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 قىسىم-1

 
 - 16ائينىڭ -1يىلى -2009

 كۈنى
ـــدىن(  ـــېچ كىم ـــالىنى ھ ـــۇ ماق ب

ـــىنى ـــورىماي، مهنبهس ـــسهت س رۇخ
ەئســــكهرتكهن ھالــــدا باشــــقا ھهر
قانداق تور بهتلهردە ېئالن قىلـسىڭىز

 .)بولۇۋېرىدۇ
 www.meripet.com  

www.meripet.org  

بـــۇ يازمىغـــا ىئنكـــاس يازمـــاقچى
ــدىكى ــسىڭىز، تۆۋەن ــىبول ــور بېتىن  ت

 : زىيارەت قىلىڭ
http://bbs.salkin.cn/read.php?t

id-54612-fpage-0-toread--
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page-2.html    

قـــوش تىللىـــق"مهن ۆئزۈمنىـــڭ 
ــپ ــدىنقى" ماائرى ــسىدىكى ائل توغرى

ــــق ــــدا خهلقائرالى ــــى يازمام ىئكك
مۇتهخهسسىـــــسلهرنىڭ كـــــۆچمهن
ــى ــا تىل ــاائرىپى ۋە ائن ــلهر م مىللهت

قاراشـلىرىنى-زھهققىدىكى ىئلمىي كۆ
ائشۇ يازمىالرنى. تونۇشتۇرۇپ ۆئتتۈم

ـــــارالش ۈئچـــــۈن كـــــۆرگهن تهيي
ماتېرىيالالرغــــا ائساســــهن، قــــوش
تىللىــق مـــاائرىپنى يولغــا قويغـــان
ـــا ـــل تىپق ـــى ۈئچ خى جهمىئيهتلهرن
ائيرىپ چىقىپ، ۇئيغـۇر جهمىئيىتـى
ۇئ ۈئچ خىــل جهمىئيهتلهرنىــڭ ھــېچ
قايسىسىغا توغرا كهلمهيـدىغانلىقىنى

ـــدۇموئت ـــا قوي ـــدا. تۇرىغ مهن يېقىن
ــــــپ" ــــــق ماائرى ــــــوش تىللى "ق
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توغرىــــــسىدىكى ىئزدىنىــــــشىمنى
ـــــــدا، ـــــــتۇرۇش جهريانى داۋامالش
خهلقائرالىـــق مۇتهخهسسىـــسلهرنىڭ
يهرلىك مىللهت ماائرىپى ۋە ۇئالرنىڭ
ـــي ـــدىكى ىئلمى ـــى ھهققى ـــا تىل ائن
نهزەرىيىلىــــرى بايــــان قىلىنغــــان
ــى ناھــايىتى مــۇھىم ماقالىــدىن بىرن

بــۇ ماقالىـــدە.  قالـــدىمۇئچرىتىــپ
نۇرغــــۇن مىــــسالالر ســــۆزلهنگهن
ــۇ ــرەر قېتىمم ــۇرالر بى ــسىمۇ، ۇئيغ بول

ــاپتۇ ــا ېئلىنم ــدا. تىلغ ــېكىن، ۇئنىڭ ل
ـــۆزدە تۇتۇلغـــان جهمىئـــيهت ۋە ك
ۇئنىڭــدا ائنــالىز قىلىنغــان ەئھــۋالالر
ۇئيغۇر دىيارىنىڭكى بىـلهن ىئنتـايىن
ــا، ــدىغان بولغاچق ــشىپ كېتى وئخشى

ى ۇئيغــــۇرمهن ۇئنىــــڭ مهزمــــۇنىن
دىيارىــدىكى وئقــۇرمهنلهرگه تېــزرەك
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تونۇشـــتۇرۇپ بېرىـــشكه ىئنتـــايىن
ەئممــــا،. تهقهززا بولــــۇپ كهتــــتىم

خىزمهتتىكـــى ۋە ىئـــشتىن ســـىرتقى
ۋاقىتالردىكـــــــى جىـــــــددىيچىلىك
تۈپهيلىدىن، مېنىـڭ ۇئشـبۇ يـازمىنى
ــايىتى تهييارالشــتىكى ســۈرىئتىم ناھ
ــۇ ــرى ب ــپ، ائخى ــۇپ قېلى ائســتا بول

قـانچه قىـسىمغا بۆلـۈپيازمىنى بىـر 
 . يولالشنى قارار قىلدىم

 بهتلىـك30  مهن بۇ قېتىم تاپقان 
ىئنگلىــزچه ماقــاله بولــسا، كهڭگــېس

)Kangas(  ــــارلىق ــــانىم قات 4خ
نهپهر دۇنياغـــــــــا تونۇلغـــــــــان
ــــــارالپ، ــــــسلهر تهيي مۇتهخهسسى

-2ائپرېلـــدىن -21يىلـــى -2008
مـــايغىچه ېئچىلغـــان بىرلهشـــكهن

نىــڭ)  تب د(دۆلهتــلهر تهشــكىالتى 
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ــسىدىكى" ــىلىلهر توغرى ــك مهس يهرلى
نۆۋەتلىــــك داىمىــــي ســــۆھبهت-7

دا دوكالت قىلغان بىر پارچه" يىغىنى
مۇتهخهسسىــــــــسلهر ىئلمىــــــــي"

 Expert"ىئنگلىـزچه " (ماقالىـسى
Paper ("بــــــۇ ماقالىنىــــــڭ. دۇر
يهرلىك بالىالر ماائرىپىنىـڭ"تېمىسى 

شـــهكلىنى ىئنـــسانىيهت ۈئســـتىدىن
 دەپ قاراشـقاوئتكۈزگهن جىنـايهت،

بولـۇپ، ۇئنىڭـدا ھېلىقـى" بوالمدۇ؟
تـــۆت نهپهر ائپتورنىـــڭ ب د ت غـــا
ــي ــۇق ىئلمى ــرى تول ــان تهلهپلى قويغ

بـۇ. ائساسالر بىلهن بايـان قىلىنغـان
ــڭ ىئنگلىــزچه نۇسخىــسىنى ماقالىنى
: تۆۋەندىكى تور بهتتىن كۆرەلهيسىز

http://www.un.org/esa/socdev/

unpfii/documents/E_C19_2008_
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7.pdf          

ـــهكىل ـــاله ش ـــزچه ماق ـــۇ ىئنگلى ب
ـــــته  ـــــرىش"جهھهت ـــــسپات بې ىئ

تۈسـىنى ائلغـان بولـۇپ،" ماقالىسى
ماقالىنىڭ نۇرغۇن يهرلىرىدە دۇنياغـا
-تونۇلغــــــــــــــان ائلىــــــــــــــم

مۇتهخهسسىــــسلهرنىڭ كىتــــاب ۋە
ىئلمىي ماقـالىلهردە بايـان قىلىنغـان
ــنهن ــل شــهكلىدە ەئي ســۆزلىرى نهقى

بۇ يازمامــدامهن ۇئشــ. ىئــشلىتىلگهن
ائشۇ ماقالىنىڭ ائساسىي مهزمـۇنىنى
ەئسلى ماقالىدىكى تهرتىـپ ۋە تېمـا

 . بويىچه تهسۋىرلهپ ۆئتىمهن
ـــزچه ماقالىنىـــڭ تـــۆت بـــۇ ىئنگلى
ائپتورىنىڭ قىسقىچه تونۇشتۇرۇلۇشى

 : مۇنداق
ــــكۇتناب) 1( ــــوۋ س ــــور ت -دوكت
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-Tove Skutnabb(كهڭگېس خـانىم 

Kangas: (ـــــــــــــدىكى  فىنالندىيى
ۇئنىۋېرســـــىتېتىنىڭ" دەروســـــكىل"

پروفېسسورى بولـۇپ، ىئنگلىـز تىلـى،
ـــى، ـــدىيه تىل ـــى، فىنالن ـــيه تىل دانى
ــى ۋە ــورۋېگىيه تىل ــى، ن ــان تىل گېرم
ــدا تولــۇق ســاۋاتلىق شۋېتــسىيه تىلى

ــى. ىئــكهن ــۈن ۆئمرىن ۇئ خــانىم پۈت
تىل جهھهتتىكـى كىـشىلىك ھوقـۇق،
تىل جهھهتتىكى ىئمپېرىيالىزم، قوش

ق ماائرىپ، تىلتىللىق ۋە كۆپ تىللى
ـــــڭ ـــــز تىلىنى ـــــۇق، ىئنگلى ۋە ھوق
ــــان ــــپ چىقق ــــشىدىن كېلى كېڭىيى
كېمهيتىش ماائرىپى، ۋە ىئنسانالرنىڭ
تىــل جهھهتتىكــى كــۆپ خىللىقــى
بىلهن بىوئلوگىيه جهھهتتىكـى كـۆپ
خىللىقى وئتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت
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ــا ــاھهلهردىكى تهتقىقاتق ــارلىق س قات
بېغىـــشلىغان بولـــۇپ، دۇنيـــادىكى

 ەئلـــلهرگه بېرىـــپ ىئلمىـــينۇرغـــۇن
كــــۆپ قېــــتىم. دوكــــالت بهرگهن

ــشكهن، ــا ېئرى خهلقائرالىــق مۇكاپاتق
ــور ــا ائپت ــۇق كىتابق ــۇزدىن ائرت وئتت

پۈتـۈن دۇنيـا. ياكى تهھرىر بولغـان
مىقياسىدا وئتتـۇزدىن ائرتـۇق تىلـدا

ـــي400 ـــۇق ىئلمى ـــدىن ائرت  پارچى
تۆۋەندىكىـسى. ماقاله ېئالن قىلغـان
 : ۇئنىڭ تور ائدرېسى

http://www.neiu.edu/~duo/skut

nabb.htm 

 Robert (روبېــــرت دانبېــــر) 2 (

Dunbar:( ائبهردىـــــن" ەئنگلىـــــيه
ۇئنىۋېرســــــــىتېتىنىڭ)" ائبهردەەن(

. قانۇن ۋە تىلشۇناسلىق مۇھهررىرى
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ــر -الرس) 3 ( ــدېرس بې -Lars(ائن

Anders Baer:( " ب د ت
يهرلىـــك مهســـىلىلهر توغرىـــسىدىكى

ـــي ســـۆھبهت يى ـــىداىمى ـــڭ" غىن نى
 . ھازىرقى ەئزاسى

 Ole(وئلــى ھېنرىــك ماگگــا ) 4 (
Henrik Magga" :(ب د ت

يهرلىـــك مهســـىلىلهر توغرىـــسىدىكى
نىڭ سابىق" داىمىي سۆھبهت يىغىنى
 . ەئزاسى ۋە سابىق رەىسى

  مهن بۇ يهردە ېئنىق ەئسـكهرتىپ
.قويمىسام بولمايدىغان بىر ىئش بـار
ـــــــۇ ـــــــسىمۇ، مهن ھهرگىزم ۇئ بول
ـــــى ـــــزۇ تىلىن ـــــڭ خهن ۇئيغۇرالرنى
ۆئگىنىشىگه، خهنزۇ تىلىدا سـاۋاتىنى
.تولــۇق چىقىرىــشىغا قارشــى ەئمهس
ۇئنىــڭ دەل ەئكــسىچه، مهن ۇئيغــۇر
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ۆئسمۈرلىرىنىڭ خهنـزۇ تىلىنـى-ياش
پۇختا ۆئگىنىۋېلىشىنى ىئزچىل تۈردە

-1979. تهشهببۇس قىلىپ كهلـدىم
يىلىغىـــچه شـــىنجاڭ-83يىلىـــدىن 

ـــــــۇچىالرۇئنىۋېرســـــــىتېتى وئ قۇغ
ــــۇپ ــــسى بول ــــسىنىڭ رەى ۇئيۇشمى
ىئشلىگهن مهزگىلدە، مهن ھهر يىلـى

ـــۈزۈلگهن  ـــته ۆئتك ـــى"مهكتهپ يېڭ
ــــش ــــى ېئلى ــــۇچىالرنى قارش وئقۇغ

ـــىمى ـــۆزۈمدە" مۇراس ـــان س دا قىلغ
خهنــزۇ تىلىنــى ياخــشى ۆئگىــنىش
مهسىلىـــسى ۈئســـىتىدە ائالھىـــدە
ــا ــۇپ، مهن وئتتۇرىغ توختالغــان بول

لغـــانقويغـــان ىئـــدىيه مۇنـــداق بو
ھازىرقى زاماندا بىر مىلـلهت: "ىئدى

ـــۇپ ـــۇل بول ـــكه ق ـــر مىللهت يهنه بى
ــۈز ــدىغان ىئــشالر ائســانلىقچه ي قالى
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لـېكىن، بىـر مىلـلهت يهنه. بهرمهيدۇ
ــۇپ ــۇل بول ــا ق ــر مىللهتنىــڭ تىلىغ بى
ــۆپ ــايىن ك ــشالر ىئنت ــدىغان ىئ .قالى
ـــدىرگه ـــۇنداق تهق ـــىز ائش ەئگهر س

ــسىڭىز،  ــاي دې ــدىكى-1ۇئچرىم يىل
ه ۆئگىـــنىش مۇددىتىـــدىنخهنـــزۇچ

چوقۇم ۈئنۈملۈك پايدىلىنىپ، خهنزۇ
ــــــۇق ــــــى ســــــاۋادىڭىزنى تول تىل

مېنىـڭ بـۇ سـۆزلهرنى." چىقىرىۋېلىڭ
. يىلدىن ائشتى25قىلغىنىمغا ھازىر 

ھازىر بىر مىللهت يهنه بىـر مىللهتـكه
قــۇل بولـــۇپ قــېلىش ېئھتىمـــاللىقى

 قانداقراق؟ 
ـــدەك ـــدا ھازىرقى ـــۇر دىيارى   ۇئيغ

-1الىلىرىغـــا باشـــالنغۇچ ۇئيغـــۇر ب
ـــــمه ـــــالپ ھهم ـــــىنىپىدىن باش س
دەرسلهرنى خهنزۇچه ۆئتۈش، ۇئيغۇر
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ــــى  ــــاكى -3تىلىن ــــىنىپقا-4 ي س
كــۆچمىگىچه ۆئتمهســلىك سىياســىتى
يولغا قويۇلغىلى تېخى ائنـچه ۇئزۇن

مهن ھازىرغىچه ېئرىـشكهن. بولمىدى
چۈشهنچىگه ائساسـالنغاندا، ۇئيغـۇر

نداقدىيارىدا ياكى جۇڭگودا ەئنهشۇ
قىلىــشنىڭ مۇشــۇ ەئۋالد ۋە كېيىنكــى
ەئۋالد ۇئيغــــۇر خهلقىنىــــڭ تىــــل،
ــــــــــي ــــــــــيهت، ۋە مىللى مهدەنى
ــــىر ــــداق تهس ــــا قان مهۋجۇتلۇقىغ
كۆرســىتىدىغانلىقى توغرىــسىدا بىــر
مۇكهممهل ىئلمىـي تهتقىقـات ېئلىـپ

بىر قىسىم دۆلهتلهردىكى. بېرىلمىغان
ــسلهر بــۇ جهھهتتىكــى مۇتهخهسسى

ـــلىغىلى ـــاتنى باش ـــايىتىتهتقىق  ناھ
ۇئزۇن ۋاقىـــت بولغـــان بولـــۇپ، بـــۇ
ساھهدىكى تهكشۈرۈش ۋە تهتقىقـات
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ـــڭ ەئڭ ـــان ەئھۋالالرنى ـــپ بارغ ېئلى
ـــسى  ـــۈز-1800بۇرۇنقى ـــرى ي يىللى

بــــــۇ. بهرگهن ىئــــــشالر ىئــــــكهن
ــۈنلىرى ــي يهك ــڭ ىئلمى تهتقىقاتالرنى

ـــۇقىرىقى  ـــاله"ي ـــايىتى" ماق دە ناھ
ائشـــــۇ. تولــــۇق تهســــۋىرلهنگهن

غاندا، ۇئيغــۇريهكــۈنلهرگه ائساســالن
سىنىپىدىن-1بالىلىرىنىڭ باشالنغۇچ 

باشــــالپ پهقهت خهنــــزۇ تىلىــــنىال
ــۇپ، ــا بول ــايىن خات ــشى ىئنت ۆئگىنى
ـــــويىچه ـــــۇ ب ـــــشالر مۇش ەئگهر ىئ
كېتىۋەرسه، ۇئيغـۇر بـالىلىرى خهنـزۇ
تىلــى بىــلهن ۇئيغــۇر تىلىنىــڭ ھهر
ىئككىـــــسىدە تولـــــۇق ســـــاۋاتلىق

ھهمـــدە ۇئالرنىـــڭ. بواللمايـــدىكهن
ىكى وئقۇش نهتىجىسىمۇ زورمهكتهپت

ــته ــۆۋەنلهپ، جهمىئيهت ــدە ت دەرىجى
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ـــــدىغان، پهقهت-2 ـــــدا تۇرى وئرۇن
تۆۋەن دەرىجىلىـك قـارا خىـزمهتكىال
ـــۇپ ـــشىلهردىن بول ـــدىغان كى ياراي

شــۇنداقال،. يېتىــشىپ چىقىــدىكهن
ــالىالرنى  ــازىرقى ب ەئۋالد-1ەئگهر ھ
ەئۋالد-2دېـــــــسهك، ۇئالرنىـــــــڭ 

ـــاكى ۆئز بالىلىر ـــشىلىرىگه ي ـــاكى ىغ
ــى، ۆئرپ ــى، مهدەنىيىت ــۇر تىل -ۇئيغ

ائدىتــى ۋە ەئنەئنىــسىنى ۆئگىــتىش
ـــــــدە ـــــــاللىقى زور دەرىجى ېئھتىم
تـــۆۋەنلهپ، ىئككىنچـــى ەئۋالدنىـــڭ
ائخىرقى دەۋرىگه بارمايال مىللهتنىڭ
ــــي ــــى ۋە مىللى ــــى، مهدەنىيىت تىل
ــــتىش ــــپ كې ــــۇقى يوقىلى مهۋجۇتل

ـــدىكهن ـــگه دۇچ كېلى ـــىز. خهۋپى س
رقىلىــق،ۇئشــبۇ يازمــامنى وئقــۇش ائ

يۇقىرىقى گهپلهرنى دۇنياغا تونۇلغان
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خهلقائرالىـــق مۇتهخهسسىـــسلهرنىڭ
 . ۆئز ائغزىدىن ائڭلىيااليسىز

 يــۇقىرىقى قــۇرالرنى وئقۇغانــدىن
كىچىكىدىن باشـالپ"كېيىن، بېزىلهر 

يهنــى(خهنــزۇ مهكتهپــته وئقۇغــانالر 
ــلهر ــدىمۇ) مىــن كــاۋ خهن نىــڭ ىئچى

ۇئيغۇر دىيـارى، جۇڭگـو ۋە دۇنيـادا
كۆزگه كۆرۈنهرلىـك نهتىـجه قازانغـان

، دەپ سورىـشى"ۇئيغۇرالرمۇ بـارغۇ؟
ــــۇمكىن ــــۇنداق. م ــــۇنداق. ش ائش

ــار ــقهتهن ب ــشىلهر ھهقى ــېكىن،. كى ل
مېنىڭچه ۇئنداقالرنىڭ سـانى ۇئيغـۇر
ــــهنتىگىمۇ ــــر پىرس ــــىنىڭ بى نوپۇس

ۇئالرنىـڭ: وئيالپ بېقىڭ. (يهتمهيدۇ
رومـان،-ىئچىدە ۇئيغـۇرچه ھېكـايه

ــــا ــــۇرچه ت ــــابلىرىنىۇئيغ رىخ كىت
وئقۇيااليدىغانالردىن قانچىلىك بـار؟
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ـــــــــــابالرنى ـــــــــــۇنداق كىت ائش
ائلىمـــــالر) يازااليـــــدىغانالردىنچۇ؟

ــق ــرىش ائرقىلى ــپ بې ــات ېئلى تهتقىق
ــدا، پهقهت ىئلمىــي يهكــۈن چىقارغان

ــدۇ ــۆزدە تۇتى ــۇمىيلىقنىال ك ھهر. وئم
بىــر ىئــشتا وئمۇمىيلىــق بولغىنىغــا
ەوئخــشاش، قىــسمهنلىك ۋە ائالھىــد
.مىسالالرمۇ چوقۇم مهۋجۇت بولىـدۇ
شۇڭالشقا وئقۇرمهنلهر ۇئشبۇ يازمىنى
وئقۇغانــدا، دىققىتىنــى وئمۇمىيلىققــا
. مهركهزلهشتۈرۈشىنى ۈئمىد قىلىمهن
ـــــــايدىغان ـــــــيهدە ياش   رومىنى
ۋېنگرىيىلىك يازغۇچى ائندراس سۇتو

ــدراس ســۇتو( ــدۇ) ائن ــداق دەي :مۇن
نەئگهر بىر ىئنسان ۆئز ائنا تىلىـدى"

ــــسا، ۇئ ۆئز ــــشقا مهجبۇرالن ائيرىلى
ــــــسىدىنمۇ تهڭ ــــــڭ مهنى ھاياتىنى
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ــدۇ ــر. ائيرىلى ــڭ بى ــر مىللهتنى ھهر بى
بــۇ. ېئرتـسىيهتلىك ۋۇجــۇدى بولىـدۇ

ېئرتــسىيهتلىك ۋۇجــۇدنى كېيىنكــى
ەئۋالدالرغا پهقهت ۆئز ائنـا تىلىـدىال
ەئڭ ياخـــشى ۆئتكـــۈزۈپ بهرگىلـــى

"ماقـاله"مېنىڭچه ھېلىقـى ." بولىدۇ
گه ســــۇنۇلغان" د ت ب "دىكــــى 

ــۇپ، ــۇھىم بول ــايىن م ــلهر ىئنت تهلهپ
ۇئالرغا قارىغاندا ائشـۇ تهلهپلهرنىـڭ
ــــي مهيــــدانغا كېلىــــشىدىكى ىئلمى

بـۇ. ائساسالر تېخىمۇ مـۇھىم ىئـكهن
ــــۋېلىش ــــي ائساســــالرنى بىلى ىئلمى
ائرقىلىق، وئقۇرمهنلهر ھـازىر ۇئيغـۇر
ــــان، ــــا قويۇلۇۋاتق ــــدا يولغ دىيارى
ــــــــلهپكى ــــــــالنغۇچنىڭ دەس باش
يىللىقلىرىدىال خهنزۇ تىلىنـى ۇئيغـۇر
تىلىنىـــــڭ وئرنىغـــــا دەســـــسىتىش
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ــــپ ــــكه ېئلى سىياســــىتىنىڭ مىللهت
ـــــان ـــــايىن يام ـــــدىغان ىئنت كېلى
ـــــۇر ـــــۇ چوڭق ـــــۋىتىنى يهنىم ائقى
ــــمهن .چۈشــــىنهلهيدۇ، دەپ وئيالي
ــــــارلىق ۇئيغــــــۇر شــــــۇڭا مهن ب
قېرىنداشالرنىڭ بۇ يازمىنى بىر قېـتىم
ەئســـتايىدىل وئقـــۇپ چىقىـــشىنى

 . يه قىلىمهنتهۋسى
 مۇقهددىمه. 1

ــــــــپ ــــــــك ماائرى   مهملىكهتلى
سىياسهتلىرى كۆپىنچه ەئھۋالـدا بىـر
يهرلىــك تىلنــى ائنــا تىــل قىلغــان
ــۇ ــالىلىرىنى وئق ــلهت ب ــك مىل -يهرلى

ــدىكى ــۈمران وئرۇن ــنى ھۆك وئقۇتۇش
ــته ــدىغان مهكتهپ ــدا ېئلىــپ بارى تىل

 . وئقۇشقا مهجبۇراليدۇ
  بىرىنچىدىن، بۇنداق سىياسـهتلهر
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ل ۆئزگىرىـــــشىنى كهلتـــــۈرۈپتىـــــ
ـــۇھىم رول ـــايىتى م ـــشتا ناھ چىقىرى

بۇنـداق ەئھۋالـدا يهرلىـك. وئينايدۇ
مىللهتنىــڭ ائنــا تىلــى مهكــتهپلهردە
ىئشلىتىلمىگهنلىكتىن، ۇئالرنىـڭ ائنـا

ــدۇ ــي قىلماي ــى تهرەققى ــى،. تىل يهن
ــر ــڭ ۆئزى بى ــلهت تىلىنى ــك مىل يهرلى

بۇنىڭدىن. يامان تهسىرگه ۇئچرايدۇ
ىلهرنىڭ پوزىتسىيىــسىمۇباشــقا، كىــش

ــدۇ ــىرگه ۇئچراي ــان تهس ــى. يام يهن
ائنىالر ھۆكـۈمران-بالىالر بىلهن ائتا

وئرۇندىكى تىل بىلهن سېلىشتۇرغاندا
ۆئزلىرىنىڭ تىلىنىڭ قىممىتىنى تۆۋەن

بۇ خىل ەئھـۋال. چاغالشقا يۈزلىنىدۇ
يهرلىــــــك مىلــــــلهت تىلىنىــــــڭ
ــايىن ــسبهتهن ىئنت ــشىگه نى ىئشلىتىلى

ــهلبىي ــر س ــىتىدۇېئغى ــىر كۆرس . تهس
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-بالىالرنىڭ تىل، مهدەنىـيهت، ۆئرپ
ائدەت ۋە ەئنەئنىنـــــى ۆئگىنىـــــشى
ـــىلهرنىڭ ـــۇ نهرس ۈئچـــۈن ۇئالر ائش
ىئچىــدە ياشىــشى ھهمــدە ۇئالرغــا
.ۇئشبۇ نهرسىلهر ۆئگىتىلىشى كېـرەك
ەئگهر بالىالر ۆئز مىللىتىدىن بولغـان
چوڭالر ۋە پېشقهدەملهر بىلهن بىرگه

ە بـۇ چـوڭالر،ياشىمايدىكهن، ھهمد
پېـــــشقهدەملهر ۋە مهكتهپلهرنىـــــڭ
بالىالرغــــا ۆئز مىللىتىنىــــڭ تىلــــى،

ــــــسى، ۆئرپ ائدىتــــــى ۋە-ھېكايى
ــــشىگه يــــول ەئنەئنىــــسىنى ۆئگىتى
قويۇلمايدىكهن، ۇئ ھالـدا بـالىالر ۇئ
ــدۇ ــۇق ۆئگىنهلمهي ــىلهرنى تول .نهرس
ەئگهر بالىالر ۆئز ائنـا تىلىـدا تولـۇق

ىـڭساۋاتىنى چىقارمايدىكهن، ۇئالرن
ـــا تىلنـــى ۆئزىـــدىن كېيىنكـــى ائن
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)يهنـــى ۆئز بالىلىرىغـــا(ەئۋالدالرغـــا 
ۆئگىتىش ېئھتىماللىقى زور دەرىجىـدە

 . تۆۋەنلهيدۇ
  ىئككىنچىــدىن، مهكتهپلهردىكــى

وئقۇتۇشــتا پهقهت ھۆكــۈمران-وئقــۇ
ـــشتىن ـــنىال ىئشلىتى ـــدىكى تىل وئرۇن
كېلىپ چىقىـدىغان يامـان ائقىـۋەت

ـــ. ىئنتـــايىن ېئغىـــر بولىـــدۇ داقبۇن
ەئھۋالدا بالىالرنىـڭ ۆئز ائنـا تىلىنـى
ىئشلىتىشى وئچـۇق يـاكى يوشـۇرۇن

بالىالرنىڭ. ھالدا چهكلهنگهن بولىدۇ
ائنــــا تىلنــــى ۆئگىنىــــشىگه يــــول
قويماسلىق، ياكى ۇئالرنى ائنا تىلنـى
ـــوڭالردىن ـــدىغان چ ـــشىق بىلى پىش
ائيرىۋېتىش ائرقىلىـق ۇئالرنىـڭ ائنـا
ـــالغۇلۇق ـــشىگه توس ـــى ىئشلىتى تىلن

ىلىش، يهرلىك مىللهتنىڭ ۆئز تىلىنىق
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ــته ــتا ۋە مهكتهپ ــدىلىك تۇرمۇش كۈن
ىئشلىتىشىگه يول قويماسلىق بولـۇپ

ــسابلىنىدۇ ــۋېتىش. ھې ــداق ائيرى بۇن
ھهمـــمه يـــاكى كـــۆپ ســـاندىكى
وئقۇتقۇچىالر يهرلىك مىللهت تىلىنـى
ـــلهت ـــۈمران مىل ـــدىغان ھۆك بىلمهي
ــــان ــــب تاپق ــــشىلىرىدىن تهركى كى

ــۈز بېر ــدىمۇ ي ــدۇەئھۋال ــل. ى ــۇ خى ب
ـــسالى ـــهن مى ـــر روش ـــڭ بى ەئھۋالنى
بالىالرنى ۆئيدىن ائيرىپ، مهكتهپـته

قوپـــــۇپ وئقۇيـــــدىغان-يېتىـــــپ
ـــتۇر ـــتهپكه وئقۇتۇش ـــداق. مهك بۇن

سىياســهتلهر ھازىرغــا قهدەر بالىالرغــا
يالغۇز ېئغىر دەرىجىدىكى جىـسمانىي
زەخمىلهرنى كهلتۈرۈپال قالماي، يهنه
ېئغىــــــر دەرىجىــــــدىكى روھىــــــي

ــانال ــلهر. رنىمۇ ســالدىزىي ــۇ زەخمى ب
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مۇنـــداق بىـــر قـــانچه تهرەپنـــى ۆئز
ىئجتىمـــــاىئي: ىئچىـــــگه ائلىـــــدۇ

قااليمىقـــــانچىلىق، پـــــسىخولوگىيه
جهھهتتىكـــى زەخـــمه، چۈشـــىنىش،
ەئســته قالــدۇرۇش، ھۆكــۈم قىلىــش،
ــالش ــرىش، ۋە ائساس ــه چىقى خۇالس
ىئقتىدارىـــدىكى زەخـــمه، تىـــل ۋە

ــلهر ــتىكى زەخمى ــۇنداق. وئقۇش مۇش
ــان ــسىدە-زىي ــڭ نهتىجى زەخمىلهرنى

ۇئالر ىئقتىـــسادىي، ىئجتىمـــاىئي ۋە
سىياســــىي ســــاھهلهردىمۇ تــــۆۋەن

ائمېرىكىلىق. وئرۇنغا چۈشۈپ قالدى
 Teresa(زىيالىي تېرىسا مككـارتي 

McCarty (ــــــي ــــــڭ ىئلمى ۆئزىنى
ـــته ـــىدا مهكتهپ ـــاتى ائساس تهتقىق
ــــۋىتى ىئــــشلىتىلگهن تىلنىــــڭ ائقى
ــــداق توغرىــــسىدا توختىلىــــپ مۇن
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يهرلىــــك ۋە ائز ســــانلىق: دەيــــدۇ
ــۇش ــڭ وئق ــلهت وئقۇغۇچىلىرىنى مىل
ـــڭ ـــسى ەئڭ ناچـــار، ۇئالرنى نهتىجى
ــۇپ، ــۆۋەن بول ــله كىرىمــى ەئڭ ت ائى
ــالرنىڭ ــكۈنلۈك ۋە ياش ــي چۈش روھى
ۆئزىنى ۆئزى ۆئلتۈرۈۋېلىش نىسبىتىمۇ
ــدە ــلىرى ىئچى ــلهت ياش ــك مىل يهرلى

 . ەئڭ يۇقىرى
 ھازىر شـۇ نهرسـه ناھـايىتى ېئنىـق

 ھۆكــــۈمهتلهر يهرلىــــكبولــــدىكى،
ــــۈمران ــــالىلىرىنى ھۆك ــــلهت ب مىل
وئرۇنـــــدىكى تىلـــــدا وئقۇشـــــقا
ــــــدەك ۋە ــــــسا يۇقىرىقى مهجبۇرلى
ۇئنىڭدىنمۇ باشقا يامـان ائقىـۋەتلهر
ـــۇق ـــدىغانلىقىنى تول ـــپ چىقى كېلى

بىـر ھۆكۈمهتنىـڭ بـۇ. بىلىپ بولـدى
ــۇپ ــۇق خهۋەردار بول ىئــشالردىن تول
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تۇرۇقلــــۇق، ائشــــۇنداق ماائرىــــپ
ى يولغا قويۇشى ھازىر تىلسىياسىتىن

ۋە مهدەنىــيهت جهھهتتىكــى ىئرقىــي
ــل شــهكلى، ــر خى ــڭ بى قىرغىنچىلىقنى

ۇئشــــبۇ(بىزنىــــڭ . دەپ قارىلىــــدۇ
)ماقالىنىڭ تۆت ائپتورىنى دېمهكچى

ــــشىمىزچه، ب د ت      -1948قارى
ىئرقىــــــي"يىلــــــى ماقۇللىغــــــان 

ــدىنى قىرغىنچىلىــق جىنايىتىنىــڭ ائل
ــــــازاالش ــــــى ج ــــــش ۋە ۇئن ېئلى

ــــشىمتوغر ــــسىدىكى كېلى ــــڭ" ى نى
مهزمۇنىغا ائساسالنغاندا، ھېلىقىدەك
ـــــپ ـــــڭ كېلى ـــــر ائقىۋەتلهرنى ېئغى
چىقىـــدىغانلىقىنى بىلىـــپ تـــۇرۇپ
ەئنهشۇنداق بىر ماائرىپ سىياسىتىنى
ــي ــل ىئرقى ــر خى ــنى بى ــا قويۇش يولغ
قىرغىنچىلىق، خهلقائرالىق جىنايهت،
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ـــۈرگهن ـــسانىيهتكه كهلت ـــاكى ىئن ي
 . بولىدۇجىنايهت، دەپ قاراشقا 

ـــز  ـــۆت( بى ـــڭ ت ـــبۇ ماقالىنى ۇئش
ۆئزلىرىمىزنىـڭ) ائپتورىنى دېمهكچـى

يىلى ېئالن قىلغـان يهنه بىـر-2004
مۇتهخهسسىــــــــسلهر ىئلمىــــــــي"

دا تۆۋەندىكى نـۇقتىالرنى" ماقالىسى
يهرلىـك ۋە ائز: بايان قىلغان ىئـدۇق

-ســانلىق مىلــلهت بالىلىرىنىــڭ وئقــۇ
وئقۇتۇشــىنى ائساســهن ھۆكــۈمران

كى تىلـدىال ېئلىـپ بارغانـدا،وئرۇندى
ـــــۇق ـــــشىلىك ھوق ـــــي كى مهركىزى
ـــــــتىلگهن ـــــــشىملىرىدە بېكى كېلى
ــــپ ــــۇ ماائرى ــــشانالرنى، بولۇپم نى
ھوقــــۇقىنى ەئمهلــــگه ائشۇرۇشــــقا
ــــتىن تاشــــقىرى ــــسبهتهن ائدەت نى
.سهلبىي ائقىۋەتلهرنى ېئلىپ كېلىـدۇ
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ب د ت     نىــڭ ماائرىــپ ھوقــۇقى
ساھهســــىدىكى ســــابىق ائالھىــــدە

اتارىنـا توماسىۋىـسكىپۈتۈكچىسى ك
)Katarina Tomasevski (نىـڭ

ــۈمران ــالنغاندا، ھۆك ــۆزىگه ائساس س
ــان ــپ بېرىلغ ــدا ېئلى ــدىكى تىل وئرۇن

وئقۇتۇش تىل، پېـداگوگىكا ۋە-وئقۇ
ــل ــر خى ــته بى ــسىخولوگىيه جهھهت پ
ـــك توســـالغۇ پهيـــدا قىلىـــپ، يهرلى
مىلــلهت بــالىلىرىنى بىلىــم ېئلىــشتىن

رىــپەئگهر ماائ. مهھــرۇم قالدۇرىــدۇ
تىلى جهھهتتىكى كىـشىلىك ھوقـۇقى
كېلىشمىــسى بولمايــدىكهن، بولۇپمــۇ
ھۆكـــــۈمران وئرۇنـــــدىكى تىلنـــــى
ــهرتى ــۈپىتىدە ش ــل س ــى تى ىئككىنچ
تولــۇق توشــىدىغان قــوش تىللىــق
وئقۇتقۇچىالر دەرس قىلىـپ ۆئتـكهن



30 

ـــدىكى ـــتا، دۆلهت ىئگىلىگىلى ائساس
وئقۇتۇشـنى ائنـا-مهكتهپلهردە وئقۇ

 ھوقــــۇقىتىلــــدا ېئلىــــپ بېــــرىش
بولمايــــدىكهن، كــــۆپ ســــاندىكى
يهرلىــــك مىلــــلهت ۋە ائز ســــانلىق
ـــــال ـــــرى پهقهت ـــــلهت خهلقلى مىل

"كېمهيتىلگهن مهكتهپ تهربىيىـسى"
بۇ. نى قوبۇل قىلىشقا مهجبۇر بولىدۇ

ــى  ــتهپ"يهردىك ــتىلگهن مهك كېمهي
دېگىنىمىــــــــــز،" تهربىيىــــــــــسى

ـــــــۈمران ـــــــڭ ھۆك وئقۇغۇچىالرنى
ـــڭ ـــا تىلىنى ـــى ائن ـــدىكى تىلن وئرۇن

رنىغا ياكى ائنا تىلىنىـڭ بهدىلىـگهوئ
ــــۇنداق ــــۇپ، مۇش ــــشى بول ۆئگىنى

وئقۇتــــۇش-كېمهيــــتىلگهن وئقــــۇ
ـــى ـــا تىل ـــڭ ائن ـــق بالىالرنى ائرقىلى
دەســــــلىپىدە قااليمىقانلىــــــشىدۇ،
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كېيىنچه بولسا ۇئالرنىڭ ائنا تىلىنىـڭ
ــــۈمران ــــۈنلهي ھۆك ــــى پۈت وئرنىن
.وئرۇنــــــدىكى تىــــــل ائلىــــــدۇ
كېمهيتىلگهن مهكـتهپ تهربىيىـسىنى
ۆئز بېـــشىدىن كهچـــۈرگهن بـــالىالر،
ــــڭ ــــدە ۇئالرنى ــــاكى كهم دېگهن ي
ــــيهت ــــل ۋە مهدەنى ــــالىلىرى، تى ب
ـــدىكى ـــۈمران وئرۇن ـــته ھۆك جهھهت

ــدۇ ــپ كېتى ــكه ۆئزگىرى ــر. مىللهت بى
جهمىئيهت كۆلىمى بويىچه قارىغاندا،
كېمهيتىلگهن مهكـتهپ تهربىيىـسىنى
ۆئز بېشىدىن كهچـۈرگهن مىللهتنىـڭ

ـــا ـــ-ائت ـــلهن ب ـــالر بى الىالردىنائنى
ـــسىدىكى ـــارەت ەئۋالدالر وئتتۇرى ىئب
ــا ۇئچــراپ، ــشىش بۇزغۇنچىلىقق ائلمى
ــلهن ــدى بى ــا تىلــى ائل ۇئالرنىــڭ ائن
.يوقاپ كېتىش خهۋپىـگه ۇئچرايـدۇ
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ـــڭ ـــك تىلنى ـــسا يهرلى ـــنچه بول كېيى
ـــــشىنى ـــــاپ كېتى ـــــۈنلهي يوق پۈت

بۇنداق ەئھـۋال. كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ
ــدىكى ــڭ تىل ــلهن دۇنيانى ــۇنىڭ بى ش

ىقىنىـڭ يوقـاپ كېتىـشىگهكـۆپ خىلل
بۇنـداق ۆئزگىـرىش. ھهسسه قوشىدۇ

بۇنـداق. ۆئزلۈكىدىن بولغان ەئمهس
ۆئزگىرىش يهرلىك مىللهتـلهر ۈئچـۈن
باشــقا تــالالش يــولى بولمىغــانلىقى،

ـــا ـــدە ائت ـــازىر-ھهم ـــڭ ھ ائنىالرنى
يۈرگۈزۈلۈۋاتقـــــــان مهجبـــــــۇرى
سىياســـهتلهرنىڭ ۇئزۇن مۇددەتلىـــك

لمىــييامــان ائقىــۋىتى توغرىــسىدا ىئ
ــسپاتالنغان ــق ىئ ــاتالر ائرقىلى تهتقىق
بىلىملهردىــــن تولـــــۇق خهۋىـــــرى
. بولمىغانلىقى سهۋەبىدىن يۈز بېرىدۇ
  نۆۋەتتىكى يهرلىك مىلـلهت ۋە ائز
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سانلىق مىللهت ماائرىپىنىڭ ائقىۋىتى
توغرىــــسىدا چىقىرىلغــــان ىئلمىــــي
ـــــۈنلىرى شـــــۇنى ـــــات يهك تهتقىق
كۆرســـــىتىدۇكى، قـــــوش تىللىـــــق

ــۇشوئقۇغۇچىالر ــى وئق ــڭ ائخىرق نى
ـــــــــــداق ـــــــــــسىنىڭ قان نهتىجى
بولىــدىغانلىقىنى، ھهمــدە ھۆكــۈمران
ـــــۇش ـــــاۋاتلىق بول ـــــدىكى س تىل
سهۋىيىسىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى
ــل ــۇھىم ائمى ــدىغان ەئڭ م بهلگىلهي
ۇئالرنىڭ ائنا تىلـدا ېئلىـپ بېرىلغـان
مهكــتهپ تهربىيىــسىنى قــانچه ۇئزۇن
ـــۇپ، ـــارەت بول ـــدىن ىئب كۆرگهنلىكى

رنىڭ ىئجتىمـاىئي ۋە ىئقتىـسادىيۇئال
ـــالر ـــقا ائمىل ـــارلىق باش ـــى قات وئرن

ىئلمىــي. ۇئنچىــۋاال مــۇھىم ەئمهس
تهتقىقات نهتىجىلىـرى قـوش تىللىـق
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ۋە كۆپ تىللىق بولۇشتىكى سهۋىيىنى
ــدا ناھــايىتى يــۇقىرى قانــداق قىلغان
پهللىگه كۆتۈرگىلى بولىـدىغانلىقىنى،
ــــڭ ــــۇ وئقۇغۇچىالرنى ــــدە ائش ھهم

ى وئقــۇش نهتىجىــسىنىمۇمهكتهپتىكــ
ــدا ناھــايىتى يــۇقىرى قانــداق قىلغان
پهللىگه يهتكۈزگىلى بولىدىغانلىقىنى
تولۇق ىئـسپاتالپ بولغـان بولـسىمۇ،
ــلهت ۋە ائز ــك مىل ــۆۋەتتىكى يهرلى ن
ــۇ ــدا ائش ــلهت ماائرىپى ــانلىق مىل س
ـــرىگه ـــات نهتىجىلى ـــي تهتقىق ىئلمى

ــارىمۇ ــۈنلهي ق ــان-پۈت ــى بولغ قارش
.قويۇلۇۋاتىـــدۇسىياســـهتلهر يولغـــا 

ــۇ ــالىلىرىنى وئق ــلهت ب ــك مىل -يهرلى
وئقۇتۇشنى ھۆكـۈمران تىلـدا ېئلىـپ
ــۇش ــتهپلهردە وئقۇت ــدىغان مهك بارى
ۇئالرنىــڭ ھهر خىــل ىئقتىــدارلىرىنىڭ
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.تهرەققىي قىلىشىنى تۆۋەنلىتىۋېتىـدۇ
ۇئالرنىــڭ مهڭگــۈ كهمــبهغهل بولــۇپ
ـــدۇ ـــۈرۈپ چىقىرى ـــشىنى كهلت .ياشى
تهھهمــدە ۇئالرغــا روھىــي جهھهتــ

زەخمىلهرنـى-ىئنتايىن ېئغىـر زىيـان
 . ېئلىپ كېلىدۇ

  ۇئشبۇ ماقالىدا بىـز يۇقىرىقىـدەك
ـــپ سىياســـىتىنىڭ ھـــازىرقى ماائرى
مهقــسهتلىك ھالــدا يولغــا قويۇلــۇش
ـــــــــسىنىڭ قانچىلىـــــــــك دەرىجى
ــــــشۈرۈپ ېئغىرالشــــــقانلىقىنى تهك

ــز ــۇت. چىقىمى ــازىر مهۋج ــدە ھ ھهم
بولـــۇپ تۇرۇۋاتقـــان خهلقائرالىـــق

ـــانۇن ـــسىدەپهرم-ق ـــڭ داىرى انالرنى
ەئنهشـــۇنداق ىئـــشالرنى بىـــر خىـــل
ـــكهت، دەپ قاراشـــقا ـــايى ھهرى جىن
. بولىدىغانلىقىنى ىئسپاتالپ چىقىمىز
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  يـــۇقىرىقىالر كهڭگـــېس خـــانىم
ــــــڭ ــــــۆت ائپتورنى ــــــارلىق ت قات

قىــسمى" مــۇقهددىمه"ماقالىــسىنىڭ 
بولۇپ، مهن بـۇ قېـتىم بـۇ يازمـامنى
.مۇشــــۇ يهردە ائخىرالشــــتۇرىمهن

ر دىيارىـدىكى قېرىنداشـلىرىمىزۇئيغۇ
ۈئچــــۈن كهڭگــــېس خانىمالرنىــــڭ
ـــسىدىكى ىئلمىـــي ۇئقـــۇمالر ماقالى
ـــا، مهن ـــۇھىم بولغاچق ـــايىن م ىئنت
ـــڭ ـــۇ ۇئ ماقالىنى ـــدىن كېيىنم بۇنىڭ
قالغـــان قىـــسمىنى ىئمكـــان قهدەر
ـــــقا ـــــارالپ يولالش ـــــزرەك تهيي تې

بـــــــۇ يهردە مهن. تىرىـــــــشىمهن
ـــور ـــدىكى ت ـــۇرمهنلهردىن تۆۋەن وئق

ــدى ــربهتتى ــۇم بى ــۇننى چوق كى مهزم
ــىيه ــشنى تهۋس ــۇپ چىقى ــتىم وئق قې

 : قىلىمهن
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http://bbs.diyarim.com/r
ead.php?tid=30697     

مهن ۇئشـــبۇ يازمـــامنى يېقىنـــدا
http://meripet.blogbus.co

mـــر ـــدىكى بى ـــان تۆۋەن  گه يېزىلغ
 : ىئنكاس بىلهن ائخىرالشتۇرىمهن

ەئســـساالمۇەئلهيكۇم ەئلهيكـــۇم"
ـــن ســـىدى ـــۇبى: ق ائكـــاەئركى جهن

شىنجاڭنىڭ خىلـۋەتتىكى بوسـتانلىق
ــاالم ــۇق س ــىزگه وئتل ــدىن س .كهنتى
.يىڭــى يىلىڭىزغــا مۇبــارەك بولــسۇن
ـــۇر ياشـــلىرىغا ـــپهرۋەر ۇئيغ مهرىپهت
ــاالمهتلىك، ــزگه س ــالىتهن تېنىڭى ۋاك

مهن. ائىئلىڭىزگه بهخت تىلهيـمهن'
سىزنىڭ يازمىلىرىڭىز ائرقىلىق سـىزنى

زنى ســـۆيۈپتونۇغــان، يــازمىلىرىڭى
وئقۇيـــدىغان ىئخالســـمهنلىرىڭىزنىڭ
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مهن ســىزگه خېلىــدىن بېــرى. بىــرى
خهت يېزىشنى وئيلىغـان بولـساممۇ،
ــــق ــــرىم ائرقىلى ەئرزىــــمهس خهتلى
سىزنىڭ قىممهتلىك ۋاقتىڭىزنى ېئلىپ
ــسىرەپ ســىزگه خهت قويۇشــتىن ەئن
يازمىغــان ىئــدىم، ەئممــا ســىزنىڭ
ـــان ـــا قويۇلۇۋاتق ـــارىمىزدا يولغ دىي

ــــــوش ت" ــــــپق ــــــق ماائرى "ىللى
توغرىــسىدىكى ماقــالىڭىزنى وئقــۇپ،
ــشقا ــىزگه خهت يېزى ــىز س ىئختىيارس

قـوش تىللىـق ماائرىپنىـڭ. كىرىشتىم
بىزگه ېئلىپ كېلىـدىغان پۇرسـهت ۋە
ــى ــرى مېن ــدىن بې ــسلىرى خېلى خىرى

ەئممـا. وئيالندۇرۇپ كهلـگهن ىئـدى
ــسى ــداق وئيلىــدى بۇنى باشــقىالر قان
ـــــانلىقتىن، ـــــامهلۇم بولغ ماڭـــــا ن
ــــر ــــۇرراق پىكى ــــۇجهھهتته چوڭق ب
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يۈرگۈزۈۋاتقانالر ائنچه كۆپ بولمىـسا
سىزنىڭ. كېرەك دەپ وئيلىغان ىئدىم

ــان ــا يېزىلغ ــازمىلىرىڭىز ۋە ۇئنىڭغ ي
ىئنكاســــــالردىن مىللىتىمىزنىــــــڭ

ـــا، پهن ـــتىگه-تهرەققىياتىغ مهدەنىي
ۈئزلۈكــسىز كۆڭــۈل بۆلۈۋاتقانالرنىــڭ
ــــــى ــــــۆپ ىئكهنلىكىن خــــــېلىال ك

بىـزدە. ۈدكه تولدۇمبىلىپ،خېلى ۈئم
دېگهن گهپ" تاما كۆل توالر-تاما"

بىــزدە مىللهتنىــڭ تهرەققىيــاتى. بــار
ـــــر ـــــق پىكى ـــــسىدا ەئتراپلى توغرى
ـــك ـــۈر پىكىرلى ـــدىغان ۆئتك يۈرگۈزى
كىــــشىلىرىمىز قــــانچه كۆپهيــــسه
ـــڭ تهرەققىياتىغـــا شـــۇنچه مىللهتنى

مال،-دىيارىمىزدىكى پۇل. پايدىلىق
غانھوقۇقنى ھهممىـدىن ەئال بىلىـدى

ــدا ــا قارىغان ــان قېپىالرغ ــسىم ن بىرقى
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مىللهتنىــــــــڭ تهرەققىيــــــــاتىنى
وئياليــــدىغان ۆئتكــــۈر پىكىرلىــــك
ـــــــــى ـــــــــشىلىرىمىزنىڭ بولۇش كى

 . مىللىتىمىزنىڭ بهختى
  مهن كىچىكىمدىن باشالپ كىتـاب
ـــا ۆئزۈم ـــراق بولغاچق ـــقا ائم وئقۇش
ــابالرنى چــاڭ ــۆرگهن كىت ياخــشى ك
قونـــدۇرماي ەئتىـــۋارالپ ســـاقالپ

مهقــــسهت مهن. ىئــــدىمكهلــــگهن
ســـــۆيۈپ وئقۇغـــــان كىتـــــابالرنى
پهرزەنتلىرىممۇ سۆيۈپ وئقۇسا، ماڭا
ەئجدادىمنى تونۇتقـان كىتـابالردىن

ـــا ـــۇ ائت ـــوۋىلىرىنى-پهرزەنتلىرىمم ب
بىلىۋالـــــــسا، ۆئز مهدەنىيىتىنـــــــى
بىلىۋالـــــــسا، پهرزەنتلىـــــــرىم ۆئز

مهدەنىيتىنـــــى،-مىللىتىنىـــــڭ پهن
ــــۆيىدىغان ــــزغىن س ــــارىخىنى قى ت
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ىق كىشىلهردىن بولـۇپ چىقـسايارامل
مىـــڭ. دېگهنـــدىن ىئبـــارەت ىئـــدى

ــشىغا ــتهپ يى ــاالم مهك ــسۈس ،ب ەئپ
ــۇجهھهتتىكى ــيىن ب ــقاندىن كى توش
.ەئندىشهم كۈنـسېرى ېئـشىپ بـاردى
باالم قوش تىل باشالنغۇچ مهكتىپىدە

ـــدۇ ـــڭ. وئقۇي ـــۇ مهكتهپنى گهرچه ب
قـوش تىـل مهكـتهپ" ۋىۋىسكىسىدا 

ـــارل" ـــسىمۇ ب ـــق بول ىقدەپ يىزىقلى
ـــــــــــدا دەرســـــــــــلهر خهنزۇتىلى
ۆئتۈلگهنلىكتىن ائدەتتىكى كىـشىلهر

دەپ"خهنزۇ مهكتهپ " بۇ مهكتهپنى
ــدۇ ــڭ. ائتاي ــهۋەبتىن باالمنى ــۇ س ش

ۇئيغـــــۇرچه ســـــاۋاتىنى ائىلىـــــدە
چىقىرىــشقا مهجبــۇر بولــدۇم، ەئممــا
ــلهن مهكتهپــته ۇئيغــۇرچه يېزىــق بى
ــدىن ــشىش پۇرســىتى بولمىغان ۇئچرى
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لغۇالرنىائتـا-كېيىن ۇئيغۇرچه سـۆز
-يېزىش،چۈشىنىشته ۋە ۇئيغۇر تىـل

يىزىــــق سهۋىيىــــسىنى داۋاملىــــق
ائشۇرۇشتا قىيىنچىلىـق خېلـى ېئغىـر

ـــدىكهن ـــلهن مهن. بولى ـــۇنىڭ بى ش
باللىرىمغـــــا قىممهتلىـــــك بۇيـــــۇم
سۈپىتىدە مىراس قالدۇرۇپ قويۇشنى

،"ىئز "وئيلىغان قىممهتلىك كىتابالر 
،"ائنـايۇرت " ، "وئيغانغان زېمىن"
التجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال"

قاتارلىق نۇرغۇن"...............خېنىم
كىتابالر مهندىن كىـيىن قالـسا توپـا
بېسىپ، بىر بۇلۇڭـدا بويـۇن قىـسىپ

بـــالىلىرىم ،! ھه؟-تـــۇرۇپ قـــاالرمۇ
ــۇت ــان مهھم ــا تونۇتق ــى دۇنياغ بىزن
قهشــقىرى، يۈســۈپ خــاس ھاجىــپ،
لۇتپـــۇلال مۇتهللىـــپ، ائبـــدۇخالىق
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ۇئيغـــــۇر، ائبـــــدىرىھىم ۆئتكـــــۈر،
ـــــــــۈ ـــــــــۇھهممهتائبدۇش كۈر م

ـــن ـــم،........... ىئمى ـــارلىق ائلى قات
ــــــــسمىنى ــــــــڭ ىئ ەئدىبلىرىمىزنى
ـــدىغان ـــدىغان ۋە ائتىيالماي بىلمهي

بولـۇپ) ھهتتا ېئغزى كهلمهيـدىغان(
ائنا تىلىدا مـۇنتىزىم! ھه؟-چىقارمۇ

تهربىيىلهنمىسه ائنا تىلىدا يېزىلغـان
ـــداقمۇ ـــابالرنى قان ـــك كىت قىممهتلى

 وئقۇپ چۈشىنهلهر؟ 
ــسا مهن  ــاالم چــوڭ بول ــرى ب ىئلگى

ـــــــــــزمهتكه ياخـــــــــــشىراق خى
.وئرۇنلىشاالرمۇ؟ دېگهننى وئياليتتىم
ەئمــدى بــاالم چــوڭ بولــسا ماڭــا ۋە

بوۋىسىغا وئخـشىماي قـاالرمۇ؟-ائتا
.دېگهننى وئياليدىغان بولۇپ قالدىم
ــــاق ــــز وئرت ــــرىيهت، ھهممىمى خهي



44 

تىرىــشچانلىق كۆرســىتىپ مىللهتنىــڭ
ىـزغىنمهدەنىيهت ىئـشلىرىنى ق-پهن

سۆيـــــــــــسهك، ىئزدەنـــــــــــسهك
ـــۇم ـــا چوق ـــك جاۋابق قاناەئتلىنهرلى

مىللىتىمىــز ۈئچــۈن.   ېئرىــشهلهيمىز
ــراڭ ــى ائس ــىزگه بهخــت.ۆئزىڭىزن س

 " …: تىلهپ
مهرىــپهت تــورى: تهھرىرلىگــۈچى

http://www.meripet.orgدىــــــــن 
 .ۇئيغۇر 

 بـــۇ يازمىـــدا تىلغـــا ېئلىنغـــان 
شهخسلهر ۋە ۇئالرنىـڭ ەئسـهرلىرىگه

ەتلىك تـــور ائدرېـــسلىرىمۇناســـىۋ
 : توپلىمى

مۇتهخهسسىـــــسلهر ىئلمىـــــي) "1
 "      ماقالىسى

http://www.un.org/esa/socdev/
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unpfii/documents/E_C19_2008_

7.pdf           

ــــكۇتناب) 2  ــــوۋ س ــــور ت -دوكت
-تـوۋە سـكۇتنابب(كهڭگېس خانىم 

 ) :         كهڭگېس
http://www.neiu.edu/~duo/skut

nabb.htm 

بۇ يازمىنىـڭ ائپتـورى تهۋسـىيه) 3
:       قىلغان بىر ماقالىنىڭ ائدرېسى

http://bbs.diyarim.com/read.ph

p?tid=30697 

ائپتورنىــــــــڭ ىئلگىرىكــــــــى) 4
يازمىلىرىغا قارىتا ىئنكـاس يېزىلغـان

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

 - 15ائينىڭ -2يىلى -2009
 كۈنى

ـــدىن(   ـــېچ كىم ـــالىنى ھ ـــۇ ماق ب
ـــىنى ـــورىماي، مهنبهس ـــسهت س رۇخ
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-fpage-

2.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

ـــارلىق  ـــا4خـــانىم قات  نهپهر دۇنياغ
ـــــــان مۇتهخهس ـــــــسلهرتونۇلغ سى

-21يىلـــــى -2008تهييـــــارالپ، 
ــدىن  ــان-2ائپرېل ــايغىچه ېئچىلغ م

ب(بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشـكىالتى 
يهرلىــــك مهســــىلىلهر"نىــــڭ ) د ت

نۆۋەتلىــك داىمىــي-7توغرىـسىدىكى 
دا دوكالت قىلغـان" سۆھبهت يىغىنى

ــــــــــزچه30 ــــــــــك ىئنگلى  بهتلى
مۇتهخهسسىــــــــسلهر ىئلمىــــــــي"

ـــــسى ـــــۇنىنى" ماقالى ـــــڭ مهزم نى
بـۇ. شنى داۋامالشـتۇرىمهنتونۇشتۇرۇ
قىسمى تۆۋەندىكى تـور-1يازمىنىڭ 
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 : بهتلىرىدە بار
http://bbs.salkin.cn/read.php?t

id-54612-fpage-0-toread--

page-2.html  

-2يىلى ب د ت ھهر يىلى -1999
ــۈنىنى -21ائينىــڭ  ــق"ك خهلقائرالى

قىلىــپ بېكىــتكهن" ائنــا تىــل كــۈنى
-2000بولۇپ، پۈتۈن دۇنيا خهلقى 

يىلىدىن باشالپ بۇ كۈننى ھهر يىلـى
ــدۇ ــته. خــاتىرىلهپ كېلىۋاتى ــۇ ھهق ب

تىلىم بلوگبۇس نىڭ تۆۋەندىكى-ائنا
تور بېتىدە بىـر قىـسىم ۇئچـۇرالر بـار

 : ىئكهن
http://anatilim.blogbus.com/lo

gs/35011024.html  

مهن وئقـۇرمهنلهردىن بـۇ ۇئچــۇرنى
ــــشنى ــــۇپ چىقى ــــتىم وئق ــــر قې بى
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شــــۇنداقال. هنتهشــــهببۇس قىلىــــم
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

ــالن قىلىــشىنى ۈئمىــد قىلىــم .هنېئ
مېنىڭچه ۇئيغۇرالر ھـازىر مۇشـۇنداق
ــــــايىن ــــــاائلىيهتكه ىئنت ــــــر پ بى

 . ېئھتىياجلىق
  يېقىندىن بۇيان مېنىـڭ كـۈنلىرىم

ــت ــايىن تى ــدە-ىئنت ــق ىئچى تىتچىلى
بۇنــداق بولۇشــىدىكى. ۆئتۈۋاتىــدۇ

ــا تىلنىــڭ يهرلىــك ســهۋەب، مهن ائن
مىللهت ماائرىپىدىكى رولى ھهققىـدە
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ــ ــالالرنى كۆرگهن سېرى،يېڭــى ماتېرىي
ائنا تىل مهسىلىسىدە ھازىر ۇئيغۇرالر
ــڭ نهقهدەر ــان ەئھۋالنى دۇچ كېلىۋاتق
ـــــــــــــــــــــانلىغىنى، نهقهدەر يام
ــــــسېرى ــــــى بارغان خهتهرلىكلىگىن

مهن. چوڭقۇرالپ ھـېس قىلىـۋاتىمهن
تېـز-مۇشۇ خىلدىكى يازمىالرنى تېـز

ـــنى ائرزۇ ـــا يولالش ـــارالپ تورغ تهيي
ـــل ـــۇ يى ـــساممۇ، ب ـــان بول قىلىۋاتق

يان خىزمىتىم باشقىچهكىرگهندىن بۇ
جىددىي ھالهتكه كىرىپ قېلىـپ، بـۇ

ــز ــالىلهرنى تې ــقا-ماق ــز تهييارالش تې
ـــــپ ـــــشتا قىينىلى ـــــت چىقىرى ۋاقى

نۇرغــۇن تورداشــالر ۆئز. قېلىــۋاتىمهن
بىز قانـداق قىلىـشىمىز"ىئنكاسلىرىدا 

مهن بـــۇ. دەپ ســـوراپتۇ" كېـــرەك
ـــدا ـــدىنقى يازمىلىرىم ـــوائلغا ائل س
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يهنـــــى. ائزراق جـــــاۋاب بهردىـــــم
ـــولىنى ـــڭ ي ـــۇرالر يهھۇدىيالرنى ۇئيغ
تۇتۇپ، ۆئزى دۇچ كېلىۋاتقان بۇ بىـر
كهسكىن مهسىلىنى قانۇنىي ۋاسـتىالر
ـــۇپ ـــشقا ۇئرۇن ـــق ھهل قىلى ائرقىلى

بۇنىڭ ۈئچۈن ىئشنى. بېقىشى كېرەك
ائلدى بىلهن ائللىقاچان يېزىلىپ ۋە
ــرا ــا ىئج ــان، ەئمم ــپ بولغ ماقۇللىنى

ـــانۇنالرنى ىئ ـــان ق ـــراقىلىنمايۋاتق ج
.قىلدۇرۇشــــتىن باشــــالش كېــــرەك
ــۈن ــۇرالر ۈئچ ــار، ۇئيغ ــدىن ناچ ائن

ــانۇن  ــسىز ق ــى-پايدى  بهلگىلىمىلهرن
ـــۇقىرى بالـــداقتىن باشـــالپ ەئڭ ي
ۆئزگهرتىش يولىدا ىئش ېئلىپ بېرىش

پۈتۈن بىر مىللهتنىڭ ائلدىغا. كېرەك
قويۇلغان بىـر مهسـىلىنى بىـر قىـسىم
-كىــشىلهرنىڭ ۆئز ائلــدىغا ائيــرىم
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م ىئــش ېئلىــپ بېرىــشى بىــلهنائيــرى
.ھهل قىلىــــپ بــــولغىلى بولمايــــدۇ
چوقۇم كۈچنى بىرلهشتۈرۈپ، قانۇنىي
يولالر بىلهن بىر تۇتاش ىئـش ېئلىـپ

ــــرەك ــــرىش كې ــــۇقىرىقى. بې مهن ي
ســوالنىڭ باشــقا جــاۋابلىرىنى تېــپىش
ھهققىدە بۇنىڭدىن كېيىنمۇ داۋاملىق

ــنىمهن ــله،. وئيلى ــلهن بىل ــۇنىڭ بى ش
ــارى  ــۇر دىي ــدىكىۇئيغ ۋە چهت ەئل

ـــالرنىڭمۇ، ـــارلىق قېرىنداش ـــقا ب باش
ــــم ــــارلىق بىلى ــــقا ب ــــۇ باش بولۇپم
ەئھلىلىرىنىڭمۇ بۇ جهھهتـته قـاتتىق
.ىئزدىنىپ بېقىشىنى ۈئمىـد قىلىـمهن
ۇئيغــۇر بىلىــم ەئھلىلىــرى ۈئچــۈن

روھىنـى" بىلىمنىڭ زاكىتىنى بېـرىش"
تىكلهش ۋە ۇئنـى جـارى قىلـدۇرۇش

.لـدىپهيتى ھازىر تولـۇق يېتىـپ كه
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ـــۋەرمهيلى يهنه. يهنه ۇئخـــالپ يېتى
ـــۇرۇۋەرمهيلى ـــاراپ وئلت ـــۇر. ق ۇئيغ

ەئمهل ەئھلىلىرىـــــدىنمۇ ۆئزىنىـــــڭ
تارىخىي مهسۇئلىيىتىنى ۆئز ۈئستىگه
ېئلىپ، ۆئزىنىڭ مهمـۇرىي ۋە مىللىـي
بۇرچىنى ائدا قىلىپ، ۇئيغۇر تىلى ۋە
مهدەنىيىتىگه ىئگه بۆلىـشىنى ۈئمىـد

ـــمهن ـــ. قىلى ىھـــازىر ۇئيغـــۇر خهلق
ائلدىغا قويۇلغـان رەسـىم بۇنىڭـدىن
ــزۇ ــڭ خهن ــۇر مىللىتىنى ــيىن ۇئيغ كې
ـــۇ ـــپ، ش ـــاۋاتىنى چىقىرى ـــى س تىل
ـــــڭ ائرقىلىـــــق ۇئيغـــــۇر مىللىتىنى
ىئقتىــسادىي ۋە ىئجتىمــاىئي وئرنىنــى
يۇقىرى كۆتۈرۈش، ۇئيغۇر مىللىتىنـى

لېكىن بـۇ يهنىـال. قۇدرەت تاپقۇزۇش
بىــر پــارچه رەســىم، بىــر دانه گــۈزەل

ـــــــيم. ائرزۇ ـــــــۆرگهن ىئلمى هن ك
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ماتېرىيالالرغــــــا ائساســــــالنغاندا،
ۇئيغــۇرالر ھــازىر ۆئز دىيارىــدا يولغــا
قويۇلۇۋاتقـــان ماائرىـــپ تـــۈزۈمىگه
تايىنىپ تۇرۇپ يۇقىرىقىدەك ائرزۇنى

ۇئنىــــڭ. ەئمهلــــگه ائشــــۇرالمايدۇ
قـوش"ەئكسىچه، ەئگهر ھازىرقىدەك 

داۋاملىـق" تىللىق ماائرىـپ تـۈزۈمى
ــه،  ــا قويۇلۇۋەرس ــڭيولغ ۇئيغۇرالرنى

ىئجتىمــاىئي ۋە ىئقتىــسادىي وئرنــى
تېخىمۇ تۆۋەنلهپ كېتىـپ، ۇئيغـۇرالر
ـــا چۈشـــۈپ ـــۇق وئرنىغ ـــرىم قۇلل يې

ۇئنىڭدىنمۇ يامـان. قېلىشى مۇمكىن
يېرى، ۇئيغۇرالر تىـل ۋە مهدەنىـيهت
جهھهتــــــــــــته پۈتــــــــــــۈنلهي
ائسسىمىلياتــسىيه بولــۇپ كېتىــشى

 يىل ىئلگىرى60بۇنىڭدىن . مۇمكىن
ــودا  ــدى56جۇڭگ ــار ىئ ــلهت ب . مىل
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ھازىر ۇئنىڭـدىن قانچىـسى قالـدى؟
قالغانالرغـــا نـــېمه بولـــدى؟ بولـــسا
جىمجىـــــت وئلتـــــۇرۇپ تـــــۇرۇپ،
ـــۇ ـــۇرۇپ، ب ـــۇپ ت ـــۆزىڭىزنى يۇم ك
ــپ ــر وئيلىنى مهســىلىلهر ۈئســتىدە بى

ــڭ ــولىڭىز. بېقى ــان ي ــازىر مېڭىۋاتق ھ
سىزنى قانداق بىر ائقىۋەتكه، قانداق

قىنىبىر تهقدىرگه ېئلىپ بارىـدىغانلى
ۇئشـــبۇ. تهســـهۋۋۇر قىلىـــپ بېقىـــڭ

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
ــ ــسىم ۇئيغ ــر قى ــدىكى بى ۇر دىيارى
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ائنىـالر ھـازىر بـارلىقىنى ىئـشقا-ائتا
ســـېلىپ، باشـــقىالر بىـــلهن قـــاتتىق

بهس-رىقابهتلىـــشىپ تـــۇرۇپ، بهس
ــــــالىلىرىنى ــــــك ب ــــــلهن كىچى بى
ــلهردە وئقۇشــقا ــدىكى ۆئلكى ىئچكىرى

ـــــــدۇ ـــــــىز. ماڭدۇرۇۋاتى ەئگهر س
ائنىنىـــڭ بىرســـى-ائشـــۇنداق ائتـــا

نىبولسىڭىز، بالىڭىز كېلهر قېتىم سـىز
يــوقالپ قايتىــپ كهلگهنــدە، ۇئنىــڭ
بىــلهن وئبــدان پاراڭلىــشىپ، ۇئنىــڭ
روھىي جهھهتته قانـداق ەئھۋالالرغـا
دۇچ كېلىۋاتقانلىقىنى، ۇئنىـڭ روھىـي
دۇنياســـىدا قانـــداق ۆئزگىرىـــشلهر
بولۇۋاتقانلىقىنى ىئنچىكىلهپ سـوراپ

مهن بــــۇ گهپنــــى ھــــازىر. بېقىــــڭ
ــسىم ــر قى ــان بى ــدە وئقۇۋاتق ىئچكىرى

ر وئقۇغـــۇچىالردىن كهلـــگهنۇئيغـــۇ
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.خهتـــلهرگه ائساســـهن دەۋاتىـــمهن
ـــا ـــان ائت ـــولنى تاللىغ ـــداق ي -بۇن
ۇئ. ائنىالرنىڭ مهقسىتى پهقهت بىـرال

بولسىمۇ بالىسىنى تېخىمۇ ياخـشىراق
جان بېقىش پۇرسىتىگه ېئرىشتۈرۈش،

ــېكىن. بالىــسىنى بهختلىــك قىلىــش ل
ــــۋىتى ــــشىڭىزنىڭ ائقى ــــان ىئ قىلغ

ۆئزىـــــگهبالىڭىزنىـــــڭ نهزىرىـــــدە 
ـــــۇپ ـــــش بول ـــــلىك قىلى زىيانكهش

ــسۇن ــاللىق،. قالمى ــسانالرغا خۇش ىئن
قاناەتچــانلىق ۋە بهختلىـــك ېئلىـــپ
.كېلهلهيدىغان ىئشالر ىئنتايىن كـوپ
سىزگه بهختلىك بولۇپ تۇيۇلغان بىر
ىئشنىڭ باشقىالرغىمۇ شۇنداق بولـۇپ

بىــر ائدەمنىــڭ. تۇيۇلۇشــى ناتــايىن
ڭىئجتىماىئي ۋە ىئقتىسادىي وئرنىنىـ

قانچىلىك يۇقىرى بۆلىشىدىن قهتىئـي
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ـــر ۋىجـــدانلىق ۋە نهزەر، ەئگهر ۇئ بى
غۇرۇرلۇق ائدەم بولىدىكهن، ۇئ ۆئزى
ـــان، ۈئچـــۈن ەئڭ ســـۆيۈملۈك بولغ
ۆئزى ەئڭ قهدىرلهيـــــدىغان بىـــــر
نهرســـىدىن ائيرىلغانـــدا، ۆئزىنـــى
داۋاملىـــق تـــۈردە بهختلىــــك دەپ

ــدە داۋاملىــق. ھېــسابلىيالمايدۇ ۆئزى
.ىك تۇيغۇسى بولمايـدۇتۈردە بهختل

مۇشۇ نۇقتىدىن ېئلىپ ېئيتقاندا، ھهر
ـــۈن ـــڭ تهقـــدىرى پۈت ـــر ائدەمنى بى
ـــــلهن ـــــدىرى بى ـــــڭ تهق مىللهتنى
ـــدۇ ـــان بولى .چهمبهرچـــاس باغالنغ
ـــسىدىن، ـــدا ۆئز ائىلى ـــبۇ يازمى ۇئش
ۆئزىنىــــڭ مىللىــــي جهمىئيهتــــتىن
ــالىالر دۇچ ــدىغان ب ــپ وئقۇي ائيرىلى
كېلىــــدىغان بىــــر قىــــسىم يامــــان

ــۋە ــدۇائقى ــان قىلىنى ەئگهر. تلهر باي
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-ســىز ائشــۇنداق بىــر بالىنىــڭ ائتــا
ائنىسى بولسىڭىز، بۇ يازمىنى چوقـۇم

 . بىر قېتىم وئقۇپ بېقىڭ
ــشىالنماي ــالى ياخ ــڭ ھ   مىللهتنى
ــر ەئزاســىنىڭ ــڭ ھهر بى ــۇرۇپ، ۇئنى ت

شـۇڭا. ھالى مهڭگۈ ياخـشىالنمايدۇ
ــسىنىڭ ھــالىنى ياخــشىالش ۆئز ائىلى

ا، مىللهتنىـڭۈئچـۈن يـول تاللىغانـد
ھالىنى ياخشىالش ۈئچـۈن بىـر يـول
تېپىشنىڭ ۇئنىڭدىنمۇ مۇھىم، ھهتتـا
ــۇپ ەئڭ مــۇھىم ىئكهنلىكىنــى ۇئنتۇل

ــــرەك ــــلىق كې ــــۇ. قالماس ــــا ب مان
يهھــــۇدىيالر يهكــــۈنلهپ چىققــــان

مهن. ســاۋاقالرنىڭ بىرســى-تهجــرىبه
ــگه  ــدا ۆئزى ــارىم"يېقىن دەپ" 722ت

ـــــر ـــــان بى ـــــۇس قويۇۋالغ تهخهلل
قوپه ېئـشهك، وئيغـان،"ۇئكىمىزنىڭ 
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دېـــــگهن" قۇيـــــاش كۆتۈرۈلـــــدى
مــاۋزۇلۇق بىــر يازمىــسىنى وئقــۇپ

ۇئنىڭدا ىئلگىرى سـۈرۈلگهن. چىقتىم
ىئـــدىيىلهر ۋە وئتتۇرىغـــا قويۇلغـــان
ــك ــايىتى ەئھمىيهتلى ــاقىرىقالر ناھ چ

ۇئيغۇرالرنىـــڭ نـــۆۋەتتىكى. ىئـــكهن
ــــــاس ــــــا ناھــــــايىتى م ەئھۋالىغ

ــدىكهن ــۇرمهنلهرگه ۇئ. كېلى مهن وئق
زمىنى بىـر قېـتىم وئقـۇپ بېقىـشنىيا

ــمهن ــهببۇس قىلى ــڭ. تهش ۇئ يازمىنى
 : 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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ھۆكۈمران تىلدا ېئلىپ . 2
بېرىلىدىغان ماائرىپنىڭ ماھىيىتى ۋە 

ىئجتىماىئي ۋە _____تهسىرى
تهربىيه جهھهتتىكى -تهلىم

  بىلگهنلىرىمىز-كۆرگهن
 تىلنىڭ مۇھىملىقى) 1(

4ەئســـلىدىكى ماقالىنىـــڭ (  بىـــز 
ماقالىمىزنىــڭ) ائپتــورىنى دېمهكچــى

بــۇ قىــسمىنى يهرلىــك مىلــلهت ۋە ائز
ــى، ــا تىل ــلهر ۆئز ائن ــانلىق مىللهت س
مهدەنىيىتـــى، مىللىـــي كىملىكـــى ۋە

تىلغىنىنى قانـــداقمىللىتىنىـــڭ يـــوقى
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
ــــــزى زەھهرســــــىزلهندۈرۈش مهركى

 detoxification"ىئنگلىـــزچه (
center(" رانـدي" نىڭ دىرېكتـورى

ــــــــور  Randy" (چوۇنچىلل
Councillor ( زېمىننىــڭ"ۆئزىنىــڭ

دېـــگهن" ائۋازى بىزنىـــڭ تىلىمىـــزدا
:ىئلمىي ماقالىسىدە مۇنـداق دەيـدۇ

.بىزنىڭ تىلىمىز يوقـاپ كېتىۋاتىـدۇ"
ــى ــشنىڭ بىرىنچ ــۇ ناچارلىشى ــا ب مان

بىزنىـڭ مىللىـي ھايـاتىمىز. ائالمىتى
ساسـىدامۇنداق تۆت ېئلېمېنتنىـڭ ائ
ەئنـەئنه،: مهۋجۇت بۆلىـشى كېـرەك
قارىـشى،-مهدەنىيهت، قىمـمهت كـۆز

ــــل ــــۆت. ۋە تى ــــۇ ت ەئگهر ســــىز ب
ائساســــنىڭ بىرســــىنى يوقىتىــــپ
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قويسىڭىز، بىزنىڭ مىللىـي ھايـاتىمىز
شـۇنىڭ بىـلهن. چۇۋۇلۇشقا باشاليدۇ

بىز مۇشۇنداق چۇۋۇلۇشنىڭ ائالمىتى
بولغان ھاراقكهشلىك ۋە باشقا ناچـار

 ." لالرغا دۇچ كېلىمىزەئھۋا
 بىــز قــانۇنىي جهھهتــته مۇھــاكىمه
ـــتمه ـــۇرۇن، كېمهي ـــتىن ب يۈرگۈزۈش
ماائرىپتــا زورلــۇق كــۈچى ىئــشلىتىش
ۇئســــۇللىرى، ھهمــــدە ائشــــۇنداق
-قىلىشتىن كېلىپ چىقىـدىغان وئقـۇ

ـــشۇناسلىق ـــۇش ۋە جهمىئيهت وئقۇت
جهھهتتىكــــى يامــــان ائقىــــۋەتلهر
ــــز ــــپ وئتىمى ــــتىدە توختىلى .ۈئس

 ماائرىــــپ دېگىنىمىــــز،كېمهيــــتمه
ـــى ـــا تىلىن ـــڭ ائن ـــا ۇئالرنى بالىالرغ
ۆئگهتمهي، ۇئنىڭ وئرنىغا ھۆكۈمـدار
ـــق ـــۇ ائرقىلى ـــتىش، ش ـــى ۆئگى تىلن
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بالىالرنىڭ ائنا تىلىنى ۇئالرنىـڭ تىـل
ـــشكه ـــدىن چىقىرۋېتى ـــى ىئچى بىلىم

ـــــــــر. قارىتىلغـــــــــان ـــــــــۇ بى ب
ائسمىالتسىيىچىلىك بولـۇپ، ۇئنـداق
ــى ــىته تهن زەخمىلىرىن ــش بىۋاس قىلى

شـــۇنداقال. كهلتـــۈرۈپ چىقىرىـــدۇ
ناھايىتى ېئغىر روھىـي زەخمىلهرنـى،
ۋە ناھايىتى ېئغىر پـسىخولوگىيىلىك،
تىل، چۈشىنىش، ەئسـته قالـدۇرۇش،
ھۆكۈم قىلىش، خۇالسه چىقىرىش، ۋە

)ياكى سهۋەبىنى تېـپىش(ائساسالش 
ىئنگلىـــــــــزچه(ىئقتىـــــــــدارلىرى 

"cognitive ability("
ىتى ېئغىـرجهھهتتىكى، ھهمدە ناھاي

ــپ، تهن ــلهن-ماائرى ســاالمهتلىك بى
مۇناســــــىۋەتلىك ىئجتىمــــــاىئي ۋە
ىئقتىــسادىي زەخمىلهرنــى كهلتــۈرۈپ
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بۇنــــداق زەخمىــــلهر. چىقىرىــــدۇ
يهرلىـك مىلـلهت: مهڭگۈلۈك بولىـدۇ

ـــڭ ـــداق زەخمىلهرنى ـــرى بۇن خهلقلى
تهســــىرىدىن بىــــر ۆئمــــۈر خــــالى

 . بواللمايدۇ
يهرلىــك مىلــلهت ماائرىپىــدا) 2( 

:نىلىــدىغان زوراۋانلىــق كــۈچلهرقوللى
 " ىئدىيه"ۋە " سهۋزە"، "تاياق"

ــــــــــــــــشۇناسلىق ۋە  جهمىئيهت
ماائرىپشۇناسلىق نۇقتىـسىدا تـۇرۇپ،

جوھان"بىز تىنچلىق تهتقىقاتچىسى 
)Johan Galtung" (گـــالتۇڭ

ـــان-1980 ـــا قويغ ـــى وئتتۇرىغ يىل
 خىـل3زوراۋانلىق كۈچىنىڭ مۇنداق 

ارالرھۆكۈمد: شهكلىنى تهسۋىرلهيمىز
بىر وئرتاق مهقسهتكه يېتىش ۈئچۈن

"ىئـــدىيه"ۋە " ســـهۋزە"، "تايــاق"
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ـــارەت  ـــن ىئب ـــل كـــۈچتىن3دى  خى
 . پايدىلىنىدۇ

ــــــــاق  " ــــــــشنىڭ" تاي ىئشلىتى
:مىـــساللىرىدىن مۇنـــداقلىرى بـــار
جىــــسمانىي زوراۋانلىــــق كــــۈچى
-ىئشلىتىش ائرقىلىـق بـالىالرنى ائتـا

ائنىــــسىدىن ائيرىــــپ ەئكېــــتىش،
ــــــا ۆئز ائ ــــــابالىالرغ ــــــى-ن تىلىن

ىئشلهتكهنلىكى سـهۋەبى بىـلهن تهن
جازاسى بېرىش، ياكى ۇئالرغا تامـاق

 . بهرمهسلىك
-1920يىلىـــــــــــدىن -1851  

ـــــا، ـــــان ائرىلىقت ـــــچه بولغ يىلىغى
نورۋېگىيىدىكى وئقۇتقۇچىالر ساائمى
ۋە كۋەن مىللىتىدىن بولغان بالىالرغا
نورۋېگىيه تىلـى ۆئگىتىـشته ياخـشى

، ۇئالرغـــانهتىـــجه قازانغـــان بولـــسا
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ـــۇمچه ـــسىدە قوش ـــات تهرىقى مۇكاپ
شــۇنداقال، ەئگهر. مــاائش بېــرىلگهن

ائنىالر ۆئز-كهمبهغهل بالىالر ۋە ائتا
ــا تىلىنــى تاشــلىۋېتىش بهدىلىــگه ائن
ــــنىش ۋە ــــى ۆئگى ــــورۋېگىيه تىلىن ن
ـــشكه نىـــسبهتهن ائكتىـــپ ىئشلىتى
پوزىتسىيه تۇتقان بولسا، ۇئالر تاماق

ــــيىم ــــا-ۋە كى ــــېچهك مۇكاپاتىغ ك
"سـهۋزە"بۇ خىل ۇئسۇل . رىشكهنېئ

 . ىئشلىتىش، دەپ ائتالغان
ــــدىيه" ــــدىلىنىش" ىئ ــــن پاي دى

مهسىلىسى ۈئستىدە مۇشۇ ماقالىنىـڭ
 . قىسمىدا ائيرىم توختىلىمىز-3

ــي ــى ۋە مىللى ــى، مهدەنىيىت ۆئز تىل
ــــــــدىن پــــــــسىخولوگىيه ۆئزلۈكى
جهھهتتىن ائيرىلىش، ھهمـدە باشـقا

كـىبىر تىل، مهدەنىيهت ۋە كىملىكتى
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ائدەمگه ائيلىنىش كۆپىنچه ەئھۋالدا
ۆئز مىللىتىدىن جىسمانىي جهھهتـته
ـــا ـــسىدە ۋۇجۇدق ـــرىلىش نهتىجى ائي

ــدۇ ــڭ. كېلى ــر دۆلهت ھاكىمىيىتىنى بى
قوپــــــۇپ-مهكتهپــــــته يېتىــــــپ

ــۇنىڭغا ــتهپ ۋە ش ــدىغان مهك وئقۇي
وئخشاش وئرۇنالرنى مهجبۇرى يولغا
قويۇشى، يهرلىك مىلـلهت بـالىلىرىنى

ــدىن  ــدىنۆئز وئيى ۋە ۆئز جهمىئيىتى
ائيرىـــۋېتىش، ۆئز وئيـــى بىـــلهن ۆئز
جهمىئيىتىــدىن ناھــايىتى يىراقتىكــى
وئرۇنغا يۆتكىۋېتىش، بهزىـدە ھهتتـا
ھۆكــۈمران مىلــلهت جهمىئيىتىــدىكى
ــۈرۈپ ــلهردە تۇرغۇزۇشــىنى كهلت ائىلى

ــاردى ــتىش. "چىق ــپ ۆئگى غهرق قىلى
"ىئنگلىــــــــــزچه " (تــــــــــۈزۈمى

submersion education("
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بالىالرنىڭ دەم ېئلىش كـۈنلىرىدىكى 
ۋە وئقــــــۇش ائخىرالشــــــقاندا ۆئز
جهمىئيىتىگه جىـسمانىي جهھهتـتىن
قايتىپ كېلىشىگه كۆپىنچه ەئھۋالـدا

ــدى ــول قويۇل ــۈمهت. ي ــېكىن، ھۆك ل
ـــول ـــداق ىئـــشالرغا شـــهرتلىك ي بۇن
ــداق ــسا بۇن ــدە بول ــدىغان، بهزى قويى
ـــدىغان ـــۈ چهكلهي ـــشالرنى مهڭگ ىئ

-رنى ۆئز ائتـابـالىال. ەئھۋالالرمۇ بار
ائنىسىنىڭ تهسىرىدىن ائيرىۋېتىـشكه
ۇئرۇنىـــــدىغان ىئـــــشالر تېخـــــى

بۇ جهھهتتىكـى—ائخىرالشقىنى يوق
ھازىرمۇ مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتقـان

 . مىسالالر ىئنتايىن كوپ
غهرق قىلىـــــپ ۆئگىـــــتىش) "3(  

نىـــڭ ماائرىپـــشۇناسلىق،" تـــۈزۈمى
ــسمانىي ۋە ــشۇناسلىق، جى جهمىئيهت
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ـــسىخولوگىيىلىك  ـــىپ جهھهتلهردىك
 يامان ائقىۋەتلىرى 

  :ەئركىن سىدىقنىڭ ىئزاھاتى 
"غهرق قىلىپ ۆئگىـتىش تـۈزۈمى "

مهكـتهپ يېـشىدىن: مۇنداق بولىـدۇ
ــر مىلــلهت رايونىغــا ــۇرۇن باشــقا بى ب
كۆچــۈپ بارغــان بــالىالر ائشــۇ يــات
مىلـــــلهت بالىلىرىغـــــا قوشـــــۇلۇپ
وئقۇيدىغان بولۇپ، بۇ بالىالرغا يـات

ائيـــرىم دەرسمىلـــلهت تىلىـــدىن 
 ) ىئزاھات تامام. (بېرىلمهيدۇ

  جىـــــــسمانىي جهھهتتىكـــــــى
ـــــــــــقا ـــــــــــۋېتىش ۋە باش ائيرى

لىرىنى" تاياق"ائسمىالتسىيېىچىلىك 
ىئشلىتىـــــــشنىڭ پـــــــسىخولوگىيه،
چۈشىنىش، ەئسته قالدۇرۇش، ھۆكۈم
قىلىــــش، خۇالســــه چىقىــــرىش، ۋە
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ائساســالش ىئقتىــدارلىرى جهھهتــته،
هھهمــدە تىــل ۋە ماائرىــپ جهھهتــت
ـــار ـــىرى ب ـــانلىق تهس ـــايىن زىي ىئنت
ـــل ۋە ـــڭ تى ـــر مىللهتنى ـــۇپ، بى بول
ـــــــــيهت جهھهتتىكـــــــــى مهدەنى
.ۋەيرانچىلىقىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىـدۇ
ــانچه ــر ق ــداق بى ــز مۇن ــدە بى تۆۋەن
ـــسالالرنى ـــدىكى مى ـــۇقتىالر ھهققى ن

 : تهسۋىرلهپ وئتىمىز
كېمهيــتمه مــاائرىپتىن كېلىــپ] 1[

وئقۇتـۇش نهتىجىـسى-چىققان وئقۇ
 . تىكى يامان ائقىۋەتلهرجهھهت

جهمىئيهت، ىئقتىساد ۋە باشـقا] 2[
ىئجتىمــــاىئي يامــــان ائقىــــۋەتلهر،
مهســــىلهن، يهرلىــــك مىللهتتىكــــى
ـــسىزلىق، ـــسبهتلىك ىئش ـــۇقىرى نى ي
ــــسادىي ۋە ــــرىم، ىئقتى ــــۆۋەن كى ت
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ىئجتىماىئي وئرنىنىـڭ تۆۋەنلىشىـشى،
ــشى ۋە ــلىقتىن ياتلىشى ــي خاس مىللى

. بولۇشىروھىي كېسهللىككه گىرىپتار 
ــــــــۇقىرىقى ىئككىنچــــــــى] 3[ ي

ائقىــۋەتتىن كېلىــپ چىققــان يامــان
ــىلهن، ــۋەتلهر، مهس ــسمانىي ائقى جى
ھاراقكهشــلىك، زىنــاخورلۇق، ۆئزىنــى
ۆئلتـــۈرۈۋېلىش، زوراۋانلىـــق كـــۈچى
ىئشلىتىـشتىن كېلىــپ چىققــان ائدەم

 . وئلتۇرۇش، ۋە باشقىالر
يامـــــان پــــــسىخولوگىيىلىك] 4[

تهپــــتهائقىــــۋەتلهر، بولۇپمــــۇ مهك
قوپـــــۇپ وئقۇيـــــدىغان-يېتىـــــپ

ــــــــۈز بهرگهن ــــــــتهپلهردە ي مهك
 . ېئچىنىشلىق ەئھۋالالر

  : ەئركىن سىدىقنىڭ ىئزاھاتى
ـــۇر ـــى ۋە ۇئيغ ـــۇر جهمىئيىت  ۇئيغ
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ـــر قـــانچه ـــۇقىرىقى بى ـــدا ي ھاياتى
ـــۈز ـــۈز بهرگهن ۋە ي ـــلهردە ي جهھهت
.بېرىۋاتقان مىـسالالر ىئنتـايىن كـوپ
ـــڭ ـــت ۋە ماقالىنى ـــقا، ۋاقى شۇڭالش

ى كۆزدە تۇتۇپ، ەئسلىدىكىھهجمىن
ــۇ ــسالالرنى ب ــرىلگهن مى ــدا بې ماقالى
.يهردە تهپــسىلىي بايــان قىلمــايمهن

 ) بۇ ىئزاھات تامام(
 نۇرغـــــۇن بـــــالىالر كۈنـــــدۈزلۈك
-مهكــتهپلهر ۋە مهكتهپــته يېتىــپ

)ياكى ياتاقلىق(قوپۇپ وئقۇيدىغان 
وئقۇتـــۇش-مهكتهپلهردىكـــى وئقـــۇ

-جهريانىــدا يــاكى ائشــۇنداق وئقــۇ
تۇشنىڭ سهۋەبى بىـلهن ۆئز ائنـاوئقۇ

ــــاكى ــــسمىنى ي ــــر قى ــــڭ بى تىلىنى
بۇنداق. ھهممىسىنى يوقىتىپ قويىدۇ

ـــر ەئۋالد دەۋرى ـــدە بى ـــشالر بهزى ىئ
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بـۇ جهھهتـته. ىئچىدىال يـۈز بېرىـدۇ
بــۇ. دۇنيـادا مىڭلىغـان مىــسالالر بـار

ــان ــالىالر وئقۇغ ــىله ب ــى مهس يهردىك
مهكتهپنىــــڭ قانــــداق مهكـــــتهپ

ــدە ەئمهس ــى. ىئكهنلىكى ــۇ يهردىك ب
-ائساسلىق مهسىله مهكتهپنىڭ وئقۇ

وئقۇتۇش نىشانى بالىالرغـا ائنـا تىـل
ائساسىدا باشـقا تىلنىمـۇ ۆئگىتىـشمۇ
يــاكى ائنــا تىلنــى ۇئالرنىــڭ تىــل
ىئقتىــدارى قاتارىــدىن كېمهيتىــشمۇ،

بالىالرنىـڭ ۆئز ائنـا. دېگهن نۇقتىـدا
ـــتهھكهم ـــاقالش ۋە مۇس ـــى س تىلىن

ــ ــنى بى ــي قىلدۇرۇش ــقتهرەققى ر ېئنى
نىـــشان قىلغـــان ائساســـتا ۇئالرنـــى
ــق ــوش تىللى ــهۋىيىلىك ق ــۇقىرى س ي
ـــيىلهپ ـــپ تهربى ـــشىلهردىن قىلى كى

لـــېكىن،. چىقماســـلىقتا-چىقىـــش



75 

ـــــتمه ـــــسىيىچىلىك كېمهي ائسمىالت
ماائرىـــپ تـــۈزۈمى ھـــازىرغىچه ۋە
ھــــازىرمۇ يهرلىــــك ۋە ائز ســــانلىق
مىللهتلهردىن كېلىـپ چىققـان گـاس

ــۇلىقى ياخــشى ائڭلىما ــدىغانۋە ق ي
ــــلىق ــــڭ ەئڭ ائساس وئقۇغۇچىالرنى

وئقۇتـــۇش ۇئســـۇلى بولـــۇپ-وئقـــۇ
ەئنەئنىـــۋى مهكـــتهپلهر،. تۇرماقتـــا

ھهمدە بالىالر باشـالنغۇچنى ۆئز ائنـا
تىلىدا باشالپ، ھۆكـۈمران تىلـدىكى
ــدە ــۇقىرى كۆتۈرۈلگهن ــسى ي سهۋىيى
ـــىنىپىغا ـــل س ـــۈمران تى ـــۇ ھۆك ائش

ۆئتكۈنچى وئقۇتۇش"يۆتكىلىدىغان 
ــس ــان" ىپروگراممى ــا قويغ ــى يولغ ن

ـــلهت ـــك مىل ـــۇ يهرلى مهكتهپلهردىم
بالىلىرىنىــــڭ ۆئز ائنــــا تىلىــــدىكى
سهۋىيىسى ىئنتـايىن ناچـار ھـالهتته
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شۇڭالشقا ۇئالر ائنا تىلىنى. تۇرماقتا
ــاكى ــشلىتهلمهيدۇ، ي ــدە ىئ ۆئز ۆئيى
بولمىـــسا ائنـــا تىلىنـــى ۆئزىنىـــڭ
.بالىلىرىغــا ۆئتكــۈزۈپ بېرەلمهيــدۇ

ۈرۈپ چىقارغانماائرىپ تۈزۈمى كهلت
تىل جهھهتتىكى ائسمىالتسىيىچىلىك
دېگىنىمىز، مۇشۇنداق ائسمىالتسىيگه
ـــالىلىرى ـــشىلهرنىڭ ب ـــان كى ۇئچرىغ
ــــى ــــا تىلن ــــرى ائن ــــاكى نهۋرىلى ي
.ۆئگهنمهيــدۇ، دېگهننــى كۆرســىتىدۇ
بۇنداق كىشىلهر تىل جهھهتته باشـقا
بىـــــــر مىللهتـــــــكه مهجبـــــــۇرى

 . ۆئزگهرتىلىدۇ
لـــدىكى كېمهيـــتمه ھۆكـــۈمران تى

ـــۇ ـــىدىن-وئق ـــنى ۆئز بهش وئقۇتۇش
ۆئتكــۈزگهن يهرلىــك بــالىالر بىلىــم
ېئلىش ۋە باشقا روھىـي جهھهتـلهردە
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.ناھايىتى ېئغىر زىيانالرغا ۇئچرىـدى
بۇنــــداق زىيــــانالرنى كهلتــــۈرۈپ
ـــان نهرســـه دەل ائشـــۇنداق چىقارغ

يهرلىـك. ماائرىپ تۈزۈمىنىڭ ۆئزىدۇر
بــالىالر كــۆپىنچه ەئھۋالــدا مهكــتهپ

ــى ــدىكىىئچ ــىرتىدا كهڭ داىرى  ۋە س
ــــدۇ .ناچــــار مــــۇامىلىگه دۇچ كېلى
ماائرىپــــشۇناسلىق، تىلــــشۇناسلىق،
پسىخولوگىيه ۋە جهمىئيهتشۇناسلىق
ســـــاھهلىرىدە ېئلىـــــپ بېرىلغـــــان
تهتقىقــاتالر بــۇ نــۇقتىنى كۈچلــۈك

مــــاففى. دەرىجىــــدە ىئــــسپاتلىدى
يىلىـدىكى بىـر-2001تهھرىرلىگهن 

ەكىتــــابتىكى نۇرغــــۇن ماقــــالىلهرد
كۆرسىتىلىشىچه، تىلنىـڭ يوقىلىـشىغا
سهۋەبچى بولغان بىر نهرسه كۆچمهن
ـــسا ـــه بول ـــر نهرس ـــۇش، يهنه بى بول
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ـــۇ وئقۇتۇشـــتىن-مهكتهپتىكـــى وئق
تــسۇى بىــلهن توللهفــسون. ىئبــارەت

يىلــدىكى بىــر-2004تهھرىــرلىگهن 
كىتابتـــا پۈتـــۈن دۇنيـــا مىقياســـىدا
ېئلىپ بېرىلغـان ىئلمىـي تهتقىقـاتالر

ـــىدا مۇ ـــۈنائساس ـــر يهك ـــداق بى ن
ــىلهپ چىقىلغــان ــر يــات: خۇالس بى

تىلدىكى ائساسىي ىئپادىلهرنى تېخى
تولۇق ۆئگىنىپ بواللمىغـان بالىالرغـا
ــسه، ــدا دەرس ۆئتۈل ــات تىل ــۇ ي ائش
يــــالغۇز بــــۇ بالىالرنىــــڭ وئقــــۇش
نهتىجىسى بىلهن چۈشـىنىش، ەئسـته
قالدۇرۇش، ھۆكـۈم قىلىـش، خۇالسـه
چىقىـــــــــرىش، ۋە ائساســـــــــالش

ــدار ــشىگهىئقتى ــۇق يېتىلى لىرىنىڭ تول
ــڭ ــاي، ۇئالرنى ــپال قالم ــى يېتى دەخل

ــــى،-ۆئز ــــان تونۇش ــــگه بولغ ۆئزى
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غــــۇرۇرى، روھىــــي جهھهتتىكــــى
ــــۇ ــــى ۋە وئق ــــۇش-تىنچلىق وئقۇت

ـــشىش ـــۈك قاتنى ـــا ۈئنۈمل جهريانىغ
 . قابىلىيىتىگىمۇ دەخلى يېتىدۇ

 نۇرغۇن تهتقىقـات نهتىجىلىرىـدىن
شۇ نهرسه ىئنتايىن ېئنىـق بولـدىكى،

 تىللىـــــــق بالىالرنىـــــــڭقـــــــوش
ــــۇۋەپپهقىيىتىنى ــــك م ائكادېمىيىلى
ائلــدىن مۆلچهرلهشــته، باشــقا ھهر
قانداق ائمىلالرغا قارىغاندا، ۇئالرنىڭ
دەســلهپته دەرســلهر ۆئز ائنــا تىلىــدا
وئتىلىدىغان مهكتهپته قـانچه ۇئزۇن
ــــــۇھىم رول ــــــانلىقى ەئڭ م وئقۇغ

بــــۇ ائمىــــل يهرلىــــك. وئينايــــدۇ
ۋە ىئقتىسادىيمىللهتنىڭ ىئجتىماىئي 

وئرنىدىنمۇ مۇھىم بولۇپ، ھۆكـۈمران
ــك ــزىلگهن يهرلى ــاكى ېئ ــان ي قىلىنغ
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ــــــــڭ ــــــــلهت وئقۇغۇچىلىرىنى مىل
ـــىدا ـــداق بولۇش ـــستىقبالىنىڭ قان ىئ
ــالقىلىق رول وئينايــدۇ ــايىن ھ .ىئنت
ھازىر ەئڭ ناچار ماائرىپ نهتىجىـسى

غهرق قىلىـــــــــپ ۆئگىـــــــــتىش"
دا وئقۇۋاتقــــــان" پروگراممىــــــسى
رىـسىدا كۆرۈلۈۋاتقـانوئقۇغۇچىالر ائ

بولـۇپ، بۇنـداق وئقۇغۇچىالرغـا ائنــا
ــاكى ــدۇ، ي ــال ۆئتۈلمهي ــا زادى ــل ي تى
بولمىـــسا ائنــــا تىـــل پهقهت بىــــر
قوشۇمچه دەرس تهرىقىسىدە ائزراقـال

يېڭى زېلالنـدىيه ماائرىـپ. وئتىلىدۇ
مىنىـــستىرى وئرۇنالشـــتۇرغان بىـــر
ىئلمىــــي تهتقىقــــات نهتىجىــــسىگه

ـــالنغاندا، پهقهت ھ ـــۈمرانائساس ۆك
ــدىغان  ــپ بېرىلى ــدىال ېئلى غهرق"تىل

ائز سانلىق" قىلىپ ۆئگىتىش تۈزۈمى
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مىلـــلهت وئقۇغـــۇچىلىرى ۈئچـــۈن
ۈئنۈمى ەئڭ تۆۋەن بولغان وئقۇتۇش

ــــــۇلى ىئــــــكهن تومــــــاس. ۇئس
)Thomas (ـــــــوللېر ـــــــلهن ك بى
)Collier  (2002- 210000يىلى

 ىئنگلىزچه قوش-نهپهر ىئسپانىيىچه
ســتىدىنتىللىــق وئقۇغــۇچىلىرى ۇئ

ـــان كهڭ ـــپ بارغ ـــك-ېئلى  كۆلهملى
ــر ــداق بى ــدىن مۇن ــي تهتقىقاتى ىئلمى

ــان ــۈن چىقارغ ــل: يهك ــات تى ــر ي بى
مهكتىپىدە وئقۇغان وئقۇغۇچىالرنىـڭ
ــــداق ــــسىنىڭ قان ــــۇش نهتىجى وئق
ــــلهپته ــــڭ دەس ــــشىنى ۇئالرنى بۆلى
دەرسلهر ۆئز ائنا تىلىدا وئتىلىـدىغان
مهكتهپته قـانچه ۇئزاق وئقۇغـانلىقى

ــــد ــــۇنى. ۇبهلگىلهي ــــدىن ش بۇنىڭ
ـــك ـــدۇكى، يهرلى ـــشقا بولى كۆرۈۋېلى
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مىلــلهت وئقۇغۇچىلىرىنىــڭ ماائرىپتــا
ــــشىنى كهلتــــۈرۈپ ــــۇپ بۆلى مهغل
ــهۋەب ــۇھىم س ــدىغان ەئڭ م چىقىرى

"غهرق قىلىــپ ۆئگىــتىش تــۈزۈمى"
 . دىن ىئبارەت

ــــرى ــــلهت خهلقلى ــــك مىل   يهرلى
توغرىسىدىكى نۇرغۇن ستاتىستىكىالر
شـــــــۇنى كۆرســـــــىتىدۇكى، ۇئالر
ىئجتىماىئي ۋە ىئقتىسادىي جهھهتـته
ــــــا ــــــۆۋەن وئرۇنغ ــــــايىتى ت ناھ

ـــۈرۈلگهن ـــداق. چۈش ـــڭ بۇن ۇئالرنى
وئرۇنغا چۈشۈپ قېلىشىنى كۆپلىگهن
تارىخىي، جۇغراپىيىلىك، ىئجتىماىئي،
سىياسىي، مهدەنىي، تىل ۋە ماائرىپ
ـــۈرۈپ ـــالر كهلت ـــى ائمىل جهھهتتىك
ــــۆپىنچه ــــسىمۇ، ك ــــان بول چىقارغ

ى ياكى ھازىرقىەئھۋالدا ۆئتمۈشتىك
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مۇستهملىكىچىلىككه ۇئچراش بىـلهن
ـــك ـــسىمۇ، يهرلى ـــىۋەتلىك بول مۇناس
مىلــــلهت خهلقلىرىنىــــڭ بۈگــــۈن
ائشـــۇنداق تـــۆۋەن ىئجتىمـــاىئي ۋە
ــــا چۈشــــۈپ ــــسادىي وئرۇنغ ىئقتى
قېلىـــشىدا بارغانـــسېرى مـــۇھىم رول
وئيناۋاتقان نهرسـه يولغـا قويۇلغـان
ماائرىپ تۈزۈمى، بولۇپمۇ كېمهيـتمه

پ تــۈزۈمى، يهنــى ھۆكــۈمرانماائرىــ
ــلهت ــى يهرلىــك مىل ــدىكى تىلن وئرۇن

وئقۇتـۇش تىلـى-ماائرىپىدىكى وئقۇ
 . قىلىپ ىئشلىتىش بولۇۋاتىدۇ

ــا مىقياســىدا، ھــازىر   پۈتــۈن دۇني
يهرلىــــك مىلــــلهت ۋە ائز ســــانلىق
مىللهت بالىلىرى ېئغىر تهن جازاسىغا
ۇئچراۋاتقــــان، تــــامىقى كهمچىــــل

هتـــتىنبولۇۋاتقـــان، جىنـــسىي جهھ
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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

ســـــــاالمهتلىك-بالىلىرىـــــــدا تهن
ــــسمانىي ــــر جى ــــى ېئغى جهھهتتىك

.ۈرۈپ چىقىرىـدۇزەخمىلهرنىمۇ كهلتـ
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

ېئغىــــــر. ەئھــــــۋالى قاتــــــارلىقالر
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ـــــــــسمانىي ـــــــــدىكى جى دەرىجى
زەخىملىنىشلهردىن يهنه مۇنـداقلىرى

ھاراقكهشلىكتىن كېلىپ چىققـان: بار
ســــــاالمهتلىك ۋە باشــــــقا بهدەن
مهسىلىلىرى، وئي ىئچىدە ائيـالالرنى
ۋە بــالىالرنى خــارالش، زىنــاخورلۇق،
ۆئزىنـــى ۆئلتـــۈرۈۋېلىش ۋە جىنـــايى
ىئــشالر بىــلهن شــۇغۇللىنىدىغانالرنىڭ

ـــــۇ ـــــسبىتىنىڭ ي ـــــشىنى قىرى بۆلى
بىــر قىــسىم دۆلهتــلهردە،. قاتــارلىقالر

ماائرىـــپ سىستېمىـــسى، بولۇپمـــۇ
ــدەك ــاقلىق مهكــتهپلهر، يۇقىرىقى يات
ەئھـــــۋالالرنى پهيـــــدا قىلغـــــۇچى
بىۋاسىته، ەئڭ مـۇھىم ۋە ائساسـلىق

 . سهۋەب ىئكهنلىكى ىئسپاتالندى
  كۆپىنچه ەئھۋالدا تهن ۋە روھىـي
ــپ ــى ماائرى جهھهتتىكــى زەخمىلهرن
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.ۈزۈلمىـــسى كهلتـــۈرۈپ چىقىرىـــدۇت
دەىــردرە جــوردان رەســمىي ماائرىــپ
ـــلىققا ـــي خاس ـــسىنىڭ مىللى تۈزۈلمى
كۆرسهتكهن تهسـىرى ۈئسـتىدە كهڭ

 كۆلهملىك ىئلمىي تهتقىقات ېئلىپ-
ـــــــــــپ،  ـــــــــــى-1988بېرى يىل

:تۆۋەندىكىلهرنى يهكۈنلهپ چىققـان
ــــسپاتلىدىكى،" ــــۇنى ىئ ــــارىخ ش ت

ــپ ــالردىن قاڭقى ــسادىي ائساس ىئقتى
ققان كۈچلهرنىڭ تهسىرى، ھهمدەچى

يهرلىك مىللهت خهلقىنى ۆئز ماكـانى
ــاددىي ــدىغان م ــاغالپ تۇرى ــلهن ب بى

تـاراج قىلىنىـشى-بايلىقالرنىڭ تـاالن
ۇئالرنىــــڭ مىللىــــي مهدەنىيىتىنــــى
يوقىتىپ تاشلىدى، ھهمدە ۇئالرنىـڭ
ېئسىل مىللىـي خاسـلىقىنىڭ وئرنىغـا
ــار ــى ناچ ــك مىللهتلهرن ــۇ يهرلى ائش
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ــــلهت  ــــپ كۆرســــىتىدىغانمىل قىلى
يـالغۇز. سهلبىي وئبرازنى دەسسهتتى

ــڭ ــك مىللهتنى ــۇالرال ەئمهس، يهرلى ب
مىللىـــي خاســـلىقى بىـــلهن مىللىـــي
ــــان ەئڭ زور ــــى يوقاتق مهدەنىيىتىن
كۈچلهرنىـــڭ بىرســـى مهكتهپـــتىن

ائشـــــۇنداق." ىئبـــــارەت بولـــــدى
ماائرىپنىـــڭ تهســـىرىگه ۇئچرىغـــان
ن،نۇرغۇن بالىالر ۆئزىنىڭ ائنا تىلىدى

ـــــــدىن، ۆئز ـــــــي مهدەنىيىتى مىللى
ـــي ـــڭ مىللى ـــسىدىن ۋە ۆئزىنى ائىلى
جهمىئيىتىــــــــدىن مهڭگۈلــــــــۈك

 . ۋىداالشتى
ـــلىرى ۋە-1800  ـــڭ باش يىللىرىنى

-1900وئتتۇرىلىرىـــدىن تارتىـــپ 
يىللىرىنىــڭ وئتتــۇرىلىرىغىچه بولغــان
ائرىلىقتا بىر يهرلىك مىللهت، يهرلىك
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دۆلهت، يــــاكى يهرلىــــك خهلقنــــى
ـــوقى ـــسىتىنىتهلتۆكـــۈس ي تىش مهق

ائشـــكارا ېئـــالن قىلغـــان-وئچـــۇق
مىـــــسالالر ســـــاناپ تـــــۈگهتكىلى
ــــدە كــــوپ .بولمايــــدىغان دەرىجى

يىلـى-1999مهسىلهن، مىللوي نىڭ 
بايـان قىلىــشىچه، كانـادا ھۆكــۈمىتى
ــاقلىق ــادادىكى يات ــگهن كان بهلگىلى
مهكتهپلهرنىـــڭ رەســـمىي نىـــشانى

ىئنـــــــدىائنلىقالر مهسىلىـــــــسىنى"
.بولغـــان" شتهلتۆكــۈس ھهل قىلىـــ
كانــادادىكى: "ۇئالر مۇنــداق دېــگهن

ھهر بىــــر ىئنــــدىائنلىق دۆلهتنىــــڭ
سىياسىي قۇرۇلمىسى ىئچىـگه كىرىـپ
بولمىغۇچه، ىئندىائنلىقالر مهسىلىسى
ــۇچه، ــۇپ بولمىغ ــۈنلهي ھهل بول پۈت
ھهمـــــدە كانـــــادا ھۆكۈمىتىنىـــــڭ
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ىئندىائنلىقالر باشقارمىسى پۈتـۈنلهي
ـــز ـــدۇرۇلمىغىچه، بى ـــدىن قال ەئمهل
بۇنداق ماائرىـپ سىياسـىتىنى يولغـا

." قويۇشنى ھهرگىزمۇ توختاتمايمىز
ـــــشلىك ـــــگه چۈشىنى   ھهممهيلهن
بولغان سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن، ھـازىر
ھــېچ قانــداق دۆلهت يــاكى ماائرىــپ
ـــى ـــر مىللهتن ـــۇم بى ـــرى مهل وئرۇنلى
يــوقىتىش، يــاكى ۇئنىڭغــا زەخــمه
يهتكۈزۈش، ۋە ياكى ۇئنى باشقا بىـر

يالنـــدۇرۇش غهرىزىنـــىمىللهتـــكه ائ
ـــــا-وئچـــــۇق ـــــكارا وئتتۇرىغ ائش
لېكىن، ائشۇ دۆلهت بىـر. قويالمايدۇ

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

ــــ ــــڭقىلى ــــق ۇئ دۆلهتنى ش ائرقىلى
ائشـــۇنداق بىـــر غهرىـــزى بـــارلىقىنى

ــدۇ ــايقىۋالغىلى بولى ــر. ب ــۇرۇنقى بى ب
ائشكارا ھالدا ېئلىـپ-قهدەر وئچۇق

بېرىلغان ىئشالر بىـلهن سېلىـشتۇرۇش
ائرقىلىق، بىز مۇشـۇنداق بايقاشـالرغا
ــدىلىنىپ ــانچه ۇئســۇلدىن پاي ــر ق بى

ھۆكــۈمران وئرۇنــدىكى. ېئرىــشتۇق
ك مىللهت ۋە ائز سـانلىقتىلنى يهرلى

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
تهتقىقـات پـاكىتلىرىەئمىلى ىئلمىي 

مهسـىلهن،(ائرقىلىقمۇ ىئـسپاتالنغان 
ــــڭ  ــــدىكى-1953ب د ت  نى يىلى

ــــارلىق ــــا قات ــــا ۋە ماگگ دوكالتىغ
ــــڭ  يىلىــــدىكى-2004ائپتورالرنى

مۇتهخهسسىــــــــسلهر ىئلمىــــــــي"
بىــــز). غــــا قــــاراڭ" ماقالىــــسى

 ائپتـورىنى4ەئسلىدىكى ماقالىنىڭ (
ــى ــاراليمىزكى،) دېمهكچ ــۇنى جاك ش

ــــر دۆله ــــپەئگهر بى ــــڭ ماائرى تنى
ەئمهلدارلىرى يـۇقىرىقى ەئھـۋالالرنى
بىلىپ تۇرۇپ، ھۆكۈمران وئرۇنـدىكى
تىلنى يهرلىك مىللهت ۋە ائز سـانلىق
مىللهت بالىلىرىنىڭ ائساسلىق دەرس
ـــى قىلىـــپ ىئـــشلىتىش ۆئتـــۈش تىل
ماائرىپ سىياسىتىنى داۋاملىق يولغـا
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ـــداق سىياســـهتنى ـــدىكهن، بۇن قويى
ـــــــق ر ـــــــشنى داۋاملى ەتۆئزگهرتى
-قىلىدىكهن، ائنالىتىـك، ىئجتىمـاىي

تىلــشۇناسلىق، جهمىئيهتــشۇناسلىق
ــپ ــشۇناسلىق، ۋە ماائرى ۋە سىياسهت
سىياسىتىنى ائنالىز قىلىش نۇقتىـسىدا
تۇرۇپ قـاراپ، ۇئالردا بىـر مىللهتنـى
يــوقىتىش، يــاكى ۇئنىڭغــا زەخــمه
يهتكۈزۈش، ۋە ياكى ۇئنى باشقا بىـر
ــڭ ــدۇرۇش غهرىزىنى ــكه ائيالن مىللهت
بــارلىقىنى ناھــايىتى كۈچلــۈك ھالــدا

 . مۇەييهنلهشتۈرگىلى بولىدۇ
  ائشــۇنداق دۆلهت ھۆكۈمىتىنىــڭ
بىر مىسالى كانادا ھۆكۈمىتى بولـۇپ،

ىئنــدىائنلىقالر ىئــشلىرى"ۇئالرنىــڭ 
ــسى ــېقىن" باشقارمى ــر ەئســىرگه ي بى

ىئنـــــدىائنلىق"ۋاقىــــت ىئچىـــــدە 
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بالىالرنىـــڭ پـــاراۋانلىقى ۋە ياخـــشى
شى ۈئچۈن ىئش ېئلىـپتهربىيه كۆرۈ
ـــــرىش ـــــتىدا" بې ـــــسى ائس باھانى

ــۈن ــوقىتىش ۈئچ ــدىائنلىقالرنى ي ىئن
بۇ باشـقارما ەئڭ. ىئش ېئلىپ بارغان

 . يىلى تاقالغان-1986ائخىرى 
  بۇ يازمىنىڭ ۇئشبۇ قىـسمى مۇشـۇ
ــڭ ــۇپ، ۇئنى يهردە ائخىرالشــقان بول

ــار ــى ب ــى. يهنه داۋام ــڭ كېيىنك ۇئنى
ۋە" ىقىئرقىي قىرغىنچىل"قىسىملىرى 

ىئنسانىيهت ۇئستىدىن ۆئتكـۈزگهن"
 . ھهققىدە بولىدۇ" جىنايهت

وئرخــۇن ۇئيغــۇر:  تهھرىرلىگــۈچى
ـــــــــى ـــــــــور بېت ـــــــــارىخى ت ت

)http://www.orkhun.com(دىـــــن 
 . ياۋۇز
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بۇ يازمىدا تىلغا ېئلىنغان شهخسلهر
ۋە ۇئالرنىــــــــڭ ەئســــــــهرلىرىگه
مۇناســـىۋەتلىك تـــور ائدرېـــسلىرى

 : توپلىمى
نىــــڭ ەئســــلىۇئشــــبۇ يازمى) 1

مۇتهخهسسىـسلهر"مهنبهسى بولغان 
 ":ىئلمىي ماقالىسى

http://www.un.org/esa/socdev/

unpfii/documents/E_C19_2008_

7.pdf  

 : قىسمى-1بۇ يازمىنىڭ ) 2  
http://bbs.salkin.cn/read.php?t

id-54612-fpage-0-toread--

page-2.html  

-2ب د ت     نىڭ ھهر يىلـى ) 3  
خهلقائرالىــق«كــۈنىنى -21ائينىــڭ 

ـــــۈنى ـــــل ك ـــــا تى ـــــپ» ائن قىلى
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 ) : ۇئيغۇرچه(بهكىتكهنلىگى 
http://anatilim.blogbus.com/lo

gs/35011024.html  

http://anatilim.blogbus.com/lo

gs/34715312.html  
-2ب د ت     نىــڭ ھهر يىلــى ) 4 

خهلقائرالىــق«كــۈنىنى -21ائينىــڭ 
ـــــۈنى ـــــل ك ـــــا تى ـــــپ» ائن قىلى

 ): ىئنگلىزچه(گى بهكىتكهنلى
http://www.un.org/depts/dhl/la

nguage/index.html  

http://webworld.unesco.org/im

ld / 

قــــوپه ېئــــشهك، وئيغــــان،«) 5  
 : »قۇياش كۆتۈرۈلدى

http://www.bilik.cn/bbs/viewthr

ead.php?tid=21148  
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 قىسىم-3
 

 كۈنى- 1ائينىڭ -3يىلى -2009
   
نبــــۇ ماقــــالىنى ھــــېچ كىمــــدى(

ـــىنى ـــورىماي، مهنبهس ـــسهت س رۇخ
ـــور ـــقا ت ـــدا باش ـــكهرتكهن ھال ەئس
ــــــسىڭىز ــــــالن قىل ــــــلهردە ېئ بهت

 .) بولۇۋېرىدۇ
مهن ۇئشـــبۇ يازمامـــدا كهڭگـــېس

)Kangas ( ــــارلىق ــــانىم قات 4خ
نهپهر دۇنياغـــــــــا تونۇلغـــــــــان
ــــــارالپ، ــــــسلهر تهيي مۇتهخهسسى

-2ائپرېلـــدىن -21يىلـــى -2008
مـــايغىچه ېئچىلغـــان بىرلهشـــكهن

نىــڭ) ب د ت(شــكىالتى دۆلهتــلهر ته
ــسىدىكى« ــك مهســىلىلهر توغرى يهرلى
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نۆۋەتلىــــك داىمىــــي ســــۆھبهت-7
ـــى ـــان » يىغىن ـــالت قىلغ 30دا دوك

ـــــــــــــزچه ـــــــــــــك ىئنگلى بهتلى
مۇتهخهسسىــــــــسلهر ىئلمىــــــــي«

ـــــسى ـــــۇنىنى» ماقالى ـــــڭ مهزم نى
 .  تونۇشتۇرۇشنى داۋامالشتۇرىمهن

  رەســمىي مهزمـــۇننى باشالشـــتىن
ـــلهن ۆئزۈم ـــدى بى ـــۇرۇن، مهن ائل ب

ېقىندا ھېس قىلغان بهزى مهسىلىلهري
ــــپ ــــسقىچه توختىلى ــــتىدە قى ۈئس

مهن يېقىنــدا مهلــۇم بىــر.  ۆئتىــمهن
ـــدىكى ـــدە تۆۋەن ـــور بېتى ـــۇر ت ۇئيغ

بۈگــۈن مهن«: ۇئچــۇرنى وئقــۇدۇم
داڭلىق يـازغۇچىالر بىـلهن بىلـله بىـر

ۇئالر… . ســـورۇندا بولـــۇپ قالـــدىم
ــۇالھىزە ــى م ــوش تىلن ــسىزال ق تۇيۇق

ـــدى ـــشىپ قال ـــڭم. قىلى هن ۇئالرنى
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مۇالھىزىلىرىنىڭ جهۋھىرىنى سىلهرگه
قوش تىل: يهتكۈزۈشنى توغرا تاپتىم

مىللهتنىـــــــــــڭ تهقـــــــــــدىرىنى
ــك ــى كۆرەرلى ــدىغان، يىراقن بهلگىلهي
بىــلهن وئتتۇرىغــا قويۇلغــان، دانــا
تهدبىــر، ھــازىر جهمىئيىتىمىــزدە نــۇر
ــىتىگه ــل سىياس ــوش تى ــڭ ق بهكرىنى
قارشى كۆپلىگهن پىكىر يېغىپ ۇئنـى

بـۇ. ۇزكور، دېيىشتهك ەئھۋالالر بـارت
ۇئالرنىڭ پهقهت مىللىـي ھېسـسىياتى
بــويىچه، قــارىغۇالرچه دېــگهن گېپــى

بـۇنى بىـز يـازغۇچىالر ھـېس. خاالس
قىلىــپ يهتمىــسهك ، ائدەتتىكىكــى
.كىـشىلهر ائســانلىقچه چۈشــهنمهيدۇ
ـــوغرا ـــىتى ت ـــڭ سىياس ـــۇر بهكرىنى ن
ـــز بولغـــان، يهنـــى ھـــازىر مىللىتىمى

ــا ــى س ــاكىيېزىقن ــدۇق ي قالپ قاالم
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ـــگهن ـــدۇق دې ـــۇپ يهم ـــاننى تۇت ن
مهسىلىگه دۇچ كهلـدى، ەئگهر سـهن
كۆرۈنــۈش بــوپ قالغــان يېزىقمىــزنىال
ـــى ـــزۇ تىلىن ـــۇمىز دەپ ، خهن وئقۇت
ــى ــېنىڭ نېنىڭن ــساڭ، س ــكه قاق چهت

ەئگهر سهن بۇ. ياتالر تۇتۇپ يهيدۇ 
ــى ــڭ نېنىڭن ــسهڭ ۆئزۈڭنى ــى بىل تىلن

ھهم.  ۆئزۈڭ تۇتــــــۇپ يهيــــــسهن
ىتىمىز بىـر قىـسىم مىللهتلهردىـنمىلل

ـــدۇ ـــا. ېئـــشىپ كېتى ـــى ۋاقىتت ەئين
رەھمهتلىــــك ســــهيپىدىن ەئزىــــزى
نېمىــشقا يېزىقىمىزنــى التىــن يېزىقــى
ــــزىققه ــــچه يې ائساســــىدىكى ھهرپ
ــــــــــۈنلهي ــــــــــى ، پۈت ۆئزگهرتت
ــن ــڭ بهزى مىللهتلهردى مېىللىتىمىزنى
ــۈن، ــشى ۈئچ ــشىپ كېتى ــزدىن ېئ تې
لـــــېكىن بـــــۇ ياخـــــشى نىـــــيهت
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هر تهرىپىدىن ەئمهلدىنمهركهزدىكىل
بىـز يهنه مۇشـۇ يېزىقىمىزنـى. قالدى

قولالنساق، بۇمۇ بىزنىـڭ ۆئزىمىزنىـڭ
ـــــى ـــــى ەئمهس، ەئرەب ھهرپ يېزىق
ـــــگهن ـــــا كهل .ائساســـــىدا بارلىقق
ەئمــدىلىكته نــۇر بهكــرى ســهيپىدىن
ەئزىزىنىڭ يـولىنى تۇتۇۋاتىـدۇ، مانـا
بـــۇ دانـــا سىياســـىهت، ۇئ بىزنـــڭ

ــى تاپقۇز ــۇرنى تهرەققق ــاقچى،ۇئيغ م
ــش ــان قىلى ــى قۇرب ــا يېزىقىمىزن ەئمم
ــق ــۇ ائرقىلى ــاقچى، ب ــق قىلم ائرقىلى
كېيىنكى ەئۋالدالرغا ياشاش پۇرسىتى
قالـــدۇرماقچى، نـــۇر بهكـــرى ھـــازىر

چهت ەئلنىـــــــڭ"خهنزۇالرنىـــــــڭ 
ائرتــۇقچىلىقىنى ىئگىــلهپ ۆئزىمىزنــى
ــاپقۇزۇش، ــاق ت ــدۈرۈپ، رون كۈچلهن
ــــز ــــى ۆئزىمى ــــڭ مېغىزىن ۆئزىمىزنى
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هن مۇساپىـسىنى قايتـادېگ" چېقىش
بېسىپ ، بىز ۇئيغـۇرالرنى يېزىقتىكـى
ائچچىـــق قىـــسمهتلهردىن بىـــراقال
قۇتقۇزماقچى، ەئگهر ۇئيغۇرالر يېزىق
ۆئتكىلىدىن جايىـدا ۆئتـۈپ كهتـسه
قالدى ىئشالر كېيىنكىلهرگه ائمانهت،
ــپ ــڭ ائجايى ــۇر بهكرىنى ــۇ ن ــا ب مان
ـــا ـــلهن يولغ ـــك بى ـــى كۆرەرلى يىراقن

ــان سىياســىتى ــۇ.قويغ ــۇالر ب ــا ب  مان
ـــــي ـــــازغۇچى ، ەئدەب ـــــق ي داڭلى

ــرى ــدچىلىرىمىزنىڭ پىك …».  تهنقى
شهخسىيلهرنىڭ ىئسمى ۋە باشقا بىر(

مهن.)  قىسىم جايلىرى قىسقارتىلدى
ـــدىن بـــۇ ۇئچـــۇرنى وئقـــۇپ بولغان
كېـــيىن، بىـــرەر ھهپـــتىگىچه بىـــر
ىئنتايىن مـۇرەككهپ روھىـي ھـالهت

ــۈم ــدە ۆئتت ــشنى.  ىئچى ــاله يېزى ماق
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ــــالداۋامال ــــۇم زادى ــــقا قول شتۇرۇش
.ناھايىتى كۆپ وئيالندىم.  بارمىدى

ۇئيغـــۇرالر ىئچىـــدىكى بىلىمـــى ەئڭ
يـــۇقىرى كىـــشىلهرنىڭ بىـــر قىـــسمى
بولغـــان ۇئيغـــۇر يازغۇچىلىرىنىـــڭ

»قــوش تىللىــق ماائرىــپ«بهزىلىــرى 
.مهسىلىسىگه مۇشۇنداق قارايـدىكهن
تۆۋەن قاتالمالردىكى يېڭى ماائرىـپ

ۈزۈپ چىقىپ ىئجـراسىياسهتلىرىنى ت
قىلىۋاتقــــــــان ۇئيغــــــــۇر ەئمهل
ەئھلىلىرىدىن نېمىنـى ۈئمىـد قىلىـش
ــــــــــى ــــــــــۇمكىن؟  ائدەتتىك م

 پۇقراالردىنچۇ؟ 
 وئيــــــالپ باقــــــسام، ۇئيغــــــۇر
ـــتهپلهردە ـــي مهك ـــدىكى ائلى دىيارى
ۇئيغۇر تىلىنى ىئشلىتىشنى ەئمهلدىن
قالــــــــدۇرۇش تهكلىپىنــــــــى ەئڭ
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ــا ــۇر وئتتۇرىغ ــر ۇئيغ ــلىپىدە بى دەس
ـــ ـــان ىئ ـــم.  كهنقويغ ۇئ ائدەم بىلى

ـــۇ، ـــاكى ەئمهل ەئھلىم ـــۇ ي ەئھلىم
.ۇئنىــــسى ماڭــــا ېئنىــــق ەئمهس
ــشىنىڭ مهن ۇئشــبۇ ىئــشقىلىپ ۇئ كى
يازمامدا تونۇشتۇرۇپ ۆئتـكهن چهت
ەئللهردىكــــى تــــارىخىي پــــاكىتالر،
تارىخىي تهجـرىبه سـاۋاقالر، يهرلىـك
ـــل ـــا تى ـــاائرىپى ۋە ائن ـــلهت م مىل
-متوغرىسىدىكى ھازىرقى زامان ىئلىـ

ــــۇ ــــدە ب ــــرى، ھهم پهن نهزەرىيىلى
ــانۇن ــق ق ــى خهلقائرالى -جهھهتتىك

كېلىشىملهردىن ائنچه خهۋىـرى يـوق
مېنىـڭ.  بىر ەئرباب ىئكهنلىكى ېئنىق

ۇئيغـــۇر دىيـــارىكىائڭلىـــشىمچه، 
باشالنغۇچ مهكتهپ ھهتتا يهسلىدىن

نـى»قـوش تىللىـق تهربىـيه«تارتىپ 
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يولغا قويۇش سىياسىتىنى دەسـلهپته
كۆتۈرۈپ چىققان كىشىمۇ بىر يۇقىرى
دەرىجىلىـــك ۇئيغـــۇر ەئمهل ەئھلـــى

ائڭلىــسام ۇئ كىــشى ھهتتــا.  ىئــكهن
تۇڭگانالرنىڭ ۆئز تىلـى«بىر يىغىندا 

ىـــر ائيـــرىميـــوق، لـــېكىن ۇئالر ب
مىللهتقـــۇ؟ مهن ۇئيغـــۇرچىنى تـــازا
دېگهندەك بىلمهيمهن، ەئممـا مهنبـۇ

دېگهنـگه وئخـشاش» بىر ۇئيغۇرغۇ؟
 . سۆزلهرنى قىلغانىكهن

-2 ۋە -1  مهن ۇئشبۇ يازمامنىڭ 
قىسمىدا تهسـۋىرلهپ ۆئتكىنىمـدەك،
ــلهردە ــسىم دۆلهت ــر قى ــادىكى بى دۇني
ماائرىــپ ۋاسىتىــسىدىن پايــدىلىنىپ

للهتلهرنــــــــــــىيهرلىــــــــــــك مى
ــوقىتىش ــپ ي ــسىيه قىلى ائسسىمىليات

يىللىرىنىــــــڭ-1800ىئــــــشلىرى 
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باشــــلىرىدىال باشــــالنغان بولــــۇپ،
ــۇنداق ــا ائش ــلهر مان ــۇن مىللهت نۇرغ
سىياســـــهتنىڭ قۇربـــــانى بولـــــۇپ

ھهتتا ھـازىر دۇنيـادا ەئڭ.  كهتكهن
ــانىلىدىغان ــۇپ س ــار دۆلهت بول ىئلغ
ائمېرىكـــا بىـــلهن كانـــادامۇ ەئينـــى

ۆلهتلىرىــــــــدىكىۋاقىتتـــــــا ۆئز د
ـــۇنداق ـــا ائش ـــدىائنلىقالرنى مان ىئن

بــۇ يهردە.  ۋاســىته بىــلهن يوقاتقــان
مهن وئقـــــــۇرمهنلهرگه ائبـــــــرال

ائمېرىكا ىئندىائنلىرى«خانىمدىنىڭ 
دېـگهن» تهقدىرىدىن وئيلىغـانلىرىم

يازمىــــسىنى بىــــر قېــــتىم وئقــــۇپ
ۇئ. چىقىــشىنى تهشــهببۇس قىلىــمهن

ماقالىنىـڭ تــور بهت ائدرېــسى مۇشــۇ
يۇقىرىقى بىر.  ازمىنىڭ ائخىرىدا باري

ائبـــــــــــــزاس ۇئچـــــــــــــۇردىن
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كۆرىــۋالغىنىمىزدەك، ھـــازىر ۇئيغـــۇر
دىيارىـــدىكى بىـــر قىـــسىم كىـــشىلهر
ــالالش ــى ت ــداق ىئكك ــى مۇن ۆئزلىرىن
يولىــدىن پهقهت بىرســىنىال تالالشــقا

ــدىكهن ــۇر، دەپ قاراي ــڭ: مهجب ۇئنى
بىرى ائنا تىلنى ساقالپ قېلىش، يهنه

دىكى نـاننى سـاقالپبىرى بولسا قولى
لـــېكىن، پۈتـــۈن دۇنياغـــا.  قـــېلىش

تونۇلغــان، پۈتــۈن دۇنيــا ېئتىــراپ
ـــــر ـــــۇ بى ـــــدىغان، ب د ت م قىلى
ــان مهســلىھهتچى ســۈپىتىدە قاراۋاتق
كهڭگــېس خــانىم ۆئزىنىــڭ پۈتــۈن
ۆئمرىنى يهرلىك مىللهتنىڭ ائنا تىلى
ـــۈن ـــاتالر ۈئچ ـــدىكى تهتقىق ھهققى

ەئگهر«سهرپ قىلىپ، ەئڭ ائخىرىدا 
سىنىپتىن تارتىـپ-1ز باشالنغۇچ سى

ۆئز ائنـــــــــــــا تىلىڭىزنـــــــــــــى
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ۆئگهنمهيدىكهنــسىز، ســىز ۆئز ائنــا
تىلىڭىزدىنمــــــــۇ ائيرىلىــــــــسىز،
ــدە ــسىز، ھهم ــۇ يوقىتى مىللىتىڭىزنىم
»قولۇڭىزدىكى نانـدىنمۇ ائيرىلىـسىز
ــر خۇالســىگه دېگهنــگه وئخــشاش بى

ەئگهر كهڭگېس خانىمنىـڭ.  كهلگهن
ــــــۇ ــــــى تېخىم ــــــم ىئكهنلىكىن كى

ــس ــسىڭىز،تهپ ــى بول ىلىيراق بىلمهكچ
.قىسمىنى وئقـۇڭ-1ۇئشبۇ يازمىنىڭ 

ەئگهر ىئنگلىزچىنــى بىلــسىڭىز مۇشــۇ
يازمىنىـــڭ ائخىرســـىدا بېــــرىلگهن
كهڭگــېس خانىمنىــڭ تهرجىمــالىنىمۇ

بهزى دۆلهت.  كــــــۆرۈپ بېقىــــــڭ
قـــــوش تىللىـــــق«ھۆكۈمىتىنىـــــڭ 

توغرىــــسىدا، ھهمــــدە» ماائرىــــپ
لنـىيهرلىك مىللهت بالىلىرىغا ائنا تى

ــدىغان ــپ چىقى ــدە كېلى ۆئگهتمىگهن
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يامان ائقىـۋەتلهر توغرىـسىدا ېئلىـپ
ــــي ــــداق ىئلمى ــــېچ قان ــــان ھ بارغ

ۇئنـــــداق.  تهتقىقـــــاتلىرى يـــــوق
.قىلىشنىمۇ ائنچه خـاالپ كهتمهيـدۇ
ـــېكىن ۇئالر يهرلىـــك مىللهتلهرنـــى ل
ائسسىمىلياتسىيه قىلىـشتا ناھـايىتى

ساۋاقالرغا ىئگه بولۇپ،-زور تهجرىبه
بـۇ جهھهتـته دۇنيـا بـويىچهۇئالرنى 

ــــگه، ــــهۋىيىگه ىئ ــــۇقىرى س ەئڭ ي
ــدۇ ــشكه بولى ــازىرغىچه.  دېيى مهن ھ

وئقۇغــان قــوش تىللىــق ماائرىــپ،
يهرلىك مىللهت ماائرىپى ۋە ائنا تىل
ـــاله ۋە ـــي ماق ـــسىدىكى ىئلمى توغرى
ــــــــــا ــــــــــڭ مهزمۇنىغ كىتابالرنى
ائساسالنغاندا، ھازىر ۇئيغۇر دىيارىدا

ـــر ق ـــان بى ـــا قويۇلۇۋاتق ـــسىميولغ ى
ـــــۇر ـــــۈزۈملىرى ۇئيغ ـــــپ ت ماائرى
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ــاۋاتىنى ــل س ــزۇ تى ــڭ خهن بالىلىرىنى
ــڭ ــېكىن، ۇئالرنى ــدۇ، ل ــۇق چىرى تول
بىلىــم ائساســىنى ھهرگىزمــۇ نورمــال
تولۇقسىز ۋە تولۇق وئتتۇرا مهكـتهپ

شــۇنىڭ.  سهۋىيىــسىگه ائپىرالمايــدۇ
بىــلهن ۇئالر جۇڭگــو جهمىئيىتىــدە
يـــات مىللهتـــلهر بىـــلهن ھهرگىزمـــۇ

هلمهي، پهقهت خهنــــزۇرىقابهتلىــــش
ـــۆۋەن ـــان ت ـــىته قىلغ ـــى ۋاس تىلىن
دەرىجىلىــــــــك خىــــــــزمهتلهرگىال
ـــۇپ ـــن بول ـــدىغان ائدەملهردى ياراي

ۆئزلىرىنىــڭ ائنــا. يېتىــشىپ چىقىــدۇ
.تىلــدىن تولــۇق ســاۋاتى چىقمايــدۇ
شۇنىڭ بىلهن ۇئالر ۆئزىنىڭ بالىلىرىغا
ائنا تىل بىلهن ۇئيغۇر مهدەنىيىتىنـى

نىڭ بىلهنشۇ. ۆئتكۈزۈپ بېرەلمهيدۇ
ۇئيغۇر تىلـى ۋە ۇئيغـۇر مهدەنىيىتـى
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كهڭگــېس خــانىم ۋە ب د.  يوقايــدۇ
مۇتهخهسسىسلهر ىئلمىي«ت     نىڭ 

ــــــسى ــــــي» ماقالى دىكــــــى ىئلمى
نهزەرىيىلهرگه ائساسالنغاندا، يهسلى

يىللىقىـــدىن-1ۋە باشـــالنغۇچنىڭ 
ـــــنىال ـــــات تىل ـــــالپ پهقهت ي باش
ۆئگىــتىش، ھهمــمه دەرســلهرنى يــات

، يـات مىلـلهت بىـلهنتىلدا ۆئتـۈش
ــــى ــــلهت مهكتهپلىرىن يهرلىــــك مىل
ــلهت ــك مىل بىرلهشــتۈرۈۋېتىش، يهرلى
ــــپ ــــته يېتى ــــالىلىرىنى مهكتهپ -ب

وئقۇيـــدىغان ياتـــاقلىق مهكتهپنـــى
يولغا قويۇش ائرقىلىـق ۇئالرنىـڭ ۆئز
ائنا تىل مۇھىتىدا ياشاش پۇرسىتىنى
يوق قىلىۋېتىش، ائنا تىلنى مهكـتهپ
ىىئچىـــــدە چهكـــــلهش، بـــــالىالرن

كىچىكىدىن باشالپال ۆئز ۆئيىدىن ۋە
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ۆئز مىللىـــــي رايونىـــــدىن يىـــــراق
جــايالردىكى يــات مىلــلهت رايونىغــا
ـــل ـــات تى ـــۇش، ي ـــپ وئقۇت ەئۋەتى
ـــجه ـــك نهتى ـــىدا كۆرۈنهرلى وئقۇتۇش
ــــــۇچىالرنى ــــــهتكهن وئقۇتق كۆرس
مۇكاپاتالش، يـات تىـل وئقۇتۇشـىدا
ـــــان ـــــشى بولغ ـــــسى ياخ نهتىجى
ــاردەم ــسادىي ي ــڭ ىئقتى مهكتهپلهرنى
ـــرىش ۋە ـــتۈرۈپ بې ـــدارىنى ۆئس مىق
ۇئالرنىــــڭ مهكــــتهپ شــــاراىتىنى
ـــق ياخـــشى باشـــقىالرنىڭكىدىن جى
ــار ــر قات ــارلىق بى ــرىش قات ــپ بې قىلى
ــى ــك مىللهتن ــر يهرلى ــشالر دەل بى ىئ
ائسسىمىلياتسىيه قىلىپ يوقىتىشنىڭ
كهم بولسا بولمايدىغان خۇرۇچىدىن

 . ىئبارەتتۇر
  بهزى قېرىنداشــــــــــــلىرىمىز ۆئز
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ۇئيغۇر ماائرىپىنى بهرپا«رىدا يازمىلى
ــــش ــــدەك ســــۆزلهرنى» قىلى دېگهن

ــشلىتىدىكهن ــنىڭچه . ىئ ــۇر«مې ۇئيغ
دەيـدىغان» ماائرىپىنى بهرپا قىلىش

ـــۇت ەئمهس ـــش مهۋج ـــۇر. ىئ ۇئيغ
يىلالردىال ائللىقاچـان-50ماائرىپى 

مېنىـــڭ.  بهرپـــا بولـــۇپ بولغـــان
ــشىمچه، ائشــۇ چاغــدىال ســابىق بىلى

ىيىلىنىـــپســـوۋېت ىئتتىپاقىـــدا تهرب
كهلگهن بىر وئقۇتقۇچىالر قوشۇنىنىڭ
ــڭ ــۇر ماائرىپىنى ــلهن ۇئيغ ــۈچى بى ك
سهۋىيىـــسى جۇڭگـــو جهمىئيىتىـــدە
.خېلــى يــۇقىرى وئرۇننــى ىئگىلىــگهن

ـــــــى مهن شـــــــىنجاڭ-1978 يىل
ـــپ ـــۇل قىلىنى ـــىتېتىغا قوب ۇئنىۋېرس
ۈئرۈمچىــــگه كهلگهنــــدە، ۇئيغــــۇر
دىيارىــدىكى بــارلىق باشـــالنغۇچ ۋە
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هرنىـــڭ ھهممىـــسىوئتتـــۇرا مهكتهپل
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

ـــدا دەرس ۆئ ـــۇر تىلى ـــدىغانۇئيغ تى
كۈچلـــۈك ۇئيغـــۇر وئقۇتقـــۇچىلىرى
ــان ىئــكهن ــلهن قوشــۇنلىنىپ بولغ بى

ائشۇ وئقۇتقۇچىالرنىڭ بىرسى ماڭـا(
ـــى بهرگهن، مهن ەئڭ ـــا دەرس فىزىك
ــــل ــــدىغان ۋە ەئڭ قايى ھۆرمهتلهي
بولغــــان وئقۇتقۇچىالرنىــــڭ بىــــرى
بولغان ۇئستازىم غاپپـار ائبـدۇلغېنى

ــق .  ىئــدى ەئگهر مهن«مهن داۋاملى
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ـــ ـــگهنچهت ەئل ـــپ كهتمى گه چىقى
بولسام، ائشۇ غاپپار ائكا ۇئچرىغـان
ــان ــۇ ۇئچرىغ ــسىزلىككه مهنم ائدالهت

.، دەپ وئياليتــــــتىم»بــــــوالتتىم
ائلدىنقى كـۈنى مهن بـۇ ائكىمىزنىـڭ

 يېـشىدا73فېۋرال كـۈنى -24مۇشۇ 
ۈئرۈمچىدە ۋاپات بولغىنىنى ائڭالپ،

ــــايغۇردۇم ــــايىن ق ــــايىن. ىئنت ىئنت
ىڭ ياتقان يېرىمهرھۇمن. ائزابالندىم

ـــــاي ـــــته بولغ ـــــڭ.)  جهننهت مېنى
بىلىشىمچه، پۈتـۈن جۇڭگـو بـويىچه
شۇ چاغدا ائلىي مهكتهپـته ۆئز ائنـا
تىلىدا دەرس ۆئتهلهيـدىغان يهرلىـك
مىللهتلهردىن پهقهت ۇئيغۇرالرال بـار

ۇئيغۇر مـاائرىپى ھـازىرغىچه.  ىئدى
نۇرغـــــۇن يـــــاراملىق كىـــــشىلهرنى

مهســــــىلهن، مهن.  يېتىلــــــدۈردى
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»ۇئيغۇرالر دۆت ەئمهس، ەئقىللىـق«
ـــان ـــا ائلغ ـــدا تىلغ ـــگهن يازمام دې
ـــۇر ـــسى ۇئيغ ـــشىلهرنىڭ كۆپىنچى كى
ماائرىپىنىڭ مهھسۇلى بولۇپ، مهنمـۇ

قىسقىسى، ھـازىرقى.  شۇالرنىڭ بىرى
ۇئيغــۇر مــاائرىپىنى بهرپــا«مهســىله 
ھــازىرقى. قىلىــش ەئمهس» قىلىــش

ــۇپ ــا بول ــان بهرپ ــىله ائللىقاچ مهس
 ماائرىپىنىــڭ يــوقبولغــان ۇئيغــۇر

پۈتــۈن ۇئيغــۇرالر دۇچ.  قىلىنىــشى
كهلگهن بىر كهسكىن مهسىله بولـسا،

ـــداپ ۋە« ـــاائرىپىنى قوغ ـــۇر م ۇئيغ
ــېلىش ــاقالپ ق ــارەتتۇر» س ــن ىئب .تى

مهن ھهر بىــــــــــــر ۇئيغــــــــــــۇر
قېرىندىشىمىزنىڭ بۇ ھهقىقهتنى ھـېچ
ــپ ــا ەئســتىن چىقىرى ــداق ۋاقىتت قان

 . قويماسلىقىنى ۈئمىد قىلىمهن
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ــــڭ ەئڭ  مهن ــــدى يازمامنى  ەئم
بېـــشىدا تهســـۋىرلىگهن بىـــر قـــانچه
ۇئيغۇر يازغۇچىالر قىلغـان سـۆزلهرگه

مېــنىڭچه ھــازىر.  قايتىــپ كــېلهي
ۇئيغۇر ماائرىپىدا مىللهتكه ىئنتايىن
ېئغىــر زىيــانالرنى ېئلىــپ كېلىــدىغان
ـــــــۈرۈپ ـــــــۇنچىلىقالرنى كهلت بۇزغ
ــداق ــهن مۇن ــانالر ائساس چىقىرىۋاتق

ۇئيغــۇرالر:  هرۈئچ خىلــدىكى كىــشىل
ـــــرى ەئڭ چـــــوڭ ۈئچـــــۈن خهتى
بولـــۇۋاتقىنى بىرىنچـــى خىلـــدىكى
كىشىلهر بولۇپ، ۇئالر توغرىـسىدا بـۇ
ــق ــيىش مۇۋاپى ــه دې ــر نهرس يهردە بى

شـۇڭا مهن وئقۇرمهنلهرنىــڭ. ەئمهس
ۆئز تهپهككۇرىنى ىئـشقا سـېلىپ، بـۇ
ـــــــرى ـــــــى ۆئزلى ـــــــوش وئرۇنن ب

 . توردۇرىۋېلىشىنى سورايمهن



117 

ى ەئمهل ىئككىنچــــى خىلدىكىــــس
ــــــــــدىن ۋاز ــــــــــۈن ھهممى ۈئچ
ـــــۈن ـــــدىكىغان، ەئمهل ۈئچ كېچى
ھهممىنــــى قۇربــــان قىلىــــدىغان،
سىياسىي، ىئجتىماىئي ۋە ىئقتىسادىي
وئرنى يۇقىرى بولغان بىلهن ساپاسـى
ناھايىتى تۆۋەن، روھىيىتى ناھـايىتى
.چىرىكلىــشىپ كهتــكهن ۇئيغــۇرالر
ــــۆپ ەئمهس ــــانى ك ــــڭ س .بۇالرنى

5وپۇسـىنىڭ ۇئالرنىڭ سانى ۇئيغۇر ن
ــدۇ ــهنتىنىمۇ ىئگىلىمهي ــېكىن. پىرس ل

ۇئالر باشقىالرنىڭ ىئنتـايىن كۈچلـۈك
پايدىلىنىش قورالى بولۇپ، ۇئالرنىـڭ
ــانلىرى ــان زىي ــكه كهلتۈرۈۋاتق مىللهت
ىئنتــــايىن زور، ىئنتــــايىن ېئغىــــر

ــــــدۇ ــــــۈرۈپ.  بولۇۋاتى ۇئالر كهلت
چىقارغان نۇرغۇن زىيانالرنىڭ وئرنىنى
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ـــــــدۇرۇۋا لغىلىكهلگۈســـــــىدە تول
مهن بــــۇ خىلــــدىكى. بولمايــــدۇ

كىــشىلهرگه ھايــاتال بولــسام قــاتتىق
ـــېمهن ـــايىن. غهزەپلىن ـــا ىئنت ۇئالرغ
ــرەتلىنېمهن ــا.  نهپ خــۇدايىم بۇيرۇس

تارىخ ۇئالرنىڭ تېگىشلىك جاجىسىنى
 .  بېرەر

ــــــــــم ــــــــــسى، بىلى   ۈئچىنچى
قهھهتچىلىكىــدە ياشاشــقا مهجبــۇر
بولغان بىـر قىـسىم ۇئيغـۇر ەئمهل ۋە

ــم ەئ ــرىبىلى ــشىلهرنىڭ.  ھلىلى ــۇ كى ب
مېڭىسى يهرلىك مىللهت ماائرىپى ۋە
ــارىخىي ــسىدىكى ت ــل توغرى ــا تى ائن

ساۋاقالر ۋە ھازىرقى زامـان-تهجرىبه
ـــــلهن ـــــرى بى ـــــي نهزەرىيىلى ىئلمى

ــان ەئمهس ــۇ—قورالالنغ ــڭ ب ۇئالرنى
ـــــــا ۋە ـــــــى ۇئچۇرالرغ جهھهتتىك
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بىلىملهرگه ىئگه بولۇش ىئمكـانىيىتى
-ىكى ىئلىـمبۇ جهھهتت.  ائنچه يوق

پهن بىلىمرىــــدىن خهۋىــــرى يــــوق
ــان( ــدە بولمىغ ەئگهر مهن چهت ەئل

ـــز تىلىنـــى ـــسام، يـــاكى ىئنگلى بول
ھازىرقىدەك پۇختا بىلمىگهن بولسام،
مۇشـــــــــۇنداق يازمىلىرىمـــــــــدا
پايدىلىنىۋاتقان ۇئچۇرالرغا ېئرىشىش
).ماڭىمۇ مۇمكىن بولمىغان بـوالتتى

ـــگهن ـــار دې ـــارالر ب ـــانىيىتى ب ىئمك
مۇ ۇئالر بۇنداق بىلىمـلهرگهتهقدىردى

شـۇنداق.  ائنچه قىزىقىپ كهتمهيدۇ
تۇرۇقلـــــۇق، بـــــۇ خىلـــــدىكى ھهر
ــــــرى ــــــك ەئمهل ەئھلىلى دەرىجىلى

»قــوش تىللىــق ماائرىــپ«باشــقىالر 
ىئـــشىدا تـــۈزۈپ چىققـــان خاتـــا
اليىھىلهرنى پهقهت ۆئز ھېسـسىياتىغا
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يـــــاكى ۆئز خىيالىغـــــا تـــــايىنىپال
ــدۇ ــى ائۋاز ب.  قولالۋاتى ېرىــپۇئالرن

يـــاكى بولمىـــسا،.  تهســـتىقالۋاتىدۇ
دېسه،» دوپپىسىنى ەئكهل«باشقىالر 

.بېشىنى كېسىپ ائپىرىپ بېرىۋاتىـدۇ
ــالنغۇچ ــۇر باش ــىلهن، ۇئالر ۇئيغ مهس
ــلهن ــتهپ بى ــزۇ مهك ــى خهن مهكتهپن
بىرلهشـــتۈرۈپ، ۇئنىـــڭ مـــۇدىرىنى
خهنزۇدىن قىلىش، ۇئيغۇر بـالىلىرىنى
ــــدىن ــــى ۋە ۆئز جهمىئيىتى ۆئز ۆئي

راق جـــــايالردىكى ياتـــــاقلىقيىـــــ
مهكتهپـــته وئقۇيـــدىغان قىلىـــش،

ــالنغۇچ  ــالپ-1باش ــىنىپىدىن باش س
ــشلىتىش، ــنىال ىئ ــزۇ تىلى پهقهت خهن

-3ۇئيغــۇر ېئلىپبهســىنى باشــالنغۇچ 
ـــلىك ـــۆچمىگىچه دەرس ـــىنىپىغا ك س
قىلىپ ۆئتمهسـلىك دېگهنـدەك ھـېچ
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قانداق ىئلمىـي ائساسـى يـوق خاتـا
غـاسىياسهتلهرنى تۈزۈپ چىقىـپ يول

ـــــــدۇ  ـــــــۇقىرىقى(قويۇۋاتى مهن ي
ەئھــۋالالرنى تــوردىكى ىئنكاســالردىن

ـــدىم ـــازىر).  بىل شـــۇ ســـهۋەبتىن ھ
نۇرغـــۇن ۇئيغـــۇر مهكتهپلىرىـــدىكى

ـــۈن  ـــالىالر ۈئچ ـــق«ب ـــوش تىللى ق
ـــپ ـــۆز » ماائرى ـــگهن س پهقهت«دې

»خهنزۇ تىلىنىال ۆئگىـنىش مـاائرىپى
يهنـى ھـېچ.  بولۇپ قالغىلى تۇرۇپتۇ
ان يات تىلـداقانداق ساۋاتى چىقمىغ

باشالنغۇچنىڭ ائساسـىي بىلىملىرىنـى
ۆئگىنىــپ ھهزىــم قىلىــش مــۇمكىن
بولماي، خېلى كۆپ ساندىكى ۇئيغۇر

وئقۇتـۇش-مهكتهپ بالىلىرىنىڭ وئقۇ
پـاائلىيىتى خهنــزۇ تىلىنـى ۆئگىــنىش
ــــالغىلى ــــۇرۇپ ق ــــسىدىال ت سهۋىيى
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ــــر مىــــسالى(تۇرۇپتــــۇ  بۇنىــــڭ بى
ـــــڭ ـــــۇ يازمامنى ـــــۈپىتىدە مۇش س

ــىدىك ــشىمىزنىڭائخىرس ــر توردى ى بى
ـــڭ ـــۆرۈپ بېقى ـــۇ).  ىئنكاســـىنى ك ب

خىلــــدىكى ەئمهل ەئھلــــى ەئمهس
كىشىلهر بولسا ۆئز خىيالىغا ياكى ۆئز
ھېســسىياتىغا تايىنىــپ قااليمىقــان

رەســـمىي بولمىغـــان.  ســـۆزلهۋاتىدۇ
شهخــــسىي ســــورۇنالردا ۇئنــــداق
ــوڭ ــىله چ ــنىڭچه مهس ــسه مې سۆزلى

لــېكىن، ۇئنــداق قاراشــالرنى. ەئمهس
ــۇقىرىي ــدىكى ي ــق ىئچى ــپ، خهل ېزى

نوپۇزى بىـلهن ېئـالن قىلـسا، ۇئنىـڭ
مىللهتــكه يهتكۈزىــدىغان زىيىنىنىمــۇ

مهن بۇ.  تۆۋەن چاغلىغىلى بولمايدۇ
ــنى ــشىلهرنى ەئيىبلهش ــدىكى كى خىل

ـــايمهن ـــسىچه،.  خالىم ـــڭ ەئك ۇئنى
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مېنىڭ ۇئالرغا چوڭقۇر ھېـسداشلۇقىم
لــېكىن مهن ۇئالردىــن قــاتتىق.  بــار

ۇئالرغـــا.  ي تۇرالمـــايمهنائغرىنمـــا
ـــايمهن ـــاي تۇرالم ـــاتتىق ېئچىنم .ق
ــى ــدىغىنىم، يېڭ ــا دەي ــڭ ۇئالرغ مېنى
ــى ــداق ىئــش ىئكهنلىكىن ىئــشنىڭ قان
.چۈشهنمىـــسىڭىز، ۇئنـــى قوللىمـــاڭ

ـــــى تهســـــتىقلىماڭ ـــــوغرا. ۇئن -ت
خاتـــالۇقىنى ۆئزىڭىـــز تېخـــى ھـــېچ
قانداق چۈشىنىپ يهتمىگهن، بـۇرۇن
تــوغرىلىقى ىئــسپاتلىنىپ باقمىغــان
ــپ ــهت قىلى ــى سىياس ــشالرنى يېڭ ىئ
بېكىتمهڭ ھهمدە يولغا قويۇپ ىئجرا

ـــــاڭ ـــــىنى.  قىلم ـــــي ائساس ىئلمى
.  بىلمىسىڭىز، قااليمىقان سۆزلىمهڭ

 مهن ۇئيغــۇر پــاراڭ ســورۇنلىرىدا
ەئڭ كۆپ ىئـشلىتىدىغان سـۆزلهرنىڭ
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مېنىــڭ بــۇ جهھهتــته ھــېچ«بىرســى 
، بولۇپ،»قانداق بىلىمىم يوق ىئكهن

مېنىـــــڭ بۇنـــــداق«يهنه بىرســـــى 
ىئــشالردىن ائنــچه خهۋىــرىم يــوق

بۇ سـۆزلهرنى.  دىن ىئبارەت» ىئكهن
ائمېرىكــا، يــاپونىيه ۋە ياۋروپــادىكى
ـــى ـــان دۆلهتلهردىك ـــي تاپق تهرەققى
.كىشىلهرمۇ ناھايىتى كۆپ ىئشلىتىدۇ
بىلمىگهننـــى بىلمهيـــمهن، دېـــسىڭىز

ھهرگىـز. ھهرگىز يۈزىڭىز تۆكۈلمهيدۇ
ـــىر  ـــا تهس .يهتمهيـــدۇائبرۇيىڭىزغ

ــشىلهر ــڭ ەئكــسىچه ســىزنىڭ كى ۇئنى
ــــۇ ــــز تېخىم ــــدىكى وئرنىڭى كۆڭلى

كىشىلهرنىڭ سىزگه بولغـان.  ۆئسىدۇ
مهن چهت. ھۆرمىتى تېخىمۇ ائشىدۇ

ــــۋانىنى ــــستىرلىق ۇئن ــــدە ماگى ەئل
ائلغىــــچه وئقۇغــــان بىــــر قــــانچه
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ۇئيغـــۇرالردىن بهزى بىـــر ىئـــشالر،
بولۇپمۇ تـارىخىي ىئـشالر توغرىـسىدا

ــورىغ ــوال س ــاۋابنىس ىنىمدا، ۇئالر ج
بىلمىسىمۇ قااليمىقان بىر نهرسىلهرنى
دەپ، ۆئزلىرىنـــى بىلىملىـــك قىلىـــپ
ــشالرنى ــشتقان ىئ ــشكه تىرى كۆرسىتى

مهن ۇئالردىـن ناھـايىتى. ۇئچراتتىم
ــــــــىزلهندىم ــــــــىزنىڭ. ۈئمىدس س

ېئتىراپىڭىزدا سىز ياخشى كۆرىدىغان
ــار ــلهر ب ــشىنىدىغان. ائدەم ــىز  ىئ س
ىز بىــر ىئنتــايىنســ. ائدەملهرمــۇ بــار

مــۇھىم ىئــش توغرىــسىدا مهســلىھهت
ــدا، ــۇپ قالغان ــاج بول سوراشــقا موھت
ســىز قايسىــسىنىڭ قېــشىغا بارىــسىز؟
ســىز ۈئچــۈن قايسىــسىنىڭ قىممىتــى
بهكرەك يـۇقىرى؟  مهن باشـقىالرنىڭ
مېنــى ياخــشى كۆرۈشــىگه قارىغانــدا
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ماڭــا ىئشىنىــشىنى بهكــرەك ەئۋزەل
-3 ەئگهر سـىز يـۇقىرىقى.  كۆرىمهن

خىلـــــدىكى كىـــــشىلهرنىڭ بىـــــرى
بولسىڭىز، سىزمۇ مىللهتنىڭ تهقدىرى
بىلهن مۇناسىۋەتلىك چـوڭ ىئـشالردا
ــــسه بولىــــدىغان ــــقىالر ىئشهن باش
ائدەملهرنىڭ بىرى بولۇشقا تىرىـشىپ

 . بېقىڭ
پرىنـسىپاللىق ىئـشالردا« ۇئيغۇرالر 

ــسىيه بولۇشــى ــي پوزىت ــۇم ىئلمى چوق
دېگهنـــــگه وئخـــــشاش» كېـــــرەك

ـــۆزلهرنى  ـــشلىتىدۇس ـــۆپ ىئ ـــۇ. ك ب
ـــى  ـــش«يهردىك ـــسىپاللىق ىئ »پرىن

دېگهن نېمه، چۈشىنېمسىز؟  ستېفېن
ــوۋېي  ــزچه (ك  Stephen«ىئنگلى
Covey« ( ىئش«ەئپهندى ۆئزىنىڭ

ۈئنۈمى يـۇقىرى كىـشىلهرنىڭ يهتـته
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دېــگهن كىتابىــدا مۇنــداق» ائدىتــى
پرىنسىپ بىلهن قىممهت كـۆز: دەيدۇ

ـــى ـــسىدىكى پهرقن ـــشى وئتتۇرى قارى
پرىنسىپ. ىۋېلىش ىئنتايىن مۇھىمبىل

ــانۇنىيهتلهردىن ــى ق ــز تهبى دېگىنىمى
ۇئ بىز ۈئچـۈن بىـر تاشـقى.  ىئبارەت

نهرسه بولـۇپ، ۇئ ائخىرقـى ھېـسابتا
بىزنىڭ ھهرىكىتىمىزنىڭ نهتىجىسىنىڭ
.قانــــداق بولۇشــــىنى بهلگىلهيــــدۇ
ــز ۈئچــۈن ــشى بى ــۆز قارى قىمــمهت ك

ــىدۇر ــى نهرس ــۇبيېكتىپ.  ىئچك ۇئ س
ـــــــدۇ، ـــــــڭبولى  ھهمـــــــدە بىزنى

ھهرىكىتىمىـــــــزگه يېتهكچىلىـــــــك
مهن.  قىلىـــدىغان رولنـــى ۆئتهيـــدۇ

ــــــــــسىپنى كىــــــــــشىلهرنىڭ پرىن
ــــگه ــــر دەرىجى ــــدىغان بى قهدىرلهي

شـۇنداق.  يېتىشىنى ۈئمىد قىلىـمهن



128 

بولغاندىال سىز ھـازىر ۈئمىـد قىلغـان
نهتىجىگه ېئرىشهلهيسىز، ھهمدە شـۇ
ائرقىلىـــق كهلگۈســـىدە تېخىمـــۇ زور

 ېئرىشىش ۈئچۈنمۇ يـولنهتىجىلهرگه
ۈئنۈملۈك ىئش«مېنىڭ .  ائچااليسىز

قا بېرىدىغان ېئنىقلىمام ەئنه» قىلىش
ھهر بىر ائدەمنىـڭ، جۈملىـدىن.  شۇ

جىنـــايهتچىلهرنىڭمۇ قىمـــمهت كـــۆز
قىمــمهت كــۆز قارىــشى.  قارىـشى بــار

.كىشىلهرنىڭ ھهرىكىتىنـى باشـقۇرىدۇ
پرىنسىپ بولسا ائشۇ ھهرىكهتلهرنىڭ

ـــس ـــىنىنهتىجى ـــداق بولۇش ىنىڭ قان
ــــدۇ ــــزگه.  بهلگىلهي ــــسىپ بى پرىن
ــــڭ ۇئنىڭــــدىن. بېقىنمايــــدۇ بىزنى

يــوق، بىــز ۇئنــى-خهۋىرىمىــز بــارمۇ
ــۇل قىلىمىزمــۇ ــى-قوب ــز ۇئن ــوق، بى ي
يـــــوق، ۇئنىڭغـــــا-يـــــاقتۇرىمىزمۇ
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ــشىنىمىزمۇ ــوي-ىئ ــا ب ــوق، ۇئنىڭغ ي
يوق دېگهنلهرنىڭ قانداق-سۇنىمىزمۇ

ــسىپ ــنهزەر، پرىن ــىدىن قهتىئي بولۇش
.ز رولىنــى جــارى قىلدۇرۇۋېرىــدۇۆئ

ـــــۇپ ـــــۇر تون ـــــۇنى چوڭق مهن ش
يهتتىمكى، كهمتهرلىك بارلىق گـۈزەل

كهمتهرلىـك. ەئخالقالرنىڭ ائنىسىدۇر
ىئشالرنى كـونترول قىلىـدىغىنى بىـز«

ـــــــونترول. ەئمهس ـــــــشالرنى ك ىئ
شــۇڭا بىــز. قىلىــدىغىنى پرىنــسىپ

ۆئزىمىزنى پرىنسىپقا ائتـا قىلىـشىمىز
ـــسا. ، دەيـــدۇ»كېـــرەك  غـــۇرۇر بول

ىئشالرنى ىئـدارە قىلغـۇچى دېـگهن«
بىزنىڭ قىمـمهت كـۆز قارىـشىمىز. بىز

ــــدارە ــــى ىئ ــــڭ ھهرىكىتىمىزن بىزنى
قىلىــــدىغان بولغاچقــــا، بىــــز ۆئز
ھايــاتىمىزنى ۆئزىمىــز خالىغــان يــول
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ــــدۇ ــــساق بولۇۋېرى ــــلهن ياشى ،»بى
ــدۇ ــسىڭىز.  دەي ــۇنداق قىل ــىز ائش س

لـــــېكىن، ســـــىزنىڭ. بولۇۋېرىـــــدۇ
ڭىزنىڭ نهتىجىسىنى سىزنىڭھهرىكىتى

ـــشىڭىز ەئمهس، قىمـــمهت كـــۆز قارى
شۇڭالشــقا.  پرىنــسىپالر بهلگىلهيــدۇ

بىــــز پرىنــــسىپالرنى قهدىرلىــــشىمىز
ەئركىــــن ســــىدىقنىڭ.  (كېــــرەك
قىمـمهت«ىئنگلىـز تىلىـدا : ىئزاھاتى

ــشى ــۆز قارى ــلهن» ك ــۆز بى ــگهن س دې
دېــگهن ســۆزگه بىــرال» قهدىــرلهش«
»value «ــــــــگهن ســــــــۆزنى دې

 ). تىدۇىئشلى
ــۇ ــزاس ســۆزنى ب ــر ائب ــۇ بى   مهن ب
يهرگه نــــېمه ۈئچــــۈن قىــــستۇرۇپ
ـــــڭ ـــــسىز؟  مېنى ـــــدۇم، بىلهم قوي
مهقسىتىم يهنىال مۇنداق بىر نهرسىنى
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كهڭگـېس خـانىم: تهكىتلهپ قويۇش
قاتـــــــــــارلىق خهلقائرالىـــــــــــق
مۇتهخهسسىــسلهر بىــر ۆئمــۈر ېئلىــپ

60كهڭگـېس خـانىم ھــازىر (بارغـان 
 تهتقىقاتالرىئلمىي) ياشتىن ھالقىپتۇ

ائساســـىدا خۇالســــىلهپ چىققــــان
نىـڭ» پرىنـسىپالر«ىئلمىي يهكـۈنلهر 

كونتروللۇقى بىلهن ۋۇجۇدقا چىققـان
ىئشالر بولۇپ، ھازىر ۇئيغۇر دىيارىـدا

قوش«يولغا قويۇلۇۋاتقان ائتالمىش 
ــپ ــق ماائرى ــسا» تىللى ــۈزۈمى بول ت

قىمــمهت كــۆز«بهزى بىــر غهيرىــي 
ــــشى ــــدە» قارى ــــڭ يېتهكچىلىكى نى

ـــىلهردۇر ـــگهن نهرس ـــدانغا كهل .مهي
دىـن» قىممهت كۆز قارىشى«بۇنداق 

ـــڭ ـــان ھهرىكهتلهرنى ـــپ چىقق كېلى
ائقىۋىتىنى كونترول قىلىدىغىنى ائشۇ
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بولغاچقــا، ۇئنىڭــدىن» پرىنــسىپالر«
ـــان ـــستاپلىنىپ بولغ ـــۇرۇن ىئ ائللىب
ائقىــــۋەتلهرگه وئخــــشاش يامــــان
ائقىۋەتلهر كېلىپ چىقىپ، ۇئيغـۇرالر

 . ا ۇئچرايدۇۋەيرانلىقق
 قېتىملىـــق4 مېنىـــڭ ائلـــدىنقى 

يازمامغا قارىتا ۇئيغۇر تور بهتلىرىگه
ــــۇن ــــالردا نۇرغ ــــان ىئنكاس يېزىلغ

بىـز قانـداق قىلىـشىمىز«وئقۇرمهنلهر 
دېگهن سـوالنى كـۆپ قېـتىم» كېرەك

ـــدە.  ســـوراپتۇ مهن ۆئزۈم چهت ەئل
تۇرۇۋېلىــــــپ، ۋەتهنــــــدىكىلهرگه

»رائنداق قىلىڭالر، مۇنداق قىلىڭـال«
ۇئنــداق. دېــسهم مۇۋاپىــق بولمايــدۇ

ــــان ــــسىزلىك قىلغ ــــسام ائدالهت قىل
ـــولىمهن شـــۇڭا مهن ھـــازىرغىچه.  ب

پهقهت قانۇن ىئچىدە تۇرۇپ قىلغىلى
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بولىـــدىغان بهزى ىئـــشالرنىال تىلغـــا
ـــۈم ـــپ ۆئتت ـــى.  ېئلى ـــازىر قىلغىل ھ

بولىدىغان ائشۇنداق ىئشالردىن يهنه
ۇئنىـڭ بىـرى، مېنىـڭ.  ىئككىسى بار

لىــك مىلــلهت مــاائرىپى ۋە ائنــايهر«
ــــــل ــــــارلىق» تى ــــــدىكى ب ھهققى

يــازمىلىرىمنى بىرلهشــتۈرۈپ، بېــسىپ
چىقىرىــشقا قۇاليلىــق بىــر ھــۆججهت

ــــارالپ  ــــپ تهيي ــــىلهن،(قىلى مهس
خهتلىرىنى كىچىك، قۇر ائرىلىقلىرىنى

ـــپ ـــام قىلى ـــسىپ)ىئخچ ـــى بې ، ۇئن
ــپ ــۇر ماائرى ــى ۇئيغ ــپ، ۇئن چىقىرى
ـــشلهۋاتقان بـــارلىق ـــىدە ىئ ساھهس

كىچىك ۇئيغـۇر ەئمهلـدارالرغا-چوڭ
.بىــر نۇســخىدىن يهتكــۈزۈپ بېــرىش
ەئگهر بـــــۇ يـــــازمىالرنى ەئيـــــنهن
تارقىتىش سـىزنى سـهل ەئنـسىرىتىپ
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قويىـدىغان بولــسا، ۇئنىڭــدىكى مهن
ۆئزۈم قوشـــــــقان مهزمۇنالرنىـــــــڭ
ــــــــسىڭىز ــــــــسىنى ېئلىۋەت ھهممى

مېنىــــڭ ىئــــسمىمنى.  بولۇۋېرىــــدۇ
ــــدۇ ــــسىڭىزمۇ بولۇۋېرى .ۆئچۈرۈۋەت

 نهپهر4شــــۇنىڭ بىــــلهن ۇئ پهقهت 
خهلقائرالىـــق مۇتهخخهسىـــسلهرنىڭ
.ماقالىسىنىڭ قىسقارتىلمىسى بولىـدۇ
ــشىڭىز ــپ بېرى ــىزنىڭ ائپىرى ەئگهر س
ــاكى ــق ەئمهس ي ــدەك قۇاليلى دېگهن
ــسىز ەئمهس بولــسا، ۇئنــى ەئندىشى
سىزنىڭ ەئندىـشىگه يولۇقمايـدىغان
ـــاكى تونۇشـــىڭىزنىڭ تونۇشـــىڭىز، ي

. بهرســــۇنتونۇشــــى يهتكــــۈزۈپ
ـــى ـــۇ يهردىك ـــڭ ب ـــشقىلىپ مېنى ىئ
ـــــاائرىپى ـــــۇر م ـــــدىم، ۇئيغ ۈئمى
ــدارالر ــۇر ەئمهل ــىدىكى ۇئيغ ساھهس
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ــر ــالىنى بى ــۇ ماق ــدا ب ھــېچ بولمىغانب
مهن بۇ.  قېتىم وئقۇپ قويغان بولسا

ــــارالش ۈئچــــۈن ــــازمىالرنى تهيي ي
ــــش ــــۇن دەم ېئلى ــــڭ نۇرغ ۆئزۈمنى

ۆئزۈمنىـڭ. كۈنلىرىنى سهرپ قىلـدىم
 ىئنگلىـــزچهكهســـپىي ساھهســـىدە

ىئلمىي ماقـاله يېزىـپ ېئـالن قىلىـش
پۇرسهتلىرىنىڭمۇ بىر قىسمىنى قۇربان

ـــدىم ـــڭ.  قىل ـــۇ يازمىالرنى ـــسا ب بول
ـــساق ـــۇق پايدىالن ـــدىن تول .كۈچى
ــدەك ــدىكى ھازىرقى ــۇر ماائرىپى ۇئيغ
خاتا سىياسهتنى ۆئزگهرتىش ىئشىدا،
ائدەتتىكـــى پـــۇقراالر قىالاليـــدىغان

ن ىئـشالرمۇقىاللمايـدىغا. ىئشالر بـار
بىــر قىــسىم ىئــشالرنى چوقــۇم. كــۆپ

ـــال ـــدارلىرى ائرقىلىق ـــۇر ەئمهل ۇئيغ
شـۇڭا.  ۋۇجۇدقا چىقـارغىلى بولىـدۇ
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ۇئالر ھــــــــــــازىرقى زامــــــــــــان
ــــــــــــــــــــــــشۇناسلىقى، ماائرىپ
جهمىئيهتشۇناسلىقى، تىلـشۇناسلىقى
ۋە پــسىخولويهسى ساھهســىدىكى بــۇ
يېڭــى بىلىملهردىــن خهۋەردار بولــۇپ

 . قالغان بولسا
 بىر ىئش، شـىنجاڭ ماائرىـپ  يهنه

ــازارىتى  ــى -2009ن ــڭ-2يىل ائينى
ائپتونوم رايوننىڭ ۇئزۇن«كۈنى -18

ــپ ىئــسالھاتى ۋە ــك ماائرى مهزگىللى
مـــاائرىپنى تهرەققىـــي قىلـــدۇرۇش

نـى»پىالنىغا پىكىر ېئلىش ۇئقتۇرۇشى
ـــالن قىلىپتـــۇ بـــۇ ۇئقتـــۇرۇش.  ېئ

توغرىسىدا تۆۋەندىكى تور بهتلىرىدە
 : ر بار ىئكهنتهپسىلىي ۇئچۇرال

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

id-60986.html  
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http://bbs.salkin.cn/read.php?t

id-61093.html  
مهن بۇ پاائلىيهتنىـڭ سـهمىمىيلىك
دەرىجىسىنىڭ قانچىلىك ىئكهنلىكىنـى

ـــمهن ـــارىمىزدىكى. بىلمهي ەئگهر دىي
ــــسى ــــق ائممى ــــۇر خهل كهڭ ۇئيغ
ـــهتنى ـــۇ پۇرس ـــه، ب ـــق كۆرس مۇۋاپى

دىن بهرمهي، نۆۋەتتىكى ماائرىپقول
سىياســىتى كهلتــۈرۈپ چىقىرىۋاتقــان
ــــى ــــۋەتلهردىن ۇئالرن ــــان ائقى يام

مهن.  خهۋەردار قىلىپ قويغان بولسا
ــراق ــتىم ســهل ۇئزۇن ــۇ قې ەئســلىدە ب
ۋاقىـــت ســـهرپ قىلىـــپ، ھېلىقـــى

 بهتلىـــك ماقالىنىـــڭ30ىئنگلىـــزچه 
ــدا ــبۇ يازمام ــسمىنى ۇئش ــان قى قالغ

.يلىغان ىئـدىمتولۇق بېرەي، دەپ وئ
لېكىن يـۇقىرىقى پۇرسـهت ناھـايىتى
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مــــۇھىم بولغاچقــــا، مهن ۋاقىتنــــى
بولــسا.  كېچىكتۈرۈشــنى خالىمىــدىم

ــارلىق وئقۇرمهنلهرنىــڭ بــۇ ىئــشقا ب
ــر ــشىنى، پىكى ــددىي قارى تهلهپ-جى

بېرىشكه ائكتىپ قاتنىشىشىنى ۈئمىد
 .  قىلىمهن

ـــــڭ -2   كۈنىـــــدىكى-21ائينى
ــ« ــل ب ــا تى »ايرىمىخهلقائرالىــق ائن

مۇناســـــىۋىتى بىـــــلهن ۇئيغـــــۇر
ـــالر ـــۇن قېرىنداش ـــدىكى نۇرغ دىيارى
ناھــــايىتى ياخــــشى يــــازمىالرنى
ــدە ــور بهتلىرى ــۇر ت ــارالپ ۇئيغ تهيي

بېـــــزىلهر ھهتتـــــا ۆئز. بېرىپتـــــۇ
مهكتهپلىرىدە مهخـسۇس پـاائلىيهت

ـــۇ ـــدىن. ۆئتكۈزۈپت ـــۇ ەئھۋال مهن ب
بىـر خىـل.  ناھايىتى خۇشال بولدۇم

ـــق ھـــېس قىلـــدىم  مۇشـــۇ.يېڭىلى
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پۇرســهتتىن پايــدىلىنىپ، مهن چهت
ەئلدە ياشاۋاتقان ۇئيغۇرالرنىڭ بىرى
بولــــۇش ســــۈپىتىم بىــــلهن ائشــــۇ
قېرىنداشــــــــــالرغا چوڭقــــــــــۇر

 .  تهشهككۈرۈمنى بىلدۈرىمهن
  مهن ەئمدى ەئسـلى ماقالىـدىكى

ائلـــدىنقى.  مهزمـــۇننى باشـــاليمهن
قېتىمالردىمـــۇ تىلغـــا ائلغىنىمـــدەك،

ــــزچه م ــــالهەئســــلىدىكى ىئنگلى اق
ـــدىكى ـــرىش خاراكتېرى ـــسپات بې ىئ
ماقــاله بولغاچقــا، قــانۇنىي نــۇقتىنى
چىقىـــش قىلىـــپ ېئلىـــپ بارغـــان
مۇالھىزىلهرمۇ ماقالىنىڭ خېلى كـۆپ

ۇئ. مهزمــۇنىنى تهشــكىل قىلىــدىكهن
مۇالھىزىلهر بـۇرۇن دېيىلىـپ بولغـان
مهزمــۇن ۈئســتىدە بولغاچقــا، مهن
ـــداق مـــۇالھىزىلهرنى ائساســـهن ۇئن
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تكهن بولۇپ، بـۇ ىئـشتىنقىسقارتىۋە
وئقۇرمهنلهرنىــــڭ خهۋەردار بولــــۇپ

 . قېلىشىنى ۈئمىد قىلىمهن
 ئىرقىي قىرغىنچىلىق. 3

  بىــز يۇقىرىــدا ھۆكــۈمران مىلــلهت
تىلىدا ېئلىـپ بېرىلىـدىغان ماائرىـپ
يهرلىك مىلـلهت بالىلىرىغـا ىئنتـايىن
ـــــپ ـــــۋەتلهرنى ېئلى ـــــان ائقى يام
.كېلىدىغانلىقىنى وئتتۇرىغـا قويـدۇق
ـــپ ـــداق ماائرى ـــز بۇن ـــۇنداقال بى ش
ىئنتايىن كۈچلۈك ائسسىمىلياتـسىيه
ــۇڭا ۇئ ــدىغانلىقىنى، ش ــىنى ائلى تۈس
ــــلهن يهرلىــــك مىلــــلهت تىلــــى بى
ــشىدە ــپ كېتى ــڭ يوقىلى مهدەنىيىتىنى
ىئنتايىن چـوڭ رول وئينىغـانلىقىنىمۇ

 .  بايان قىلدۇق
ــــۆپىنچه ــــوقىتىش ك ــــداق ي   بۇن
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مهدەنىـيهت جهھهتتىكـى«ەئھۋالدا 
ــقىئ ــي قىرغىنچىلى ــزچه(» رقى ىئنگلى
»cultural genocide«(دەپ ،

ـــــدى ـــــپ كهل ـــــي«.  ائتىلى ىئرقى
دېگهن سۆزنى راھـاەل» قىرغىنچىلىق

ـــالپ ـــۇپ وئي ـــۇنجى بول ـــن ت لهمكى
ــشىچه ــڭ قارى ــۇپ، ۇئنى ــان بول چىقق

دېـگهن سـۆز» ىئرقىي قىرغىنچىلىـق«
پهقهت مىللهتلهرنىڭ فىزىكىلىق ياكى

ىشىغىالجىسمانىي جهھهتتىن يوقىتىل
قارىتىلغان بولماستىن، بىر مىللهتنىڭ
تۇرمۇشــىدا كهم بولــسا بولمايــدىغان
ــــشىنىمۇ ۆئز ــــىلهرنىڭ يوقىتىلى نهرس

بۇ يهردىكـى.  ىئچىگه ېئلىشى كېرەك
ـــىدا كهم« ـــڭ تۇرمۇش ـــر مىللهتنى بى

ـــىلهرنى ـــدىغان نهرس ـــسا بولماي بول
دېگىنىمىز ائشۇ مىللهتنـى» يوقىتىش
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ــــگه ــــڭ ىئچى ــــۈمران مىللهتنى ھۆك
ـــــــــپ ـــــــــسىيه قىلى ائسسىمىليات
قوشۇۋېتىـــشنى مهقـــسهت قىلغـــان
بولۇپ، بىـر مىللهتنىـڭ مهدەنىيىتـى،
ــى، ــي ھېســسىياتى، دىن ــى، مىللى تىل
ىئقتىــــــــسادىي مهۋجۇتلــــــــۇقى
قاتارلىقالرنىـــــــڭ سىياســـــــىي ۋە
ىئجتىمـــاىئي قـــۇرۇلمىلىرىنى بـــۇزۇپ

ب د.  تاشالشنى ۆئز ىئچىـگه ائلىـدۇ
ــڭ  ــا«ت     نى ــي قىرغىنچىلىقق ىئرقى

نى تـۈزۈپ»قارشى تۇرۇش كېلىشىمى
مهدەنىــيهت«چىقىــش جهريانىــدا، 

ــق ــي قىرغىنچىلى »جهھهتتىكــى ىئرقى
ۇئقــۇمى ناھــايىتى ۇئزۇن مۇنــازىرە

كىشىلىك ھوقۇق ۋە ب د«.  قىلىنغان
نىــڭ»ت ســېكرىتارىيات باشقارمىــسى

ىئرقىـــي«دەســـلهپكى ھۆججىتىـــدە 
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ــى ــق ھهرىكىت ــر«گه » قىرغىنچىلى بى
مهقـسهتلىك ھالـداگۇرۇپپا ىئنساننى 

دېـگهن ېئنىقلىمىنـى» ۋەيران قىلىش
بهرگهن، ھهمــدە ۇئنــى جىــسمانىي
جهھهتتىكى، بىوئلوگىيه جهھهتتىكى
ـــــــى ـــــــيهت جهھهتتىك ۋە مهدەنى
قىرغىنچىلىق، دەپ ۈئچ كاتېگورىيىگه

-3بۇنىــڭ ىئچىــدىكى .  ائيرىغــان
ـــاتېگورىيه  ـــگه«ك ـــڭ ۆئزى مىللهتنى

خاس مىللىي ائالھىدىلىكىنى ۋەيران
دېگهننىمـــۇ ۆئز ىئچىـــگه» ىلىـــشق

ائلغان، ھهمدە تۆۋەندىكى ىئـشالرمۇ
: ائشۇ كاتېگورىيىگه كىرگۈزۈلگهن

ـــدا) 1 ( ـــۇرى ھال ـــالىالرنى مهجب ب
.باشقا بىر مىللهتكه ائيالندۇرۇۋېتىش

بىــر مىللهتنىــڭ مهدەنىيىــتىگه) 2 (
ـــشىلهرنى ـــدىغان كى ـــك قىلى ۋەكىللى
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مهجبۇرى ۋە سىـستېمىلىق ھالـدا ۆئز
 . ىدىن قوغلىۋېتىشماكان

ـــــى) 3 ( ـــــا تىلىن ـــــڭ ائن ۆئزىنى
خۇسۇســىي تۇرمۇشــتا ىئشلىتىــشنىمۇ

 . چهكلهش
ـــان) 4 ( ـــدا يېزىلغ ـــا تىلى ۆئز ائن

كىتــابالرنى يــاكى دىنىــي كىتــابالرنى
سىــستېمىلىق ھالــدا يوقىتىــۋېتىش،
يــاكى يېڭــى باســما ماتېرىيــاللىرىنى

 . چىقىرىشنى چهكلىۋېتىش
 يـاكىبىر مىللهتنىڭ تـارىخىي) 5 (

دىنىـــــي خـــــاتىرە ۋەســـــىقىلىرىنى
ـــۋېتىش ـــدا يوقىتى ـــستېمىلىق ھال سى
ياكى ۇئالرنـى باشـقا ىئـشالر ۈئچـۈن

ــاكى. ىئــشلىتىش ــارىخ، ســهنەئت ي ت
دىنىي قىممهتكه ىئـگه ھـۆججهت ۋە
باشقا نهرسىلهرنى سىستېمىلىق ھالـدا
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 . يوقىتىش ياكى يۆتكىۋېتىش
مهدەنىــيهت جهھهتتىكــى ىئرقىــي«

ـــــق ـــــڭب د» قىرغىنچىلى  ت     نى
ــساد ۋە جهمىئــيهت كونــسۇلى ىئقتى
تهرىپىــدىن تهييارالنغــان يهنه بىــر
قانۇننىــــڭ دەســــلهپكى اليىھىــــسى

ۇئ.  ىئچىگىمــــــۇ كىرگــــــۈزۈلگهن
ماددىـــــــــسىدا-3اليىھىنىـــــــــڭ 

ــي« ــى ىئرقى ــيهت جهھهتتىك مهدەنى
قىرغىنچىلىق دېگىنىمىز بىر مىللهتنىڭ
ــى ــاكى مهدەنىيىتىن ــى، ي ــى، دىن تىل

لىـــپ بارغـــانيـــوقىتىش ۈئچـــۈن ېئ
مهقسهتلىك ھهرىكهتنـى ۆئز ىئچىـگه

دېـيىلگهن بولـۇپ، ۇئنىڭغـا» ائلىدۇ
: تۆۋەندىكى ىئشالرمۇ كىرگۈزۈلگهن

بىر مىللهتنىڭ ۆئز ائنـا تىلىنـى) 1(
ـــــاكى ـــــدىلىك تۇرمۇشـــــىدا ي كۈن
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مهكتهپلهردە ىئشلىتىشىنى چهكـلهش
ــــاب ــــدىكى كىت ــــاكى ۆئز تىلى -ي

ژۇرنــالالرنى بېــسىپ چىقىــرىش يــاكى
 . ىتىشىنى چهكلهشتارق
ـــــــــڭ ۆئز) 2( ـــــــــر مىللهتنى بى

كۇتۇپخانىـــــسى، مۇزېيخانىـــــسى،
مهكتهپلىــــرى، تــــارىخىي خــــاتىرە
ــاكى ــالىرى ي ــي بىن ــارلىرى، دىنى مۇن
باشـــقا مهدەنىـــيهت ەئســـلىھهلىرىنى
ىئشلىتىشىنى توسـۇش يـاكى بۇنـداق

 . نهرسىلهرنى يوقىتىۋېتىش
  لـــېكىن، غهربتىكـــى بىـــر قىـــسىم

ــ شى بىــلهن،ەئللهرنىــڭ قارشــى چىقى
ــي« ــى ىئرقى ــيهت جهھهتتىك مهدەنى

ۇئقـۇمى ەئڭ ائخىـرى» قىرغىنچىلىق
ىئرقىــي قىرغىنچىلىققــا«ب د ت نىــڭ 

ـــشىمى ـــۇرۇش كېلى ـــى ت ـــا» قارش غ
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ــــــــــدى ــــــــــى. كىرگۈزۈلمى قارش
ـــــــلىرى ـــــــڭ ائساس چىققۇچىالرنى

 : مۇنۇالردىن ىئبارەت
ـــسمانىي) 1 ( ـــڭ جى ـــر مىللهتنى بى

ـــشىنىڭ ـــران قىلىنى ـــتىن ۋەي جهھهت
ۇئالرنىــڭ مهدەنىيىتىنىــڭدەرىجىــسى 

يوقىتىلىشىغا قارىغاندا تېخىمۇ ېئغىـر
 . بولىدۇ

مهدەنىـــــيهت جهھهتتىكـــــى) 2 (
ىئرقىي قىرغىنچىلىـق نۇرغـۇن سـاختا

 .  ەئرزلهرنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرىدۇ
»ىئرقىـــــي قىرغىنچىلىـــــق«) 3 (

ـــي ـــى ىئرقى ـــيهت جهھهتتىك مهدەنى
قىرغىنچىلىقنىمــۇ ۆئز ىئچىــگه ائلــسا،

دەنىــــــيهت ۋەوئخــــــشىمىغان مه
ــــــــــڭ ــــــــــدىكى مىللهتلهرنى تىل
ــــــشىنى ــــــسىيه قىلىنى ائسسىمىليات
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 . چهكلهپ قويىدۇ
  كۈلكىلىك يېرى شـۇكى، ائمېرىكـا
ـــسىم ـــر قى ـــارلىق بى ـــادا قات ۋە كان
ـــلهر ـــگهن ۋەكىل ـــن كهل دۆلهتلهردى
ـــي ـــى ىئرقى ـــيهت جهھهتتىك مهدەنى

ىئرقىي قىرغىنچىلىققا«قىرغىنچىلىقنى 
گه» قارشــــى تــــۇرۇش كېلىــــشىمى

زگهنــدە يهرلىــك مىللهتلهرنىــڭكىرگۈ
ۆئزى ۈئســـتىدىن ەئرز قىلىـــشىدىن

ـــسىرىدى ـــايىتى ەئن ـــن. (ناھ ەئركى
كهڭگــــېس: ســــىدىقنىڭ ىئزاھــــاتى

 بهتلىـــك كىتابىـــدا800خانىمنىـــڭ 
ېئيتىلىشىچه، يۇقىرىقى ىئشقا قارشـى
چىققان دۆلهتلهر ىئچىـدە جۇڭگومـۇ

 .) بار ىئكهن
مهدەنىيهت جهھهتتىكى ىئرقىـي  «

ــققىرغىنچىل ــڭ» ى ــى ب د ت     نى ن
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ــشىمى« ــق كېلى ــي قىرغىنچىلى »ىئرقى
تېكىستىنىڭ ىئچىگه كىرگـۈزۈلمىگىنى
ائشۇ كېلىشىمنىڭ يۇقىرىدا وئتتۇرىغا
قويۇلغــــــــــان سىياســــــــــهت ۋە
ھهرىكهتـــلهرگه قارىتـــا قـــوللىنىش
ــلهپ ــدە چهك ــسىنى زور دەرىجى داىرى

يىللىرىنىـڭ-1940لېكىن، .  قويدى
ۇائخىرلىرىـــدا ب د ت     نىـــڭ بـــ
كېلىشىمى رەسمىيلهشكهندىن بۇيان،
ائز ســانلىق مىللهتلهرنـــى قوغـــداش
توغرىــسىدا باشــقا نۇرغــۇن مــۇھىم
ــــا ــــانۇنالر ۋۇجۇدق ــــق ق خهلقائرالى
ــسىيه ــۇپ، ائسسىمىليات ــگهن بول كهل
ـــىۋەتلىك ـــازىر مۇناس ـــىتى ھ سىياس
ـــــت خهلقـــــائرا ۆئلچهمـــــلهرگه زى
ـــدىغان ەئھـــۋال شـــهكىللهندى كېلى

سى مۇشـۇمهسىلهن، تور بهت ائدرېـ(
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يازمىنىڭ ائخىرسىدا بېـرىلگهن، ب د
ــــــــڭ  ــــــــدا-1992ت     نى يىلى

مهدەنىـي ۋە سىياسـىي«ماقۇلالنغان 
ھوقـــۇق توغرىـــسىدىكى خهلقـــائرا

ــشىم ــاراڭ» كېلى ــۇ).  گه ق ــراق، ب بى
كېلىــــــشىملهر ائسسىمىلياتــــــسىيه
سىياسهتلىرىنى مهنىئ قىلغان بىـلهن،
ــايهت، دەپ ــل جىن ــر خى ــى بى ۇئالرن

ــــسابلىمايدۇ ــــڭ.ھې   ب د ت     نى
مۇ» ىئرقىي قىرغىنچىلىق كېلىشىمى«

بىر جانلىق ھۆججهت بولۇپ، ۇئنىـڭ
مهزمــۇنى ۋە قوللىنىلىــشى بۇنىڭــدىن
ـــــي ـــــق تهرەققى ـــــۇ داۋاملى كېيىنم

 . قىلدۇرۇلىدۇ
ىئرقىـــي قىرغىنچىلىققـــا قارشـــى  «

دە ىئرقىــــي» تــــۇرۇش كېلىــــشىمى
ـــا ـــداق ېئنىقلىم ـــا مۇن قىرغىنچىلىقق
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لىي، ېئتنىـك يـاكىبىر مىل: بېرىلگهن
دىنىي گۇرۇپپىنىـڭ ھهممىـسى يـاكى
بىــر قىــسمىنى يوقىتىــۋېتىش ۈئچــۈن
ـــــداق ېئلىـــــپ بېرىلغـــــان ھهر قان

گهرچه بــــــۇ يهردە.  ھهرىــــــكهت
دېـــگهن ســـۆز» يهرلىـــك مىلـــلهت«

ائالھىدە تىلغا ېئلىنمىغـان بولـسىمۇ،
ــــــڭ ــــــدا ۇئالرنى ــــــېچ بولمىغان ھ
وئخــــــــشىمىغان ېئتنىكلىكــــــــى

ــــپ ېئيت ــــسىدىن ېئلى ــــدا،نۇقتى قان
ــدىغان ــر قوغدىلى ــر خى ــڭ بى ۇئالرنى
ـــــــسىغا تهۋە ـــــــسانالر گۇرۇپپى ىئن
.  ىئكهنلىكىدە ھېچ قانداق شهك يوق

ىئرقىـــي قىرغىنچىلىققـــا قارشـــى  «
ماددىـسىنىڭ-2» تۇرۇش كېلىـشىمى

 پاراگرافى ائساسىي جهھهتتىن بىر5
مىللهتنىــڭ جىــسمانىي جهھهتــتىن
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ۋەيـــــران قىلىنىـــــشى توغرىـــــسىدا
 : سۆزلىگهن

بىــــر مىلــــلهت ەئزالىرىنــــى) ائ(
 وئلتۈرۈلۈشى 

بىــر مىلــلهت ەئزالىرىغــا ېئغىــر) ب(
دەرىجىدىكى بهدەن زەخمىسى پهيدا

 قىلىش 
ــــۇش) چ( ــــڭ تۇرم ــــر مىللهتنى بى

ـــق ـــتهن بۇزغۇنچىلى ـــاراىتىغا قهس ش
 قىلىش 

ۇئالرنى بىوئلوگىيه جهھهتـتىن) د(
ۋەيران قىلىش، ھهمدە بۇ مىللهتنىـڭ

ش ۈئچـۈنتۇغۇپ كۆپىيىشىنى توسۇ
 . مهخسۇس تهدبىر قوللىنىش

ــاراگراف  ــى پ ــۇ يهردىك ــر) ب(  ب بى
مىللهت ەئزالىرىنىڭ بهدىنىگه زەخـمه
ـــپ ـــگه ېئلى ـــنىال ۆئز ىئچى كهلتۈرۈش
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قالماستىن، ۇئالرغا روھىي جهھهتـته
زەخــمه كهلتۈرۈشــنىمۇ ۆئز ىئچىــگه

ــدۇ ــاراگراف .  ائلى ــر) ائ(پ ــسا بى بول
امىللهتنىڭ بالىلىرىنى مهجبۇرى ھالد
ــــــــقا بىــــــــر مىللهتــــــــكه باش
ائيالندۇرىۋېتىلىـــشىنى ۆئز ىئچىـــگه

 . ائلىدۇ
ماقـــالىمىزدە كۆرســـىتىپ-1 بىـــز 

ۆئتكىنىمىزدەك، كهمېيتمه ماائرىـپ،
-بولۇپمــۇ ياتــاقلىق مهكــتهپ وئقــۇ

وئقۇتۇشـــــى بالىالرنىـــــڭ روھىـــــي
جهھهتتىكــى ســاغالملىقىغا ىئنتــايىن
ـــــان ـــــۈك يام ـــــر ۋە مهڭگۈل ېئغى

.ىــــدۇائقىــــۋەتلهرنى ېئلىــــپ كېل
ــپ ــز ائشــۇنداق ماائرى ــقا بى شۇڭالش
يهرلىك مىلـلهت بالىلىرىغـا ىئنتـايىن
ېئغىــر روھىــي زەخمىلهرنــى ېئلىــپ
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 . كېلىدۇ، دەپ قارايمىز
ــــاقلىق ــــتالردا يات ــــۇن ۋاقى  نۇرغ
مهكتهپــته وئقــۇش يهرلىــك مىلــلهت
بالىلىرىنىڭ ۆئز مىللىتىدىن پۈتۈنلهي
ائيرىلىــــپ كېتىــــشىنى كهلتــــۈرۈپ

مما، بىز ۆئزىمىزنىـڭەئ.  چىقارمىدى
ماقالىــــــــسىدە كۆرســــــــىتىپ-1

ۆئتكهندەك، بۇنداق بالىالر وئقۇشـنى
تامامالپ بولغاندىن كېيىن ۆئزىنىـڭ
ــلى جهمىئيىــتىگه قايتۇرۇلغــان ەئس
بولسىمۇ، ۆئزىنىڭ مهدەنىيىتى، تىلى،
ـــان ـــلهن بولغ ـــسى بى ـــا ائىلى ھهتت
مۇناسىۋىتى پـسىخولويه جهھهتـتىن

ــۈپ كهتــكهن ــى،يه.  مهڭگــۈ ۈئزۈل ن
ــارلىق ــۇقىرىقى ب ــپ ي ــداق ماائرى بۇن
ـــۇزۇپ ـــۈس ب ـــشالرنى تهلتۆك باغلىنى

ەئمما، ەئڭ مۇھىم يېـرى.  تاشاليدۇ
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شۇكى، ياتاقلىق مهكتهپ وئقۇتۇشـى
بالىالرنىـــڭ ەئســـلى جهمىئيېتىـــدىن
فىزىكىلىـــق جهھهتتىنمـــۇ مهڭگـــۈ
ائيرىلىنىــشىنى كهلتــۈرۈپ چىقىرىــدۇ

ــــن ســــىدىقنىڭ ىئزاھــــاتى( :ەئركى
ـــــدە وئ ـــــان ۇئيغـــــۇرىئچكىرى قۇغ

بالىالرنىــڭ وئقــۇش پۈتتۈرگهنــدىن
كېيىنكى پۈتۈن ۆئمرىنـى ىئچكىرىـدە
ىئشلهپ ۆئتكۈزۈشى مۇشۇ ەئھۋالنىڭ

 ).  بىر تىپىك مىسالىدۇر
ــلهت ــر مىل ــتهپ بى ــاقلىق مهك  يات
بالىلىرىنى مهجبۇرى ھالـدا يهنه بىـر
ــــدۇ، دەپ ــــكه ۆئزگهرتىۋېتى مىللهت

بۇنىـڭ بىـر مىـسالى.  قاراشقا بولىدۇ
ــپ ــسىدىن ائيرى ــالىالرنى ۆئز ائىئلى ب
ياتـــــاقلىق مهكـــــتهپكه بېرىـــــشقا
فىزىكىلىق جهھهتتىن مهجبۇرالشتىن



156 

ەئممـــــــا، دۆلهت.  ىئبـــــــارەتتۇر
ــى ــاقلىق مهكتهپن ــڭ يات ھۆكۈمىتىنى
ــۈك ــايىن كۈچل ــتا ىئنت ــا قويۇش يولغ
بېــسىمى ۋە يوشــۇرۇن مهجبــۇرالش
ــار بولغــانلىقتىن، ۇئالرنىــڭ كــۈچى ب

ـــق ۋ ـــي فىزىكىلى ـــىتىلهرنىەئمهلى اس
ـــاجىتى ـــشىنىڭ ھ بىۋاســـىته ىئشلىتى

بۇنـــداق ەئھـــۋال ياتـــاقلىق.  يـــوق
مهكتهپ ناھايىتى ەئپچىللىك بىـلهن
يولغــا قويۇلــۇپ، يهرلىــك مىلــلهت

ــــالىلىرىمىزنى«ائنىلىــــرى -ائتــــا ب
ياتـــــــاقلىق مهكـــــــتهپكه بهرمهي

ــــــــــــــدىكهنمىز دەپ» قۇتۇاللماي
قارايــــدىغان دەرىجىــــگه كهلــــگهن

مانا.   بولىدۇۋاقىتتا تېخىمۇ شۇنداق
بـــۇ گـــالتۇڭ وئتتۇرىغـــا قويغـــان

ىئدىيىـدىن«ۈئچىنچى كـۈچ، يهنـى 
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.تىـــــن ىئبـــــارەت» پايـــــدىلىنىش
بـۇنى: ەئركىن سـىدىقنىڭ ىئزاھـاتى(

ــــر  ــــراممىالش«بى ــــۈلنى پروگ كۆڭ
دەپ قاراشقىمۇ پۈتـۈنلهي» جهريانى
ــدۇ ــدىلىنىپ.)  بولى ــدىن پاي ىئدىيى

ـــسۇنغۇچى ـــى بوي ـــدى مىللهتن بېقىن
ـــ ـــۇرىمىللهتچىلى ـــى مهجب ك وئرنىن

قوبـــۇل قىلـــدۇرۇش ۋە ائشـــۇنداق
وئرۇننــى ىئزچىلالشتۇرۇشــقا تــۆھپه
قوشــــقۇزۇش ۋاقتىــــدا، ھۆكــــۈمران

3وئرۇنــــدىكى مىلــــلهت مۇنــــداق 
 : جهرياندىن پايدىلىنىدۇ

ھۆكۈمــدار مىللهتنىــڭ تىلىنــى،)1 (
نىزاملىرىنــى،-مهدەنىيىتىنــى، قاىــدە

ـــــــــكىلىي ـــــــــسىنى، تهش ەئنەئنى
ــــــــسىنى، تهرە ــــــــاتقۇرۇلمى ققىي

ــا ــشىلىك ھوقۇقق ــسىنى ۋە كى سهۋىيى
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ھۆرمهت قىلىـشىنى ماختـاپ كـۆككه
 .  كۆتۈرۈش

ـــاكى) 2 ( ـــلهت ي ائز ســـانلىق مىل
بېقىنــــــدى مىللهتنىــــــڭ تىلــــــى،

ـــدە ـــى، قاى ـــرى،-مهدەنىيىت نىزاملى
ەئنەئنىــسى، تهشــكىلىي قۇرۇلمىــسى،
تهرەققىيات سهۋىيىـسى ۋە كىـشىلىك
ــــــشى ھوقۇققــــــا ھــــــۆرمهت قىلى

 قىممىتىنى چۈشـۈرۈپ،قاتارلىقالرنىڭ
-شــــۇ ائرقىلىــــق ۇئالرنــــى كونــــا

پوسۇنلۇق، قاالق، يېڭى تېخنولوگىيه
ۋە ۇئچـــــــــــــۇر دەۋرىـــــــــــــگه
ــــــــپ ــــــــشالمايدىغان قىلى ماسلى

 . كۆرسىتىش
ـــلهن) 3 ( ـــلهت بى ـــدار مىل ھۆكۈم

بېقىنـــدى مىللهتنىـــڭ ىئقتىـــسادىي،
سىياســىي، پــسىخولوگىيه، ماائرىــپ،
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ىئجتىمــاىئي، تىــل جهھهتلهردىكــى
 مۇناســىۋىتىنى بىــر خىــلھېلىقىــدەك

نورمـــــال مۇناســـــىۋەت قىلىـــــپ
كۆرسىتىش، شـۇ ائرقىلىـق ھۆكۈمـدار
مىلـــــلهت قىلغـــــان ىئــــــشالرنىڭ
ھهممىسىنى ياخشى ۈئنۈم بېرىدىغان
ۋە بېقىنـــــدى مىللهتـــــكه پايـــــدا
ـــــپ ـــــش قىلى ـــــدىغان ىئ يهتكۈزى

ــىتىش ــدار.  كۆرس ــىلهن، ھۆكۈم مهس
مىللهت قىلىۋاتقان ىئـش ائز سـانلىق

ــارد ــكه ي ــىمىللهت ــش، ۇئالرن ەم قىلى
مهدەنىيهتلىــــك قىلىــــش، ۇئالرنــــى
زامانىۋىالشــــــــتۇرۇش، ۇئالرغــــــــا
دېمـــوكراتىيىنى ۆئگىـــتىش، ۇئالرغـــا
ھوقـــۇق بېـــرىش، ھهمـــدە دۇنيـــا
ــــگه ــــداش، دېگهن ــــى قوغ تېچلىقىن

ـــته.  وئخـــشاش ـــا، ەئمهلىيهت ەئمم
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ــداق ــسا بېقىنــدى مىللهتنىــڭ بۇن بول
ەئھۋالالرغــا بويــسۇنۇشى ۋە ۇئالرنــى

ــته  ــۇقكۆرۈنۈش ــشى ھوق ــۇل قىلى قوب
جهھهتتىكـــــى زور تهڭـــــسىزلىك ۋە
دۆلهت ھاكىمىيىتىنىــــــــــــڭ زور ۋە
ـــڭ ـــۇرالش كۈچىنى ـــۇرۇن مهجب يوش

 . تهسىرى بىلهن ۋۇجۇدقا چىققان
  فرانـــسىيېلىك جهمىئيهتـــشۇناس

ــــــــــــــوۇردىهۇ   Pierre(پىهررە ب
Bourdieu  (مــــــۇ مۇشــــــۇنداق

ــلهن» وئيــدۇرما مــاقۇل بولــۇش« بى
ــىۋىتىن ــڭ مۇناس ــلماائرىپنى ى تهھلى

ــان ــا.  قىلغ ــشىچه، ائت ــڭ قارى -ۇئنى
ائنىالر ھېلىقىدەك ىئـشالرنى قىلمىـسا
ــــدە ــــدىغانلۇقىنى ۆئز كۆڭلى بولماي
تونـــۇپ يېتىـــپ، شـــۇنىڭ بىـــلهن

ــڭ  ــش«ۇئالرنى ــۇق ىئ بولــۇپ» يولل
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ۇئنىڭــدىن.  قېلىــشىغا يــول قويىــدۇ
ائنىالر ۋە بالىالر-باشقا، نۇرغۇن ائتا

تبهزى ىئشالرغا بـوي سۇنمىـسا دۆله
ــسمانىي، ــى جى ــاكىمىيىتى ۆئزلىرىن ھ
ىئقتىسادىي ۋە سىياسىي جهھهتـتىن
ـــــدۇ، ـــــدىن قورقى جازااليدىغانلۇقى
شــۇنىڭ بىــلهن ۆئزلىــرى ناھــايىتى
زىيــــانلىق ىئكهنلىكىنــــى تولــــۇق
.چۈشىنىدىغان ىئشالرغىمۇ قاتنىشىدۇ
ــدىلىنىپ مۇشــۇنداق ۋاســىتىدىن پاي
يهرلىك مىللهت بـالىلىرىنى ياتـاقلىق

ە شۇنىڭغا وئخشاش باشقامهكتهپ ۋ
مهكــــــــــتهپلهردە وئقۇشــــــــــقا
مهجبۇرلىغاندا، دۆلهت ھاكىمىيىتىنى
ـــۇق ـــدىكى زورل ـــك دەرىجى -يېتهرلى

زومبىلىــق كــۈچىنى ىئــشلهتتى، دەپ
  . قاراشقا بولىدۇ
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ــــيهت ــــقا، گهرچه مهدەنى شۇڭالش
جهھهتتىكى ىئرقىـي قىرغىنچىلىـق ب

ـــا«د ت نىـــڭ  ىئرقىـــي قىرغىنچىلىقق
گه» مىقارشــــى تــــۇرۇش كېلىــــشى

كىرگـــۈزۈلمىگهن بولـــسىمۇ، بىزنىـــڭ
ــــلهت قارىــــشىمىزچه، يهرلىــــك مىل
بالىلىرى ۆئز بېشىدىن كهچۈرۈۋاتقان

ـــــۇ ـــــۇن-وئق ـــــنىڭ نۇرغ وئقۇتۇش
تهرەپلىرىنـــى ىئرقىـــي قىرغىنچىلىـــق
ھهرىكهتلىــــرى، دەپ ھېــــسابالشقا

 . بولىدۇ
قىسمى مۇشـۇ-3  ۇئشبۇ يازمىنىڭ 
ۇئنىڭ كېيىنكـى.  يهردە ائخىرالشتى

ــس )يهنــى ائخىرقــى قىــسمى(مى قى
ىئنسانىيهت ۈئستىدىن ۆئتكـۈزگهن«

ــايهت ــه«ۋە » جىن ــى ۆئز» خۇالس ن
 . ىئچىگه ائلىدۇ
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 مهن ۋەتهنــــــــدىكى ۇئيغــــــــۇر
تىياتىرخانىــسىدا بىــرەر ۇئيغــۇرچه
ــاقمىغىلى ــۆرۈپ ب ــۇنى ك ــهھنه وئي س

شۇڭا مهن.  يىلدىن ائشتى25ھازىر 
ـــۇرچه ـــشلهنگهن ۇئيغ ـــدە ىئ ۋەتهن

ــشا ــسۇل ۋە -ناخ ــدۇئس ــوت ۋچ ىئت
.لىرىنـى ىئنتـايىن ياخـشى كـۆرىمهن
يېقىندىن بۇيان ھهر قېتىم ائشۇنداق
ــــى كــــۆرگهن ۋاقتىمــــدا، ۋچــــد ن
ـــــا ـــــدا كالالمغ ـــــىز ھال ىئقتىيارس

ۇئيغۇرالرنىڭ مۇشۇنداق نهرسىلىرى«
ـــداق25يهنه  ـــيىن قان ـــدىن كې  يىل

ـــتهر؟ يهنه  ـــۇپ كې ـــدىن50بول  يىل
ــپ،» كېيىنچــۇ؟ ــوال كېلى ــگهن س دې

ارســىز ھالــدا ىئســسىقكــۆزۈم ىئختىي
ياش بىـلهن لىـق تولىـدىغان بولـۇپ

بىر قـانچه كۈننىـڭ ائلدىـدا.  قالدى
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مهن ائمېرىكىـــدىكى بىـــر ۇئيغـــۇر
.تونۇشۇم بىلهن پاراڭلىـشىپ قالـدىم
ـــسىغا ـــدىكى دادى ـــدا يۇرتى ۇئ يېقىن
ــى ــڭ وئغلىن ــپ، ۆئزىنى ــون قىلى تېلېف
ــل ــانچه يى ــر ق ــدۇرۇپ بى ــا مان يۇرتق

ــق وئ ــۇ ائرقىلى ــۇپ، ش ــڭوئقۇت غلىنى
ــاۋاتىنى ــۇق س ــدىن تول ــۇر تىلى ۇئيغ
.چىقىرىۋالغۇســى بــارلۇقىنى ېئيتىپتــۇ

بۇ نـېمه«: دادىسى ۇئنىڭغا جاۋابهن
ــۇر ــۇ يهردە ۇئيغ ــازىر ب ــڭ؟ ھ دېگىنى
تىلىـــدا دەرس ۆئتىـــدىغان بىرمـــۇ

، دەپ جــــاۋاب»!مهكــــتهپ يــــوق
ــۇ ــۇر.  بېرىپت ــدا ۇئيغ ــۇر ماكانى ۇئيغ

تىلىــدا دەرس بېرىــدىغان مهكــتهپ
سا، بۇ نېمىدىن دېرەك بېرىـدۇ؟بولمى

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

دېـــگهن مهســـىله» قوشـــااليمهن؟
ـــتايىدىل وئي ـــپۈئســـتىدە ەئس لىنى

ائخىرىـدا. بېقىشىنى ۈئمىد قىلىـمهن
تورداشـــالرغا ىئككـــى قېرىندىـــشىمىز
www.meripet.blogbus.co

m،تا قالدۇرغان ىئنكاسـنى سـۇنۇپ 
 : بۇ يازمامنى ائخىرالشتۇرىمهن

ـــــاس-1   ـــــازمىلىرىڭىز«: ىئنك ي
ـــۋەتتى ـــۈرىكىمنى ېئزى ـــاي. ي وئقۇم

ـــدۇ ـــدانىم كۆتۈرمهي ـــسهم، ۋىج .دې
ــــــد ــــــڭ ىئچى ــــــام وئتنى ەوئقۇس
.كۆيۈۋاتقاندەك پۇچىلىنىپ كېتىمهن
ــزۇچه ــرەك؟ خهن ــش كې ــداق قىلى قان



166 

بىزنىڭ بۇ(يهسلىدە تۇرىدىغان قىزىم 
بىــر) يهردە ۇئيغــۇرچه يهســلى يــوق

كۈنى چوشقا كۈچۈكىنىڭ بهك وئماق
ــقا ــسا چوش ــى، چــوڭ بول ىئكهنلىكىن
ـــۇ ـــپ كهپت ـــدىغانلۇقىنى ېئيتى .باقى
تۇرۇپال قالدىم، كۈلهيمۇ، يىغاليمـۇ؟

-ابلىرىنىــڭ ھهممىــسىدە چوشــقاكىت
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

ــ ــدىتىلى ــا، مهن. م كۆي ــنىم ائك جې
ـــزىم ـــرەك؟ قى ـــشىم كې ـــداق قىلى قان
قانداق قىلىشى كېرەك؟ داىئم وئيالپ
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ــالىمهن ــۇ': ق ــدىكىلهر ب ــانى ائلهم پ
دۇنيـــــــــــادىكى ىئـــــــــــشالرنى
ــسه، ــدۇ؟ ەئگهر كۆرېلى كۆرەلهمدىغان

بوۋامنىــڭ-ۇئ ائلهم ائللىبــۇرۇن ائتــا
كۆز يېشىدا دېڭىز بولغاندۇ؟ قانـداق

ــي ــاالم؟ كې ــهن ب ــتىنىالقىالرس ىن راس
چوشـــقا باقارســـهنمۇ؟ ۇئ ائلهمـــدە

» 'يىغالپ، كۆر بولۇپ قاالرمهنمۇ؟
:ساالم ەئركىن ائكا«: ىئنكاس-2 

مهن بۇ يىـل…قانداق ەئھۋالىڭىز ؟
وئقــۇش پۈتتــۈرۈپ مهلــۇم تولۇقــسىز
وئتتــــۇرا مهكــــتهپكه وئقۇتقــــۇچى

بۇ مهكتهپنى باشـالنغۇچتىن. بولدۇم
ــق ــوش تىللى ــسىنى ق ــپ ھهممى تارتى

ــۋەتتى ــىنىپ قىلى ــڭ. س ــۇ بالىالرنى ب
بهزى. ۆئگىنىـــــــشى بهك ناچـــــــار

ـــن  ـــا،(پهنلهردى ـــا، فىزىك ماتېماتىك
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ـــيه ـــر) خىمى ـــسا، بى ـــان ائل ىئمتىھ
. بـاال ۆئتىــدۇ3 -2سـىنىپتىن ائران 

مهن ۆئزۈم كومپيۇتېر وئقۇتقۇچىسى،
ــتالردا ــۇن ۋاقى ــلهن نۇرغ مهن ۇئالر بى
سۆھبهتلهشــسهم، ۇئالرنىــڭ پىكــرى

تــــتىن وئخــــشاشائساســــى جهھه
ھهممىسىدە ائرزۇ بار،: يهنى. چىقتى

ــــدا ــــز دەرس ۋاقتى ــــا ۇئالر بى ەئمم
ــه ــېچ نهرس ــسهك ھ ــزۇچه سۆزلى خهن

ــــدۇق  ــــي. بىلهلمى ــــداقمۇ ائلى قان
مهكــــتهپكه ۆئتــــۈمىز دېگهنــــدەك
ۈئمىدســـز ، ىئشهنچـــسىز ســـۆزلهرنى

دېمىــسىمۇ شــۇ ۇئالرغــا ائنــا. قىلـدى
ـــۆزلىمهي، خهنـــزۇ ـــدا دەرس س تىل

ـــــــــدا دەرس  .ســـــــــۆزلهيدۇتىلى
بهزى. باشــــــالنغۇچمۇ شــــــۇنداق

ســىنىپالرغا ھهتتــا خهنــزۇالر دەرس
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ۆئتىــدۇ، چۈشــىنېمدۇ چۈشــهنمهمدۇ
پهقهت بىـر. رەھبهرلهرنىڭ كارى يوق

ســـاەئتلىك ۋەزىپىنـــى تۈگهتـــسىال
.بۇنىڭغــا مهكتهپمــۇ خــوش. بولىــدۇ

مهن بـــۇ جهريانـــدا بهزى مهكـــتهپ
ــــر ــــۇ پىكى ــــۇچىلرى بىلهنم وئقۇتق

ــــۇند ــــتۇپ، ش ــــقاائلماش اق تونۇش
بىزنىڭ ماائرىپىمىز ھازىر: كهلدىمكى

.بىر قۇرۇق جازىغـا وئخـشاپ قـاپتۇ 
مهن مۇشـۇ ىئــشالردا ائزراق بولــسىمۇ
ـــتىم ۈئچـــۈن ياخـــشى ىئـــش مىللى
قىلغــــــۇم، بــــــالىالرنى ياخــــــشى

شــۇ ســهۋەبتىن. تهربىيىلىگــۈم بــار
سىزدىن قانداق قىلسام بولىـدۇ، دەپ
ـــگهن ىئـــدىم .مهســـلىھهت ائالي دې

 چىقىرىـــــپ مهســـــلىھهتۋاقىـــــت
ـــشىڭزنى ســـورايمهن رەھـــمهت. بېرى
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  » .سىزگه
 

 بــــۇ يازمىــــدا تىلغــــا ېئلىنغــــان
شهخسلهر ۋە ۇئالرنىـڭ ەئسـهرلىرىگه
مۇناســـىۋەتلىك تـــور ائدرېـــسلىرى

 : توپلىمى
قىـــسمى-1ۇئشـــبۇ يازمىنىـــڭ . 1 
):كونـــــــــــــــا يېزىـــــــــــــــق(

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

d-54612-fpage-0-toread--

page-1.html  
ـــڭ . 2 ـــسمى-2ۇئشـــبۇ يازمىنى قى

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

id-60320.html  

ۇئشــــبۇ يازمىنىــــڭ ەئســــلى. 3
مۇتهخهسسىـسلهر«مهنبهسى بولغان 
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ــــــــــــسى ــــــــــــي ماقالى :»ىئلمى
http://www.un.org/esa/socdev/u

npfii/documents/E_C19_2008_7.

pdf 
ـــــدىائنلىرىنىڭ«.4 ـــــا ىئن ائمېرىك

ــــــدىن وئيلىغــــــانلىرىم :»تهقدىرى
http://bbs.bilik.cn/viewthread.p

hp?tid=8185&extra=page%3D4 

ــسقىچه. 5 ــڭ قى ــېس خانىمنى كهڭگ
:ىئنگلىــــــــــزچه تهرجىمــــــــــالى
http://akira.ruc.dk/~tovesk/allpu

bl.htm  
ـــــڭ . 6  ـــــي«ب د ت     نى ىئرقى

»قىرغىنچىلىـــــــــق كېلىـــــــــشىمى
 ):ىئنگلىزچه(

http://www.un.org/millennium/l

aw/iv-1.htm  
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يىلىـــدا-1992ب د ت   نىـــڭ . 7
مهدەنىـي ۋە سىياسـىي«ماقۇلالنغان 

ھوقـــۇق توغرىـــسىدىكى خهلقـــائرا
ـــــــــشىم ـــــــــزچه(» كېلى ):ىئنگلى

http://www.unhchr.ch/html/men

u3/b/d_minori.htm  
ــــۇر«. 8 ــــى ۋە ۇئيغ ــــۇر تىل ۇئيغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــرى :»يېزىقلى
http://www.bilik.cn/?dp-

bbsthread-21470.html 
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 قىسىم-4
 

 - 15ائينىڭ -3يىلى -2009
 كۈنى

ـــدىن(  ـــېچ كىم ـــالىنى ھ ـــۇ ماق ب
ـــىنى ـــورىماي، مهنبهس ـــسهت س رۇخ
ەئســــكهرتكهن ھالــــدا باشــــقا ھهر
قانداق تور بهتلىرىدە ېئالن قىلسىڭىز

 .)بولۇۋېرىدۇ
مهن ۇئشـــبۇ يازمامـــدا كهڭگـــېس

)Kangas ( ــــارلىق ــــانىم قات 4خ
غـــــــــاننهپهر دۇنياغـــــــــا تونۇل

ــــــارالپ، ــــــسلهر تهيي مۇتهخهسسى
-2ائپرېلـــدىن -21يىلـــى -2008

مـــايغىچه ېئچىلغـــان بىرلهشـــكهن
نىــڭ) ب د ت(دۆلهتــلهر تهشــكىالتى 

ــسىدىكى" ــىلىلهر توغرى ــك مهس يهرلى
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نۆۋەتلىــــك داىمىــــي ســــۆھبهت-7
ـــى ـــان " يىغىن ـــالت قىلغ 30دا دوك

ـــــــــــــزچه ـــــــــــــك ىئنگلى بهتلى
مۇتهخهسسىــــــــسلهر ىئلمىــــــــي"

ـــــسى ـــــۇنىن" ماقالى ـــــڭ مهزم ىنى
 . تونۇشتۇرۇشنى داۋامالشتۇرىمهن

ئىنسانىيهت ئۈستىدىن . 4
 ئۆتكۈزۈلگهن جىنايهت

ـــــــتىدىن  " ـــــــسانىيهت ۈئس ىئن
دېگهن سۆز" ۆئتكۈزۈلگهن جىنايهت

يىلى باشالنغان وئسـمانىيالر-1915
ىئمپراتورلىقى مهزگىلىدىكى تـۈركلهر
بىـــلهن ەئرمىنىـــيلهر ائرىـــسىدىكى
.قىرغىنچىلىــق ۈئچــۈن ىئــشلىتىلگهن
گهرچه بـــۇ ســـۆز ۇئزۇن مــــۇددەت
ـــــا ـــــي توقۇنۇشـــــالرغا قارىت ھهربى
ىئشلىتىلگهن بولسىمۇ، ھازىر ۇئنـداق
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ھــازىر وئمۇميۈزلــۈك قوبــۇل. ەئمهس
ــۇ ــۇكى، ب ــۋال ش ــر ەئھ ــان بى قىلىنغ
ســــۆزنى تىنچلىــــق مهزگىلىــــدىكى
ـــدۇ ـــسىمۇ بولى ـــا ىئشلهت .ەئھۋالالرغ

ـــــــــتىدىن" ـــــــــسانىيهت ۈئس ىئن
ــــايهت ــــۈزۈلگهن جىن ــــڭ" ۆئتك نى

ردىن تهشـكىل تاپىـدىغانلىغىنېمىله
ـــــى -1998 ـــــڭ -7يىل -17ائينى

ــدىكى  ــايى"كۈنى ــائرا جىن ــم خهلق رى
 "ىئنگلىـزچه " (ىئشالر سوتى قانۇنى

Rome Statute of the 
International Criminal 

Court" قىسقارتمىـــسى ،"ICC 
Statute "ـــدە مهن ـــۇپ، تۆۋەن بول

دا) دەپ ائلىمهن" رىم قانۇنى"ۇئنى 
ـــۋى ـــۇق تهس ـــم. رلهنگهنەئڭ تول رى

ــڭ  ــاددا -7قانۇنىنى ــسىدا-1م ائبزى
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ـــــــــتىدىن" ـــــــــسانىيهت ۈئس ىئن
كه مۇنـداق" ۆئتكۈزۈلگهن جىنايهت
ــرىلگهن ــېمه: ېئنىقلىمــا بې ۆئزىنىــڭ ن

ــۇرۇپ، ــپ ت ــۋاتقىنىنى بىلى ىئــش قىلى
مهلۇم بىر قورالسىز پۇقراالر نوپۇسـىغا
ـــك ـــان بهلگىلى ـــپ بارغ ـــا ېئلى قارىت
ـــاكى ســـاندىكى، كهڭ كۆلهملىـــك ي

ــست ــارەتسى .ېمىلىق ھۇجۇمــدىن ىئب
ائشۇ پاراگرافتا بـۇ سـۆزنىڭ مهنىـسى

بىر دۆلهت ھـاكىمىيىتى يـاكى"يهنه 
ــــىتى ــــكىالت ۆئز سىياس ــــر تهش بى
ائرقىلىق مهلۇم بىر پۇقراالر نوپۇسىغا
قارىتـــا ېئلىـــپ بارغـــان بىـــر قاتـــار

ــــۇمالر ــــىتىلگهن" ھۇج .دەپ كۆرس
ــــهت ــــر سىياس ــــش بى ــــداق ىئ بۇن

دۆلهتھېسابلىنىــشى ۈئچــۈن، بىــر 
ھۆكـــۈمىتى يـــاكى بىـــر تهشـــكىالت
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ـــق ـــۇمنى ائكتىپلى ـــۇنداق ھۇج ائش
ــــاكى ــــشى ي ــــپ بېرى ــــلهن ېئلى بى
باشـــقىالرنى ۇئنـــى ېئلىـــپ بېرىـــشقا

ـــــرەك ەئڭ. رىغبهتلهندۈرۈشـــــى كې
مــــۇھىم يېــــرى شــــۇكى، بۇنــــداق
ـــۇم ـــي ھۇج ـــر ھهربى ـــكهت بى ھهرى

 . بولمىسىمۇ بولۇۋېرىدۇ
 بىرىنچـــــــــــى قېتىملىـــــــــــق

لىمىزدامۇتهخهسسىسلهر ىئلمىي ماقـا
ـــلهت ـــك مىل ـــان يهرلى ـــان قىلغ باي
ــــهكلى ــــڭ ش ــــالىلىرى ماائرىپىنى ب

ىئنسانىيهت ۈئستىدىن"يۇقىرىدىكى 
ــــايهت ــــۈزۈلگهن جىن ــــڭ" ۆئتك نى

تهلهپلىــرىگه تولــۇق چۈشــىدۇ، دەپ
بولۇپمــۇ. قاراشــقا پۈتــۈنلهي بولىــدۇ

ھازىرچه بـۇ خىـل ماائرىـپ شـهكلى
پاراگراف ۆئز-1ماددا -7رىم قانۇنى 
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ان ھهرىكهتلهرنىـــڭىئچىـــگه ائلغـــ
بىرسى، دەپ قارىساق، بـۇ جىنـايهت
ەئلۋەتته كۆپ خىلدىكى نهرسىلهرگه

شـۇنداقال. ائساسلىنىپ ۆئتكۈزۈلگهن
ماائرىپ دېـگهن دۆلهت ھـاكىمىيىتى
تهرىپىدىن وئرۇنالشتۇرۇلىدىغان ىئش
ــــداق سىياســــهتنى ــــا، بۇن بولغاچق
ــــكه دۆلهت ــــۇرالپ يۈرگۈزۈش چوڭق

يىشھــاكىمىيىتى كــۈچىمىگهن، دېــ
ــايىتى تهس ــكهت. ناھ ــداق ھهرى بۇن
ـــــــۇم كهڭ ـــــــك ۋە-چوق كولهملى

سىستېمىلىق بولۇپ، پۈتۈن ماائرىـپ
سىستېمىــــــــسىنى مۇشــــــــۇنداق

 . چۈشىنىشكه بولىدۇ
ــش ــدىكى ىئ ــانۇنى تۆۋەن ــم ق - رى
 : ھهركهتلهرنى ۆئز ىئچىگه ائلغان

 قاتىللىق ) ائ(



179 

 قىرغىنچىلىق ) ب(
 قۇل قىلىش ) چ(
 قىستاق قىلىش -قىيىن) ف(
باســــــقۇنچىلىق قىلىــــــش ۋە) گ(

جىنـــــسىي جهھهتتىكـــــى باشـــــقا
 ەئشهددىيلىكلهر 

ـــــدا بهزى) ىئ( ـــــكىللىك ھال تهش
 كىشىلهرنى يوق قىلىۋېتىش 

ىئرقىي ائيرىمىچىلىق جىنايىتى ) ج(
  رىم قانۇنىدا ۇئشبۇ ماقـاله بىـلهن
ــــك ــــى كىچى ــــىۋەتلىك ىئكك مۇناس

)ھ(ۇئنىــڭ بىرســى . پــاراگراف بــار
مهلۇم بىـر"نىڭدا پاراگراف بولۇپ، ۇئ

ــــشىلهرنى مىللىتــــى، ــــا كى گۇرۇپپ
ېئتنىكلىگــى، مهدەنىيىتــى ۋە دىنــى
".قاتارلىقالرنىڭ ائساسـىدا جـازاالش

دېگهن سۆزگه" جازاالش"بۇ قانۇندا 
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خهلقائرا: بېرىلگهن ېئنىقلىما مۇنداق
قانۇنالرغــا خىــالپ ھالــدا، مىللىــي
ــا ــر گۇرۇپپ كىملىكــى ســهۋەبىدىن بى

ـــشىلهرنى ۆئزلىرى ـــىيكى ـــڭ ائساس نى
ـــر ـــدىن قهســـتهن ۋە ېئغى ھوقۇقلىرى

ـــش ـــرۇم قىلى ـــدە مهھ ـــز. دەرىجى بى
ۆئزىمىزنىڭ ىئككى پارچه ماقالىمىزدا
يهرلىك مىللهت بالىلىرىنىڭ ماائرىـپ
ــدا ــا تىل ــاھىيىتىنى ائن ــڭ م ھوقۇقىنى
ېئلىـــــپ بېرىلىـــــدىغان مهكـــــتهپ
تهربىيىــسى بىــلهن بــاغالپ تــۇرۇپ

ھهمدە يهرلىـك. تهكشۈرۈپ چىقتۇق
لهت بالىلىرىنىــــڭ مهكــــتهپمىلــــ

تهربىيىــسىنى ۆئز ائنــا تىلىــدا ېئلىــپ
بارماسلىق ماائرىـپ شـهكلى يهرلىـك
مىلــــلهت بالىلىرىنىــــڭ ماائرىــــپ
ھوقۇقىنى دەپسهندە قىلىدىغانلىقىنى
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بىزنىــــڭ. چۈشــــهندۈرۈپ ۆئتتــــۇق
ــپ ــۇنداق ماائرى ــشىمىزچه، مۇش قارى
ھوقۇقى رىم قانۇنىـدا تهسـۋىرلهنگهن

ىڭ بىـر قىـسمىنىائساسلىق ھوقۇقالرن
يۇقىرىدا كۆرسـىتىپ. تهشكىل قىلىدۇ

ۆئتكىنىمىزدەك، مۇشۇنداق ائساسىي
ھوقــۇقالردىن مهھــرۇم قالدۇرۇشــتىن
كېلىپ چىققان ائقىـۋەتلهر ىئنتـايىن
يامان بولۇپ، مۇشۇنداق سىياسهتلهر
ــــــا ــــــدا يولغ ــــــسهتلىك ھال مهق

شــۇنىڭ ۈئچــۈن، بىــر. قويۇلۇۋاتىــدۇ
ـــا ـــا قويغ ـــۈمىتى يولغ ندۆلهت ھۆك

يهرلىك مىللهت بالىلىرىنىڭ مهكـتهپ
تهربىيىــسىنى ۆئز ائنــا تىلىــدا ېئلىــپ
بارماسلىق ماائرىپ سىياسـىتىنى رىـم
قانۇنىــــدا وئتتۇرىغــــا قويۇلغــــان

بىــلهن وئخــشاش، دەپ" جــازاالش"
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 . قاراشقا بولىدۇ
 رىــم قانۇنىــدىكى ۇئشــبۇ ماقــاله
ـــى ـــىۋەتلىك ىئككىنچ ـــلهن مۇناس بى

رافپــــاراگ) ك(كىچىــــك 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
ـــارچه ـــى پ ـــڭ ىئكك ـــز ۆئزىمىزنى بى
ــــــــــىتىپ ــــــــــالىمىزدا كۆرس ماق

ـــلهتۆئ ـــك مىل ـــزدەك، يهرلى تكىنىمى
ـــــدا ـــــا تىلى ـــــڭ ۆئز ائن بالىلىرىنى
وئقۇيالماســــــلىغى ۇئالر ۈئچــــــۈن
ىئنتايىن ېئغىر ۋە مهڭگۈلـۈك روھىـي
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شـۇنداقال. زەخمىلهرنى ېئلىپ كېلىدۇ
ـــــــك ـــــــڭ ۇئزۇن مۇددەتلى ۇئالرنى
ــر ــاالمهتلىكىگىمۇ ېئغى ــسمانىي س جى

شۇڭالشـقا. زىيانالرنى ېئلىپ كېلىـدۇ
ــز ائشــۇنداق ماائ رىــپ سىياســىتىبى

يهرلىك مىللهت بالىلىرىنىڭ ائساسـىي
ھوقـــۇقلىرىنى دەپـــسهندە قىلىـــپال
ـــپ ـــۇنداق ماائرى ـــتىن، ائش قالماس
ــــي ۋە ــــق روھى ــــىتى ائرقىلى سىياس
-جىــسمانىي جهھهتتىكــى زور ائزاب

وئقۇبهتلهرنى كهلتـۈرۈپ چىقىرىـشنى
ىئنــــسان قېلىپىــــدىن چىققـــــان"

دەپ قاراشـــقا بولىـــدۇ،" ھهرىـــكهت
  . اليمىزدەپ ھېساب
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 خۇالسه. 5
  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

بۇنـداق. زەخمىلهرنى پهيـدا قىلىـدۇ
للىرى زورلـۇق كـۈچىماائرىپ شـهكى

بىلهن ەئمهلـگه ائشـۇرۇلغان بولـۇپ،
ـــك ـــېقىن ۋە ۇئزۇن مۇددەتلى ۇئالر ي
يامـــان ائقىــــۋەتلهرنى كهلتــــۈرۈپ

-1بىــــز ۆئزىمىزنىــــڭ . چىقىرىــــدۇ
ـــاكىمه ـــالىمىزدا مۇھ ـــق ماق قېتىملى
قىلغىنىمىـــزدەك، بۇنـــداق ماائرىـــپ
سىياسىتى بىر قاتار كىشىلىك ھوقـۇق
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ىزنىـڭۆئلچهملىرىگه خىالپ بولۇپ، ب
قارىشىمىزچه ۇئالر ھازىرمۇ بالىالرنىڭ
ائساســــىي ھوقــــۇقىنى دەپــــسهندە

بۇنــــداق ماائرىـــــپ. قىلىۋاتىــــدۇ
ـــدىكى ـــۇقىرى دەرىجى ـــىتى ي سىياس
ائسسىمىلياتــسىيه قىلىــش تۈســىنى

شۇڭالشقا ۇئ ھازىرقى. ائلغان بولىدۇ
زاماندىكى خهلقائرا كىشىلىك ھوقـۇق
ۆئلچهملىرىنىــڭ ائساســى بولغــان ائز

ــــانل ــــداشس ــــى قوغ ىق مىللهتلهرن
 . ۆئلچهملىرىگه زىت كېلىدۇ

ـــك ـــدا يهرلى ـــبۇ ماقالى ـــز ۇئش   بى
ــدا ــا تىلى ــالىلىرىنى ۆئز ائن ــلهت ب مىل
وئقۇتماســلىق ماائرىــپ سىياســىتى
قانـــــداق دەرىجىـــــدىكى ىئرقىـــــي
قىرغىنچىلىـــــــق ۋە ىئنـــــــسانىيهت
ــايهت ۈئســتىدىن ۆئتكــۈزۈلگهن جىن
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ــاكىمه ــتىدە مۇھ ــدىغانلىقى ۈئس بولى
گهرچه كېڭىـشىش ۋە. بـاردۇقېئلىپ 

ـــدا  ـــي"خۇالســـىلهش جهريانى ىئرقى
ــــشىمى ــــق كېلى ــــڭ" قىرغىنچىلى نى

ــۇ ــسىمۇ، ب ــان بول ــسى تارايتىلغ داىرى
كېلىـــــشىم كېمهيـــــتمه ماائرىـــــپ
سىياســـىتىنىڭ وئبيېكتـــى قىلىنغـــان
ـــــڭ ـــــلهت بالىلىرىنى ـــــك مىل يهرلى
ــۇن قىلغــان ــشلىرىنى مهزم كهچۈرمى
ـــــــگه ـــــــۇ ۆئز ىئچى ھهرىكهتلهرنىم

.لىقىنى كۆرسـىتىپ ۆئتتـۇقائلىدىغان
بولۇپمـۇ بىـز بـۇ خىلـدىكى ماائرىـپ

"ناھايىتى ېئغىـر روھىـي زەخمىـلهر"
ــدىغانلىقىنى، ــۈرۈپ چىقىرى ــى كهلت ن

ـــــسمانىي" ـــــر جى ناھـــــايىتى ېئغى
بىـلهن وئرتـاق مهۋجـۇت" زەخمىلهر

ـــك ـــدىغانلىقىنى، ھهمـــدە يهرلى بولى
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مىلــــلهت بــــالىلىرىنى باشــــقا بىــــر
مىللهتـــــكه مهجبــــــۇرى ھالــــــدا

ـــــگهۆئ ـــــشنىمۇ ۆئز ىئچى زگهرتىۋېتى
.ائلىدىغانلىقىنى كۆرسـىتىپ ۆئتتـۇق
ــا، تــا ھــازىرغىچه مۇشــۇنداق ەئمم
ھهرىكهتلهرنىڭ ىئرقىـي قىرغىنچىلىـق
ــۈن زۆرۈر ــشى ۈئچ ــۇپ ھېسابلىنى بول
بولغـــان روھىـــي ېئلېمېنـــتالر بىـــر
ــــــــــق ۋە ــــــــــى فىزىكىلى مىللهتن
پسىخولوگىيىلىك جهھهتتىن ۋەيـران

ش غهرىـزىقىلىشنى ۋۇجۇدقا چىقىـرى
بىلهن چهكلىنىپ كهلگهن بولۇپ، بـۇ
چهكلهنــــمه ائشــــۇنداق ماائرىــــپ
سىياسىتىنى يولغا قويۇشنى بىر خىـل
ــــــــق، دەپ ــــــــي قىرغىنچىلى ىئرقى
ھېسابالشقا زور دەرىجىدە توسقۇنلۇق

بىزنىڭ قارىـشىمىزچه،. قىلىپ كهلدى
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ـــــــــتىدىن" ـــــــــسانىيهت ۈئس ىئن
دېـــگهن" ۆئتكـــۈزۈلگهن جىنـــايهت

ى جىـق ائجىـزۇئقۇمنىڭ چهكلىمىـس
بولۇپ، ۇئنـى ھېلىقىـدەك كېمهيـتمه
ــشقا ــىتىگىمۇ قوللىنى ــپ سىياس ماائرى

بىــراق، كېمهيــتمه ماائرىــپ. بولىــدۇ
بىــــلهن ەئڭ زىــــچ مۇناســــىۋەتلىك
ـــــــشالر ـــــــايى ىئ ـــــــان جىن بولغ
ـــانۇنىي ـــوغرا ق ـــسىنىڭ ت كاتېگورىيى
مهزمــۇنلىرى تــېخىچه ېئنىــق ەئمهس
ــۇق ــدىن تول ــۇ كاتېگورىيى ــۇپ، ب بول

ــــــــــشق ــــــــــلپايدىلىنى ا ھهر خى
ــــدۇ ــــى تۇغدۇرۇۋاتى .قىيىنچىلىقالرن
ـــتمه ـــشىمىزچه، كېمهي ـــڭ قارى بىزنى
ماائرىپنىــڭ يــالغۇز يهرلىــك مىلــلهت
تىلــــى ۋە مهدەنىيىــــتىگىال ەئمهس،
يهرلىـــــك مىلـــــلهت خهلقىنىـــــڭ
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ــر ــدىغان ېئغى ــىغىمۇ كهلتۈرى تۇرمۇش
ـــازىر ـــۋەتلىرى ھ ـــق ائقى بۇزغۇنچىلى
ــدى  ــشىپ بول ــۈنلهي ائيدىڭلى .پۈت

 بـــــــۇ ىئـــــــشنىڭەئمهلىيهتــــــته
ائيدىڭلىشىپ بولغىنىغا خېلى ۇئزۇن

-باشقا بـارلىق قـانۇن. ۋاقىت بولدى
ـــائرا ـــشاش، خهلق ـــا وئخ پهرمانالرغ
ـــۇ ـــانۇنىمۇ ائش ـــشالر ق ـــايى ىئ جىن
قانۇننىــــڭ ىئچىــــدىكى ىئــــشالرنىڭ
ۆئزگىرىــشىگه ەئگىــشىپ تهرەققىــي

ــــدۇ ــــپ ماڭى ــــسانىيهت. "قىلى ىئن
"ۈئستىدىن ۆئتكـۈزۈلگهن جىنـايهت

شــۇنداق تهرەققىياتنىــڭۇئقۇمىمــۇ ائ
بىــر ياخــشى ائساســى بوالاليــدىغان
بولۇپ، مۇشـۇنداق تهرەققىيـات ەئڭ
ــــپ ــــتمه ماائرى ــــدا كېمهي ائخىرى
پاائلىيهتلىرى ۋە سىياسهتلىرىنىڭ بىر
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خىل جىنايهت بولۇپ ھېسابلىنىـشىغا
بىــز ب د ت     نىــڭ. ېئلىــپ بارىــدۇ

يهرلىـــك مهســـىلىلهر توغرىـــسىدىكى
نىــدىن مۇشــۇداىمىــي ســۆھبهت يىغى

ائساســتا بۇنىڭــدىن كېــيىن قانــداق
ىئش كۆرۈش مهسىلىـسىدە وئيلىنىـپ

 . بېقىشىنى تهۋسىيه قىلىمىز
 بهتلىـــــــك30ەئســـــــلىدىكى   (

ـــۇنى مۇشـــۇ يهردە ـــڭ مهزم ماقالىنى
 .) ائخىرالشتى

 ئاخىرقى سۆز
خانىم) Kangas( مهن كهڭگېس 

ــــــــــــــــــــــــــارلىق   نهپهر4قات
-2004مۇتهخهسسىـــــــــسلهرنىڭ 

ــــــــــققېت-1يىلىــــــــــدىكى  ىملى
مۇتهخهسسىــــــــسلهر ىئلمىــــــــي"

نىمۇ تېپىـپ، ۇئنىـڭ تـور" ماقالىسى
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بهت ائدرېسىنى مۇشۇ يازمىنىـڭ ەئڭ
ىئنگلىزچىنى. ائستىغا يېزىپ قويدۇم

بىلىــدىغان ھهمــدە يهرلىــك مىلــلهت
ـــا تىـــل ھهققىـــدە مـــاائرىپى ۋە ائن
تېخىمـــۇ كهڭ بىلىمـــگه ېئرىشىـــشنى
ىئــــستهيدىغان قېرىنداشــــالرنىڭ ۇئ

ىر قېتىم كۆرۈپ بېقىشىنىماقالىنىمۇ ب
مهن كهڭگــېس. تهۋســىيه قىلىــمهن

 بهتلىــك ىئنگلىــزچه800خانىمنىــڭ 
كىتاۋىنى سېتىۋېلىپ، ۇئنى بىرەر قـۇر

ۇئ كىتابتـــــا. ۋاراقـــــالپ چىقـــــتىم
وئتتۇرىغا قويۇلغان مهزمۇنالر ھېلىقى

مۇتهخهسسىــسلهر"ىئككــى پــارچه 
دىكـى مهزمـۇنالر" ىئلمىي ماقالىـسى

ــــهن وئ ــــلهن ائساس ــــشىپبى خشى
كېتىــــدىغان بولــــۇپ، دۇنيــــادىكى
مىللهتلهرنىــڭ تــارقىلىش ەئھــۋالى،
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يهرلىـــــك مىلـــــلهت تىللىـــــرى، ۇئ
تىلالرنىڭ يوقىلىش ەئھۋالى قاتـارلىق
ـــايىتى ـــتىدىمۇ ناھ ـــىلىلهر ۈئس مهس
.تهپــسىلىي مهزمــۇنالر بــار ىئــكهن
لــېكىن يهرلىــك مىلــلهت مــااارىپى ۋە
ائنــا تىــل مهســىلىلىرىدە ھــازىرغىچه

ـــــان ق ىلىنمىغـــــان مهزمـــــۇنالرباي
ـــــــاب ـــــــا، مهن ۇئ كىت بولمىغاچق
ـــا ـــرىم يازم ـــقا ائي ـــسىدا باش توغرى

 . تهييارلىماسلىقنى قارار قىلدىم
ب د ت نىڭ يهرلىـك مىللهتلهرنىـڭ

-2007ھوقـــــــۇقى ھهققىـــــــدە 
ماقۇلالنغــان بىــر باياننامىــسى بــار

ىئسىملىك بىر" توپباغ"بولۇپ، ۇئنى 
قېرىندىـشىمىز ۇئيغۇرچىغـا تهرجىـمه

مهن ۇئنىـــــڭ. لىـــــپ چىقىپتـــــۇقى
ۇئيغۇربىز ۋە مهرىپهتتىكـى تـور بهت
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ـــــڭ ـــــۇ يازمىنى ـــــسىنى مۇش ائدرې
مهن. ائخىرىسىغا كىرگۈزۈپ قويـدۇم

وئقۇرمهنلهرنىڭ بۇ باياننـامىنىمۇ بىـر
قېــتىم وئقــۇپ بېقىــشىنى تهۋســىيه

 . قىلىمهن
  مهن يېقىنــدا تــور ائرىالۋېتىــپ،

بىر دېھقاننىـڭ ماائرىـپ نـازارىتىگه"
دېـگهن بىـر يـازمىنى" ان خېتىيازغ

ــــدىم ــــۆرۈپ قال ــــان. ك ــــۇ دېھق ب
ــق ــايىتى ەئتراپلى ــشىمىز ناھ قېرىندى
ــۇچالر ــۇپ، قىزىقق ــر قىلغــان بول پىكى
ـــسا ـــتىم كـــۆرۈپ باق ـــر قې ـــى بى ۇئن

ۇئ خهتنىــڭ تـــور بهت. بولىــدىكهن
ـــڭ ەئڭ ـــۇ يازمىنى ـــسىمۇ مۇش ائدرې

 . ائخىرىسىدا بار
 ائمېرىكىلىـــق مهشـــھۇر كىـــشىلىك

يهتچىسى مارتىن لۇسېرھوقۇق پاائلى
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ــڭ  )Martin Luther King(كى
مهلــۇم بىــر ىئــش: "مۇنــداق دەيــدۇ

ـــدىغان ۈئچـــۈن ۆئلۈشـــنى خالىماي
"ائدەم ياشاشقا الياقهتلىـك ەئمهس

ــزچه (  A man who "ىئنگلى
won't die for something is 

not fit to live .(" مېـنىڭچه ھهر
بىر ۋىجدان ىئگىسى ۋە ھهر بىر غۇرۇر

ى ۈئچۈن ۆئزىنىڭ ائنا تىلى ۋەىئگىس
مىللىــي مهدەنىيىتــى مــارتىن لۇســېر

بىـر"كىڭ كۆزدە تۇتقان ھېلىقىـدەك 
چــۈنكى خــۇددى. بوالاليــدۇ" ىئــش

ۋېنگىرىيهلىـــك يـــازغۇچى ائنـــدراس
)Andras Süto(ســــــــۈتو 

ـــا تىلىـــدىن"ېئيتقىنىـــدەك،  ۆئز ائن
ائيرىلىشقا مهجبۇرى بولغان ىئنـسان
ۇۆئز ھاياتىنىـــــــڭ مهنىـــــــسىدىنم
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مهن ائلدىنقى يازمامـدا". ائيرىلىدۇ
ـــــدىنىڭ) Covey(كـــــوۋېي  ەئپهن

ــسىپ" ــى" پرىن ــېمه ىئكهنلىك ــڭ ن نى
ھهققىــدىكى بايانلىرىــدىن ائزراقىنــى

مهن ۇئنىڭدىن. تونۇشتۇرۇپ ۆئتتۈم
ــــــۇ يهرگه يهنه ائزراق قوشــــــۇپ ب

 : قويۇشنى مۇۋاپىق كۆردۈم
وئخشىمىغان كىـشىلهر ۆئز ھايـاتى

رســىلهرنىۈئچــۈن وئخــشىمىغان نه
مهســىلهن،. مهركهز قىلىــپ تالاليــدۇ

ائىـــله، پـــۇل، خىـــزمهت، كهســـىپ،
ــمهن، ــن، دۈش ــت، دى ــۇق، دوس ھوق

ۆئزى ۋە-تاماشـــــا، ۆئز-وئيـــــۇن
ۆئزىڭىز ۈئچۈن. پرىنسىپ قاتارلىقالر

مۇشـــۇنداق بىـــر ېئنىـــق مهركهزنـــى
ــل ــق، ســىز ىئزچى ــۇزۇش ائرقىلى تۇرغ
ــالهتكه ــاتىڭىزنى كاپ ــۈردە ۆئز ھاي ت
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ــدى ــگه قىلى ــۇقىرىىئ ــداق ي غان مۇن
ـــگه ـــا ىئ ـــۆت ائمىلغ ـــك ت دەرىجىلى

ــــسىز ــــول: بوالالي ــــك، ي بىخهتهرلى
.قـۇدرەت-باشچىلىق، ەئقىل ۋە كۈچ

ــاتىڭىز ــىز ۆئز ھاي ــۇ، ەئگهر س بولۇپم
ۈئچــۈن پرىنــسىپنى مهركهز قىلىــپ
تۇرغۇزسىڭىز، يۇقىرىقى تۆت ائمىلنى
تهرەققىي قىلدۇرۇش ۈئچـۈن پۇختـا

ـــسىز ـــ. ائســـاس ھازىرلىياالي داقبۇن
بولۇشــــتىكى ســــهۋەب، نهرســــىلهر
داۋاملىــــق توختىمــــاي ۆئزگىرىــــپ

لـــېكىن، تــوغرا پرىنـــسىپ. تۇرىــدۇ
مهڭڭۇ ۆئزگهرمهيدىغان بولـۇپ، بىـز
ـــــــــــت ۇئنىڭـــــــــــدىن ھهر ۋاقى

پرىنـــسىپ ھـــېچ. پايـــدىلىنااليمىز
ۇئ خاپا. قانداق نهرسىگه بېقىنمايدۇ

بولۇپ قالمايـدۇ، ھهمـدە بىـزگه ھهر



197 

ۇئ. خىـــل مۇائمىلىـــدە بولمايـــدۇ
باشــــقىالرنىڭ ھهرىكىــــتىگه يــــاكى

ۇئ مهڭگـــۈ. مۇھىتقـــا بېقىنمايـــدۇ
ۇئ بۈگۈن بار بولۇپ، ەئته. ۆئلمهيدۇ

ــدۇ ــۇپ قالماي ــوق بول ــى وئت. ي ۇئن
ــــــــران ــــــــاكى يهر تهۋرەش ۋەي ي

ـــدۇ ـــرى. قىاللماي ـــى وئغ ـــاكى ۇئن ي
ــدۇ ــرىالپ كېتهلمهي ــسىپنى. وئغ پرىن

مهركهز قىلغــان ھايــات بىــلهن بىلــله
 يـول باشـالمچىمهۋجۇت بولىدىغان

ـــــول ـــــوغرا ي ـــــل ت ـــــلهن ەئقى بى
ــداق ــشالرنىڭ قان ــسىدىن، ىئ خهرىتى
يۈرۈشىدىغانلىغىدىن، بۇرۇن قانـداق
يۈرۈشكهنلىكىدىن، ھهمدە بۇنىڭدىن
كېيىن قانـداق يۈرۈشـىدىغانلىغىدىن

تــــوغرا يــــول. ۋۇجۇدقــــا كېلىــــدۇ
خهرىتىسى بىزنىـڭ قايـسى مهنـزىلگه
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ـــــز ۋە ۇئ يهتمهكچـــــى ىئكهنلىكىمى
 قانداق يېتىـدىغانلىغىمىزنىمهنزىلگه

ېئنىق چۈشىنىۋېلىشىمىزنى كاپالهتكه
بىز ەئمهلىيلهشـتۈرگىلى. ىئگه قىلىدۇ

ـــق ـــگه مۇۋاپى ـــدىغان ۋە ەئقىل بولى
ـــان ـــدىلىنىپ-س ـــېفىرالردىن پاي س

ۆئزىمىزنىـــڭ بۇنىڭـــدىن كېيىنكـــى
ىئـــشلىرى توغرىـــسىدا تـــوغرا قـــارار

بىزنىڭ ۆئز ھهرىكىتىمىزنى. ائالاليمىز
ركىنلىكىمىز بار، لـېكىن ۆئزتالالش ەئ

ھهركىمىزنىڭ نهتىجىسىنى بهلگىـلهش
ھهر بىر پرىنسىپ. ەئركىنلىكىمىز يوق

ۇئنىڭدىن كېلىپ چىقىـدىغان مهلـۇم
ـــله ـــلهن بىل ـــۋەتلهر بى ـــى ائقى تهبى

بىز پرىنسىپ بىلهن. مهۋجۇت بولىدۇ
ـــدىن ىئجـــابىي ماسالشـــقاندا ۇئنىڭ

بىــــز. نهتىــــجه كېلىــــپ چىقىــــدۇ
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اققا قايرىـپ قويـۇپپرىنسىپنى بىر ي
ــهلبىي ــدىن س ــساق، ۇئنىڭ ىئــش تۇت

ەئممــا. ائقىــۋەتلهر كېلىــپ چىقىــدۇ
ــــڭ ــــر ائدەمنى ــــسىپالر ھهر بى پرىن
ـــــۇش ـــــرى بول -ۇئالردىـــــن خهۋى

بولماســلىغىدىن قهتىئيــنهزەر ھهمــمه
كىشىلهر ۈئچۈن وئرتاق بولغاچقا، بۇ
.خىل چهكلىـمه ۇئنىۋېرسـال بولىـدۇ
بىز توغرا پرىنـسىپالرنى قـانچه كـۆپ
ـــش ـــالنه ىئ ـــڭ ائقى ـــسهك، بىزنى بىل
كۆرۈشــــــــــتىكى شهخـــــــــــسىي
.ەئركىنلىكىمىزمۇ شـۇنچه زور بولىـدۇ
ـــلهن ـــاتىمىزنى دەۋر بى ـــز ۆئز ھاي بى
ــۈ ۆئزگهرمهس ــسىز، مهڭگ مۇناسىۋەت
ـــــسىپالرغا مهركهزلهشـــــتۈرۈش پرىن
ـــۈك ـــڭ ۈئنۈمل ـــق، ۆئزىمىزنى ائرقىلى
.ياشىــشى ۈئچــۈن يــول ائچــااليمىز
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ــارلى ــسىپ باشــقا ب ــسى، پرىن ققىسقى
مهركهزلهرنى توغرا وئرۇنغا قويۇشـنى
ـــدىغان ەئڭ ـــگه قىلى ـــالهتكه ىئ كاپ

 . مۇھىم مهركهزدىن ىئبارەتتۇر
خـــــانىم) Kangas(كهڭگـــــېس 

ــــۇ   مۇتهخهســــسىس4قاتــــارلىق ب
ــــــارچه ــــــڭ ىئككــــــى پ ۆئزلىرىنى

مۇتهخهسسىــــــــسلهر ىئلمىــــــــي"
دا وئتتۇرىغـــا قـــويغىنى" ماقالىـــسى

 يىلـــدىن200بۇنىڭـــدىن بـــۇرۇنقى 
ت ىئچىــدە يــۈز بهرگهنائرتــۇق ۋاقىــ

يهرلىك مىللهت ماائرىپى ۋە ائنا تىل
ــــارىخىي ىئــــشالر ساھهســــىدىكى ت
ائرقىلىق تولـۇق ىئـسپاتالنغان تـوغرا
ـــــــى ـــــــاكى تهبى ـــــــسىپ ي پرىن
.قـــــــانۇنىيهتلهردىن ىئبـــــــارەتتۇر
شۇڭالشقا ۆئزىمىزنىـڭ ائنـا تىلـى ۋە
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مىللىي مهدەنىيىتىنى ساقالپ قـېلىش
وقـۇمۈئچۈن، بىز ۇئيغۇر دىيارىـدا چ

ۆئز ائنا تىلىمىزدا ېئلىپ بېرىلىدىغان
مهكـــــتهپ تهربىيىـــــسىنى يولغـــــا

"قوش تىللىق ماائرىـپ"قويۇشىمىز، 
ــلى ــڭ ەئس ــۇم ۇئنى ــۇ چوق تۈزۈمىنىم
مهنىسى بويىچه يولغا قويغۇزۇشـىمىز

ـــرەك ـــر. كې ـــداق قىلماســـلىق بى ۇئن
مىللهتنـــــى چوقـــــۇم زاۋاللىققـــــا

ــدۇ ــۇر. يۈزلهندۈرى ــارلىق ۇئيغ مهن ب
ر ۋە ۇئيغــــــــــۇرەئمهلــــــــــدارال

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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ــۇ يازمــامنى ىئلھــام تــوختى مهن ب
ــلهن ــۇ ســۆزلىرى بى ــدىنىڭ مۇن ەئپهن

مهنبهســى مۇشــۇ(تۇرىمهن ائخىرالشــ
ـــتىدا ـــڭ ائس ـــۇرالر«): يازمىنى ۇئيغ

ىئچىـــدىكى مـــۇتلهق كـــۆپ قىـــسىم
-كىشىلهر نۆۋەتته ۆئزلىرىنىڭ ھوقۇق

ـــدە ـــۈكۈت ىئچى ـــى س مهنپهەتلىرىن
مهن! قولــــدىن بېرىــــپ قويماقتــــا

ېئيتىمهنكى، ھهر بىر كىـشى، ھهر بىـر
.ائبرۇي سـاھىبىدۇر-مىللهت ىئززەت

رالىرىجۇڭگونىڭ قانۇنى جۇڭگو پۇق
ــــــن ــــــنس، دى ــــــلهت، جى …مىل

ـــۇقالردا ـــارلىق ھوق ائيرىماســـتىن، ب
ــــــاپ ــــــق-ب ــــــاراۋەر، دەپ ېئنى ب

بىراق، رېائل تۇرمۇشـتا،. بهلگىلىگهن
-ۇئيغۇرالرنىـــڭ قـــانۇنىي ھوقـــۇق
-مهنپهەتلىـــرى ۈئزلۈكـــسىز دەخـــل
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تهرىــزگه ۇئچرىماقتــا، ھهتتــا بهزى
ھۆكــــــــــۈمهت وئرگــــــــــانلىرىمۇ
ـــــاقهتلهرچه بهلگىلىمىلهرنـــــى ھام

ــــــــــپ ــــــــــۇرالرنىچىقىرى ، ۇئيغ
!ھهي، ۇئيغـــۇرالر!! كهمـــسىتمهكته

ــرىڭالر-ســىلهرنىڭ ھوقــۇق مهنپهەتلى
ــــل ــــدا،-دەخ ــــزگه ۇئچرىغان تهرى

كـــــــانىيىڭالرنى قويۇۋېتىـــــــپ ۆئز
ائۋامنىـڭ! ائۋازىڭالرنىڭ ائڭلىـتىڭالر

ـــــــــڭ ـــــــــادانلىقى ھاكىمىيهتنى ن
.ۇئياتسىزلىقىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ
ھاكىمىيهتنىڭ ۇئياتسىزلىقى ائۋامنـى

 ».دان ھالهتته قالدۇرىدۇنا
مهرىــپهت تــورى: تهھرىرلىگــۈچى

http://www.meripet.org ــن دى
 .ۇئيغۇر

بۇ يازمىدا تىلغا ېئلىنغان شهخسلهر
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ۋە ۇئالرنىــــــــڭ ەئســــــــهرلىرىگه
مۇناســـىۋەتلىك تـــور ائدرېـــسلىرى

 :   توپلىمى
يىلى ېئـالن قىلىنغـان-2004] 1 [

ــــق -1 ــــسلهر«قېتىملى مۇتهخهسسى
 ): ىئنگلىزچه (»ىئلمىي ماقالىسى

http://www.tove-skutnabb-

kangas.org/pdf/PFII_Expert_pap

er_1_Education_final.pdf  

يهرلىك مىللهتلهرنىڭ ھوقۇقى] 2  [
ـــــــــــــــــــــــدىكى ب د ت ھهققى

 ):التىن يېزىقى(باياناتنامىسى 
http://www.uighurbiz.cn/forum/

viewthread.php?tid=1195&extra

=page%3D1  

http://www.meripet.com/Acade

my/ 20090ائ_bdt.htm  
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3ۇئشــبۇ يازمىنىــڭ ائلــدىنقى ] 3 [
 ): كونا يېزىق(قىسمى 

  :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  

ـــپ«] 4 [ ـــڭ ماائرى ـــر دېھقاننى بى
 : »نازارىتىگه يازغان خېتى

http://bbs.xabnam.com/read.p

hp?tid-98236.html 
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ۇئشــــبۇ يازمىنىــــڭ ەئســــلى] 5 [
مۇتهخهسسىـسلهر«مهنبهسى بولغان 
 : »ىئلمىي ماقالىسى

http://www.un.org/esa/socdev/

unpfii/documents/E_C19_2008_

7.pdf  

يهرلىــــك مىلــــلهت تىلــــى] 6  [
ـــــــــــائرا ـــــــــــدىكى خهلق ھهققى

 مۇتهخهسسىسلهر يىغىنلىرى 
http://www.un.org/esa/socdev/

unpfii/en/EGM_IL.html  

ـــوختى] 7 [ ـــام ت ـــڭ«: ىئلھ بېيجى
ائيرۇدرۇمىــدىن فرانــسىيه دە گــاۇلله

 :»ائيرۇدرۇمىغىچه
http://www.uighurbiz.cn/forum/

viewthread.php?tid=1178&extra

=page%3D1  


