇق وئتت ــــسىز ۋە تول تولۇق
ـــــــــسىگه ـــــــــتهپ سهۋىيى مهك

شـۇنىڭ بىـلهن ۇئالر.  ائپىرالمايدۇ
جۇڭگــــو جهمىئيىتىــــدە يــــات
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مىللهتــــلهر بىــــلهن ھهرگىزمــــۇ
ــش ــزۇرىقابهتلى هلمهي، پهقهت خهن

تىلىنـــى ۋاســـىته قىلغـــان تـــۆۋەن
ــــــك خىــــــزمهتلهرگىال دەرىجىلى
ــۇپ ــن بول ــدىغان ائدەملهردى ياراي

ۆئزلىرىنىڭ ائنـا. يېتىشىپ چىقىدۇ
.تىلدىن تولۇق ساۋاتى چىقمايـدۇ
ــــڭ ــــلهن ۇئالر ۆئزىنى شــــۇنىڭ بى
بالىلىرىغا ائنا تىـل بىـلهن ۇئيغـۇر
مهدەنىيىتىنــــــــى ۆئتكــــــــۈزۈپ

نىڭ بىـلهن ۇئيغـۇرشۇ. بېرەلمهيدۇ
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تىلــــى ۋە ۇئيغــــۇر مهدەنىيىتــــى
كهڭگېس خانىم ۋە ب د.  يوقايدۇ

ــــڭ  ــــسلهر«ت     نى مۇتهخهسسى
دىكـى ىئلمىــي» ىئلمىـي ماقالىــسى

نهزەرىــــيىلهرگه ائساســــالنغاندا،
-1يهســــلى ۋە باشــــالنغۇچنىڭ 

ــات ــالپ پهقهت ي ــدىن باش يىللىقى
ـــــمه ـــــتىش، ھهم ـــــنىال ۆئگى تىل
ــۈش ــدا ۆئت ــات تىل ــلهرنى ي ،دەرس
يات مىللهت بىلهن يهرلىك مىللهت
ــتۈرۈۋېتىش، ــى بىرلهش مهكتهپلىرىن
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يهرلىـــــك مىلـــــلهت بـــــالىلىرىنى
وئقۇيـــدىغان-مهكتهپــته يېتىـــپ

ياتاقلىق مهكتهپنى يولغـا قويـۇش
ــل ــا تى ــڭ ۆئز ائن ــق ۇئالرنى ائرقىلى
مۇھىتىدا ياشاش پۇرسـىتىنى يـوق
ــا تىلنــى مهكــتهپ ــۋېتىش، ائن قىلى
ىىئچىــــدە چهكــــلهش، بــــالىالرن

كىچىكىدىن باشالپال ۆئز ۆئيىـدىن
ۋە ۆئز مىللىــي رايونىــدىن يىــراق
جايالردىكى يات مىلـلهت رايونىغـا
ەئۋەتىــپ وئقۇتــۇش، يــات تىــل
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ــجه ــك نهتى ــىدا كۆرۈنهرلى وئقۇتۇش
ـــــۇچىالرنى كۆرســـــهتكهن وئقۇتق
مۇكاپاتالش، يات تىل وئقۇتۇشىدا
نهتىجىــــسى ياخــــشى بولغــــان
مهكتهپلهرنىڭ ىئقتىـسادىي يـاردەم
ــرىش ۋە ــتۈرۈپ بې ــدارىنى ۆئس مىق
ۇئالرنىــــڭ مهكــــتهپ شــــاراىتىنى
ــق ياخــشى باشــقىالرنىڭكىدىن جى
قىلىپ بېـرىش قاتـارلىق بىـر قاتـار
ىئـشالر دەل بىــر يهرلىـك مىللهتنــى
ائسسىمىلياتــــــــسىيه قىلىــــــــپ
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يوقىتىــــــــشنىڭ كهم بولــــــــسا
بولمايــــــدىغان خۇرۇچىــــــدىن

 . ىئبارەتتۇر
ـــــــــلىرىمىز ۆئز   بهزى قېرىنداش

ــدا يازمىلى ــاائرىپىنى«رى ــۇر م ۇئيغ
دېگهندەك سۆزلهرنى» بهرپا قىلىش

ۇئيغـۇر«مېـنىڭچه . ىئشلىتىدىكهن
ـــــش ـــــا قىلى »مـــــاائرىپىنى بهرپ
.دەيدىغان ىئش مهۋجـۇت ەئمهس

ــاائرىپى  ــۇر م ــال-50ۇئيغ يىلالردى
.ائللىقاچان بهرپـا بولـۇپ بولغـان
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مېنىڭ بىلىشىمچه، ائشـۇ چاغـدىال
ســــابىق ســــوۋېت ىئتتىپاقىــــدا

ـــــرتهرب ـــــگهن بى ـــــپ كهل ىيىلىنى
ــۈچى ــۇنىنىڭ ك ــۇچىالر قوش وئقۇتق
بىـــــلهن ۇئيغـــــۇر ماائرىپىنىـــــڭ
سهۋىيىــسى جۇڭگــو جهمىئيىتىــدە
.خېلى يۇقىرى وئرۇننى ىئگىلىـگهن

يىلــــــى مهن شــــــىنجاڭ-1978
ۇئنىۋېرســىتېتىغا قوبــۇل قىلىنىــپ
ـــدە، ۇئيغـــۇر ـــگه كهلگهن ۈئرۈمچى
دىيارىــدىكى بــارلىق باشــالنغۇچ ۋە
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هرنىــڭ ھهممىــسىوئتتــۇرا مهكتهپل
ۇئيغــــۇر تىلىــــدىكى مهكــــتهپلهر
بولــــۇپال قالماســــتىن، شــــىنجاڭ
ۇئنىۋېرسىتېتى، شـىنجاڭ سـاناەئت
ىئنستىتۇتى، شىنجاڭ يېزا ىئگىلىـك
ىئنـــستىتۇتى، قهشـــقهر پېـــداگىكا
ــداگوگىكا ــى پې ــستىتۇتى ۋە ىئل ىئن
ــــي ــــارلىق ائلى ــــستىتۇتى قات ىئن
مهكتهپلهرنىڭ ھهممىـسىمۇ ۇئيغـۇر

تىـدىغان كۈچلـۈكتىلىدا دەرس ۆئ
ـــلهن ـــۇچىلىرى بى ـــۇر وئقۇتق ۇئيغ
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ائشـۇ(قوشۇنلىنىپ بولغان ىئـكهن 
ـــا ـــى ماڭ ـــڭ بىرس وئقۇتقۇچىالرنى
فىزىكــا دەرســى بهرگهن، مهن ەئڭ
ـــل ـــدىغان ۋە ەئڭ قايى ھۆرمهتلهي
بولغـــان وئقۇتقۇچىالرنىـــڭ بىـــرى
بولغــــــان ۇئســــــتازىم غاپپــــــار

مهن داۋاملىـق.  ائبدۇلغېنى ىئـدى
گه چىقىــپەئگهر مهن چهت ەئلــ«

كهتمىــگهن بولــسام، ائشــۇ غاپپــار
ائكــا ۇئچرىغــان ائدالهتــسىزلىككه

، دەپ»مهنمۇ ۇئچرىغـان بـوالتتىم
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ائلـدىنقى كـۈنى مهن.  وئياليتتىم
فېـۋرال-24بۇ ائكىمىزنىـڭ مۇشـۇ 

ـــۈنى  ـــدە73ك ـــشىدا ۈئرۈمچى  يې
ۋاپات بولغىنىنى ائڭالپ، ىئنتـايىن

.ىئنتــايىن ائزابالنــدىم. قــايغۇردۇم
ىڭ ياتقان يېرى جهننهتتهمهرھۇمن
ـــاي ـــشىمچه،.)  بولغ ـــڭ بىلى مېنى

پۈتۈن جۇڭگو بويىچه شـۇ چاغـدا
ــدا ــا تىلى ائلىــي مهكتهپــته ۆئز ائن
دەرس ۆئتهلهيـــــدىغان يهرلىـــــك
ــۇرالرال ــن پهقهت ۇئيغ مىللهتلهردى
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ـــار ىئـــدى ـــاائرىپى.  ب ـــۇر م ۇئيغ
ــــاراملىق ھــــازىرغىچه نۇرغــــۇن ي
.كىــــــــشىلهرنى يېتىلــــــــدۈردى

ۇئيغـــۇرالر دۆت«مهســـىلهن، مهن 
دېــــــگهن» ەئمهس، ەئقىللىــــــق

يازمامدا تىلغا ائلغان كىـشىلهرنىڭ
ــڭ ــۇر ماائرىپىنى ــسى ۇئيغ كۆپىنچى
مهھسۇلى بولۇپ، مهنمۇ شـۇالرنىڭ

قىسقىسى، ھازىرقى مهسـىله.  بىرى
»ۇئيغۇر ماائرىپىنى بهرپا قىلىـش«

ھــازىرقى مهســىله. قىلىــش ەئمهس
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ائللىقاچــان بهرپــا بولــۇپ بولغــان
. ماائرىپىنىڭ يوق قىلىنىشىۇئيغۇر

پۈتۈن ۇئيغۇرالر دۇچ كهلـگهن بىـر
ۇئيغـۇر«كهسكىن مهسىله بولـسا، 

مـــاائرىپىنى قوغـــداپ ۋە ســـاقالپ
مهن ھهر.  تىن ىئبارەتتۇر» قېلىش

ــۇ ــشىمىزنىڭ ب ــۇر قېرىندى ــر ۇئيغ بى
ــا ــداق ۋاقىتت ــېچ قان ــى ھ ھهقىقهتن
ەئســتىن چىقىرىــپ قويماســلىقىنى

 . ۈئمىد قىلىمهن
ـــڭ ەئڭ  مهن  ەئمـــدى يازمامنى
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ــانچه ــر ق ــشىدا تهســۋىرلىگهن بى بې
ۇئيغـــــۇر يـــــازغۇچىالر قىلغـــــان
.ســـــۆزلهرگه قايتىـــــپ كـــــېلهي
مېنىڭچه ھـازىر ۇئيغـۇر ماائرىپىـدا
مىللهتكه ىئنتايىن ېئغىر زىيانالرنى
ېئلىپ كېلىدىغان بۇزغۇنچىلىقالرنى
كهلتـــــــۈرۈپ چىقىرىۋاتقـــــــانالر
ائساســهن مۇنــداق ۈئچ خىلــدىكى

ۇئيغــــۇرالر ۈئچــــۈن:  هركىــــشىل
ــۇۋاتقىنى ــوڭ بول ــرى ەئڭ چ خهتى
بىرىنچى خىلدىكى كىشىلهر بولۇپ،
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ـــر ـــۇ يهردە بى ـــسىدا ب ۇئالر توغرى
ــق ەئمهس ــيىش مۇۋاپى ــه دې .نهرس
شـــۇڭا مهن وئقۇرمهنلهرنىــــڭ ۆئز
ــۇ ــېلىپ، ب ــۇرىنى ىئــشقا س تهپهكك
ــــــرى ــــــى ۆئزلى ــــــوش وئرۇنن ب

 . توردۇرىۋېلىشىنى سورايمهن
ــس ــى خىلدىكى ى ەئمهل ىئككىنچ

ـــــــــدىن ۋاز ۈئچـــــــــۈن ھهممى
ــــدىكىغان، ەئمهل ۈئچــــۈن كېچى
ھهممىنـــى قۇربـــان قىلىــــدىغان،
ـــــــاىئي ۋە ـــــــىي، ىئجتىم سىياس
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ىئقتىسادىي وئرنى يـۇقىرى بولغـان
بىلهن ساپاسـى ناھـايىتى تـۆۋەن،
روھىيىتــى ناھــايىتى چىرىكلىــشىپ

بۇالرنىڭ سانى.  كهتكهن ۇئيغۇرالر
ـــۆپ ەئمهس ـــانى. ك ـــڭ س ۇئالرنى

 پىرسـهنتىنىمۇ5وپۇسىنىڭ ۇئيغۇر ن
لـــــــېكىن ۇئالر. ىئگىلىمهيـــــــدۇ

باشـــقىالرنىڭ ىئنتـــايىن كۈچلـــۈك
ــــۇپ، ــــورالى بول ــــدىلىنىش ق پاي
ۇئالرنىڭ مىللهتـكه كهلتۈرۈۋاتقـان
زىيــانلىرى ىئنتــايىن زور، ىئنتــايىن
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ۇئالر كهلتـۈرۈپ.  ېئغىر بولۇۋاتىدۇ
ـــڭ ـــۇن زىيانالرنى ـــان نۇرغ چىقارغ
ــــــــــىدە ــــــــــى كهلگۈس وئرنىن

مهن بـۇ. لغىلى بولمايدۇتولدۇرۇۋا
ـــاتال ـــشىلهرگه ھاي ـــدىكى كى خىل
ـــېمهن ـــاتتىق غهزەپلىن ـــسام ق .بول
ــرەتلىنېمهن ــايىن نهپ .ۇئالرغــا ىئنت
خۇدايىم بۇيرۇسـا تـارىخ ۇئالرنىـڭ

 .  تېگىشلىك جاجىسىنى بېرەر
ـــــــــم ـــــــــسى، بىلى   ۈئچىنچى
قهھهتچىلىكىدە ياشاشـقا مهجبـۇر
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بولغان بىر قىسىم ۇئيغۇر ەئمهل ۋە
بـۇ كىـشىلهرنىڭ.  ھلىلىرىبىلىم ەئ

مېڭىسى يهرلىك مىلـلهت مـاائرىپى
ۋە ائنا تىل توغرىسىدىكى تارىخىي

ســـاۋاقالر ۋە ھـــازىرقى-تهجـــرىبه
زامان ىئلمىـي نهزەرىيىلىـرى بىـلهن

ۇئالرنىـڭ بـۇ—قورالالنغان ەئمهس
جهھهتتىكــــــى ۇئچۇرالرغــــــا ۋە
بىلىمــــــلهرگه ىئــــــگه بولــــــۇش

ـــچه يـــوق ـــۇ.  ىئمكـــانىيىتى ائن ب
پهن-ىكــــــــى ىئلىــــــــمجهھهتت
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ەئگهر(بىلىمرىــدىن خهۋىــرى يــوق 
مهن چهت ەئلــــــدە بولمىغــــــان
بولـــسام، يـــاكى ىئنگلىـــز تىلىنـــى
ـــگهن ـــا بىلمى ـــدەك پۇخت ھازىرقى
ــدا ــۇنداق يازمىلىرىم ــسام، مۇش بول
پايــــــدىلىنىۋاتقان ۇئچۇرالرغــــــا
ېئرىـــــشىش مـــــاڭىمۇ مـــــۇمكىن

ىئمكــانىيىتى).  بولمىغــان بــوالتتى
مۇ ۇئالربارالر بار دېگهن تهقـدىردى

بۇنداق بىلىملهرگه ائنچه قىزىقىـپ
شۇنداق تۇرۇقلۇق، بـۇ.  كهتمهيدۇ



198 

ــك ەئمهل ــدىكى ھهر دەرىجىلى خىل
قـوش تىللىـق«ەئھلىلىرى باشقىالر 

ىئشىدا تـۈزۈپ چىققـان» ماائرىپ
ـــــى پهقهت ۆئز ـــــا اليىھىلهرن خات
ــا ــاكى ۆئز خىيالىغ ھېســسىياتىغا ي

ۇئالرنـــى.  تـــايىنىپال قولالۋاتىـــدۇ
ياكى.  ېرىپ تهستىقالۋاتىدۇائۋاز ب

دوپپىـــسىنى«بولمىـــسا، باشـــقىالر 
ــشىنى كېــسىپ» ەئكهل ــسه، بې دې

ــدۇ ــپ بېرىۋاتى ــىلهن،.  ائپىرى مهس
ۇئالر ۇئيغۇر باشـالنغۇچ مهكتهپنـى
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ــــــلهن ــــــتهپ بى ــــــزۇ مهك خهن
بىرلهشــتۈرۈپ، ۇئنىــڭ مــۇدىرىنى
خهنــــزۇدىن قىلىـــــش، ۇئيغـــــۇر
ــــــى ۋە ۆئز ــــــالىلىرىنى ۆئز ۆئي ب

راق جـايالردىكىجهمىئيىتىدىن يىـ
ــدىغان ــته وئقۇي ــاقلىق مهكتهپ يات

سـىنىپىدىن-1قىلىش، باشـالنغۇچ 
ـــنىال ـــزۇ تىلى باشـــالپ پهقهت خهن
ىئــشلىتىش، ۇئيغــۇر ېئلىپبهســىنى

ســــــــىنىپىغا-3باشــــــــالنغۇچ 
ـــپ ـــلىك قىلى ـــۆچمىگىچه دەرس ك
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ۆئتمهسلىك دېگهندەك ھېچ قانداق
ىئلمىـــي ائساســـى يـــوق خاتـــا
ـــپ ـــۈزۈپ چىقى ـــهتلهرنى ت سىياس

مهن يــۇقىرىقى(غــا قويۇۋاتىــدۇ يول
ەئھۋالالرنى توردىكى ىئنكاسالردىن

ــدىم ــازىر).  بىل ــهۋەبتىن ھ ــۇ س ش
ــدىكى ــۇر مهكتهپلىرى نۇرغــۇن ۇئيغ

قـــوش تىللىـــق«بـــالىالر ۈئچـــۈن 
ــپ ــۆز » ماائرى ــگهن س پهقهت«دې

»خهنزۇ تىلىنىال ۆئگىنىش ماائرىپى
يهنى ھېچ.  بولۇپ قالغىلى تۇرۇپتۇ
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ــ ــاۋاتى چىقمىغ ــداق س ــاتقان ان ي
ـــدا باشـــالنغۇچنىڭ ائساســـىي تىل
بىلىملىرىنى ۆئگىنىپ ھهزىم قىلىـش
مـــۇمكىن بولمـــاي، خېلـــى كـــۆپ
ســــاندىكى ۇئيغــــۇر مهكــــتهپ

ــــۇ ــــڭ وئق ــــۇش-بالىلىرىنى وئقۇت
پاائلىيىتى خهنزۇ تىلىنى ۆئگىـنىش
ـــالغىلى ـــۇرۇپ ق ـــسىدىال ت سهۋىيى

ـــۇ  ـــسالى(تۇرۇپت ـــر مى ـــڭ بى بۇنى
ــــڭ ــــۇ يازمامنى ــــۈپىتىدە مۇش س

ى بىـر توردىـشىمىزنىڭائخىرسىدىك
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ــڭ ــۆرۈپ بېقى ــىنى ك ــۇ).  ىئنكاس ب
خىلــدىكى ەئمهل ەئھلــى ەئمهس
كىشىلهر بولسا ۆئز خىيالىغـا يـاكى
ۆئز ھېســـــــسىياتىغا تايىنىـــــــپ

رەسـمىي.  قااليمىقان سۆزلهۋاتىدۇ
بولمىغـــان شهخـــسىي ســـورۇنالردا
ۇئنداق سۆزلىسه مېنىڭچه مهسـىله

ـــېكىن، ۇئنـــداق. چـــوڭ ەئمهس ل
ـــــققاراشـــــالرنى ي ـــــپ، خهل ېزى

ىئچىدىكى يـۇقىرى نوپـۇزى بىـلهن
ېئــالن قىلــسا، ۇئنىــڭ مىللهتـــكه
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ــۆۋەن ــدىغان زىيىنىنىمــۇ ت يهتكۈزى
مهن بـــۇ.  چـــاغلىغىلى بولمايـــدۇ

خىلدىكى كىـشىلهرنى ەئيىبلهشـنى
ــايمهن ــسىچه،.  خالىم ــڭ ەئك ۇئنى

ــــــۇر ــــــا چوڭق ــــــڭ ۇئالرغ مېنى
لــېكىن مهن.  ھېــسداشلۇقىم بــار

ــــاتتىق ائغرىنمــــا ــــن ق يۇئالردى
ـــايمهن ـــاتتىق.  تۇرالم ـــا ق ۇئالرغ

مېنىـــڭ. ېئچىنمـــاي تۇرالمـــايمهن
ۇئالرغا دەيدىغىنىم، يېڭى ىئـشنىڭ
ـــــى ـــــداق ىئـــــش ىئكهنلىكىن قان
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.چۈشهنمىــسىڭىز، ۇئنــى قوللىمــاڭ
ــــى تهســــتىقلىماڭ ــــوغرا. ۇئن -ت

ــز تېخــى ھــېچ ــالۇقىنى ۆئزىڭى خات
ـــگهن، ـــىنىپ يهتمى ـــداق چۈش قان
ـــۇرۇن تـــوغرىلىقى ىئـــسپاتلىنىپ ب

 ىئشالرنى يېڭى سىياسهتباقمىغان
ــا ــدە يولغ ــتمهڭ ھهم ــپ بېكى قىلى

ىئلمىــي.  قويــۇپ ىئجــرا قىلمــاڭ
ائساسىنى بىلمىـسىڭىز، قااليمىقـان

 .  سۆزلىمهڭ
 مهن ۇئيغــۇر پــاراڭ ســورۇنلىرىدا
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ەئڭ كــــــــۆپ ىئــــــــشلىتىدىغان
مېنىـــڭ بـــۇ«ســۆزلهرنىڭ بىرســـى 

جهھهتته ھېچ قانداق بىلىمىم يوق
ـــكهن ـــى»ىئ ـــۇپ، يهنه بىرس ، بول

مېنىڭ بۇنداق ىئـشالردىن ائنـچه«
ـــكهن ـــوق ىئ ـــرىم ي ـــن» خهۋى دى

بـۇ سـۆزلهرنى ائمېرىكـا،.  ىئبارەت
ياپونىيه ۋە ياۋروپادىكى تهرەققىي
تاپقــان دۆلهتلهردىكــى كىــشىلهرمۇ
.ناھــــايىتى كــــۆپ ىئــــشلىتىدۇ
بىلمىگهننــى بىلمهيــمهن، دېــسىڭىز
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ـــدۇ ـــۈزىڭىز تۆكۈلمهي ـــز ي .ھهرگى
ــــىر ــــا تهس ــــز ائبرۇيىڭىزغ ھهرگى

ۇئنىــــڭ ەئكــــسىچه. يهتمهيــــدۇ
ســـىزنىڭ كىـــشىلهر كۆڭلىـــدىكى
.وئرنىڭىـــــز تېخىمـــــۇ ۆئســـــىدۇ
ــــان ــــىزگه بولغ ــــشىلهرنىڭ س كى

مهن. ھــۆرمىتى تېخىمــۇ ائشــىدۇ
چهت ەئلـــــــدە ماگىـــــــستىرلىق
ــر ــان بى ــچه وئقۇغ ــۋانىنى ائلغى ۇئن
ـــر ـــۇرالردىن بهزى بى ـــانچه ۇئيغ ق
ىئــشالر، بولۇپمــۇ تــارىخىي ىئــشالر
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ىنىمدا،توغرىـــسىدا ســـوال ســـورىغ
ۇئالر جـــــــاۋابنى بىلمىـــــــسىمۇ
قااليمىقــان بىــر نهرســىلهرنى دەپ،
ۆئزلىرىنـــــى بىلىملىـــــك قىلىـــــپ
كۆرسىتىشكه تىرىـشتقان ىئـشالرنى

مهن ۇئالردىــــــن. ۇئچــــــراتتىم
.ناھــــــايىتى ۈئمىدســــــىزلهندىم
سىزنىڭ ېئتىراپىڭىزدا سـىز ياخـشى

ســىز. كۆرىــدىغان ائدەمــلهر بــار
ىزسـ. ىئشىنىدىغان ائدەملهرمۇ بـار

ــــش ــــۇھىم ىئ ــــايىن م ــــر ىئنت بى
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توغرىـــسىدا مهســـلىھهت سوراشـــقا
موھتـــاج بولـــۇپ قالغانـــدا، ســـىز
قايسىسىنىڭ قېشىغا بارىـسىز؟ سـىز
ـــى ـــسىنىڭ قىممىت ـــۈن قايسى ۈئچ
ــــــــۇقىرى؟  مهن ــــــــرەك ي بهك
باشـــــقىالرنىڭ مېنـــــى ياخـــــشى
ـــــدا ماڭـــــا كۆرۈشـــــىگه قارىغان
ـــــرەك ەئۋزەل ـــــشىنى بهك ىئشىنى

ــۆرىمهن ــۇقىرىقى.  ك ــىز ي ەئگهر س
ــرى-3 ــشىلهرنىڭ بى ــدىكى كى خىل

بولــــسىڭىز، ســــىزمۇ مىللهتنىــــڭ
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تهقـــدىرى بىـــلهن مۇناســـىۋەتلىك
چــوڭ ىئــشالردا باشــقىالر ىئشهنــسه
ـــرى ـــڭ بى ـــدىغان ائدەملهرنى بولى

 . بولۇشقا تىرىشىپ بېقىڭ
ــــــسىپاللىق« ۇئيغــــــۇرالر  پرىن

ىئشالردا چوقۇم ىئلمىـي پوزىتـسىيه
دېگهنـــــگه» بولۇشـــــى كېـــــرەك

كـــــۆپوئخـــــشاش ســـــۆزلهرنى 
بــــــۇ يهردىكــــــى. ىئــــــشلىتىدۇ

دېگهن نېمه،» پرىنسىپاللىق ىئش«
چۈشىنېمـــسىز؟  ســـتېفېن كـــوۋېي
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ــــــزچه (  Stephen«ىئنگلى
Covey« (ــــڭ ــــدى ۆئزىنى ەئپهن

ىئش ۈئنۈمى يۇقىرى كىشىلهرنىڭ«
دېــگهن كىتابىــدا» يهتــته ائدىتــى
پرىنــسىپ بىــلهن: مۇنــداق دەيــدۇ

ـــــــشى ـــــــۆز قارى قىمـــــــمهت ك
ىـۋېلىشوئتتۇرىسىدىكى پهرقنى بىل

ــــايىن مــــۇھىم پرىنــــسىپ. ىئنت
دېگىنىمىز تهبىـى قـانۇنىيهتلهردىن

ۇئ بىز ۈئچۈن بىر تاشقى.  ىئبارەت
نهرسه بولۇپ، ۇئ ائخىرقى ھېسابتا
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ــــــــڭ ــــــــڭ ھهرىكىتىمىزنى بىزنى
نهتىجىــسىنىڭ قانــداق بولۇشــىنى

قىممهت كۆز قارىـشى.  بهلگىلهيدۇ
ۇئ.  بىز ۈئچۈن ىئچكـى نهرسـىدۇر

 ھهمدە بىزنىڭسۇبيېكتىپ بولىدۇ،
ھهرىكىتىمىـــــزگه يېتهكچىلىـــــك

مهن.  قىلىــدىغان رولنــى ۆئتهيــدۇ
كىــــــــشىلهرنىڭ پرىنــــــــسىپنى
ـــگه ـــر دەرىجى ـــدىغان بى قهدىرلهي
.يېتىــــشىنى ۈئمىــــد قىلىــــمهن
شــۇنداق بولغانــدىال ســىز ھــازىر
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ـــــگه ـــــان نهتىجى ـــــد قىلغ ۈئمى
ېئرىشهلهيسىز، ھهمدە شۇ ائرقىلىق
ــــــــۇ زور ــــــــىدە تېخىم كهلگۈس

ــلهرگه ــۇنهتىجى ــشىش ۈئچۈنم  ېئرى
ـــــسىز ـــــول ائچاالي ـــــڭ.  ي مېنى

ـــش« ـــۈك ىئـــش قىلى ـــا» ۈئنۈمل ق
.بېرىـــدىغان ېئنىقلىمـــام ەئنه شـــۇ
ھهر بىـــر ائدەمنىـــڭ، جۈملىـــدىن
جىنــايهتچىلهرنىڭمۇ قىمــمهت كــۆز

قىممهت كـۆز قارىـشى.  قارىشى بار
كىــــــــشىلهرنىڭ ھهرىكىتىنــــــــى
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پرىنسىپ بولـسا ائشـۇ.  باشقۇرىدۇ
ىنىڭھهرىكهتلهرنىــــڭ نهتىجىــــس

ـــدۇ ـــداق بولۇشـــىنى بهلگىلهي .قان
بىزنىڭ. پرىنسىپ بىزگه بېقىنمايدۇ
يـوق،-ۇئنىڭدىن خهۋىرىمىز بارمۇ
يـوق،-بىز ۇئنـى قوبـۇل قىلىمىزمـۇ
يـــوق،-بىـــز ۇئنـــى يـــاقتۇرىمىزمۇ
ــــشىنىمىزمۇ ــــا ىئ ــــوق،-ۇئنىڭغ ي

يــوق-ۇئنىڭغــا بــوي ســۇنىمىزمۇ
ــداق بولۇشــىدىن دېگهنلهرنىــڭ قان

ز رولىنــىقهتىئيــنهزەر، پرىنــسىپ ۆئ
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مهن شـۇنى.  جارى قىلدۇرۇۋېرىدۇ
ــــى، ــــۇپ يهتتىمك ــــۇر تون چوڭق
ـــــارلىق گـــــۈزەل ـــــك ب كهمتهرلى
ـــــــسىدۇر ـــــــڭ ائنى .ەئخالقالرنى

ــك  ــشالرنى كــونترول«كهمتهرلى ىئ
ىئـشالرنى. قىلىدىغىنى بىـز ەئمهس

.كــونترول قىلىــدىغىنى پرىنــسىپ
شۇڭا بىز ۆئزىمىزنى پرىنسىپقا ائتـا

 غـۇرۇر. ، دەيدۇ»قىلىشىمىز كېرەك
ىئشالرنى ىئـدارە قىلغـۇچى«بولسا 

بىزنىـڭ قىمـمهت كـۆز. دېگهن بىـز
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قارىــشىمىز بىزنىــڭ ھهرىكىتىمىزنــى
ىئدارە قىلىدىغان بولغاچقا، بىز ۆئز
ھاياتىمىزنى ۆئزىمىز خالىغان يـول
ـــدۇ ـــساق بولۇۋېرى ـــلهن ياشى ،»بى

سـىز ائشـۇنداق قىلـسىڭىز.  دەيدۇ
ــــېكىن، ســــىزنىڭ. بولۇۋېرىــــدۇ ل

ڭىزنىـــــڭ نهتىجىـــــسىنىھهرىكىتى
ــشىڭىز ــۆز قارى ســىزنىڭ قىمــمهت ك
.ەئمهس، پرىنــسىپالر بهلگىلهيــدۇ
ــــسىپالرنى ــــز پرىن ــــقا بى شۇڭالش

ــرەك ــشىمىز كې ــن.  (قهدىرلى ەئركى
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ىئنگلىز تىلىدا: سىدىقنىڭ ىئزاھاتى
ــگهن» قىمــمهت كــۆز قارىــشى« دې

دېـگهن» قهدىـرلهش«سـۆز بىـلهن 
ــرال  ــۆزگه بى دېــگهن» value«س
 ). تىدۇسۆزنى ىئشلى

  مهن بۇ بىـر ائبـزاس سـۆزنى بـۇ
ـــستۇرۇپ ـــېمه ۈئچـــۈن قى يهرگه ن
ــــڭ ــــسىز؟  مېنى ــــدۇم، بىلهم قوي
ـــر ـــداق بى ـــال مۇن ـــسىتىم يهنى مهق
:نهرســــىنى تهكىــــتلهپ قويــــۇش
ـــــارلىق كهڭگـــــېس خـــــانىم قات
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خهلقائرالىق مۇتهخهسسىـسلهر بىـر
ــان  ــپ بارغ ــۈر ېئلى ــېس(ۆئم كهڭگ

) ياشتىن ھالقىپتۇ60خانىم ھازىر 
 تهتقىقـــاتالر ائساســـىداىئلمىـــي

ــــي خۇالســــىلهپ چىققــــان ىئلمى
نىــــڭ» پرىنــــسىپالر«يهكــــۈنلهر 

كونتروللــــۇقى بىــــلهن ۋۇجۇدقــــا
چىققـــان ىئـــشالر بولـــۇپ، ھـــازىر
ــــــا ــــــدا يولغ ــــــۇر دىيارى ۇئيغ

قــوش«قويۇلۇۋاتقــان ائتــالمىش 
تــۈزۈمى بولــسا» تىللىــق ماائرىــپ
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قىمــمهت كــۆز«بهزى بىــر غهيرىــي 
ـــشى ـــدە» قارى ـــڭ يېتهكچىلىكى نى

ــىلهردۇر ــگهن نهرس ــدانغا كهل .مهي
»قىمــمهت كــۆز قارىــشى«بۇنــداق 

ـــــــان ـــــــپ چىقق ـــــــن كېلى دى
ــــــۋىتىنى ــــــڭ ائقى ھهرىكهتلهرنى
كـــــونترول قىلىـــــدىغىنى ائشـــــۇ

بولغاچقا، ۇئنىڭدىن» پرىنسىپالر«
ــان ــستاپلىنىپ بولغ ــۇرۇن ىئ ائللىب
ائقىـــۋەتلهرگه وئخـــشاش يامـــان
ــــپ، ــــپ چىقى ــــۋەتلهر كېلى ائقى
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. ا ۇئچرايدۇۇئيغۇرالر ۋەيرانلىقق
 قېتىملىـــق4 مېنىـــڭ ائلـــدىنقى 

ـــور ـــۇر ت ـــا ۇئيغ ـــا قارىت يازمامغ
ــالردا ــان ىئنكاس ــرىگه يېزىلغ بهتلى

بىـز قانـداق«نۇرغۇن وئقـۇرمهنلهر 
دېـگهن سـوالنى» قىلىشىمىز كېرەك

مهن ۆئزۈم.  كــۆپ قېــتىم ســوراپتۇ
چهت ەئلــــــــدە تۇرۇۋېلىــــــــپ،

ائنداق قىلىڭالر،«ۋەتهندىكىلهرگه 
دېـسهم مۇۋاپىـق» رمۇنداق قىلىڭال
ـــــسام. بولمايـــــدۇ ـــــداق قىل ۇئن
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ــولىمهن ــان ب ــسىزلىك قىلغ .ائدالهت
شــــۇڭا مهن ھــــازىرغىچه پهقهت
قــانۇن ىئچىــدە تــۇرۇپ قىلغىلــى
ــا ــدىغان بهزى ىئــشالرنىال تىلغ بولى

ــۈم ــپ ۆئتت ــى.  ېئلى ــازىر قىلغىل ھ
ــشالردىن ــۇنداق ىئ ــدىغان ائش بولى

ۇئنىـڭ بىـرى،.  يهنه ىئككىسى بـار
لىك مىلـلهت مـاائرىپىيهر«مېنىڭ 

ھهققىـدىكى بـارلىق» ۋە ائنا تىـل
يازمىلىرىمنى بىرلهشتۈرۈپ، بېسىپ
چىقىرىشقا قۇاليلىق بىر ھـۆججهت
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ـــپ تهييـــارالپ  مهســـىلهن،(قىلى
خهتلىرىنــــــى كىچىــــــك، قــــــۇر
،)ائرىلىقلىرىنـــى ىئخچـــام قىلىـــپ

ۇئنـــى بېـــسىپ چىقىرىـــپ، ۇئنـــى
ــــپ ساھهســــىدە ــــۇر ماائرى ۇئيغ

كىچىـك-چوڭىئشلهۋاتقان بارلىق 
ـــــر ـــــدارالرغا بى ـــــۇر ەئمهل ۇئيغ
ـــرىش .نۇســـخىدىن يهتكـــۈزۈپ بې
ەئگهر بــــۇ يــــازمىالرنى ەئيــــنهن
تارقىتىش سىزنى سهل ەئنـسىرىتىپ
قويىدىغان بولسا، ۇئنىڭدىكى مهن
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ـــــڭ ـــــقان مهزمۇنالرنى ۆئزۈم قوش
ـــــــسىنى ېئلىۋەتـــــــسىڭىز ھهممى

ـــدۇ ـــڭ ىئـــسمىمنى.  بولۇۋېرى مېنى
ـــدۇ .ۆئچۈرۈۋەتـــسىڭىزمۇ بولۇۋېرى

 نهپهر4شــۇنىڭ بىــلهن ۇئ پهقهت 
خهلقائرالىق مۇتهخخهسىـسلهرنىڭ
ـــــسى ـــــسىنىڭ قىسقارتىلمى ماقالى

ــدۇ ــپ. بولى ــىزنىڭ ائپىرى ەئگهر س
بېرىـــشىڭىز دېگهنـــدەك قۇاليلىـــق
ەئمهس ياكى ەئندىشىـسىز ەئمهس
بولــسا، ۇئنــى ســىزنىڭ ەئندىــشىگه
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يولۇقمايـدىغان تونۇشـىڭىز، يــاكى
تونۇشىڭىزنىڭ تونۇشـى يهتكـۈزۈپ

ىئـــشقىلىپ مېنىـــڭ بـــۇ. بهرســـۇن
يهردىكــــى ۈئمىــــدىم، ۇئيغــــۇر
مــاائرىپى ساھهســىدىكى ۇئيغــۇر
ــۇ ــدا ب ــدارالر ھــېچ بولمىغانب ەئمهل
ماقالىنى بىر قېتىم وئقـۇپ قويغـان

ــــسا ــــازمىالرنى.  بول ــــۇ ي مهن ب
ـــۈن ۆئزۈمنىـــڭ ـــارالش ۈئچ تهيي
ـــۈنلىرىنى ـــش ك ـــۇن دەم ېئلى نۇرغ

ۆئزۈمنىـڭ كهسـپىي. سهرپ قىلدىم
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ـــىدە ـــيساھهس ـــزچه ىئلمى  ىئنگلى
ـــاله يېزىـــپ ېئـــالن قىلىـــش ماق
ـــسمىنى ـــر قى پۇرســـهتلىرىنىڭمۇ بى

بولــــسا بــــۇ.  قۇربــــان قىلــــدىم
ـــۇق ـــدىن تول ـــڭ كۈچى يازمىالرنى

ـــــــــساق ـــــــــۇر.  پايدىالن ۇئيغ
ــا ــدەك خات ــدىكى ھازىرقى ماائرىپى
ــشىدا، ــش ىئ ــهتنى ۆئزگهرتى سىياس
ائدەتتىكــى پــۇقراالر قىالاليــدىغان

ن ىئشالرمۇقىاللمايدىغا. ىئشالر بار
بىر قىـسىم ىئـشالرنى چوقـۇم. كۆپ
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ۇئيغــۇر ەئمهلــدارلىرى ائرقىلىقــال
شۇڭا.  ۋۇجۇدقا چىقارغىلى بولىدۇ

ۇئالر ھــــــــــازىرقى زامــــــــــان
ماائرىپـــــــــــــــــــــشۇناسلىقى،
ــــــــــــــــــشۇناسلىقى، جهمىئيهت
تىلــشۇناسلىقى ۋە پــسىخولويهسى
ــــــۇ يېڭــــــى ساھهســــــىدىكى ب
بىلىملهردىــــن خهۋەردار بولـــــۇپ

 . قالغان بولسا
 بىر ىئش، شىنجاڭ ماائرىپ  يهنه

ائينىـڭ-2يىلـى -2009نازارىتى 
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ائپتونــوم رايوننىــڭ«كــۈنى -18
ــــــپ ــــــك ماائرى ۇئزۇن مهزگىللى
ىئسالھاتى ۋە ماائرىپنى تهرەققىـي
قىلــدۇرۇش پىالنىغــا پىكىــر ېئلىــش

بـۇ.  نى ېئالن قىلىپتـۇ»ۇئقتۇرۇشى
ۇئقتۇرۇش توغرىـسىدا تۆۋەنـدىكى
رتور بهتلىرىدە تهپـسىلىي ۇئچـۇرال

 : بار ىئكهن
http://bbs.salkin.cn/read.php

?tid-60986.html  
http://bbs.salkin.cn/read.php
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?tid-61093.html  
مهن بـــــــــۇ پاائلىيهتنىـــــــــڭ
ــــــسىنىڭ ــــــهمىمىيلىك دەرىجى س
.قانچىلىك ىئكهنلىكىنى بىلمهيـمهن
ەئگهر دىيارىمىزدىكى كهڭ ۇئيغـۇر
خهلق ائممىـسى مۇۋاپىـق كۆرسـه،

دىن بهرمهي،بـــۇ پۇرســـهتنى قولـــ
نـــۆۋەتتىكى ماائرىـــپ سىياســـىتى
كهلتــۈرۈپ چىقىرىۋاتقــان يامــان
ــى خهۋەردار ــۋەتلهردىن ۇئالرن ائقى

ــــسا ــــان بول ــــپ قويغ مهن.  قىلى
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ەئسلىدە بـۇ قېـتىم سـهل ۇئزۇنـراق
ۋاقىـــت ســـهرپ قىلىـــپ، ھېلىقـــى

 بهتلىــك ماقالىنىــڭ30ىئنگلىــزچه 
قالغان قىـسمىنى ۇئشـبۇ يازمامـدا

ـــرەي، دەپ وئ ـــۇق بې ـــانتول يلىغ
لېكىن يـۇقىرىقى پۇرسـهت.  ىئدىم

ــا، مهن ــۇھىم بولغاچق ــايىتى م ناھ
ــــــــنى ــــــــى كېچىكتۈرۈش ۋاقىتن

بولـــــسا بـــــارلىق.  خالىمىـــــدىم
وئقۇرمهنلهرنىڭ بۇ ىئشقا جىـددىي

تهلهپ بېرىـشكه-قارىشىنى، پىكىـر
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ائكتىــــپ قاتنىشىــــشىنى ۈئمىــــد
 .  قىلىمهن

ــــڭ -2   ــــدىكى-21ائينى كۈنى
»ايرىمىخهلقائرالىق ائنا تىـل بـ«

مۇناســـــىۋىتى بىـــــلهن ۇئيغـــــۇر
ــالر ــۇن قېرىنداش ــدىكى نۇرغ دىيارى
ناھـــايىتى ياخـــشى يــــازمىالرنى
تهييــارالپ ۇئيغــۇر تــور بهتلىرىــدە

بېـــــزىلهر ھهتتـــــا ۆئز. بېرىپتـــــۇ
ـــــــسۇس ـــــــدە مهخ مهكتهپلىرى

ــۇ ــاائلىيهت ۆئتكۈزۈپت مهن بــۇ. پ
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ـــال ـــايىتى خۇش ـــدىن ناھ ەئھۋال
بىر خىـل يېڭىلىـق ھـېس.  بولدۇم

 مۇشـــــۇ پۇرســـــهتتىن.قىلـــــدىم
پايــــدىلىنىپ، مهن چهت ەئلــــدە
ياشـــاۋاتقان ۇئيغۇرالرنىـــڭ بىـــرى
ـــلهن ائشـــۇ ـــۇش ســـۈپىتىم بى بول
ـــــــــۇر ـــــــــالرغا چوڭق قېرىنداش

 .  تهشهككۈرۈمنى بىلدۈرىمهن
ــــــــلى ــــــــدى ەئس   مهن ەئم
.ماقالىدىكى مهزمۇننى باشـاليمهن
ائلــــدىنقى قېتىمالردىمــــۇ تىلغــــا
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ائلغىنىمــــــدەك، ەئســــــلىدىكى
اقـاله ىئـسپات بېـرىشىئنگلىزچه م

خاراكتېرىـدىكى ماقـاله بولغاچقــا،
ــپ ــۇقتىنى چىقىــش قىلى ــانۇنىي ن ق
ېئلىــــپ بارغــــان مۇالھىزىلهرمــــۇ
ماقالىنىڭ خېلـى كـۆپ مهزمـۇنىنى

ــــــــدىكهن ۇئ. تهشــــــــكىل قىلى
مۇالھىزىلهر بۇرۇن دېيىلىپ بولغان
مهزمۇن ۈئسـتىدە بولغاچقـا، مهن
ــۇالھىزىلهرنى ائساســهن ــداق م ۇئن

ــــسقارتىۋە ــــۇقى ــــۇپ، ب تكهن بول
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ىئـشتىن وئقۇرمهنلهرنىــڭ خهۋەردار
. بولۇپ قېلىشىنى ۈئمىد قىلىمهن

 ىئرقىي قىرغىنچىلىق. 3
  بىز يۇقىرىدا ھۆكۈمران مىلـلهت
تىلىدا ېئلىپ بېرىلىدىغان ماائرىپ
يهرلىك مىللهت بالىلىرىغا ىئنتايىن
ــــپ ــــۋەتلهرنى ېئلى ــــان ائقى يام
ــــــا ــــــدىغانلىقىنى وئتتۇرىغ كېلى

ــدۇق ــداق. قوي ــز بۇن ــۇنداقال بى  ش
ــــۈك ــــايىن كۈچل ــــپ ىئنت ماائرى
ائسسىمىلياتـــــــسىيه تۈســـــــىنى
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ائلىدىغانلىقىنى، شـۇڭا ۇئ يهرلىـك
مىللهت تىلى بىلهن مهدەنىيىتىنىڭ
يوقىلىپ كېتىشىدە ىئنتايىن چـوڭ
ــــــان ــــــانلىقىنىمۇ باي رول وئينىغ

 .  قىلدۇق
ـــۆپىنچه ـــوقىتىش ك ـــداق ي   بۇن

مهدەنىيهت جهھهتتىكى«ەئھۋالدا 
ىئنگلىـزچه(» رقىي قىرغىنچىلىـقىئ
»cultural genocide«(،

ــدى ــي«.  دەپ ائتىلىــپ كهل ىئرقى
ـــق ـــۆزنى» قىرغىنچىلى ـــگهن س دې
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ــۇنجى بولــۇپ ــن ت ــاەل لهمكى راھ
ــڭ ــۇپ، ۇئنى ــان بول ــالپ چىقق وئي

»ىئرقىـي قىرغىنچىلىـق«قارىشىچه 
دېــگهن ســۆز پهقهت مىللهتلهرنىــڭ
ــــسمانىي ــــاكى جى ــــق ي فىزىكىلى

ىــــــشىغىالجهھهتــــــتىن يوقىتىل
ــــر ــــتىن، بى ــــان بولماس قارىتىلغ
مىللهتنىــڭ تۇرمۇشــىدا كهم بولــسا
بولمايـــــــدىغان نهرســـــــىلهرنىڭ
يوقىتىلىشىنىمۇ ۆئز ىئچىگه ېئلىـشى

بىــــر«بــــۇ يهردىكــــى .  كېــــرەك
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مىللهتنىــڭ تۇرمۇشــىدا كهم بولــسا
ـــــــىلهرنى ـــــــدىغان نهرس بولماي

ــــوقىتىش ــــۇ» ي ــــز ائش دېگىنىمى
مىللهتنــى ھۆكــۈمران مىللهتنىــڭ

ــگه ــسىيه قىلىــپىئچى  ائسسىمىليات
قوشۇۋېتىـــشنى مهقـــسهت قىلغـــان
بولۇپ، بىر مىللهتنىڭ مهدەنىيىتى،
تىلى، مىللىـي ھېسـسىياتى، دىنـى،
ـــــــۇقى ـــــــسادىي مهۋجۇتل ىئقتى
ــــــىي ۋە ــــــڭ سىياس قاتارلىقالرنى
ىئجتىمــاىئي قــۇرۇلمىلىرىنى بــۇزۇپ
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ب.  تاشالشنى ۆئز ىئچىـگه ائلىـدۇ
ىئرقىـــــــــي«د ت     نىـــــــــڭ 

قارشــــى تــــۇرۇشقىرغىنچىلىققــــا 
ــشىمى نــى تــۈزۈپ چىقىــش»كېلى

ـــــــدا،  ـــــــيهت«جهريانى مهدەنى
»جهھهتتىكى ىئرقىي قىرغىنچىلىـق
ۇئقـۇمى ناھـايىتى ۇئزۇن مۇنـازىرە

كىشىلىك ھوقۇق ۋە ب«.  قىلىنغان
ـــــــــــــــــــــېكرىتارىيات د ت س

ـــسى ـــلهپكى»باشقارمى ـــڭ دەس نى
ىئرقىي قىرغىنچىلىـق«ھۆججىتىدە 
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بىـــر گۇرۇپپـــا«گه » ھهرىكىتـــى
مهقسهتلىك ھالدا ۋەيرانىئنساننى 
ــــش ــــى» قىلى ــــگهن ېئنىقلىمىن دې

بهرگهن، ھهمــدە ۇئنــى جىــسمانىي
جهھهتتىكـــــــى، بىوئلـــــــوگىيه
جهھهتتىكــــــى ۋە مهدەنىــــــيهت
ـــق، دەپ جهھهتتىكـــى قىرغىنچىلى
.ۈئچ كـــــاتېگورىيىگه ائيرىغـــــان

ــدىكى  كــاتېگورىيه-3بۇنىــڭ ىئچى
مىللهتنىڭ ۆئزىگه خـاس مىللىـي«

ــران ق ــدىلىكىنى ۋەي ــشائالھى »ىلى
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دېگهننىمـــۇ ۆئز ىئچىـــگه ائلغـــان،
ھهمدە تۆۋەندىكى ىئشالرمۇ ائشـۇ

 : كاتېگورىيىگه كىرگۈزۈلگهن
ــدا) 1 ( ــۇرى ھال ــالىالرنى مهجب ب

باشـــــــقا بىـــــــر مىللهتـــــــكه
 . ائيالندۇرۇۋېتىش

بىر مىللهتنىڭ مهدەنىيىتىگه) 2 (
ــشىلهرنى ــدىغان كى ــك قىلى ۋەكىللى
ــدا ــستېمىلىق ھال ــۇرى ۋە سى مهجب

 . ىدىن قوغلىۋېتىشۆئز ماكان
ــــى) 3 ( ــــا تىلىن ــــڭ ائن ۆئزىنى
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خۇسۇسىي تۇرمۇشتا ىئشلىتىشنىمۇ
 . چهكلهش

ۆئز ائنــا تىلىــدا يېزىلغــان) 4 (
كىتابالرنى ياكى دىنىـي كىتـابالرنى
سىــستېمىلىق ھالــدا يوقىتىــۋېتىش،
ياكى يېڭى باسـما ماتېرىيـاللىرىنى

 . چىقىرىشنى چهكلىۋېتىش
ـــارىخىي) 5 ( ـــڭ ت ـــر مىللهتنى بى

ياكى دىنىي خـاتىرە ۋەسـىقىلىرىنى
ــۋېتىش ــدا يوقىتى ــستېمىلىق ھال سى
ياكى ۇئالرنى باشقا ىئشالر ۈئچـۈن
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تـارىخ، سـهنەئت يـاكى. ىئشلىتىش
دىنىي قىممهتكه ىئگه ھۆججهت ۋە
باشـــقا نهرســـىلهرنى سىـــستېمىلىق
. ھالدا يوقىتىش ياكى يۆتكىۋېتىش

مهدەنىيهت جهھهتتىكى ىئرقىي«
ــــق ــــڭب د» قىرغىنچىلى  ت     نى

ىئقتىساد ۋە جهمىئـيهت كونـسۇلى
تهرىپىــدىن تهييارالنغــان يهنه بىــر
قانۇننىـــڭ دەســـلهپكى اليىھىـــسى

ـــــۈزۈلگهن ـــــۇ كىرگ ۇئ.  ىئچىگىم
ـــــــڭ  ماددىـــــــسىدا-3اليىھىنى
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مهدەنىيهت جهھهتتىكـى ىئرقىـي«
قىرغىنچىلىــــق دېگىنىمىــــز بىــــر
مىللهتنىــڭ تىلــى، دىنــى، يـــاكى
مهدەنىيىتىنــى يــوقىتىش ۈئچــۈن

لىـــــپ بارغـــــان مهقـــــسهتلىكېئ
ــدۇ ــگه ائلى ــى ۆئز ىئچى »ھهرىكهتن
دېـــــيىلگهن بولـــــۇپ، ۇئنىڭغـــــا
ــــــــــدىكى ىئــــــــــشالرمۇ تۆۋەن

 : كىرگۈزۈلگهن
بىـــر مىللهتنىــــڭ ۆئز ائنــــا) 1(

تىلىنى كۈندىلىك تۇرمۇشىدا يـاكى
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ــــــشىنى ــــــتهپلهردە ىئشلىتى مهك
ـــدىكى ـــاكى ۆئز تىلى ـــلهش ي چهك

ــــاب ــــسىپ-كىت ــــالالرنى بې ژۇرن
ىتىــــشىنىچىقىــــرىش يــــاكى تارق

 . چهكلهش
ــــــــڭ ۆئز) 2( ــــــــر مىللهتنى بى

ــــسى، ــــسى، مۇزېيخانى كۇتۇپخانى
ـــرى، تـــارىخىي خـــاتىرە مهكتهپلى
مۇنـارلىرى، دىنىـي بىنـالىرى يــاكى
باشــقا مهدەنىــيهت ەئســلىھهلىرىنى
ىئشلىتىشىنى توسۇش ياكى بۇنداق
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 . نهرسىلهرنى يوقىتىۋېتىش
ــسىم ــر قى ــى بى ــېكىن، غهربتىك   ل

شى بىـلهن،ەئللهرنىڭ قارشى چىقىـ
مهدەنىيهت جهھهتتىكـى ىئرقىـي«

ۇئقــــــۇمى ەئڭ» قىرغىنچىلىــــــق
ـــڭ  ـــرى ب د ت نى ـــي«ائخى ىئرقى

قىرغىنچىلىققــــا قارشــــى تــــۇرۇش
.غـــا كىرگۈزۈلمىـــدى» كېلىــشىمى

قارشى چىققۇچىالرنىڭ ائساسـلىرى
 : مۇنۇالردىن ىئبارەت

ــسمانىي) 1 ( ــڭ جى ــر مىللهتنى بى



244 

ــشىنىڭ ــران قىلىنى ــتىن ۋەي جهھهت
ۇئالرنىڭ مهدەنىيىتىنىڭدەرىجىسى 

يوقىتىلىـــشىغا قارىغانـــدا تېخىمـــۇ
 . ېئغىر بولىدۇ

ـــى) 2 ( ـــيهت جهھهتتىك مهدەنى
ىئرقىي قىرغىنچىلىق نۇرغۇن ساختا

.  ەئرزلهرنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرىدۇ
ــــق«) 3 ( ــــي قىرغىنچىلى »ىئرقى

ــي ــى ىئرقى ــيهت جهھهتتىك مهدەنى
قىرغىنچىلىقنىمۇ ۆئز ىئچىگه ائلسا،

ـــــشىمىغان مه ـــــيهت ۋەوئخ دەنى
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تىلـــــــــدىكى مىللهتلهرنىـــــــــڭ
ائسسىمىلياتـــــسىيه قىلىنىـــــشىنى

 . چهكلهپ قويىدۇ
ــــۇكى، ــــرى ش ــــك يې   كۈلكىلى
ــر ــارلىق بى ــادا قات ائمېرىكــا ۋە كان
قىـــسىم دۆلهتلهردىـــن كهلـــگهن
ۋەكىللهر مهدەنىـيهت جهھهتتىكـى

ىئرقىـــي«ىئرقىـــي قىرغىنچىلىقنـــى 
قىرغىنچىلىققــــا قارشــــى تــــۇرۇش

زگهنـــــدەگه كىرگۈ» كېلىـــــشىمى
ــــــڭ ۆئزى ــــــك مىللهتلهرنى يهرلى
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ــــــشىدىن ۈئســــــتىدىن ەئرز قىلى
ــسىرىدى ــايىتى ەئن ــن. (ناھ ەئركى
كهڭگـــېس: ســـىدىقنىڭ ىئزاھـــاتى

 بهتلىــك كىتابىــدا800خانىمنىــڭ 
ـــشقا ـــۇقىرىقى ىئ ـــشىچه، ي ېئيتىلى
قارشى چىققـان دۆلهتـلهر ىئچىـدە

 .) جۇڭگومۇ بار ىئكهن
مهدەنىــــيهت جهھهتتىكــــى  «

نــى ب د ت» ىــقىئرقىــي قىرغىنچىل
ىئرقىــــي قىرغىنچىلىـــــق«نىــــڭ 

ــشىمى ــگه» كېلى ــستىنىڭ ىئچى تېكى
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كىرگۈزۈلمىگىنى ائشۇ كېلىـشىمنىڭ
ـــان ـــا قويۇلغ ـــدا وئتتۇرىغ يۇقىرى
سىياسهت ۋە ھهرىكهتلهرگه قارىتـا
قوللىنىش داىرىسىنى زور دەرىجىـدە

لــــېكىن،.  چهكــــلهپ قويــــدى
يىللىرىنىڭ ائخىرلىرىـدا ب-1940

ۇ كېلىـــــشىمىد ت     نىـــــڭ بـــــ
ــــان، ائز رەسمىيلهشــــكهندىن بۇي
ـــداش ـــى قوغ ـــانلىق مىللهتلهرن س
توغرىــسىدا باشــقا نۇرغــۇن مــۇھىم
ـــا ـــانۇنالر ۋۇجۇدق ـــق ق خهلقائرالى
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كهلگهن بولۇپ، ائسسىمىلياتـسىيه
سىياســىتى ھــازىر مۇناســىۋەتلىك
ــــت ــــلهرگه زى ــــائرا ۆئلچهم خهلق
ــۋال شــهكىللهندى ــدىغان ەئھ كېلى

ـــ( ـــور بهت ائدرې ـــىلهن، ت سىمهس
ــــىدا ــــڭ ائخىرس ــــۇ يازمىنى مۇش
بېــــــرىلگهن، ب د ت     نىــــــڭ

يىلىــــــدا ماقۇلالنغــــــان-1992
مهدەنىـــي ۋە سىياســـىي ھوقـــۇق«

»توغرىسىدىكى خهلقـائرا كېلىـشىم
بىراق، بـۇ كېلىـشىملهر).  گه قاراڭ
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ــهتلىرىنى ــسىيه سىياس ائسسىمىليات
مهنىئ قىلغان بىـلهن، ۇئالرنـى بىـر
خىــــــــــل جىنــــــــــايهت، دەپ

ـــسابلىمايدۇ ـــڭ.ھې   ب د ت     نى
»ىئرقىي قىرغىنچىلىـق كېلىـشىمى«

مۇ بىر جـانلىق ھـۆججهت بولـۇپ،
ــشى ــۇنى ۋە قوللىنىلى ــڭ مهزم ۇئنى
بۇنىڭــــدىن كېيىنمــــۇ داۋاملىــــق

 . تهرەققىي قىلدۇرۇلىدۇ
ىئرقىــي قىرغىنچىلىققــا قارشــى  «

ـــشىمى ـــي» تـــۇرۇش كېلى دە ىئرقى



250 

قىرغىنچىلىققــا مۇنــداق ېئنىقلىمــا
لىــي، ېئتنىــكبىــر مىل: بېــرىلگهن

ياكى دىنىي گۇرۇپپىنىڭ ھهممىـسى
يــاكى بىــر قىــسمىنى يوقىتىــۋېتىش
ۈئچۈن ېئلىپ بېرىلغان ھهر قانداق

ـــــكهت ـــــۇ يهردە.  ھهرى گهرچه ب
ــلهت« ــك مىل ــۆز» يهرلى ــگهن س دې

ائالھىــــدە تىلغــــا ېئلىنمىغــــان
بولسىمۇ، ھېچ بولمىغاندا ۇئالرنىـڭ
ـــــــى ـــــــشىمىغان ېئتنىكلىك وئخ

ـــپ ېئيت ـــسىدىن ېئلى ـــدا،نۇقتى قان
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ۇئالرنىــڭ بىــر خىــر قوغدىلىــدىغان
ىئنــــــسانالر گۇرۇپپىــــــسىغا تهۋە
ــهك ــداق ش ــېچ قان ــدە ھ ىئكهنلىكى

 .  يوق
ىئرقىــي قىرغىنچىلىققــا قارشــى  «

ــــــــشىمى ــــــــۇرۇش كېلى -2» ت
 پاراگرافى ائساسىي5ماددىسىنىڭ 

جهھهتـــــتىن بىـــــر مىللهتنىـــــڭ
ـــران ـــتىن ۋەي ـــسمانىي جهھهت جى

: قىلىنىشى توغرىسىدا سۆزلىگهن
بىــــر مىلــــلهت ەئزالىرىنــــى) ائ(
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 وئلتۈرۈلۈشى 
بىر مىللهت ەئزالىرىغـا ېئغىـر) ب(

دەرىجىــــدىكى بهدەن زەخمىــــسى
 پهيدا قىلىش 

ـــۇش) چ( ـــڭ تۇرم ـــر مىللهتنى بى
ــق ــتهن بۇزغۇنچىلى ــاراىتىغا قهس ش

 قىلىش 
ۇئالرنــــــــى بىوئلــــــــوگىيه) د(

جهھهتتىن ۋەيران قىلىش، ھهمـدە
بۇ مىللهتنىڭ تۇغـۇپ كۆپىيىـشىنى

ش ۈئچۈن مهخسۇس تهدبىـرتوسۇ
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 . قوللىنىش
بىـر) ب(  بۇ يهردىكـى پـاراگراف 

ـــنىگه ـــڭ بهدى ـــلهت ەئزالىرىنى مىل
ــگه زەخــمه كهلتۈرۈشــنىال ۆئز ىئچى
ېئلىپ قالماسـتىن، ۇئالرغـا روھىـي
جهھهتته زەخمه كهلتۈرۈشنىمۇ ۆئز

)ائ(پـــاراگراف .  ىئچىـــگه ائلىـــدۇ
ــالىلىرىنى ــڭ ب ــر مىللهتنى ــسا بى بول

ا باشــــقا بىــــرمهجبــــۇرى ھالــــد
مىللهتكه ائيالندۇرىۋېتىلىشىنى ۆئز

 . ىئچىگه ائلىدۇ
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ــز  ــالىمىزدە كۆرســىتىپ-1 بى ماق
ــــــتمه ــــــزدەك، كهمېي ۆئتكىنىمى
ــــاقلىق ــــۇ يات ــــپ، بولۇپم ماائرى

وئقۇتۇشـــــى-مهكـــــتهپ وئقـــــۇ
ـــي جهھهتتىكـــى ـــڭ روھى بالىالرنى
ســاغالملىقىغا ىئنتــايىن ېئغىــر ۋە
ــۋەتلهرنى ــان ائقى ــۈك يام مهڭگۈل

شۇڭالشــقا بىــز.  ىــدۇېئلىــپ كېل
ائشۇنداق ماائرىپ يهرلىك مىللهت
بالىلىرىغــا ىئنتــايىن ېئغىــر روھىــي
زەخمىلهرنــى ېئلىــپ كېلىــدۇ، دەپ
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 . قارايمىز
ـــاقلىق ـــتالردا يات ـــۇن ۋاقى  نۇرغ
مهكتهپته وئقۇش يهرلىـك مىلـلهت
ــــــدىن ــــــڭ ۆئز مىللىتى بالىلىرىنى
ـــشىنى ـــپ كېتى ـــۈنلهي ائيرىلى پۈت

مما، بىزەئ.  كهلتۈرۈپ چىقارمىدى
ــــــڭ  ــــــسىدە-1ۆئزىمىزنى ماقالى

ــداق ــدەك، بۇن ــىتىپ ۆئتكهن كۆرس
بـــــالىالر وئقۇشـــــنى تامـــــامالپ
بولغاندىن كېيىن ۆئزىنىـڭ ەئسـلى
جهمىئيىـــــــتىگه قايتۇرۇلغـــــــان



256 

بولــسىمۇ، ۆئزىنىــڭ مهدەنىيىتــى،
تىلى، ھهتتا ائىلىسى بىلهن بولغان
مۇناسىۋىتى پسىخولويه جهھهتتىن

نـى،يه.  مهڭگۈ ۈئزۈلۈپ كهتـكهن
بۇنداق ماائرىـپ يـۇقىرىقى بـارلىق
ــۇزۇپ ــۈس ب ــشالرنى تهلتۆك باغلىنى

ەئممـــا، ەئڭ مـــۇھىم.  تاشـــاليدۇ
يېــرى شــۇكى، ياتــاقلىق مهكــتهپ
وئقۇتۇشــــى بالىالرنىــــڭ ەئســــلى
ـــــــق ـــــــدىن فىزىكىلى جهمىئيېتى
جهھهتتىنمۇ مهڭگۈ ائيرىلىنىـشىنى
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ـــدۇ  ـــۈرۈپ چىقىرى ـــن(كهلت ەئركى
ــاتى ــدە: ســىدىقنىڭ ىئزاھ ىئچكىرى

قۇغان ۇئيغۇر بالىالرنىڭ وئقـۇشوئ
پۈتتۈرگهنــدىن كېيىنكــى پۈتــۈن
ۆئمرىنـــى ىئچكىرىــــدە ىئــــشلهپ
ۆئتكۈزۈشـى مۇشــۇ ەئھۋالنىــڭ بىــر

 ).  تىپىك مىسالىدۇر
 ياتــاقلىق مهكــتهپ بىــر مىلــلهت
بالىلىرىنى مهجبۇرى ھالدا يهنه بىر
ـــدۇ، دەپ ـــكه ۆئزگهرتىۋېتى مىللهت

بۇنىڭ بىر مىـسالى.  قاراشقا بولىدۇ
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بالىالرنى ۆئز ائىئلىسىدىن ائيرىـپ
ياتــــاقلىق مهكــــتهپكه بېرىــــشقا
ـــــــــتىن ـــــــــق جهھهت فىزىكىلى

ەئممـا،.  مهجبۇرالشتىن ىئبارەتتۇر
ــــاقلىق ــــڭ يات دۆلهت ھۆكۈمىتىنى
مهكتهپنى يولغا قويۇشتا ىئنتـايىن
ـــسىمى ۋە يوشـــۇرۇن ـــۈك بې كۈچل
ــــــار ــــــۈچى ب ــــــۇرالش ك مهجب
ــي ــڭ ەئمهلى ــانلىقتىن، ۇئالرنى بولغ

ــق ۋ ــىتهفىزىكىلى ــىتىلهرنى بىۋاس اس
.ىئشلىتىـــشىنىڭ ھـــاجىتى يـــوق
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بۇنداق ەئھۋال ياتـاقلىق مهكـتهپ
ناھايىتى ەئپچىللىـك بىـلهن يولغـا
-قويۇلــۇپ، يهرلىــك مىلــلهت ائتــا

بـالىلىرىمىزنى ياتـاقلىق«ائنىلىرى 
ــــــــــــــــــــــتهپكه بهرمهي مهك

دەپ» قۇتۇاللمايــــــــــــدىكهنمىز
قارايـــدىغان دەرىجىـــگه كهلـــگهن

. بولىــدۇۋاقىتتــا تېخىمــۇ شــۇنداق
مانا بۇ گالتۇڭ وئتتۇرىغـا قويغـان

ىئدىيىـدىن«ۈئچىنچى كۈچ، يهنى 
.تىــــن ىئبــــارەت» پايــــدىلىنىش
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بۇنى: ەئركىن سىدىقنىڭ ىئزاھاتى(
ـــر  ـــراممىالش«بى ـــۈلنى پروگ كۆڭ

ــــــانى ــــــقىمۇ» جهري دەپ قاراش
ــدۇ ــۈنلهي بولى ــدىن.)  پۈت ىئدىيى

پايـــدىلىنىپ بېقىنـــدى مىللهتنـــى
ك وئرنىنىبويسۇنغۇچى مىللهتچىلى

مهجبـــۇرى قوبـــۇل قىلـــدۇرۇش ۋە
ـــــــــــى ـــــــــــۇنداق وئرۇنن ائش
ـــــــۆھپه ـــــــقا ت ىئزچىلالشتۇرۇش
قوشـــقۇزۇش ۋاقتىـــدا، ھۆكـــۈمران

ـــداق  ـــلهت مۇن ـــدىكى مىل 3وئرۇن
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 : جهرياندىن پايدىلىنىدۇ
ھۆكۈمدار مىللهتنىڭ تىلىنى،)1 (

نىزاملىرىنـى،-مهدەنىيىتىنى، قاىدە
ەئنەئنىــــــــسىنى، تهشــــــــكىلىي

ققىيـــــــاتقۇرۇلمىـــــــسىنى، تهرە
سهۋىيىسىنى ۋە كىـشىلىك ھوقۇققـا
ھۆرمهت قىلىشىنى ماختاپ كۆككه

 .  كۆتۈرۈش
ــاكى) 2 ( ــلهت ي ــانلىق مىل ائز س

بېقىنـــــدى مىللهتنىـــــڭ تىلـــــى،
ــدە ــى، قاى ــرى،-مهدەنىيىت نىزاملى
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ەئنەئنىسى، تهشكىلىي قۇرۇلمىسى،
تهرەققىيات سهۋىيىسى ۋە كىشىلىك
ـــــشى ـــــۆرمهت قىلى ـــــا ھ ھوقۇقق

ـــــــڭ ـــــــىقاتارلىقالرنى  قىممىتىن
چۈشـۈرۈپ، شــۇ ائرقىلىــق ۇئالرنــى

ــا ــى-كون ــاالق، يېڭ ــۇنلۇق، ق پوس
ــگه ــۇر دەۋرى ــوگىيه ۋە ۇئچ تېخنول
ماسلىـــــــشالمايدىغان قىلىـــــــپ

 . كۆرسىتىش
ــلهن) 3 ( ــلهت بى ــدار مىل ھۆكۈم

ــسادىي، بېقىنــدى مىللهتنىــڭ ىئقتى
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سىياسىي، پسىخولوگىيه، ماائرىپ،
ىئجتىمـاىئي، تىــل جهھهتلهردىكــى

 مۇناسىۋىتىنى بىر خىـلھېلىقىدەك
نورمـــــال مۇناســـــىۋەت قىلىـــــپ
كۆرسىتىش، شۇ ائرقىلىق ھۆكۈمدار
مىلـــــلهت قىلغـــــان ىئـــــشالرنىڭ
ھهممىــــسىنى ياخــــشى ۈئنــــۈم
ــكه ــدىغان ۋە بېقىنــدى مىللهت بېرى
پايدا يهتكۈزىـدىغان ىئـش قىلىـپ

مهسـىلهن، ھۆكۈمـدار.  كۆرسىتىش
مىللهت قىلىۋاتقان ىئش ائز سانلىق
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ەم قىلىـش، ۇئالرنـىمىللهتكه يـارد
مهدەنىيهتلىـــك قىلىـــش، ۇئالرنـــى
ــــــا ــــــتۇرۇش، ۇئالرغ زامانىۋىالش
دېمــوكراتىيىنى ۆئگىــتىش، ۇئالرغــا
ھوقـــۇق بېـــرىش، ھهمـــدە دۇنيـــا
ـــگه ـــداش، دېگهن ـــى قوغ تېچلىقىن

ــته.  وئخــشاش ــا، ەئمهلىيهت ەئمم
بولسا بېقىندى مىللهتنىـڭ بۇنـداق
ەئھۋالالرغا بويسۇنۇشى ۋە ۇئالرنـى

قوبـۇل قىلىـشى ھوقـۇقكۆرۈنۈشته 
ـــسىزلىك ۋە ـــى زور تهڭ جهھهتتىك
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ـــــــــڭ زور ۋە دۆلهت ھاكىمىيىتىنى
ــڭ ــۇرالش كۈچىنى ــۇرۇن مهجب يوش
. تهسىرى بىلهن ۋۇجۇدقا چىققان

ــشۇناس ــسىيېلىك جهمىئيهت   فران
ـــــــــــوۇردىهۇ   Pierre(پىهررە ب

Bourdieu  (ــــۇنداق ــــۇ مۇش م
بىـلهن» وئيدۇرما ماقۇل بولـۇش«

ى تهھلىـلماائرىپنىڭ مۇناسـىۋىتىن
-ۇئنىڭ قارىـشىچه، ائتـا.  قىلغان

ــــدەك ىئــــشالرنى ــــالر ھېلىقى ائنى
قىلمىـــسا بولمايـــدىغانلۇقىنى ۆئز
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كۆڭلىــدە تونــۇپ يېتىــپ، شــۇنىڭ
»يوللــۇق ىئــش«بىــلهن ۇئالرنىــڭ 

.بولـــۇپ قېلىـــشىغا يـــول قويىـــدۇ
-ۇئنىڭــدىن باشــقا، نۇرغــۇن ائتــا

ائنىــالر ۋە بــالىالر بهزى ىئــشالرغا
ت ھـاكىمىيىتىبوي سۇنمىـسا دۆله

ۆئزلىرىنى جىـسمانىي، ىئقتىـسادىي
ــــــــتىن ۋە سىياســــــــىي جهھهت
جازااليدىغانلۇقىـــدىن قورقىــــدۇ،
شــۇنىڭ بىــلهن ۆئزلىــرى ناھــايىتى
زىيــــانلىق ىئكهنلىكىنــــى تولــــۇق
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چۈشـــــــىنىدىغان ىئـــــــشالرغىمۇ
مۇشۇنداق ۋاسىتىدىن.  قاتنىشىدۇ

ــــلهت ــــك مىل پايــــدىلىنىپ يهرلى
ــتهپ ۋ ــاقلىق مهك ــالىلىرىنى يات ەب
ـــــقا ـــــۇنىڭغا وئخـــــشاش باش ش
ـــــــــقا ـــــــــتهپلهردە وئقۇش مهك
مهجبۇرلىغانــــــــــــــــدا، دۆلهت
ــــــــك ــــــــاكىمىيىتىنى يېتهرلى ھ

زومبىلىــق-دەرىجىــدىكى زورلــۇق
كــۈچىنى ىئــشلهتتى، دەپ قاراشــقا

  . بولىدۇ
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ـــيهت شۇڭالشـــقا، گهرچه مهدەنى
جهھهتتىكــى ىئرقىــي قىرغىنچىلىــق

ىئرقىي قىرغىنچىلىققا«ب د ت نىڭ 
ـــشى ـــۇرۇش كېلى گه» مىقارشـــى ت

كىرگــۈزۈلمىگهن بولــسىمۇ، بىزنىــڭ
ـــلهت ـــك مىل ـــشىمىزچه، يهرلى قارى
ـــــــــشىدىن ـــــــــالىلىرى ۆئز بې ب

وئقۇتۇشـنىڭ-كهچۈرۈۋاتقان  وئقۇ
ــــي ــــى ىئرقى ــــۇن تهرەپلىرىن نۇرغ
ــق ھهرىكهتلىــرى، دەپ قىرغىنچىلى

 . ھېسابالشقا بولىدۇ
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قىـــسمى-3  ۇئشـــبۇ يازمىنىـــڭ 
ۇئنىـڭ.  مۇشۇ يهردە ائخىرالشـتى

يهنـى ائخىرقــى(مى كېيىنكـى قىــس
ىئنــسانىيهت ۈئســتىدىن«) قىــسمى

ۋە» ۆئتكــــــۈزگهن جىنــــــايهت
. نى ۆئز ىئچىگه ائلىدۇ» خۇالسه«

ــــــۇر ــــــدىكى ۇئيغ  مهن ۋەتهن
تىياتىرخانىــسىدا بىــرەر ۇئيغــۇرچه
سهھنه وئيـۇنى كـۆرۈپ بـاقمىغىلى

شــۇڭا.  يىلــدىن ائشــتى25ھــازىر 
ـــــــدە ىئـــــــشلهنگهن مهن ۋەتهن
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ۇئســـسۇل ۋە-ۇئيغـــۇرچه ناخـــشا
ىئتـــوت ۋچـــد لىرىنـــى ىئنتـــايىن

ـــۆرىمهن ـــشى ك ـــدىن.  ياخ يېقىن
بۇيان ھهر قېـتىم ائشـۇنداق ۋچـد
نى كۆرگهن ۋاقتىمـدا، ىئقتىيارسـىز

ـــا  ـــدا كالالمغ ـــڭ«ھال ۇئيغۇرالرنى
ـــىلىرى يهنه  ـــۇنداق نهرس 25مۇش

يىلــدىن كېـــيىن قانـــداق بولـــۇپ
ـــــــتهر؟ يهنه  ـــــــدىن50كې  يىل

دېـگهن سـوال كېلىـپ،» كېيىنچۇ؟
ارسىز ھالـدا ىئسـسىقكۆزۈم ىئختىي
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ياش بىلهن لىق تولىدىغان بولـۇپ
بىر قانچه كۈننىڭ ائلدىدا.  قالدى

مهن ائمېرىكىـــدىكى بىـــر ۇئيغـــۇر
ــــشىپ ــــلهن پاراڭلى تونۇشــــۇم بى

ۇئ يېقىنـــدا يۇرتىـــدىكى. قالـــدىم
دادىسىغا تېلېفون قىلىپ، ۆئزىنىـڭ
وئغلىنــى يۇرتقــا مانــدۇرۇپ بىــر
قانچه يىل وئقۇتۇپ، شۇ ائرقىلىـق

غلىنىڭ ۇئيغـۇر تىلىـدىن تولـۇقوئ
ساۋاتىنى چىقىرىۋالغۇسى بارلۇقىنى

ــــۇ ــــا.  ېئيتىپت ــــسى ۇئنىڭغ دادى
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ــاۋابهن ــڭ؟«: ج ــېمه دېگىنى ــۇ ن ب
ھـــازىر بـــۇ يهردە ۇئيغـــۇر تىلىـــدا
دەرس ۆئتىــدىغان بىرمــۇ مهكــتهپ

ـــوق ـــۇ»!ي ـــاۋاب بېرىپت .، دەپ ج
ــدا ــۇر تىلى ــدا ۇئيغ ــۇر ماكانى ۇئيغ
ــــــتهپ ــــــدىغان مهك دەرس بېرى

ـــ ـــرەكبولمى ـــدىن دې ـــۇ نېمى سا، ب
ــــر ــــدۇ؟ شــــۇڭا مهن ھهر بى بېرى
وئقــۇرمهنلهردىن ۇئشــبۇ يازمىــدا
وئتتۇرىغــا قويۇلغــان مهزمــۇنالرنى
وئبــــــــــــدان چۈشــــــــــــىنىپ
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ۆئزلهشــتۇرىۋېلىپ، شـــۇ ائساســـتا
ـــــــــى ۋە« ـــــــــۇر تىل مهن ۇئيغ

مهدەنىيىتىنى قوغداپ قېلىشقا نېمه
ـــااليمهن؟ ـــۆھپه قوش ـــگهن» ت دې

مهســـىله ۈئســـتىدە ەئســـتايىدىل
لىنىــــپ بېقىــــشىنى ۈئمىــــدوئي

ائخىرىــدا تورداشــالرغا. قىلىــمهن
ــــــــــشىمىز ــــــــــى قېرىندى ىئكك
www.meripet.blogbus.c

omتـــا قالـــدۇرغان ىئنكاســـنى 
ســـــــۇنۇپ، بـــــــۇ يازمـــــــامنى
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 : ائخىرالشتۇرىمهن
يــــازمىلىرىڭىز«: ىئنكــــاس-1  

ــۋەتتى ــۈرىكىمنى ېئزى ــاي. ي وئقۇم
ــدۇ ــدانىم كۆتۈرمهي ــسهم، ۋىج .دې
ـــــد ـــــڭ ىئچى ـــــام وئتنى ەوئقۇس
ــــــپ ــــــدەك پۇچىلىنى كۆيۈۋاتقان

قانـداق قىلىـش كېـرەك؟. كېتىمهن
خهنـــزۇچه يهســـلىدە تۇرىـــدىغان

بىزنىڭ بـۇ يهردە ۇئيغـۇرچه(قىزىم
ــوق ــر كــۈنى چوشــقا) يهســلى ي بى

ــــــــاق ــــــــڭ بهك وئم كۈچۈكىنى



275 

ىئكهنلىكىنى، چـوڭ بولـسا چوشـقا
ــۇ ــپ كهپت ــدىغانلۇقىنى ېئيتى .باقى
تـــــۇرۇپال قالـــــدىم، كۈلهيمـــــۇ،

ــــــــۇ؟ كىت ــــــــڭيىغاليم ابلىرىنى
چاشــقاننىڭ-ھهممىــسىدە چوشــقا

ھېكـــــايىلىرى تۇرســـــا، شـــــۇنى
ــۇ ــى ســۆزلهيدۇ ب ســۆزلىمهي نېمىن
بـــاال؟ قانـــداق قىلىـــش كېـــرەك؟
جىيهنلىــرىمگه ياخــشى وئقۇســىال،

ــــــــۇم ائرزۇ ــــــــا-چوق ائرمىنىغ
يېتىدىغىنىنى سۆزلهۋېتىپ، ىئشسىز
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يــــۈرگهن ماگىــــستىر دوســــتۇم
ېئــــسىمگه يېتىــــپ، داۋاملىــــق

جېــنىم. م كۆيــدىسۆزلهشــكه تىلىــ
ائكا، مهن قانداق قىلىشىم كېرەك؟
ــرەك؟ ــشى كې ــداق قىلى ــزىم قان قى

پـــانى': داىئـــم وئيـــالپ قـــالىمهن
ــــۇ دۇنيــــادىكى ائلهمــــدىكىلهر ب
ىئشالرنى كۆرەلهمدىغانـدۇ؟ ەئگهر
كۆرېلىــــسه، ۇئ ائلهم ائللىبــــۇرۇن

بوۋامنىڭ كۆز يېـشىدا دېڭىـز-ائتا
بولغاندۇ؟ قانداق قىالرسهن باالم؟
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ىن راســــــتىنىال چوشــــــقاكېــــــي
باقارسهنمۇ؟ ۇئ ائلهمـدە يىغـالپ،

 » 'كۆر بولۇپ قاالرمهنمۇ؟
ســاالم ەئركىــن«: ىئنكــاس-2 

ــــداق ەئھــــۋالىڭىز ؟:  ائكــــا قان
مهن بۇ يىل وئقـۇش پۈتتـۈرۈپ…

مهلۇم تولۇقسىز وئتتۇرا مهكـتهپكه
بـۇ مهكتهپنـى. وئقۇتقۇچى بولدۇم

باشالنغۇچتىن تارتىپ ھهممىسىنى
بـۇ.  سىنىپ قىلىۋەتتىقوش تىللىق

.بالىالرنىــڭ ۆئگىنىــشى بهك ناچــار
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ــــن  ــــا،(بهزى پهنلهردى ماتېماتىك
ىئمتىھـان ائلـسا،) فىزىكا، خىمىيه

 بـــاال3 -2بىـــر ســـىنىپتىن ائران 
مهن ۆئزۈم كومپيــــۇتېر. ۆئتىــــدۇ

وئقۇتقۇچىـــسى، مهن ۇئالر بىـــلهن
نۇرغۇن ۋاقىتالردا سۆھبهتلهشـسهم،
ـــــى ـــــرى ائساس ـــــڭ پىك ۇئالرنى

ـــىجهھه ـــتىن وئخـــشاش چىقت .ت
ھهممىسىدە ائرزۇ بار، ەئمما: يهنى

ۇئالر بىز دەرس ۋاقتىـدا خهنـزۇچه
سۆزلىسهك ھېچ نهرسه بىلهلمىـدۇق
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ــــتهپكه.  ــــي مهك ــــداقمۇ ائلى قان
ۆئتـــۈمىز دېگهنـــدەك ۈئمىدســـز ،
ـــدى ـــۆزلهرنى قىل ـــسىز س .ىئشهنچ
دېمىــسىمۇ شــۇ ۇئالرغــا ائنــا تىلــدا
ــدا ــزۇ تىلى ــۆزلىمهي، خهن دەرس س

ـــۆزلهيدۇدەرس  ـــالنغۇچمۇ. س باش
ــۇنداق ــا. ش ــىنىپالرغا ھهتت بهزى س

خهنـــــــزۇالر دەرس ۆئتىــــــــدۇ،
ــــــىنېمدۇ چۈشــــــهنمهمدۇ چۈش

پهقهت. رەھبهرلهرنىــڭ كــارى يــوق
بىر ساەئتلىك ۋەزىپىنى تۈگهتـسىال
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.بۇنىڭغا مهكتهپمۇ خـوش. بولىدۇ
ــدا بهزى مهكــتهپ ــۇ جهريان مهن ب
ـــر ـــۇ پىكى ـــۇچىلرى بىلهنم وئقۇتق

ـــۇند ـــتۇپ، ش ـــقاائلماش اق تونۇش
بىزنىــڭ مــاائرىپىمىز: كهلــدىمكى

ھازىر بىر قۇرۇق جازىغـا وئخـشاپ
مهن مۇشۇ ىئـشالردا ائزراق. قاپتۇ

بولسىمۇ مىللىتىم ۈئچـۈن ياخـشى
ــشى ــالىالرنى ياخ ــۇم، ب ىئــش قىلغ

شــۇ ســهۋەبتىن. تهربىيىلىگــۈم بــار
ــدۇ، ــسام بولى ــداق قىل ســىزدىن قان
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ــــگهن دەپ مهســــلىھهت ائالي دې
 چىقىرىپ مهسلىھهتۋاقىت. ىئدىم

ــشىڭزنى ســورايمهن رەھــمهت. بېرى
  » .سىزگه
 

ـــان ـــا ېئلىنغ ـــدا تىلغ ـــۇ يازمى  ب
ـــــــــڭ شهخـــــــــسلهر ۋە ۇئالرنى
ــور ــىۋەتلىك ت ــهرلىرىگه مۇناس ەئس

 : ائدرېسلىرى توپلىمى
قىــسمى-1ۇئشــبۇ يازمىنىــڭ . 1 
ــــــــــــــق( ــــــــــــــا يېزى ):كون
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http://bbs.salkin.cn/read.php?
tid-54612-fpage-0-toread--

page-1.html  
ــڭ . 2 ــبۇ يازمىنى ــسمى-2ۇئش قى

 ):كونا يېزىق(
http://bbs.salkin.cn/read.php

?tid-60320.html  
ۇئشــــبۇ يازمىنىــــڭ ەئســــلى. 3

ــــــــــــان ــــــــــــى بولغ مهنبهس
ــــــي« ــــــسلهر ىئلمى مۇتهخهسسى

ــــــــــــــــــــــــــــــسى :»ماقالى
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http://www.un.org/esa/socdev
/unpfii/documents/E_C19_200

8_7.pdf 
ائمېرىكــــا ىئنــــدىائنلىرىنىڭ«.4

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

D4  
كهڭگېس خانىمنىڭ قىـسقىچه. 5

:ىئنگلىــــــــزچه تهرجىمــــــــالى
http://akira.ruc.dk/~tovesk/all
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publ.htm  
ــــڭ . 6  ــــي«ب د ت     نى ىئرقى

»قىرغىنچىلىـــــــق كېلىـــــــشىمى
 ):ىئنگلىزچه(

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

يىلىـدا-1992ب د ت   نىڭ . 7
مهدەنىـــــــي ۋە«ماقۇلالنغـــــــان 

ــىي ھوقــۇق توغرىــسىدىكى سىياس
):ىئنگلىـزچه(» خهلقائرا كېلىـشىم

http://www.unhchr.ch/html/me
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nu3/b/d_minori.htm  
ـــۇر«. 8 ـــى ۋە ۇئيغ ـــۇر تىل ۇئيغ

:»يېزىقلىـــــــــــــــــــــــــــــرى
http://www.bilik.cn/?dp-

bbsthread-21470.html 
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 قىسىم-4
 

 - 15ائينىڭ -3يىلى -2009
 كۈنى

 
ـــدىن( ـــېچ كىم ـــالىنى ھ ـــۇ ماق ب

ــىنى ــورىماي، مهنبهس ــسهت س رۇخ
ەئســـكهرتكهن ھالـــدا باشـــقا ھهر
ـــالن ـــدە ېئ ـــور بهتلىرى ـــداق ت قان

 .)قىلسىڭىز بولۇۋېرىدۇ
ــدا كهڭگــېس مهن ۇئشــبۇ يازمام
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)Kangas ( ـــارلىق 4خـــانىم قات
ــــــــ ــــــــا تونۇلغ اننهپهر دۇنياغ

مۇتهخهسسىـــــسلهر تهييـــــارالپ،
-2ائپرېلـدىن -21يىلى -2008

مـــايغىچه ېئچىلغـــان بىرلهشـــكهن
نىڭ) ب د ت(دۆلهتلهر تهشكىالتى 

يهرلىك مهسىلىلهر توغرىـسىدىكى"
نۆۋەتلىـــك داىمىـــي ســـۆھبهت-7

ــى ــان " يىغىن ــالت قىلغ 30دا دوك
بهتلىـــــــــــك ىئنگلىـــــــــــزچه

مۇتهخهسسىــــــسلهر ىئلمىــــــي"
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ــــسى ــــۇنىنى" ماقالى ــــڭ مهزم نى
. تونۇشتۇرۇشنى داۋامالشتۇرىمهن

ىئنسانىيهت ۈئستىدىن . 4
 ۆئتكۈزۈلگهن جىنايهت

ىئنــــــسانىيهت ۈئســــــتىدىن  "
ــايهت ــگهن" ۆئتكــۈزۈلگهن جىن دې

يىلـــى باشـــالنغان-1915ســـۆز 
وئســـــــمانىيالر ىئمپراتـــــــورلىقى
مهزگىلىـــدىكى تــــۈركلهر بىــــلهن
ەئرمىنىــــــــيلهر ائرىــــــــسىدىكى
.قىرغىنچىلىق ۈئچۈن ىئـشلىتىلگهن



289 

هرچه بـــۇ ســـۆز ۇئزۇن مـــۇددەتگ
ــــا ــــالرغا قارىت ــــي توقۇنۇش ھهربى
ىئـــشلىتىلگهن بولـــسىمۇ، ھـــازىر

ھـــــــــازىر. ۇئنـــــــــداق ەئمهس
وئمۇميۈزلۈك قوبـۇل قىلىنغـان بىـر
ەئھۋال شۇكى، بۇ سۆزنى تىنچلىـق
ـــــــا ـــــــدىكى ەئھۋالالرغ مهزگىلى

ىئنـسانىيهت. "ىئشلهتسىمۇ بولىـدۇ
ۈئســـــــتىدىن ۆئتكـــــــۈزۈلگهن

ــــايهت ــــېمىلهر" جىن ــــڭ ن دىننى
ــدىغانلىغى  ــكىل تاپى -1998تهش
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ــى  ــدىكى-17ائينىــڭ -7يىل كۈنى
رىــم خهلقــائرا جىنــايى ىئــشالر"

ــانۇنى ــوتى ق ــزچه " (س  "ىئنگلى
Rome Statute of the 
International Criminal 

Court" ــسى  ICC"، قىسقارتمى
Statute "بولــۇپ، تۆۋەنــدە مهن

)دەپ ائلىـمهن" رىم قانۇنى"ۇئنى 
رىـم. لهنگهندا ەئڭ تولۇق تهسۋىر

ائبزىـسىدا-1مـاددا -7قانۇنىنىڭ 
ىئنــــــــسانىيهت ۈئســــــــتىدىن"
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ـــــايهت ـــــۈزۈلگهن جىن كه" ۆئتك
:مۇنــــداق ېئنىقلىمــــا بېــــرىلگهن
ۆئزىنىــڭ نــېمه ىئــش قىلىــۋاتقىنىنى
بىلىپ تۇرۇپ، مهلۇم بىـر قورالـسىز
ــپ ــا ېئلى ــىغا قارىت ــۇقراالر نوپۇس پ
بارغــان بهلگىلىــك ســاندىكى، كهڭ

ـــستې ـــاكى سى ـــك ي مىلىقكۆلهملى
ــــارەت ــــدىن ىئب ــــۇ. ھۇجۇم ائش

پاراگرافتا بۇ سۆزنىڭ مهنىسى يهنه
بىر دۆلهت ھاكىمىيىتى يـاكى بىـر"

تهشكىالت ۆئز سىياسىتى ائرقىلىـق
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مهلۇم بىر پۇقراالر نوپۇسىغا قارىتـا
"ېئلىپ بارغان بىر قاتار ھۇجـۇمالر

بۇنــداق ىئــش. دەپ كۆرســىتىلگهن
ــــشى ــــهت ھېسابلىنى ــــر سىياس بى

ۆلهت ھۆكـــۈمىتىۈئچـــۈن، بىـــر د
ــۇنداق ــكىالت ائش ــر تهش ــاكى بى ي
ھۇجۇمنى ائكتىپلىق بىـلهن ېئلىـپ
ــى ــقىالرنى ۇئن ــاكى باش ــشى ي بېرى
ېئلىــپ بېرىــشقا رىغبهتلهندۈرۈشــى

ەئڭ مـۇھىم يېـرى شـۇكى،. كېرەك
بۇنـــداق ھهرىـــكهت بىـــر ھهربىـــي
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 . ھۇجۇم بولمىسىمۇ بولۇۋېرىدۇ
ــــــــــق ــــــــــى قېتىملى  بىرىنچ
ـــــــي ـــــــسلهر ىئلمى مۇتهخهسسى

ىمىزدا بايـان قىلغـان يهرلىـكماقال
ـــڭ ـــالىلىرى ماائرىپىنى ـــلهت ب مىل

ىئنـسانىيهت"شهكلى يۇقىرىـدىكى 
ۈئســـــــتىدىن ۆئتكـــــــۈزۈلگهن

نىڭ تهلهپلىرىگه تولۇق" جىنايهت
چۈشىدۇ، دەپ قاراشـقا پۈتـۈنلهي

بولۇپمۇ ھازىرچه بـۇ خىـل. بولىدۇ
-7ماائرىــپ شــهكلى رىــم قــانۇنى 
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پـــاراگراف ۆئز ىئچىـــگه-1مـــاددا 
ن ھهرىكهتلهرنىـــڭ بىرســـى،ائلغــا

ــــايهت ــــۇ جىن ــــساق، ب دەپ قارى
ـــــدىكى ـــــۆپ خىل ـــــۋەتته ك ەئل
نهرســــــــىلهرگه ائساســــــــلىنىپ

شــۇنداقال ماائرىــپ. ۆئتكــۈزۈلگهن
ــــــاكىمىيىتى ــــــگهن دۆلهت ھ دې
تهرىپىـــدىن وئرۇنالشـــتۇرۇلىدىغان
ىئش بولغاچقا، بۇنداق سىياسهتنى
چوڭقـــۇرالپ يۈرگۈزۈشـــكه دۆلهت
ىشھــاكىمىيىتى كــۈچىمىگهن، دېــي
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بۇنـداق ھهرىـكهت. ناھايىتى تهس
ــــــۇم كهڭ ــــــك ۋە-چوق كولهملى

ــــۈن ــــۇپ، پۈت ــــستېمىلىق بول سى
ماائرىپ سىستېمىسىنى مۇشـۇنداق

 . چۈشىنىشكه بولىدۇ
- رىــم قــانۇنى تۆۋەنــدىكى ىئــش
: ھهركهتلهرنى ۆئز ىئچىگه ائلغان

 قاتىللىق ) ائ(
 قىرغىنچىلىق ) ب(
 قۇل قىلىش ) چ(
 قىستاق قىلىش -قىيىن) ف(
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ــــش ۋە) گ( ــــقۇنچىلىق قىلى باس
ــــسىي جهھهتتىكــــى باشــــقا جىن

 ەئشهددىيلىكلهر 
ــــدا بهزى) ىئ( تهشــــكىللىك ھال

 كىشىلهرنى يوق قىلىۋېتىش 
ــــــق) ج( ــــــي ائيرىمىچىلى ىئرقى

 جىنايىتى 
  رىـــم قانۇنىـــدا ۇئشـــبۇ ماقـــاله
بىــــلهن مۇناســــىۋەتلىك ىئككــــى

ۇئنىڭ بىرسـى. كىچىك پاراگراف بار
ـــۇپ، ۇئن) ھ( ـــاراگراف بول ـــداپ ىڭ
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ــشىلهرنى" ــا كى ــر گۇرۇپپ ــۇم بى مهل
مىللىتى، ېئتنىكلىگـى، مهدەنىيىتـى
ۋە دىنــى قاتارلىقالرنىــڭ ائساســىدا

"جـازاالش"بۇ قانۇندا ". جازاالش
دېگهن سۆزگه بېـرىلگهن ېئنىقلىمـا

خهلقــــائرا قانۇنالرغــــا: مۇنــــداق
ــى ــي كىملىك ــدا، مىللى ــالپ ھال خى
سهۋەبىدىن بىر گۇرۇپپا كىشىلهرنى

ىڭ ائساسىي ھوقۇقلىرىدىنۆئزلىرىن
ــــر دەرىجىــــدە قهســــتهن ۋە ېئغى

ــش ــرۇم قىلى ــڭ. مهھ ــز ۆئزىمىزنى بى
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ىئككى پـارچه ماقـالىمىزدا يهرلىـك
مىلـــلهت بالىلىرىنىـــڭ ماائرىـــپ
ھوقۇقىنىڭ مـاھىيىتىنى ائنـا تىلـدا
ېئلىــــپ بېرىلىــــدىغان مهكــــتهپ
تهربىيىــسى بىــلهن بــاغالپ تــۇرۇپ

ھهمــــدە. تهكــــشۈرۈپ چىقتــــۇق
ــــل ــــك مىل ــــڭيهرلى هت بالىلىرىنى

ـــا ـــسىنى ۆئز ائن مهكـــتهپ تهربىيى
تىلىدا ېئلىـپ بارماسـلىق ماائرىـپ
شهكلى يهرلىك مىللهت بالىلىرىنىڭ
ـــسهندە ـــۇقىنى دەپ ـــپ ھوق ماائرى
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قىلىــــدىغانلىقىنى چۈشــــهندۈرۈپ
بىزنىـــڭ قارىـــشىمىزچه،. ۆئتتـــۇق

مۇشــۇنداق ماائرىــپ ھوقــۇقى رىــم
قانۇنىدا تهسۋىرلهنگهن ائساسـلىق

ڭ بىر قىسمىنى تهشـكىلھوقۇقالرنى
يۇقىرىــــدا كۆرســــىتىپ. قىلىــــدۇ

ــــــزدەك، مۇشــــــۇنداق ۆئتكىنىمى
ائساســـىي ھوقـــۇقالردىن مهھـــرۇم
ـــان ـــپ چىقق ـــتىن كېلى قالدۇرۇش
ائقىۋەتلهر ىئنتايىن يامان بولـۇپ،
مۇشۇنداق سىياسهتلهر مهقسهتلىك
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شـۇنىڭ. ھالدا يولغا قويۇلۇۋاتىـدۇ
ۈئچـــۈن، بىـــر دۆلهت ھۆكـــۈمىتى

 يهرلىــك مىلــلهتيولغــا قويغــان
بالىلىرىنىڭ مهكـتهپ تهربىيىـسىنى
ۆئز ائنـا تىلىــدا ېئلىـپ بارماســلىق
ماائرىپ سىياسىتىنى رىـم قانۇنىـدا

ــان  ــا قويۇلغ ــازاالش"وئتتۇرىغ "ج
بىـــلهن وئخـــشاش، دەپ قاراشـــقا

 . بولىدۇ
 رىــم قانۇنىــدىكى ۇئشــبۇ ماقــاله
ــى ــىۋەتلىك ىئككىنچ ــلهن مۇناس بى
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افپـــاراگر) ك(كىچىـــك پـــاراگراف 
بولـــــۇپ، ۇئنىڭـــــدا وئتتۇرىغـــــا
ــــسان ــــكهت ىئن ــــان ھهرى قويۇلغ
قېلىپىدىن چىققان، باشـقىالرغا زور

ــــاكى ائدەم-ائزاب ــــۇبهت، ي وئق
بهدىنىگه، روھىي يـاكى جىـسمانىي
ساالمهتلىكىگه ېئغىر زەخمه ېئلىپ
ــــــن ــــــدىغان ھهرىكهتلهردى كېلى

بىــز ۆئزىمىزنىــڭ ىئككــى. ىئبــارەت
ـــىتىپ ـــالىمىزدا كۆرس ـــارچه ماق پ

ــلهتۆئ ــك مىل ــزدەك، يهرلى تكىنىمى
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بالىلىرىنىــــڭ ۆئز ائنــــا تىلىــــدا
ــــۈن ــــلىغى ۇئالر ۈئچ وئقۇيالماس
ـــۈك ـــر ۋە مهڭگۈل ـــايىن ېئغى ىئنت
.روھىي زەخمىلهرنى ېئلىپ كېلىـدۇ
ـــــــڭ ۇئزۇن ـــــــۇنداقال ۇئالرنى ش
مۇددەتلىـــــــــك جىـــــــــسمانىي
ساالمهتلىكىگىمۇ ېئغىـر زىيـانالرنى

شۇڭالشـــقا بىـــز. ېئلىـــپ كېلىـــدۇ
ـــىتىائشـــۇنداق ماائ ـــپ سىياس رى

ــــڭ ــــلهت بالىلىرىنى ــــك مىل يهرلى
ائساسىي ھوقـۇقلىرىنى دەپـسهندە
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ـــۇنداق ـــتىن، ائش ـــپال قالماس قىلى
ماائرىپ سىياسىتى ائرقىلىق روھىي
ۋە جىــــسمانىي جهھهتتىكــــى زور

ـــۈرۈپ-ائزاب ـــۇبهتلهرنى كهلت وئق
ــشنى  ــدىن"چىقىرى ــسان قېلىپى ىئن

دەپ قاراشــقا" چىققــان ھهرىــكهت
  . يمىزبولىدۇ، دەپ ھېسابال
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 خۇالسه. 5
  ناھــايىتى روشــهنكى، يهرلىـــك
مىلـــلهت بـــالىلىرى ۆئز بېـــشىدىن
كهچــــــــۈرگهن ۋە ھــــــــازىرمۇ
كهچۈرۈۋاتقــــــــان ھهر خىــــــــل
ــپ ــتمه ماائرى ــهكىلدىكى كېمهي ش
ــان ۋە ــايىن يام ۇئالر ۈئچــۈن ىئنت
ــسمانىي ــي ۋە جى ــۈق روھى مهڭگۈل
ــدا ــى پهي ــى زەخمىلهرن جهھهتتىك

ـــــدۇ ـــــپ. قىلى ـــــداق ماائرى بۇن
للىرى زورلــۇق كــۈچى بىــلهنشــهكى
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ەئمهلگه ائشۇرۇلغان بولـۇپ، ۇئالر
يېقىن ۋە ۇئزۇن مۇددەتلىك يامان
.ائقىۋەتلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

قېتىملىــــق-1بىــــز ۆئزىمىزنىــــڭ 
ـــــــــاكىمه ـــــــــالىمىزدا مۇھ ماق
ــپ ــداق ماائرى ــزدەك، بۇن قىلغىنىمى
سىياســـىتى بىـــر قاتـــار كىـــشىلىك
ـــالپ ـــرىگه خى ـــۇق ۆئلچهملى ھوق

ىزنىـڭ قارىـشىمىزچه ۇئالربولۇپ، ب
ھــــازىرمۇ بالىالرنىــــڭ ائساســــىي
.ھوقــۇقىنى دەپــسهندە قىلىۋاتىــدۇ
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بۇنداق ماائرىپ سىياسىتى يۇقىرى
ـــدىكى ائسسىمىلياتـــسىيه دەرىجى
ــدۇ ــان بولى ــىنى ائلغ ــش تۈس .قىلى
شۇڭالشــقا ۇئ ھــازىرقى زامانــدىكى
خهلقـــــائرا كىـــــشىلىك ھوقـــــۇق
ۆئلچهملىرىنىڭ ائساسى بولغان ائز

ـــانل ـــداشس ـــى قوغ ىق مىللهتلهرن
 . ۆئلچهملىرىگه زىت كېلىدۇ

  بىــز ۇئشــبۇ ماقالىــدا يهرلىــك
مىللهت بالىلىرىنى ۆئز ائنـا تىلىـدا
وئقۇتماســلىق ماائرىــپ سىياســىتى
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قانــــداق دەرىجىــــدىكى ىئرقىــــي
قىرغىنچىلىـــــق ۋە ىئنـــــسانىيهت
ۈئستىدىن ۆئتكۈزۈلگهن جىنـايهت
بولىدىغانلىقى ۈئستىدە مۇھـاكىمه

گهرچه كېڭىــشىش. بــاردۇقېئلىــپ 
ىئرقىي"ۋە خۇالسىلهش جهريانىدا 
ـــشىمى ـــق كېلى ـــڭ" قىرغىنچىلى نى

داىرىسى تارايتىلغـان بولـسىمۇ، بـۇ
ــــپ كېلىــــشىم كېمهيــــتمه ماائرى
سىياســىتىنىڭ وئبيېكتــى قىلىنغــان
ــــڭ ــــلهت بالىلىرىنى ــــك مىل يهرلى
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كهچۈرمىشلىرىنى مهزمـۇن قىلغـان
ھهرىكهتلهرنىمــــــۇ ۆئز ىئچىــــــگه

ــــــدىغان ــــــىتىپائلى لىقىنى كۆرس
بولۇپمۇ بىز بـۇ خىلـدىكى. ۆئتتۇق

ناھــايىتى ېئغىــر روھىــي"ماائرىــپ 
ـــــلهر ـــــۈرۈپ" زەخمى ـــــى كهلت ن

ناھـــايىتى"چىقىرىـــدىغانلىقىنى، 
بىـلهن" ېئغىر جىسمانىي زەخمىلهر

وئرتاق مهۋجۇت بولىـدىغانلىقىنى،
ھهمدە يهرلىك مىلـلهت بـالىلىرىنى
باشــقا بىــر مىللهتــكه مهجبــۇرى
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زگهرتىۋېتىـــــشنىمۇ ۆئزھالـــــدا ۆئ
ىئچىگه ائلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ

ــۇق ــا ھــازىرغىچه. ۆئتت ەئممــا، ت
مۇشۇنداق ھهرىكهتلهرنىـڭ ىئرقىـي
قىرغىنچىلىــق بولــۇپ ھېسابلىنىــشى
ــــي ۈئچــــۈن زۆرۈر بولغــــان روھى
ېئلېمېنتالر بىر مىللهتنى فىزىكىلىـق
ـــتىن ـــسىخولوگىيىلىك جهھهت ۋە پ
شۋەيران قىلىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرى

غهرىزى بىلهن چهكلىنىـپ كهلـگهن
بولــۇپ، بــۇ چهكلهنــمه ائشــۇنداق



310 

ــــا ــــىتىنى يولغ ــــپ سىياس ماائرى
قويۇشــــنى بىــــر خىــــل ىئرقىــــي
قىرغىنچىلىق، دەپ ھېـسابالشقا زور
دەرىجىـــدە توســـقۇنلۇق قىلىـــپ

ـــدى ـــشىمىزچه،. كهل ـــڭ قارى بىزنى
ىئنــــــــسانىيهت ۈئســــــــتىدىن"

ــايهت ــگهن" ۆئتكــۈزۈلگهن جىن دې
ى جىق ائجىزۇئقۇمنىڭ چهكلىمىس

بولۇپ، ۇئنى ھېلىقىدەك كېمهيتمه
ماائرىپ سىياسىتىگىمۇ قوللىنىـشقا

بىراق، كېمهيـتمه ماائرىـپ. بولىدۇ
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بىـــلهن ەئڭ زىـــچ مۇناســـىۋەتلىك
ــــــشالر ــــــايى ىئ ــــــان جىن بولغ
ــانۇنىي ــوغرا ق ــسىنىڭ ت كاتېگورىيى
مهزمۇنلىرى تېخىچه ېئنىق ەئمهس
بولۇپ، بـۇ كاتېگورىيىـدىن تولـۇق

ا ھهر خىــــــــلپايدىلىنىــــــــشق
ـــدۇ ـــى تۇغدۇرۇۋاتى .قىيىنچىلىقالرن
ــتمه ــشىمىزچه، كېمهي ــڭ قارى بىزنى
ماائرىپنىڭ يالغۇز يهرلىـك مىلـلهت
تىلــى ۋە مهدەنىيىــتىگىال ەئمهس،
يهرلىـــــك مىلـــــلهت خهلقىنىـــــڭ
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تۇرمۇشىغىمۇ كهلتۈرىـدىغان ېئغىـر
ــازىر ــۋەتلىرى ھ ــق ائقى بۇزغۇنچىلى
.پۈتۈنلهي ائيدىڭلىـشىپ بولـدى 

 بــــــۇ ىئــــــشنىڭەئمهلىيهتــــــته
ائيدىڭلىـــشىپ بولغىنىغـــا خېلـــى

باشقا بـارلىق. ۇئزۇن ۋاقىت بولدى
ـــانۇن ـــا وئخـــشاش،-ق پهرمانالرغ

خهلقائرا جىنـايى ىئـشالر قـانۇنىمۇ
ائشـــــۇ قانۇننىـــــڭ ىئچىـــــدىكى
ىئشالرنىڭ ۆئزگىرىـشىگه ەئگىـشىپ
ـــــدۇ ـــــپ ماڭى ـــــي قىلى .تهرەققى
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ىئنــــــــسانىيهت ۈئســــــــتىدىن"
ۇئقۇمىمـۇ" ۆئتكۈزۈلگهن جىنايهت

شـــۇنداق تهرەققىياتنىـــڭ بىـــرائ
ياخـــشى ائساســـى بوالاليـــدىغان
بولـــۇپ، مۇشـــۇنداق تهرەققىيـــات
ەئڭ ائخىرىدا كېمهيـتمه ماائرىـپ
پــاائلىيهتلىرى ۋە سىياســهتلىرىنىڭ
بىــــر خىــــل جىنــــايهت بولــــۇپ

بىـز. ھېسابلىنىشىغا ېئلىـپ بارىـدۇ
ب د ت     نىڭ يهرلىك مهسـىلىلهر
توغرىــسىدىكى داىمىــي ســۆھبهت
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نىـــــدىن مۇشـــــۇ ائساســـــتايىغى
ــداق ىئــش ــدىن كېــيىن قان بۇنىڭ
كـــۆرۈش مهسىلىـــسىدە وئيلىنىـــپ

 . بېقىشىنى تهۋسىيه قىلىمىز
ـــــلىدىكى   ( ـــــك30ەئس  بهتلى

ــۇ يهردە ــۇنى مۇش ــڭ مهزم ماقالىنى
 .) ائخىرالشتى

 ئاخىرقى سۆز
ـــــــېس  )Kangas( مهن كهڭگ

 نهپهر4خــــــــانىم قاتــــــــارلىق 
-2004مۇتهخهسسىـــــــسلهرنىڭ 
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ىملىــــــــققېت-1يىلىــــــــدىكى 
مۇتهخهسسىــــــسلهر ىئلمىــــــي"

نىمۇ تېپىپ، ۇئنىڭ تور" ماقالىسى
ــڭ ــۇ يازمىنى ــسىنى مۇش بهت ائدرې
ـــدۇم ـــپ قوي ـــتىغا يېزى .ەئڭ ائس
ــى بىلىــدىغان ھهمــدە ىئنگلىزچىن
يهرلىك مىلـلهت مـاائرىپى ۋە ائنـا
تىل ھهققىدە تېخىمۇ كهڭ بىلىمگه
ـــــــستهيدىغان ـــــــشنى ىئ ېئرىشى
ىــرقېرىنداشــالرنىڭ ۇئ ماقــالىنىمۇ ب

قېــتىم كــۆرۈپ بېقىــشىنى تهۋســىيه
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مهن كهڭگېس خانىمنىـڭ. قىلىمهن
 بهتلىك ىئنگلىـزچه كىتـاۋىنى800

ـــۇر ـــرەر ق ـــى بى ـــېتىۋېلىپ، ۇئن س
ۇئ كىتابتــــا. ۋاراقــــالپ چىقــــتىم

ـــۇنالر ـــان مهزم ـــا قويۇلغ وئتتۇرىغ
ھېلىقــــــى ىئككــــــى پــــــارچه

مۇتهخهسسىــــــسلهر ىئلمىــــــي"
دىكى مهزمـۇنالر بىـلهن" ماقالىسى

خشىـشىپ كېتىـدىغانائساسهن وئ
بولــۇپ، دۇنيــادىكى مىللهتلهرنىــڭ
تارقىلىش ەئھۋالى، يهرلىك مىللهت
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تىللىــرى، ۇئ تىلالرنىــڭ يــوقىلىش
ەئھــــۋالى قاتــــارلىق مهســــىلىلهر
ــايىتى تهپــسىلىي ــتىدىمۇ ناھ ۈئس

ـــار ىئـــكهن ـــۇنالر ب ـــېكىن. مهزم ل
يهرلىــك مىلــلهت مــااارىپى ۋە ائنــا
ـــازىرغىچه ـــىلىلىرىدە ھ ـــل مهس تى

ــــان ق ــــۇنالرباي ــــان مهزم ىلىنمىغ
بولمىغاچقــــــا، مهن ۇئ كىتــــــاب
ــا ــرىم يازم ــقا ائي ــسىدا باش توغرى

 . تهييارلىماسلىقنى قارار قىلدىم
ب د ت نىڭ يهرلىك مىللهتلهرنىڭ
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ــــــدە  ــــــۇقى ھهققى -2007ھوق
ماقۇلالنغــان بىــر باياننامىــسى بــار

ىئـسىملىك" توپبـاغ"بولۇپ، ۇئنى 
ـــا ـــشىمىز ۇئيغۇرچىغ ـــر قېرىندى بى

مهن. لىـــپ چىقىپتـــۇتهرجىـــمه قى
ۇئنىـڭ ۇئيغـۇربىز ۋە مهرىپهتتىكـى
تـــــور بهت ائدرېـــــسىنى مۇشـــــۇ
ــسىغا كىرگــۈزۈپ يازمىنىــڭ ائخىرى

مهن وئقۇرمهنلهرنىــڭ بــۇ. قويــدۇم
ــۇپ ــتىم وئق ــر قې ــامىنىمۇ بى بايانن

 . بېقىشىنى تهۋسىيه قىلىمهن
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  مهن يېقىنــدا تــور ائرىالۋېتىــپ،
بىر دېھقاننىڭ ماائرىپ نـازارىتىگه"

دېگهن بىر يـازمىنى" ان خېتىيازغ
بـــۇ دېھقــــان. كـــۆرۈپ قالـــدىم

قېرىندىشىمىز ناھـايىتى ەئتراپلىـق
پىكىر قىلغان بولـۇپ، قىزىققـۇچالر
ــسا ــۆرۈپ باق ــتىم ك ــر قې ــى بى ۇئن

ۇئ خهتنىــڭ تــور بهت. بولىــدىكهن
ــڭ ەئڭ ــۇ يازمىنى ــسىمۇ مۇش ائدرې

 . ائخىرىسىدا بار
 ائمېرىكىلىــق مهشــھۇر كىــشىلىك
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يهتچىـــسى مـــارتىنھوقـــۇق پاائلى
 Martin Luther(لۇسـېر كىـڭ 

King (ــداق دەيــدۇ ــۇم: "مۇن مهل
بىــــر ىئــــش ۈئچــــۈن ۆئلۈشــــنى
ــــقا ــــدىغان ائدەم ياشاش خالىماي

 "ىئنگلىزچه " (الياقهتلىك ەئمهس
A man who won't die for 
something is not fit to 

live .(" مېنىڭچه ھهر بىر ۋىجدان
ىىئگىسى ۋە ھهر بىر غـۇرۇر ىئگىـس

ۈئچـــۈن ۆئزىنىـــڭ ائنـــا تىلـــى ۋە
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مىللىي مهدەنىيىتى مـارتىن لۇسـېر
ــدەك ــان ھېلىقى ــۆزدە تۇتق ــڭ ك كى

ــش" ــر ىئ ــدۇ" بى ــۈنكى. بوالالي چ
ــازغۇچى ــك ي ــۇددى ۋېنگىرىيهلى خ

 Andras(ائنــــدراس ســــۈتو 
Süto ( ،ـــدەك ـــا"ېئيتقىنى ۆئز ائن

ـــۇرى ـــشقا مهجب ـــدىن ائيرىلى تىلى
ـــڭ ـــسان ۆئز ھاياتىنى ـــان ىئن بولغ

مهن". ۇ ائيرىلىـــدۇمهنىـــسىدىنم
ائلـــــدىنقى يازمامـــــدا كـــــوۋېي

)Covey (ەئپهنـــــــــــــــدىنىڭ
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نىـڭ نـېمه ىئكهنلىكـى" پرىنسىپ"
ھهققىدىكى بايانلىرىدىن ائزراقىنى

مهن. تونۇشــــــتۇرۇپ ۆئتتــــــۈم
ـــۇ يهرگه يهنه ائزراق ۇئنىڭـــدىن ب
: قوشۇپ قويۇشنى مۇۋاپىق كۆردۈم
وئخشىمىغان كىشىلهر ۆئز ھاياتى

رســىلهرنىۈئچـۈن وئخـشىمىغان نه
مهسىلهن،. مهركهز قىلىپ تالاليدۇ

ــزمهت، كهســىپ، ــۇل، خى ــله، پ ائى
ھوقــۇق، دوســت، دىــن، دۈشــمهن،

ــــۇن ــــا، ۆئز-وئي ۆئزى ۋە-تاماش
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ـــارلىقالر ـــسىپ قات ـــز. پرىن ۆئزىڭى
ۈئچـــۈن مۇشـــۇنداق بىـــر ېئنىـــق
مهركهزنى تۇرغۇزۇش ائرقىلىق، سىز
ىئزچىــل تــۈردە ۆئز ھايــاتىڭىزنى

غان مۇنداقكاپالهتكه ىئگه قىلىدى
يــۇقىرى دەرىجىلىــك تــۆت ائمىلغــا

بىخهتهرلىك، يـول: ىئگه بوالاليسىز
ــــل ۋە كــــۈچ -باشــــچىلىق، ەئقى

بولۇپمــۇ، ەئگهر ســىز ۆئز. قــۇدرەت
ـــسىپنى ـــۈن پرىن ـــاتىڭىز ۈئچ ھاي
ـــــىڭىز، ـــــپ تۇرغۇزس مهركهز قىلى
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يۇقىرىقى تـۆت ائمىلنـى تهرەققىـي
قىلدۇرۇش ۈئچۈن پۇختـا ائسـاس

ــــــــسىز ــــــــ. ھازىرلىياالي داقبۇن
ـــىلهر ـــهۋەب، نهرس ـــتىكى س بولۇش
داۋاملىـــق توختىمـــاي ۆئزگىرىـــپ

ــدۇ ــوغرا پرىنــسىپ. تۇرى ــېكىن، ت ل
ــۇپ، مهڭڭــۇ ۆئزگهرمهيــدىغان بول
ـــــت ـــــدىن ھهر ۋاقى ـــــز ۇئنىڭ بى

پرىنــسىپ ھــېچ. پايــدىلىنااليمىز
ــدۇ ــىگه بېقىنماي ــداق نهرس ۇئ. قان

ــدە ــدۇ، ھهم ــۇپ قالماي ــا بول خاپ
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ــــدە ــــل مۇائمىلى ــــزگه ھهر خى بى
ـــــــدۇ ۇئ باشـــــــقىالرنىڭ. بولماي

ھهرىكىــــتىگه يــــاكى مۇھىتقــــا
.ۇئ مهڭگـۈ ۆئلمهيـدۇ. بېقىنمايدۇ

ــۇپ، ەئته يــوق ــار بول ۇئ بۈگــۈن ب
ۇئنـى وئت يـاكى. بولۇپ قالمايدۇ

.يهر تهۋرەش ۋەيـــران قىاللمايـــدۇ
ـــرىالپ ـــرى وئغ ـــى وئغ ـــاكى ۇئن ي

ـــدۇ ـــسىپنى مهركهز. كېتهلمهي پرىن
قىلغـــان ھايـــات بىـــلهن بىلـــله

ـــــدىغان ـــــولمهۋجـــــۇت بولى  ي
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باشالمچى بىلهن ەئقىل تـوغرا يـول
خهرىتىسىدىن، ىئـشالرنىڭ قانـداق
ـــــۇرۇن يۈرۈشـــــىدىغانلىغىدىن، ب
قانداق يۈرۈشكهنلىكىدىن، ھهمـدە
ـــــداق ـــــيىن قان ـــــدىن كې بۇنىڭ
يۈرۈشــــىدىغانلىغىدىن ۋۇجۇدقــــا

ــدۇ ــسى. كېلى ــول خهرىتى ــوغرا ي ت
بىزنىـــــڭ قايـــــسى مهنـــــزىلگه
يهتمهكچــــى ىئكهنلىكىمىــــز ۋە ۇئ

 قانــــــــــــداقمهنــــــــــــزىلگه
يېتىـــــــدىغانلىغىمىزنى ېئنىـــــــق
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چۈشىنىۋېلىـــشىمىزنى كاپـــالهتكه
بىـــــــــز. ىئـــــــــگه قىلىـــــــــدۇ

ەئمهلىيلهشــتۈرگىلى بولىــدىغان ۋە
-ەئقىلـــــگه مۇۋاپىـــــق ســـــان

ـــــــدىلىنىپ ـــــــېفىرالردىن پاي س
ۆئزىمىزنىــڭ بۇنىڭــدىن كېيىنكــى
ــارار ــوغرا ق ــسىدا ت ــشلىرى توغرى ىئ

ـــــــــز ـــــــــڭ ۆئز. ائالاليمى بىزنى
ھهرىكىتىمىزنـــــــــى تـــــــــالالش

ـــېكىن ۆئزەئ ـــار، ل ـــز ب ركىنلىكىمى
ھهركىمىزنىـــــــڭ نهتىجىـــــــسىنى
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ھهر. بهلگىلهش ەئركىنلىكىمىز يوق
ــپ ــدىن كېلى ــسىپ ۇئنىڭ ــر پرىن بى
ـــــى ـــــۇم تهبى ـــــدىغان مهل چىقى
ائقىـۋەتلهر بىـلهن بىلـله مهۋجـۇت

ـــدۇ ـــلهن. بولى ـــسىپ بى ـــز پرىن بى
ــابىي ــدىن ىئج ــقاندا ۇئنىڭ ماسالش

ـــدۇ ـــپ چىقى ـــجه كېلى ـــز. نهتى بى
اققا قايرىپ قويۇپپرىنسىپنى بىر ي

ىئش تۇتـساق، ۇئنىڭـدىن سـهلبىي
ەئممـا. ائقىۋەتلهر كېلىپ چىقىـدۇ

پرىنـــسىپالر ھهر بىـــر ائدەمنىـــڭ
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ــــۇش ــــرى بول ــــن خهۋى -ۇئالردى
بولماسلىغىدىن قهتىئينهزەر ھهممه
كىشىلهر ۈئچۈن وئرتاق بولغاچقـا،
بــۇ خىــل چهكلىــمه ۇئنىۋېرســال

ــدۇ ــسىپالرنى. بولى ــوغرا پرىن ــز ت بى
ـــانچه كـــۆپ ـــڭق ـــسهك، بىزنى  بىل

ائقىالنه ىئش كۆرۈشتىكى شهخسىي
ەئركىنلىكىمىزمــــــۇ شــــــۇنچه زور

بىـز ۆئز ھايـاتىمىزنى دەۋر. بولىدۇ
ـــۈ ـــسىز، مهڭگ ـــلهن مۇناسىۋەت بى
ۆئزگهرمهس پرىنــــــــــــــسىپالرغا
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ـــــق، ـــــتۈرۈش ائرقىلى مهركهزلهش
ۆئزىمىزنىـــڭ ۈئنۈملـــۈك ياشىـــشى

قىسقىسى،. ۈئچۈن يول ائچااليمىز
ــــــارلى ــــــقا ب ــــــسىپ باش قپرىن

ــــا ــــوغرا وئرۇنغ ــــى ت مهركهزلهرن
ـــــالهتكه ىئـــــگه قويۇشـــــنى كاپ
قىلىدىغان ەئڭ مۇھىم مهركهزدىـن

 . ىئبارەتتۇر
ـــېس  ـــانىم) Kangas(كهڭگ خ

ـــۇ  ـــارلىق ب  مۇتهخهســـسىس4قات
ـــــارچه ـــــى پ ـــــڭ ىئكك ۆئزلىرىنى
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مۇتهخهسسىــــــسلهر ىئلمىــــــي"
دا وئتتۇرىغــا قــويغىنى" ماقالىــسى

 يىلــدىن200بۇنىڭــدىن بــۇرۇنقى 
ت ىئچىدە يـۈز بهرگهنائرتۇق ۋاقى

يهرلىك مىلـلهت مـاائرىپى ۋە ائنـا
تىل ساھهسىدىكى تارىخىي ىئـشالر
ائرقىلىق تولۇق ىئسپاتالنغان توغرا
ــــــى ــــــاكى تهبى ــــــسىپ ي پرىن
ـــــانۇنىيهتلهردىن ىئبـــــارەتتۇر .ق
شۇڭالشقا ۆئزىمىزنىڭ ائنا تىلـى ۋە
ـــاقالپ ـــى س ـــي مهدەنىيىتىن مىللى
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قېلىش ۈئچۈن، بىز ۇئيغۇر دىيارىدا
وقــۇم ۆئز ائنــا تىلىمىــزدا ېئلىــپچ

بېرىلىدىغان مهكتهپ تهربىيىـسىنى
قــوش تىللىــق"يولغــا قويۇشــىمىز، 

ـــپ ـــۇم" ماائرى ـــۇ چوق تۈزۈمىنىم
ــويىچه ــسى ب ــلى مهنى ــڭ ەئس ۇئنى
.يولغــــا قويغۇزۇشــــىمىز كېــــرەك
ۇئنــداق قىلماســلىق بىــر مىللهتنــى
ــدۇ ــا يۈزلهندۈرى ــۇم زاۋاللىقق .چوق
ر ۋەمهن بارلىق ۇئيغۇر ەئمهلـدارال

ــــۇ ــــڭ ب ۇئيغــــۇر ماائرىپچىلىرىنى
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ىئــشتىن تولــۇق خهۋەر تېپىــشىنى،
ھهمـــدە وئرتـــاق تىرىــــشچانلىق
ـــالىلىرىنى ـــۇر ب ـــىتىپ، ۇئيغ كۆرس
ھـــــازىرقى تۇيـــــۇق يولـــــدىن
ــــــــشىنى ــــــــدۇرۇپ چىقى قۇتۇل
ســـــهمىمىيلىك بىـــــلهن ۈئمىـــــد

 . قىلىمهن
مهن بۇ يازمامنى ىئلھـام تـوختى
ەئپهندىنىڭ مۇنـۇ سـۆزلىرى بىـلهن

مهنبهسى مۇشـۇ(تۇرىمهن ائخىرالش
ــتىدا ــڭ ائس ــۇرالر«): يازمىنى ۇئيغ
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ــسىم ــۇتلهق كــۆپ قى ــدىكى م ىئچى
كىــــشىلهر نــــۆۋەتته ۆئزلىرىنىــــڭ

ــۇق ــۈكۈت-ھوق ــى س مهنپهەتلىرىن
!ىئچىدە قولـدىن بېرىـپ قويماقتـا
مهن ېئيتىمهنكـى، ھهر بىــر كىــشى،

ائبــرۇي-ھهر بىــر مىلــلهت ىئــززەت
جۇڭگونىـــڭ قـــانۇنى. ســـاھىبىدۇر
رالىرى مىللهت، جىنس،جۇڭگو پۇق

ـــن ـــارلىق… دى ـــتىن، ب ائيرىماس
ـــاپ ـــۇقالردا ب ـــاراۋەر، دەپ-ھوق ب
بىــراق، رېــائل. ېئنىــق بهلگىلىــگهن
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ــانۇنىي تۇرمۇشــتا، ۇئيغۇرالرنىــڭ ق
ــرى ۈئزلۈكــسىز-ھوقــۇق مهنپهەتلى
ـــل ـــا،-دەخ ـــزگه ۇئچرىماقت تهرى

ـــــــــا بهزى ھۆكـــــــــۈمهت ھهتت
وئرگــــــانلىرىمۇ ھامــــــاقهتلهرچه
،بهلگىلىمىلهرنـــــــى چىقىرىـــــــپ

ھهي،!! ۇئيغۇرالرنى كهمسىتمهكته
ـــۇرالر ـــۇق! ۇئيغ -ســـىلهرنىڭ ھوق

تهرىــزگه-مهنپهەتلىــرىڭالر دەخــل
ۇئچرىغانـــــــدا، كـــــــانىيىڭالرنى
قويۇۋېتىـــــپ ۆئز ائۋازىڭالرنىـــــڭ
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ــتىڭالر ــادانلىقى! ائڭلى ــڭ ن ائۋامنى
ــــسىزلىقىنى ــــڭ ۇئيات ھاكىمىيهتنى
.كهلتــــــــــۈرۈپ چىقىرىــــــــــدۇ
ـــــسىزلىقى ـــــڭ ۇئيات ھاكىمىيهتنى

ــــــا ــــــى ن ــــــالهتتهائۋامن دان ھ
 ».قالدۇرىدۇ

مهرىــپهت تــورى: تهھرىرلىگــۈچى
http://www.meripet.org 

 .دىن ۇئيغۇر
ـــان ـــا ېئلىنغ ـــدا تىلغ ـــۇ يازمى ب
ـــــــــڭ شهخـــــــــسلهر ۋە ۇئالرنى
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ــور ــىۋەتلىك ت ــهرلىرىگه مۇناس ەئس
 :   ائدرېسلىرى توپلىمى

ــــــالن-2004] 1 [ ــــــى ېئ يىل
ـــــــــان  ـــــــــق-1قىلىنغ قېتىملى

ــــــي« ــــــسلهر ىئلمى مۇتهخهسسى
 ): ىئنگلىزچه (»ماقالىسى

http://www.tove-skutnabb-
kangas.org/pdf/PFII_Expert_p

aper_1_Education_final.pdf  
يهرلىـــــك مىللهتلهرنىـــــڭ] 2  [

ـــــدىكى ب د ت ـــــۇقى ھهققى ھوق



338 

 ):التىن يېزىقى(باياناتنامىسى 
http://www.uighurbiz.cn/foru
m/viewthread.php?tid=1195&e

xtra=page%3D1  
http://www.meripet.com/Aca

demy/ 20090ائ_bdt.htm  
3ۇئشبۇ يازمىنىڭ ائلدىنقى ] 3 [

 ): كونا يېزىق(قىسمى 
  :قىسىم-1
 

http://bbs.salkin.cn/read.php?
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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  

ــپ«] 4 [ ــڭ ماائرى ــر دېھقاننى بى
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 : »نازارىتىگه يازغان خېتى
http://bbs.xabnam.com/read.

php?tid-98236.html 
ۇئشـــبۇ يازمىنىـــڭ ەئســـلى] 5 [

ــــــــــــان ــــــــــــى بولغ مهنبهس
ــــــي« ــــــسلهر ىئلمى مۇتهخهسسى

 : »ماقالىسى
http://www.un.org/esa/socde
v/unpfii/documents/E_C19_20

08_7.pdf  
يهرلىـــك مىلـــلهت تىلـــى] 6  [
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ھهققىــــــــــدىكى خهلقــــــــــائرا
 مۇتهخهسسىسلهر يىغىنلىرى 

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

ــوختى] 7 [ ــام ت ــڭ«: ىئلھ بېيجى
ائيرۇدرۇمىدىن فرانسىيه دە گاۇلله

 :»ائيرۇدرۇمىغىچه
http://www.uighurbiz.cn/foru
m/viewthread.php?tid=1178&e

xtra=page%3D1  
 


