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بارلىق وئقۇرمهنلهرنىڭ خهۋىرىدە
بولغىنىدەك، ۇئيغـۇر ائنـا تىلىنىـڭ
ــىددەتلىك ــازىرمۇ ش ــدە ھ تهقدىرى
ھالــدىكى يېڭــى ۆئزگىرىــشلهر يــۈز

ــدۇبېرىۋا ــۇ جهھهتتىكــى ەئڭ. تى ب
ــــۋالنى مۇشــــۇ  -10يېڭــــى ەئھ

تـــاغ-تهڭـــرى”ســـېنتهبىر كـــۈنى 
ۇئيغـۇر”دا ېئالن قىلىنغـان “ تورى

ائپتونوم رايـونى وئتتـۇرا ۋە ۇئزۇن
ـــپ  ـــك ماائرى ـــڭمهزگىللى پىالنىنى

ـــــسى ـــــش نۇسخى ـــــر ېئلى “پىكى
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(“新疆中长期教育规划纲
要征意见”ــسى ــور بهت ائدرې ، ت

مۇشـــــۇ ماقالىنىـــــڭ ائخىرىـــــدا
 كــــۆرۈۋېلىشدىــــن) بېرىلــــدى
ـــدا، . مـــۇمكىن ـــۇ پىالن -2012ب

يىلىغىــچه ىئككــى يىللىــق قــوش
ـــارلىق ســـىنىپلىرىنى ـــق تهيي تىللى

-2015وئمۇمالشــتۇرۇپ بولــۇش، 
يىلىغىچه قـوش تىللىـق مـاائرىپنى
ائساســــــــــىي جهھهتــــــــــتىن

-2020وئمۇمالشــتۇرۇپ بولــۇش، 
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ـــلهت ـــانلىق مىل ـــچه ائز س يىلىغى
ــى ۋە وئقۇغۇچىلىرىنىــڭ دۆلهت تىل

ى پۇختا ىئگىلهپ بولۇشـىغايېزىقىن
خهنزۇ-كاپالهتلىك قىلىش، مىللىي

وئتتۇرا، باشـالنغۇچ مهكتهپلىرىنـى
بىرلهشتۈرۈش خىزمىتىنـى ياخـشى
ــزۇالر ــيالر ۋە خهن ــشلهش، مىللى ىئ
ـــىنىپالر ۋە ـــدىغان س ـــله وئقۇي بىل

ســــىنىپالرنىڭ» قــــوش تىللىــــق«
ـــــي ـــــۇرۇش، ائلى ـــــانىنى ائش س
مهكتهپلهردىكــــــى ائز ســــــانلىق
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ــــلهت ەئ دەبىياتىغــــا داىئــــرمىل
ــىرتىدا، ــلهرنىڭ س ــدە دەرس ائالھى
ھهمــمه دەرســلهرنى خهنــزۇ تىلىــدا
ـــشاش ـــگه وئخ ـــۇش دېگهن وئقۇت

 .ماددىالر وئتتۇرىغا قويۇلغان
ــدىكى  ــالن«مهن يۇقىرى ــى» پى ن

كــــۆرۈش بىــــلهن تهڭ، يېقىنــــدا
وئقــۇرمهنلهرگه تونۇشــلۇق بولغــان
ــيه ــلهن ەئنگلى كانگــاس خــانىم بى

)»Aberdeen«(ائبېـــــــــردىن 
ۇئنىۋېرســـىتېتىنىڭ پروفېســـسورى،
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دۇنيـــادا تونۇلغـــان قـــانۇن ۋە ائز
ســـــــانلىق مىلـــــــلهت تىلـــــــى
مۇتهخهسسىــسى، دوكتــور روبېــرت
دۇنبــار بىــرلىكته يېزىــپ، بــۇ يىــل

بېسىپ تارقاتقـان) يىلى -2010(
بـۇ كىتابنىـڭ. بىر كىتابنى وئقۇدۇم

يهرلىك مىلـلهت بـالىلىرى«ىئسمى 
مــــاائرىپىنى تىــــل جهھهتتىكــــى

رقىي قىرغىنچىلىق ۋە ىئنسانىيهتىئ
ۈئستىدىن يۈرگـۈزگهن جىنـايهت،

ــــدۇ ــــقا بوالم ــــر—دەپ قاراش بى
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دېگهنـدىن» دۇنياۋى نـۇقتىىئنهزەر
ــــــڭ ــــــۇپ، ۇئنى ــــــارەت بول ىئب
ېئلېكترونلــۇق نۇسخىـــسىنىڭ تـــور
ــسىنى مهن مۇشــۇ ماقالىنىــڭ ائدرې

ــدۇم ــپ قوي ــسىغا يېزى ــۇ. ائخىرى ب
 بـابتىن تهركىـب8كىتاب جهمىئي 
ــــــــــان  ــــــــــۇپ، ۇئالرتاپق بول

 :تۆۋەندىكىلهردىن ىئبارەت
 مۇقهددىمه ۋە خۇالسه  .1
يهرلىك مىللهت، قهبىله ۋە ائز .2

ــــڭ ــــلهت بالىلىرىنى ــــانلىق مىل س
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 قــانۇنىي—ماائرىــپ ھوقــۇقلىرى
 ائساسالر 

تىل ۋە ائنا تىل نېمه ۈئچـۈن .3
 شۇنچه مۇھىم؟ 

—بىلىــــم ېئلىــــش ھوقــــۇقى .4
 ماائرىپ ائساسلىرى 

ش ھوقــۇقى ۋە بىــربىلىــم ېئلىــ .5
 قىسىم ىئقتىسادىي ائمىلالر 

يهرلىــك مىلــلهت مــاائرىپى ۋە .6
ــايهت ىئرقىــي —خهلقائرالىــق جىن

 قىرغىنچىلىق 
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يهرلىــك مىلــلهت مــاائرىپى ۋە .7
ـــــــايهت ـــــــق جىن —خهلقائرالى

ىئنسانىيهت ۈئستىدىن يۈرگـۈزگهن
 جىنايهت 

قايسى شـهكىلدىكى ماائرىـپ .8
ىگهقانۇن ۋە تهتقىقـات نهتىجىلىـر

 ماس كېلىدۇ؟ 
بۇ كىتابتىكى بىر قىسىم مهزمۇنالر

خهلقائرالىـــــــق«مهن بـــــــۇرۇن 
ــــدىكى ــــسلهر نهزىرى مۇتهخهسسى
يهرلىك مىلـلهت مـاائرىپى ۋە ائنـا
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ـــــل ـــــدە» تى ـــــگهن ماقالهم دې
ـــلهن ـــۇنالر بى تونۇشـــتۇرغان مهزم

بـاب، -8وئخشاش بولۇپ، ۇئنىڭ 
يهرلىك مىللهت،«بۆلۈمىدىكى  -3

ـــانلىق ـــقه ۋە ائز س ـــلهتتهبى  مىل
»ماائرىپىغا بېرىلگهن تهۋسىيىنامه
ــتىم ــۇ قې ــى ب ــگهن مهزمــۇن مېن دې

ــدى ــپ قىل ــدە جهل ــۇڭا. ائالھى ش
مهن ۇئشــــبۇ ماقالهمــــدە ائشــــۇ
مهزمــۇننى تونۇشــتۇرۇپ ۆئتۈشــنى

ەئسـلىدىكى كىتـاب. قارار قىلـدىم
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ـــۇپ،120جهمىئـــي  ـــك بول  بهتلى
ۇئنىڭــدىكى كـــۆپىنچه مهزمـــۇنالر

ايىتىۇئيغۇرالرنىــڭ ەئھۋالىغــا ناھــ
شۇڭالشـقا مهن. ماس كېلىـدىكهن

ىئنگلىــــــــــزچه بىلىــــــــــدىغان
وئقۇرمهنلهرگه ەئسلىدىكى كىتابنى
بىـــر قېـــتىم وئقـــۇپ چىقىـــشنى

شــۇنداقال مهن. تهۋســىيه قىلىــمهن
ۇئيغـــــــــــۇر دىيارىـــــــــــدىكى
قېرىنداشــــالردىن بــــۇ كىتابنىــــڭ
ھهممىسىنى، ھېچ بولمىغاندا ۇئنىڭ
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ۇئيغۇرالرغـــا مـــاس كېلىــــدىغان
رچىغـــا تهرجىـــمهقىـــسمىنى ۇئيغۇ

ـــــنى ـــــر قىلدۇرۇش ـــــپ نهش قىلى
 .تهشهببۇس قىلىمهن

ھهممىمىزنىـــــــڭ خهۋىرىـــــــدە
بولغىنىدەك، ھـازىرقى زامانـدا بىـر
ىئش قىلىشنىڭ ەئڭ توغرا ۇئسـۇلى
ــــارەت ــــي ۇئســــۇلدىن ىئب .ىئلمى
كانگاس خانىمنىڭ ۇئشبۇ كىتابىـدا
ــك ــا مىقياســىدا يهرلى پۈتــۈن دۇني
مىللهت ماائرىپى ۈئسـتىدە ېئلىـپ
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ىئككـى يـۈز يىللىـق-لغان بىـربېرى
ىئلمىي تهتقىقاتالرنىڭ نهتىجىسىدە
ـــــي ـــــگهن ىئلمى ـــــا كهل ۋۇجۇدق
ـــۇ ـــدە ائش ـــۇقتىىئنهزەرلهر، ھهم ن
بىلىملهرنى ائساس قىلغان يهرلىـك
مىللهت مـاائرىپىنى قانـداق يولغـا
ـــي ـــسىدىكى ىئلمى ـــۇش توغرى قوي

مهن ھهر. ۇئسۇلالر بايان قىلىنغـان
ــــالردىن ــــۇر قېرىنداش ــــر ۇئيغ بى

انگاس خانىم وئتتۇرىغـا قويغـانك
ــۇق ــۇلالردىن تول ــي ۇئس ــۇ ىئلمى ب
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ـــــشىنى، شـــــۇ خهۋەردار بولۇۋېلى
ــدا ــۇر دىيارى ــازىر ۇئيغ ــتا ھ ائساس

قـوش تىللىـق«يولغا قويۇلۇۋاتقان 
ــپ ــاتوغرا» ماائرى ــىتىنىڭ ن سىياس

تهرەپلىرىنىڭ قايـسى ىئكهنلىكىنـى
بىلىۋېلىشىنى، ائندىن ىئمكـانىيهت

ـــرە ىئ ـــار بهرگهن داىئ ـــدە ۋەي چى
قانۇنىي يولالر بىلهن ھـازىر ۇئيغـۇر
ــۇر ــان ۇئيغ ــۈز بېرىۋاتق ــدا ي دىيارى
ماائرىپىــدىكى ناچــار ەئھــۋالالر ۋە
ناتوغرا سىياسهتلهرنى ۆئزگهرتىـش
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يولىــــدا قولىــــدىن كېلىــــشىچه
تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىنى ۈئمىـد

 .قىلىمهن
ـــــلهت ماائرىپىغـــــا ـــــك مىل يهرلى

 بېرىلگهن تهۋسىيىنامه
 كانگاس خانىمنىـڭتۆۋەندە مهن

يېڭى كىتابىدا وئتتۇرىغا قويۇلغـان
لهرنى ىئمكانقهدەر» تهۋسىيىنامه«

 .ەئينهن بايان قىلىپ ۆئتىمهن
ــقه ۋە ائز ــلهت، تهبى ــك مىل يهرلى
ســــانلىق مىلــــلهت ماائرىپىغــــا
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 :بېرىلگهن تهۋسىيىنامه
 يىــل8ائنــا تىــل دەســلهپكى . 1

ــــۇ ــــىي وئق ــــدىكى ائساس -ىئچى
 ېرەكوئقۇتۇش تىلى بۆلىشى ك

يــاكى دۆلهت(ھهقــسىز مهكــتهپ 
ـــــتهپ ـــــدىكى مهك لهردە) ىئگىلى

وئقۇيــــدىغان يهرلىــــك مىلــــلهت
بـــــــالىلىرى كهم دېگهنـــــــدىمۇ

 يىل ىئچىدە ۆئزىنىـڭ8دەسلهپكى 
تىلى ياكى ائنا تىلىنى مهكتهپ-1

ــرەك ــشى كې ــپ قوللىنى ــى قىلى .تىل
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 يىل ىئچىـدە6بولۇپمۇ دەسلهپكى 
 .قهتىئي شۇنداق قىلىشى شهرت

ــــــهككىزىنچىمهكتهپ ــــــڭ س نى
ـــل ـــا تى ـــيىن ائن ـــىنىپىدىن كې س
ـــــۈپىتىدە ـــــى س ـــــتهپ تىل مهك
ــــدىردىمۇ، ۇئ ــــان تهق قوللىنىلمىغ
ـــىنىپالردىكى ـــۈردە س ـــق ت داۋاملى
ــۈپىتىدە ــى س ــۆزلهش تىل دەرس س
-قوللىنىلىشى، ھهمدە پۈتۈن وئقۇ

وئقۇتــۇش جهريانىــدا بىــر دەرس
 .سۈپىتىدە ۆئتىلىشى كېرەك
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بىـــر ھۆكـــۈمران وئرۇنـــدىكى. 2
ىــــك يــــاكى دۆلهت تىلىنــــىيهرل

 ياخشى ۆئگىتىش
يهرلىــك مىلــلهت بــالىلىرى بىــر
ھۆكۈمران وئرۇندىكى يهرلىك ياكى

تىـل سـۈپىتىدە -2دۆلهت تىلىنى 
بــۇ. ياخــشى ۆئگىنىــشى كېــرەك

تىلنى بىر الياقهتلىك قوش تىللىـق
ــــــالنغۇچنىڭ ــــــۇچى باش وئقۇتق
دەسلهپكى يىللىقلىرىـدىن باشـالپ

لهپتهۆئگىتىشى، ھهمدە ۇئنى دەس
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ــــشتىنال ــــى ۈئگۈنى پهقهت ېئغىزاك
ۇئنىڭدىن كېـيىن. باشلىشى كېرەك

ــۇ  ــر دەرس ســۈپىتىدە-2ب تىــل بى
بۇ. ىئزچىل تۈردە ۆئتىلىشى كېرەك

تىل ياكى چهت ەئل تىلى -2تىل 
ــۈپىتىدە،  ــاكى چهت -2س ــل ي تى

ــاكى ــسى ي ــى پېداگوگىكى ەئل تىل
ۇئســـــۇلى بىـــــلهن ۆئتىلىـــــشى،
ــ ــا تىل ــڭ ائن ــۇ بالىالرنى ىھهرگىزم
.سۈپىتىدە ۆئتۈلمهسلىكى شهرت

ائنا تىلدىكى وئقۇتۇشتىن بىر. 3
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ھۆكۈمران وئرۇندىكى يهرلىك ياكى
.دۆلهت تىلى وئقۇتۇشىغا كۆچۈش

يــۇقىرى دەرىجىلىــك ســىنىپالردا
بهزى دەرســـلهر بىـــر ھۆكــــۈمران
ـــاكى ـــى ي ـــدىكى دۆلهت تىل وئرۇن
ــــسه ــــدا ۆئتۈل ــــق تىل خهلقائرالى

ۇنسىنىپتىن بۇر -7بولىدۇ، ەئمما 
ـــدە ـــلىقى، ھهم ـــداق قىلىنماس ۇئن
پهقهت الياقهتلىــك وئقۇتقــۇچىالر
بولغان ەئھۋال ائستىدىال شـۇنداق

 .قىلىنىشى كېرەك



[21] 

ــــيه، ــــدا تهنتهربى زۆرۈر تېپىلغان
مۇزىكـــــا ۋە تامـــــاق ېئتىـــــشكه

ــــــر ــــــشاش بى ىئككــــــى-وئخ
ەئمهلىيهتچــــــانلىقى كۈچلــــــۈك
ــــك ــــۆۋەن دەرىجىلى ــــلهر ت دەرس

تىلـــدا -2ســـىنىپالردىن باشـــالپ 
ـــــا،ۆئت ـــــدۇ، ەئمم ـــــسه بولى ۈل

ماتېماتىكـــا، جهمىئيهتـــشۇناسلىق
ياكى تارىخقا وئخـشاش ەئقىـل ۋە
ــهۋىيه ــۇقىرى س ــته ي ــل جهھهت تى
ـــلهر ەئڭ ـــدىغان دەرس تهلهپ قىلى



[22] 

ســـــىنىپقىچه -7بولمىغانـــــدىمۇ 
ــڭ  ــى -1بالىالرنى ــدا ۆئتۈلۈش تىلى

 .كېرەك
ۇئنىڭدىن باشقا تىلالرنىڭ بىر. 4

 دەرس سۈپىتىدە ۆئتۈلۈشى
 مىلـلهت بالىلىرىغـا باشـقايهرلىك

ــل ۋە ( ــا تى ــى ائن ــدىن -2يهن تىل
ــــر دەرس) باشــــقا ــــۇ بى تىلالرنىم

ـــىتى ـــنىش پۇرس ـــۈپىتىدە ۆئگى س
بۇ تىلالر. يارىتىپ بېرىلىشى كېرەك

ەئرەبچه، ىئنگلىـزچه، فرانـسۇزچه،



[23] 

ـــستانچه، ىئـــسپانىيهچه ۋە ھىندى
ــگه ــارلىقالرنى ۆئز ىئچى رۇســچه قات

 .ائلىدۇ
ــ. 5 ــۈش بى ــا كۆرۈن ــچائرق لهن زى

باغالنغـــان مهدەنىـــي مهزمـــۇن ۋە
 ۇئسۇلالر

ـــى ـــۇش تىل ـــى وئقۇت ـــا تىلن ائن
.قىلىشنىڭ ۆئزىال كۇپايه قىلمايـدۇ
ماائرىـپ ۋە وئقۇتـۇش ۇئســۇلىنىڭ
مهدەنىي مهزمۇنى مۇنـداق ىئككـى
.شهرتنى قاناەئتلهندۈرۈشى شـهرت



[24] 

ــكه ــا كۆرۈنۈش بىرىنچــى، ۇئالر ائرق
ەئھمىـــيهت بېرىـــدىغان بۆلىـــشى،

ـــــك م ـــــالىلىرىيهرلى ـــــلهت ب ىل
ياشــــاۋاتقان مۇھىتقــــا ۇئيغــــۇن
ــــك ــــشى، يهرلى ــــدىغان بۆلى كېلى
مىللهتنىــــڭ ەئنەئنىــــسى، بىلىــــم
ـــشى، ـــمهت قارى ـــسى، قىم قۇرۇلمى
تــارىخى ۋە كىملىكىــگه ھــۆرمهت
ــــك ــــشى، يهرلى ــــدىغان بۆلى قىلى
مىللهتنىــڭ سۆزلىــشهلهيدىغان ۋە
ـــــۇش ـــــلهت بول ـــــاۋاتلىق مىل س



[25] 

ساالھىيىتىگه ھـۆرمهت قىلىـدىغان
شى، ھهمدە وئقۇتۇش ۇئسـۇلىبۆلى

يهرلىك مىلـلهت خهلقلىـرى قوبـۇل
قىالاليـــدىغان ۇئســـۇل بۆلىـــشى

 .كېرەك
ىئككىنچى، وئقۇتۇش ۇئسـۇللىرى
بىـــلهن وئقۇتــــۇش مهزمــــۇنلىرى
بالىالرنىــــڭ ۋە ۇئالر ياشــــاۋاتقان
جهمىئيهتنىــــڭ سهرگۈزەشــــتلىرى
ــشى، ــدىن باشلىنى ــلهن بىلىملىرى بى
ــــدىلىك ــــالىالرنى كۈن ــــدە ب ھهم



[26] 

ــــدىنەئمه لىيهتچــــان تهپهككۇرى
ىئلمىـــــي تهپهككۇرغـــــا ېئلىـــــپ

 .بارىدىغان بۆلىشى كېرەك
مـــۇكهممهل تهربىـــيىلهنگهن. 6
تىللىـق-تىللىق ياكى كـۆپ-قوش

 وئقۇتقۇچىالر
ۆئزىـــــدىن-شـــــۇ نهرســـــه ۆئز

ائيــدىڭكى، وئقۇتقــۇچىالر چوقــۇم
.مۇكهممهل تهربىيىلىنىـشى كېـرەك
ۇئنىڭدىن باشقا زۆرۈر بولغان يهنه

سه شۇكى، يهرلىـك مىلـلهتبىر نهر



[27] 

ــــــــدىغان ــــــــالىلىرىنى وئقۇتى ب
وئقۇتقــۇچىالر ەئڭ كهم دېگهنـــدە

.تىللىــق بۆلىــشى شــهرت-قــوش
ـــكه تىللىـــق وئقۇتقـــۇچىالر، يهك
ــى ــا تىلىن ــڭ ائن ــۇ بالىالرنى بولۇپم
بىلمهيدىغان وئقۇتقۇچىالر، ىئككى

ــــــــــى ۆئز ــــــــــل تىلن ائرا-خى
ــلهن ــۇنىڭ بى ــشتۇرالمايدۇ، ش سېلى

كته ىئككى خىـلبالىالر بىلهن بىرلى
تىلدا نېمىنىڭ وئرتاق ىئكهنلىكىنـى

ائيـــــرىم-ۋە نېمىنـــــى ائيـــــرىم



[28] 

ــــدىغانلىقىنى ــــسه بولماي ىئگىلىمى
ۇئنـــــــــداق. بايقىيالمايـــــــــدۇ

ـــاردەم ـــا ي ـــۇچىالر بالىالرغ وئقۇتق
قىلىپ، يهككه تىللىق بالىالردا يوق
بولغان، پهقهت يۇقىرى سهۋىيىلىك

ــوش ــۆپ-ق ــق ۋە ك ــق-تىللى تىللى
ــا ــالىالردىال ب ــدىلىقب ــان پاي ر بولغ

ـــــــــــا ـــــــــــى بالىالرغ ائمىلالرن
ـــدۇ ـــر. بىلدۈرەلمهي ـــۇنداقال بى ش

-يهككه تىللىق وئقۇتقـۇچى قـوش
تىللىق بولۇش يولىدا تىرىشىۋاتقان



[29] 

بـــالىالر ۈئچـــۈن بىـــر ياخـــشى
 .ۆئرنهكمۇ بواللمايدۇ

ــــا. 7 ــــلهت ائت ــــك مىل -يهرلى
ائنىلىرى، جهمىئيىتـى ۋە ماائرىـپ

وئقۇتـۇش-ەئمهل ەئھلىلىرى وئقۇ
تالالشــلىرى ھهققىــدە يېتهرلىــك،

تهتقىقــــات ائساســــىغا-ىئلمىــــي
ـــلهرگه، ياخـــشى ـــان بىلىم قۇرۇلغ
ــــدا ــــارىتىش يولى ــــى ي ۈئلگىلهرن

 .ائدۋوكاتلىق قىلىشقا موھتاج
ائنىلىــرى-يهرلىــك مىلــلهت ائتــا



[30] 

لىرى ۈئچـۈن ھهر خىـلۆئز پهرزەنت
وئقۇتۇش تالالشـلىرىغا ىئـگه-وئقۇ

ــدى ــسا، ۇئالر ائل ــدىغان بول قىلىنى
تىللىــق ماائرىپنىــڭ-بىــلهن كــۆپ

ــــــۇللىرى ــــــانلىرى ۋە ۇئس جهري
ھهققىــدە، شــۇنداقال وئخــشىمىغان
-تالالشالرنىڭ وئخشىمىغان ۇئزۇن

مۇددەتلىك ائقىـۋەتلىرى ھهققىـدە
ـــــات ـــــي تهتقىق ـــــا ىئلمى پۇخت

ــــــرىگه ــــــالنغاننهتىجىلى  ائساس
.ۇئچۇرالرغــا ېئھتىيــاجلىق بولىــدۇ



[31] 

ەئگهر ۇئالر بۇنـــداق ۇئچۇرالرغـــا
ـــــــــــشهلمهيدىكهن، ب د ت ېئرى
قانۇنىـــدا بهلگىلهنـــگهن، يهرلىـــك
مىلــلهت خهلقــى چوقــۇم بهرمىــسه

ــدىغان  ــىنىپ«بولماي ــۇق چۈش تول
دېـگهن» تۇرۇپ بهرگهن مـاقۇللۇق

نهرســـه مـــۇمكىن ەئمهس بولـــۇپ
ـــا ـــر س ـــاكى ۇئ بى ـــدۇ، ي ختاقالى

ماائرىپ. نهرسىگه ائيلىنىپ قالىدۇ
ـــۇنداق ـــۇ مۇش ـــۇق ىئگىلىرىم ھوق

 ھــازىر–ۇئچۇرالرغــا ېئھتىيــاجلىق 



[32] 

ۇئالرنىڭ ىئنتايىن ائز بىـر قىـسمىال
ــته يېتهرلىــك ۇئچۇرغــا ــۇ جهھهت ب
ىئــگه بولـــۇپ، ھــازىرقى نۇرغـــۇن
قــــارارالر نــــادانلىق ائساســــىدا

ـــدۇ ياخـــشى ۈئلگىنـــى. ېئلىنىۋاتى
 قارىتىلغــانۋۇجۇدقــا كهلتۈرۈشــكه

ائدۋوكاتلىق، ۇئالر ۈئچـۈن ېئلىـپ
مۇنـــازىرە ۋە-بېرىلىـــدىغان بهس

ـــــدىغان ۇئالرغـــــا تايـــــانچ بولى
تهتقىقاتالر كهم بولسا بولمايدىغان

 .نهرسىلهردۇر



[33] 

ســــــــۈپهتلىك ماائرىــــــــپ. 8
تۈزۈلمىسىنى ۋۇجۇدقـا كهلتـۈرۈش
ۈئچــــــــۈن مهكــــــــتهپلهردە ۋە
ـــــــستېمىلىق ـــــــته سى جهمىئيهت

قا تــوغراۆئزگهرتىــش ېئلىــپ بېرىــش
بـۇ ھـازىرقى سىـستېمىنىڭ. كېلىدۇ

ــانالرنى ــداق زىي ــسانىيهتكه قان ىئن
ېئلىــــــــــپ كېلىــــــــــدىغانلىقى
توغرىـــسىدىكى بىلىملهرنىمـــۇ ۆئز

 .ىئچىگه ائلىدۇ
مهكــــــــتهپ جهمىئيهتنىــــــــڭ



[34] 

ـــــدۇر ـــــى. ەئينىكى جهمىئيهتتىك
سىـــــستېمىالشقان تهڭـــــسىزلىك
مهكتهپلهر ىئچىدىمۇ ەئكس ېئتىدۇ

ـــــدۇ ـــــدا بولى ـــــك. ۋە پهي يهرلى
ــرى ۋە ــقه خهلقلى ــلهر، تهبى مىللهت
ـــلهر ـــانلىق مىللهت ـــۇن ائز س نۇرغ
جهمىئــــــيهت بالــــــدىقىنىڭ ەئڭ

ــــــدۇ ــــــتىدا تۇرى ــــــازىر. ائس ھ
وئخـــــشىمىغان دەرىجىلهرنىـــــڭ
ـــــــستېمىلىق ـــــــسىدە سى ھهممى
ــرىش زۆرۈر ــپ بې ــش ېئلى .ۆئزگهرتى



[35] 

ھوقۇقــــــــدارالرنىڭ ھــــــــازىرقى
سىستېمىنىڭ يالغۇز يهرلىك مىللهت

رگه ېئلىـپۋە ائز سانلىق مىللهتـله
ــدىال ــانلىرى ھهققى ــدىغان زىي كېلى
ەئمهس، ۇئنىـــڭ پۈتـــۈن دۇنيـــا
جهمىئيهتلىــــرىگه ىئقتىــــسادىي،
ـــــــپ ۋە ىئجادچـــــــانلىق ماائرى
جهھهتتىكى ىئسراپچىلىق ائرقىلىق
ــــانلىرى ــــدىغان زىي ــــپ كېلى ېئلى
ـــــۆپ ـــــۇ ك ـــــدىكى تېخىم ھهققى

ھازىرقى. ۇئچۇرالرغا ېئھتىياجى بار



[36] 

ــــل ــــتهپلهردە تى ــــستېما مهك سى
ـــۆپجهھهت ـــى ك ـــى-تىك رەڭلىكن

ـــوگىيه ـــاي، بىوئل ـــپال قالم ائزايتى
ـــۆپ ـــى ك ـــى-جهھهتتىك خىللىقن

قانــــــداق ساقالشــــــقا ائىئــــــت
بىلىملهرنىمۇ يوقىتىپ، شۇ ائرقىلىق
ــۈن ــسانالر ۈئچ ــارىدىكى ىئن يهر ش
ناچارلىــــشىپ مېڭىۋاتقــــان بىــــر

ــــهرت ــــا-ش ــــاراىئتنى ۋۇجۇدق ش
بىزنىڭ بـۇ كىتـابنى. كهلتۈرۈۋاتىدۇ

ىز،يېزىــــــــشتىكى مهقــــــــسىتىم



[37] 

ــــېمه ۈئچــــۈن ــــۇرمهنلهرنى ن وئق
ـــــرىش ـــــپ بې ـــــش ېئلى ۆئزگهرتى
كېرەكلىكـــــــــــى، قانـــــــــــداق
ـــرىش ـــشلهرنى ېئلىـــپ بې ۆئزگهرتى
ــــسانالر دۇچ ــــى، ۋە ىئن كېرەكلىك
ــڭ ــيىن ۆئتكهللهرنى ــدىغان قى كېلى
نــــېمه ىئكهنلىكىنــــى چۈشــــىنىش
ــسىم ــر قى ــان بى ۈئچــۈن زۆرۈر بولغ
ــــلهن تهمىنلهشــــتىن ــــورالالر بى ق

 .ىئبارەتتۇر
 



[38] 

 ۆزئاخىرقى س
ـــــــــك دۆلهت ۋە مىللهتپهرۋەرلى
ـــاكى ـــدىلوگىيه ي ـــر ىئ ـــالغۇز بى ي
سىياســهتنىڭ بىــر شــهكلى بولــۇپال
ــــيهت ــــر مهدەنى ــــاي، ۇئ بى قالم
.ھادىسىسى بولۇپمـۇ ھېـسابلىنىدۇ
ــــــك شۇڭالشــــــقا مىللهتپهرۋەرلى
ىئدېوئلوگىيىـــــــــسى بىـــــــــلهن
مىللهتپهرۋەرلىك ھهرىكىتى مىللىـي
كىملىــك بىلهنمــۇ ناھــايىتى زىــچ

ولــۇپ، ۇئ بىــر كــۆپباغالنغــان ب
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ـــكىل ـــۇمنى تهش ـــك ۇئق ۆئلچهملى
قىلىدۇ، ھهمدە بىر ائالھىـدە تىـل،
بىــــر قىـــــسىم ھېســـــسىياتالر ۋە
سىمۋولىزىمنىمۇ ۆئز ىئچىگه ائلغان

ــا. بولىــدۇ شــۇنىڭ ۈئچــۈن تارىخت
ۆئتكهن نۇرغۇن ھۆكۈمدارالر باشقا
بىر مىللهتنى ائسىلماتسىيه قىلىـپ
يوقىتىــشتا، ىئــشنى ائلــدى بىــلهن

رنىـــڭ تىلىنـــى يوقىتىـــشتىنۇئال
جۇڭگودىكى بىر يۇقىرى. باشلىغان

ــدارنىڭ ــزۇ ەئمهل ــك خهن دەرىجىلى
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ــدا  ــي مهدەنىيهتنىــڭ«يېقىن مىللى
گۈللىنىشى، ھهممىدىن بهك تىلنىڭ

 بىـر–تىل . گۈللىنىشىدىن ىئبارەت
ــى ــڭ جېن ــى. مىللهتنى ــر مىللهتن بى

كۆڭۈلدىكىدەك كونترول قىلىشنىڭ
ىـــڭ ۇئن–ەئڭ ياخـــشى ۇئســـۇلى 

ائسـتا يوقىتىـشتىن-تىلىنى ائسـتا
دېگىنىمــۇ يۇقىرىــدىكى» .ىئبــارەت

 .ىئلمىي ۇئقۇمغا ائساسالنغان
ھهممىمىزنىـــــــــڭ كـــــــــۆرۈپ
تۇرغىنىــدەك، ۇئيغــۇر تىلــى ھــازىر
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ھهر خىــــــل خىرىــــــسالرغا دۇچ
لــېكىن، ۆئزىمىزنىــڭ. كېلىۋاتىــدۇ

ائنا تىلىنى قوغـداپ قېلىـشتا، بىـز
ۇئيغـــــۇرالر ھـــــازىر پۈتـــــۈنلهي

مۇ ەئمهس، ھهمدە مهڭگۈچارىسىز
ــايمىز ــسىزمۇ قالم ــۈنلهي چارى .پۈت
مېنىــڭ بــۇ يهردە وئقــۇرمهنلهرگه
ــۆزلهپ ــايىنى س ــر ھېك ــداق بى مۇن

بىر وئغۇل بـاال. بهرگۈم كېلىۋاتىدۇ
ــدا ــزا يولى ــر يې ــلهن بى ــسى بى دادى

ــــۇ ــــۈپ. مېڭىپت ــــر ۆئرۈل ۇئالر بى
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چۈشۈپ يولنى توسـۇۋالغان چـوڭ
دەرەخنىڭ قېشىغا كهلگهنـدە، بـاال

ـــــوراپتۇ ـــــسىدىن س دادا،«: دادى
ــــى ــــۇ دەرەخن ــــېنىڭچه مهن ب س

دادىـــسى» يۆتكىۋېتهلهيمهنمـــۇ؟
ەئگهر ســــهن بــــارلىق«: دەپتــــۇ

ائرتــۇقچىلىقىڭنى ىئــشقا سالــساڭ،
ــــــۇم ــــــى چوق ــــــنىڭچه ۇئن مې

ــسهن ــارلىق» .يۆتكىۋېتهلهي ــاال ب ب
كــــۈچى بىــــلهن بــــۇ دەرەخنــــى
ـــــــشقا ۋە ـــــــكه، تارتى كۆتۈرۈش
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ىىئتتىرىشكه ۇئرۇنۇپتۇ، ەئمما ۇئن
شــۇنىڭ بىـــلهن. مىــدىرلىتالماپتۇ

:ىئرادىسىدىن قايتقان ھالدا دەپتۇ
مهن. دادا، سهن خاتالىشىپـسهن«

ــدىم ــى يۆتكىيهلمى ــسى» .ۇئن دادى
ــۇ ــتىم ســىناپ«: دەپت ــر قې يهنه بى
بۇ قېـتىم بـاال دەرەخ بىـلهن» .باق

ھهپىلىــشىۋاتقاندا دادىــسى كېلىــپ
ياردەملىــشىپتۇ، ھهمــدە ىئككىــسى

ى يولنىـڭ بويىغـابىرلىكته دەرەخنـ
.ىئتتىرىـــپ چىقىرىـــپ قويۇپتـــۇ
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:شۇنىڭدىن كېيىن دادىـسى دەپتـۇ
ــاالم، « ــمه -1ب ــهن ھهم ــتىم س قې

—ائرتۇقچىلىقنى ىئشقا سـالمىدىڭ
ســـــــهن مهنـــــــدىن يـــــــاردەم

 ».سورىمىدىڭ
ــر ــداق بى ــزگه مۇن ــايه بى ــۇ ھېك ب

دۇنيـادا: مۇھىم دەرسنى ۆئگىتىدۇ
نۇرغۇن ىئشالر باركى، بىـز ۇئالرنـى

ىاللمايمىز، بۇ دېگهنلىك ۇئيالغۇز ق
ىئــــشالرنى قىلغىلــــى بولمايــــدۇ،

ــك ەئمهس ــڭ. دېگهنلى ھهممىمىزنى
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ەئتراپىــدا بىــز ىئــشقا ســېلىپ، ۆئز
ــۇرۇش ــگه ائش ــشانىمىزنى ەئمهل نى
ــدىغان ــساق بولى ــۈن پايدىالن ۈئچ

بۇ يهردىكـى. نۇرغۇن مهبلهغلهر بار
مــۇھىم نهرســه ۆئزىمىزنىــڭ بــارلىق
ائالھىدىلىكىــــــــدىن تۇلــــــــۇق

بــۇ. يدىلىنىــشنى ۆئگىنىــۋېلىشپا
ـــــــدىلىك ۆئز ـــــــى-ائالھى ۆئزىن

تىـــزگىنلهش تـــۈزۈمى، ىئـــرادە ۋە
ــــى ــــارلىق ىئچك ــــۇھهببهت قات م
.مهبلهغلهرنىمۇ ۆئز ىئچىگه ائلىـدۇ
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شۇنداقال تاشقى مهبلهغلهرنىمۇ ۆئز
 .ىئچىگه ائلىدۇ

مهن ۇئشبۇ يازمامنى تۆۋەنـدىكى
ىئككــــى ائبــــزاس ســــۆز بىــــلهن

خهلقائرالىقبىر . ائخىرالشتۇرىمهن
مۇتهخهســـسىس يېقىنـــدا ۇئيغـــۇر
تىلىنىڭ ھازىرقى ەئھۋالى ۈئستىدە
ـــگهن ـــداق دې ـــدا مۇن :توختالغان

ۇئيغـــــــۇرالر ۈئمىـــــــدۋارلىقنى«
خۇددى بىـر. يوقاتماسلىقى كېرەك

قهدىمكى پهلسهپىنىڭ دېگىنىدەك،
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بىـــــــــز ۆئز ائنـــــــــالىزلىرىمىزدا
ـــــۇرى ـــــشكه مهجب ۈئمىدسىزلىنى
ەبولــــساقمۇ، ۆئز ھهرىكىتىمىــــزد

يهنه» .ۈئمىدۋار بۆلىشىمىز كېـرەك
ــسىس ــق مۇتهخهس ــر خهلقائرالى بى

مهن بۈگـــۈن«: مۇنـــداق دېـــگهن
ــستا ــر كونفېرېن ــسپانىيىدىكى بى ىئ

ـــا  ـــاردو ائتزاگ  bernardo«(بېرن
atxaga«(نىڭ سـۆزىنى ائڭلىـدىم .

ۇئ ۆئز ســۆزىدە ۆئزىنىــڭ داۋاملىــق
ــــكېرا ــــى وئس ــــا تىل ــــدا ائن ھال
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)»eusquera« (نــــى ىئــــشلىتىش
قــــــۇقى، ھهمــــــدە فرانكــــــوھو

)»franco« (دەۋرىدە ۆئز بېـشىدىن
ـــــــۇرۇش ـــــــۈزگهن جىمىقت ۆئتك
.سىياسهتلىرى ۈئستىدە توختالدى

دا ۆئز) »catalan«(مهن كاتــــاالن 
ـــشالر ـــۈزگهن ىئ ـــشىمدىن ۆئتك بې
بىلهن سېلىشتۇرغاندا، ماڭا ۇئنىـڭ
دېگهنلىرىنىـــڭ ھـــېچ قايسىـــسى
غهلىــته، يېڭــى، يــاكى باشــقىچه

ــدى ــۈمىتىجۇڭ. تۇيۇلمى ــو ھۆك گ
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ۇئيغۇرالر ۈئستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان
قورقۇتــۇش سىياســىتى يــۇقىرىقىالر

ـــۇ ـــلهن وئپم ـــۇ. وئخـــشاش-بى ب
يهردىكى ەئڭ ېئچىنىشلىق ەئھـۋال

 يىــل44شــۇكى، بىــز ىئــسپانىيىدە 
دەردىنى تارتقان سىياسـهت نـاتزى
ــــل، ــــر وئڭچى ــــڭ بى ھۆكۈمىتىنى
ـــــــــــل، ـــــــــــايىن وئڭچى ىئنت
،دىكتاتورلىقىدىن كهلـگهن بولـۇپ
ـــڭ ـــودا ۇئيغۇرالرنى ـــازىر جۇڭگ ھ
بېــشىغا كهلــگهن سىياســهت بولــسا
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ــدۇ مېنىــڭ. ســولچىالردىن كېلىۋاتى
ــــــدىكى ۇئزۇن يهر شــــــارى يۈزى
مۇددەتلىــك ھايــاتىم ماڭــا شــۇنى
ۆئگهتتىكـــــــــــى، بىزنىـــــــــــڭ
دىكتاتورچىالرغـــــــا تاقابىـــــــل

بىر قورالىمىز-تۇرااليدىغان بىردىن
بـۇ. بىزنىڭ يۈرىكىمىزدىن ىئبـارەت

غـــــــۇر تىلىـــــــداۇئچـــــــۇر ۇئي
سۆزلىشىدىغان بـارلىق كىـشىلهرگه

ۇئالر ۇئيغۇر. يېتىپ بېرىشى كېرەك
ـــــــــۇ ۋاز ـــــــــدىن ھهرگىزم تىلى
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ۇئيغۇرچىنى. كهچمهسلىكى كېرەك
ېئچىــش-تويــدا ۋە باشــقا كۆڭــۈل

.پاائلىيهتلىرىدە ىئشلىتىشى كېرەك
ماتهم مۇراسـىمىدا ۋە ائزابالنغانـدا

ــرەك ــشى كې ــدە ۋە. ىئشلىتى ائىئلى
. ىئشلىتىــــشى كېــــرەكبالىالرغــــا

ــــــــۇ ۋاز ــــــــدىن ھهرگىزم ۇئنىڭ
ـــــرەك ەئگهر. كهچمهســـــلىكى كې

بىزنىڭ خهلقىمىـز ۆئزىمىزنىـڭ ائنـا
ـــا، ـــكونىيا، كاتالونىي ـــى ۋاس تىلىن
ــــــــشىيان ــــــــشىيا ۋە ۋالهن گالى
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)»vasconia, catalonia, galicia, 
valencian«(رايونلىرىــدىكى بىــر -

ــېقىن ائرىالشــقان ــرى بىــلهن ي بى
ــــدا، مۇھه ببهتلهشــــكهنۋاقىتلىرى

ۋاقىتلىرىدا، قايغۇرغان ۋاقىتلىرىـدا
ۋە كۈندىلىك تۇرمۇشىدا ىئشلىتىپ
تۇرمىغــان بولــسا، بىزنىــڭ تىلىمىــز
ـــكهن ـــپ كهت ـــان يوقىلى ائللىقاچ

ـــوالتتى ـــى. ب ـــا تىلن ـــا، ائن ەئمم
ــشنىڭ ــا قوللىنى ــىي ھاياتت خۇسۇس

بىزنىـڭ ائنـا. ۆئزىمۇ بىر قـوللىنىش
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تىلىمىـــز مهكتهپـــته ۆئتـــۈلمىگهن
ـــــسىم ـــــىبول ـــــز ۇئن ۇ، خهلقىمى

گهرچه بىـز. ۆئزلۈكىدىن ۆئگهندى
ىئنتــايىن ۇئزۇن ۋاقىــت ســاقلىغان
ــدا ۆئز ــز ەئڭ ائخىرى بولــساقمۇ، بى
ائنا تىلىمىزنى ائممىۋى سـورۇنالردا
ــا ــا قايت ــشلىتهلهيدىغان ھوقۇقق ىئ

بىزنىــڭ يــۈرىكىمىزنى. ېئرىــشتۇق
ـــدۇ ـــم يېڭهلمهي ـــى. ھـــېچ كى ۇئن
 ».پهقهت ۆئزىمىزال يېڭهلهيمىز
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ـــان ـــا ېئلىنغ ـــدا تىلغ ـــۇ يازمى ب
 :ەئسهرلهرنىڭ تور ائدرېسلىرى

ـــدىالنغان ـــدا پاي ـــۇ ماقالى مۇش
:كانگاس خانىمنىڭ يېڭى كىتابى

http://www.e-
pages.dk/grusweb/55/ 
新疆中长期教育规划纲要

征意见: 
http://www.tianshannet.com/

news/content/2010-
09/10/content_5228398.htm 
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ــــارلىق  ــــىدىقنىڭ ب ــــن س ەئركى
  :مىلىرىيــــــــــــــــــــــــــــــاز

http://www.meripet.com/Sohb
et/ 

ـــدىن( ـــېچ كىم ـــالىنى ھ ـــۇ ماق ب
ــىنى ــورىماي، مهنبهس ــسهت س رۇخ
ەئســـكهرتكهن ھالـــدا باشـــقا ھهر
ـــداق تـــور بهتـــلهردە ېئـــالن قان

 )قىلسىڭىز بولۇۋېرىدۇ
 
 


