
ھازىرقى مهتبۇئاتلىرىمىزدىن ئانا 
   تىلىمىزدىكى بىرقانچه مهسىلىگه نهزهر

  (Bidar-Qutlan) ئابدۇخالىق ئابلىمىت قۇتالن
 

تىلىمىزدىن ھازىرقى » كونا«
  تىلىمىزغا نهزهر

 
مهن يېقىندىن بېرى لـۇغىتىمىزدىكى 

ـــــيه« ـــــراۋانت«، »تهنتهربى ، »هختى
دېگهندهك سـۆزلهرگه دىقـقهت » ساتما«

ـــۇ  ـــدىم، ب ـــۇپ قال ـــدىغان بول قىلى



ــسىدىن  ســۆزلهرنىڭ تهلهپپــۇزى ۋه مهنى
ــۇغىتىمىزده  قارىغانــدا خېلــى بــۇرۇنال ل
ــۆزلىرىمىز  ــۇ س ــرهك، ئهگهر ب ــسا كې بول
لۇغىتىمىزده بولمىغان بولسا، ھازىر نېمه 
ــىله  ــر مهس ــىمىز بى ــسىم قويۇش دهپ ئى

ــاال ــشايدۇ، ئ ــيه«يلى، ئوخ » تهنتهربى
ــۇنداق  ــا ش ــۆز ئېيتماقت ــۇ س ــگهن ب دې

بۇ سۆزنى ئوبـدانراق  ئاددىيال تۇرىدۇ،
ــساق،  تهھلىــل قىلىــپ كۆرىــدىغان بول
ــشى  ــام ئاتىلى ــڭ ئىخچ ــادهم بهدىنىنى ئ
بولغان، ھـازىر لـۇغېتىمىزدىن يـوقىالي 



ســۆزى بىــلهن، » تهن«دهپ قالغــان 
چوڭالرنىــــڭ كىچىكلهرنــــى، بىلىــــم 

انالرنى يامان يولـدىن ئهھلىلىرىنىڭ ناد
توسۇش ئۈچۈن قىلغـان ھهرىكهتلىرىنـى 
ئىپادىلهيــدىغان، ئىلىــم مهنىــسىدىكى، 
ھــازىرقى ســـۆزىمىز بىــلهن ئېيتقانـــدا 

مهنىسىنى بىلدۈرىدىغان » پېداگوگىكا«
ـــۆز  ـــيه«س ـــن تۈزىلىـــپ، »تهربى دى

ھهرقانداق بىر ئادهم چۈشـىنهلهيدىغان، 
ئىخچام بىـر لـۇغهت بولـۇپ تۇرماقتـا، 

ــڭ ــازىرقى بىزنى ــى ھ  مهكتهپلىرىمىزدىك



دهرسلىمىزنىڭ ئىچىده بۇنىڭدىن باشـقا 
بىـــرهر پهننىـــڭ مۇشـــۇنداق ئهپلىـــك 
قويۇلغان بىرمۇ ئۇيغـۇرچه ئاتالغۇسـىنى 
ئـــــــۇچراتقىلى بولمايـــــــدۇ، ئهگهر 

ــا  ــاقىش«ماتېماتىكىغ ــسىم » س دهپ ئى
ــاكى  ــان ي ــيه«قويغ ــۆزى » تهنتهربى س

بارلىققــا كهلــگهن دهۋرلهرده ھــازىرقى 
ېلىملىرى بارلىققا كهلگهن بولسا، زامان ئ

ــــۇغىتىمىزده بــــۇ  ــــۆز ل ئېھتىمــــال ئ
ــــسىدىنال  ــــۆز مهنى ــــۇ س ئىلىملهرگىم

ساقىش «نېمىلىكىنى بىلگىلى بولىدىغان 



» خۇيتهربىيه«پىسخولوگىيهگه » تهربىيه
دېگهنلهردهك مۇۋاپىق ئىـسىم قويۇلغـان 

 .بولغىيمىدى دهپ ئوياليمهن
سـۆزىنى ئاپىراتـسىيه » تهختىراۋان«

» ئـوردا«لىپ كۆرىـدىغان بولـساق، قى
» تهخــت«مهنىــسىنى بىلدۈرىــدىغان 

ــش ــلهن، ئى ــۆزى بى ــڭ -س  ھهرىكهتنى
توسالغۇســـىز داۋاملىـــشىش مهنىـــسىنى 

ــــدىغان  ــــۆزىدىن » راۋان«بىلدۈرى س
تــۈزۈلگهن بولــۇپ، بــۇ ســۆزمۇ ئهينــى 
ــهن  ــورالىنى روش ــاش ق ــى قاتن دهۋردىك



ئىپـــــــادىلهپ بهرگهن، شـــــــۇنداق 
 -دىكى ئاتـائوياليمهنكى، ئهينـى چاغـ

ــدا ھازىرقىــدهك  ــوۋىلىرىمىز ئــۇ چاغ ب
مهخـــسۇس تىـــل يېزىـــق ئىـــدارىلىرى 
بولمىغان بولسىمۇ، ھازىرقى دهۋردىكـى 
قاتناش قوراللىرى بىـلهن ئۇچرىـشالىغان 
بولسا، بىـزگه ھـازىرغىچه داۋاملىـشىپ 

، »كــۆكته راۋان«مىــراس بولغىــدهك 
، دېگهنــدهك ياخـــشى »ســۇدا راۋان«

ر بولغىيمىـدى، ئىسىمالرنى قويۇپ بىـره
مېڭىش ئىمكانىيىتى بولمىغـان نهرسـىگه 



تىـز «تىز سۈپىتىنى قوشۇپ خاتا ھالـدا 
» )تىز ماڭىـدىغان يـول(سۈرهتلىك يول

ــا  ــۇزۇن ھهم لوگىكىغ ــدهك ھهم ئ دېگهن
ــسىمالرنى  ــا ئى ــان خات ــۇن بولمىغ ئۇيغ
قويۇپ يۈرمهي، ماڭغۇچىالر توسالغۇسىز 
يۈرهلهيدىغان يول دېگهن مهنىنى تولۇق 

س ئهتتۈرۈپ بېرهلهيدىغان، كىشىلهر ئهك
» راۋانيـول«ئـاڭالپال چۈشـىنهلهيدىغان 

ــــسىمالرنى قويــــۇپ  ــــدهك ئى دېگهن
 .بېرهرمىتىكىن دهپ ئويالپ قالىمهن



 بــوۋىلىرىمىز ئانــا تىلىمىزغــا -ئاتــا
ـــلهن  ـــئۇلىيهتچانلىق بى ـــۇنداق مهس ش
مۇئامىله قىلغانكى، قوغۇنلـۇقنى خهۋهر 

» هپهك«ئالىدىغان كهپىگىمـۇ ئـاددىيال 
دېــمهي، كهپىــدىن پهرقلىــق ھالــدا 

دهپ ئىــسىم قويغــان، ئــۆزى » ســاتما«
شـۇغۇلالنغان نهرسـىلهرنىڭ ھهممىــسىگه 
ـــسىنى  ـــام، مهنى ـــۇنداق ئىخچ ئهنه ش

 -ئىزاھسىزال بىلگىلى بولىدىغان ئىـسىم
 .نامالرنى قويۇپ، مىراس قالدۇرالىغان



كىچىكلىــك، –ھايۋانالرنىــڭ چــوڭ 
ـــسى  ـــايى ۋه گهندى ـــسى، تۇرارج جىن
ــــدىغان  ــــقهت قىلى قاتارلىقالرغــــا دىق
بولـساق، بــۇالردىكى شــۇنچه ئىــنچىكه 
پهرقلىرىــــدىن ســــۆيۈنۈپ كېتىمىــــز، 
مهسىلهن ھايۋانالردىكى جىنسى پهرقىنى 
ــسىدىن  ــساق، چىــشى جىن مىــسالغا ئال

ئهركهك  .… ساغلىق، ئىنهك، مېكىيان،
 .… جىنسىدىن قوچقار، بۇقا، خوراز،

 كىچىكلىــــك –چــــوڭ . قاتــــارلىقالر
 .… قىدىن قوزا، مـوزاي، باچكـا،پهر



ــارلىقالر ــسالغا . قات ــدىن مى ــۇرار جايى ت
 ئالساق ئېغىل، قوتان، قۇما، كـاتهك،

گهندىسىدىن مىسال . قاتارلىقالر .……
ئالــساق، تېــزهك، مايــاق، مونــدىلهك، 

دېگهندهك ئىـنچىكه  ..… قىغ، مهرهز،
پهرقلهرنى كـۆرىمىز، بۇنـداق ئىـنچىكه 

ــد ــى قىل ــازىرقى تهرهقق ى دهپ پهرق ھ
ــــارالىق تىلالردىمــــۇ  قارىغــــان خهلقئ

ئهپسۇس ھازىرقى . بولماسلىقى مۇمكىن
ـــى -پهن ـــۇنداق تهرهقق ـــا ش  تېخنىك

قىلغـــــان، تهشـــــۋىقات قـــــوراللىرى 



مۇكهممهل، ھهرخىل ئورگان، ئهپىراتالر 
ــسا،  ــر دهۋرده بول ــان بى ــۇق بولغ تول
ــــڭ  ــــى دهۋرنى ــــۇغىتىمىزدىن يېقىنق ل

، »تىـــزگىنهك«مهھـــسۇلى بولغـــان 
ـــــك« ـــــۇ«ۋه » كىملى ـــــالغۇ، »ئ ئ
ئـــالغۇالردىن باشـــقا كىـــشىنى »بـــۇ«

سۆيۈندۈرگىدهك ئاتالغۇالرنى ئۇچراتقىلى 
ھهتتا خىزمهت ياكى كهسىپ . بولمايدۇ

ـــقاۋۇل،  ـــدىغان مهش ـــامىنى بىلدۈرى ن
باقــاۋۇل دېــگهن ســۆزلىرىمىزدىكى ســۆز 



ــۇمچه  ــىغۇچى قوش ــاۋۇل«ياس ــن »ئ دى
  .پايدىلىنىشنىمۇ ئويلىشالمىدۇق

 
تچىلىقىدىكى كومپيۇتېر مهتبۇئا

  وئرنىتىنىش بهلگۈلىرىنىڭ 
 

يېزىــق خىزمىتـى بىــلهن -مهن تىـل
ـــادىم  ـــسۇس خ ـــۇغۇللىنىدىغان مهخ ش
بولمىغىنىم ئۈچۈن، تىنىش بهلگىلىـرىگه 
ــانچه  ــسىالتالرنى ئ ــنچىكه تهپ ــر ئى دائى
بىلىپ كهتمهيـمهن، ئهممـا شـۇ نهرسـه 

ـــــــڭ  ـــــــى، بىزنى ، »پهش«ئېنىقك



لىرىمىـز، جـۈملىلهرنى تـوغرا »چىكىت«
، مهنىــسىنى تــوغرا ئىپــادىلهش ئوقــۇش

ئۈچـــــۈن، يېزىقلىرىمىـــــزدا كـــــۆپ 
ـــۇ  ـــۇپ، ب ـــگه بول ـــدىغان بهل قوللىنى
بهلگىلهرنىڭ قويۇلۇش ئورنى توغرىسىدا 
ــرهك دهپ  ــسا كې ــمه بول ــرهر بهلگىلى بى

ئىلگىـــــرى قوغۇشـــــۇن . قـــــارايمهن
مهتبهچىلىكىده ئۇالرنىڭ ئورنى كېيىنكى 
ــڭ  ــوش ئورۇننى ــدىكى ب ســۆزنىڭ ئالدى

تتى، ئۇالرنىــــڭ ئالدىــــدا قويــــۇال
يېزىقىمىزدىكى رولى ۋه ئىپـادىلىمهكچى 



بولغان مهنىـسى جهھهتتىنمـۇ شـۇنداق 
ئهمما، ھازىرقى . قويۇلغېنى توغرا ئىدى

 ژورنـالالردا بولمىـسۇن يـاكى -گېزىت
خېلى چوڭ شـهھهرلهردىكى تهشـۋىقات، 
ئېالن تهختىلىرىـده بولمىـسۇن كېيىكـى 
سۆزنىڭ ئالدىدىكى بوش ئورۇن بىـلهن 

هلگىلهرنىــڭ ئــورنى ئالمىـــشىپ بــۇ ب
قىلىۋاتىدۇ، يهنى كېيىنكـى سـۆزگه بـۇ 
ــوش  ــشىپ يېزىلىــپ، ب ــلهر چاپلى بهلگى
ئورۇن بولسا، بۇ بهلگۈلهرنىـڭ ئالـدىغا 

ئۇيغـۇر « : مهسىلهن. كىلىپ قىلىۋاتىدۇ



ـــچه،  ـــن ئهرهپ ـــا چهت تىلالردى تىلىغ
پارىسچه، رۇسچه ۋه خهنـزۇچه نۇرغـۇن 

جۈمله دېگهن » .سۆزلهر قوبۇل قىلىنغان
ــن « ــا چهت تىلالردى ــۇر تىلىغ ئۇيغ

رۇســچه ۋه  ،پارىــسچه ،ئهرهپــچه
ــۇل  خهنــزۇچه نۇرغــۇن ســۆزلهر قوب

ـــان ـــشاش پهش، » .قىلىنغ ـــا ئوخ غ
چىكىتلىرىمىز كېيىنكى سـۆزنىڭ بېـشىغا 
ــيىن  ــدىن كې ــوش ئورۇن ــشىپ، ب چاپلى

ــدۇ ــرهر . يېزىلىۋاتى ــا بى ــا قارىت بۇنىڭغ
بهلگىلىـــمه يوقمـــۇ يـــاكى بهلگىلىـــمه 



لگىلىمىنىـــــڭ تـــــوغرا بولـــــسىمۇ به
ئىجراقىلىنىـــــشىنى تهكـــــشۈرىدىغان، 
ــهخس  ــورۇن، ش ــدىغان ئ ــازارهت قىلى ن

  .يوقمۇ بىلمىدىم
 

بىرقىسىم يېڭى ئاتالغۇالر 
  ھهققىده تهۋسىيه

 
دهرســــــــخانا ئوقۇتۇشــــــــىدا 
ئوقۇتقۇچىالرنىڭ دهرس ماتېرىيـاللىرىنى 
ـــېغىن  ـــاكى ي ـــدىغان ي ـــۇپ قويى قوي
 سهھنىسىگه ئورۇنالشتۇرۇلغان شىرهلهرنى



دهپ » مـۇنبهر«بىرقىسىم ماتېرىيالالردا 
ئېلىنىۋاتقـان بـۇ ســۆز مېـنىڭچه نوقــۇل 
ھالدا شىرهنىال كۆرسهتمهستىن، شۇ شىره 
تۇرغــان ئورۇننىمــۇ كۆرسهتــسه كېــرهك، 
ــتىن  ــۇم جهھهت ــدا ئۇق ــداق بولغان بۇن
قااليمىقــانچىلىق كۆرۈلــۈپ، نۇتۇقنىــڭ 

شۇڭا . ئېنىقلىقىغا تهسىر يېتىشى مۇمكىن
 خىـزمهت قىلىـدىغان بـۇ نۇتۇق ئۈچۈن

سايمانغا تولۇق ماس كىلىـدىغان، ئاتـا 
ــۆز  ــان س ــراس قالغ ــوۋىلىرىمىزدىن مى ب

نــــى قوشــــۇپ، »دۇق«ياســــىغۇچى 



دهپ ئېلىنىــــــشىنى » نۇتۇقـــــدۇق«
 .ئويلىشىپ كۆرسهك

ــز  ــسىدا پهرزهنتلىرىمى ــالىالر باغچى ب
ـــا مهن  ـــى ئويۇنغ ـــدىغان ئىكك ئويناي
ھېچقانداق ئىزاھـات بهرمهيـال ئىككـى 

نى ئوتتۇرىغــــــا قويــــــۇپ ئىــــــسىم
ئــۆتمهكچىمهن، بــۇ ئىــسىمنىڭ نــېمىگه 
قارىتىلغانلىقىنى سهزگۈر كىتابخانالرنىڭ 
چۈشىنىپ كېتهلهيدىغانلىقىغا ئىـشهنچىم 

ــۇ ئىــسىم. كامىــل ــۆم«: ئ ــۆم  – ل ل
 .»دوق ماشىنا – دوق«، »پاالس



ـــى  ـــنگهنلهر يېڭ ـــىكىلىت مى موتوس
بـۇ موتـو «سېتىۋالغان موتۇسـىكىلىتىغا 

دېگهن » لىنىپ بولۇنمىغانتېخى موال قى
ــى  ــۇ يهردىك ــشلىتىدۇ، ب ــۈملىنى ئى ج
مولىنىــــڭ مهنىــــسىنى بىلىــــدىغانالر 
ناھايىتى ئاز بولىشى مـۇمكىن، ئۇيغـۇر 
تىلىــدا پىچــاق چاقىلىغانــدا، چــاقالپ 
بولۇپال بۆلهيدىغان ئادهت بـار، بـۇنى 
پىچاقنىــــڭ قىالتىنــــى ئــــېلىش دهپ 
ــېلىش  ــى ئ ــنىڭچه قىالتىن ــدۇ، مې ئاتاي

 سـىلىقالش دېـگهن مهنىـده دېگهن سـۆز



بولسا كېرهك، موتۇسكىلىتنى موال قىلىش 
دېگهن سـۆزمۇ تىلىمىزدىكـى قىالتىـالش 
ياكى ئېغىز تىلىـدىكى قىـتالش دېـگهن 
سۆز بىلهن بىر مهنىـده بولـسا كېـرهك، 

قىلىــش دېــگهن ســۆزنى » مــوال«شــۇڭا 
دهپ » قىالتىــالش«يــاكى » قىــتالش«

ئالساق دېـگهن تهشهببۇسـنى ئوتتۇرىغـا 
 .ويماقچىمهنق

ــىنى  ــۇتېر ئاتالغۇس ــل ۋه «كومپي تى
ژورنىلىنىڭ » )ھازىرقى كۆۋرۈك(تهرجىمه

دهپ » كهمپـــۈتهر«قايـــسىبىر ســـانىدا 



ئـــــېلىش تهشهببۇســـــى ئوتتۇرىغـــــا 
ــارا  ــالغۇ خهلقئ ــۇ ئات ــۇپتىكهن، ب قويۇل

بىلهن ئاھاڭـداش » كومپيۇتېر«ئاتالغۇ 
بولـــۇپال قالمـــاي، شـــۇ ئۈســـكىنىنىڭ 

 ئهتتـۈرۈپ، ئىقتىدارىنى تولـۇق ئهكـس
ـــى  ـــۇن كهمتهرهپلىرىمىزن ـــڭ نۇرغ ئۇنى
پۈتتـــۈرۈپ بېرىـــدىغانلىقى ئېچىـــپ 
بېرىلىپتىكهن، بىراق بۇنداق ئوبرازلىـق 
ياخـــــشى نـــــام ئومۇمالشتۇرۇشـــــقا 

 .ئېرىشهلمىدى



كهمپۈتهر بارلىققا كهلگهندىن كېيىن 
كهمپۇتهر بىلهن يانـداش ئىـشلىتىدىغان 

. نۇرغــۇن ئۈســكىنىلهر بارلىققــا كهلــدى
ــا  ــسمىغا ئهمم ــۆپ قى ــڭ زور ك ئۇالرنى

ـــسىم قويمـــاي  ـــى ئى ـــدهك يېڭ دېگى
ــزچه يــاكى خهنــزۇچه نــامالر  ئېنگىلى

ئهسلىده بۇالرغا . بىلهنال ئاتاپ كهلدۇق
ـــــىغۇچى  ـــــۆز ياس ـــــدىكى س تىلىمى
ئهبــزهللىكلهردىن پايــدىلىنىپ ئىــسىم 
ياسىغان بولساق تامامهن ياسىيااليتۇق، 
بىراق ئىـسىم ياسـىمىدۇق يـاكى پىكىـر 



گه ئۇيغۇنلىـــشىش يـــاكى ئـــادىتىمىز
ئۇيغۇنلىشالماسلىقى بىلهن ئويالشـماي، 
قارىغۇالرچه خهنزۇچىدىن خهت مهنىسى 
بويىچىال تهرجىـمه قىلـدۇق، نهتىجىـده 
بــۇ ئــۇزۇن ئىــسىمالرنى خهلــق قوبــۇل 

 – مېـنىڭچه پهن. قىلىـپ كېتهلمىـدى
تېخنىكا مهھسۇالتلىرىغا ئىسىم ياساشـتا 
ــته  ــاي ۋاس ــسهت قىلم ــى مهق تهرجىمىن

ىــپ، شــۇ ئۈســكىنىنىڭ ئىــشلىتىلىش قىل
ئورنى، ئىقتىدارى قاتارلىقالرنى چىقىـش 
ــادىتىگه  ــل ئ ــڭ تى ــپ، ئۆزىمىزنى قىلى



ــــساق  ــــسىم ياسى ــــتۇرۇپ ئى ماسالش
ـــمهن ـــوالرمىكىن دهي ـــاقىالنىلىق ب . ئ

قهغهز يۈزىدىكى رهسىم يـاكى : مهسىلهن
ــسىنى  ــخىالپ سايى ــى نۇس خهتچهكلهرن
ــــدىغان  ــــولالپ بېرى ــــا ي كومپيۇتېرغ

گه ئىـــش قىلىـــش )ســـىكانىر(ئۈســـكىنه
ــسىم  ــىلهرگه ئى ــگه نهرس ــدارىغا ئى ئىقتى

ــۇچ«ياســىغۇچى  ــايىنى » لىغ ــلهن س بى
ــــۇپ  ــــايىلىغۇچ«قوش ــــڭ »س ، ئۇنى
ىنى نهتىجىـس، »سـايىالش«خىزمىتىنـى 

ـــــــلهر (ســـــــايىالنغان« ـــــــاۋمىياۋ «بهزى س



دهپ ئىــسىم  ..... ،»)دېيىــشىدۇ»قىلىنغــان
 .بولۇرئىدى مۇ تامامهنقويساق

ىمالرنى ياساش بىر قىسىم ئۇزۇن ئىس
ۋه ئىخچامالشـــتا بـــۇرۇنقى تىلىمىـــزدا 
ــــا كهڭ  ــــسىمۇ، ئهمم ــــۇت بول مهۋج
ــتالردا  ــى ۋاقى ــشالمىغان، يېقىنق ئومۇملى
ــــسىم ئاالھىــــده ســــۆزلهردىال  بىرقى
قوللىنىلىپ، تهرهققىي قىلدۇرۇشقا ئانچه 
: ئهھمىـيهت بهرمىـگهن بىرخىـل ئۇسـۇل

» ســۆزلهرنى قىــسقارتىپ بىرىكتــۈرۈش«
 قىلدۇرۇشقا ئهھمىيهت ئۇسۇلىنى تهرهققى



ــۆزلهرنى  ــۇزۇن س ــسىم ئ ــهك، بىرقى بهرس
چهتتىن ئۆلۈك ھالدا قوبـۇل قىلىـشنىڭ 
يـاكى ئاۋامنىـڭ قوبــۇل قىلىـپ ھهزىــم 
ــايىزدهك  ــشهلمهيدىغان پ ــشىغا ئېرى قىلى
ــۇزۇن ئىــسىمالرغا ھــاجهت قالمــايتتى  ئ

 .دهپ قارايمهن
ئاتــا بــوۋىلىرىمىز ئىككــى يــاكى 

ۈرۈپ ئۇنىڭدىن ئـارتۇق سـۆزنى بىرىكتـ
سـۆز ياســىغاندا ئــۇنى ئاددىيالشــتۇرۇپ 
ئىخچـــامالپ، بېرىكتـــۈرگهن ئىـــكهن، 

ئوتىغـۇچ، = ئـالغۇچ + ئوت : مهسىلهن



ئىش + شىركهت، ساق = ئهت + شىرىك 
دىرهپـشه، = تىشه + ساقىش، دىرهپ = 

دېگهندهك، بۇ ئۇسۇلنىڭ ئىلھامى بىلهن 
يېقىنى دهۋىرلىرىمىزدىمۇ ھهر دهرىجىلىك 

لىرىنى ئىخچــام ھالــدا پــارتىيه كــومىتېت
دهپ » ناكوم«، »ۋېلكوم«، »ئوبكوم«

چهتنىـڭ . ئاتىغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدىم
كهلـــگهن يـــاكى  - بىـــزگه مـــاس

كهلمىگهنلىكى بىـلهن كـارىمىز بولمـاي 
ــان  ــۇل قىلغ ــىلهرنى قوب ــۇن نهرس نۇرغ
بولساقمۇ، بىزدىمۇ ئهزهلدىن بار بولغان 



ـــى  ـــى تهرهقق ـــالردا خېل ھهم چهت تىل
ــۇ  ــان ب ــزگه قىلغ ــازىر بى ــۇلنى ھ ئۇس

قوللىنىش شۇنچه مۇھىم بولسىمۇ ئېـرهن 
مهكتىپىمىـزده تالالنمـا، . قىلمايۋاتىمىز

پائالىيهت دهرسـى دهيـدىغان دهرسـنىڭ 
ــتۇرۇپ  ــامىنى مهن ئىخچامالش ــۇزۇن ن ئ

دهرسـى » تـاللىيهت«دهرس سهتكىسىگه 
يهنه . دهپ ئالسام، تىـزال ئومۇمالشـتى

ــاكى ــىغان ي ــىدىمۇ مهن ياس  توردۇنياس
يۇمتـال، ئـېلخهت،  تهشهببۇس قىلغـان

ــهر،  ــاپ، ئېلئهس ــدهك .. ئېلكىت دېگهن



سۆزلهرمۇ خىلـى ئومۇملىـشىپ قالـدى، 
شۇڭا تىلشۇناسلىرىمىزنىڭ بۇ مهسـىلىنى 
ــــىنى  ــــپ كۆرۈش ــــدانراق ئويلىنى ئوب

 .تهشهببۇس قىلىمهن
ــېالن  ــوردا ئ ــاالمنى ت ــۇ ماق مهن ب
قىلغاندىن كېـيىن ماقالىنىـڭ ئىلھـامىي 

غـا »جـۇۋاۋا«م تورداشالر بىلهن بىرقىسى
ئۈگره، چۈچـۈره دېـگهن تاماقلىرىمىزغـا 
ـــتىلىش  ـــڭ ئې ـــتۇرۇپ، تاماقنى ماسالش

دهپ، » تـۈگره«ئاالھىدىلىكى بـويىچه 
، پىنتوزىغـا »قورىماچۆپ«گه »سومهن«



، »)بۇ ئهسلىدىمۇ بار ئىدى(ماشئۈگره«
ـــا  ـــرداق«لهڭپۇڭغ ـــدهك » لىغى دېگهن

. شۇنداق قامالشقان ئىسىمالرنى قويۇپتۇ
ۇنى تىلــشۇناسلىرىمىزنىڭ ئويلۇشــۇپ بــ

ھازىر تۈگره .(كۆرۈشىنى ئۈمىت قىلىمهن
خىلى  ىمه فىلىملىرىدىمۇجتهردېگهن سۆز 

  .)لىدىغان بولدىقوللىنى
 

تهرجىمانلىرىمىزدىكى بىرقىسىم 
 سهھۋهنلىكلهر

ـــك  ـــوۋىلىرىمىز باغۋهنچىلى ـــا ب ئات
ــاۋى  ــى دهۋرلهرده دۇني ــىده ئهين ساھهس



رگهن بىر خهلق نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈ
بولۇش سـۈپىتى بىـلهن، باغۋهنچىلىـك 
ساھهسىدىمۇ نۇرغۇن تىـل بـايلىقلىرىمىز 
ـــازىرقى دهۋر  ـــشنى، ھ ـــق قىلىنى تهتقى
ــۈپ  ــشىنى كۈت ــزمهت قىلى ــۇ خى ئۈچۈنم

 – تۇرۇپتـۇ، شـىنجاڭ قهدىمىـي مىـۋه
چىۋه ماكانى بولـۇش سـۈپىتى بىـلهن، 
ھهرخىل مىۋه كۆچهتلىرىگه ۋه ئۇالرنىڭ 

ــۋىللىرىگه په ــۇپال مى ــسىم قوي ــق ئى رقلى
قالمـــاي، ھهربىـــر مىۋىنىـــڭ تۈرلـــۈك 
خىللىرىغىمۇ پهرقلىـق نـامالرنى قويـۇپ 



مىـــۋىلهرنى پىشـــشىقالپ . كهلـــگهن
ئىشلهش ئىشلىرىغىمۇ ئاالھىـده كۆڭـۈل 
بۆلگهن خهلق بولۇش سـۈپىتى بىـلهن، 
ـــۆزگىچه  ـــۇ ئ ـــان مىۋىلهرگىم قۇرۇتۇلغ

ئهپـسۇس بىرقىـسىم . نامالرنى قويغـان
ىز تهرجىــــمه قىلغــــان تهرجىمــــانلىرىم

ــل  ــلى مهنبهدىكــى تى ــهرلىرىده ئهس ئهس
ئادىتى بـويىچه ئۆلـۈك ھالـدا تهرجىـمه 
ــايلىقىمىزدىن  ــل ب ــۇپ، تى ــپ قوي قىلى
ئۈنۈملۈك پايـدىالنماي، ياشـلىرىمىزنىڭ 
تىل ساپاسىنى تۆۋهنلىتىـشكه سـهۋهبكار 



مهســىلهن، ھـــازىر   .بولــۇپ قالـــدى
ــــــاتمهت ــــــسۇن، بۇئ لىرىمىزده بولمى

 ئېغىز تىلىـدا بولمىـسۇن ياشلىرىمىزنىڭ
ــسىال  ــۋه بول ــان مې » قــاق«قۇرۇتۇلغ

. دهيدىغان خاتا ئۇقـۇم ئومۇمالشـماقتا
سـۆزى » قـاق«ئۇيغۇر تىلىدا ئهسـلىده 

ــــۇرۇتىلغېنىغىال  ــــاپتۇلنىڭ ق پهقهت ش
قــارىتىالتتى، ئۆرۈكنىــڭ قــۇرۇتىلغېنىنى 

ـــى« ـــۆرۈك قېق دهپ ئاتىماســـتىن » ئ
، »ۋاســالغۇ«، ئــۈژمىنىڭكىنى »گــۈله«

  .دهپ ئاتايتتى» يىمىش«ڭكىنى ئۈزۈمنى



يۇقارقى مهسىله ھازىر ئاددىيدهك بىر 
مهسىلىدهك كۆرۈنسىمۇ، بۇنىڭغـا سـهل 
ـــى ۋه باشـــقا  ـــزۇ تىل ـــدا خهن قارالغان
ــــسىدا  ــــز ئارى ــــڭ مىللىتىمى تىلالرنى
ئومۇملىشىــشىغا ئهگىــشىپ كهلگۈســىده 

ــاتلىرىمىزده ــوتىالق، مهتبۇئ ــال، ب  بايت
ــى  ــدا، ئېرىكالرن ــۈجه، دهم تهخهي، چ
ئاتنىڭ چىشىـسى، تۆگىنىـڭ بالىـسى، 
ئېشهكنىڭ بالىسى، توخۇنىڭ بالىـسى، 
كهپتهرنىڭ چىشىـسى، ئهركهك قوينىـڭ 
پېچىۋېتىلگىنى دېگهنـدهك ئاتـالغۇالرنى 



ئۇچرىتىــــپ قــــاالرمىزمۇ دېگهنــــدهك 
ـــمهي  ـــا چۈش ـــشىلىك خىيالالرغ ئهندى

  .تۇرالمايمىز
 

  ئۇيغۇرالردا سانالرغا نام بېرىش ئۇسۇلى
 

ىنىــڭ ئــۇزاق يىللىــق ئۇيغــۇرالر ئۆز
ــــدا  ــــسى جهريانى ــــارىخىي مۇساپى ت
ئىنــــسانىيهت مهدهنىيىتىــــده باشــــقا 
ســــاھهلهرگه ئوخــــشاش ماتېماتىكــــا 
ساھهسىدىمۇ بهلگىلىك كۆزگه كۆرۈنگهن 

ئۇيغـۇر . قهدهمىي مىللهتلهرنىـڭ بىـرى



خهلقـــــى ماتېماتىكـــــا ئىلمىنــــــى 
ماتېماتىكىنىــــڭ ئۆزىـــــدىال ئهمهس، 

ه ئاســـــترونومىيه، كالىنـــــدارچىلىق ۋ
تهقۋىمچىلىـــــق ســـــاھهلىرىدىمۇ كهڭ 
قولالنغان ۋه بـۇ سـاھهلهرنى تهرهققىـي 
قىلدۇرۇش ئۈچۈن خىـزمهت قىلـدۇرغان 
ــلهن  ــۈپىتى بى ــۇش س ــلهت بول ــر مىل بى
ماتېماتىكىنىـــڭ ئهڭ ئىپتىـــدائىي، ئهڭ 
ئاساسىي ۋه ئهڭ كىچىـك بىـر ساھهسـى 
بولغان سانالرغىمۇ نام بېرىشته ئۆزگىچه 

ــئهنه ياراتقــ ئهممــا . انئۇســلۇپ ۋه ئهن



بۈگۈنكى دهۋېرده خهنزۇچه مهنبهلهردىن 
ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلىنغان بىر قىسىم 

تېلېگىرافنىـڭ  – مۇھىم بانكا ۋه پوچتا
 – ئاپتۇماتىـك ئۈســكىنىلىرىده، پهن

تېخنىكا كىتاپلىرىـدا، ھهتتـا ئوقۇتـۇش 
دهرســلىكلىرىده ئۇيغۇرالرنىــڭ ســانالرغا 
 نام بېـرىش ئـادىتىگه ماسالشـتۇرۇلۇپ،
ــتىن،  ــمه قىلىنماس ــتۈرۈپ تهرجى ئۆزلهش
ئۆلۈك ھالدا خهنزۇ خهلقىنىـڭ سـانالرغا 
ــۈك  ــويىچىال ئۆل ــادىتى ب ــرىش ئ ــام بې ن



تهرجىــمه قىلىىـــدىغان، قوللىنىـــدىغان 
 .بىنورمال ئادهت شهكىللىنىۋاتىدۇ

ــك  ــۇرا دهرىجىلى ــده ئوتت مهن تۆۋهن
پېــــداگوگىكا مهكتهپلىــــرى ئۈچــــۈن 

باشــــالنغۇچ مهكــــتهپ «تــــۈزۈلگهن 
ماتىكــا ئاساســـىي نهزهرىيىـــسى ۋه ماتې

دىكـى ») قىـسىم-1(ئوقۇتۇش مېتـودى
سانالرغا نام بېرىش ئۇسـۇلىدا مۇۋاپىـق 
ـــاقالنغان  ـــسىم س ـــر قى ـــان بى بولمىغ

  .مهسىلىلهرنى كۆرسىتىپ ئۆتىمهن



ئومومهن قىلىپ ئېيتقاندا، دهرسلىك 
ـــشنىڭ  ـــام بېرى ـــانالرغا ن ـــا س كىتاپت
ـــــۈك  ـــــۈچ تۈرل ـــــدهك ئ تۆۋهندىكى

 .ۆرسىتىلگهنبولىدىغانلىقى ك
تهبىئىــــــــــي ســــــــــانالر  -1

ئارقىمۇئارقىلىقىـدىكى ئالــدىنقى توققــۇز 
ســاننىڭ ھهرقايسىــسىغا مۇســتهقىل نــام 

يهنـى بىـر، ئىككـى، ئـۈچ، . بېرىلگهن
تۆت، بهش، ئـالته، يهتـته، سـهككىز، 

 توققۇز؛



ئونغا توشـسا ئالـدىنقى خانىغـا  -2
قــا ئاساســهن ســاناش »بىرنــى قوشــۇش

ون يهرده بىـر ئ. بىرلىكلىرىنى بهلگىلهش
ــۈز  ــون ي ــون يهرده ئ ــون دېيىلىــدۇ، ئ ئ
ـــڭ  ـــۈز مى ـــون يهرده ي ـــدۇ، ئ دېيىلى
ــاناش  ــۇرى س ــدىن يۇق ــدۇ، مىڭ دېيىلى
بىرلىكلىرىـده ئونغـا تولغانـدا بىرمــۇبىر 
يېڭــى نــام بېرىلمهســتىن، بهلكــى ئــون 
يهرده مىڭ ئـون مىـڭ دېيىلىـدۇ؛ ئـون 

ــدۇ ــڭ دېيىلى ــڭ يۈزمى ــون مى . يهرده ئ
ش بىرلىكلىرىگه يۈزمىڭدىن يۇقۇرى سانا



يېڭى نـام بېـرىلگهن، ئـۇ، ئـون يهرده 
يۈزمىڭ مىليـۇن دېيىلىـدۇ؛ ئـون يهرده 
ــدۇ؛  ــارد دېيىلى ــر مىلي ــۇن بى ــۈز مىلىي ي
مىلياردتىن كېيىنكىلىـرى ئـون مىليـارد، 
ــۇن دېيىلىــدۇ ۋه  ــارد، ترىلي ــۈز مىلي ي

 .باشقىالر
ــام  -3 ــانالرغا ن ــي س ــقا تهبىئى باش

ققۇز بېرىشالرنىڭ ھهممىسى ئالدىنقى تو
ـــى  ـــلهن ســـاناش بىرلىكلىرىن ســـان بى

 .بىرىكتۈرۈش ئارقىلىق ھاسىل قىلىنىدۇ



ـــۇلى  ـــرىش ئۇس ـــام بې ـــداق ن بۇن
ـــلهت  ـــسىم مىل ـــۆپ قى ـــادىكى ك دۇني
خهلقلىــرىگه مــاس كهلــسىمۇ، يهنه بىــر 

ـــــلهر ـــــسىم مىللهت ـــــا (قى ئۇيغۇرالرغ
ــرىش )ئوخــشاش ــام بې ــۇكهممهل ن گه م

ــدۇ ــۇلى بواللماي ــارقى . ئۇس ــى يۇق يهن
ـــال ـــۇل بىلهن ـــۇق ئۇس ـــانالرنى تول  س

ئۇيغۇرالردا يـۈز . ئىپادىلىگىلى بولمايدۇ
ئىچىدىكى پۈتۈن ئونلۇق سانالرغا باشقا 
مىلــلهت خهلقلىرىــدىن پهرقلىــق ھالــدا 
مۇستهقىل نـام بېـرىلگهن بولـۇپ، بىـر 



يهرده ئون ئون دېيىلىدۇ، ئىككـى يهرده 
ئون ئىككى ئـون دېيىلمهسـتىن يېگىـرمه 

ئــون دېيىلىــدۇ؛ ئــۈچ يهرده ئــون ئــۈچ 
ــۆت  ــدۇ؛ ت ــۇز دېيىلى دېيىلمهســتىن ئوتت
يهرده ئون تۆت ئون دېيىلمهستىن قىرىق 

توققۇز يهرده ئـون  .……… دېيىلىدۇ؛
توققـــۇز ئـــون دېيىلمهســـتىن توقـــسان 

شۇڭا بـۇ نـامالرمۇ يۇقـارقى . دېيىلىدۇ
ـــدىنىڭ ئىككىنجىـــسى ســـۈپىتىده  قائى

بـۇ . ئوتتۇرىغا قويۇلىـشى الزىـم ئىـدى
پىتىده ئوتتۇرىغا مۇستهقىل بىر قائىده سۈ



قويۇلمىغان يـاكى ئىتـراپ قىلىنمىغانـدا 
يۇقارقىالر ئارقىلىقال سانالرنى مۇكهممهل 

ــــدۇ ــــۇغىلى بولماي مهســــىلهن، . ئوق
سهكــسهن بهش « يهنــى 85697450328

مىليارت ئالته يۈز توقسان يهتته مىليـۇن 
تۆت يۈز ئهللىك مىڭ ئۈچ يۈز يىگىـرمه 

ــــهككىز ــــى » س ــــسهن«دىك ، »سهك
» يىگىــرمه«، »ئهللىــك«، »توقــسان«

ــهندۈرگىلى  ــالغۇالرنى چۈش ــگهن ئات دې
تېلېگـراپ  – بانكا ۋه پوچتا. بولمايدۇ

ـــــــك  ـــــــدىكى ئاپتۇماتى ئىدارىلىرى



ئۈســـكىنىلهرنىڭ سېستىمىـــسى ئۇيغـــۇر 
تىلىنـــى بـــۇزۇپ قىرىـــق بهش يـــۇهن 

ــا  ــشنىڭ ئورنىغ ــون بهش «دېيى ــۆت ئ ت
، توقسان سهككىز پۇڭ دېيىشنىڭ »يۇهن

»  سـهككىز پــۇڭتوققـۇز ئـون«ئورنىغـا 
ــــمهنه  » ئۇيغــــۇرچه«دېگهنــــدهك بى
 .سۆزلهرنى ئاڭالپ قالىمىز

شــــــۇڭا، ئاپتۇرلىرىمىزنىــــــڭ، 
تهرجىمانلىرىمىزنىـــــڭ مۇشـــــۇنداق 
ـــقا  ـــى باش ـــىلىدىال ئهمهس، بهلك مهس
تهبىئىي پهن كىتاپلىرىنى ئىـشلىگهندىمۇ 



مىللهتنىڭ ئۆز خاسلىقىغا ئىتىبـار بىـلهن 
قــاراپ، خهلقنىــڭ تهپهككــۇر ئــادىتىگه 

ۇيغۇن بولىـشىغا ئهھمىـيهت بېرىـشىنى ئ
 .ئۈمىت قىلىمهن

بىزنىـڭ تىلىمىــزدا سـانالرنىڭ ئــون 
ــــا  ــــدىغان، ئات ــــى بىلدۈرى مىڭلىقىن
بوۋىلىرىمىز نهچچه مىڭ يىلالردىن بىرى 
ئىــشلىتىپ كهلــگهن مۇســتهقىل مهنىــگه 

دهيـدىغان بىـر ئاتـالغۇ » تۈمهن«ئىگه 
بىـلهن  «万»بولۇپ، خهنزۇ تىلىـدىكى

ئىدى، لېكىن ھازىر بۇ ئوخشاش مهنىگه 



تهۋهرۈك ســۆزىمىز تهرجىــمه فىلىملىرىــده 
ـــالر ياشـــىغايال« ـــڭ يىل » تـــۈمهن مى

ـــاننى  ـــارىلهرده قولالنغ ـــدهك ئىب دېگهن
ھېساپقا ئالمىغانـدا، مهتبۇئـاتلىرىمىزدا 
كۆزگه چېلىقماي ئىـستىمالدىن قېلىـپ، 
ياش ئهۋالتـالر ئاڭلىـسىمۇ بـۇ سـۆزنىڭ 

لىـپ مهنىسىنى بىلمهيدىغان ھالهتكه كې
قالغاندهك قىلىدۇ، شۇڭا، بـۇ سـۆزنىڭ 
بۇنىڭدىن كېيىنمۇ يوقۇلـۇپ كهتـمهي، 
داۋاملىق ئىشلىتىپ تۇرىـشىمىز ئۈچـۈن 
دهرسلىك ياكى پايدىلىنىش كىتاپلىرىغـا 



كىرگۈزۈلىشىنى ۋه تهرجىمه ئهسـهرلىرىده 
تـوال قوللۇنىلىـشىنى تهشـهببۇس  – ئاز

 :مهسىلهن. قىلىمهن
7468950000七十四亿六千八百

九十五万零零零零＿ ـــــته ـــــى يهت ن
مىليارت تۆتيۈز ئاتمىش سهككىز مىليـۇن 
ـــــــۈمهن دهپ؛  ـــــــسان بهش ت توق

7468953201
七十四亿六千八百九十五万三千两

百零一＿ ــۈز ــارت تۆتي ــته مىلي ــى يهت ن
ئاتمىش سهككىز مىليـۇن توقـسان بهش 



تۈمهن ئۈچ مىڭ ئىككـى يـۈز بىـر دهپ 
ئوقۇشنىمۇ بىـرگه قوللۇنۇشـنى تهۋسـىيه 

 .قىلماقچىمهن
ــڭ پهقهت  ــارقىالر مېنى شهخــسى يۇق

ـــسلهرنىڭ  ـــشىم، مۇتهخهسى ـــۆز قارى ك
  .ئويلۇنۇپ كۆرۈشىنى ئۈمىت قىلىمهن

  
رهقهملىرىمىزنى ئۆز تىلىمىزدا ئاتاش 

  ھهققىدىكى ئويلۇرۇم
 

ھازىر قانداق بىر ئادهمدىن تېلېفون 
يـاكى باشـقا ئۈسـكىنىلهرنىڭ نــۇمېرىنى 



سورىسىڭىز، كـۆپ ھـالالردا ئـۇ ئـادهم 
ــر  ــا بى ــپ ھهتت كىچىــك بالىــدىن تارتى
مهسچىتنىڭ ئىمامى، ئالىي مهكتهپنىـڭ 
ـــدىردىمۇ،  ـــان تهق ـــسورى بولغ پروپپى
خهنزۇچه نامالر بىلهن دهپ بېرىـدىغان 

بـۇ ھـالنى باشـقا بىـر . بولۇپ كهتتـى
مىللهت كۆرسه، بۇ مىللهتنىڭ لۇغىتىـده 
رهقهمنى ئىپادىلهيدىغانغا سۆز يوقمىدۇ؟ 

بۇ ھـال . دهپ ئويالپ قىلىشى تهبىئىي
ن بىلهنال چهكلهنسىغۇ ھازىرقىدهك تېلېفۇ

مهيلىتـــى، ئـــاخىرى بېرىـــپ نۇرغـــۇن 



نهرسىلهرگه باشتا ئاددى قـاراپ، ھـازىر 
ســۆزلىرىمىزدىن قايسىــسىنىڭ ئهرهپــچه، 
قايسىـــسىنىڭ پارىـــسچه ئىكهنلىگىنـــى 

ھهتتا بىرقىسىم (ئايرىغىلى بولمىغاندهك 
نـى خهنـزۇچه “كىشىلىرىمىزنىڭ بهسـهي

ـــورىغىنىدهك ـــدۇ؟ دهپ س ـــېمه دهي ) ن
ت كىلىپ چىقىپ، ئهجدادلىرىمىز ئاقىۋه

ــاق ــزگىچه س ــۈزۈپ -بى ــاالمهت يهتك س
ـــۇ خـــۇددى  ـــرهلىگهن رهقهملىرىمىزم بې
بىزنىڭ دهۋرىمىزده شـۇنچه ئېـسىل ھهر 
ــزگه  ــقا مهدهنىيهتلىرىمى ــاھهدىكى باش س



ـــارا ـــشاش ب ـــۇپ  - ئوخ ـــارا يوقۇل ب
 .كېتهرمىكىن دهپ ئهندىشه قىلىمهن

مېــــنىڭچه تېلېفــــۇن نۇمېرىنىــــڭ 
ــــاملىرىنى ئاتى ــــڭ ن ــــدا نۇمېرنى غان

ئاالھىدىلىكنى ئاسـاس قىلىـپ تـۇرۇپ، 
بىرقانچه بۆلهكلهرگه بۆلـۈپ ئاتىـساق، 
ــك  ــاقالش ئهپلى ــته س ــۇش، ئهس قوللۇن

ھـازىر رايـۇنىمىزدا . بوالرمىكىن دهيمهن
تېلېفــون ئۈچــۈن يهتــته خــانىلىق ســان 
قوللىنىلىۋاتىدۇ، ئۇنىڭ ئالـدىنقى ئـۈچ 
خانىسى شۇ جاينىڭ تهۋهلىك نـۇمېرىنى 



ۈرسه، كېيىنىكى تۆت خانىـسى شـۇ بىلد
تېلېفونغــا خــاس نۇمــۇر بولغــانلىقتىن، 
ــۈپ  ــۆلهككه بۆل ــى ب ــۇنداق ئىكك مۇش
ــاقالش  ــته س ــزىش، ئهس ــدا يې ئاتالغان

نـى 8515454مهسـىلهن، . ئاسانلىشىدۇ
سـهككىز يـۈز ئهللىــك بىـر، بهشــمىڭ «

يـاكى ئهللىـك (تۆت يۈز ئهللىك تـۆت 
نـى 2520302، »)ئهللىك تـۆت – تۆت

ۈز ئهللىك ئىككى، نۆل، ئۈچ ئىككى ي«
نـۆل  – يـاكى نـۆل ئـۈچ(يـۈز ئىككـى

ــى ــى 6780009، )ئىكك ــۈز «ن ــالته ي ئ



ـــۆل ـــهككىز، ن ـــش س ـــۆل-يهتمى  - ن
دهپ » توققــۇز) يــاكى ئــۈچ نــۆل(نــۆل

 .ئاتىساق
ــــۇنىمىزدا ــــاپتۇنۇم راي ــــازىر ئ  ھ

ــزهر« ــاغ كى ــانفۇنى كــۆپ » تهڭرىت ي
ـــڭ  ـــنىڭچه بۇنى ـــدۇ، مې قوللىنىلىۋاتى

ــۈچ خانىــسى  ــدىنقى ئ  كــۆچمه 138ئال
تېلېفون خهۋهرلىشىش شـىركىتىنىڭ تـۈر 

 99نۇمېرى، كېيىنكى ئىككى خانىـسى 
نىـڭ ئـۆزىگه خـاس »تهڭرىتاغ كىـزهر«

نۇمۇر، كېيىنكى ئىككى خانىسى رايـۇن 



ــۆت  ــاخىرقى ت ــۇر، ئ ــك نۇم خهرهكتىرلى
خانىسى كارتا ئىگىـسىگه خـاس نۇمـۇر 
بولغانلىقتىن، مانا مۇشۇ تۆت بـۆلهكنى 

ــس ــپ ئاتى ــاس قىلى ــىلهن. اقئاس : مهس
ــى 13899115487 ــۇز «ن ــۈز ئوت ــر ي بى

سهككىز، توقـسان توققـۇز، ئـون بىـر، 
» بهشــمىڭ تــۆت يــۈز سهكــسهن يهتــته

بىــر يــۈز «نــى 13899865495دهپ، 
ئوتـــۇز ســـهككىز، توقـــسان توققـــۇز، 
سهكسهن ئـالته، بهش مىـڭ تـۆت يـۈز 

دهپ ئاتىــساق، باشــقا » توقــسان بهش



ــۇ  ــڭ نۇمۇرلىرىم ــانپۇن، چاقىرغۇالرنى ي
ــسا، م ــويىچه ئاتال ــانۇنىيهت ب ــۇ ق ۇش

 .مۇۋاپىق بوالر دهپ قارايمهن
چهتەئل تىللىرىدىن سۆز قوبۇل 

 قىلىش توغرىسىدا قىرتاق خىياللىرىم
الدا ەئرهپ ھتارىخىمىزدا گهۋدىلىك 

روس ، پارس تىلىدىكى، تىلىدىكى
خهنزۇ تلىدىكى ۋه ، تىلىدىكى

ائخىىرىدا ئىنگىلىز تىلىدىكى نۇرغۇن 
ىكى  دهۋرلهردهرقايسىھسۆزلهر 

لۇغىتىمىزنى زىيالىلىرىمىز ائرقىلىق 



. ىتىپتۇ كېلىۋ“ سهمىرىتىپ”،“بېيىتىپ”
ازىرقى زامان ۇئيغۇر تىلىنىڭ ھنهتىجده 

هرقانداق بىر ائددى جۈملىسىدىمۇ ھ
يۇقارقى تىلالردىن خالىي بولغان بىرهر 

الغا ھجۈملىنى تاپقىلى بولمىغىدهك 
بۇنىڭ ائساسلىق سهۋهپلىرىنى . يېتىپتۇ

لىغان ۋاقتىىمىزدا ۇئزاق ۆئتمۈشلهرده وئي
،   مهنلىك- زىيالىلىرىمىزدىكى مهن 

كۆز قىلىش سهۋهپ –كۆز، بىلهرمهنلىك
يېقىنقى ، بولغان بولىشى مۇمكىن

دهۋېرلهرده بولسا يۇقارقى ۇئدۇمدىن 



ۆرمهتنىڭ ھباشقا ائنا تىلغا بولغان 
ۇئنى بېرىلىپ تهتقىق ، تۆۋهنلىكى
چهتتىن كىرگهن يېڭى ، قىلماسلىق

تهييارغا ، شهيئىلهرگه تهدبىقلىيالماسلىق
كهڭ خهلق ائممىسنى ، ەئييار بولۇپ

ۆكۈم ھتاڭ قالدۇرۇش خائشى –اڭھ
يېقىنقى . سۈرگهن بولىشى مۇمكىن

دهۋېرلهرده بولسا بىر قىسىم تونۇلغان 
زىيالىلىرىمىزمۇ ۆئزىنىڭ چهتەئل 

ۇئنىڭ ، ېرىسلىقىھتىللىرىغا بولغان 
نىڭ مهنا قاتالملىرىغا بولغان تونۇشى



ائنا تىلىنى وئبدانراق ،يۇقۇرىلىقى
تهتقىق قىلىپ ۇئنىڭ ەئبزهللىكىنى 

چهتەئل تىللىرىنىڭمۇ ، كۆرمىگهنلىكى
يهنه نۇرغۇن كهم تهرهپلىرىنىڭ بارلىقىنى 

ه ھىس قىاللمىغانلىقى سهۋهپلىك ھ
 تېخنىكىغا –دىسىال بىزنىڭ تىلىمىز پهن

بىزنىڭ تىلىمىز ، ماس كهلمهيدىكهن
، المايدىكهنيېرىك ەئسهرلهرگه ماسلش

پوكونى سۆزنىڭ مانچه خىل مهنىسىنى 
تولۇق ئېچىپ بىرهلمهيدىكهن دېگهندهك 

ۇئات قاتارلىق نهزهرىيهلهرنى تور ۋه مهتب



لهرده وئچۇقتىن وئچۇق تاراتقۇ
هم لۇغهت تهركبىمىزده ھتارقاتماقتا 

. چهتەئل تىللىرىنى تېخىمۇ ائۋۇتماقتا
ئۇيغۇرچه سۆزلهرنىڭ (ULEبىرقىسىم 
دىكى تور )ى بىلهن يېزىلىشىالتىن يېزىق

يېڭى «بهتلىرىگه قارايدىغان بولساق 
 »پۈتۈك«، »جاۋاپ يېزىش«، »تىما

قاتارلىقالرغىچه ئېنگىلىزچه ائتالغۇدا 
ۇئالرنىڭ بۇنداق ئېلىشىدىكى . ئېلنغان
ئېنگىلىزچىدىكى شۇ سۆزنىڭ ، سهۋهپ

ئۇيغۇر بارلىق ئىپادىلىگهن مهنىسىنى 



ەئينهن ئپادىلهپ ، تولۇقتىلىدا 
 .هرگىلى بولماسمىشب

ەئگهر بىر تىلدىكى بىر سۆز يهنه بىر 
تىلدىكى بىر سۆزنىڭ ئىپادىلىگهن 
مهنىسىنى تولۇق ەئكس ەئتتۈرۈپ 

 سۆز لچه ۈئچۈنال چهتەئبېرهلمىگهنلىكى
نېمه ، قوبۇل قىلىشقا توغرا كهلسه

ۈئچۈن ئېنگىلىزالردا ائكا بىلهن ئېنىنى 
ىم بىر سۆز ھپهرقلهندۈردىغان شۇنداق مۇ

 ، ۇئالر چهت تىلالردن ائكاقتۇرۇپ،يو
ئېنى دېگهن سۆزنى قوبۇل قىلماي 



قېرىنداش دېگهن بىر سۆز بىلهنال 
بىزنىڭ تىلىمىزدا  ؟ئىپادىلهۋىرىدۇ

بولغان جهمهتلىرى دهرهخنىڭ –دهل
، بادرا، شاخ، غول، كۆچهت، جىرىم
، ۋاسا، جهگه، خه، شوپۇڭ، شىۋېق
تهمهچ ، شېشىق، تارشا، وئتان

ىزگه باشقا دېگهندهك نۇرغۇن سۆزلىرىم
ۇئالر ۇئيغۇر ، تىلالردا سۆز تېپىلمسا

تلىدىن بۇ سۆزنى قوبۇل قىالرمۇ ياكى 
مهنىسى دهل كهلمىىسىمۇ ۆئزىده بار 

 ؟بولغان بىرهر سۆز بىلهن ئىپاده قىالرمۇ



كومپيۇتېر مهيدانغا كېلىشتىن بۇرۇن 
ائمېرىكىدا كومپيۇتېر دېگهن بۇ سۆز بار 
بولغىيمىتى ياكى بۇ ۈئسكىنه بارلىققا 

؟ گهندىن كېيىن بۇ سۆز ياسالغانمۇكهل
مهلۇم شهيىئي بارلىققا كهلگهندىن 

ىدىلىكى ھكېيىن ۇئالر شۇ شهيئىنىڭ ائال
ۋه ئىشلىتىلىشىگه ائساسهن ئسىم قويغان 

، بىزمۇ ئىزدهنسهك، بولىشى مۇمكىن
هييار بولۇشنى ئىستىمىسهكال ھتهييارغا 

هرقانداق بىر سۆزنى ياسيالىشىمىز ھ
لمساق ياسىيا. تامامهن مۇمكىن



تىلىمىزغا ماس كىلىدىغان قېرىنداش 
مىللهتلهر ياسىغان سۆزدىن پايدىالنساق 

ائتايىتهن ، ياكى قوبۇل قىلساق
ۆئگىنىپمۇ ەئسته ساقلىغىلى بولمايدىغان 
سۆزلهرنى قوبۇل قىلغاندىن كۆپ 

، مهسىلهن. ياخشى بولۇر ئىدى
نامىسى يېڭى چىققان ھىيهت گۇۋاھساال

مىسى ناھىيهت گۇۋاھمهزگىللهرده ساال
دېگهن بۇ پويىزدهك ۇئزۇن نامغا 

رخىل ، ھهكىشىلىرىمىز تازا كۆنهلمهي
تهلهپپۇز بىلهن خهنزۇالرمۇ 



 ائتالمىش خهنزۇچه چۈشهنمهيدىغان
 كهلگهن قوللۇنۇپدهپ »شېنپېڭجىن«

تۈرۈكچىدىن كىملىك دېگهن ، ئىدى
ئۆز ائتالغۇنىڭ قوبۇل قىلىنىشى بىلهن 

 گىپىنىڭئېغىزىدىن چىقىۋاتقان 
نى ئاڭقىرااليدىغان، ئاغزىنىڭ نېمىلىكى

گه يۈگىنى ئۆزئىلكىدىكى كىشىلىرىمىز
جىسمىغا اليىقالشقان بۇ نام -ئىسمىي

 .شۇنداق يېقىپال كهتتى
يىلىدا ائبدۇقادىر ئالدىنقى بىر 

ئېلىكترۇنلۇق پوچتا ئهپهندىم جااللىدىن 



نى ئېلخهت E_mailيولالنما بولغان
ازىر كۆپ قىسىم ھ ،دهپ ائتىۋىدى

مهتبۇائتالردا بۇ ئېسىم ، توربهتلىرىده
ۋه بۇ ئىسىم ۆئزئىچگه ائلغان مهنىلهر 

 .هتتىن وئمۇمالشتىھائساسىي جه
يازمامنىـــــــــڭ ئاخىرىـــــــــدا 

ــــهھۋهنلىك ته ــــانلىرىمىزدىكى س رجىم
» پاراشوك«تۈپهيلى خاتا قوبۇل قىلغان 

ــان  ــالال قاچ ــشىلهر ئ ــلهن كى ــۆزى بى س
ئهستىن كۆتۈرىـۋهتكهن تالقـان سـۆزىنى 

ىلىرىمىزدىن تىرىلدۈرگهن مىللىي كارخـان



شىركىتىگه ئاالھىده رهھـمهت » ئارمان«
  .ئېيتماي تۇرالمايمهن
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ــــق  ــــانىغا-3يىللى ــــۇل  « ۋه س قۇم
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 .سانىغا قىسقارتىپ بېسىلغان
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