ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﻣﯘﺗﻪﺧﻪﺳﺴﯩﺴﻠﻪﺭ
ﻧﻪﺯﯨﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﯩﻠﻠﻪﺕ
ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻰ ۋە ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻞ

ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺳﯩﺪﯨﻖ
www.meripet.com

1

ﻣﯘﻧﺪەﺭﯨﺠﻪ

-1قىسىم 3 ......................
 .1مۇقهددىمه 20 ..............
-2قىسىم 46 ....................
 .2ھۆكــــۈمران تىلــــدا ېئلىــــپ
بﯧرىلىـــــــدىغان ماائرىپنىـــــــڭ
مــاھىيىتى ۋە تهســىرى _____
ىئجتىمــاىئي ۋە تهلىــم-تهربىــيه
جهھهتتىكـــــــى كـــــــۆرگهن-
بىلگهنلىرىمىز 61 ................
-3قىسىم 96 ....................
 .3ىئرقىي قىرغىنچىلىق 140 ...
-4قىسىم 173 ..................
 .4ىئنـــــسانىيهت ۈئســـــتىدىن
ۆئتكۈزۈلگهن جىنايهت 174 ..
 .5خۇالسه 184 ................
ائخىرقى سۆز 190 ..............
2

-1ﻗﯩﺴﯩﻢ
-2009يىلى -1ائينىڭ -16
كۈنى
)بـــۇ ماقـــالىنى ھـــﯧچ كىمـــدىن
رۇخـــسهت ســـورىماي ،مهنبهســـىنى
ەئســــكهرتكهن ھالــــدا باشــــقا ھهر
قانداق تور بهتلهردە ېئالن قىلـسىڭىز
بولۇۋﯦرىدۇ(.
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بـــۇ يازمىغـــا ىئنكـــاس يازمـــاقچى
بولــسىڭىز ،تۆۋەنــدىكى تــور بﯧتىنــى
زىيارەت قىلىڭ:
http://bbs.salkin.cn/read.php?t
id-54612-fpage-0-toread--
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مهن ۆئزۈمنىـــڭ "قـــوش تىللىـــق
ماائرىــپ" توغرىــسىدىكى ائلــدىنقى
ىئككــــى يازمامــــدا خهلقائرالىــــق
مۇتهخهسسىـــــسلهرنىڭ كـــــۆچمهن
مىللهتــلهر مــاائرىپى ۋە ائنــا تىلــى
ھهققىدىكى ىئلمىي كۆز-قاراشـلىرىنى
تونۇشتۇرۇپ ۆئتتۈم .ائشۇ يازمىالرنى
تهييـــــارالش ۈئچـــــۈن كـــــۆرگهن
ماتﯧرىيالالرغــــا ائساســــهن ،قــــوش
تىللىــق مـــاائرىپنى يولغــا قويغـــان
جهمىئيهتلهرنـــى ۈئچ خىـــل تىپقـــا
ائيرىپ چىقىپ ،ۇئيغـۇر جهمىئيىتـى
ۇئ ۈئچ خىــل جهمىئيهتلهرنىــڭ ھــﯧچ
قايسىسىغا توغرا كهلمهيـدىغانلىقىنى
وئتتۇرىغـــا قويـــدۇم .مهن يﯧقىنـــدا
"قــــــوش تىللىــــــق ماائرىــــــپ"
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توغرىــــــسىدىكى ىئزدىنىــــــشىمنى
داۋامالشـــــــتۇرۇش جهريانىـــــــدا،
خهلقائرالىـــق مۇتهخهسسىـــسلهرنىڭ
يهرلىك مىللهت ماائرىپى ۋە ۇئالرنىڭ
ائنـــا تىلـــى ھهققىـــدىكى ىئلمىـــي
نهزەرىيىلىــــرى بايــــان قىلىنغــــان
ناھــايىتى مــۇھىم ماقالىــدىن بىرنــى
ۇئچرىتىــپ قالـــدىم .بــۇ ماقالىـــدە
نۇرغــــۇن مىــــسالالر ســــۆزلهنگهن
بولــسىمۇ ،ۇئيغــۇرالر بىــرەر قﯧتىممــۇ
تىلغــا ېئلىنمــاپتۇ .لــﯧكىن ،ۇئنىڭــدا
كـــۆزدە تۇتۇلغـــان جهمىئـــيهت ۋە
ۇئنىڭــدا ائنــالىز قىلىنغــان ەئھــۋالالر
ۇئيغۇر دىيارىنىڭكى بىـلهن ىئنتـايىن
وئخشىــشىپ كﯧتىــدىغان بولغاچقــا،
مهن ۇئنىــــڭ مهزمــــۇنىنى ۇئيغــــۇر
دىيارىــدىكى وئقــۇرمهنلهرگه تﯧــزرەك
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تونۇشـــتۇرۇپ بﯧرىـــشكه ىئنتـــايىن
تهقهززا بولــــۇپ كهتــــتىم .ەئممــــا،
خىزمهتتىكـــى ۋە ىئـــشتىن ســـىرتقى
ۋاقىتالردىكـــــــى جىـــــــددىيچىلىك
تۈپهيلىدىن ،مﯧنىـڭ ۇئشـبۇ يـازمىنى
تهييارالشــتىكى ســۈرىئتىم ناھــايىتى
ائســتا بولــۇپ قﯧلىــپ ،ائخىــرى بــۇ
يازمىنى بىـر قـانچه قىـسىمغا بۆلـۈپ
يولالشنى قارار قىلدىم.
مهن بۇ قﯧتىم تاپقان  30بهتلىـك
ىئنگلىــزچه ماقــاله بولــسا ،كهڭگــﯧس
) (Kangasخــــانىم قاتــــارلىق 4
نهپهر دۇنياغـــــــــا تونۇلغـــــــــان
مۇتهخهسسىــــــسلهر تهييــــــارالپ،
-2008يىلـــى -21ائپرﯦلـــدىن -2
مـــايغىچه ېئچىلغـــان بىرلهشـــكهن
دۆلهتــلهر تهشــكىالتى )ب د ت( نىــڭ
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"يهرلىــك مهســىلىلهر توغرىــسىدىكى
-7نۆۋەتلىــــك داىمىــــي ســــۆھبهت
يىغىنى" دا دوكالت قىلغان بىر پارچه
"مۇتهخهسسىــــــــسلهر ىئلمىــــــــي
ماقالىـسى" )ىئنگلىـزچه " Expert
 ("Paperدۇر .بــــــۇ ماقالىنىــــــڭ
تﯧمىسى "يهرلىك بالىالر ماائرىپىنىـڭ
شـــهكلىنى ىئنـــسانىيهت ۈئســـتىدىن
وئتكۈزگهن جىنـايهت ،دەپ قاراشـقا
بوالمدۇ؟" بولـۇپ ،ۇئنىڭـدا ھﯧلىقـى
تـــۆت نهپهر ائپتورنىـــڭ ب د ت غـــا
قويغــان تهلهپلىــرى تولــۇق ىئلمىــي
ائساسالر بىلهن بايـان قىلىنغـان .بـۇ
ماقالىنىــڭ ىئنگلىــزچه نۇسخىــسىنى
تۆۋەندىكى تور بهتتىن كۆرەلهيسىز:
http://www.un.org/esa/socdev/
_unpfii/documents/E_C19_2008
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7.pdf

بـــۇ ىئنگلىـــزچه ماقـــاله شـــهكىل
جهھهتـــــته "ىئـــــسپات بﯧـــــرىش
ماقالىسى" تۈسـىنى ائلغـان بولـۇپ،
ماقالىنىڭ نۇرغۇن يهرلىرىدە دۇنياغـا
تونۇلغــــــــــــــان ائلىــــــــــــــم-
مۇتهخهسسىــــسلهرنىڭ كىتــــاب ۋە
ىئلمىي ماقـالىلهردە بايـان قىلىنغـان
ســۆزلىرى نهقىــل شــهكلىدە ەئيــنهن
ىئــشلىتىلگهن .مهن ۇئشـبۇ يازمامــدا
ائشۇ ماقالىنىڭ ائساسىي مهزمـۇنىنى
ەئسلى ماقالىدىكى تهرتىـپ ۋە تﯧمـا
بويىچه تهسۋىرلهپ ۆئتىمهن.
بـــۇ ىئنگلىـــزچه ماقالىنىـــڭ تـــۆت
ائپتورىنىڭ قىسقىچه تونۇشتۇرۇلۇشى
مۇنداق:
) (1دوكتــــور تــــوۋ ســــكۇتناب-
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كهڭگﯧس خـانىم
 : (Kangasفىنالندىيىـــــــــــــدىكى
"روســـــكىلدە" ۇئنىۋﯦرســـــىتﯧتىنىڭ
پروفﯧسسورى بولـۇپ ،ىئنگلىـز تىلـى،
دانىـــيه تىلـــى ،فىنالنـــدىيه تىلـــى،
گﯧرمــان تىلــى ،نــورۋﯦگىيه تىلــى ۋە
شۋﯦتــسىيه تىلىــدا تولــۇق ســاۋاتلىق
ىئــكهن .ۇئ خــانىم پۈتــۈن ۆئمرىنــى
تىل جهھهتتىكـى كىـشىلىك ھوقـۇق،
تىل جهھهتتىكى ىئمپﯧرىيالىزم ،قوش
تىللىق ۋە كۆپ تىللىق ماائرىپ ،تىل
ۋە ھوقـــــۇق ،ىئنگلىـــــز تىلىنىـــــڭ
كﯧڭىيىــــشىدىن كﯧلىــــپ چىققــــان
كﯧمهيتىش ماائرىپى ،ۋە ىئنسانالرنىڭ
تىــل جهھهتتىكــى كــۆپ خىللىقــى
بىلهن بىوئلوگىيه جهھهتتىكـى كـۆپ
خىللىقى وئتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت
)Tove Skutnabb-
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قاتــارلىق ســاھهلهردىكى تهتقىقاتقــا
بﯧغىـــشلىغان بولـــۇپ ،دۇنيـــادىكى
نۇرغـــۇن ەئلـــلهرگه بﯧرىـــپ ىئلمىـــي
دوكــــالت بهرگهن .كــــۆپ قﯧــــتىم
خهلقائرالىــق مۇكاپاتقــا ېئرىــشكهن،
وئتتــۇزدىن ائرتــۇق كىتابقــا ائپتــور
ياكى تهھرىر بولغـان .پۈتـۈن دۇنيـا
مىقياسىدا وئتتـۇزدىن ائرتـۇق تىلـدا
 400پارچىـــدىن ائرتـــۇق ىئلمىـــي
ماقاله ېئالن قىلغـان .تۆۋەندىكىـسى
ۇئنىڭ تور ائدرﯦسى:
http://www.neiu.edu/~duo/skut
nabb.htm
دانبﯧــــر )

) (2روبﯧــــرت
 :(Dunbarەئنگلىـــــيه "ائبهردىـــــن
)ائبهردەەن(" ۇئنىۋﯦرســــــــىتﯧتىنىڭ
قانۇن ۋە تىلشۇناسلىق مۇھهررىرى.
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Robert

) (3الرس-ائنــدﯦرس بﯧــر
 " :(Andersب د ت
Baer
يهرلىـــك مهســـىلىلهر توغرىـــسىدىكى
داىمىـــي ســـۆھبهت يىغىنـــى" نىـــڭ
ھازىرقى ەئزاسى.
) (4وئلــى ھﯧنرىــك ماگگــا ) Ole
" :(Henrikب د ت
Magga
يهرلىـــك مهســـىلىلهر توغرىـــسىدىكى
داىمىي سۆھبهت يىغىنى" نىڭ سابىق
ەئزاسى ۋە سابىق رەىسى.
مهن بۇ يهردە ېئنىق ەئسـكهرتىپ
قويمىسام بولمايدىغان بىر ىئش بـار.
ۇئ بولـــــــسىمۇ ،مهن ھهرگىزمـــــــۇ
ۇئيغۇرالرنىـــــڭ خهنـــــزۇ تىلىنـــــى
ۆئگىنىشىگه ،خهنزۇ تىلىدا سـاۋاتىنى
تولــۇق چىقىرىــشىغا قارشــى ەئمهس.
ۇئنىــڭ دەل ەئكــسىچه ،مهن ۇئيغــۇر

)Lars-
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ياش-ۆئسمۈرلىرىنىڭ خهنـزۇ تىلىنـى
پۇختا ۆئگىنىۋﯦلىشىنى ىئزچىل تۈردە
تهشهببۇس قىلىپ كهلـدىم-1979 .
يىلىـــدىن -83يىلىغىـــچه شـــىنجاڭ
ۇئنىۋﯦرســـــــىتﯧتى وئقۇغـــــــۇچىالر
ۇئيۇشمىــــسىنىڭ رەىــــسى بولــــۇپ
ىئشلىگهن مهزگىلدە ،مهن ھهر يىلـى
مهكتهپـــته ۆئتكـــۈزۈلگهن "يﯧڭـــى
وئقۇغــــۇچىالرنى قارشــــى ېئلىــــش
مۇراســـىمى" دا قىلغـــان ســـۆزۈمدە
خهنــزۇ تىلىنــى ياخــشى ۆئگىــنىش
مهسىلىـــسى ۈئســـىتىدە ائالھىـــدە
توختالغــان بولــۇپ ،مهن وئتتۇرىغــا
قويغـــان ىئـــدىيه مۇنـــداق بولغـــان
ىئدى" :ھازىرقى زاماندا بىر مىلـلهت
يهنه بىـــر مىللهتـــكه قـــۇل بولـــۇپ
قالىــدىغان ىئــشالر ائســانلىقچه يــۈز
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بهرمهيدۇ .لـﯧكىن ،بىـر مىلـلهت يهنه
بىــر مىللهتنىــڭ تىلىغــا قــۇل بولــۇپ
قالىــدىغان ىئــشالر ىئنتــايىن كــۆپ.
ەئگهر ســـىز ائشـــۇنداق تهقـــدىرگه
ۇئچرىمــاي دﯦــسىڭىز-1 ،يىلــدىكى
خهنـــزۇچه ۆئگىـــنىش مۇددىتىـــدىن
چوقۇم ۈئنۈملۈك پايدىلىنىپ ،خهنزۇ
تىلــــــى ســــــاۋادىڭىزنى تولــــــۇق
چىقىرىۋﯦلىڭ ".مﯧنىـڭ بـۇ سـۆزلهرنى
قىلغىنىمغا ھازىر  25يىلدىن ائشتى.
ھازىر بىر مىللهت يهنه بىـر مىللهتـكه
قــۇل بولـــۇپ قــﯧلىش ېئھتىمـــاللىقى
قانداقراق؟
ۇئيغـــۇر دىيارىـــدا ھازىرقىـــدەك
ۇئيغـــۇر بالىلىرىغـــا باشـــالنغۇچ -1
ســـــىنىپىدىن باشـــــالپ ھهمـــــمه
دەرسلهرنى خهنزۇچه ۆئتۈش ،ۇئيغۇر
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تىلىنــــى  -3يــــاكى -4ســــىنىپقا
كــۆچمىگىچه ۆئتمهســلىك سىياســىتى
يولغا قويۇلغىلى تﯧخى ائنـچه ۇئزۇن
بولمىدى .مهن ھازىرغىچه ېئرىـشكهن
چۈشهنچىگه ائساسـالنغاندا ،ۇئيغـۇر
دىيارىدا ياكى جۇڭگودا ەئنهشۇنداق
قىلىــشنىڭ مۇشــۇ ەئۋالد ۋە كﯧيىنكــى
ەئۋالد ۇئيغــــۇر خهلقىنىــــڭ تىــــل،
مهدەنىــــــــــيهت ،ۋە مىللىــــــــــي
مهۋجۇتلۇقىغــــا قانــــداق تهســــىر
كۆرســىتىدىغانلىقى توغرىــسىدا بىــر
مۇكهممهل ىئلمىـي تهتقىقـات ېئلىـپ
بﯧرىلمىغان .بىر قىسىم دۆلهتلهردىكى
مۇتهخهسسىــسلهر بــۇ جهھهتتىكــى
تهتقىقـــاتنى باشـــلىغىلى ناھـــايىتى
ۇئزۇن ۋاقىـــت بولغـــان بولـــۇپ ،بـــۇ
ساھهدىكى تهكشۈرۈش ۋە تهتقىقـات
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ېئلىـــپ بارغـــان ەئھۋالالرنىـــڭ ەئڭ
بۇرۇنقىـــسى -1800يىللىـــرى يـــۈز
بهرگهن ىئــــــشالر ىئــــــكهن .بــــــۇ
تهتقىقاتالرنىــڭ ىئلمىــي يهكــۈنلىرى
يـــۇقىرىقى "ماقـــاله" دە ناھـــايىتى
تولــــۇق تهســــۋىرلهنگهن .ائشـــــۇ
يهكــۈنلهرگه ائساســالنغاندا ،ۇئيغــۇر
بالىلىرىنىڭ باشالنغۇچ -1سىنىپىدىن
باشــــالپ پهقهت خهنــــزۇ تىلىــــنىال
ۆئگىنىــشى ىئنتــايىن خاتــا بولــۇپ،
ەئگهر ىئـــــشالر مۇشـــــۇ بـــــويىچه
كﯧتىۋەرسه ،ۇئيغـۇر بـالىلىرى خهنـزۇ
تىلــى بىــلهن ۇئيغــۇر تىلىنىــڭ ھهر
ىئككىـــــسىدە تولـــــۇق ســـــاۋاتلىق
بواللمايـــدىكهن .ھهمـــدە ۇئالرنىـــڭ
مهكتهپتىكى وئقۇش نهتىجىسىمۇ زور
دەرىجىــدە تــۆۋەنلهپ ،جهمىئيهتــته
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-2وئرۇنـــــدا تۇرىـــــدىغان ،پهقهت
تۆۋەن دەرىجىلىـك قـارا خىـزمهتكىال
يارايـــدىغان كىـــشىلهردىن بولـــۇپ
يﯧتىــشىپ چىقىــدىكهن .شــۇنداقال،
ەئگهر ھــازىرقى بــالىالرنى -1ەئۋالد
دﯦـــــــسهك ،ۇئالرنىـــــــڭ -2ەئۋالد
كىـــشىلىرىگه يـــاكى ۆئز بالىلىرىغـــا
ۇئيغــۇر تىلــى ،مهدەنىيىتــى ،ۆئرپ-
ائدىتــى ۋە ەئنەئنىــسىنى ۆئگىــتىش
ېئھتىمـــــــاللىقى زور دەرىجىـــــــدە
تـــۆۋەنلهپ ،ىئككىنچـــى ەئۋالدنىـــڭ
ائخىرقى دەۋرىگه بارمايال مىللهتنىڭ
تىلــــى ،مهدەنىيىتــــى ۋە مىللىــــي
مهۋجۇتلــــۇقى يوقىلىــــپ كﯧــــتىش
خهۋپىـــگه دۇچ كﯧلىـــدىكهن .ســـىز
ۇئشــبۇ يازمــامنى وئقــۇش ائرقىلىــق،
يۇقىرىقى گهپلهرنى دۇنياغا تونۇلغان
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خهلقائرالىـــق مۇتهخهسسىـــسلهرنىڭ
ۆئز ائغزىدىن ائڭلىيااليسىز.
يــۇقىرىقى قــۇرالرنى وئقۇغانــدىن
كﯧيىن ،بﯧزىلهر "كىچىكىدىن باشـالپ
خهنــزۇ مهكتهپــته وئقۇغــانالر )يهنــى
مىــن كــاۋ خهنــلهر( نىــڭ ىئچىــدىمۇ
ۇئيغۇر دىيـارى ،جۇڭگـو ۋە دۇنيـادا
كۆزگه كۆرۈنهرلىـك نهتىـجه قازانغـان
ۇئيغۇرالرمۇ بـارغۇ؟" ،دەپ سورىـشى
مــــۇمكىن .شــــۇنداق .ائشــــۇنداق
كىــشىلهر ھهقىــقهتهن بــار .لــﯧكىن،
مﯧنىڭچه ۇئنداقالرنىڭ سـانى ۇئيغـۇر
نوپۇســــىنىڭ بىــــر پىرســــهنتىگىمۇ
يهتمهيدۇ) .وئيالپ بﯧقىڭ :ۇئالرنىـڭ
ىئچىدە ۇئيغـۇرچه ھﯧكـايه-رومـان،
ۇئيغــــۇرچه تــــارىخ كىتــــابلىرىنى
وئقۇيااليدىغانالردىن قانچىلىك بـار؟
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ائشـــــــــــۇنداق كىتـــــــــــابالرنى
يازااليـــــدىغانالردىنچۇ؟( ائلىمـــــالر
تهتقىقــات ېئلىــپ بﯧــرىش ائرقىلىــق
ىئلمىــي يهكــۈن چىقارغانــدا ،پهقهت
وئمــۇمىيلىقنىال كــۆزدە تۇتىــدۇ .ھهر
بىــر ىئــشتا وئمۇمىيلىــق بولغىنىغــا
وئخــشاش ،قىــسمهنلىك ۋە ائالھىــدە
مىسالالرمۇ چوقۇم مهۋجۇت بولىـدۇ.
شۇڭالشقا وئقۇرمهنلهر ۇئشبۇ يازمىنى
وئقۇغانــدا ،دىققىتىنــى وئمۇمىيلىققــا
مهركهزلهشتۈرۈشىنى ۈئمىد قىلىمهن.
رومىنىـــــــيهدە ياشـــــــايدىغان
ۋﯦنگرىيىلىك يازغۇچى ائندراس سۇتو
)ائنــدراس ســۇتو( مۇنــداق دەيــدۇ:
"ەئگهر بىر ىئنسان ۆئز ائنا تىلىـدىن
ائيرىلىــــشقا مهجبۇرالنــــسا ،ۇئ ۆئز
ھاياتىنىــــــڭ مهنىــــــسىدىنمۇ تهڭ
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ائيرىلىــدۇ .ھهر بىــر مىللهتنىــڭ بىــر
ېئرتـسىيهتلىك ۋۇجــۇدى بولىـدۇ .بــۇ
ېئرتــسىيهتلىك ۋۇجــۇدنى كﯧيىنكــى
ەئۋالدالرغا پهقهت ۆئز ائنـا تىلىـدىال
ەئڭ ياخـــشى ۆئتكـــۈزۈپ بهرگىلـــى
بولىدۇ ".مﯧنىڭچه ھﯧلىقـى "ماقـاله"
دىكــــى "ب د ت " گه ســــۇنۇلغان
تهلهپــلهر ىئنتــايىن مــۇھىم بولــۇپ،
ۇئالرغا قارىغاندا ائشـۇ تهلهپلهرنىـڭ
مهيــــدانغا كﯧلىــــشىدىكى ىئلمىــــي
ائساسالر تﯧخىمۇ مـۇھىم ىئـكهن .بـۇ
ىئلمىــــي ائساســــالرنى بىلىــــۋﯦلىش
ائرقىلىق ،وئقۇرمهنلهر ھـازىر ۇئيغـۇر
دىيارىــــدا يولغــــا قويۇلۇۋاتقــــان،
باشــــــــالنغۇچنىڭ دەســــــــلهپكى
يىللىقلىرىدىال خهنزۇ تىلىنـى ۇئيغـۇر
تىلىنىـــــڭ وئرنىغـــــا دەســـــسىتىش
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سىياســــىتىنىڭ مىللهتــــكه ېئلىــــپ
كﯧلىـــــدىغان ىئنتـــــايىن يامـــــان
ائقىـــــۋىتىنى يهنىمـــــۇ چوڭقـــــۇر
چۈشــــىنهلهيدۇ ،دەپ وئياليــــمهن.
شــــــۇڭا مهن بــــــارلىق ۇئيغــــــۇر
قﯧرىنداشالرنىڭ بۇ يازمىنى بىر قﯧـتىم
ەئســـتايىدىل وئقـــۇپ چىقىـــشىنى
تهۋسىيه قىلىمهن.

 .1ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﯨﻤﻪ

مهملىكهتلىــــــــك ماائرىــــــــپ
سىياسهتلىرى كۆپىنچه ەئھۋالـدا بىـر
يهرلىــك تىلنــى ائنــا تىــل قىلغــان
يهرلىــك مىلــلهت بــالىلىرىنى وئقــۇ-
وئقۇتۇشــنى ھۆكــۈمران وئرۇنــدىكى
تىلــدا ېئلىــپ بارىــدىغان مهكتهپــته
وئقۇشقا مهجبۇراليدۇ.
بىرىنچىدىن ،بۇنداق سىياسـهتلهر
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تىـــــل ۆئزگىرىـــــشىنى كهلتـــــۈرۈپ
چىقىرىـــشتا ناھـــايىتى مـــۇھىم رول
وئينايدۇ .بۇنـداق ەئھۋالـدا يهرلىـك
مىللهتنىــڭ ائنــا تىلــى مهكــتهپلهردە
ىئشلىتىلمىگهنلىكتىن ،ۇئالرنىـڭ ائنـا
تىلــى تهرەققىــي قىلمايــدۇ .يهنــى،
يهرلىــك مىلــلهت تىلىنىــڭ ۆئزى بىــر
يامان تهسىرگه ۇئچرايدۇ .بۇنىڭدىن
باشــقا ،كىــشىلهرنىڭ پوزىتسىيىــسىمۇ
يامــان تهســىرگه ۇئچرايــدۇ .يهنــى
بالىالر بىلهن ائتا-ائنىالر ھۆكـۈمران
وئرۇندىكى تىل بىلهن سﯧلىشتۇرغاندا
ۆئزلىرىنىڭ تىلىنىڭ قىممىتىنى تۆۋەن
چاغالشقا يۈزلىنىدۇ .بۇ خىل ەئھـۋال
يهرلىــــــك مىلــــــلهت تىلىنىــــــڭ
ىئشلىتىلىــشىگه نىــسبهتهن ىئنتــايىن
ېئغىــر ســهلبىي تهســىر كۆرســىتىدۇ.
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بالىالرنىڭ تىل ،مهدەنىـيهت ،ۆئرپ-
ائدەت ۋە ەئنەئنىنـــــى ۆئگىنىـــــشى
ۈئچـــۈن ۇئالر ائشـــۇ نهرســـىلهرنىڭ
ىئچىــدە ياشىــشى ھهمــدە ۇئالرغــا
ۇئشبۇ نهرسىلهر ۆئگىتىلىشى كﯧـرەك.
ەئگهر بالىالر ۆئز مىللىتىدىن بولغـان
چوڭالر ۋە پﯧشقهدەملهر بىلهن بىرگه
ياشىمايدىكهن ،ھهمدە بـۇ چـوڭالر،
پﯧـــــشقهدەملهر ۋە مهكتهپلهرنىـــــڭ
بالىالرغــــا ۆئز مىللىتىنىــــڭ تىلــــى،
ھﯧكايىــــــسى ،ۆئرپ-ائدىتــــــى ۋە
ەئنەئنىــــسىنى ۆئگىتىــــشىگه يــــول
قويۇلمايدىكهن ،ۇئ ھالـدا بـالىالر ۇئ
نهرســىلهرنى تولــۇق ۆئگىنهلمهيــدۇ.
ەئگهر بالىالر ۆئز ائنـا تىلىـدا تولـۇق
ساۋاتىنى چىقارمايدىكهن ،ۇئالرنىـڭ
ائنـــا تىلنـــى ۆئزىـــدىن كﯧيىنكـــى
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ەئۋالدالرغـــا )يهنـــى ۆئز بالىلىرىغـــا(
ۆئگىتىش ېئھتىماللىقى زور دەرىجىـدە
تۆۋەنلهيدۇ.
ىئككىنچىــدىن ،مهكتهپلهردىكــى
وئقــۇ-وئقۇتۇشــتا پهقهت ھۆكــۈمران
وئرۇنـــدىكى تىلـــنىال ىئشلىتىـــشتىن
كﯧلىپ چىقىـدىغان يامـان ائقىـۋەت
ىئنتـــايىن ېئغىـــر بولىـــدۇ .بۇنـــداق
ەئھۋالدا بالىالرنىـڭ ۆئز ائنـا تىلىنـى
ىئشلىتىشى وئچـۇق يـاكى يوشـۇرۇن
ھالدا چهكلهنگهن بولىدۇ .بالىالرنىڭ
ائنــــا تىلنــــى ۆئگىنىــــشىگه يــــول
قويماسلىق ،ياكى ۇئالرنى ائنا تىلنـى
پىشـــشىق بىلىـــدىغان چـــوڭالردىن
ائيرىۋﯦتىش ائرقىلىـق ۇئالرنىـڭ ائنـا
تىلنـــى ىئشلىتىـــشىگه توســـالغۇلۇق
قىلىش ،يهرلىك مىللهتنىڭ ۆئز تىلىنى
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كۈنــدىلىك تۇرمۇشــتا ۋە مهكتهپــته
ىئشلىتىشىگه يول قويماسلىق بولـۇپ
ھﯧــسابلىنىدۇ .بۇنــداق ائيرىــۋﯦتىش
ھهمـــمه يـــاكى كـــۆپ ســـاندىكى
وئقۇتقۇچىالر يهرلىك مىللهت تىلىنـى
بىلمهيـــدىغان ھۆكـــۈمران مىلـــلهت
كىــــشىلىرىدىن تهركىــــب تاپقــــان
ەئھۋالــدىمۇ يــۈز بﯧرىــدۇ .بــۇ خىــل
ەئھۋالنىـــڭ بىـــر روشـــهن مىـــسالى
بالىالرنى ۆئيدىن ائيرىپ ،مهكتهپـته
يﯧتىـــــپ-قوپـــــۇپ وئقۇيـــــدىغان
مهكـــتهپكه وئقۇتۇشـــتۇر .بۇنـــداق
سىياســهتلهر ھازىرغــا قهدەر بالىالرغــا
يالغۇز ېئغىر دەرىجىدىكى جىـسمانىي
زەخمىلهرنى كهلتۈرۈپال قالماي ،يهنه
ېئغىــــــر دەرىجىــــــدىكى روھىــــــي
زىيــانالرنىمۇ ســالدى .بــۇ زەخمىــلهر
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مۇنـــداق بىـــر قـــانچه تهرەپنـــى ۆئز
ىئچىـــــگه ائلىـــــدۇ :ىئجتىمـــــاىئي
قااليمىقـــــانچىلىق ،پـــــسىخولوگىيه
جهھهتتىكـــى زەخـــمه ،چۈشـــىنىش،
ەئســته قالــدۇرۇش ،ھۆكــۈم قىلىــش،
خۇالســه چىقىــرىش ،ۋە ائساســالش
ىئقتىدارىـــدىكى زەخـــمه ،تىـــل ۋە
وئقۇشــتىكى زەخمىــلهر .مۇشــۇنداق
زىيــان-زەخمىلهرنىــڭ نهتىجىــسىدە
ۇئالر ىئقتىـــسادىي ،ىئجتىمـــاىئي ۋە
سىياســــىي ســــاھهلهردىمۇ تــــۆۋەن
وئرۇنغا چۈشۈپ قالدى .ائمﯧرىكىلىق
زىيالىي تﯧرىسا مككـارتي ) Teresa
 (McCartyۆئزىنىــــــڭ ىئلمىــــــي
تهتقىقـــاتى ائساســـىدا مهكتهپـــته
ىئــــشلىتىلگهن تىلنىــــڭ ائقىــــۋىتى
توغرىــــسىدا توختىلىــــپ مۇنــــداق
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دەيــــدۇ :يهرلىــــك ۋە ائز ســــانلىق
مىلــلهت وئقۇغۇچىلىرىنىــڭ وئقــۇش
نهتىجىـــسى ەئڭ ناچـــار ،ۇئالرنىـــڭ
ائىــله كىرىمــى ەئڭ تــۆۋەن بولــۇپ،
روھىــي چۈشــكۈنلۈك ۋە ياشــالرنىڭ
ۆئزىنى ۆئزى ۆئلتۈرۈۋﯦلىش نىسبىتىمۇ
يهرلىــك مىلــلهت ياشــلىرى ىئچىــدە
ەئڭ يۇقىرى.
ھازىر شـۇ نهرسـه ناھـايىتى ېئنىـق
بولــــدىكى ،ھۆكــــۈمهتلهر يهرلىــــك
مىلــــلهت بــــالىلىرىنى ھۆكــــۈمران
وئرۇنـــــدىكى تىلـــــدا وئقۇشـــــقا
مهجبۇرلىــــــسا يۇقىرىقىــــــدەك ۋە
ۇئنىڭدىنمۇ باشقا يامـان ائقىـۋەتلهر
كﯧلىـــپ چىقىـــدىغانلىقىنى تولـــۇق
بىلىپ بولـدى .بىـر ھۆكۈمهتنىـڭ بـۇ
ىئــشالردىن تولــۇق خهۋەردار بولــۇپ
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تۇرۇقلــــۇق ،ائشــــۇنداق ماائرىــــپ
سىياسىتىنى يولغا قويۇشى ھازىر تىل
ۋە مهدەنىــيهت جهھهتتىكــى ىئرقىــي
قىرغىنچىلىقنىــڭ بىــر خىــل شــهكلى،
دەپ قارىلىــــدۇ .بىزنىــــڭ )ۇئشــــبۇ
ماقالىنىڭ تۆت ائپتورىنى دﯦمهكچى(
قارىــــشىمىزچه ،ب د ت -1948
يىلــــــى ماقۇللىغــــــان "ىئرقىــــــي
قىرغىنچىلىــق جىنايىتىنىــڭ ائلــدىنى
ېئلىــــــش ۋە ۇئنــــــى جــــــازاالش
توغرىــــسىدىكى كﯧلىــــشىم" نىــــڭ
مهزمۇنىغا ائساسالنغاندا ،ھﯧلىقىدەك
ېئغىـــــر ائقىۋەتلهرنىـــــڭ كﯧلىـــــپ
چىقىـــدىغانلىقىنى بىلىـــپ تـــۇرۇپ
ەئنهشۇنداق بىر ماائرىپ سىياسىتىنى
يولغــا قويۇشــنى بىــر خىــل ىئرقىــي
قىرغىنچىلىق ،خهلقائرالىق جىنايهت،
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يـــاكى ىئنـــسانىيهتكه كهلتـــۈرگهن
جىنايهت ،دەپ قاراشقا بولىدۇ.
بىـــز )ۇئشـــبۇ ماقالىنىـــڭ تـــۆت
ائپتورىنى دﯦمهكچـى( ۆئزلىرىمىزنىـڭ
-2004يىلى ېئالن قىلغـان يهنه بىـر
"مۇتهخهسسىــــــــسلهر ىئلمىــــــــي
ماقالىسى" دا تۆۋەندىكى نـۇقتىالرنى
بايان قىلغان ىئـدۇق :يهرلىـك ۋە ائز
ســانلىق مىلــلهت بالىلىرىنىــڭ وئقــۇ-
وئقۇتۇشــىنى ائساســهن ھۆكــۈمران
وئرۇندىكى تىلـدىال ېئلىـپ بارغانـدا،
مهركىزىـــــي كىـــــشىلىك ھوقـــــۇق
كﯧلىـــــــشىملىرىدە بﯧكىـــــــتىلگهن
نىــــشانالرنى ،بولۇپمــــۇ ماائرىــــپ
ھوقــــۇقىنى ەئمهلــــگه ائشۇرۇشــــقا
نىــــسبهتهن ائدەتــــتىن تاشــــقىرى
سهلبىي ائقىۋەتلهرنى ېئلىپ كﯧلىـدۇ.
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ب د ت نىــڭ ماائرىــپ ھوقــۇقى
ساھهســــىدىكى ســــابىق ائالھىــــدە
پۈتۈكچىسى كاتارىنـا توماسىۋىـسكى
) (Katarina Tomasevskiنىـڭ
ســۆزىگه ائساســالنغاندا ،ھۆكــۈمران
وئرۇنــدىكى تىلــدا ېئلىــپ بﯧرىلغــان
وئقۇ-وئقۇتۇش تىل ،پﯧـداگوگىكا ۋە
پــسىخولوگىيه جهھهتــته بىــر خىــل
توســـالغۇ پهيـــدا قىلىـــپ ،يهرلىـــك
مىلــلهت بــالىلىرىنى بىلىــم ېئلىــشتىن
مهھــرۇم قالدۇرىــدۇ .ەئگهر ماائرىــپ
تىلى جهھهتتىكى كىـشىلىك ھوقـۇقى
كﯧلىشمىــسى بولمايــدىكهن ،بولۇپمــۇ
ھۆكـــــۈمران وئرۇنـــــدىكى تىلنـــــى
ىئككىنچــى تىــل ســۈپىتىدە شــهرتى
تولــۇق توشــىدىغان قــوش تىللىــق
وئقۇتقۇچىالر دەرس قىلىـپ ۆئتـكهن
29

ائساســـتا ،دۆلهت ىئگىلىگىلىـــدىكى
مهكتهپلهردە وئقۇ-وئقۇتۇشـنى ائنـا
تىلــــدا ېئلىــــپ بﯧــــرىش ھوقــــۇقى
بولمايــــدىكهن ،كــــۆپ ســــاندىكى
يهرلىــــك مىلــــلهت ۋە ائز ســــانلىق
مىلـــــلهت خهلقلىـــــرى پهقهتـــــال
"كﯧمهيتىلگهن مهكتهپ تهربىيىـسى"
نى قوبۇل قىلىشقا مهجبۇر بولىدۇ .بۇ
يهردىكــى "كﯧمهيــتىلگهن مهكــتهپ
تهربىيىــــــــــسى" دﯦگىنىمىــــــــــز،
وئقۇغۇچىالرنىـــــــڭ ھۆكـــــــۈمران
وئرۇنـــدىكى تىلنـــى ائنـــا تىلىنىـــڭ
وئرنىغا ياكى ائنا تىلىنىـڭ بهدىلىـگه
ۆئگىنىــــشى بولــــۇپ ،مۇشــــۇنداق
كﯧمهيــــتىلگهن وئقــــۇ-وئقۇتــــۇش
ائرقىلىـــق بالىالرنىـــڭ ائنـــا تىلـــى
دەســــــلىپىدە قااليمىقانلىــــــشىدۇ،
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كﯧيىنچه بولسا ۇئالرنىڭ ائنا تىلىنىـڭ
وئرنىنــــى پۈتــــۈنلهي ھۆكــــۈمران
وئرۇنــــــدىكى تىــــــل ائلىــــــدۇ.
كﯧمهيتىلگهن مهكـتهپ تهربىيىـسىنى
ۆئز بﯧـــشىدىن كهچـــۈرگهن بـــالىالر،
يــــاكى كهم دﯦگهنــــدە ۇئالرنىــــڭ
بــــالىلىرى ،تىــــل ۋە مهدەنىــــيهت
جهھهتـــته ھۆكـــۈمران وئرۇنـــدىكى
مىللهتــكه ۆئزگىرىــپ كﯧتىــدۇ .بىــر
جهمىئيهت كۆلىمى بويىچه قارىغاندا،
كﯧمهيتىلگهن مهكـتهپ تهربىيىـسىنى
ۆئز بﯧشىدىن كهچـۈرگهن مىللهتنىـڭ
ائتـــا-ائنىـــالر بىـــلهن بـــالىالردىن
ىئبـــارەت ەئۋالدالر وئتتۇرىـــسىدىكى
ائلمىــشىش بۇزغۇنچىلىققــا ۇئچــراپ،
ۇئالرنىــڭ ائنــا تىلــى ائلــدى بىــلهن
يوقاپ كﯧتىش خهۋپىـگه ۇئچرايـدۇ.
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كﯧيىـــنچه بولـــسا يهرلىـــك تىلنىـــڭ
پۈتـــــۈنلهي يوقـــــاپ كﯧتىـــــشىنى
كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ .بۇنداق ەئھـۋال
شــۇنىڭ بىــلهن دۇنيانىــڭ تىلــدىكى
كـۆپ خىللىقىنىـڭ يوقـاپ كﯧتىـشىگه
ھهسسه قوشىدۇ .بۇنـداق ۆئزگىـرىش
ۆئزلۈكىدىن بولغان ەئمهس .بۇنـداق
ۆئزگىرىش يهرلىك مىللهتـلهر ۈئچـۈن
باشــقا تــالالش يــولى بولمىغــانلىقى،
ھهمـــدە ائتـــا-ائنىالرنىـــڭ ھـــازىر
يۈرگۈزۈلۈۋاتقـــــــان مهجبـــــــۇرى
سىياســـهتلهرنىڭ ۇئزۇن مۇددەتلىـــك
يامــان ائقىــۋىتى توغرىــسىدا ىئلمىــي
تهتقىقــاتالر ائرقىلىــق ىئــسپاتالنغان
بىلىملهردىــــن تولـــــۇق خهۋىـــــرى
بولمىغانلىقى سهۋەبىدىن يۈز بﯧرىدۇ.
نۆۋەتتىكى يهرلىك مىلـلهت ۋە ائز
32

سانلىق مىللهت ماائرىپىنىڭ ائقىۋىتى
توغرىــــسىدا چىقىرىلغــــان ىئلمىــــي
تهتقىقـــــات يهكـــــۈنلىرى شـــــۇنى
كۆرســـــىتىدۇكى ،قـــــوش تىللىـــــق
وئقۇغۇچىالرنىــڭ ائخىرقــى وئقــۇش
نهتىجىـــــــــــسىنىڭ قانـــــــــــداق
بولىــدىغانلىقىنى ،ھهمــدە ھۆكــۈمران
تىلـــــدىكى ســـــاۋاتلىق بولـــــۇش
سهۋىيىسىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى
بهلگىلهيــدىغان ەئڭ مــۇھىم ائمىــل
ۇئالرنىڭ ائنا تىلـدا ېئلىـپ بﯧرىلغـان
مهكــتهپ تهربىيىــسىنى قــانچه ۇئزۇن
كۆرگهنلىكىـــدىن ىئبـــارەت بولـــۇپ،
ۇئالرنىڭ ىئجتىمـاىئي ۋە ىئقتىـسادىي
وئرنـــى قاتـــارلىق باشـــقا ائمىلـــالر
ۇئنچىــۋاال مــۇھىم ەئمهس .ىئلمىــي
تهتقىقات نهتىجىلىـرى قـوش تىللىـق
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ۋە كۆپ تىللىق بولۇشتىكى سهۋىيىنى
قانــداق قىلغانــدا ناھــايىتى يــۇقىرى
پهللىگه كۆتۈرگىلى بولىـدىغانلىقىنى،
ھهمــــدە ائشــــۇ وئقۇغۇچىالرنىــــڭ
مهكتهپتىك ـى وئقــۇش نهتىجىــسىنىمۇ
قانــداق قىلغانــدا ناھــايىتى يــۇقىرى
پهللىگه يهتكۈزگىلى بولىدىغانلىقىنى
تولۇق ىئـسپاتالپ بولغـان بولـسىمۇ،
نــۆۋەتتىكى يهرلىــك مىلــلهت ۋە ائز
ســانلىق مىلــلهت ماائرىپىــدا ائشــۇ
ىئلمىـــي تهتقىقـــات نهتىجىلىـــرىگه
پۈتــۈنلهي قــارىمۇ-قارشــى بولغــان
سىياســـهتلهر يولغـــا قويۇلۇۋاتىـــدۇ.
يهرلىــك مىلــلهت بــالىلىرىنى وئقــۇ-
وئقۇتۇشنى ھۆكـۈمران تىلـدا ېئلىـپ
بارىــدىغان مهكــتهپلهردە وئقۇتــۇش
ۇئالرنىــڭ ھهر خىــل ىئقتىــدارلىرىنىڭ
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تهرەققىي قىلىشىنى تۆۋەنلىتىۋﯦتىـدۇ.
ۇئالرنىــڭ مهڭگــۈ كهمــبهغهل بولــۇپ
ياشىـــشىنى كهلتـــۈرۈپ چىقىرىـــدۇ.
ھهمــدە ۇئالرغــا روھىــي جهھهتــته
ىئنتايىن ېئغىـر زىيـان-زەخمىلهرنـى
ېئلىپ كﯧلىدۇ.
ۇئشبۇ ماقالىدا بىـز يۇقىرىقىـدەك
ماائرىـــپ سىياســـىتىنىڭ ھـــازىرقى
مهقــسهتلىك ھالــدا يولغــا قويۇلــۇش
دەرىجىـــــــــسىنىڭ قانچىلىـــــــــك
ېئغىرالشــــــقانلىقىنى تهكــــــشۈرۈپ
چىقىمىــز .ھهمــدە ھــازىر مهۋجــۇت
بولـــۇپ تۇرۇۋاتقـــان خهلقائرالىـــق
قـــانۇن-پهرمانالرنىـــڭ داىرىـــسىدە
ەئنهشـــۇنداق ىئـــشالرنى بىـــر خىـــل
جىنـــايى ھهرىـــكهت ،دەپ قاراشـــقا
بولىدىغانلىقىنى ىئسپاتالپ چىقىمىز.
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يـــۇقىرىقىالر كهڭگـــﯧس خـــانىم
قاتــــــارلىق تــــــۆت ائپتورنىــــــڭ
ماقالىــسىنىڭ "مــۇقهددىمه" قىــسمى
بولۇپ ،مهن بـۇ قﯧـتىم بـۇ يازمـامنى
مۇشــــۇ يهردە ائخىرالشــــتۇرىمهن.
ۇئيغۇر دىيارىـدىكى قﯧرىنداشـلىرىمىز
ۈئچــــۈن كهڭگــــﯧس خانىمالرنىــــڭ
ماقالىـــسىدىكى ىئلمىـــي ۇئقـــۇمالر
ىئنتـــايىن مـــۇھىم بولغاچقـــا ،مهن
بۇنىڭـــدىن كﯧيىنمـــۇ ۇئ ماقالىنىـــڭ
قالغـــان قىـــسمىنى ىئمكـــان قهدەر
تﯧـــــزرەك تهييـــــارالپ يولالشـــــقا
تىرىـــــــشىمهن .بـــــــۇ يهردە مهن
وئقـــۇرمهنلهردىن تۆۋەنـــدىكى تـــور
بهتتىــدىكى مهزمــۇننى چوقــۇم بىــر
قﯧــتىم وئقــۇپ چىقىــشنى تهۋســىيه
قىلىمهن:
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http://bbs.diyarim.com/r
ead.php?tid=30697
مهن ۇئشـــبۇ يازمـــامنى يﯧقىنـــدا
http://meripet.blogbus.co
 mگه يﯧزىلغـــان تۆۋەنـــدىكى بىـــر
ىئنكاس بىلهن ائخىرالشتۇرىمهن:

"ەئســـساالمۇەئلهيكۇم ەئلهيكـــۇم
ەئركىـــن ســـىدىق ائكـــا :جهنـــۇبى
شىنجاڭنىڭ خىلـۋەتتىكى بوسـتانلىق
كهنتىــدىن ســىزگه وئتلــۇق ســاالم.
يىڭــى يىلىڭىزغــا مۇبــارەك بولــسۇن.
مهرىپهتـــپهرۋەر ۇئيغـــۇر ياشـــلىرىغا
ۋاكــالىتهن تﯧنىڭىــزگه ســاالمهتلىك،
'ائىئلىڭىزگه بهخت تىلهيـمهن .مهن
سىزنىڭ يازمىلىرىڭىز ائرقىلىق سـىزنى
تونۇغــان ،يــازمىلىرىڭىزنى ســـۆيۈپ
وئقۇيـــدىغان ىئخالســـمهنلىرىڭىزنىڭ
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بىــرى .مهن ســىزگه خﯧلىــدىن بﯧــرى
خهت يﯧزىشنى وئيلىغـان بولـساممۇ،
ەئرزىــــمهس خهتلىــــرىم ائرقىلىــــق
سىزنىڭ قىممهتلىك ۋاقتىڭىزنى ېئلىپ
قويۇشــتىن ەئنــسىرەپ ســىزگه خهت
يازمىغــان ىئــدىم ،ەئممــا ســىزنىڭ
دىيـــارىمىزدا يولغـــا قويۇلۇۋاتقـــان
"قــــــوش تىللىــــــق ماائرىــــــپ"
توغرىــسىدىكى ماقــالىڭىزنى وئقــۇپ،
ىئختىيارســىز ســىزگه خهت يﯧزىــشقا
كىرىشتىم .قـوش تىللىـق ماائرىپنىـڭ
بىزگه ېئلىپ كﯧلىـدىغان پۇرسـهت ۋە
خىرىــسلىرى خﯧلىــدىن بﯧــرى مﯧنــى
وئيالندۇرۇپ كهلـگهن ىئـدى .ەئممـا
باشــقىالر قانــداق وئيلىــدى بۇنىــسى
ماڭـــــا نـــــامهلۇم بولغـــــانلىقتىن،
بــــۇجهھهتته چوڭقــــۇرراق پىكىــــر
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يۈرگۈزۈۋاتقانالر ائنچه كۆپ بولمىـسا
كﯧرەك دەپ وئيلىغان ىئدىم .سىزنىڭ
يــازمىلىرىڭىز ۋە ۇئنىڭغــا يﯧزىلغــان
ىئنكاســــــالردىن مىللىتىمىزنىــــــڭ
تهرەققىياتىغـــا ،پهن-مهدەنىيـــتىگه
ۈئزلۈكــسىز كۆڭــۈل بۆلۈۋاتقانالرنىــڭ
خــــــﯧلىال كــــــۆپ ىئكهنلىكىنــــــى
بىلىپ،خﯧلى ۈئمۈدكه تولدۇم .بىـزدە
"تاما-تاما كۆل توالر" دﯦگهن گهپ
بــار .بىــزدە مىللهتنىــڭ تهرەققىيــاتى
توغرىـــــسىدا ەئتراپلىـــــق پىكىـــــر
يۈرگۈزىـــدىغان ۆئتكـــۈر پىكىرلىـــك
كىــــشىلىرىمىز قــــانچه كۆپهيــــسه
مىللهتنىـــڭ تهرەققىياتىغـــا شـــۇنچه
پايدىلىق .دىيارىمىزدىكى پۇل-مال،
ھوقۇقنى ھهممىـدىن ەئال بىلىـدىغان
بىرقىــسىم نــان قﯧپىالرغــا قارىغانــدا
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مىللهتنىــــــــڭ تهرەققىيــــــــاتىنى
وئياليــــدىغان ۆئتكــــۈر پىكىرلىــــك
كىـــــــــشىلىرىمىزنىڭ بولۇشـــــــــى
مىللىتىمىزنىڭ بهختى.
مهن كىچىكىمدىن باشالپ كىتـاب
وئقۇشـــقا ائمـــراق بولغاچقـــا ۆئزۈم
ياخــشى كــۆرگهن كىتــابالرنى چــاڭ
قونـــدۇرماي ەئتىـــۋارالپ ســـاقالپ
كهلــــگهن ىئــــدىم .مهقــــسهت مهن
ســـــۆيۈپ وئقۇغـــــان كىتـــــابالرنى
پهرزەنتلىرىممۇ سۆيۈپ وئقۇسا ،ماڭا
ەئجدادىمنى تونۇتقـان كىتـابالردىن
پهرزەنتلىرىممـــۇ ائتـــا-بـــوۋىلىرىنى
بىلىۋالـــــــسا ،ۆئز مهدەنىيىتىنـــــــى
بىلىۋالـــــــسا ،پهرزەنتلىـــــــرىم ۆئز
مىللىتىنىـــــڭ پهن-مهدەنىيتىنـــــى،
تــــارىخىنى قىــــزغىن ســــۆيىدىغان
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ياراملىق كىشىلهردىن بولـۇپ چىقـسا
دﯦگهنـــدىن ىئبـــارەت ىئـــدى .مىـــڭ
ەئپــسۈس ،بــاالم مهكــتهپ يىــشىغا
توشــقاندىن كىــيىن بــۇجهھهتتىكى
ەئندىشهم كۈنـسﯧرى ېئـشىپ بـاردى.
باالم قوش تىل باشالنغۇچ مهكتىپىدە
وئقۇيـــدۇ .گهرچه بـــۇ مهكتهپنىـــڭ
ۋىۋىسكىسىدا " قـوش تىـل مهكـتهپ
"دەپ يىزىقلىـــق بولـــسىمۇ بـــارلىق
دەرســـــــــــلهر خهنزۇتىلىـــــــــــدا
ۆئتۈلگهنلىكتىن ائدەتتىكى كىـشىلهر
بۇ مهكتهپنى" خهنزۇ مهكتهپ "دەپ
ائتايــدۇ .شــۇ ســهۋەبتىن باالمنىــڭ
ۇئيغـــــۇرچه ســـــاۋاتىنى ائىلىـــــدە
چىقىرىــشقا مهجبــۇر بولــدۇم ،ەئممــا
مهكتهپــته ۇئيغــۇرچه يﯧزىــق بىــلهن
ۇئچرىــشىش پۇرســىتى بولمىغانــدىن
41

كﯧيىن ۇئيغۇرچه سـۆز-ائتـالغۇالرنى
يﯧزىش،چۈشىنىشته ۋە ۇئيغۇر تىـل-
يىزىــــق سهۋىيىــــسىنى داۋاملىــــق
ائشۇرۇشتا قىيىنچىلىـق خﯧلـى ېئغىـر
بولىـــدىكهن .شـــۇنىڭ بىـــلهن مهن
باللىرىمغـــــا قىممهتلىـــــك بۇيـــــۇم
سۈپىتىدە مىراس قالدۇرۇپ قويۇشنى
وئيلىغان قىممهتلىك كىتابالر "ىئز "،
"وئيغانغان زﯦمىن" " ،ائنـايۇرت "،
"جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالالت
خﯧنىم"...............قاتارلىق نۇرغۇن
كىتابالر مهندىن كىـيىن قالـسا توپـا
بﯧسىپ ،بىر بۇلۇڭـدا بويـۇن قىـسىپ
تـــۇرۇپ قـــاالرمۇ-ھه؟! بـــالىلىرىم ،
بىزنــى دۇنياغــا تونۇتقــان مهھمــۇت
قهشــقىرى ،يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ،
لۇتپـــۇلال مۇتهللىـــپ ،ائبـــدۇخالىق
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ۇئيغـــــۇر ،ائبـــــدىرىھىم ۆئتكـــــۈر،
ائبدۇشـــــــــۈكۈر مـــــــــۇھهممهت
ىئمىـــن ...........قاتـــارلىق ائلىـــم،
ەئدىبلىرىمىزنىــــــــڭ ىئــــــــسمىنى
بىلمهيـــدىغان ۋە ائتىيالمايـــدىغان
)ھهتتا ېئغزى كهلمهيـدىغان( بولـۇپ
چىقارمۇ-ھه؟! ائنا تىلىدا مـۇنتىزىم
تهربىيىلهنمىسه ائنا تىلىدا يﯧزىلغـان
قىممهتلىـــك كىتـــابالرنى قانـــداقمۇ
وئقۇپ چۈشىنهلهر؟
مهن ىئلگىــرى بــاالم چــوڭ بولــسا
ياخـــــــــــشىراق خىـــــــــــزمهتكه
وئرۇنلىشاالرمۇ؟ دﯦگهننى وئياليتتىم.
ەئمــدى بــاالم چــوڭ بولــسا ماڭــا ۋە
ائتا-بوۋىسىغا وئخـشىماي قـاالرمۇ؟
دﯦگهننى وئياليدىغان بولۇپ قالدىم.
خهيــــرىيهت ،ھهممىمىــــز وئرتــــاق
43

تىرىــشچانلىق كۆرســىتىپ مىللهتنىــڭ
پهن-مهدەنىيهت ىئـشلىرىنى قىـزغىن
سۆيـــــــــــسهك ،ىئزدەنـــــــــــسهك
قاناەئتلىنهرلىـــك جاۋابقـــا چوقـــۇم
ېئرىــشهلهيمىز .مىللىتىمىــز ۈئچــۈن
ۆئزىڭىزنــى ائســراڭ.ســىزگه بهخــت
تىلهپ"… :
تهھرىرلىگــۈچى :مهرىــپهت تــورى
 http://www.meripet.orgدىــــــــن
ۇئيغۇر .
بـــۇ يازمىـــدا تىلغـــا ېئلىنغـــان
شهخسلهر ۋە ۇئالرنىـڭ ەئسـهرلىرىگه
مۇناســـىۋەتلىك تـــور ائدرﯦـــسلىرى
توپلىمى:
" (1مۇتهخهسسىـــــسلهر ىئلمىـــــي
ماقالىسى"
http://www.un.org/esa/socdev/
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_unpfii/documents/E_C19_2008
7.pdf

 (2دوكتــــور تــــوۋ ســــكۇتناب-
كهڭگﯧس خانىم )تـوۋە سـكۇتنابب-
كهڭگﯧس( :
http://www.neiu.edu/~duo/skut
nabb.htm

 (3بۇ يازمىنىـڭ ائپتـورى تهۋسـىيه
قىلغان بىر ماقالىنىڭ ائدرﯦسى:
http://bbs.diyarim.com/read.ph
p?tid=30697

 (4ائپتورنىــــــــڭ ىئلگىرىكــــــــى
يازمىلىرىغا قارىتا ىئنكـاس يﯧزىلغـان
توربهتنىڭ ائدرﯦسى:
http://meripet.blogbus.com
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-2ﻗﯩﺴﯩﻢ
-2009يىلى -2ائينىڭ -15
كۈنى
)بـــۇ ماقـــالىنى ھـــﯧچ كىمـــدىن
رۇخـــسهت ســـورىماي ،مهنبهســـىنى
ەئســــكهرتكهن ھالــــدا باشــــقا ھهر
قانداق تور بهتلهردە ېئالن قىلـسىڭىز
بولۇۋﯦرىدۇ(.
ىئنكاس يﯧزىلغـان كونـا يﯧزىقتىكـى
تور بهتلىرىنىڭ بىر قانچىسى:
http://bbs.salkin.cn/read.
php?tid-60320.html
http://bbs.xabnam.com/r
ead.php?tid-97066-fpage2.html
http://bbs.diyarim.com/re
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ad.php?tid=35196&fpage=2
http://bbs.retim.cn/read.
php?tid-27070.html

مهن ۇئشـــبۇ يازمامـــدا كهڭگـــﯧس
خـــانىم قاتـــارلىق  4نهپهر دۇنياغـــا
تونۇلغـــــــان مۇتهخهسسىـــــــسلهر
تهييـــــارالپ-2008 ،يىلـــــى -21
ائپرﯦلــدىن -2مــايغىچه ېئچىلغــان
بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشـكىالتى )ب
د ت( نىــــڭ "يهرلىــــك مهســــىلىلهر
توغرىـسىدىكى -7نۆۋەتلىــك داىمىــي
سۆھبهت يىغىنى" دا دوكالت قىلغـان
 30بهتلىــــــــــك ىئنگلىــــــــــزچه
"مۇتهخهسسىــــــــسلهر ىئلمىــــــــي
ماقالىـــــسى" نىـــــڭ مهزمـــــۇنىنى
تونۇشتۇرۇشنى داۋامالشـتۇرىمهن .بـۇ
يازمىنىڭ -1قىسمى تۆۋەندىكى تـور
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بهتلىرىدە بار:
http://bbs.salkin.cn/read.php?t
id-54612-fpage-0-toread-page-2.html

-1999يىلى ب د ت ھهر يىلى -2
ائينىــڭ -21كــۈنىنى "خهلقائرالىــق
ائنــا تىــل كــۈنى" قىلىــپ بﯧكىــتكهن
بولۇپ ،پۈتۈن دۇنيا خهلقى -2000
يىلىدىن باشالپ بۇ كۈننى ھهر يىلـى
خــاتىرىلهپ كﯧلىۋاتىــدۇ .بــۇ ھهقــته
ائنا-تىلىم بلوگبۇس نىڭ تۆۋەندىكى
تور بﯧتىدە بىـر قىـسىم ۇئچـۇرالر بـار
ىئكهن:
http://anatilim.blogbus.com/lo
gs/35011024.html

مهن وئقـۇرمهنلهردىن بـۇ ۇئچــۇرنى
بىــــر قﯧــــتىم وئقــــۇپ چىقىــــشنى
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تهشــــهببۇس قىلىــــمهن .شــــۇنداقال
ۇئيغــۇرالر ىئچىــدىكى يــازغۇچى ۋە
زىيالىيالرنىــــــڭ ائشــــــۇ كــــــۈننى
خــاتىرىلهش مۇناســىۋىتى بىــلهن بىــر
ائز ىئزدىنىپ ،ۆئز بىلىملىرىنـى ىئـشقا
ســﯧلىپ ،ۇئيغۇرالرنىــڭ ائنــا تىلــى
ھهققىدە خهلققه پايدىلىق ماقاله ۋە
باشــقا ەئدەبىــي ەئســهرلهرنى يﯧزىــپ
ېئــالن قىلىــشىنى ۈئمىــد قىلىــمهن.
مﯧنىڭچه ۇئيغۇرالر ھـازىر مۇشـۇنداق
بىــــــر پــــــاائلىيهتكه ىئنتــــــايىن
ېئھتىياجلىق.
يﯧقىندىن بۇيان مﯧنىـڭ كـۈنلىرىم
ىئنتــايىن تىــت-تىتچىلىــق ىئچىــدە
ۆئتۈۋاتىــدۇ .بۇنــداق بولۇشــىدىكى
ســهۋەب ،مهن ائنــا تىلنىــڭ يهرلىــك
مىللهت ماائرىپىدىكى رولى ھهققىـدە
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يﯧڭــى ماتﯧرىيــالالرنى كۆرگهن ـسﯧرى،
ائنا تىل مهسىلىسىدە ھازىر ۇئيغۇرالر
دۇچ كﯧلىۋاتقــان ەئھۋالنىــڭ نهقهدەر
يامـــــــــــــــــــــانلىغىنى ،نهقهدەر
خهتهرلىكلىگىنــــــى بارغانــــــسﯧرى
چوڭقۇرالپ ھـﯧس قىلىـۋاتىمهن .مهن
مۇشۇ خىلدىكى يازمىالرنى تﯧـز-تﯧـز
تهييـــارالپ تورغـــا يولالشـــنى ائرزۇ
قىلىۋاتقـــان بولـــساممۇ ،بـــۇ يىـــل
كىرگهندىن بۇيان خىزمىتىم باشقىچه
جىددىي ھالهتكه كىرىپ قﯧلىـپ ،بـۇ
ماقــالىلهرنى تﯧــز-تﯧــز تهييارالشــقا
ۋاقىـــــت چىقىرىـــــشتا قىينىلىـــــپ
قﯧلىــۋاتىمهن .نۇرغــۇن تورداشــالر ۆئز
ىئنكاسلىرىدا "بىز قانـداق قىلىـشىمىز
كﯧـــرەك" دەپ ســـوراپتۇ .مهن بـــۇ
ســـوائلغا ائلـــدىنقى يازمىلىرىمـــدا
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ائزراق جـــــاۋاب بهردىـــــم .يهنـــــى
ۇئيغـــۇرالر يهھۇدىيالرنىـــڭ يـــولىنى
تۇتۇپ ،ۆئزى دۇچ كﯧلىۋاتقان بۇ بىـر
كهسكىن مهسىلىنى قانۇنىي ۋاسـتىالر
ائرقىلىـــق ھهل قىلىـــشقا ۇئرۇنـــۇپ
بﯧقىشى كﯧرەك .بۇنىڭ ۈئچۈن ىئشنى
ائلدى بىلهن ائللىقاچان يﯧزىلىپ ۋە
ماقۇللىنىــپ بولغــان ،ەئممــا ىئجــرا
قىلىنمايۋاتقـــان قـــانۇنالرنى ىئجـــرا
قىلدۇرۇشــــتىن باشــــالش كﯧــــرەك.
ائنــدىن ناچــار ،ۇئيغــۇرالر ۈئچــۈن
پايدىــسىز قــانۇن  -بهلگىلىمىلهرنــى
ەئڭ يـــۇقىرى بالـــداقتىن باشـــالپ
ۆئزگهرتىش يولىدا ىئش ېئلىپ بﯧرىش
كﯧرەك .پۈتۈن بىر مىللهتنىڭ ائلدىغا
قويۇلغان بىـر مهسـىلىنى بىـر قىـسىم
كىــشىلهرنىڭ ۆئز ائلــدىغا ائيــرىم-
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ائيــرىم ىئــش ېئلىــپ بﯧرىــشى بىــلهن
ھهل قىلىــــپ بــــولغىلى بولمايــــدۇ.
چوقۇم كۈچنى بىرلهشتۈرۈپ ،قانۇنىي
يولالر بىلهن بىر تۇتاش ىئـش ېئلىـپ
بﯧــــرىش كﯧــــرەك .مهن يــــۇقىرىقى
ســوالنىڭ باشــقا جــاۋابلىرىنى تﯧــپىش
ھهققىدە بۇنىڭدىن كﯧيىنمۇ داۋاملىق
وئيلىــنىمهن .شــۇنىڭ بىــلهن بىلــله،
ۇئيغــۇر دىيــارى ۋە چهت ەئلــدىكى
باشـــقا بـــارلىق قﯧرىنداشـــالرنىڭمۇ،
بولۇپمــــۇ باشــــقا بــــارلىق بىلىــــم
ەئھلىلىرىنىڭمۇ بۇ جهھهتـته قـاتتىق
ىئزدىنىپ بﯧقىشىنى ۈئمىـد قىلىـمهن.
ۇئيغــۇر بىلىــم ەئھلىلىــرى ۈئچــۈن
"بىلىمنىڭ زاكىتىنى بﯧـرىش" روھىنـى
تىكلهش ۋە ۇئنـى جـارى قىلـدۇرۇش
پهيتى ھازىر تولـۇق يﯧتىـپ كهلـدى.
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يهنه ۇئخـــالپ يﯧتىـــۋەرمهيلى .يهنه
قـــاراپ وئلتـــۇرۇۋەرمهيلى .ۇئيغـــۇر
ەئمهل ەئھلىلىرىـــــدىنمۇ ۆئزىنىـــــڭ
تارىخىي مهسۇئلىيىتىنى ۆئز ۈئستىگه
ېئلىپ ،ۆئزىنىڭ مهمـۇرىي ۋە مىللىـي
بۇرچىنى ائدا قىلىپ ،ۇئيغۇر تىلى ۋە
مهدەنىيىتىگه ىئگه بۆلىـشىنى ۈئمىـد
قىلىـــمهن .ھـــازىر ۇئيغـــۇر خهلقـــى
ائلدىغا قويۇلغـان رەسـىم بۇنىڭـدىن
كﯧــيىن ۇئيغــۇر مىللىتىنىــڭ خهنــزۇ
تىلـــى ســـاۋاتىنى چىقىرىـــپ ،شـــۇ
ائرقىلىـــــق ۇئيغـــــۇر مىللىتىنىـــــڭ
ىئقتىــسادىي ۋە ىئجتىمــاىئي وئرنىنــى
يۇقىرى كۆتۈرۈش ،ۇئيغۇر مىللىتىنـى
قۇدرەت تاپقۇزۇش .لﯧكىن بـۇ يهنىـال
بىــر پــارچه رەســىم ،بىــر دانه گــۈزەل
ائرزۇ .مهن كـــــــۆرگهن ىئلمىـــــــي
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ماتﯧرىيالالرغــــــا ائساســــــالنغاندا،
ۇئيغــۇرالر ھــازىر ۆئز دىيارىــدا يولغــا
قويۇلۇۋاتقـــان ماائرىـــپ تـــۈزۈمىگه
تايىنىپ تۇرۇپ يۇقىرىقىدەك ائرزۇنى
ەئمهلــــگه ائشــــۇرالمايدۇ .ۇئنىــــڭ
ەئكسىچه ،ەئگهر ھازىرقىدەك "قـوش
تىللىق ماائرىـپ تـۈزۈمى" داۋاملىـق
يولغــا قويۇلۇۋەرســه ،ۇئيغۇرالرنىــڭ
ىئجتىمــاىئي ۋە ىئقتىــسادىي وئرنــى
تﯧخىمۇ تۆۋەنلهپ كﯧتىـپ ،ۇئيغـۇرالر
يﯧـــرىم قۇللـــۇق وئرنىغـــا چۈشـــۈپ
قﯧلىشى مۇمكىن .ۇئنىڭدىنمۇ يامـان
يﯧرى ،ۇئيغۇرالر تىـل ۋە مهدەنىـيهت
جهھهتــــــــــــته پۈتــــــــــــۈنلهي
ائسسىمىلياتــسىيه بولــۇپ كﯧتىــشى
مۇمكىن .بۇنىڭدىن  60يىل ىئلگىرى
جۇڭگــودا  56مىلــلهت بــار ىئــدى.
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ھازىر ۇئنىڭـدىن قانچىـسى قالـدى؟
قالغانالرغـــا نـــﯧمه بولـــدى؟ بولـــسا
جىمجىـــــت وئلتـــــۇرۇپ تـــــۇرۇپ،
كـــۆزىڭىزنى يۇمـــۇپ تـــۇرۇپ ،بـــۇ
مهســىلىلهر ۈئســتىدە بىــر وئيلىنىــپ
بﯧقىــڭ .ھــازىر مﯧڭىۋاتقــان يــولىڭىز
سىزنى قانداق بىر ائقىۋەتكه ،قانداق
بىر تهقدىرگه ېئلىپ بارىـدىغانلىقىنى
تهســـهۋۋۇر قىلىـــپ بﯧقىـــڭ .ۇئشـــبۇ
يازمىدا يـۇقىرىقى نـۇقتىالر ھهققىـدە
بىر قىسىم مۇھىم ىئلمىـي نهزەرىـيىلهر
بايـــــان قىلىنغـــــان بولـــــۇپ ،مهن
ۇئيغۇرنىــــڭ كهلگۈســــىگه كۆڭــــۈل
بولىدىغان ھهر بىر قﯧرىندىـشىمىزدىن
بــۇ يــازمىنى بىــر قﯧــتىم ەئســتايىدىل
وئقۇپ چىقىشىنى ۈئمىد قىلىمهن.
ۇئيغــۇر دىيارىــدىكى بىــر قىــسىم
55

ائتا-ائنىـالر ھـازىر بـارلىقىنى ىئـشقا
ســـﯧلىپ ،باشـــقىالر بىـــلهن قـــاتتىق
رىقابهتلىـــشىپ تـــۇرۇپ ،بهس-بهس
بىــــــلهن كىچىــــــك بــــــالىلىرىنى
ىئچكىرىــدىكى ۆئلكىــلهردە وئقۇشــقا
ماڭدۇرۇۋاتىـــــــدۇ .ەئگهر ســـــــىز
ائشـــۇنداق ائتـــا-ائنىنىـــڭ بىرســـى
بولسىڭىز ،بالىڭىز كﯧلهر قﯧتىم سـىزنى
يــوقالپ قايتىــپ كهلگهنــدە ،ۇئنىــڭ
بىــلهن وئبــدان پاراڭلىــشىپ ،ۇئنىــڭ
روھىي جهھهتته قانـداق ەئھۋالالرغـا
دۇچ كﯧلىۋاتقانلىقىنى ،ۇئنىـڭ روھىـي
دۇنياســـىدا قانـــداق ۆئزگىرىـــشلهر
بولۇۋاتقانلىقىنى ىئنچىكىلهپ سـوراپ
بﯧقىــــڭ .مهن بــــۇ گهپنــــى ھــــازىر
ىئچكىرىــدە وئقۇۋاتقــان بىــر قىــسىم
ۇئيغـــۇر وئقۇغـــۇچىالردىن كهلـــگهن
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خهتـــلهرگه ائساســـهن دەۋاتىـــمهن.
بۇنـــداق يـــولنى تاللىغـــان ائتـــا-
ائنىالرنىڭ مهقسىتى پهقهت بىـرال .ۇئ
بولسىمۇ بالىسىنى تﯧخىمۇ ياخـشىراق
جان بﯧقىش پۇرسىتىگه ېئرىشتۈرۈش،
بالىــسىنى بهختلىــك قىلىــش .لــﯧكىن
قىلغــــان ىئــــشىڭىزنىڭ ائقىــــۋىتى
بالىڭىزنىـــــڭ نهزىرىـــــدە ۆئزىـــــگه
زىيانكهشـــــلىك قىلىـــــش بولـــــۇپ
قالمىــسۇن .ىئنــسانالرغا خۇشــاللىق،
قاناەتچــانلىق ۋە بهختلىـــك ېئلىـــپ
كﯧلهلهيدىغان ىئشالر ىئنتايىن كـوپ.
سىزگه بهختلىك بولۇپ تۇيۇلغان بىر
ىئشنىڭ باشقىالرغىمۇ شۇنداق بولـۇپ
تۇيۇلۇشــى ناتــايىن .بىــر ائدەمنىــڭ
ىئجتىماىئي ۋە ىئقتىسادىي وئرنىنىـڭ
قانچىلىك يۇقىرى بۆلىشىدىن قهتىئـي
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نهزەر ،ەئگهر ۇئ بىـــر ۋىجـــدانلىق ۋە
غۇرۇرلۇق ائدەم بولىدىكهن ،ۇئ ۆئزى
ۈئچـــۈن ەئڭ ســـۆيۈملۈك بولغـــان،
ۆئزى ەئڭ قهدىرلهيـــــدىغان بىـــــر
نهرســـىدىن ائيرىلغانـــدا ،ۆئزىنـــى
داۋاملىـــق تـــۈردە بهختلىــــك دەپ
ھﯧــسابلىيالمايدۇ .ۆئزىــدە داۋاملىــق
تۈردە بهختلىك تۇيغۇسى بولمايـدۇ.
مۇشۇ نۇقتىدىن ېئلىپ ېئيتقاندا ،ھهر
بىـــر ائدەمنىـــڭ تهقـــدىرى پۈتـــۈن
مىللهتنىـــــڭ تهقـــــدىرى بىـــــلهن
چهمبهرچـــاس باغالنغـــان بولىـــدۇ.
ۇئشـــبۇ يازمىـــدا ۆئز ائىلىـــسىدىن،
ۆئزىنىــــڭ مىللىــــي جهمىئيهتــــتىن
ائيرىلىــپ وئقۇيــدىغان بــالىالر دۇچ
كﯧلىــــدىغان بىــــر قىــــسىم يامــــان
ائقىــۋەتلهر بايــان قىلىنىــدۇ .ەئگهر
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ســىز ائشــۇنداق بىــر بالىنىــڭ ائتــا-
ائنىسى بولسىڭىز ،بۇ يازمىنى چوقـۇم
بىر قﯧتىم وئقۇپ بﯧقىڭ.
مىللهتنىــڭ ھــالى ياخــشىالنماي
تــۇرۇپ ،ۇئنىــڭ ھهر بىــر ەئزاســىنىڭ
ھالى مهڭگۈ ياخـشىالنمايدۇ .شـۇڭا
ۆئز ائىلىــسىنىڭ ھــالىنى ياخــشىالش
ۈئچـۈن يـول تاللىغانـدا ،مىللهتنىـڭ
ھالىنى ياخشىالش ۈئچـۈن بىـر يـول
تﯧپىشنىڭ ۇئنىڭدىنمۇ مۇھىم ،ھهتتـا
ەئڭ مــۇھىم ىئكهنلىكىنــى ۇئنتۇلــۇپ
قالماســــلىق كﯧــــرەك .مانــــا بــــۇ
يهھــــۇدىيالر يهكــــۈنلهپ چىققــــان
تهجــرىبه-ســاۋاقالرنىڭ بىرســى .مهن
يﯧقىنــدا ۆئزىــگه "تــارىم "722دەپ
تهخهللـــــۇس قويۇۋالغـــــان بىـــــر
ۇئكىمىزنىڭ "قوپه ېئـشهك ،وئيغـان،
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قۇيـــــاش كۆتۈرۈلـــــدى" دﯦـــــگهن
مــاۋزۇلۇق بىــر يازمىــسىنى وئقــۇپ
چىقتىم .ۇئنىڭدا ىئلگىرى سـۈرۈلگهن
ىئـــدىيىلهر ۋە وئتتۇرىغـــا قويۇلغـــان
چــاقىرىقالر ناھــايىتى ەئھمىيهتلىــك
ىئـــكهن .ۇئيغۇرالرنىـــڭ نـــۆۋەتتىكى
ەئھۋالىغــــــا ناھــــــايىتى مــــــاس
كﯧلىــدىكهن .مهن وئقــۇرمهنلهرگه ۇئ
يازمىنى بىـر قﯧـتىم وئقـۇپ بﯧقىـشنى
تهشــهببۇس قىلىــمهن .ۇئ يازمىنىــڭ
بىلىكتىكى تور بهت ائدرﯦسى:
http://www.bilik.cn/bbs/viewthr
ead.php?tid=21148

مهن ەئمدى بـۇ يازمىنىـڭ رەسـمىي
مهزمۇنىنى باشاليمهن.
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 .2ھۆكۈمران تىلدا ېئلىپ
بﯧرىلىدىغان ماائرىپنىڭ ماھىيىتى ۋە
تهسىرى_____ىئجتىماىئي ۋە
تهلىم-تهربىيه جهھهتتىكى
كۆرگهن -بىلگهنلىرىمىز
) (1تىلنىڭ مۇھىملىقى
بىـــز )ەئســـلىدىكى ماقالىنىـــڭ 4
ائپتــورىنى دﯦمهكچــى( ماقالىمىزنىــڭ
بــۇ قىــسمىنى يهرلىــك مىلــلهت ۋە ائز
ســانلىق مىللهتــلهر ۆئز ائنــا تىلــى،
مهدەنىيىتـــى ،مىللىـــي كىملىكـــى ۋە
مىللىتىنىـــڭ يـــوقىتىلغىنىنى قانـــداق
چۈشهنگهنلىكى ،ھهمـدە جىـسمانىي
جهھهتتىكى يوقىلىش بىـلهن تىـل ۋە
مهدەنىيهت جهھهتتىكـى يوقىلىـشنى
قانــــــــــداق چۈشــــــــــهنگهنلىكى
توغرىسىدىكى بىـر قـانچه مىـسالدىن
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باشاليمىز.
كانـــــادا وئنتـــــارىو ۆئلكىـــــسى
زەھهرســــــىزلهندۈرۈش مهركىــــــزى
)ىئنگلىـــزچه " detoxification
 ("centerنىڭ دىرﯦكتـورى "رانـدي
Randy
چوۇنچىللــــــــور" )
 (Councillorۆئزىنىــڭ "زﯦمىننىــڭ
ائۋازى بىزنىـــڭ تىلىمىـــزدا" دﯦـــگهن
ىئلمىي ماقالىسىدە مۇنـداق دەيـدۇ:
"بىزنىڭ تىلىمىز يوقـاپ كﯧتىۋاتىـدۇ.
مانــا بــۇ ناچارلىشىــشنىڭ بىرىنچــى
ائالمىتى .بىزنىـڭ مىللىـي ھايـاتىمىز
مۇنداق تۆت ېئلﯧمﯧنتنىـڭ ائساسـىدا
مهۋجۇت بۆلىـشى كﯧـرەك :ەئنـەئنه،
مهدەنىيهت ،قىمـمهت كـۆز-قارىـشى،
ۋە تىــــل .ەئگهر ســــىز بــــۇ تــــۆت
ائساســــنىڭ بىرســــىنى يوقىتىــــپ
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قويسىڭىز ،بىزنىڭ مىللىـي ھايـاتىمىز
چۇۋۇلۇشقا باشاليدۇ .شـۇنىڭ بىـلهن
بىز مۇشۇنداق چۇۋۇلۇشنىڭ ائالمىتى
بولغان ھاراقكهشلىك ۋە باشقا ناچـار
ەئھۋالالرغا دۇچ كﯧلىمىز".
بىــز قــانۇنىي جهھهتــته مۇھــاكىمه
يۈرگۈزۈشـــتىن بـــۇرۇن ،كﯧمهيـــتمه
ماائرىپتــا زورلــۇق كــۈچى ىئــشلىتىش
ۇئســــۇللىرى ،ھهمــــدە ائشــــۇنداق
قىلىشتىن كﯧلىپ چىقىـدىغان وئقـۇ-
وئقۇتـــۇش ۋە جهمىئيهتـــشۇناسلىق
جهھهتتىكــــى يامــــان ائقىــــۋەتلهر
ۈئســــتىدە توختىلىــــپ وئتىمىــــز.
كﯧمهيــــتمه ماائرىــــپ دﯦگىنىمىــــز،
بالىالرغـــا ۇئالرنىـــڭ ائنـــا تىلىنـــى
ۆئگهتمهي ،ۇئنىڭ وئرنىغا ھۆكۈمـدار
تىلنـــى ۆئگىـــتىش ،شـــۇ ائرقىلىـــق
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بالىالرنىڭ ائنا تىلىنى ۇئالرنىـڭ تىـل
بىلىمـــى ىئچىـــدىن چىقىرۋﯦتىـــشكه
قارىتىلغـــــــــان .بـــــــــۇ بىـــــــــر
ائسمىالتسىيىچىلىك بولـۇپ ،ۇئنـداق
قىلىــش بىۋاســىته تهن زەخمىلىرىنــى
كهلتـــۈرۈپ چىقىرىـــدۇ .شـــۇنداقال
ناھايىتى ېئغىر روھىـي زەخمىلهرنـى،
ۋە ناھايىتى ېئغىر پـسىخولوگىيىلىك،
تىل ،چۈشىنىش ،ەئسـته قالـدۇرۇش،
ھۆكۈم قىلىش ،خۇالسه چىقىرىش ،ۋە
ائساسالش )ياكى سهۋەبىنى تﯧـپىش(
ىئقتىـــــــــدارلىرى )ىئنگلىـــــــــزچه
("cognitive
"ability
جهھهتتىكى ،ھهمدە ناھايىتى ېئغىـر
ماائرىــپ ،تهن-ســاالمهتلىك بىــلهن
مۇناســــــىۋەتلىك ىئجتىمــــــاىئي ۋە
ىئقتىــسادىي زەخمىلهرنــى كهلتــۈرۈپ
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چىقىرىــــدۇ .بۇنــــداق زەخمىــــلهر
مهڭگۈلۈك بولىـدۇ :يهرلىـك مىلـلهت
خهلقلىـــرى بۇنـــداق زەخمىلهرنىـــڭ
تهســــىرىدىن بىــــر ۆئمــــۈر خــــالى
بواللمايدۇ.
) (2يهرلىــك مىلــلهت ماائرىپىــدا
قوللىنىلىــدىغان زوراۋانلىــق كــۈچلهر:
"تاياق"" ،سهۋزە" ۋە "ىئدىيه"
جهمىئيهتــــــــــــــــشۇناسلىق ۋە
ماائرىپشۇناسلىق نۇقتىـسىدا تـۇرۇپ،
بىز تىنچلىق تهتقىقاتچىسى "جوھان
گـــالتۇڭ" )(Johan Galtung
-1980يىلـــى وئتتۇرىغـــا قويغـــان
زوراۋانلىق كۈچىنىڭ مۇنداق  3خىـل
شهكلىنى تهسۋىرلهيمىز :ھۆكۈمدارالر
بىر وئرتاق مهقسهتكه يﯧتىش ۈئچۈن
"تايــاق"" ،ســـهۋزە" ۋە "ىئـــدىيه"
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دىـــن ىئبـــارەت  3خىـــل كـــۈچتىن
پايدىلىنىدۇ.
"تايــــــــاق" ىئشلىتىــــــــشنىڭ
مىـــساللىرىدىن مۇنـــداقلىرى بـــار:
جىــــسمانىي زوراۋانلىــــق كــــۈچى
ىئشلىتىش ائرقىلىـق بـالىالرنى ائتـا-
ائنىــــسىدىن ائيرىــــپ ەئكﯧــــتىش،
بالىالرغــــــا ۆئز ائنــــــا-تىلىنــــــى
ىئشلهتكهنلىكى سـهۋەبى بىـلهن تهن
جازاسى بﯧرىش ،ياكى ۇئالرغا تامـاق
بهرمهسلىك.
-1851يىلىـــــــــــدىن -1920
يىلىغىـــــچه بولغـــــان ائرىلىقتـــــا،
نورۋﯦگىيىدىكى وئقۇتقۇچىالر ساائمى
ۋە كۋەن مىللىتىدىن بولغان بالىالرغا
نورۋﯦگىيه تىلـى ۆئگىتىـشته ياخـشى
نهتىـــجه قازانغـــان بولـــسا ،ۇئالرغـــا
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مۇكاپـــات تهرىقىـــسىدە قوشـــۇمچه
مــاائش بﯧــرىلگهن .شــۇنداقال ،ەئگهر
كهمبهغهل بالىالر ۋە ائتا-ائنىالر ۆئز
ائنــا تىلىنــى تاشــلىۋﯦتىش بهدىلىــگه
نــــورۋﯦگىيه تىلىنــــى ۆئگىــــنىش ۋە
ىئشلىتىـــشكه نىـــسبهتهن ائكتىـــپ
پوزىتسىيه تۇتقان بولسا ،ۇئالر تاماق
ۋە كىــــيىم-كــــﯧچهك مۇكاپاتىغــــا
ېئرىشكهن .بۇ خىل ۇئسۇل "سـهۋزە"
ىئشلىتىش ،دەپ ائتالغان.
"ىئــــدىيه" دىــــن پايــــدىلىنىش
مهسىلىسى ۈئستىدە مۇشۇ ماقالىنىـڭ
-3قىسمىدا ائيرىم توختىلىمىز.
ۆئز تىلــى ،مهدەنىيىتــى ۋە مىللىــي
ۆئزلۈكىــــــــدىن پــــــــسىخولوگىيه
جهھهتتىن ائيرىلىش ،ھهمـدە باشـقا
بىر تىل ،مهدەنىيهت ۋە كىملىكتىكـى
67

ائدەمگه ائيلىنىش كۆپىنچه ەئھۋالدا
ۆئز مىللىتىدىن جىسمانىي جهھهتـته
ائيـــرىلىش نهتىجىـــسىدە ۋۇجۇدقـــا
كﯧلىــدۇ .بىــر دۆلهت ھاكىمىيىتىنىــڭ
مهكتهپــــــته يﯧتىــــــپ-قوپــــــۇپ
وئقۇيــدىغان مهكــتهپ ۋە شــۇنىڭغا
وئخشاش وئرۇنالرنى مهجبۇرى يولغا
قويۇشى ،يهرلىك مىلـلهت بـالىلىرىنى
ۆئز وئيىــدىن ۋە ۆئز جهمىئيىتىــدىن
ائيرىـــۋﯦتىش ،ۆئز وئيـــى بىـــلهن ۆئز
جهمىئيىتىــدىن ناھــايىتى يىراقتىكــى
وئرۇنغا يۆتكىۋﯦتىش ،بهزىـدە ھهتتـا
ھۆكــۈمران مىلــلهت جهمىئيىتىــدىكى
ائىلىــلهردە تۇرغۇزۇشــىنى كهلتــۈرۈپ
چىقــاردى" .غهرق قىلىــپ ۆئگىــتىش
تــــــــــۈزۈمى" )ىئنگلىــــــــــزچه "
("submersion education
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دىكى بالىالرنىڭ دەم ېئلىش كـۈنلىرى
ۋە وئقــــــۇش ائخىرالشــــــقاندا ۆئز
جهمىئيىتىگه جىـسمانىي جهھهتـتىن
قايتىپ كﯧلىشىگه كۆپىنچه ەئھۋالـدا
يــول قويۇلــدى .لــﯧكىن ،ھۆكــۈمهت
بۇنـــداق ىئـــشالرغا شـــهرتلىك يـــول
قويىــدىغان ،بهزىــدە بولــسا بۇنــداق
ىئـــشالرنى مهڭگـــۈ چهكلهيـــدىغان
ەئھۋالالرمۇ بار .بـالىالرنى ۆئز ائتـا-
ائنىسىنىڭ تهسىرىدىن ائيرىۋﯦتىـشكه
ۇئرۇنىـــــدىغان ىئـــــشالر تﯧخـــــى
ائخىرالشقىنى يوق—بۇ جهھهتتىكـى
ھازىرمۇ مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتقـان
مىسالالر ىئنتايىن كوپ.
)" (3غهرق قىلىـــــپ ۆئگىـــــتىش
تـــۈزۈمى" نىـــڭ ماائرىپـــشۇناسلىق،
جهمىئيهتــشۇناسلىق ،جىــسمانىي ۋە
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پـــسىخولوگىيىلىك جهھهتلهردىكـــى
يامان ائقىۋەتلىرى

ەئركىن سىدىقنىڭ ىئزاھاتى:
"غهرق قىلىپ ۆئگىـتىش تـۈزۈمى"
مۇنداق بولىـدۇ :مهكـتهپ يﯧـشىدىن
بــۇرۇن باشــقا بىــر مىلــلهت رايونىغــا
كۆچــۈپ بارغــان بــالىالر ائشــۇ يــات
مىلـــــلهت بالىلىرىغـــــا قوشـــــۇلۇپ
وئقۇيدىغان بولۇپ ،بۇ بالىالرغا يـات
مىلـــلهت تىلىـــدىن ائيـــرىم دەرس
بﯧرىلمهيدۇ) .ىئزاھات تامام(
جىـــــــسمانىي جهھهتتىكـــــــى
ائيرىـــــــــــۋﯦتىش ۋە باشـــــــــــقا
ائسمىالتسىيﯧىچىلىك "تاياق" لىرىنى
ىئشلىتىـــــــشنىڭ پـــــــسىخولوگىيه،
چۈشىنىش ،ەئسته قالدۇرۇش ،ھۆكۈم
قىلىــــش ،خۇالســــه چىقىــــرىش ،ۋە
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ائساســالش ىئقتىــدارلىرى جهھهتــته،
ھهمــدە تىــل ۋە ماائرىــپ جهھهتــته
ىئنتـــايىن زىيـــانلىق تهســـىرى بـــار
بولـــۇپ ،بىـــر مىللهتنىـــڭ تىـــل ۋە
مهدەنىـــــــــيهت جهھهتتىكـــــــــى
ۋەيرانچىلىقىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىـدۇ.
تۆۋەنــدە بىــز مۇنــداق بىــر قــانچه
نـــۇقتىالر ھهققىـــدىكى مىـــسالالرنى
تهسۋىرلهپ وئتىمىز:
] [1كﯧمهيــتمه مــاائرىپتىن كﯧلىــپ
چىققان وئقۇ-وئقۇتـۇش نهتىجىـسى
جهھهتتىكى يامان ائقىۋەتلهر.
] [2جهمىئيهت ،ىئقتىساد ۋە باشـقا
ىئجتىمــــاىئي يامــــان ائقىــــۋەتلهر،
مهســــىلهن ،يهرلىــــك مىللهتتىكــــى
يـــۇقىرى نىـــسبهتلىك ىئشـــسىزلىق،
تــــۆۋەن كىــــرىم ،ىئقتىــــسادىي ۋە
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ىئجتىماىئي وئرنىنىـڭ تۆۋەنلىشىـشى،
مىللىــي خاســلىقتىن ياتلىشىــشى ۋە
روھىي كﯧسهللىككه گىرىپتار بولۇشى.
] [3يــــــــۇقىرىقى ىئككىنچــــــــى
ائقىــۋەتتىن كﯧلىــپ چىققــان يامــان
جىــسمانىي ائقىــۋەتلهر ،مهســىلهن،
ھاراقكهشــلىك ،زىنــاخورلۇق ،ۆئزىنــى
ۆئلتـــۈرۈۋﯦلىش ،زوراۋانلىـــق كـــۈچى
ىئشلىتىـشتىن كﯧلىــپ چىققــان ائدەم
وئلتۇرۇش ،ۋە باشقىالر.
] [4يامـــــان پــــــسىخولوگىيىلىك
ائقىــــۋەتلهر ،بولۇپمــــۇ مهكتهپــــته
يﯧتىـــــپ-قوپـــــۇپ وئقۇيـــــدىغان
مهكــــــــتهپلهردە يــــــــۈز بهرگهن
ېئچىنىشلىق ەئھۋالالر.

ەئركىن سىدىقنىڭ ىئزاھاتى:
ۇئيغـــۇر جهمىئيىتـــى ۋە ۇئيغـــۇر
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ھاياتىـــدا يـــۇقىرىقى بىـــر قـــانچه
جهھهتـــلهردە يـــۈز بهرگهن ۋە يـــۈز
بﯧرىۋاتقان مىـسالالر ىئنتـايىن كـوپ.
شۇڭالشـــقا ،ۋاقىـــت ۋە ماقالىنىـــڭ
ھهجمىنى كۆزدە تۇتۇپ ،ەئسلىدىكى
ماقالىــدا بﯧــرىلگهن مىــسالالرنى بــۇ
يهردە تهپــسىلىي بايــان قىلمــايمهن.
)بۇ ىئزاھات تامام(
نۇرغـــــۇن بـــــالىالر كۈنـــــدۈزلۈك
مهكــتهپلهر ۋە مهكتهپــته يﯧتىــپ-
قوپۇپ وئقۇيدىغان )ياكى ياتاقلىق(
مهكتهپلهردىكـــى وئقـــۇ-وئقۇتـــۇش
جهريانىــدا يــاكى ائشــۇنداق وئقــۇ-
وئقۇتۇشنىڭ سهۋەبى بىـلهن ۆئز ائنـا
تىلىنىــــڭ بىــــر قىــــسمىنى يــــاكى
ھهممىسىنى يوقىتىپ قويىدۇ .بۇنداق
ىئـــشالر بهزىـــدە بىـــر ەئۋالد دەۋرى
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ىئچىدىال يـۈز بﯧرىـدۇ .بـۇ جهھهتـته
دۇنيـادا مىڭلىغـان مىــسالالر بـار .بــۇ
يهردىكــى مهســىله بــالىالر وئقۇغــان
مهكتهپنىــــڭ قانــــداق مهكـــــتهپ
ىئكهنلىكىــدە ەئمهس .بــۇ يهردىكــى
ائساسلىق مهسىله مهكتهپنىڭ وئقۇ-
وئقۇتۇش نىشانى بالىالرغـا ائنـا تىـل
ائساسىدا باشـقا تىلنىمـۇ ۆئگىتىـشمۇ
يــاكى ائنــا تىلنــى ۇئالرنىــڭ تىــل
ىئقتىــدارى قاتارىــدىن كﯧمهيتىــشمۇ،
دﯦگهن نۇقتىـدا .بالىالرنىـڭ ۆئز ائنـا
تىلىنـــى ســـاقالش ۋە مۇســـتهھكهم
تهرەققىــي قىلدۇرۇشــنى بىــر ېئنىــق
نىـــشان قىلغـــان ائساســـتا ۇئالرنـــى
يــۇقىرى ســهۋىيىلىك قــوش تىللىــق
كىـــشىلهردىن قىلىـــپ تهربىـــيىلهپ
چىقىـــش-چىقماســـلىقتا .لـــﯧكىن،
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ائسمىالتـــــسىيىچىلىك كﯧمهيـــــتمه
ماائرىـــپ تـــۈزۈمى ھـــازىرغىچه ۋە
ھــــازىرمۇ يهرلىــــك ۋە ائز ســــانلىق
مىللهتلهردىن كﯧلىـپ چىققـان گـاس
ۋە قــۇلىقى ياخــشى ائڭلىمايــدىغان
وئقۇغۇچىالرنىــــڭ ەئڭ ائساســــلىق
وئقـــۇ-وئقۇتـــۇش ۇئســـۇلى بولـــۇپ
تۇرماقتـــا .ەئنەئنىـــۋى مهكـــتهپلهر،
ھهمدە بالىالر باشـالنغۇچنى ۆئز ائنـا
تىلىدا باشالپ ،ھۆكـۈمران تىلـدىكى
سهۋىيىــسى يــۇقىرى كۆتۈرۈلگهنــدە
ائشـــۇ ھۆكـــۈمران تىـــل ســـىنىپىغا
يۆتكىلىدىغان "ۆئتكۈنچى وئقۇتۇش
پروگراممىــسى" نــى يولغــا قويغــان
مهكتهپلهردىمـــۇ يهرلىـــك مىلـــلهت
بالىلىرىنىــــڭ ۆئز ائنــــا تىلىــــدىكى
سهۋىيىسى ىئنتـايىن ناچـار ھـالهتته
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تۇرماقتا .شۇڭالشقا ۇئالر ائنا تىلىنى
ۆئز ۆئيىــدە ىئــشلىتهلمهيدۇ ،يــاكى
بولمىـــسا ائنـــا تىلىنـــى ۆئزىنىـــڭ
بالىلىرىغــا ۆئتكــۈزۈپ بﯧرەلمهيــدۇ.
ماائرىپ تۈزۈمى كهلتۈرۈپ چىقارغان
تىل جهھهتتىكى ائسمىالتسىيىچىلىك
دﯦگىنىمىز ،مۇشۇنداق ائسمىالتسىيگه
ۇئچرىغـــان كىـــشىلهرنىڭ بـــالىلىرى
يــــاكى نهۋرىلىــــرى ائنــــا تىلنــــى
ۆئگهنمهيــدۇ ،دﯦگهننــى كۆرســىتىدۇ.
بۇنداق كىشىلهر تىل جهھهتته باشـقا
بىـــــــر مىللهتـــــــكه مهجبـــــــۇرى
ۆئزگهرتىلىدۇ.
كﯧمهيـــتمه ھۆكـــۈمران تىلـــدىكى
وئقـــۇ-وئقۇتۇشـــنى ۆئز بهشـــىدىن
ۆئتكــۈزگهن يهرلىــك بــالىالر بىلىــم
ېئلىش ۋە باشقا روھىـي جهھهتـلهردە
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ناھايىتى ېئغىر زىيانالرغا ۇئچرىـدى.
بۇنــــداق زىيــــانالرنى كهلتــــۈرۈپ
چىقارغـــان نهرســـه دەل ائشـــۇنداق
ماائرىپ تۈزۈمىنىڭ ۆئزىدۇر .يهرلىـك
بــالىالر كــۆپىنچه ەئھۋالــدا مهكــتهپ
ىئچــى ۋە ســىرتىدا كهڭ داىرىــدىكى
ناچــــار مــــۇامىلىگه دۇچ كﯧلىــــدۇ.
ماائرىپــــشۇناسلىق ،تىلــــشۇناسلىق،
پسىخولوگىيه ۋە جهمىئيهتشۇناسلىق
ســـــاھهلىرىدە ېئلىـــــپ بﯧرىلغـــــان
تهتقىقــاتالر بــۇ نــۇقتىنى كۈچلــۈك
دەرىجىــــدە ىئــــسپاتلىدى .مــــاففى
تهھرىرلىگهن -2001يىلىـدىكى بىـر
كىتــــابتىكى نۇرغــــۇن ماقــــالىلهردە
كۆرسىتىلىشىچه ،تىلنىـڭ يوقىلىـشىغا
سهۋەبچى بولغان بىر نهرسه كۆچمهن
بولـــۇش ،يهنه بىـــر نهرســـه بولـــسا
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مهكتهپتىكـــى وئقـــۇ-وئقۇتۇشـــتىن
ىئبــارەت .تــسۇى بىــلهن توللهفــسون
تهھرىــرلىگهن -2004يىلــدىكى بىــر
كىتابتـــا پۈتـــۈن دۇنيـــا مىقياســـىدا
ېئلىپ بﯧرىلغـان ىئلمىـي تهتقىقـاتالر
ائساســـىدا مۇنـــداق بىـــر يهكـــۈن
خۇالســىلهپ چىقىلغــان :بىــر يــات
تىلدىكى ائساسىي ىئپادىلهرنى تﯧخى
تولۇق ۆئگىنىپ بواللمىغـان بالىالرغـا
ائشــۇ يــات تىلــدا دەرس ۆئتۈلــسه،
يــــالغۇز بــــۇ بالىالرنىــــڭ وئقــــۇش
نهتىجىسى بىلهن چۈشـىنىش ،ەئسـته
قالدۇرۇش ،ھۆكـۈم قىلىـش ،خۇالسـه
چىقىـــــــــرىش ،ۋە ائساســـــــــالش
ىئقتىــدارلىرىنىڭ تولــۇق يﯧتىلىــشىگه
دەخلــى يﯧتىــپال قالمــاي ،ۇئالرنىــڭ
ۆئز-ۆئزىــــگه بولغــــان تونۇشــــى،
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غــــۇرۇرى ،روھىــــي جهھهتتىكــــى
تىنچلىقــــى ۋە وئقــــۇ-وئقۇتــــۇش
جهريانىغـــا ۈئنۈملـــۈك قاتنىـــشىش
قابىلىيىتىگىمۇ دەخلى يﯧتىدۇ.
نۇرغۇن تهتقىقـات نهتىجىلىرىـدىن
شۇ نهرسه ىئنتايىن ېئنىـق بولـدىكى،
قـــــــوش تىللىـــــــق بالىالرنىـــــــڭ
ائكادﯦمىيىلىــــك مــــۇۋەپپهقىيىتىنى
ائلــدىن مۆلچهرلهشــته ،باشــقا ھهر
قانداق ائمىلالرغا قارىغاندا ،ۇئالرنىڭ
دەســلهپته دەرســلهر ۆئز ائنــا تىلىــدا
وئتىلىدىغان مهكتهپته قـانچه ۇئزۇن
وئقۇغــــــانلىقى ەئڭ مــــــۇھىم رول
وئينايــــدۇ .بــــۇ ائمىــــل يهرلىــــك
مىللهتنىڭ ىئجتىماىئي ۋە ىئقتىسادىي
وئرنىدىنمۇ مۇھىم بولۇپ ،ھۆكـۈمران
قىلىنغــان يــاكى ېئــزىلگهن يهرلىــك
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مىلــــــــلهت وئقۇغۇچىلىرىنىــــــــڭ
ىئـــستىقبالىنىڭ قانـــداق بولۇشـــىدا
ىئنتــايىن ھــالقىلىق رول وئينايــدۇ.
ھازىر ەئڭ ناچار ماائرىپ نهتىجىـسى
"غهرق قىلىـــــــــپ ۆئگىـــــــــتىش
پروگراممىــــــسى" دا وئقۇۋاتقــــــان
وئقۇغۇچىالر ائرىـسىدا كۆرۈلۈۋاتقـان
بولـۇپ ،بۇنـداق وئقۇغۇچىالرغـا ائنــا
تىــل يــا زادىــال ۆئتۈلمهيــدۇ ،يــاكى
بولمىـــسا ائنــــا تىـــل پهقهت بىــــر
قوشۇمچه دەرس تهرىقىسىدە ائزراقـال
وئتىلىدۇ .يﯧڭى زﯦلالنـدىيه ماائرىـپ
مىنىـــستىرى وئرۇنالشـــتۇرغان بىـــر
ىئلمىــــي تهتقىقــــات نهتىجىــــسىگه
ائساســـالنغاندا ،پهقهت ھۆكـــۈمران
تىلــدىال ېئلىــپ بﯧرىلىــدىغان "غهرق
قىلىپ ۆئگىتىش تۈزۈمى" ائز سانلىق
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مىلـــلهت وئقۇغـــۇچىلىرى ۈئچـــۈن
ۈئنۈمى ەئڭ تۆۋەن بولغان وئقۇتۇش
ۇئســــــۇلى ىئــــــكهن .تومــــــاس
) (Thomasبىـــــــلهن كـــــــوللﯧر
)-2002 (Collierيىلى 210000
نهپهر ىئسپانىيىچه -ىئنگلىزچه قوش
تىللىــق وئقۇغــۇچىلىرى ۇئســتىدىن
ېئلىـــپ بارغـــان كهڭ -كۆلهملىـــك
ىئلمىــي تهتقىقاتىــدىن مۇنــداق بىــر
يهكــۈن چىقارغــان :بىــر يــات تىــل
مهكتىپىدە وئقۇغان وئقۇغۇچىالرنىـڭ
وئقــــۇش نهتىجىــــسىنىڭ قانــــداق
بۆلىــــشىنى ۇئالرنىــــڭ دەســــلهپته
دەرسلهر ۆئز ائنا تىلىدا وئتىلىـدىغان
مهكتهپته قـانچه ۇئزاق وئقۇغـانلىقى
بهلگىلهيــــدۇ .بۇنىڭــــدىن شــــۇنى
كۆرۈۋﯦلىـــشقا بولىـــدۇكى ،يهرلىـــك
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مىلــلهت وئقۇغۇچىلىرىنىــڭ ماائرىپتــا
مهغلــــۇپ بۆلىــــشىنى كهلتــــۈرۈپ
چىقىرىــدىغان ەئڭ مــۇھىم ســهۋەب
"غهرق قىلىــپ ۆئگىــتىش تــۈزۈمى"
دىن ىئبارەت.
يهرلىــــك مىلــــلهت خهلقلىــــرى
توغرىسىدىكى نۇرغۇن ستاتىستىكىالر
شـــــــۇنى كۆرســـــــىتىدۇكى ،ۇئالر
ىئجتىماىئي ۋە ىئقتىسادىي جهھهتـته
ناھــــــايىتى تــــــۆۋەن وئرۇنغــــــا
چۈشـــۈرۈلگهن .ۇئالرنىـــڭ بۇنـــداق
وئرۇنغا چۈشۈپ قﯧلىشىنى كۆپلىگهن
تارىخىي ،جۇغراپىيىلىك ،ىئجتىماىئي،
سىياسىي ،مهدەنىي ،تىل ۋە ماائرىپ
جهھهتتىكـــى ائمىلـــالر كهلتـــۈرۈپ
چىقارغــــان بولــــسىمۇ ،كــــۆپىنچه
ەئھۋالدا ۆئتمۈشتىكى ياكى ھازىرقى
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مۇستهملىكىچىلىككه ۇئچراش بىـلهن
مۇناســـىۋەتلىك بولـــسىمۇ ،يهرلىـــك
مىلــــلهت خهلقلىرىنىــــڭ بۈگــــۈن
ائشـــۇنداق تـــۆۋەن ىئجتىمـــاىئي ۋە
ىئقتىــــسادىي وئرۇنغــــا چۈشــــۈپ
قﯧلىـــشىدا بارغانـــسﯧرى مـــۇھىم رول
وئيناۋاتقان نهرسـه يولغـا قويۇلغـان
ماائرىپ تۈزۈمى ،بولۇپمۇ كﯧمهيـتمه
ماائرى ـپ تــۈزۈمى ،يهنــى ھۆكــۈمران
وئرۇنــدىكى تىلنــى يهرلىــك مىلــلهت
ماائرىپىدىكى وئقۇ-وئقۇتـۇش تىلـى
قىلىپ ىئشلىتىش بولۇۋاتىدۇ.
پۈتــۈن دۇنيــا مىقياســىدا ،ھــازىر
يهرلىــــك مىلــــلهت ۋە ائز ســــانلىق
مىللهت بالىلىرى ېئغىر تهن جازاسىغا
ۇئچراۋاتقــــان ،تــــامىقى كهمچىــــل
بولۇۋاتقـــان ،جىنـــسىي جهھهتـــتىن
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خارلىنىۋاتقان ۋە شۇنىڭغا وئخـشاش
باشــــــقا ناچــــــار مــــــۇامىلىلهرگه
ۇئچراۋاتقان مىسالالر ىئنتايىن كوپ.
ناچار ماائرىپ تـۈزۈمى سـهۋەبىدىن
ىئقتىـــسادىي وئرۇننىـــڭ ىئنتـــايىن
تــۆۋەنلهپ كﯧتىــشى يهرلىــك مىلــلهت
بالىلىرىـــــــدا تهن-ســـــــاالمهتلىك
جهھهتتىكــــى ېئغىــــر جىــــسمانىي
زەخمىلهرنىمۇ كهلتـۈرۈپ چىقىرىـدۇ.
مهســــىلهن ،بوۋاقالرنىــــڭ وئبــــدان
بﯧقىلماســـــلىقى ،بوۋاقالرنىـــــڭ ەئي
بولۇش نىـسبىتىنىڭ تـۆۋەن بۆلىـشى،
وئزۇقلۇقنىــڭ يﯧتهرلىــك بولماســلىقى،
خهتهرلىـــك ىئـــشالرغا سﯧلىنىـــشى،
ىئشسىزلىق ،بـاال ىئـشچىلىقى ،ناچـار
وئي شـــاراىتى ۋە ناچـــار داۋالىـــنىش
ەئھــــــۋالى قاتــــــارلىقالر .ېئغىــــــر
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دەرىجىـــــــــدىكى جىـــــــــسمانىي
زەخىملىنىشلهردىن يهنه مۇنـداقلىرى
بار :ھاراقكهشلىكتىن كﯧلىپ چىققـان
ســــــاالمهتلىك ۋە باشــــــقا بهدەن
مهسىلىلىرى ،وئي ىئچىدە ائيـالالرنى
ۋە بــالىالرنى خــارالش ،زىنــاخورلۇق،
ۆئزىنـــى ۆئلتـــۈرۈۋﯦلىش ۋە جىنـــايى
ىئــشالر بىــلهن شــۇغۇللىنىدىغانالرنىڭ
نىـــــسبىتىنىڭ يـــــۇقىرى بۆلىـــــشى
قاتــارلىقالر .بىــر قىــسىم دۆلهتــلهردە،
ماائرىـــپ سىستﯧمىـــسى ،بولۇپمـــۇ
ياتــاقلىق مهكــتهپلهر ،يۇقىرىقىــدەك
ەئھـــــۋالالرنى پهيـــــدا قىلغـــــۇچى
بىۋاسىته ،ەئڭ مـۇھىم ۋە ائساسـلىق
سهۋەب ىئكهنلىكى ىئسپاتالندى.
كۆپىنچه ەئھۋالدا تهن ۋە روھىـي
جهھهتتىكــى زەخمىلهرنــى ماائرىــپ
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تۈزۈلمىـــسى كهلتـــۈرۈپ چىقىرىـــدۇ.
دەىــردرە جــوردان رەســمىي ماائرىــپ
تۈزۈلمىـــسىنىڭ مىللىـــي خاســـلىققا
كۆرسهتكهن تهسـىرى ۈئسـتىدە كهڭ
 كۆلهملىك ىئلمىي تهتقىقات ېئلىپبﯧرىـــــــــــپ-1988 ،يىلـــــــــــى
تۆۋەندىكىلهرنى يهكۈنلهپ چىققـان:
"تــــارىخ شــــۇنى ىئــــسپاتلىدىكى،
ىئقتىــسادىي ائساســالردىن قاڭقىــپ
چىققان كۈچلهرنىڭ تهسىرى ،ھهمدە
يهرلىك مىللهت خهلقىنى ۆئز ماكـانى
بىــلهن بــاغالپ تۇرىــدىغان مــاددىي
بايلىقالرنىڭ تـاالن-تـاراج قىلىنىـشى
ۇئالرنىــــڭ مىللىــــي مهدەنىيىتىنــــى
يوقىتىپ تاشلىدى ،ھهمدە ۇئالرنىـڭ
ېئسىل مىللىـي خاسـلىقىنىڭ وئرنىغـا
ائشــۇ يهرلىــك مىللهتلهرنــى ناچــار
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مىلــــلهت قىلىــــپ كۆرســــىتىدىغان
سهلبىي وئبرازنى دەسسهتتى .يـالغۇز
بــۇالرال ەئمهس ،يهرلىــك مىللهتنىــڭ
مىللىـــي خاســـلىقى بىـــلهن مىللىـــي
مهدەنىيىتىنــــى يوقاتقــــان ەئڭ زور
كۈچلهرنىـــڭ بىرســـى مهكتهپـــتىن
ىئبـــــارەت بولـــــدى ".ائشـــــۇنداق
ماائرىپنىـــڭ تهســـىرىگه ۇئچرىغـــان
نۇرغۇن بالىالر ۆئزىنىڭ ائنا تىلىدىن،
مىللىـــــــي مهدەنىيىتىـــــــدىن ،ۆئز
ائىلىـــسىدىن ۋە ۆئزىنىـــڭ مىللىـــي
جهمىئيىتىــــــــدىن مهڭگۈلــــــــۈك
ۋىداالشتى.
-1800يىللىرىنىـــڭ باشـــلىرى ۋە
وئتتۇرىلىرىـــدىن تارتىـــپ -1900
يىللىرىنىــڭ وئتتــۇرىلىرىغىچه بولغــان
ائرىلىقتا بىر يهرلىك مىللهت ،يهرلىك
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دۆلهت ،يــــاكى يهرلىــــك خهلقنــــى
تهلتۆكـــۈس يـــوقىتىش مهقـــسىتىنى
وئچـــۇق-ائشـــكارا ېئـــالن قىلغـــان
مىـــــسالالر ســـــاناپ تـــــۈگهتكىلى
بولمايــــدىغان دەرىجىــــدە كــــوپ.
مهسىلهن ،مىللوي نىڭ -1999يىلـى
بايـان قىلىــشىچه ،كانـادا ھۆكــۈمىتى
بهلگىلىــگهن كانــادادىكى ياتــاقلىق
مهكتهپلهرنىـــڭ رەســـمىي نىـــشانى
"ىئنـــــــدىائنلىقالر مهسىلىـــــــسىنى
تهلتۆكــۈس ھهل قىلىـــش" بولغـــان.
ۇئالر مۇنــداق دﯦــگهن" :كانــادادىكى
ھهر بىــــر ىئنــــدىائنلىق دۆلهتنىــــڭ
سىياسىي قۇرۇلمىسى ىئچىـگه كىرىـپ
بولمىغۇچه ،ىئندىائنلىقالر مهسىلىسى
پۈتــۈنلهي ھهل بولــۇپ بولمىغــۇچه،
ھهمـــــدە كانـــــادا ھۆكۈمىتىنىـــــڭ
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ىئندىائنلىقالر باشقارمىسى پۈتـۈنلهي
ەئمهلـــدىن قالـــدۇرۇلمىغىچه ،بىـــز
بۇنداق ماائرىـپ سىياسـىتىنى يولغـا
قويۇشنى ھهرگىزمۇ توختاتمايمىز".
ھهممهيلهنـــــگه چۈشىنىـــــشلىك
بولغان سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن ،ھـازىر
ھــﯧچ قانــداق دۆلهت يــاكى ماائرىــپ
وئرۇنلىـــرى مهلـــۇم بىـــر مىللهتنـــى
يــوقىتىش ،يــاكى ۇئنىڭغــا زەخــمه
يهتكۈزۈش ،ۋە ياكى ۇئنى باشقا بىـر
مىللهتـــكه ائيالنـــدۇرۇش غهرىزىنـــى
وئچـــــۇق-ائشـــــكارا وئتتۇرىغـــــا
قويالمايدۇ .لﯧكىن ،ائشۇ دۆلهت بىـر
مىللهتنـــــى يـــــوقىتىش ،ۇئنىڭغـــــا
زىيانكهشــلىك قىلىــش يــاكى ۇئنــى
باشـــقا بىـــر مىللهتـــكه ۆئزگهرتىـــش
ۈئچـــۈن يولغـــا قويغـــان تـــۈزۈلمه،
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ىئـــدولوگىيىلىك ائمىلـــالر ۋە ىئجـــرا
قىلىۋاتقـــان سىياســـهتلهرنى ائنـــالىز
قىلىــــش ائرقىلىــــق ۇئ دۆلهتنىــــڭ
ائشـــۇنداق بىـــر غهرىـــزى بـــارلىقىنى
بــايقىۋالغىلى بولىــدۇ .بــۇرۇنقى بىــر
قهدەر وئچۇق-ائشكارا ھالدا ېئلىـپ
بﯧرىلغان ىئشالر بىـلهن سﯧلىـشتۇرۇش
ائرقىلىق ،بىز مۇشـۇنداق بايقاشـالرغا
بىــر قــانچه ۇئســۇلدىن پايــدىلىنىپ
ېئرىــشتۇق .ھۆكــۈمران وئرۇنــدىكى
تىلنى يهرلىك مىللهت ۋە ائز سـانلىق
مىللهت بالىلىرىنىڭ ائساسلىق دەرس
ۆئتــۈش تىلــى قىلىــپ ىئــشلهتكهندە
ېئغىر سهلبىي ائقىۋەتلهر يۈز بﯧرىـدۇ.
بۇ نۇقتا بـۇرۇنقى كونكرﯦـت ،ىئلمىـي
تهجرىبىــــدىن وئتــــكهن پــــاكىتالر
ائرقىلىــــق تولــــۇق ىئــــسپاتالنغان،
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شــۇنداقال مــۇكهممهل نهزەرىيىــۋى ۋە
ەئمىلى ىئلمىي تهتقىقـات پـاكىتلىرى
ائرقىلىقمۇ ىئـسپاتالنغان )مهسـىلهن،
ب د ت نىــــڭ -1953يىلىــــدىكى
دوكالتىغــــا ۋە ماگگــــا قاتــــارلىق
ائپتورالرنىــــڭ -2004يىلىــــدىكى
"مۇتهخهسسىــــــــسلهر ىئلمىــــــــي
ماقالىــــسى" غــــا قــــاراڭ( .بىــــز
)ەئسلىدىكى ماقالىنىڭ  4ائپتـورىنى
دﯦمهكچــى( شــۇنى جاكــاراليمىزكى،
ەئگهر بىــــر دۆلهتنىــــڭ ماائرىــــپ
ەئمهلدارلىرى يـۇقىرىقى ەئھـۋالالرنى
بىلىپ تۇرۇپ ،ھۆكۈمران وئرۇنـدىكى
تىلنى يهرلىك مىللهت ۋە ائز سـانلىق
مىللهت بالىلىرىنىڭ ائساسلىق دەرس
ۆئتـــۈش تىلـــى قىلىـــپ ىئـــشلىتىش
ماائرىپ سىياسىتىنى داۋاملىق يولغـا
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قويىـــدىكهن ،بۇنـــداق سىياســـهتنى
ۆئزگهرتىـــــــشنى داۋاملىـــــــق رەت
قىلىدىكهن ،ائنالىتىـك ،ىئجتىمـاىي-
تىلــشۇناسلىق ،جهمىئيهتــشۇناسلىق
ۋە سىياسهتــشۇناسلىق ،ۋە ماائرىــپ
سىياسىتىنى ائنالىز قىلىش نۇقتىـسىدا
تۇرۇپ قـاراپ ،ۇئالردا بىـر مىللهتنـى
يــوقىتىش ،يــاكى ۇئنىڭغــا زەخــمه
يهتكۈزۈش ،ۋە ياكى ۇئنى باشقا بىـر
مىللهتــكه ائيالنــدۇرۇش غهرىزىنىــڭ
بــارلىقىنى ناھــايىتى كۈچلــۈك ھالــدا
مۇەييهنلهشتۈرگىلى بولىدۇ.
ائشــۇنداق دۆلهت ھۆكۈمىتىنىــڭ
بىر مىسالى كانادا ھۆكۈمىتى بولـۇپ،
ۇئالرنىــڭ "ىئنــدىائنلىقالر ىئــشلىرى
باشقارمىــسى" بىــر ەئســىرگه يــﯧقىن
ۋاقىــــت ىئچىـــــدە "ىئنـــــدىائنلىق
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بالىالرنىـــڭ پـــاراۋانلىقى ۋە ياخـــشى
تهربىيه كۆرۈشى ۈئچۈن ىئش ېئلىـپ
بﯧـــــرىش" باھانىـــــسى ائســـــتىدا
ىئنــدىائنلىقالرنى يــوقىتىش ۈئچــۈن
ىئش ېئلىپ بارغان .بۇ باشـقارما ەئڭ
ائخىرى -1986يىلى تاقالغان.
بۇ يازمىنىڭ ۇئشبۇ قىـسمى مۇشـۇ
يهردە ائخىرالشــقان بولــۇپ ،ۇئنىــڭ
يهنه داۋامــى بــار .ۇئنىــڭ كﯧيىنكــى
قىسىملىرى "ىئرقىي قىرغىنچىلىق" ۋە
"ىئنسانىيهت ۇئستىدىن ۆئتكـۈزگهن
جىنايهت" ھهققىدە بولىدۇ.
تهھرىرلىگــۈچى :وئرخــۇن ۇئيغــۇر
تـــــــــارىخى تـــــــــور بﯧتـــــــــى
) (http://www.orkhun.comدىـــــن
ياۋۇز.
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بۇ يازمىدا تىلغا ېئلىنغان شهخسلهر
ۋە ۇئالرنىــــــــڭ ەئســــــــهرلىرىگه
مۇناســـىۋەتلىك تـــور ائدرﯦـــسلىرى
توپلىمى:
 (1ۇئشــــبۇ يازمىنىــــڭ ەئســــلى
مهنبهسى بولغان "مۇتهخهسسىـسلهر
ىئلمىي ماقالىسى":
http://www.un.org/esa/socdev/
_unpfii/documents/E_C19_2008
7.pdf

 (2بۇ يازمىنىڭ -1قىسمى:
http://bbs.salkin.cn/read.php?t
id-54612-fpage-0-toread-page-2.html

 (3ب د ت نىڭ ھهر يىلـى -2
ائينىــڭ -21كــۈنىنى »خهلقائرالىــق
ائنـــــا تىـــــل كـــــۈنى« قىلىـــــپ
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بهكىتكهنلىگى )ۇئيغۇرچه( :
http://anatilim.blogbus.com/lo
gs/35011024.html
http://anatilim.blogbus.com/lo
gs/34715312.html
 (4ب د ت نىــڭ ھهر يىلــى -2
ائينىــڭ -21كــۈنىنى »خهلقائرالىــق
ائنـــــا تىـــــل كـــــۈنى« قىلىـــــپ
بهكىتكهنلىگى )ىئنگلىزچه(:
http://www.un.org/depts/dhl/la
nguage/index.html
http://webworld.unesco.org/im
/ld

» (5قــــوپه ېئــــشهك ،وئيغــــان،
قۇياش كۆتۈرۈلدى«:
http://www.bilik.cn/bbs/viewthr
ead.php?tid=21148
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)بــــۇ ماقــــالىنى ھــــﯧچ كىمــــدىن
رۇخـــسهت ســـورىماي ،مهنبهســـىنى
ەئســـكهرتكهن ھالـــدا باشـــقا تـــور
بهتــــــلهردە ېئــــــالن قىلــــــسىڭىز
بولۇۋﯦرىدۇ(.
مهن ۇئشـــبۇ يازمامـــدا كهڭگـــﯧس
) (Kangasخــــانىم قاتــــارلىق 4
نهپهر دۇنياغـــــــــا تونۇلغـــــــــان
مۇتهخهسسىــــــسلهر تهييــــــارالپ،
-2008يىلـــى -21ائپرﯦلـــدىن -2
مـــايغىچه ېئچىلغـــان بىرلهشـــكهن
دۆلهتــلهر تهشــكىالتى )ب د ت( نىــڭ
»يهرلىــك مهســىلىلهر توغرىــسىدىكى
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-7نۆۋەتلىــــك داىمىــــي ســــۆھبهت
يىغىنـــى« دا دوكـــالت قىلغـــان 30
بهتلىـــــــــــــك ىئنگلىـــــــــــــزچه
»مۇتهخهسسىــــــــسلهر ىئلمىــــــــي
ماقالىـــــسى« نىـــــڭ مهزمـــــۇنىنى
تونۇشتۇرۇشنى داۋامالشتۇرىمهن.
رەســمىي مهزمـــۇننى باشالشـــتىن
بـــۇرۇن ،مهن ائلـــدى بىـــلهن ۆئزۈم
يﯧقىندا ھﯧس قىلغان بهزى مهسىلىلهر
ۈئســــتىدە قىــــسقىچه توختىلىــــپ
ۆئتىــمهن .مهن يﯧقىنــدا مهلــۇم بىــر
ۇئيغـــۇر تـــور بﯧتىـــدە تۆۋەنـــدىكى
ۇئچــۇرنى وئقــۇدۇم» :بۈگــۈن مهن
داڭلىق يـازغۇچىالر بىـلهن بىلـله بىـر
ســـورۇندا بولـــۇپ قالـــدىم … .ۇئالر
تۇيۇقــسىزال قــوش تىلنــى مــۇالھىزە
قىلىـــشىپ قالـــدى .مهن ۇئالرنىـــڭ
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مۇالھىزىلىرىنىڭ جهۋھىرىنى سىلهرگه
يهتكۈزۈشنى توغرا تاپتىم :قوش تىل
مىللهتنىـــــــــــڭ تهقـــــــــــدىرىنى
بهلگىلهيــدىغان ،يىراقنــى كۆرەرلىــك
بىــلهن وئتتۇرىغــا قويۇلغــان ،دانــا
تهدبىــر ،ھــازىر جهمىئيىتىمىــزدە نــۇر
بهكرىنىــڭ قــوش تىــل سىياســىتىگه
قارشى كۆپلىگهن پىكىر يﯧغىپ ۇئنـى
تۇزكور ،دﯦيىشتهك ەئھۋالالر بـار .بـۇ
ۇئالرنىڭ پهقهت مىللىـي ھﯧسـسىياتى
بــويىچه ،قــارىغۇالرچه دﯦــگهن گﯧپــى
خاالس .بـۇنى بىـز يـازغۇچىالر ھـﯧس
قىلىــپ يهتمىــسهك  ،ائدەتتىكىكــى
كىـشىلهر ائســانلىقچه چۈشــهنمهيدۇ.
نـــۇر بهكرىنىـــڭ سىياســـىتى تـــوغرا
بولغـــان ،يهنـــى ھـــازىر مىللىتىمىـــز
يﯧزىقنــى ســاقالپ قاالمــدۇق يــاكى
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نـــاننى تۇتـــۇپ يهمـــدۇق دﯦـــگهن
مهسىلىگه دۇچ كهلـدى ،ەئگهر سـهن
كۆرۈنــۈش بــوپ قالغــان يﯧزىقمىــزنىال
وئقۇتـــۇمىز دەپ  ،خهنـــزۇ تىلىنـــى
چهتــكه قاقــساڭ ،ســﯧنىڭ نﯧنىڭنــى
ياتالر تۇتۇپ يهيدۇ  .ەئگهر سهن بۇ
تىلنــى بىلــسهڭ ۆئزۈڭنىــڭ نﯧنىڭنــى
ۆئزۈڭ تۇتــــــۇپ يهيــــــسهن .ھهم
مىللىتىمىز بىـر قىـسىم مىللهتلهردىـن
ېئـــشىپ كﯧتىـــدۇ .ەئينـــى ۋاقىتتـــا
رەھمهتلىــــك ســــهيپىدىن ەئزىــــزى
نﯧمىــشقا يﯧزىقىمىزنــى التىــن يﯧزىقــى
ائساســــىدىكى ھهرپــــچه يﯧــــزىققه
ۆئزگهرتتــــــــــى  ،پۈتــــــــــۈنلهي
مﯧىللىتىمىزنىــڭ بهزى مىللهتلهردىــن
تﯧــزدىن ېئــشىپ كﯧتىــشى ۈئچــۈن،
لـــــﯧكىن بـــــۇ ياخـــــشى نىـــــيهت
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مهركهزدىكىلهر تهرىپىدىن ەئمهلدىن
قالدى .بىـز يهنه مۇشـۇ يﯧزىقىمىزنـى
قولالنساق ،بۇمۇ بىزنىـڭ ۆئزىمىزنىـڭ
يﯧزىقـــــى ەئمهس ،ەئرەب ھهرپـــــى
ائساســـــىدا بارلىققـــــا كهلـــــگهن.
ەئمــدىلىكته نــۇر بهكــرى ســهيپىدىن
ەئزىزىنىڭ يـولىنى تۇتۇۋاتىـدۇ ،مانـا
بـــۇ دانـــا سىياســـىهت ،ۇئ بىزنـــڭ
ۇئيغــۇرنى تهرەقققــى تاپقۇزمــاقچى،
ەئممــا يﯧزىقىمىزنــى قۇربــان قىلىــش
ائرقىلىــق قىلمــاقچى ،بــۇ ائرقىلىــق
كﯧيىنكى ەئۋالدالرغا ياشاش پۇرسىتى
قالـــدۇرماقچى ،نـــۇر بهكـــرى ھـــازىر
خهنزۇالرنىـــــــڭ "چهت ەئلنىـــــــڭ
ائرتــۇقچىلىقىنى ىئگىــلهپ ۆئزىمىزنــى
كۈچلهنــدۈرۈپ ،رونــاق تــاپقۇزۇش،
ۆئزىمىزنىــــڭ مﯧغىزىنــــى ۆئزىمىــــز
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چﯧقىش" دﯦگهن مۇساپىـسىنى قايتـا
بﯧسىپ  ،بىز ۇئيغـۇرالرنى يﯧزىقتىكـى
ائچچىـــق قىـــسمهتلهردىن بىـــراقال
قۇتقۇزماقچى ،ەئگهر ۇئيغۇرالر يﯧزىق
ۆئتكىلىدىن جايىـدا ۆئتـۈپ كهتـسه
قالدى ىئشالر كﯧيىنكىلهرگه ائمانهت،
مانــا بــۇ نــۇر بهكرىنىــڭ ائجايىــپ
يىراقنـــى كۆرەرلىـــك بىـــلهن يولغـــا
قويغــان سىياســىتى .مانــا بــۇالر بــۇ
داڭلىـــــق يـــــازغۇچى  ،ەئدەبـــــي
تهنقىــدچىلىرىمىزنىڭ پىكــرى«… .
)شهخسىيلهرنىڭ ىئسمى ۋە باشقا بىر
قىسىم جايلىرى قىسقارتىلدى (.مهن
بـــۇ ۇئچـــۇرنى وئقـــۇپ بولغانـــدىن
كﯧـــيىن ،بىـــرەر ھهپـــتىگىچه بىـــر
ىئنتايىن مـۇرەككهپ روھىـي ھـالهت
ىئچىــدە ۆئتتــۈم .ماقــاله يﯧزىــشنى
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داۋامالشتۇرۇشــــقا قولــــۇم زادىــــال
بارمىدى .ناھايىتى كۆپ وئيالندىم.
ۇئيغـــۇرالر ىئچىـــدىكى بىلىمـــى ەئڭ
يـــۇقىرى كىـــشىلهرنىڭ بىـــر قىـــسمى
بولغـــان ۇئيغـــۇر يازغۇچىلىرىنىـــڭ
بهزىلىــرى »قــوش تىللىــق ماائرىــپ«
مهسىلىسىگه مۇشۇنداق قارايـدىكهن.
تۆۋەن قاتالمالردىكى يﯧڭى ماائرىـپ
سىياسهتلىرىنى تۈزۈپ چىقىپ ىئجـرا
قىلىۋاتقــــــــان ۇئيغــــــــۇر ەئمهل
ەئھلىلىرىدىن نﯧمىنـى ۈئمىـد قىلىـش
مــــــــــۇمكىن؟ ائدەتتىكــــــــــى
پۇقراالردىنچۇ؟
وئيــــــالپ باقــــــسام ،ۇئيغــــــۇر
دىيارىـــدىكى ائلىـــي مهكـــتهپلهردە
ۇئيغۇر تىلىنى ىئشلىتىشنى ەئمهلدىن
قالــــــــدۇرۇش تهكلىپىنــــــــى ەئڭ
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دەســلىپىدە بىــر ۇئيغــۇر وئتتۇرىغــا
قويغـــان ىئـــكهن .ۇئ ائدەم بىلىـــم
ەئھلىمـــۇ يـــاكى ەئمهل ەئھلىمـــۇ،
ۇئنىــــسى ماڭــــا ېئنىــــق ەئمهس.
ىئــشقىلىپ ۇئ كىــشىنىڭ مهن ۇئشــبۇ
يازمامدا تونۇشتۇرۇپ ۆئتـكهن چهت
ەئللهردىكــــى تــــارىخىي پــــاكىتالر،
تارىخىي تهجـرىبه سـاۋاقالر ،يهرلىـك
مىلـــلهت مـــاائرىپى ۋە ائنـــا تىـــل
توغرىسىدىكى ھازىرقى زامان ىئلىـم-
پهن نهزەرىيىلىــــرى ،ھهمــــدە بــــۇ
جهھهتتىكــى خهلقائرالىــق قــانۇن-
كﯧلىشىملهردىن ائنچه خهۋىـرى يـوق
بىر ەئرباب ىئكهنلىكى ېئنىق .مﯧنىـڭ
ائڭلىـــشىمچه ،ۇئيغـــۇر دىيـــارىكى
باشالنغۇچ مهكتهپ ھهتتا يهسلىدىن
تارتىپ »قـوش تىللىـق تهربىـيه«نـى
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يولغا قويۇش سىياسىتىنى دەسـلهپته
كۆتۈرۈپ چىققان كىشىمۇ بىر يۇقىرى
دەرىجىلىـــك ۇئيغـــۇر ەئمهل ەئھلـــى
ىئــكهن .ائڭلىــسام ۇئ كىــشى ھهتتــا
بىر يىغىندا »تۇڭگانالرنىڭ ۆئز تىلـى
يـــوق ،لـــﯧكىن ۇئالر بىـــر ائيـــرىم
مىللهتقـــۇ؟ مهن ۇئيغـــۇرچىنى تـــازا
دﯦگهندەك بىلمهيمهن ،ەئممـا مهنبـۇ
بىر ۇئيغۇرغۇ؟« دﯦگهنـگه وئخـشاش
سۆزلهرنى قىلغانىكهن.
مهن ۇئشبۇ يازمامنىڭ  -1ۋە -2
قىسمىدا تهسـۋىرلهپ ۆئتكىنىمـدەك،
دۇنيــادىكى بىــر قىــسىم دۆلهتــلهردە
ماائرىــپ ۋاسىتىــسىدىن پايــدىلىنىپ
يهرلىــــــــــــك مىللهتلهرنــــــــــــى
ائسسىمىلياتــسىيه قىلىــپ يــوقىتىش
ىئــــــشلىرى -1800يىللىرىنىــــــڭ
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باشــــلىرىدىال باشــــالنغان بولــــۇپ،
نۇرغــۇن مىللهتــلهر مانــا ائشــۇنداق
سىياســـــهتنىڭ قۇربـــــانى بولـــــۇپ
كهتكهن .ھهتتا ھـازىر دۇنيـادا ەئڭ
ىئلغــار دۆلهت بولــۇپ ســانىلىدىغان
ائمﯧرىكـــا بىـــلهن كانـــادامۇ ەئينـــى
ۋاقىتتـــــــا ۆئز دۆلهتلىرىــــــــدىكى
ىئنـــدىائنلىقالرنى مانـــا ائشـــۇنداق
ۋاســىته بىــلهن يوقاتقــان .بــۇ يهردە
مهن وئقـــــــۇرمهنلهرگه ائبـــــــرال
خانىمدىنىڭ »ائمﯧرىكا ىئندىائنلىرى
تهقدىرىدىن وئيلىغـانلىرىم« دﯦـگهن
يازمىــــسىنى بىــــر قﯧــــتىم وئقــــۇپ
چىقىــشىنى تهشــهببۇس قىلىــمهن .ۇئ
ماقالىنىـڭ تــور بهت ائدرﯦــسى مۇشــۇ
يازمىنىڭ ائخىرىدا بار .يۇقىرىقى بىر
ائبـــــــــــــزاس ۇئچـــــــــــــۇردىن
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كۆرىــۋالغىنىمىزدەك ،ھـــازىر ۇئيغـــۇر
دىيارىـــدىكى بىـــر قىـــسىم كىـــشىلهر
ۆئزلىرىنــى مۇنــداق ىئككــى تــالالش
يولىــدىن پهقهت بىرســىنىال تالالشــقا
مهجبــۇر ،دەپ قارايــدىكهن :ۇئنىــڭ
بىرى ائنا تىلنى ساقالپ قﯧلىش ،يهنه
بىرى بولسا قولىدىكى نـاننى سـاقالپ
قـــﯧلىش .لـــﯧكىن ،پۈتـــۈن دۇنياغـــا
تونۇلغــان ،پۈتــۈن دۇنيــا ېئتىــراپ
قىلىـــــدىغان ،ب د ت مـــــۇ بىـــــر
مهســلىھهتچى ســۈپىتىدە قاراۋاتقــان
كهڭگــﯧس خــانىم ۆئزىنىــڭ پۈتــۈن
ۆئمرىنى يهرلىك مىللهتنىڭ ائنا تىلى
ھهققىـــدىكى تهتقىقـــاتالر ۈئچـــۈن
سهرپ قىلىپ ،ەئڭ ائخىرىدا »ەئگهر
سىز باشالنغۇچ -1سىنىپتىن تارتىـپ
ۆئز ائنـــــــــــــا تىلىڭىزنـــــــــــــى
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ۆئگهنمهيدىكهنــسىز ،ســىز ۆئز ائنــا
تىلىڭىزدىنمــــــــۇ ائيرىلىــــــــسىز،
مىللىتىڭىزنىمــۇ يوقىتىــسىز ،ھهمــدە
قولۇڭىزدىكى نانـدىنمۇ ائيرىلىـسىز«
دﯦگهنــگه وئخــشاش بىــر خۇالســىگه
كهلگهن .ەئگهر كهڭگﯧس خانىمنىـڭ
كىــــــم ىئكهنلىكىنــــــى تﯧخىمــــــۇ
تهپــسىلىيراق بىلمهكچــى بولــسىڭىز،
ۇئشبۇ يازمىنىڭ -1قىسمىنى وئقـۇڭ.
ەئگهر ىئنگلىزچىنــى بىلــسىڭىز مۇشــۇ
يازمىنىـــڭ ائخىرســـىدا بﯧــــرىلگهن
كهڭگــﯧس خانىمنىــڭ تهرجىمــالىنىمۇ
كــــــۆرۈپ بﯧقىــــــڭ .بهزى دۆلهت
ھۆكۈمىتىنىـــــڭ »قـــــوش تىللىـــــق
ماائرىــــپ« توغرىــــسىدا ،ھهمــــدە
يهرلىك مىللهت بالىلىرىغا ائنا تىلنـى
ۆئگهتمىگهنــدە كﯧلىــپ چىقىــدىغان
107

يامان ائقىـۋەتلهر توغرىـسىدا ېئلىـپ
بارغــــان ھــــﯧچ قانــــداق ىئلمىــــي
تهتقىقـــــاتلىرى يـــــوق .ۇئنـــــداق
قىلىشنىمۇ ائنچه خـاالپ كهتمهيـدۇ.
لـــﯧكىن ۇئالر يهرلىـــك مىللهتلهرنـــى
ائسسىمىلياتسىيه قىلىـشتا ناھـايىتى
زور تهجرىبه-ساۋاقالرغا ىئگه بولۇپ،
ۇئالرنى بـۇ جهھهتـته دۇنيـا بـويىچه
ەئڭ يــــۇقىرى ســــهۋىيىگه ىئــــگه،
دﯦيىــشكه بولىــدۇ .مهن ھــازىرغىچه
وئقۇغــان قــوش تىللىــق ماائرىــپ،
يهرلىك مىللهت ماائرىپى ۋە ائنا تىل
توغرىـــسىدىكى ىئلمىـــي ماقـــاله ۋە
كىتابالرنىــــــــــڭ مهزمۇنىغــــــــــا
ائساسالنغاندا ،ھازىر ۇئيغۇر دىيارىدا
يولغـــا قويۇلۇۋاتقـــان بىـــر قىـــسىم
ماائرىـــــپ تـــــۈزۈملىرى ۇئيغـــــۇر
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بالىلىرىنىــڭ خهنــزۇ تىــل ســاۋاتىنى
تولــۇق چىرىــدۇ ،لــﯧكىن ،ۇئالرنىــڭ
بىلىــم ائساســىنى ھهرگىزمــۇ نورمــال
تولۇقسىز ۋە تولۇق وئتتۇرا مهكـتهپ
سهۋىيىــسىگه ائپىرالمايــدۇ .شــۇنىڭ
بىــلهن ۇئالر جۇڭگــو جهمىئيىتىــدە
يـــات مىللهتـــلهر بىـــلهن ھهرگىزمـــۇ
رىقابهتلىــــشهلمهي ،پهقهت خهنــــزۇ
تىلىنـــى ۋاســـىته قىلغـــان تـــۆۋەن
دەرىجىلىــــــــك خىــــــــزمهتلهرگىال
يارايـــدىغان ائدەملهردىـــن بولـــۇپ
يﯧتىــشىپ چىقىــدۇ .ۆئزلىرىنىــڭ ائنــا
تىلــدىن تولــۇق ســاۋاتى چىقمايــدۇ.
شۇنىڭ بىلهن ۇئالر ۆئزىنىڭ بالىلىرىغا
ائنا تىل بىلهن ۇئيغۇر مهدەنىيىتىنـى
ۆئتكۈزۈپ بﯧرەلمهيدۇ .شۇنىڭ بىلهن
ۇئيغۇر تىلـى ۋە ۇئيغـۇر مهدەنىيىتـى
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يوقايــدۇ .كهڭگــﯧس خــانىم ۋە ب د
ت نىڭ »مۇتهخهسسىسلهر ىئلمىي
ماقالىــــــسى« دىكــــــى ىئلمىــــــي
نهزەرىيىلهرگه ائساسالنغاندا ،يهسلى
ۋە باشـــالنغۇچنىڭ -1يىللىقىـــدىن
باشـــــالپ پهقهت يـــــات تىلـــــنىال
ۆئگىــتىش ،ھهمــمه دەرســلهرنى يــات
تىلدا ۆئتـۈش ،يـات مىلـلهت بىـلهن
يهرلىــــك مىلــــلهت مهكتهپلىرىنــــى
بىرلهشــتۈرۈۋﯦتىش ،يهرلىــك مىلــلهت
بــــالىلىرىنى مهكتهپــــته يﯧتىــــپ-
وئقۇيـــدىغان ياتـــاقلىق مهكتهپنـــى
يولغا قويۇش ائرقىلىـق ۇئالرنىـڭ ۆئز
ائنا تىل مۇھىتىدا ياشاش پۇرسىتىنى
يوق قىلىۋﯦتىش ،ائنا تىلنى مهكـتهپ
ىئچىـــــدە چهكـــــلهش ،بـــــالىالرنى
كىچىكىدىن باشالپال ۆئز ۆئيىدىن ۋە
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ۆئز مىللىـــــي رايونىـــــدىن يىـــــراق
جــايالردىكى يــات مىلــلهت رايونىغــا
ەئۋەتىـــپ وئقۇتـــۇش ،يـــات تىـــل
وئقۇتۇشـــىدا كۆرۈنهرلىـــك نهتىـــجه
كۆرســــــهتكهن وئقۇتقــــــۇچىالرنى
مۇكاپاتالش ،يـات تىـل وئقۇتۇشـىدا
نهتىجىـــــسى ياخـــــشى بولغـــــان
مهكتهپلهرنىــڭ ىئقتىــسادىي يــاردەم
مىقـــدارىنى ۆئســـتۈرۈپ بﯧـــرىش ۋە
ۇئالرنىــــڭ مهكــــتهپ شــــاراىتىنى
باشـــقىالرنىڭكىدىن جىـــق ياخـــشى
قىلىــپ بﯧــرىش قاتــارلىق بىــر قاتــار
ىئــشالر دەل بىــر يهرلىــك مىللهتنــى
ائسسىمىلياتسىيه قىلىپ يوقىتىشنىڭ
كهم بولسا بولمايدىغان خۇرۇچىدىن
ىئبارەتتۇر.
بهزى قﯧرىنداشــــــــــــلىرىمىز ۆئز
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يازمىلىرىدا »ۇئيغۇر ماائرىپىنى بهرپا
قىلىــــش« دﯦگهنــــدەك ســــۆزلهرنى
ىئــشلىتىدىكهن .مﯧــنىڭچه »ۇئيغــۇر
ماائرىپىنى بهرپا قىلىش« دەيـدىغان
ىئـــش مهۋجـــۇت ەئمهس .ۇئيغـــۇر
ماائرىپى -50يىلالردىال ائللىقاچـان
بهرپـــا بولـــۇپ بولغـــان .مﯧنىـــڭ
بىلىــشىمچه ،ائشــۇ چاغــدىال ســابىق
ســـوۋﯦت ىئتتىپاقىـــدا تهربىيىلىنىـــپ
كهلگهن بىر وئقۇتقۇچىالر قوشۇنىنىڭ
كــۈچى بىــلهن ۇئيغــۇر ماائرىپىنىــڭ
سهۋىيىـــسى جۇڭگـــو جهمىئيىتىـــدە
خﯧلــى يــۇقىرى وئرۇننــى ىئگىلىــگهن.
-1978يىلـــــــى مهن شـــــــىنجاڭ
ۇئنىۋﯦرســـىتﯧتىغا قوبـــۇل قىلىنىـــپ
ۈئرۈمچىــــگه كهلگهنــــدە ،ۇئيغــــۇر
دىيارىــدىكى بــارلىق باشـــالنغۇچ ۋە
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وئتتـــۇرا مهكتهپلهرنىـــڭ ھهممىـــسى
ۇئيغۇر تىلىدىكى مهكـتهپلهر بولـۇپال
قالماستىن ،شىنجاڭ ۇئنىۋﯦرسـىتﯧتى،
شـــىنجاڭ ســـاناەئت ىئنـــستىتۇتى،
شىنجاڭ يﯧـزا ىئگىلىـك ىئنـستىتۇتى،
قهشقهر پﯧداگىكا ىئنستىتۇتى ۋە ىئلى
پﯧــداگوگىكا ىئنــستىتۇتى قاتــارلىق
ائلىـــي مهكتهپلهرنىـــڭ ھهممىـــسىمۇ
ۇئيغـــۇر تىلىـــدا دەرس ۆئتىـــدىغان
كۈچلـــۈك ۇئيغـــۇر وئقۇتقـــۇچىلىرى
بىــلهن قوشــۇنلىنىپ بولغــان ىئــكهن
)ائشۇ وئقۇتقۇچىالرنىڭ بىرسى ماڭـا
فىزىكـــا دەرســـى بهرگهن ،مهن ەئڭ
ھۆرمهتلهيــــدىغان ۋە ەئڭ قايىــــل
بولغــــان وئقۇتقۇچىالرنىــــڭ بىــــرى
بولغان ۇئستازىم غاپپـار ائبـدۇلغﯧنى
ىئــدى .مهن داۋاملىــق »ەئگهر مهن
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چهت ەئلـــگه چىقىـــپ كهتمىـــگهن
بولسام ،ائشۇ غاپپار ائكا ۇئچرىغـان
ائدالهتــسىزلىككه مهنمــۇ ۇئچرىغــان
بــــــوالتتىم« ،دەپ وئياليتــــــتىم.
ائلدىنقى كـۈنى مهن بـۇ ائكىمىزنىـڭ
مۇشۇ -24فﯧۋرال كـۈنى  73يﯧـشىدا
ۈئرۈمچىدە ۋاپات بولغىنىنى ائڭالپ،
ىئنتــــايىن قــــايغۇردۇم .ىئنتــــايىن
ائزابالندىم .مهرھۇمنىڭ ياتقان يﯧرى
جهننهتـــــته بولغـــــاي (.مﯧنىـــــڭ
بىلىشىمچه ،پۈتـۈن جۇڭگـو بـويىچه
شۇ چاغدا ائلىي مهكتهپـته ۆئز ائنـا
تىلىدا دەرس ۆئتهلهيـدىغان يهرلىـك
مىللهتلهردىن پهقهت ۇئيغۇرالرال بـار
ىئدى .ۇئيغۇر مـاائرىپى ھـازىرغىچه
نۇرغـــــۇن يـــــاراملىق كىـــــشىلهرنى
يﯧتىلــــــدۈردى .مهســــــىلهن ،مهن
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»ۇئيغۇرالر دۆت ەئمهس ،ەئقىللىـق«
دﯦـــگهن يازمامـــدا تىلغـــا ائلغـــان
كىـــشىلهرنىڭ كۆپىنچىـــسى ۇئيغـــۇر
ماائرىپىنىڭ مهھسۇلى بولۇپ ،مهنمـۇ
شۇالرنىڭ بىرى .قىسقىسى ،ھـازىرقى
مهســىله »ۇئيغــۇر مــاائرىپىنى بهرپــا
قىلىــش« قىلىــش ەئمهس .ھــازىرقى
مهســىله ائللىقاچــان بهرپــا بولــۇپ
بولغــان ۇئيغــۇر ماائرىپىنىــڭ يــوق
قىلىنىــشى .پۈتــۈن ۇئيغــۇرالر دۇچ
كهلگهن بىر كهسكىن مهسىله بولـسا،
»ۇئيغـــۇر مـــاائرىپىنى قوغـــداپ ۋە
ســاقالپ قــﯧلىش« تىــن ىئبــارەتتۇر.
مهن ھهر بىــــــــــــر ۇئيغــــــــــــۇر
قﯧرىندىشىمىزنىڭ بۇ ھهقىقهتنى ھـﯧچ
قانــداق ۋاقىتتــا ەئســتىن چىقىرىــپ
قويماسلىقىنى ۈئمىد قىلىمهن.
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مهن ەئمــــدى يازمامنىــــڭ ەئڭ
بﯧـــشىدا تهســـۋىرلىگهن بىـــر قـــانچه
ۇئيغۇر يازغۇچىالر قىلغـان سـۆزلهرگه
قايتىــپ كــﯧلهي .مﯧــنىڭچه ھــازىر
ۇئيغۇر ماائرىپىدا مىللهتكه ىئنتايىن
ېئغىــر زىيــانالرنى ېئلىــپ كﯧلىــدىغان
بۇزغـــــــۇنچىلىقالرنى كهلتـــــــۈرۈپ
چىقىرىۋاتقــانالر ائساســهن مۇنــداق
ۈئچ خىلــدىكى كىــشىلهر :ۇئيغــۇرالر
ۈئچـــــۈن خهتىـــــرى ەئڭ چـــــوڭ
بولـــۇۋاتقىنى بىرىنچـــى خىلـــدىكى
كىشىلهر بولۇپ ،ۇئالر توغرىـسىدا بـۇ
يهردە بىــر نهرســه دﯦــيىش مۇۋاپىــق
ەئمهس .شـۇڭا مهن وئقۇرمهنلهرنىــڭ
ۆئز تهپهككۇرىنى ىئـشقا سـﯧلىپ ،بـۇ
بـــــــوش وئرۇننـــــــى ۆئزلىـــــــرى
توردۇرىۋﯦلىشىنى سورايمهن.
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ىئككىنچــــى خىلدىكىــــسى ەئمهل
ۈئچــــــــــۈن ھهممىــــــــــدىن ۋاز
كﯧچىـــــدىكىغان ،ەئمهل ۈئچـــــۈن
ھهممىنــــى قۇربــــان قىلىــــدىغان،
سىياسىي ،ىئجتىماىئي ۋە ىئقتىسادىي
وئرنى يۇقىرى بولغان بىلهن ساپاسـى
ناھايىتى تۆۋەن ،روھىيىتى ناھـايىتى
چىرىكلىــشىپ كهتــكهن ۇئيغــۇرالر.
بۇالرنىــــڭ ســــانى كــــۆپ ەئمهس.
ۇئالرنىڭ سانى ۇئيغۇر نوپۇسـىنىڭ 5
پىرســهنتىنىمۇ ىئگىلىمهيــدۇ .لــﯧكىن
ۇئالر باشقىالرنىڭ ىئنتـايىن كۈچلـۈك
پايدىلىنىش قورالى بولۇپ ،ۇئالرنىـڭ
مىللهتــكه كهلتۈرۈۋاتقــان زىيــانلىرى
ىئنتــــايىن زور ،ىئنتــــايىن ېئغىــــر
بولۇۋاتىــــــدۇ .ۇئالر كهلتــــــۈرۈپ
چىقارغان نۇرغۇن زىيانالرنىڭ وئرنىنى
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كهلگۈســـــــىدە تولـــــــدۇرۇۋالغىلى
بولمايــــدۇ .مهن بــــۇ خىلــــدىكى
كىــشىلهرگه ھايــاتال بولــسام قــاتتىق
غهزەپلىنـــﯧمهن .ۇئالرغـــا ىئنتـــايىن
نهپــرەتلىنﯧمهن .خــۇدايىم بۇيرۇســا
تارىخ ۇئالرنىڭ تﯧگىشلىك جاجىسىنى
بﯧرەر.
ۈئچىنچىــــــــــسى ،بىلىــــــــــم
قهھهتچىلىكىــدە ياشاشــقا مهجبــۇر
بولغان بىـر قىـسىم ۇئيغـۇر ەئمهل ۋە
بىلىــم ەئھلىلىــرى .بــۇ كىــشىلهرنىڭ
مﯧڭىسى يهرلىك مىللهت ماائرىپى ۋە
ائنــا تىــل توغرىــسىدىكى تــارىخىي
تهجرىبه-ساۋاقالر ۋە ھازىرقى زامـان
ىئلمىـــــي نهزەرىيىلىـــــرى بىـــــلهن
قورالالنغــان ەئمهس—ۇئالرنىــڭ بــۇ
جهھهتتىكـــــــى ۇئچۇرالرغـــــــا ۋە
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بىلىملهرگه ىئگه بولۇش ىئمكـانىيىتى
ائنچه يوق .بۇ جهھهتتىكى ىئلىـم-
پهن بىلىمرىــــدىن خهۋىــــرى يــــوق
)ەئگهر مهن چهت ەئلــدە بولمىغــان
بولـــسام ،يـــاكى ىئنگلىـــز تىلىنـــى
ھازىرقىدەك پۇختا بىلمىگهن بولسام،
مۇشـــــــــۇنداق يازمىلىرىمـــــــــدا
پايدىلىنىۋاتقان ۇئچۇرالرغا ېئرىشىش
ماڭىمۇ مۇمكىن بولمىغان بـوالتتى(.
ىئمكـــانىيىتى بـــارالر بـــار دﯦـــگهن
تهقدىردىمۇ ۇئالر بۇنداق بىلىمـلهرگه
ائنچه قىزىقىپ كهتمهيدۇ .شـۇنداق
تۇرۇقلـــــۇق ،بـــــۇ خىلـــــدىكى ھهر
دەرىجىلىــــــك ەئمهل ەئھلىلىــــــرى
باشــقىالر »قــوش تىللىــق ماائرىــپ«
ىئـــشىدا تـــۈزۈپ چىققـــان خاتـــا
اليىھىلهرنى پهقهت ۆئز ھﯧسـسىياتىغا
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يـــــاكى ۆئز خىيالىغـــــا تـــــايىنىپال
قولالۋاتىــدۇ .ۇئالرنــى ائۋاز بﯧرىــپ
تهســـتىقالۋاتىدۇ .يـــاكى بولمىـــسا،
باشقىالر »دوپپىسىنى ەئكهل« دﯦسه،
بﯧشىنى كﯧسىپ ائپىرىپ بﯧرىۋاتىـدۇ.
مهســىلهن ،ۇئالر ۇئيغــۇر باشــالنغۇچ
مهكتهپنــى خهنــزۇ مهكــتهپ بىــلهن
بىرلهشـــتۈرۈپ ،ۇئنىـــڭ مـــۇدىرىنى
خهنزۇدىن قىلىش ،ۇئيغۇر بـالىلىرىنى
ۆئز ۆئيــــى ۋە ۆئز جهمىئيىتىــــدىن
يىـــــراق جـــــايالردىكى ياتـــــاقلىق
مهكتهپـــته وئقۇيـــدىغان قىلىـــش،
باشــالنغۇچ -1ســىنىپىدىن باشــالپ
پهقهت خهنــزۇ تىلىــنىال ىئــشلىتىش،
ۇئيغــۇر ېئلىپبهســىنى باشــالنغۇچ -3
ســـىنىپىغا كـــۆچمىگىچه دەرســـلىك
قىلىپ ۆئتمهسـلىك دﯦگهنـدەك ھـﯧچ
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قانداق ىئلمىـي ائساسـى يـوق خاتـا
سىياسهتلهرنى تۈزۈپ چىقىـپ يولغـا
قويۇۋاتىـــــــدۇ )مهن يـــــــۇقىرىقى
ەئھــۋالالرنى تــوردىكى ىئنكاســالردىن
بىلـــدىم( .شـــۇ ســـهۋەبتىن ھـــازىر
نۇرغـــۇن ۇئيغـــۇر مهكتهپلىرىـــدىكى
بـــالىالر ۈئچـــۈن »قـــوش تىللىـــق
ماائرىـــپ« دﯦـــگهن ســـۆز »پهقهت
خهنزۇ تىلىنىال ۆئگىـنىش مـاائرىپى«
بولۇپ قالغىلى تۇرۇپتۇ .يهنـى ھـﯧچ
قانداق ساۋاتى چىقمىغان يات تىلـدا
باشالنغۇچنىڭ ائساسـىي بىلىملىرىنـى
ۆئگىنىــپ ھهزىــم قىلىــش مــۇمكىن
بولماي ،خﯧلى كۆپ ساندىكى ۇئيغۇر
مهكتهپ بالىلىرىنىڭ وئقۇ-وئقۇتـۇش
پـاائلىيىتى خهنــزۇ تىلىنـى ۆئگىــنىش
سهۋىيىــــسىدىال تــــۇرۇپ قــــالغىلى
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تۇرۇپتــــۇ )بۇنىــــڭ بىــــر مىــــسالى
ســـــۈپىتىدە مۇشـــــۇ يازمامنىـــــڭ
ائخىرســىدىكى بىــر توردىــشىمىزنىڭ
ىئنكاســـىنى كـــۆرۈپ بﯧقىـــڭ( .بـــۇ
خىلــــدىكى ەئمهل ەئھلــــى ەئمهس
كىشىلهر بولسا ۆئز خىيالىغا ياكى ۆئز
ھﯧســسىياتىغا تايىنىــپ قااليمىقــان
ســـۆزلهۋاتىدۇ .رەســـمىي بولمىغـــان
شهخــــسىي ســــورۇنالردا ۇئنــــداق
سۆزلىــسه مﯧــنىڭچه مهســىله چــوڭ
ەئمهس .لــﯧكىن ،ۇئنــداق قاراشــالرنى
يﯧزىــپ ،خهلــق ىئچىــدىكى يــۇقىرى
نوپۇزى بىـلهن ېئـالن قىلـسا ،ۇئنىـڭ
مىللهتــكه يهتكۈزىــدىغان زىيىنىنىمــۇ
تۆۋەن چاغلىغىلى بولمايدۇ .مهن بۇ
خىلــدىكى كىــشىلهرنى ەئيىبلهشــنى
خالىمـــايمهن .ۇئنىـــڭ ەئكـــسىچه،
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مﯧنىڭ ۇئالرغا چوڭقۇر ھﯧـسداشلۇقىم
بــار .لــﯧكىن مهن ۇئالردىــن قــاتتىق
ائغرىنمـــاي تۇرالمـــايمهن .ۇئالرغـــا
قـــاتتىق ېئچىنمـــاي تۇرالمـــايمهن.
مﯧنىــڭ ۇئالرغــا دەيــدىغىنىم ،يﯧڭــى
ىئــشنىڭ قانــداق ىئــش ىئكهنلىكىنــى
چۈشهنمىـــسىڭىز ،ۇئنـــى قوللىمـــاڭ.
ۇئنـــــى تهســـــتىقلىماڭ .تـــــوغرا-
خاتـــالۇقىنى ۆئزىڭىـــز تﯧخـــى ھـــﯧچ
قانداق چۈشىنىپ يهتمىگهن ،بـۇرۇن
تــوغرىلىقى ىئــسپاتلىنىپ باقمىغــان
ىئــشالرنى يﯧڭــى سىياســهت قىلىــپ
بﯧكىتمهڭ ھهمدە يولغا قويۇپ ىئجرا
قىلمـــــاڭ .ىئلمىـــــي ائساســـــىنى
بىلمىسىڭىز ،قااليمىقان سۆزلىمهڭ.
مهن ۇئيغــۇر پــاراڭ ســورۇنلىرىدا
ەئڭ كۆپ ىئـشلىتىدىغان سـۆزلهرنىڭ
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بىرســى »مﯧنىــڭ بــۇ جهھهتــته ھــﯧچ
قانداق بىلىمىم يوق ىئكهن« ،بولۇپ،
يهنه بىرســـــى »مﯧنىـــــڭ بۇنـــــداق
ىئــشالردىن ائنــچه خهۋىــرىم يــوق
ىئكهن« دىن ىئبارەت .بۇ سـۆزلهرنى
ائمﯧرىكــا ،يــاپونىيه ۋە ياۋروپــادىكى
تهرەققىـــي تاپقـــان دۆلهتلهردىكـــى
كىشىلهرمۇ ناھايىتى كۆپ ىئشلىتىدۇ.
بىلمىگهننـــى بىلمهيـــمهن ،دﯦـــسىڭىز
ھهرگىز يۈزىڭىز تۆكۈلمهيدۇ .ھهرگىـز
ائبرۇيىڭىزغـــا تهســـىر يهتمهيـــدۇ.
ۇئنىــڭ ەئكــسىچه ســىزنىڭ كىــشىلهر
كۆڭلىــــدىكى وئرنىڭىــــز تﯧخىمــــۇ
ۆئسىدۇ .كىشىلهرنىڭ سىزگه بولغـان
ھۆرمىتى تﯧخىمۇ ائشىدۇ .مهن چهت
ەئلــــدە ماگىــــستىرلىق ۇئنــــۋانىنى
ائلغىــــچه وئقۇغــــان بىــــر قــــانچه
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ۇئيغـــۇرالردىن بهزى بىـــر ىئـــشالر،
بولۇپمۇ تـارىخىي ىئـشالر توغرىـسىدا
ســوال ســورىغىنىمدا ،ۇئالر جــاۋابنى
بىلمىسىمۇ قااليمىقان بىر نهرسىلهرنى
دەپ ،ۆئزلىرىنـــى بىلىملىـــك قىلىـــپ
كۆرسىتىــشكه تىرىــشتقان ىئــشالرنى
ۇئچراتتىم .مهن ۇئالردىـن ناھـايىتى
ۈئمىدســــــــىزلهندىم .ســــــــىزنىڭ
ېئتىراپىڭىزدا سىز ياخشى كۆرىدىغان
ائدەمــلهر بــار .ســىز ىئــشىنىدىغان
ائدەملهرمــۇ بــار .س ـىز بىــر ىئنتــايىن
مــۇھىم ىئــش توغرىــسىدا مهســلىھهت
سوراشــقا موھتــاج بولــۇپ قالغانــدا،
ســىز قايسىــسىنىڭ قﯧــشىغا بارىــسىز؟
ســىز ۈئچــۈن قايسىــسىنىڭ قىممىتــى
بهكرەك يـۇقىرى؟ مهن باشـقىالرنىڭ
مﯧنــى ياخــشى كۆرۈشــىگه قارىغانــدا
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ماڭــا ىئشىنىــشىنى بهكــرەك ەئۋزەل
كۆرىمهن .ەئگهر سـىز يـۇقىرىقى -3
خىلـــــدىكى كىـــــشىلهرنىڭ بىـــــرى
بولسىڭىز ،سىزمۇ مىللهتنىڭ تهقدىرى
بىلهن مۇناسىۋەتلىك چـوڭ ىئـشالردا
باشــــقىالر ىئشهنــــسه بولىــــدىغان
ائدەملهرنىڭ بىرى بولۇشقا تىرىـشىپ
بﯧقىڭ.
ۇئيغۇرالر »پرىنـسىپاللىق ىئـشالردا
چوقــۇم ىئلمىــي پوزىتــسىيه بولۇشــى
كﯧـــــرەك« دﯦگهنـــــگه وئخـــــشاش
ســـۆزلهرنى كـــۆپ ىئـــشلىتىدۇ .بـــۇ
يهردىكـــى »پرىنـــسىپاللىق ىئـــش«
دﯦگهن نﯧمه ،چۈشىنﯧمسىز؟ ستﯧفﯧن
كــوۋﯦي )ىئنگلىــزچه » Stephen
 («Coveyەئپهندى ۆئزىنىڭ »ىئش
ۈئنۈمى يـۇقىرى كىـشىلهرنىڭ يهتـته
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ائدىتــى« دﯦــگهن كىتابىــدا مۇنــداق
دەيدۇ :پرىنسىپ بىلهن قىممهت كـۆز
قارىـــشى وئتتۇرىـــسىدىكى پهرقنـــى
بىلىۋﯦلىش ىئنتايىن مۇھىم .پرىنسىپ
دﯦگىنىمىــز تهبىــى قــانۇنىيهتلهردىن
ىئبارەت .ۇئ بىز ۈئچـۈن بىـر تاشـقى
نهرسه بولـۇپ ،ۇئ ائخىرقـى ھﯧـسابتا
بىزنىڭ ھهرىكىتىمىزنىڭ نهتىجىسىنىڭ
قانــــداق بولۇشــــىنى بهلگىلهيــــدۇ.
قىمــمهت كــۆز قارىــشى بىــز ۈئچــۈن
ىئچكــى نهرســىدۇر .ۇئ ســۇبيﯧكتىپ
بولىـــــــدۇ ،ھهمـــــــدە بىزنىـــــــڭ
ھهرىكىتىمىـــــــزگه يﯧتهكچىلىـــــــك
قىلىـــدىغان رولنـــى ۆئتهيـــدۇ .مهن
كىــــــــــشىلهرنىڭ پرىنــــــــــسىپنى
قهدىرلهيــــدىغان بىــــر دەرىجىــــگه
يﯧتىشىنى ۈئمىد قىلىـمهن .شـۇنداق
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بولغاندىال سىز ھـازىر ۈئمىـد قىلغـان
نهتىجىگه ېئرىشهلهيسىز ،ھهمدە شـۇ
ائرقىلىـــق كهلگۈســـىدە تﯧخىمـــۇ زور
نهتىجىلهرگه ېئرىشىش ۈئچۈنمۇ يـول
ائچااليسىز .مﯧنىڭ »ۈئنۈملۈك ىئش
قىلىش« قا بﯧرىدىغان ېئنىقلىمام ەئنه
شۇ .ھهر بىر ائدەمنىـڭ ،جۈملىـدىن
جىنـــايهتچىلهرنىڭمۇ قىمـــمهت كـــۆز
قارىـشى بــار .قىمــمهت كــۆز قارىــشى
كىشىلهرنىڭ ھهرىكىتىنـى باشـقۇرىدۇ.
پرىنسىپ بولسا ائشۇ ھهرىكهتلهرنىڭ
نهتىجىـــسىنىڭ قانـــداق بولۇشـــىنى
بهلگىلهيــــدۇ .پرىنــــسىپ بىــــزگه
بﯧقىنمايــــدۇ .بىزنىــــڭ ۇئنىڭــــدىن
خهۋىرىمىــز بــارمۇ-يــوق ،بىــز ۇئنــى
قوبــۇل قىلىمىزمــۇ-يــوق ،بىــز ۇئنــى
يـــــاقتۇرىمىزمۇ-يـــــوق ،ۇئنىڭغـــــا
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ىئــشىنىمىزمۇ-يــوق ،ۇئنىڭغــا بــوي
سۇنىمىزمۇ-يوق دﯦگهنلهرنىڭ قانداق
بولۇشــىدىن قهتىئيــنهزەر ،پرىنــسىپ
ۆئز رولىنــى جــارى قىلدۇرۇۋﯦرىــدۇ.
مهن شـــــۇنى چوڭقـــــۇر تونـــــۇپ
يهتتىمكى ،كهمتهرلىك بارلىق گـۈزەل
ەئخالقالرنىڭ ائنىسىدۇر .كهمتهرلىـك
»ىئشالرنى كـونترول قىلىـدىغىنى بىـز
ەئمهس .ىئـــــــشالرنى كـــــــونترول
قىلىــدىغىنى پرىنــسىپ .شــۇڭا بىــز
ۆئزىمىزنى پرىنسىپقا ائتـا قىلىـشىمىز
كﯧـــرەك« ،دەيـــدۇ .غـــۇرۇر بولـــسا
»ىئشالرنى ىئـدارە قىلغـۇچى دﯦـگهن
بىز .بىزنىڭ قىمـمهت كـۆز قارىـشىمىز
بىزنىــــڭ ھهرىكىتىمىزنــــى ىئــــدارە
قىلىــــدىغان بولغاچقــــا ،بىــــز ۆئز
ھايــاتىمىزنى ۆئزىمىــز خالىغــان يــول
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بىــــلهن ياشىــــساق بولۇۋﯦرىــــدۇ«،
دەيــدۇ .ســىز ائشــۇنداق قىلــسىڭىز
بولۇۋﯦرىـــــدۇ .لـــــﯧكىن ،ســـــىزنىڭ
ھهرىكىتىڭىزنىڭ نهتىجىسىنى سىزنىڭ
قىمـــمهت كـــۆز قارىـــشىڭىز ەئمهس،
پرىنــسىپالر بهلگىلهيــدۇ .شۇڭالشــقا
بىــــز پرىنــــسىپالرنى قهدىرلىــــشىمىز
كﯧــــرەك) .ەئركىــــن ســــىدىقنىڭ
ىئزاھاتى :ىئنگلىـز تىلىـدا »قىمـمهت
كــۆز قارىــشى« دﯦــگهن ســۆز بىــلهن
»قهدىــرلهش« دﯦــگهن ســۆزگه بىــرال
» «valueدﯦــــــــگهن ســــــــۆزنى
ىئشلىتىدۇ(.
مهن بــۇ بىــر ائبــزاس ســۆزنى بــۇ
يهرگه نــــﯧمه ۈئچــــۈن قىــــستۇرۇپ
قويـــــدۇم ،بىلهمـــــسىز؟ مﯧنىـــــڭ
مهقسىتىم يهنىال مۇنداق بىر نهرسىنى
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تهكىتلهپ قويۇش :كهڭگـﯧس خـانىم
قاتـــــــــــارلىق خهلقائرالىـــــــــــق
مۇتهخهسسىــسلهر بىــر ۆئمــۈر ېئلىــپ
بارغـان )كهڭگـﯧس خـانىم ھــازىر 60
ياشتىن ھالقىپتۇ( ىئلمىي تهتقىقاتالر
ائساســـىدا خۇالســــىلهپ چىققــــان
ىئلمىي يهكـۈنلهر »پرىنـسىپالر« نىـڭ
كونتروللۇقى بىلهن ۋۇجۇدقا چىققـان
ىئشالر بولۇپ ،ھازىر ۇئيغۇر دىيارىـدا
يولغا قويۇلۇۋاتقان ائتالمىش »قوش
تىللىــق ماائرىــپ« تــۈزۈمى بولــسا
بهزى بىــر غهيرىــي »قىمــمهت كــۆز
قارىــــشى« نىــــڭ يﯧتهكچىلىكىــــدە
مهيـــدانغا كهلـــگهن نهرســـىلهردۇر.
بۇنداق »قىممهت كۆز قارىشى« دىـن
كﯧلىـــپ چىققـــان ھهرىكهتلهرنىـــڭ
ائقىۋىتىنى كونترول قىلىدىغىنى ائشۇ
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»پرىنــسىپالر« بولغاچقــا ،ۇئنىڭــدىن
ائللىبـــۇرۇن ىئـــستاپلىنىپ بولغـــان
ائقىــــۋەتلهرگه وئخــــشاش يامــــان
ائقىۋەتلهر كﯧلىپ چىقىپ ،ۇئيغـۇرالر
ۋەيرانلىققا ۇئچرايدۇ.
مﯧنىـــڭ ائلـــدىنقى  4قﯧتىملىـــق
يازمامغا قارىتا ۇئيغۇر تور بهتلىرىگه
يﯧزىلغــــان ىئنكاســــالردا نۇرغــــۇن
وئقۇرمهنلهر »بىـز قانـداق قىلىـشىمىز
كﯧرەك« دﯦگهن سـوالنى كـۆپ قﯧـتىم
ســـوراپتۇ .مهن ۆئزۈم چهت ەئلـــدە
تۇرۇۋﯦلىــــــپ ،ۋەتهنــــــدىكىلهرگه
»ائنداق قىلىڭالر ،مۇنداق قىلىڭـالر«
دﯦــسهم مۇۋاپىــق بولمايــدۇ .ۇئنــداق
قىلــــسام ائدالهتــــسىزلىك قىلغــــان
بـــولىمهن .شـــۇڭا مهن ھـــازىرغىچه
پهقهت قانۇن ىئچىدە تۇرۇپ قىلغىلى
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بولىـــدىغان بهزى ىئـــشالرنىال تىلغـــا
ېئلىـــپ ۆئتتـــۈم .ھـــازىر قىلغىلـــى
بولىدىغان ائشۇنداق ىئشالردىن يهنه
ىئككىسى بار .ۇئنىـڭ بىـرى ،مﯧنىـڭ
»يهرلىــك مىلــلهت مــاائرىپى ۋە ائنــا
تىــــــل« ھهققىــــــدىكى بــــــارلىق
يــازمىلىرىمنى بىرلهشــتۈرۈپ ،بﯧــسىپ
چىقىرىــشقا قۇاليلىــق بىــر ھــۆججهت
قىلىــــپ تهييــــارالپ )مهســــىلهن،
خهتلىرىنى كىچىك ،قۇر ائرىلىقلىرىنى
ىئخچـــام قىلىـــپ( ،ۇئنـــى بﯧـــسىپ
چىقىرىــپ ،ۇئنــى ۇئيغــۇر ماائرىــپ
ساھهســـىدە ىئـــشلهۋاتقان بـــارلىق
چوڭ-كىچىك ۇئيغـۇر ەئمهلـدارالرغا
بىــر نۇســخىدىن يهتكــۈزۈپ بﯧــرىش.
ەئگهر بـــــۇ يـــــازمىالرنى ەئيـــــنهن
تارقىتىش سـىزنى سـهل ەئنـسىرىتىپ
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قويىـدىغان بولــسا ،ۇئنىڭــدىكى مهن
ۆئزۈم قوشـــــــقان مهزمۇنالرنىـــــــڭ
ھهممىــــــــسىنى ېئلىۋەتــــــــسىڭىز
بولۇۋﯦرىــــدۇ .مﯧنىــــڭ ىئــــسمىمنى
ۆئچۈرۈۋەتــــسىڭىزمۇ بولۇۋﯦرىــــدۇ.
شــــۇنىڭ بىــــلهن ۇئ پهقهت  4نهپهر
خهلقائرالىـــق مۇتهخخهسىـــسلهرنىڭ
ماقالىسىنىڭ قىسقارتىلمىسى بولىـدۇ.
ەئگهر ســىزنىڭ ائپىرىــپ بﯧرىــشىڭىز
دﯦگهنــدەك قۇاليلىــق ەئمهس يــاكى
ەئندىشىــسىز ەئمهس بولــسا ،ۇئنــى
سىزنىڭ ەئندىـشىگه يولۇقمايـدىغان
تونۇشـــىڭىز ،يـــاكى تونۇشـــىڭىزنىڭ
تونۇشــــى يهتكــــۈزۈپ بهرســــۇن.
ىئـــشقىلىپ مﯧنىـــڭ بـــۇ يهردىكـــى
ۈئمىـــــدىم ،ۇئيغـــــۇر مـــــاائرىپى
ساھهســىدىكى ۇئيغــۇر ەئمهلــدارالر
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ھــﯧچ بولمىغانبــدا بــۇ ماقــالىنى بىــر
قﯧتىم وئقۇپ قويغان بولسا .مهن بۇ
يــــازمىالرنى تهييــــارالش ۈئچــــۈن
ۆئزۈمنىــــڭ نۇرغــــۇن دەم ېئلىــــش
كۈنلىرىنى سهرپ قىلـدىم .ۆئزۈمنىـڭ
كهســـپىي ساھهســـىدە ىئنگلىـــزچه
ىئلمىي ماقـاله يﯧزىـپ ېئـالن قىلىـش
پۇرسهتلىرىنىڭمۇ بىر قىسمىنى قۇربان
قىلـــدىم .بولـــسا بـــۇ يازمىالرنىـــڭ
كۈچىـــدىن تولـــۇق پايدىالنـــساق.
ۇئيغــۇر ماائرىپىــدىكى ھازىرقىــدەك
خاتا سىياسهتنى ۆئزگهرتىش ىئشىدا،
ائدەتتىكـــى پـــۇقراالر قىالاليـــدىغان
ىئشالر بـار .قىاللمايـدىغان ىئـشالرمۇ
كــۆپ .بىــر قىــسىم ىئــشالرنى چوقــۇم
ۇئيغـــۇر ەئمهلـــدارلىرى ائرقىلىقـــال
ۋۇجۇدقا چىقـارغىلى بولىـدۇ .شـۇڭا
135

ۇئالر ھــــــــــــازىرقى زامــــــــــــان
ماائرىپــــــــــــــــــــــــشۇناسلىقى،
جهمىئيهتشۇناسلىقى ،تىلـشۇناسلىقى
ۋە پــسىخولويهسى ساھهســىدىكى بــۇ
يﯧڭــى بىلىملهردىــن خهۋەردار بولــۇپ
قالغان بولسا.
يهنه بىر ىئش ،شـىنجاڭ ماائرىـپ
نــازارىتى -2009يىلــى -2ائينىــڭ
-18كۈنى »ائپتونوم رايوننىڭ ۇئزۇن
مهزگىللىــك ماائرىــپ ىئــسالھاتى ۋە
مـــاائرىپنى تهرەققىـــي قىلـــدۇرۇش
پىالنىغا پىكىر ېئلىش ۇئقتۇرۇشى«نـى
ېئـــالن قىلىپتـــۇ .بـــۇ ۇئقتـــۇرۇش
توغرىسىدا تۆۋەندىكى تور بهتلىرىدە
تهپسىلىي ۇئچۇرالر بار ىئكهن:
http://bbs.salkin.cn/read.php?t
id-60986.html
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مهن بۇ پاائلىيهتنىـڭ سـهمىمىيلىك
دەرىجىسىنىڭ قانچىلىك ىئكهنلىكىنـى
بىلمهيـــمهن .ەئگهر دىيـــارىمىزدىكى
كهڭ ۇئيغــــۇر خهلــــق ائممىــــسى
مۇۋاپىـــق كۆرســـه ،بـــۇ پۇرســـهتنى
قولدىن بهرمهي ،نۆۋەتتىكى ماائرىپ
سىياســىتى كهلتــۈرۈپ چىقىرىۋاتقــان
يامــــان ائقىــــۋەتلهردىن ۇئالرنــــى
خهۋەردار قىلىپ قويغان بولسا .مهن
ەئســلىدە بــۇ قﯧــتىم ســهل ۇئزۇنــراق
ۋاقىـــت ســـهرپ قىلىـــپ ،ھﯧلىقـــى
ىئنگلىـــزچه  30بهتلىـــك ماقالىنىـــڭ
قالغــان قىــسمىنى ۇئشــبۇ يازمامــدا
تولۇق بﯧرەي ،دەپ وئيلىغان ىئـدىم.
لﯧكىن يـۇقىرىقى پۇرسـهت ناھـايىتى
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مــــۇھىم بولغاچقــــا ،مهن ۋاقىتنــــى
كﯧچىكتۈرۈشــنى خالىمىــدىم .بولــسا
بــارلىق وئقۇرمهنلهرنىــڭ بــۇ ىئــشقا
جىــددىي قارىــشىنى ،پىكىــر-تهلهپ
بﯧرىشكه ائكتىپ قاتنىشىشىنى ۈئمىد
قىلىمهن.
-2ائينىـــــڭ -21كۈنىـــــدىكى
»خهلقائرالىــق ائنــا تىــل ب ـايرىمى«
مۇناســـــىۋىتى بىـــــلهن ۇئيغـــــۇر
دىيارىـــدىكى نۇرغـــۇن قﯧرىنداشـــالر
ناھــــايىتى ياخــــشى يــــازمىالرنى
تهييــارالپ ۇئيغــۇر تــور بهتلىرىــدە
بﯧرىپتـــــۇ .بﯧـــــزىلهر ھهتتـــــا ۆئز
مهكتهپلىرىدە مهخـسۇس پـاائلىيهت
ۆئتكۈزۈپتـــۇ .مهن بـــۇ ەئھۋالـــدىن
ناھايىتى خۇشال بولدۇم .بىـر خىـل
يﯧڭىلىـــق ھـــﯧس قىلـــدىم .مۇشـــۇ
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پۇرســهتتىن پايــدىلىنىپ ،مهن چهت
ەئلدە ياشاۋاتقان ۇئيغۇرالرنىڭ بىرى
بولــــۇش ســــۈپىتىم بىــــلهن ائشــــۇ
قﯧرىنداشــــــــــالرغا چوڭقــــــــــۇر
تهشهككۈرۈمنى بىلدۈرىمهن.
مهن ەئمدى ەئسـلى ماقالىـدىكى
مهزمـــۇننى باشـــاليمهن .ائلـــدىنقى
قﯧتىمالردىمـــۇ تىلغـــا ائلغىنىمـــدەك،
ەئســــلىدىكى ىئنگلىــــزچه ماقــــاله
ىئـــسپات بﯧـــرىش خاراكتﯧرىـــدىكى
ماقــاله بولغاچقــا ،قــانۇنىي نــۇقتىنى
چىقىـــش قىلىـــپ ېئلىـــپ بارغـــان
مۇالھىزىلهرمۇ ماقالىنىڭ خﯧلى كـۆپ
مهزمــۇنىنى تهشــكىل قىلىــدىكهن .ۇئ
مۇالھىزىلهر بـۇرۇن دﯦيىلىـپ بولغـان
مهزمــۇن ۈئســتىدە بولغاچقــا ،مهن
ۇئنـــداق مـــۇالھىزىلهرنى ائساســـهن
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قىسقارتىۋەتكهن بولۇپ ،بـۇ ىئـشتىن
وئقۇرمهنلهرنىــــڭ خهۋەردار بولــــۇپ
قﯧلىشىنى ۈئمىد قىلىمهن.

 .3ﺋﯩﺮﻗﯩﻲ ﻗﯩﺮﻏﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ

بىــز يۇقىرىــدا ھۆكــۈمران مىلــلهت
تىلىدا ېئلىـپ بﯧرىلىـدىغان ماائرىـپ
يهرلىك مىلـلهت بالىلىرىغـا ىئنتـايىن
يامـــــان ائقىـــــۋەتلهرنى ېئلىـــــپ
كﯧلىدىغانلىقىنى وئتتۇرىغـا قويـدۇق.
شـــۇنداقال بىـــز بۇنـــداق ماائرىـــپ
ىئنتايىن كۈچلۈك ائسسىمىلياتـسىيه
تۈســىنى ائلىــدىغانلىقىنى ،شــۇڭا ۇئ
يهرلىــــك مىلــــلهت تىلــــى بىــــلهن
مهدەنىيىتىنىــڭ يوقىلىــپ كﯧتىــشىدە
ىئنتايىن چـوڭ رول وئينىغـانلىقىنىمۇ
بايان قىلدۇق.
بۇنــــداق يــــوقىتىش كــــۆپىنچه
140

ەئھۋالدا »مهدەنىـيهت جهھهتتىكـى
ىئرقىــي قىرغىنچىلىــق« )ىئنگلىــزچه
» ،(«cultural genocideدەپ
ائتىلىـــــپ كهلـــــدى» .ىئرقىـــــي
قىرغىنچىلىق« دﯦگهن سۆزنى راھـاەل
لهمكىـــن تـــۇنجى بولـــۇپ وئيـــالپ
چىققــان بولــۇپ ،ۇئنىــڭ قارىــشىچه
»ىئرقىي قىرغىنچىلىـق« دﯦـگهن سـۆز
پهقهت مىللهتلهرنىڭ فىزىكىلىق ياكى
جىسمانىي جهھهتتىن يوقىتىلىشىغىال
قارىتىلغان بولماستىن ،بىر مىللهتنىڭ
تۇرمۇشــىدا كهم بولــسا بولمايــدىغان
نهرســــىلهرنىڭ يوقىتىلىــــشىنىمۇ ۆئز
ىئچىگه ېئلىشى كﯧرەك .بۇ يهردىكـى
»بىـــر مىللهتنىـــڭ تۇرمۇشـــىدا كهم
بولـــسا بولمايـــدىغان نهرســـىلهرنى
يوقىتىش« دﯦگىنىمىز ائشۇ مىللهتنـى
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ھۆكــــۈمران مىللهتنىــــڭ ىئچىــــگه
ائسسىمىلياتـــــــــسىيه قىلىـــــــــپ
قوشۇۋﯦتىـــشنى مهقـــسهت قىلغـــان
بولۇپ ،بىـر مىللهتنىـڭ مهدەنىيىتـى،
تىلــى ،مىللىــي ھﯧســسىياتى ،دىنــى،
ىئقتىــــــــسادىي مهۋجۇتلــــــــۇقى
قاتارلىقالرنىـــــــڭ سىياســـــــىي ۋە
ىئجتىمـــاىئي قـــۇرۇلمىلىرىنى بـــۇزۇپ
تاشالشنى ۆئز ىئچىـگه ائلىـدۇ .ب د
ت نىــڭ »ىئرقىــي قىرغىنچىلىققــا
قارشى تۇرۇش كﯧلىشىمى«نى تـۈزۈپ
چىقىــش جهريانىــدا» ،مهدەنىــيهت
جهھهتتىكــى ىئرقىــي قىرغىنچىلىــق«
ۇئقــۇمى ناھــايىتى ۇئزۇن مۇنــازىرە
قىلىنغان» .كىشىلىك ھوقۇق ۋە ب د
ت ســﯧكرىتارىيات باشقارمىــسى«نىــڭ
دەســـلهپكى ھۆججىتىـــدە »ىئرقىـــي
142

قىرغىنچىلىــق ھهرىكىتــى« گه »بىــر
گۇرۇپپا ىئنساننى مهقـسهتلىك ھالـدا
ۋەيران قىلىش« دﯦـگهن ېئنىقلىمىنـى
بهرگهن ،ھهمــدە ۇئنــى جىــسمانىي
جهھهتتىكى ،بىوئلوگىيه جهھهتتىكى
ۋە مهدەنىـــــــيهت جهھهتتىكـــــــى
قىرغىنچىلىق ،دەپ ۈئچ كاتﯧگورىيىگه
ائيرىغــان .بۇنىــڭ ىئچىــدىكى -3
كـــاتﯧگورىيه »مىللهتنىـــڭ ۆئزىـــگه
خاس مىللىي ائالھىدىلىكىنى ۋەيران
قىلىـــش« دﯦگهننىمـــۇ ۆئز ىئچىـــگه
ائلغان ،ھهمدە تۆۋەندىكى ىئـشالرمۇ
ائشۇ كاتﯧگورىيىگه كىرگۈزۈلگهن:
) (1بـــالىالرنى مهجبـــۇرى ھالـــدا
باشقا بىر مىللهتكه ائيالندۇرۇۋﯦتىش.
) (2بىــر مىللهتنىــڭ مهدەنىيىــتىگه
ۋەكىللىـــك قىلىـــدىغان كىـــشىلهرنى
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مهجبۇرى ۋە سىـستﯧمىلىق ھالـدا ۆئز
ماكانىدىن قوغلىۋﯦتىش.
) (3ۆئزىنىـــــڭ ائنـــــا تىلىنـــــى
خۇسۇســىي تۇرمۇشــتا ىئشلىتىــشنىمۇ
چهكلهش.
) (4ۆئز ائنـــا تىلىـــدا يﯧزىلغـــان
كىتــابالرنى يــاكى دىنىــي كىتــابالرنى
سىــستﯧمىلىق ھالــدا يوقىتىــۋﯦتىش،
يــاكى يﯧڭــى باســما ماتﯧرىيــاللىرىنى
چىقىرىشنى چهكلىۋﯦتىش.
) (5بىر مىللهتنىڭ تـارىخىي يـاكى
دىنىـــــي خـــــاتىرە ۋەســـــىقىلىرىنى
سىـــستﯧمىلىق ھالـــدا يوقىتىـــۋﯦتىش
ياكى ۇئالرنـى باشـقا ىئـشالر ۈئچـۈن
ىئــشلىتىش .تــارىخ ،ســهنەئت يــاكى
دىنىي قىممهتكه ىئـگه ھـۆججهت ۋە
باشقا نهرسىلهرنى سىستﯧمىلىق ھالـدا
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يوقىتىش ياكى يۆتكىۋﯦتىش.
»مهدەنىــيهت جهھهتتىكــى ىئرقىــي
قىرغىنچىلىـــــق« ب د ت نىـــــڭ
ىئقتىــساد ۋە جهمىئــيهت كونــسۇلى
تهرىپىــدىن تهييارالنغــان يهنه بىــر
قانۇننىــــڭ دەســــلهپكى اليىھىــــسى
ىئچىگىمــــــۇ كىرگــــــۈزۈلگهن .ۇئ
اليىھىنىـــــــــڭ -3ماددىـــــــــسىدا
»مهدەنىــيهت جهھهتتىكــى ىئرقىــي
قىرغىنچىلىق دﯦگىنىمىز بىر مىللهتنىڭ
تىلــى ،دىنــى ،يــاكى مهدەنىيىتىنــى
يـــوقىتىش ۈئچـــۈن ېئلىـــپ بارغـــان
مهقسهتلىك ھهرىكهتنـى ۆئز ىئچىـگه
ائلىدۇ« دﯦـيىلگهن بولـۇپ ،ۇئنىڭغـا
تۆۋەندىكى ىئشالرمۇ كىرگۈزۈلگهن:
) (1بىر مىللهتنىڭ ۆئز ائنـا تىلىنـى
كۈنـــــدىلىك تۇرمۇشـــــىدا يـــــاكى
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مهكتهپلهردە ىئشلىتىشىنى چهكـلهش
يــــاكى ۆئز تىلىــــدىكى كىتــــاب-
ژۇرنــالالرنى بﯧــسىپ چىقىــرىش يــاكى
تارقىتىشىنى چهكلهش.
) (2بىـــــــــر مىللهتنىـــــــــڭ ۆئز
كۇتۇپخانىـــــسى ،مۇزﯦيخانىـــــسى،
مهكتهپلىــــرى ،تــــارىخىي خــــاتىرە
مۇنــارلىرى ،دىنىــي بىنــالىرى يــاكى
باشـــقا مهدەنىـــيهت ەئســـلىھهلىرىنى
ىئشلىتىشىنى توسـۇش يـاكى بۇنـداق
نهرسىلهرنى يوقىتىۋﯦتىش.
لـــﯧكىن ،غهربتىكـــى بىـــر قىـــسىم
ەئللهرنىــڭ قارشــى چىقى ـشى بىــلهن،
»مهدەنىــيهت جهھهتتىكــى ىئرقىــي
قىرغىنچىلىق« ۇئقـۇمى ەئڭ ائخىـرى
ب د ت نىــڭ »ىئرقىــي قىرغىنچىلىققــا
قارشـــى تـــۇرۇش كﯧلىـــشىمى« غـــا
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كىرگۈزۈلمىــــــــــدى .قارشــــــــــى
چىققۇچىالرنىـــــــڭ ائساســـــــلىرى
مۇنۇالردىن ىئبارەت:
) (1بىـــر مىللهتنىـــڭ جىـــسمانىي
جهھهتـــتىن ۋەيـــران قىلىنىـــشىنىڭ
دەرىجىــسى ۇئالرنىــڭ مهدەنىيىتىنىــڭ
يوقىتىلىشىغا قارىغاندا تﯧخىمۇ ېئغىـر
بولىدۇ.
) (2مهدەنىـــــيهت جهھهتتىكـــــى
ىئرقىي قىرغىنچىلىـق نۇرغـۇن سـاختا
ەئرزلهرنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرىدۇ.
)» (3ىئرقىـــــي قىرغىنچىلىـــــق«
مهدەنىـــيهت جهھهتتىكـــى ىئرقىـــي
قىرغىنچىلىقنىمــۇ ۆئز ىئچىــگه ائلــسا،
وئخــــــشىمىغان مهدەنىــــــيهت ۋە
تىلــــــــــدىكى مىللهتلهرنىــــــــــڭ
ائسسىمىلياتــــــسىيه قىلىنىــــــشىنى
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چهكلهپ قويىدۇ.
كۈلكىلىك يﯧرى شـۇكى ،ائمﯧرىكـا
ۋە كانـــادا قاتـــارلىق بىـــر قىـــسىم
دۆلهتلهردىـــن كهلـــگهن ۋەكىلـــلهر
مهدەنىـــيهت جهھهتتىكـــى ىئرقىـــي
قىرغىنچىلىقنى »ىئرقىي قىرغىنچىلىققا
قارشــــى تــــۇرۇش كﯧلىــــشىمى« گه
كىرگۈزگهنــدە يهرلىــك مىللهتلهرنىــڭ
ۆئزى ۈئســـتىدىن ەئرز قىلىـــشىدىن
ناھـــايىتى ەئنـــسىرىدى) .ەئركىـــن
ســــىدىقنىڭ ىئزاھــــاتى :كهڭگــــﯧس
خانىمنىـــڭ  800بهتلىـــك كىتابىـــدا
ېئيتىلىشىچه ،يۇقىرىقى ىئشقا قارشـى
چىققان دۆلهتلهر ىئچىـدە جۇڭگومـۇ
بار ىئكهن(.
»مهدەنىيهت جهھهتتىكى ىئرقىـي
قىرغىنچىلىــق« نــى ب د ت نىــڭ
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»ىئرقىــي قىرغىنچىلىــق كﯧلىــشىمى«
تﯧكىستىنىڭ ىئچىگه كىرگـۈزۈلمىگىنى
ائشۇ كﯧلىشىمنىڭ يۇقىرىدا وئتتۇرىغا
قويۇلغــــــــــان سىياســــــــــهت ۋە
ھهرىكهتـــلهرگه قارىتـــا قـــوللىنىش
داىرىــسىنى زور دەرىجىــدە چهكــلهپ
قويدى .لﯧكىن-1940 ،يىللىرىنىـڭ
ائخىرلىرىـــدا ب د ت نىـــڭ بـــۇ
كﯧلىشىمى رەسمىيلهشكهندىن بۇيان،
ائز ســانلىق مىللهتلهرنـــى قوغـــداش
توغرىــسىدا باشــقا نۇرغــۇن مــۇھىم
خهلقائرالىــــق قــــانۇنالر ۋۇجۇدقــــا
كهلــگهن بولــۇپ ،ائسسىمىلياتــسىيه
سىياســـىتى ھـــازىر مۇناســـىۋەتلىك
خهلقـــــائرا ۆئلچهمـــــلهرگه زىـــــت
كﯧلىـــدىغان ەئھـــۋال شـــهكىللهندى
)مهسىلهن ،تور بهت ائدرﯦـسى مۇشـۇ
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يازمىنىڭ ائخىرسىدا بﯧـرىلگهن ،ب د
ت نىــــــــڭ -1992يىلىــــــــدا
ماقۇلالنغان »مهدەنىـي ۋە سىياسـىي
ھوقـــۇق توغرىـــسىدىكى خهلقـــائرا
كﯧلىــشىم« گه قــاراڭ( .بىــراق ،بــۇ
كﯧلىــــــشىملهر ائسسىمىلياتــــــسىيه
سىياسهتلىرىنى مهنىئ قىلغان بىـلهن،
ۇئالرنــى بىــر خىــل جىنــايهت ،دەپ
ھﯧــــسابلىمايدۇ .ب د ت نىــــڭ
»ىئرقىي قىرغىنچىلىق كﯧلىشىمى« مۇ
بىر جانلىق ھۆججهت بولۇپ ،ۇئنىـڭ
مهزمــۇنى ۋە قوللىنىلىــشى بۇنىڭــدىن
كﯧيىنمـــــۇ داۋاملىـــــق تهرەققىـــــي
قىلدۇرۇلىدۇ.
»ىئرقىـــي قىرغىنچىلىققـــا قارشـــى
تــــۇرۇش كﯧلىــــشىمى« دە ىئرقىــــي
قىرغىنچىلىققـــا مۇنـــداق ېئنىقلىمـــا
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بﯧرىلگهن :بىر مىللىي ،ېئتنىـك يـاكى
دىنىي گۇرۇپپىنىـڭ ھهممىـسى يـاكى
بىــر قىــسمىنى يوقىتىــۋﯦتىش ۈئچــۈن
ېئلىـــــپ بﯧرىلغـــــان ھهر قانـــــداق
ھهرىــــــكهت .گهرچه بــــــۇ يهردە
»يهرلىـــك مىلـــلهت« دﯦـــگهن ســـۆز
ائالھىدە تىلغا ېئلىنمىغـان بولـسىمۇ،
ھــــــﯧچ بولمىغانــــــدا ۇئالرنىــــــڭ
وئخــــــــشىمىغان ېئتنىكلىكــــــــى
نۇقتىــــسىدىن ېئلىــــپ ېئيتقانــــدا،
ۇئالرنىــڭ بىــر خىــر قوغدىلىــدىغان
ىئنـــــــسانالر گۇرۇپپىـــــــسىغا تهۋە
ىئكهنلىكىدە ھﯧچ قانداق شهك يوق.
»ىئرقىـــي قىرغىنچىلىققـــا قارشـــى
تۇرۇش كﯧلىـشىمى« -2ماددىـسىنىڭ
 5پاراگرافى ائساسىي جهھهتتىن بىر
مىللهتنىــڭ جىــسمانىي جهھهتــتىن
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ۋەيـــــران قىلىنىـــــشى توغرىـــــسىدا
سۆزلىگهن:
)ائ( بىــــر مىلــــلهت ەئزالىرىنــــى
وئلتۈرۈلۈشى
)ب( بىــر مىلــلهت ەئزالىرىغــا ېئغىــر
دەرىجىدىكى بهدەن زەخمىسى پهيدا
قىلىش
)چ( بىــــر مىللهتنىــــڭ تۇرمــــۇش
شـــاراىتىغا قهســـتهن بۇزغۇنچىلىـــق
قىلىش
)د( ۇئالرنى بىوئلوگىيه جهھهتـتىن
ۋەيران قىلىش ،ھهمدە بۇ مىللهتنىـڭ
تۇغۇپ كۆپىيىشىنى توسۇش ۈئچـۈن
مهخسۇس تهدبىر قوللىنىش.
بــۇ يهردىكــى پــاراگراف )ب( بىــر
مىللهت ەئزالىرىنىڭ بهدىنىگه زەخـمه
كهلتۈرۈشـــنىال ۆئز ىئچىـــگه ېئلىـــپ
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قالماستىن ،ۇئالرغا روھىي جهھهتـته
زەخــمه كهلتۈرۈشــنىمۇ ۆئز ىئچىــگه
ائلىــدۇ .پــاراگراف )ائ( بولــسا بىــر
مىللهتنىڭ بالىلىرىنى مهجبۇرى ھالدا
باشــــــــقا بىــــــــر مىللهتــــــــكه
ائيالندۇرىۋﯦتىلىـــشىنى ۆئز ىئچىـــگه
ائلىدۇ.
بىـــز -1ماقـــالىمىزدە كۆرســـىتىپ
ۆئتكىنىمىزدەك ،كهمﯧيتمه ماائرىـپ،
بولۇپمــۇ ياتــاقلىق مهكــتهپ وئقــۇ-
وئقۇتۇشـــــى بالىالرنىـــــڭ روھىـــــي
جهھهتتىكــى ســاغالملىقىغا ىئنتــايىن
ېئغىـــــر ۋە مهڭگۈلـــــۈك يامـــــان
ائقىــــۋەتلهرنى ېئلىــــپ كﯧلىــــدۇ.
شۇڭالشــقا بىــز ائشــۇنداق ماائرىــپ
يهرلىك مىلـلهت بالىلىرىغـا ىئنتـايىن
ېئغىــر روھىــي زەخمىلهرنــى ېئلىــپ
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كﯧلىدۇ ،دەپ قارايمىز.
نۇرغــــۇن ۋاقىــــتالردا ياتــــاقلىق
مهكتهپــته وئقــۇش يهرلىــك مىلــلهت
بالىلىرىنىڭ ۆئز مىللىتىدىن پۈتۈنلهي
ائيرىلىــــپ كﯧتىــــشىنى كهلتــــۈرۈپ
چىقارمىدى .ەئمما ،بىز ۆئزىمىزنىـڭ
-1ماقالىــــــــسىدە كۆرســــــــىتىپ
ۆئتكهندەك ،بۇنداق بالىالر وئقۇشـنى
تامامالپ بولغاندىن كﯧيىن ۆئزىنىـڭ
ەئســلى جهمىئيىــتىگه قايتۇرۇلغــان
بولسىمۇ ،ۆئزىنىڭ مهدەنىيىتى ،تىلى،
ھهتتـــا ائىلىـــسى بىـــلهن بولغـــان
مۇناسىۋىتى پـسىخولويه جهھهتـتىن
مهڭگــۈ ۈئزۈلــۈپ كهتــكهن .يهنــى،
بۇنــداق ماائرىــپ يــۇقىرىقى بــارلىق
باغلىنىـــشالرنى تهلتۆكـــۈس بـــۇزۇپ
تاشاليدۇ .ەئمما ،ەئڭ مۇھىم يﯧـرى
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شۇكى ،ياتاقلىق مهكتهپ وئقۇتۇشـى
بالىالرنىـــڭ ەئســـلى جهمىئيﯧتىـــدىن
فىزىكىلىـــق جهھهتتىنمـــۇ مهڭگـــۈ
ائيرىلىنىــشىنى كهلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ
)ەئركىــــن ســــىدىقنىڭ ىئزاھــــاتى:
ىئچكىرىـــــدە وئقۇغـــــان ۇئيغـــــۇر
بالىالرنىــڭ وئقــۇش پۈتتۈرگهنــدىن
كﯧيىنكى پۈتۈن ۆئمرىنـى ىئچكىرىـدە
ىئشلهپ ۆئتكۈزۈشى مۇشۇ ەئھۋالنىڭ
بىر تىپىك مىسالىدۇر(.
ياتــاقلىق مهكــتهپ بىــر مىلــلهت
بالىلىرىنى مهجبۇرى ھالـدا يهنه بىـر
مىللهتــــكه ۆئزگهرتىۋﯦتىــــدۇ ،دەپ
قاراشقا بولىدۇ .بۇنىـڭ بىـر مىـسالى
بــالىالرنى ۆئز ائىئلىــسىدىن ائيرىــپ
ياتـــــاقلىق مهكـــــتهپكه بﯧرىـــــشقا
فىزىكىلىق جهھهتتىن مهجبۇرالشتىن
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ىئبـــــــارەتتۇر .ەئممـــــــا ،دۆلهت
ھۆكۈمىتىنىــڭ ياتــاقلىق مهكتهپنــى
يولغــا قويۇشــتا ىئنتــايىن كۈچلــۈك
بﯧــسىمى ۋە يوشــۇرۇن مهجبــۇرالش
كــۈچى بــار بولغــانلىقتىن ،ۇئالرنىــڭ
ەئمهلىـــي فىزىكىلىـــق ۋاســـىتىلهرنى
بىۋاســـىته ىئشلىتىـــشىنىڭ ھـــاجىتى
يـــوق .بۇنـــداق ەئھـــۋال ياتـــاقلىق
مهكتهپ ناھايىتى ەئپچىللىك بىـلهن
يولغــا قويۇلــۇپ ،يهرلىــك مىلــلهت
ائتــــا-ائنىلىــــرى »بــــالىلىرىمىزنى
ياتـــــــاقلىق مهكـــــــتهپكه بهرمهي
قۇتۇاللمايــــــــــــــدىكهنمىز« دەپ
قارايــــدىغان دەرىجىــــگه كهلــــگهن
ۋاقىتتا تﯧخىمۇ شۇنداق بولىدۇ .مانا
بـــۇ گـــالتۇڭ وئتتۇرىغـــا قويغـــان
ۈئچىنچى كـۈچ ،يهنـى »ىئدىيىـدىن
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پايـــــدىلىنىش« تىـــــن ىئبـــــارەت.
)ەئركىن سـىدىقنىڭ ىئزاھـاتى :بـۇنى
بىــــر »كۆڭــــۈلنى پروگــــراممىالش
جهريانى« دەپ قاراشقىمۇ پۈتـۈنلهي
بولىــدۇ (.ىئدىيىــدىن پايــدىلىنىپ
بﯧقىنـــدى مىللهتنـــى بويـــسۇنغۇچى
مىللهتچىلىـــك وئرنىنـــى مهجبـــۇرى
قوبـــۇل قىلـــدۇرۇش ۋە ائشـــۇنداق
وئرۇننــى ىئزچىلالشتۇرۇشــقا تــۆھپه
قوشــــقۇزۇش ۋاقتىــــدا ،ھۆكــــۈمران
وئرۇنــــدىكى مىلــــلهت مۇنــــداق 3
جهرياندىن پايدىلىنىدۇ:
)(1ھۆكۈمــدار مىللهتنىــڭ تىلىنــى،
مهدەنىيىتىنــى ،قاىــدە-نىزاملىرىنــى،
ەئنەئنىـــــــــسىنى ،تهشـــــــــكىلىي
قۇرۇلمىــــــــسىنى ،تهرەققىيــــــــات
سهۋىيىــسىنى ۋە كىــشىلىك ھوقۇققــا
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ھۆرمهت قىلىـشىنى ماختـاپ كـۆككه
كۆتۈرۈش.
) (2ائز ســـانلىق مىلـــلهت يـــاكى
بﯧقىنــــــدى مىللهتنىــــــڭ تىلــــــى،
مهدەنىيىتـــى ،قاىـــدە-نىزاملىـــرى،
ەئنەئنىــسى ،تهشــكىلىي قۇرۇلمىــسى،
تهرەققىيات سهۋىيىـسى ۋە كىـشىلىك
ھوقۇققــــــا ھــــــۆرمهت قىلىــــــشى
قاتارلىقالرنىڭ قىممىتىنى چۈشـۈرۈپ،
شــــۇ ائرقىلىــــق ۇئالرنــــى كونــــا-
پوسۇنلۇق ،قاالق ،يﯧڭى تﯧخنولوگىيه
ۋە ۇئچـــــــــــــۇر دەۋرىـــــــــــــگه
ماسلىــــــــشالمايدىغان قىلىــــــــپ
كۆرسىتىش.
) (3ھۆكۈمـــدار مىلـــلهت بىـــلهن
بﯧقىنـــدى مىللهتنىـــڭ ىئقتىـــسادىي،
سىياســىي ،پــسىخولوگىيه ،ماائرىــپ،
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ىئجتىمــاىئي ،تىــل جهھهتلهردىكــى
ھﯧلىقىــدەك مۇناســىۋىتىنى بىــر خىــل
نورمـــــال مۇناســـــىۋەت قىلىـــــپ
كۆرسىتىش ،شـۇ ائرقىلىـق ھۆكۈمـدار
مىلـــــلهت قىلغـــــان ىئــــــشالرنىڭ
ھهممىسىنى ياخشى ۈئنۈم بﯧرىدىغان
ۋە بﯧقىنـــــدى مىللهتـــــكه پايـــــدا
يهتكۈزىـــــدىغان ىئـــــش قىلىـــــپ
كۆرســىتىش .مهســىلهن ،ھۆكۈمــدار
مىللهت قىلىۋاتقان ىئـش ائز سـانلىق
مىللهتــكه يــاردەم قىلىــش ،ۇئالرنــى
مهدەنىيهتلىــــك قىلىــــش ،ۇئالرنــــى
زامانىۋىالشــــــــتۇرۇش ،ۇئالرغــــــــا
دﯦمـــوكراتىيىنى ۆئگىـــتىش ،ۇئالرغـــا
ھوقـــۇق بﯧـــرىش ،ھهمـــدە دۇنيـــا
تﯧچلىقىنــــى قوغــــداش ،دﯦگهنــــگه
وئخـــشاش .ەئممـــا ،ەئمهلىيهتـــته
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بولــسا بﯧقىنــدى مىللهتنىــڭ بۇنــداق
ەئھۋالالرغــا بويــسۇنۇشى ۋە ۇئالرنــى
كۆرۈنۈشــته قوبــۇل قىلىــشى ھوقــۇق
جهھهتتىكـــــى زور تهڭـــــسىزلىك ۋە
دۆلهت ھاكىمىيىتىنىــــــــــــڭ زور ۋە
يوشـــۇرۇن مهجبـــۇرالش كۈچىنىـــڭ
تهسىرى بىلهن ۋۇجۇدقا چىققان.
فرانـــسىيﯧلىك جهمىئيهتـــشۇناس
پىهررە بــــــــــــــوۇردىهۇ )Pierre
 (Bourdieuمــــــۇ مۇشــــــۇنداق
»وئيــدۇرما مــاقۇل بولــۇش« بىــلهن
ماائرىپنىــڭ مۇناســىۋىتىنى تهھلىــل
قىلغــان .ۇئنىــڭ قارىــشىچه ،ائتــا-
ائنىالر ھﯧلىقىدەك ىئـشالرنى قىلمىـسا
بولمايــــدىغانلۇقىنى ۆئز كۆڭلىــــدە
تونـــۇپ يﯧتىـــپ ،شـــۇنىڭ بىـــلهن
ۇئالرنىــڭ »يوللــۇق ىئــش« بولــۇپ
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قﯧلىــشىغا يــول قويىــدۇ .ۇئنىڭــدىن
باشقا ،نۇرغۇن ائتا-ائنىالر ۋە بالىالر
بهزى ىئشالرغا بـوي سۇنمىـسا دۆلهت
ھــاكىمىيىتى ۆئزلىرىنــى جىــسمانىي،
ىئقتىسادىي ۋە سىياسىي جهھهتـتىن
جازااليدىغانلۇقىـــــدىن قورقىـــــدۇ،
شــۇنىڭ بىــلهن ۆئزلىــرى ناھــايىتى
زىيــــانلىق ىئكهنلىكىنــــى تولــــۇق
چۈشىنىدىغان ىئشالرغىمۇ قاتنىشىدۇ.
مۇشــۇنداق ۋاســىتىدىن پايــدىلىنىپ
يهرلىك مىللهت بـالىلىرىنى ياتـاقلىق
مهكتهپ ۋە شۇنىڭغا وئخشاش باشقا
مهكــــــــــتهپلهردە وئقۇشــــــــــقا
مهجبۇرلىغاندا ،دۆلهت ھاكىمىيىتىنى
يﯧتهرلىـــك دەرىجىـــدىكى زورلـــۇق-
زومبىلىــق كــۈچىنى ىئــشلهتتى ،دەپ
قاراشقا بولىدۇ.
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شۇڭالشــــقا ،گهرچه مهدەنىــــيهت
جهھهتتىكى ىئرقىـي قىرغىنچىلىـق ب
د ت نىـــڭ »ىئرقىـــي قىرغىنچىلىققـــا
قارشــــى تــــۇرۇش كﯧلىــــشىمى« گه
كىرگـــۈزۈلمىگهن بولـــسىمۇ ،بىزنىـــڭ
قارىــــشىمىزچه ،يهرلىــــك مىلــــلهت
بالىلىرى ۆئز بﯧشىدىن كهچۈرۈۋاتقان
وئقـــــۇ-وئقۇتۇشـــــنىڭ نۇرغـــــۇن
تهرەپلىرىنـــى ىئرقىـــي قىرغىنچىلىـــق
ھهرىكهتلىــــرى ،دەپ ھﯧــــسابالشقا
بولىدۇ.
ۇئشبۇ يازمىنىڭ -3قىسمى مۇشـۇ
يهردە ائخىرالشتى .ۇئنىڭ كﯧيىنكـى
قىــسمى )يهنــى ائخىرقــى قىــسمى(
»ىئنسانىيهت ۈئستىدىن ۆئتكـۈزگهن
جىنــايهت« ۋە »خۇالســه« نــى ۆئز
ىئچىگه ائلىدۇ.
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مهن ۋەتهنــــــــدىكى ۇئيغــــــــۇر
تىياتىرخانىــسىدا بىــرەر ۇئيغــۇرچه
ســهھنه وئيــۇنى كــۆرۈپ بــاقمىغىلى
ھازىر  25يىلدىن ائشتى .شۇڭا مهن
ۋەتهنـــدە ىئـــشلهنگهن ۇئيغـــۇرچه
ناخــشا-ۇئســسۇل ۋە ىئتــوت ۋچــد
لىرىنـى ىئنتـايىن ياخـشى كـۆرىمهن.
يﯧقىندىن بۇيان ھهر قﯧتىم ائشۇنداق
ۋچــــد نــــى كــــۆرگهن ۋاقتىمــــدا،
ىئقتىيارســـــىز ھالـــــدا كالالمغـــــا
»ۇئيغۇرالرنىڭ مۇشۇنداق نهرسىلىرى
يهنه  25يىلـــدىن كﯧـــيىن قانـــداق
بولـــۇپ كﯧـــتهر؟ يهنه  50يىلـــدىن
كﯧيىنچــۇ؟« دﯦــگهن ســوال كﯧلىــپ،
كــۆزۈم ىئختىيارســىز ھالــدا ىئســسىق
ياش بىـلهن لىـق تولىـدىغان بولـۇپ
قالدى .بىر قـانچه كۈننىـڭ ائلدىـدا
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مهن ائمﯧرىكىـــدىكى بىـــر ۇئيغـــۇر
تونۇشۇم بىلهن پاراڭلىـشىپ قالـدىم.
ۇئ يﯧقىنـــدا يۇرتىـــدىكى دادىـــسىغا
تﯧلﯧفــون قىلىــپ ،ۆئزىنىــڭ وئغلىنــى
يۇرتقــا مانــدۇرۇپ بىــر قــانچه يىــل
وئقۇتــۇپ ،شــۇ ائرقىلىــق وئغلىنىــڭ
ۇئيغــۇر تىلىــدىن تولــۇق ســاۋاتىنى
چىقىرىۋالغۇســى بــارلۇقىنى ېئيتىپتــۇ.
دادىسى ۇئنىڭغا جاۋابهن» :بۇ نـﯧمه
دﯦگىنىــڭ؟ ھــازىر بــۇ يهردە ۇئيغــۇر
تىلىـــدا دەرس ۆئتىـــدىغان بىرمـــۇ
مهكــــتهپ يــــوق!« ،دەپ جــــاۋاب
بﯧرىپتــۇ .ۇئيغــۇر ماكانىــدا ۇئيغــۇر
تىلىــدا دەرس بﯧرىــدىغان مهكــتهپ
بولمىسا ،بۇ نﯧمىدىن دﯦرەك بﯧرىـدۇ؟
شـۇڭا مهن ھهر بىـر وئقــۇرمهنلهردىن
ۇئشبۇ يازمىـدا وئتتۇرىغـا قويۇلغـان
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مهزمـــۇنالرنى وئبـــدان چۈشـــىنىپ
ۆئزلهشـــتۇرىۋﯦلىپ ،شـــۇ ائساســـتا
»مهن ۇئيغۇر تىلى ۋە مهدەنىيىتىنـى
قوغـــداپ قﯧلىـــشقا نـــﯧمه تــــۆھپه
قوشـــااليمهن؟« دﯦـــگهن مهســـىله
ۈئســـتىدە ەئســـتايىدىل وئيلىنىـــپ
بﯧقىشىنى ۈئمىد قىلىـمهن .ائخىرىـدا
تورداشـــالرغا ىئككـــى قﯧرىندىـــشىمىز
www.meripet.blogbus.co
 mتا قالدۇرغان ىئنكاسـنى سـۇنۇپ،
بۇ يازمامنى ائخىرالشتۇرىمهن:

-1ىئنكـــــاس» :يـــــازمىلىرىڭىز
يـــۈرىكىمنى ېئزىـــۋەتتى .وئقۇمـــاي
دﯦـــسهم ،ۋىجـــدانىم كۆتۈرمهيـــدۇ.
وئقۇســــــام وئتنىــــــڭ ىئچىــــــدە
كۆيۈۋاتقاندەك پۇچىلىنىپ كﯧتىمهن.
قانــداق قىلىــش كﯧــرەك؟ خهنــزۇچه
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يهسلىدە تۇرىدىغان قىزىم )بىزنىڭ بۇ
يهردە ۇئيغــۇرچه يهســلى يــوق( بىــر
كۈنى چوشقا كۈچۈكىنىڭ بهك وئماق
ىئكهنلىكىنــى ،چــوڭ بولــسا چوشــقا
باقىـــدىغانلۇقىنى ېئيتىـــپ كهپتـــۇ.
تۇرۇپال قالدىم ،كۈلهيمۇ ،يىغاليمـۇ؟
كىتابلىرىنىــڭ ھهممىــسىدە چوشــقا-
چاشقاننىڭ ھﯧكايىلىرى تۇرسا ،شۇنى
سۆزلىمهي نﯧمىنى سۆزلهيدۇ بۇ بـاال؟
قانداق قىلىش كﯧرەك؟ جىيهنلىرىمگه
ياخــشى وئقۇســىال ،چوقــۇم ائرزۇ-
ائرمىنىغا يﯧتىدىغىنىنى سـۆزلهۋﯦتىپ،
ىئشــسىز يــۈرگهن ماگىــستىر دوســتۇم
ېئسىمگه يﯧتىپ ،داۋاملىق سۆزلهشكه
تىلىــم كۆيــدى .جﯧــنىم ائكــا ،مهن
قانـــداق قىلىـــشىم كﯧـــرەك؟ قىـــزىم
قانداق قىلىشى كﯧرەك؟ داىئم وئيالپ
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قــالىمهن' :پــانى ائلهمــدىكىلهر بــۇ
دۇنيـــــــــــادىكى ىئـــــــــــشالرنى
كۆرەلهمدىغانــدۇ؟ ەئگهر كۆرﯦلىــسه،
ۇئ ائلهم ائللىبــۇرۇن ائتــا-بوۋامنىــڭ
كۆز يﯧشىدا دﯦڭىز بولغاندۇ؟ قانـداق
قىالرســهن بــاالم؟ كﯧــيىن راســتىنىال
چوشـــقا باقارســـهنمۇ؟ ۇئ ائلهمـــدە
يىغالپ ،كۆر بولۇپ قاالرمهنمۇ؟'«
-2ىئنكاس» :ساالم ەئركىن ائكا:
قانداق ەئھۋالىڭىز ؟ …مهن بۇ يىـل
وئقــۇش پۈتتــۈرۈپ مهلــۇم تولۇقــسىز
وئتتــــۇرا مهكــــتهپكه وئقۇتقــــۇچى
بولدۇم .بۇ مهكتهپنى باشـالنغۇچتىن
تارتىــپ ھهممىــسىنى قــوش تىللىــق
ســىنىپ قىلىــۋەتتى .بــۇ بالىالرنىــڭ
ۆئگىنىـــــــشى بهك ناچـــــــار .بهزى
پهنلهردىـــن )ماتﯧماتىكـــا ،فىزىكـــا،
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خىمىـــيه( ىئمتىھـــان ائلـــسا ،بىـــر
سـىنىپتىن ائران  3 -2بـاال ۆئتىــدۇ.
مهن ۆئزۈم كومپيۇتﯧر وئقۇتقۇچىسى،
مهن ۇئالر بىــلهن نۇرغــۇن ۋاقىــتالردا
سۆھبهتلهشــسهم ،ۇئالرنىــڭ پىكــرى
ائساســــى جهھهتــــتىن وئخــــشاش
چىقتى .يهنى :ھهممىسىدە ائرزۇ بار،
ەئممــــا ۇئالر بىــــز دەرس ۋاقتىــــدا
خهنــزۇچه سۆزلىــسهك ھــﯧچ نهرســه
بىلهلمىــــدۇق  .قانــــداقمۇ ائلىــــي
مهكــــتهپكه ۆئتــــۈمىز دﯦگهنــــدەك
ۈئمىدســـز  ،ىئشهنچـــسىز ســـۆزلهرنى
قىلـدى .دﯦمىــسىمۇ شــۇ ۇئالرغــا ائنــا
تىلـــدا دەرس ســـۆزلىمهي ،خهنـــزۇ
تىلىـــــــــدا دەرس ســـــــــۆزلهيدۇ.
باشــــــالنغۇچمۇ شــــــۇنداق .بهزى
ســىنىپالرغا ھهتتــا خهنــزۇالر دەرس
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ۆئتىــدۇ ،چۈشــىنﯧمدۇ چۈشــهنمهمدۇ
رەھبهرلهرنىڭ كارى يوق .پهقهت بىـر
ســـاەئتلىك ۋەزىپىنـــى تۈگهتـــسىال
بولىــدۇ .بۇنىڭغــا مهكتهپمــۇ خــوش.
مهن بـــۇ جهريانـــدا بهزى مهكـــتهپ
وئقۇتقــــۇچىلرى بىلهنمــــۇ پىكىــــر
ائلماشــــتۇپ ،شــــۇنداق تونۇشــــقا
كهلدىمكى :بىزنىڭ ماائرىپىمىز ھازىر
بىر قۇرۇق جازىغـا وئخـشاپ قـاپتۇ .
مهن مۇشـۇ ىئــشالردا ائزراق بولــسىمۇ
مىللىـــتىم ۈئچـــۈن ياخـــشى ىئـــش
قىلغــــــۇم ،بــــــالىالرنى ياخــــــشى
تهربىيىلىگــۈم بــار .شــۇ ســهۋەبتىن
سىزدىن قانداق قىلسام بولىـدۇ ،دەپ
مهســـلىھهت ائالي دﯦـــگهن ىئـــدىم.
ۋاقىـــــت چىقىرىـــــپ مهســـــلىھهت
بﯧرىـــشىڭزنى ســـورايمهن .رەھـــمهت
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سىزگه«.
بــــۇ يازمىــــدا تىلغــــا ېئلىنغــــان
شهخسلهر ۋە ۇئالرنىـڭ ەئسـهرلىرىگه
مۇناســـىۋەتلىك تـــور ائدرﯦـــسلىرى
توپلىمى:
 .1ۇئشـــبۇ يازمىنىـــڭ -1قىـــسمى
)كونـــــــــــــــا يﯧزىـــــــــــــــق(:
http://bbs.salkin.cn/read.php?ti
d-54612-fpage-0-toread-page-1.html

 .2ۇئشـــبۇ يازمىنىـــڭ -2قىـــسمى
)كونا يﯧزىق(:
http://bbs.salkin.cn/read.php?t
id-60320.html

 .3ۇئشــــبۇ يازمىنىــــڭ ەئســــلى
مهنبهسى بولغان »مۇتهخهسسىـسلهر
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ىئلمىــــــــــــي ماقالىــــــــــــسى«:
http://www.un.org/esa/socdev/u
npfii/documents/E_C19_2008_7.
pdf

».4ائمﯧرىكـــــا ىئنـــــدىائنلىرىنىڭ
تهقدىرىــــــدىن وئيلىغــــــانلىرىم«:
http://bbs.bilik.cn/viewthread.p
hp?tid=8185&extra=page%3D4

 .5كهڭگــﯧس خانىمنىــڭ قىــسقىچه
ىئنگلىــــــــــزچه تهرجىمــــــــــالى:
http://akira.ruc.dk/~tovesk/allpu
bl.htm

 .6ب د ت نىـــــڭ »ىئرقىـــــي
قىرغىنچىلىـــــــــق كﯧلىـــــــــشىمى«
)ىئنگلىزچه(:
http://www.un.org/millennium/l
aw/iv-1.htm
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 .7ب د ت نىـــڭ -1992يىلىـــدا
ماقۇلالنغان »مهدەنىـي ۋە سىياسـىي
ھوقـــۇق توغرىـــسىدىكى خهلقـــائرا
كﯧلىـــــــــشىم« )ىئنگلىـــــــــزچه(:
http://www.unhchr.ch/html/men
u3/b/d_minori.htm

» .8ۇئيغــــۇر تىلــــى ۋە ۇئيغــــۇر
يﯧزىقلىــــــــــــــــــــــــــــــــرى«:
http://www.bilik.cn/?dpbbsthread-21470.html
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-4ﻗﯩﺴﯩﻢ
-2009يىلى -3ائينىڭ -15
كۈنى

)بـــۇ ماقـــالىنى ھـــﯧچ كىمـــدىن
رۇخـــسهت ســـورىماي ،مهنبهســـىنى
ەئســــكهرتكهن ھالــــدا باشــــقا ھهر
قانداق تور بهتلىرىدە ېئالن قىلسىڭىز
بولۇۋﯦرىدۇ(.
مهن ۇئشـــبۇ يازمامـــدا كهڭگـــﯧس
) (Kangasخــــانىم قاتــــارلىق 4
نهپهر دۇنياغـــــــــا تونۇلغـــــــــان
مۇتهخهسسىــــــسلهر تهييــــــارالپ،
-2008يىلـــى -21ائپرﯦلـــدىن -2
مـــايغىچه ېئچىلغـــان بىرلهشـــكهن
دۆلهتــلهر تهشــكىالتى )ب د ت( نىــڭ
"يهرلىــك مهســىلىلهر توغرىــسىدىكى
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-7نۆۋەتلىــــك داىمىــــي ســــۆھبهت
يىغىنـــى" دا دوكـــالت قىلغـــان 30
بهتلىـــــــــــــك ىئنگلىـــــــــــــزچه
"مۇتهخهسسىــــــــسلهر ىئلمىــــــــي
ماقالىـــــسى" نىـــــڭ مهزمـــــۇنىنى
تونۇشتۇرۇشنى داۋامالشتۇرىمهن.
 .4ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻦ
ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ
"ىئنـــــــسانىيهت ۈئســـــــتىدىن
ۆئتكۈزۈلگهن جىنايهت" دﯦگهن سۆز
-1915يىلى باشالنغان وئسـمانىيالر
ىئمپراتورلىقى مهزگىلىدىكى تـۈركلهر
بىـــلهن ەئرمىنىـــيلهر ائرىـــسىدىكى
قىرغىنچىلىــق ۈئچــۈن ىئــشلىتىلگهن.
گهرچه بـــۇ ســـۆز ۇئزۇن مــــۇددەت
ھهربىـــــي توقۇنۇشـــــالرغا قارىتـــــا
ىئشلىتىلگهن بولسىمۇ ،ھازىر ۇئنـداق
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ەئمهس .ھــازىر وئمۇميۈزلــۈك قوبــۇل
قىلىنغــان بىــر ەئھــۋال شــۇكى ،بــۇ
ســــۆزنى تىنچلىــــق مهزگىلىــــدىكى
ەئھۋالالرغـــا ىئشلهتـــسىمۇ بولىـــدۇ.
"ىئنـــــــــسانىيهت ۈئســـــــــتىدىن
ۆئتكــــۈزۈلگهن جىنــــايهت" نىــــڭ
نﯧمىلهردىن تهشـكىل تاپىـدىغانلىغى
-1998يىلـــــى -7ائينىـــــڭ -17
كۈنىــدىكى "رىــم خهلقــائرا جىنــايى
ىئشالر سوتى قانۇنى" )ىئنگلىـزچه "
Rome Statute of the
International
Criminal
 ،"Courtقىسقارتمىـــسى " ICC
 "Statuteبولـــۇپ ،تۆۋەنـــدە مهن
ۇئنى "رىم قانۇنى" دەپ ائلىمهن( دا
ەئڭ تولـــۇق تهســـۋىرلهنگهن .رىـــم
قانۇنىنىــڭ -7مــاددا -1ائبزىــسىدا
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"ىئنـــــــــسانىيهت ۈئســـــــــتىدىن
ۆئتكۈزۈلگهن جىنايهت" كه مۇنـداق
ېئنىقلىمــا بﯧــرىلگهن :ۆئزىنىــڭ نــﯧمه
ىئــش قىلىــۋاتقىنىنى بىلىــپ تــۇرۇپ،
مهلۇم بىر قورالسىز پۇقراالر نوپۇسـىغا
قارىتـــا ېئلىـــپ بارغـــان بهلگىلىـــك
ســـاندىكى ،كهڭ كۆلهملىـــك يـــاكى
سىــستﯧمىلىق ھۇجۇمــدىن ىئبــارەت.
ائشۇ پاراگرافتا بـۇ سـۆزنىڭ مهنىـسى
يهنه "بىر دۆلهت ھـاكىمىيىتى يـاكى
بىــــر تهشــــكىالت ۆئز سىياســــىتى
ائرقىلىق مهلۇم بىر پۇقراالر نوپۇسىغا
قارىتـــا ېئلىـــپ بارغـــان بىـــر قاتـــار
ھۇجــــۇمالر" دەپ كۆرســــىتىلگهن.
بۇنــــداق ىئــــش بىــــر سىياســــهت
ھﯧسابلىنىــشى ۈئچــۈن ،بىــر دۆلهت
ھۆكـــۈمىتى يـــاكى بىـــر تهشـــكىالت
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ائشـــۇنداق ھۇجـــۇمنى ائكتىپلىـــق
بىــــلهن ېئلىــــپ بﯧرىــــشى يــــاكى
باشـــقىالرنى ۇئنـــى ېئلىـــپ بﯧرىـــشقا
رىغبهتلهندۈرۈشـــــى كﯧـــــرەك .ەئڭ
مــــۇھىم يﯧــــرى شــــۇكى ،بۇنــــداق
ھهرىـــكهت بىـــر ھهربىـــي ھۇجـــۇم
بولمىسىمۇ بولۇۋﯦرىدۇ.
بىرىنچـــــــــــى قﯧتىملىـــــــــــق
مۇتهخهسسىسلهر ىئلمىي ماقـالىمىزدا
بايـــان قىلغـــان يهرلىـــك مىلـــلهت
بــــالىلىرى ماائرىپىنىــــڭ شــــهكلى
يۇقىرىدىكى "ىئنسانىيهت ۈئستىدىن
ۆئتكــــۈزۈلگهن جىنــــايهت" نىــــڭ
تهلهپلىــرىگه تولــۇق چۈشــىدۇ ،دەپ
قاراشــقا پۈتــۈنلهي بولىــدۇ .بولۇپمــۇ
ھازىرچه بـۇ خىـل ماائرىـپ شـهكلى
رىم قانۇنى -7ماددا -1پاراگراف ۆئز
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ىئچىـــگه ائلغـــان ھهرىكهتلهرنىـــڭ
بىرسى ،دەپ قارىساق ،بـۇ جىنـايهت
ەئلۋەتته كۆپ خىلدىكى نهرسىلهرگه
ائساسلىنىپ ۆئتكۈزۈلگهن .شـۇنداقال
ماائرىپ دﯦـگهن دۆلهت ھـاكىمىيىتى
تهرىپىدىن وئرۇنالشتۇرۇلىدىغان ىئش
بولغاچقــــا ،بۇنــــداق سىياســــهتنى
چوڭقــــۇرالپ يۈرگۈزۈشــــكه دۆلهت
ھــاكىمىيىتى كــۈچىمىگهن ،دﯦــيىش
ناھــايىتى تهس .بۇنــداق ھهرىــكهت
چوقـــــــۇم كهڭ-كولهملىـــــــك ۋە
سىستﯧمىلىق بولۇپ ،پۈتۈن ماائرىـپ
سىستﯧمىــــــــسىنى مۇشــــــــۇنداق
چۈشىنىشكه بولىدۇ.
رىــم قــانۇنى تۆۋەنــدىكى ىئــش-
ھهركهتلهرنى ۆئز ىئچىگه ائلغان:
)ائ( قاتىللىق
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)ب( قىرغىنچىلىق
)چ( قۇل قىلىش
)ف( قىيىن-قىستاق قىلىش
)گ( باســــــقۇنچىلىق قىلىــــــش ۋە
جىنـــــسىي جهھهتتىكـــــى باشـــــقا
ەئشهددىيلىكلهر
)ىئ( تهشـــــكىللىك ھالـــــدا بهزى
كىشىلهرنى يوق قىلىۋﯦتىش
)ج( ىئرقىي ائيرىمىچىلىق جىنايىتى
رىم قانۇنىدا ۇئشبۇ ماقـاله بىـلهن
مۇناســــىۋەتلىك ىئككــــى كىچىــــك
پــاراگراف بــار .ۇئنىــڭ بىرســى )ھ(
پاراگراف بولۇپ ،ۇئنىڭدا "مهلۇم بىـر
گۇرۇپپــــا كىــــشىلهرنى مىللىتــــى،
ېئتنىكلىگــى ،مهدەنىيىتــى ۋە دىنــى
قاتارلىقالرنىڭ ائساسـىدا جـازاالش".
بۇ قانۇندا "جازاالش" دﯦگهن سۆزگه
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بﯧرىلگهن ېئنىقلىما مۇنداق :خهلقائرا
قانۇنالرغــا خىــالپ ھالــدا ،مىللىــي
كىملىكــى ســهۋەبىدىن بىــر گۇرۇپپــا
كىـــشىلهرنى ۆئزلىرىنىـــڭ ائساســـىي
ھوقۇقلىرىـــدىن قهســـتهن ۋە ېئغىـــر
دەرىجىـــدە مهھـــرۇم قىلىـــش .بىـــز
ۆئزىمىزنىڭ ىئككى پارچه ماقالىمىزدا
يهرلىك مىللهت بالىلىرىنىڭ ماائرىـپ
ھوقۇقىنىــڭ مــاھىيىتىنى ائنــا تىلــدا
ېئلىـــــپ بﯧرىلىـــــدىغان مهكـــــتهپ
تهربىيىــسى بىــلهن بــاغالپ تــۇرۇپ
تهكشۈرۈپ چىقتۇق .ھهمدە يهرلىـك
مىلــــلهت بالىلىرىنىــــڭ مهكــــتهپ
تهربىيىــسىنى ۆئز ائنــا تىلىــدا ېئلىــپ
بارماسلىق ماائرىـپ شـهكلى يهرلىـك
مىلــــلهت بالىلىرىنىــــڭ ماائرىــــپ
ھوقۇقىنى دەپسهندە قىلىدىغانلىقىنى
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چۈشــــهندۈرۈپ ۆئتتــــۇق .بىزنىــــڭ
قارىــشىمىزچه ،مۇشــۇنداق ماائرىــپ
ھوقۇقى رىم قانۇنىـدا تهسـۋىرلهنگهن
ائساسلىق ھوقۇقالرنىڭ بىـر قىـسمىنى
تهشكىل قىلىدۇ .يۇقىرىدا كۆرسـىتىپ
ۆئتكىنىمىزدەك ،مۇشۇنداق ائساسىي
ھوقــۇقالردىن مهھــرۇم قالدۇرۇشــتىن
كﯧلىپ چىققان ائقىـۋەتلهر ىئنتـايىن
يامان بولۇپ ،مۇشۇنداق سىياسهتلهر
مهقــــــسهتلىك ھالــــــدا يولغــــــا
قويۇلۇۋاتىــدۇ .شــۇنىڭ ۈئچــۈن ،بىــر
دۆلهت ھۆكـــۈمىتى يولغـــا قويغـــان
يهرلىك مىللهت بالىلىرىنىڭ مهكـتهپ
تهربىيىــسىنى ۆئز ائنــا تىلىــدا ېئلىــپ
بارماسلىق ماائرىپ سىياسـىتىنى رىـم
قانۇنىــــدا وئتتۇرىغــــا قويۇلغــــان
"جــازاالش" بىــلهن وئخــشاش ،دەپ
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قاراشقا بولىدۇ.
رىــم قانۇنىــدىكى ۇئشــبۇ ماقــاله
بىـــلهن مۇناســـىۋەتلىك ىئككىنچـــى
كىچىــــك پــــاراگراف )ك( پــــاراگراف
بولۇپ ،ۇئنىڭدا وئتتۇرىغـا قويۇلغـان
ھهرىــــكهت ىئنــــسان قﯧلىپىــــدىن
چىققــــان ،باشــــقىالرغا زور ائزاب-
وئقـــۇبهت ،يـــاكى ائدەم بهدىـــنىگه،
روھىــــــي يــــــاكى جىــــــسمانىي
ساالمهتلىكىگه ېئغىـر زەخـمه ېئلىـپ
كﯧلىدىغان ھهرىكهتلهردىن ىئبـارەت.
بىـــز ۆئزىمىزنىـــڭ ىئككـــى پـــارچه
ماقــــــــــالىمىزدا كۆرســــــــــىتىپ
ۆئتكىنىمىـــزدەك ،يهرلىـــك مىلـــلهت
بالىلىرىنىـــــڭ ۆئز ائنـــــا تىلىـــــدا
وئقۇيالماســــــلىغى ۇئالر ۈئچــــــۈن
ىئنتايىن ېئغىر ۋە مهڭگۈلـۈك روھىـي
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زەخمىلهرنى ېئلىپ كﯧلىدۇ .شـۇنداقال
ۇئالرنىـــــــڭ ۇئزۇن مۇددەتلىـــــــك
جىــسمانىي ســاالمهتلىكىگىمۇ ېئغىــر
زىيانالرنى ېئلىپ كﯧلىـدۇ .شۇڭالشـقا
بىــز ائشــۇنداق ماائرىــپ سىياســىتى
يهرلىك مىللهت بالىلىرىنىڭ ائساسـىي
ھوقـــۇقلىرىنى دەپـــسهندە قىلىـــپال
قالماســـتىن ،ائشـــۇنداق ماائرىـــپ
سىياســــىتى ائرقىلىــــق روھىــــي ۋە
جىــسمانىي جهھهتتىكــى زور ائزاب-
وئقۇبهتلهرنى كهلتـۈرۈپ چىقىرىـشنى
"ىئنــــسان قﯧلىپىــــدىن چىققـــــان
ھهرىـــكهت" دەپ قاراشـــقا بولىـــدۇ،
دەپ ھﯧساباليمىز.
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 .5ﺧﯘﻻﺳﻪ
ناھـــايىتى روشـــهنكى ،يهرلىـــك
مىلــــلهت بــــالىلىرى ۆئز بﯧــــشىدىن
كهچــــــــــۈرگهن ۋە ھــــــــــازىرمۇ
كهچۈرۈۋاتقان ھهر خىل شهكىلدىكى
كﯧمهيـــتمه ماائرىـــپ ۇئالر ۈئچـــۈن
ىئنتايىن يامان ۋە مهڭگۈلۈق روھىـي
ۋە جىـــــــسمانىي جهھهتتىكـــــــى
زەخمىلهرنى پهيـدا قىلىـدۇ .بۇنـداق
ماائرىپ شـهكىللىرى زورلـۇق كـۈچى
بىلهن ەئمهلـگه ائشـۇرۇلغان بولـۇپ،
ۇئالر يـــﯧقىن ۋە ۇئزۇن مۇددەتلىـــك
يامـــان ائقىــــۋەتلهرنى كهلتــــۈرۈپ
چىقىرىــــدۇ .بىــــز ۆئزىمىزنىــــڭ -1
قﯧتىملىـــق ماقـــالىمىزدا مۇھـــاكىمه
قىلغىنىمىـــزدەك ،بۇنـــداق ماائرىـــپ
سىياسىتى بىر قاتار كىشىلىك ھوقـۇق
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ۆئلچهملىرىگه خىالپ بولۇپ ،بىزنىـڭ
قارىشىمىزچه ۇئالر ھازىرمۇ بالىالرنىڭ
ائساســــىي ھوقــــۇقىنى دەپــــسهندە
قىلىۋاتىــــدۇ .بۇنــــداق ماائرىـــــپ
سىياســـىتى يـــۇقىرى دەرىجىـــدىكى
ائسسىمىلياتــسىيه قىلىــش تۈســىنى
ائلغان بولىدۇ .شۇڭالشقا ۇئ ھازىرقى
زاماندىكى خهلقائرا كىشىلىك ھوقـۇق
ۆئلچهملىرىنىــڭ ائساســى بولغــان ائز
ســــانلىق مىللهتلهرنــــى قوغــــداش
ۆئلچهملىرىگه زىت كﯧلىدۇ.
بىـــز ۇئشـــبۇ ماقالىـــدا يهرلىـــك
مىلــلهت بــالىلىرىنى ۆئز ائنــا تىلىــدا
وئقۇتماســلىق ماائرىــپ سىياســىتى
قانـــــداق دەرىجىـــــدىكى ىئرقىـــــي
قىرغىنچىلىـــــــق ۋە ىئنـــــــسانىيهت
ۈئســتىدىن ۆئتكــۈزۈلگهن جىنــايهت
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بولىــدىغانلىقى ۈئســتىدە مۇھــاكىمه
ېئلىپ بـاردۇق .گهرچه كﯧڭىـشىش ۋە
خۇالســـىلهش جهريانىـــدا "ىئرقىـــي
قىرغىنچىلىــــق كﯧلىــــشىمى" نىــــڭ
داىرىــسى تارايتىلغــان بولــسىمۇ ،بــۇ
كﯧلىـــــشىم كﯧمهيـــــتمه ماائرىـــــپ
سىياســـىتىنىڭ وئبيﯧكتـــى قىلىنغـــان
يهرلىـــــك مىلـــــلهت بالىلىرىنىـــــڭ
كهچۈرمىــشلىرىنى مهزمــۇن قىلغــان
ھهرىكهتلهرنىمـــــــۇ ۆئز ىئچىـــــــگه
ائلىدىغانلىقىنى كۆرسـىتىپ ۆئتتـۇق.
بولۇپمـۇ بىـز بـۇ خىلـدىكى ماائرىـپ
"ناھايىتى ېئغىـر روھىـي زەخمىـلهر"
نــى كهلتــۈرۈپ چىقىرىــدىغانلىقىنى،
"ناھـــــايىتى ېئغىـــــر جىـــــسمانىي
زەخمىلهر" بىـلهن وئرتـاق مهۋجـۇت
بولىـــدىغانلىقىنى ،ھهمـــدە يهرلىـــك
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مىلــــلهت بــــالىلىرىنى باشــــقا بىــــر
مىللهتـــــكه مهجبــــــۇرى ھالــــــدا
ۆئزگهرتىۋﯦتىـــــشنىمۇ ۆئز ىئچىـــــگه
ائلىدىغانلىقىنى كۆرسـىتىپ ۆئتتـۇق.
ەئممــا ،تــا ھــازىرغىچه مۇشــۇنداق
ھهرىكهتلهرنىڭ ىئرقىـي قىرغىنچىلىـق
بولــۇپ ھﯧسابلىنىــشى ۈئچــۈن زۆرۈر
بولغـــان روھىـــي ېئلﯧمﯧنـــتالر بىـــر
مىللهتنــــــــــى فىزىكىلىــــــــــق ۋە
پسىخولوگىيىلىك جهھهتتىن ۋەيـران
قىلىشنى ۋۇجۇدقا چىقىـرىش غهرىـزى
بىلهن چهكلىنىپ كهلگهن بولۇپ ،بـۇ
چهكلهنــــمه ائشــــۇنداق ماائرىــــپ
سىياسىتىنى يولغا قويۇشنى بىر خىـل
ىئرقىــــــــي قىرغىنچىلىــــــــق ،دەپ
ھﯧسابالشقا زور دەرىجىدە توسقۇنلۇق
قىلىپ كهلدى .بىزنىڭ قارىـشىمىزچه،
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"ىئنـــــــــسانىيهت ۈئســـــــــتىدىن
ۆئتكـــۈزۈلگهن جىنـــايهت" دﯦـــگهن
ۇئقۇمنىڭ چهكلىمىـسى جىـق ائجىـز
بولۇپ ،ۇئنـى ھﯧلىقىـدەك كﯧمهيـتمه
ماائرىــپ سىياســىتىگىمۇ قوللىنىــشقا
بولىــدۇ .بىــراق ،كﯧمهيــتمه ماائرىــپ
بىــــلهن ەئڭ زىــــچ مۇناســــىۋەتلىك
بولغـــــــان جىنـــــــايى ىئـــــــشالر
كاتﯧگورىيىـــسىنىڭ تـــوغرا قـــانۇنىي
مهزمــۇنلىرى تــﯧخىچه ېئنىــق ەئمهس
بولــۇپ ،بــۇ كاتﯧگورىيىــدىن تولــۇق
پايدىلىنىــــــــــشقا ھهر خىــــــــــل
قىيىنچىلىقالرنــــى تۇغدۇرۇۋاتىــــدۇ.
بىزنىـــڭ قارىـــشىمىزچه ،كﯧمهيـــتمه
ماائرىپنىــڭ يــالغۇز يهرلىــك مىلــلهت
تىلــــى ۋە مهدەنىيىــــتىگىال ەئمهس،
يهرلىـــــك مىلـــــلهت خهلقىنىـــــڭ
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تۇرمۇشــىغىمۇ كهلتۈرىــدىغان ېئغىــر
بۇزغۇنچىلىـــق ائقىـــۋەتلىرى ھـــازىر
پۈتــۈنلهي ائيدىڭلىــشىپ بولــدى .
ەئمهلىيهتــــــته بـــــــۇ ىئـــــــشنىڭ
ائيدىڭلىشىپ بولغىنىغا خﯧلى ۇئزۇن
ۋاقىت بولدى .باشقا بـارلىق قـانۇن-
پهرمانالرغـــا وئخـــشاش ،خهلقـــائرا
جىنـــايى ىئـــشالر قـــانۇنىمۇ ائشـــۇ
قانۇننىــــڭ ىئچىــــدىكى ىئــــشالرنىڭ
ۆئزگىرىــشىگه ەئگىــشىپ تهرەققىــي
قىلىــــپ ماڭىــــدۇ" .ىئنــــسانىيهت
ۈئستىدىن ۆئتكـۈزۈلگهن جىنـايهت"
ۇئقۇمىمــۇ ائشــۇنداق تهرەققىياتنىــڭ
بىــر ياخــشى ائساســى بوالاليــدىغان
بولۇپ ،مۇشـۇنداق تهرەققىيـات ەئڭ
ائخىرىــــدا كﯧمهيــــتمه ماائرىــــپ
پاائلىيهتلىرى ۋە سىياسهتلىرىنىڭ بىر
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خىل جىنايهت بولۇپ ھﯧسابلىنىـشىغا
ېئلىــپ بارىــدۇ .بىــز ب د ت نىــڭ
يهرلىـــك مهســـىلىلهر توغرىـــسىدىكى
داىمىــي ســۆھبهت يىغىنىــدىن مۇشــۇ
ائساســتا بۇنىڭــدىن كﯧــيىن قانــداق
ىئش كۆرۈش مهسىلىـسىدە وئيلىنىـپ
بﯧقىشىنى تهۋسىيه قىلىمىز.
)ەئســـــــلىدىكى  30بهتلىـــــــك
ماقالىنىـــڭ مهزمـــۇنى مۇشـــۇ يهردە
ائخىرالشتى(.
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﺯ
مهن كهڭگﯧس ) (Kangasخانىم
قاتــــــــــــــــــــــــــارلىق  4نهپهر
مۇتهخهسسىـــــــــسلهرنىڭ -2004
يىلىــــــــــدىكى -1قﯧتىملىــــــــــق
"مۇتهخهسسىــــــــسلهر ىئلمىــــــــي
ماقالىسى" نىمۇ تﯧپىـپ ،ۇئنىـڭ تـور
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بهت ائدرﯦسىنى مۇشۇ يازمىنىـڭ ەئڭ
ائستىغا يﯧزىپ قويدۇم .ىئنگلىزچىنى
بىلىــدىغان ھهمــدە يهرلىــك مىلــلهت
مـــاائرىپى ۋە ائنـــا تىـــل ھهققىـــدە
تﯧخىمـــۇ كهڭ بىلىمـــگه ېئرىشىـــشنى
ىئــــستهيدىغان قﯧرىنداشــــالرنىڭ ۇئ
ماقالىنىمۇ بىر قﯧتىم كۆرۈپ بﯧقىشىنى
تهۋســىيه قىلىــمهن .مهن كهڭگــﯧس
خانىمنىــڭ  800بهتلىــك ىئنگلىــزچه
كىتاۋىنى سﯧتىۋﯦلىپ ،ۇئنى بىرەر قـۇر
ۋاراقـــــالپ چىقـــــتىم .ۇئ كىتابتـــــا
وئتتۇرىغا قويۇلغان مهزمۇنالر ھﯧلىقى
ىئككــى پــارچه "مۇتهخهسسىــسلهر
ىئلمىي ماقالىـسى" دىكـى مهزمـۇنالر
بىــــلهن ائساســــهن وئخشىــــشىپ
كﯧتىــــدىغان بولــــۇپ ،دۇنيــــادىكى
مىللهتلهرنىــڭ تــارقىلىش ەئھــۋالى،
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يهرلىـــــك مىلـــــلهت تىللىـــــرى ،ۇئ
تىلالرنىڭ يوقىلىش ەئھۋالى قاتـارلىق
مهســـىلىلهر ۈئســـتىدىمۇ ناھـــايىتى
تهپــسىلىي مهزمــۇنالر بــار ىئــكهن.
لــﯧكىن يهرلىــك مىلــلهت مــااارىپى ۋە
ائنــا تىــل مهســىلىلىرىدە ھــازىرغىچه
بايـــــان قىلىنمىغـــــان مهزمـــــۇنالر
بولمىغاچقـــــــا ،مهن ۇئ كىتـــــــاب
توغرىـــسىدا باشـــقا ائيـــرىم يازمـــا
تهييارلىماسلىقنى قارار قىلدىم.
ب د ت نىڭ يهرلىـك مىللهتلهرنىـڭ
ھوقـــــــۇقى ھهققىـــــــدە -2007
ماقۇلالنغــان بىــر باياننامىــسى بــار
بولۇپ ،ۇئنى "توپباغ" ىئسىملىك بىر
قﯧرىندىـشىمىز ۇئيغۇرچىغـا تهرجىـمه
قىلىـــــپ چىقىپتـــــۇ .مهن ۇئنىـــــڭ
ۇئيغۇربىز ۋە مهرىپهتتىكـى تـور بهت
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ائدرﯦـــــسىنى مۇشـــــۇ يازمىنىـــــڭ
ائخىرىسىغا كىرگۈزۈپ قويـدۇم .مهن
وئقۇرمهنلهرنىڭ بۇ باياننـامىنىمۇ بىـر
قﯧــتىم وئقــۇپ بﯧقىــشىنى تهۋســىيه
قىلىمهن.
مهن يﯧقىنــدا تــور ائرىالۋﯦتىــپ،
"بىر دﯦھقاننىـڭ ماائرىـپ نـازارىتىگه
يازغان خﯧتى" دﯦـگهن بىـر يـازمىنى
كــــۆرۈپ قالــــدىم .بــــۇ دﯦھقــــان
قﯧرىندىــشىمىز ناھــايىتى ەئتراپلىــق
پىكىــر قىلغــان بولــۇپ ،قىزىققــۇچالر
ۇئنـــى بىـــر قﯧـــتىم كـــۆرۈپ باقـــسا
بولىــدىكهن .ۇئ خهتنىــڭ تـــور بهت
ائدرﯦـــسىمۇ مۇشـــۇ يازمىنىـــڭ ەئڭ
ائخىرىسىدا بار.
ائمﯧرىكىلىـــق مهشـــھۇر كىـــشىلىك
ھوقۇق پاائلىيهتچىسى مارتىن لۇسﯧر
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كىــڭ )(Martin Luther King
مۇنــداق دەيــدۇ" :مهلــۇم بىــر ىئــش
ۈئچـــۈن ۆئلۈشـــنى خالىمايـــدىغان
ائدەم ياشاشقا الياقهتلىـك ەئمهس"
)ىئنگلىــزچه " A man who
won't die for something is
 .(" not fit to liveمﯧـنىڭچه ھهر
بىر ۋىجدان ىئگىسى ۋە ھهر بىر غۇرۇر
ىئگىسى ۈئچۈن ۆئزىنىڭ ائنا تىلى ۋە
مىللىــي مهدەنىيىتــى مــارتىن لۇســﯧر
كىڭ كۆزدە تۇتقان ھﯧلىقىـدەك "بىـر
ىئــش" بوالاليــدۇ .چــۈنكى خــۇددى
ۋﯦنگىرىيهلىـــك يـــازغۇچى ائنـــدراس
(Andras
ســــــــۈتو )Süto
ېئيتقىنىـــدەك" ،ۆئز ائنـــا تىلىـــدىن
ائيرىلىشقا مهجبۇرى بولغان ىئنـسان
ۆئز ھاياتىنىـــــــڭ مهنىـــــــسىدىنمۇ
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ائيرىلىدۇ" .مهن ائلدىنقى يازمامـدا
كـــــوۋﯦي ) (Coveyەئپهنـــــدىنىڭ
"پرىنــسىپ" نىــڭ نــﯧمه ىئكهنلىكــى
ھهققىــدىكى بايانلىرىــدىن ائزراقىنــى
تونۇشتۇرۇپ ۆئتتۈم .مهن ۇئنىڭدىن
بــــــۇ يهرگه يهنه ائزراق قوشــــــۇپ
قويۇشنى مۇۋاپىق كۆردۈم:
وئخشىمىغان كىـشىلهر ۆئز ھايـاتى
ۈئچــۈن وئخــشىمىغان نهرســىلهرنى
مهركهز قىلىــپ تالاليــدۇ .مهســىلهن،
ائىـــله ،پـــۇل ،خىـــزمهت ،كهســـىپ،
ھوقــۇق ،دوســت ،دىــن ،دۈشــمهن،
وئيـــــۇن-تاماشـــــا ،ۆئز-ۆئزى ۋە
پرىنسىپ قاتارلىقالر .ۆئزىڭىز ۈئچۈن
مۇشـــۇنداق بىـــر ېئنىـــق مهركهزنـــى
تۇرغــۇزۇش ائرقىلىــق ،ســىز ىئزچىــل
تــۈردە ۆئز ھايــاتىڭىزنى كاپــالهتكه
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ىئــگه قىلىــدىغان مۇنــداق يــۇقىرى
دەرىجىلىـــك تـــۆت ائمىلغـــا ىئـــگه
بوالاليــــسىز :بىخهتهرلىــــك ،يــــول
باشچىلىق ،ەئقىل ۋە كۈچ-قـۇدرەت.
بولۇپمــۇ ،ەئگهر ســىز ۆئز ھايــاتىڭىز
ۈئچــۈن پرىنــسىپنى مهركهز قىلىــپ
تۇرغۇزسىڭىز ،يۇقىرىقى تۆت ائمىلنى
تهرەققىي قىلدۇرۇش ۈئچـۈن پۇختـا
ائســـاس ھازىرلىيااليـــسىز .بۇنـــداق
بولۇشــــتىكى ســــهۋەب ،نهرســــىلهر
داۋاملىــــق توختىمــــاي ۆئزگىرىــــپ
تۇرىــدۇ .لـــﯧكىن ،تــوغرا پرىنـــسىپ
مهڭڭۇ ۆئزگهرمهيدىغان بولـۇپ ،بىـز
ۇئنىڭـــــــــــدىن ھهر ۋاقىـــــــــــت
پايـــدىلىنااليمىز .پرىنـــسىپ ھـــﯧچ
قانداق نهرسىگه بﯧقىنمايدۇ .ۇئ خاپا
بولۇپ قالمايـدۇ ،ھهمـدە بىـزگه ھهر
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خىـــل مۇائمىلىـــدە بولمايـــدۇ .ۇئ
باشــــقىالرنىڭ ھهرىكىــــتىگه يــــاكى
مۇھىتقـــا بﯧقىنمايـــدۇ .ۇئ مهڭگـــۈ
ۆئلمهيدۇ .ۇئ بۈگۈن بار بولۇپ ،ەئته
يــوق بولــۇپ قالمايــدۇ .ۇئنــى وئت
يــــــــاكى يهر تهۋرەش ۋەيــــــــران
قىاللمايـــدۇ .يـــاكى ۇئنـــى وئغـــرى
وئغــرىالپ كﯧتهلمهيــدۇ .پرىنــسىپنى
مهركهز قىلغــان ھايــات بىــلهن بىلــله
مهۋجۇت بولىدىغان يـول باشـالمچى
بىـــــلهن ەئقىـــــل تـــــوغرا يـــــول
خهرىتىــسىدىن ،ىئــشالرنىڭ قانــداق
يۈرۈشىدىغانلىغىدىن ،بۇرۇن قانـداق
يۈرۈشكهنلىكىدىن ،ھهمدە بۇنىڭدىن
كﯧيىن قانـداق يۈرۈشـىدىغانلىغىدىن
ۋۇجۇدقــــا كﯧلىــــدۇ .تــــوغرا يــــول
خهرىتىسى بىزنىـڭ قايـسى مهنـزىلگه
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يهتمهكچـــــى ىئكهنلىكىمىـــــز ۋە ۇئ
مهنزىلگه قانداق يﯧتىـدىغانلىغىمىزنى
ېئنىق چۈشىنىۋﯦلىشىمىزنى كاپالهتكه
ىئگه قىلىدۇ .بىز ەئمهلىيلهشـتۈرگىلى
بولىـــدىغان ۋە ەئقىلـــگه مۇۋاپىـــق
ســـان-ســـﯧفىرالردىن پايـــدىلىنىپ
ۆئزىمىزنىـــڭ بۇنىڭـــدىن كﯧيىنكـــى
ىئـــشلىرى توغرىـــسىدا تـــوغرا قـــارار
ائالاليمىز .بىزنىڭ ۆئز ھهرىكىتىمىزنى
تالالش ەئركىنلىكىمىز بار ،لـﯧكىن ۆئز
ھهركىمىزنىڭ نهتىجىسىنى بهلگىـلهش
ەئركىنلىكىمىز يوق .ھهر بىر پرىنسىپ
ۇئنىڭدىن كﯧلىپ چىقىـدىغان مهلـۇم
تهبىـــى ائقىـــۋەتلهر بىـــلهن بىلـــله
مهۋجۇت بولىدۇ .بىز پرىنسىپ بىلهن
ماسالشـــقاندا ۇئنىڭـــدىن ىئجـــابىي
نهتىــــجه كﯧلىــــپ چىقىــــدۇ .بىــــز
198

پرىنسىپنى بىر ياققا قايرىـپ قويـۇپ
ىئــش تۇتــساق ،ۇئنىڭــدىن ســهلبىي
ائقىــۋەتلهر كﯧلىــپ چىقىــدۇ .ەئممــا
پرىنــــسىپالر ھهر بىــــر ائدەمنىــــڭ
ۇئالردىـــــن خهۋىـــــرى بولـــــۇش-
بولماســلىغىدىن قهتىئيــنهزەر ھهمــمه
كىشىلهر ۈئچۈن وئرتاق بولغاچقا ،بۇ
خىل چهكلىـمه ۇئنىۋﯦرسـال بولىـدۇ.
بىز توغرا پرىنـسىپالرنى قـانچه كـۆپ
بىلـــسهك ،بىزنىـــڭ ائقىـــالنه ىئـــش
كۆرۈشــــــــــتىكى شهخـــــــــــسىي
ەئركىنلىكىمىزمۇ شـۇنچه زور بولىـدۇ.
بىـــز ۆئز ھايـــاتىمىزنى دەۋر بىـــلهن
مۇناسىۋەتــسىز ،مهڭگــۈ ۆئزگهرمهس
پرىنـــــسىپالرغا مهركهزلهشـــــتۈرۈش
ائرقىلىـــق ،ۆئزىمىزنىـــڭ ۈئنۈملـــۈك
ياشىــشى ۈئچــۈن يــول ائچــااليمىز.
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قىسقىــسى ،پرىنــسىپ باشــقا بــارلىق
مهركهزلهرنى توغرا وئرۇنغا قويۇشـنى
كاپـــالهتكه ىئـــگه قىلىـــدىغان ەئڭ
مۇھىم مهركهزدىن ىئبارەتتۇر.
كهڭگـــــﯧس ) (Kangasخـــــانىم
قاتــــارلىق بــــۇ  4مۇتهخهســــسىس
ۆئزلىرىنىــــــڭ ىئككــــــى پــــــارچه
"مۇتهخهسسىــــــــسلهر ىئلمىــــــــي
ماقالىـــسى" دا وئتتۇرىغـــا قـــويغىنى
بۇنىڭـــدىن بـــۇرۇنقى  200يىلـــدىن
ائرتــۇق ۋاقىـت ىئچىــدە يــۈز بهرگهن
يهرلىك مىللهت ماائرىپى ۋە ائنا تىل
ساھهســــىدىكى تــــارىخىي ىئــــشالر
ائرقىلىق تولـۇق ىئـسپاتالنغان تـوغرا
پرىنـــــــسىپ يـــــــاكى تهبىـــــــى
قـــــــانۇنىيهتلهردىن ىئبـــــــارەتتۇر.
شۇڭالشقا ۆئزىمىزنىـڭ ائنـا تىلـى ۋە
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مىللىي مهدەنىيىتىنى ساقالپ قـﯧلىش
ۈئچۈن ،بىز ۇئيغۇر دىيارىـدا چوقـۇم
ۆئز ائنا تىلىمىزدا ېئلىپ بﯧرىلىدىغان
مهكـــــتهپ تهربىيىـــــسىنى يولغـــــا
قويۇشىمىز" ،قوش تىللىق ماائرىـپ"
تۈزۈمىنىمــۇ چوقــۇم ۇئنىــڭ ەئســلى
مهنىسى بويىچه يولغا قويغۇزۇشـىمىز
كﯧـــرەك .ۇئنـــداق قىلماســـلىق بىـــر
مىللهتنـــــى چوقـــــۇم زاۋاللىققـــــا
يۈزلهندۈرىــدۇ .مهن بــارلىق ۇئيغــۇر
ەئمهلــــــــــدارالر ۋە ۇئيغــــــــــۇر
ماائرىپچىلىرىنىڭ بۇ ىئـشتىن تولـۇق
خهۋەر تﯧپىــشىنى ،ھهمــدە وئرتـــاق
تىرىـــشچانلىق كۆرســـىتىپ ،ۇئيغـــۇر
بــالىلىرىنى ھــازىرقى تۇيــۇق يولــدىن
قۇتۇلدۇرۇپ چىقىشىنى سـهمىمىيلىك
بىلهن ۈئمىد قىلىمهن.
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مهن بــۇ يازمــامنى ىئلھــام تــوختى
ەئپهنــدىنىڭ مۇنــۇ ســۆزلىرى بىــلهن
ائخىرالش ـتۇرىمهن )مهنبهســى مۇشــۇ
يازمىنىـــڭ ائســـتىدا(» :ۇئيغـــۇرالر

ىئچىـــدىكى مـــۇتلهق كـــۆپ قىـــسىم
كىشىلهر نۆۋەتته ۆئزلىرىنىڭ ھوقۇق-
مهنپهەتلىرىنـــى ســـۈكۈت ىئچىـــدە
قولــــدىن بﯧرىــــپ قويماقتــــا! مهن
ېئيتىمهنكى ،ھهر بىر كىـشى ،ھهر بىـر
مىللهت ىئززەت-ائبرۇي سـاھىبىدۇر.
جۇڭگونىڭ قانۇنى جۇڭگو پۇقرالىرى
مىلــــــلهت ،جىــــــنس ،دىــــــن…
ائيرىماســـتىن ،بـــارلىق ھوقـــۇقالردا
بــــــاپ-بــــــاراۋەر ،دەپ ېئنىــــــق
بهلگىلىگهن .بىراق ،رﯦائل تۇرمۇشـتا،
ۇئيغۇرالرنىـــڭ قـــانۇنىي ھوقـــۇق-
مهنپهەتلىـــرى ۈئزلۈكـــسىز دەخـــل-
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تهرىــزگه ۇئچرىماقتــا ،ھهتتــا بهزى
ھۆكــــــــــۈمهت وئرگــــــــــانلىرىمۇ
ھامـــــاقهتلهرچه بهلگىلىمىلهرنـــــى
چىقىرىــــــــــپ ،ۇئيغــــــــــۇرالرنى
كهمـــسىتمهكته!! ھهي ،ۇئيغـــۇرالر!
ســىلهرنىڭ ھوقــۇق-مهنپهەتلىــرىڭالر
دەخــــل-تهرىــــزگه ۇئچرىغانــــدا،
كـــــــانىيىڭالرنى قويۇۋﯦتىـــــــپ ۆئز
ائۋازىڭالرنىڭ ائڭلىـتىڭالر! ائۋامنىـڭ
نـــــــــادانلىقى ھاكىمىيهتنىـــــــــڭ
ۇئياتسىزلىقىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.
ھاكىمىيهتنىڭ ۇئياتسىزلىقى ائۋامنـى
نادان ھالهتته قالدۇرىدۇ«.
تهھرىرلىگــۈچى :مهرىــپهت تــورى
 http://www.meripet.orgدىــن
ۇئيغۇر.
بۇ يازمىدا تىلغا ېئلىنغان شهخسلهر
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ۋە ۇئالرنىــــــــڭ ەئســــــــهرلىرىگه
مۇناســـىۋەتلىك تـــور ائدرﯦـــسلىرى
توپلىمى:
]-2004 [1يىلى ېئـالن قىلىنغـان
-1قﯧتىملىــــق »مۇتهخهسسىــــسلهر
ىئلمىي ماقالىسى« )ىئنگلىزچه(:
http://www.tove-skutnabbkangas.org/pdf/PFII_Expert_pap
er_1_Education_final.pdf

] [2يهرلىك مىللهتلهرنىڭ ھوقۇقى
ھهققىـــــــــــــــــــــــدىكى ب د ت
باياناتنامىسى )التىن يﯧزىقى(:
http://www.uighurbiz.cn/forum/
viewthread.php?tid=1195&extra
=page%3D1
http://www.meripet.com/Acade
my/ 2009ائbdt.htm_0
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3 [ ۇئشــبۇ يازمىنىــڭ ائلــدىنقى3]
:(قىسمى )كونا يﯧزىق
:قىسىم-1
http://bbs.salkin.cn/read.php?ti
d-54612-fpage-0-toread-page-1.html
:قىسىم-2
http://bbs.salkin.cn/read.php?t
id-60320.html

:قىسىم-3
http://bbs.salkin.cn/read.php?t
id-62748.html

[ »بىـــر دﯦھقاننىـــڭ ماائرىـــپ4]
:«نازارىتىگه يازغان خﯧتى
http://bbs.xabnam.com/read.p
hp?tid-98236.html
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] [5ۇئشــــبۇ يازمىنىــــڭ ەئســــلى
مهنبهسى بولغان »مۇتهخهسسىـسلهر
ىئلمىي ماقالىسى«:
http://www.un.org/esa/socdev/
_unpfii/documents/E_C19_2008
7.pdf

] [6يهرلىــــك مىلــــلهت تىلــــى
ھهققىـــــــــــدىكى خهلقـــــــــــائرا
مۇتهخهسسىسلهر يىغىنلىرى
http://www.un.org/esa/socdev/
unpfii/en/EGM_IL.html

] [7ىئلھـــام تـــوختى» :بﯧيجىـــڭ
ائيرۇدرۇمىــدىن فرانــسىيه دە گــاۇلله
ائيرۇدرۇمىغىچه«:
http://www.uighurbiz.cn/forum/
viewthread.php?tid=1178&extra
=page%3D1
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