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بــــــارلىق وئقۇرمهنلهرنىــــــڭ
خهۋىرىــدە بولغىنىــدەك ،ۇئيغــۇر
ائنا تىلىنىڭ تهقدىرىدە ھـازىرمۇ
شـــىددەتلىك ھالـــدىكى يﯧڭـــى
ۆئزگىرىشلهر يـۈز بﯧرىۋاتىـدۇ .بـۇ
جهھهتتىكى ەئڭ يﯧڭى ەئھۋالنى
مۇشـــۇ  -10ســـﯧنتهبىر كـــۈنى
”تهڭــرى-تــاغ تــورى“ دا ېئــالن
قىلىنغـــان ”ۇئيغـــۇر ائپتونـــوم
رايــــــونى وئتتــــــۇرا ۋە ۇئزۇن
مهزگىللىــك ماائرىــپ پىالنىنىــڭ
پىكىــــر ېئلىــــش نۇسخىــــسى“
(“新疆中长期教育规划纲
” ،要征意见تور بهت ائدرﯦسى
مۇشــــۇ ماقالىنىــــڭ ائخىرىــــدا
بﯧرىلــــدى( دىــــن كــــۆرۈۋﯦلىش
مــۇمكىن .بــۇ پىالنــدا-2012 ،
][2

يىلىغىــچه ىئككــى يىللىــق قــوش
تىللىــق تهييــارلىق ســىنىپلىرىنى
وئمۇمالشــــــتۇرۇپ بولــــــۇش،
 -2015يىلىغىچه قـوش تىللىـق
ماائرىپنى ائساسـىي جهھهتـتىن
وئمۇمالشــــــتۇرۇپ بولــــــۇش،
-2020يىلىغىـــچه ائز ســـانلىق
مىللهت وئقۇغۇچىلىرىنىڭ دۆلهت
تىلى ۋە يﯧزىقىنى پۇختا ىئگىلهپ
بولۇشــىغا كاپالهتلىــك قىلىــش،
مىللىـــــي-خهنـــــزۇ وئتتـــــۇرا،
باشــــــالنغۇچ مهكتهپلىرىنــــــى
بىرلهشتۈرۈش خىزمىتىنى ياخشى
ىئشلهش ،مىللىـيالر ۋە خهنـزۇالر
بىلــله وئقۇيــدىغان ســىنىپالر ۋە
»قـــوش تىللىـــق« ســـىنىپالرنىڭ
ســــانىنى ائشــــۇرۇش ،ائلىــــي
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مهكتهپلهردىكــــى ائز ســــانلىق
مىلـــلهت ەئدەبىياتىغـــا داىئـــر
ائالھىدە دەرسـلهرنىڭ سـىرتىدا،
ھهممه دەرسلهرنى خهنزۇ تىلىـدا
وئقۇتــۇش دﯦگهنــگه وئخــشاش
ماددىالر وئتتۇرىغا قويۇلغان.
مهن يۇقىرىدىكى »پىـالن« نـى
كـــۆرۈش بىـــلهن تهڭ ،يﯧقىنـــدا
وئقۇرمهنلهرگه تونۇشلۇق بولغان
كانگاس خانىم بىـلهن ەئنگلىـيه
ائبﯧـــــــــردىن )»(«Aberdeen
ۇئنىۋﯦرســىتﯧتىنىڭ پروفﯧســسورى،
دۇنيــادا تونۇلغــان قــانۇن ۋە ائز
ســــــانلىق مىلــــــلهت تىلــــــى
مۇتهخهسسىسى ،دوكتور روبﯧـرت
دۇنبار بىرلىكته يﯧزىـپ ،بـۇ يىـل
) -2010يىلـــــــى( بﯧـــــــسىپ
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تارقاتقان بىر كىتـابنى وئقـۇدۇم.
بــۇ كىتابنىــڭ ىئــسمى »يهرلىــك
مىللهت بالىلىرى ماائرىپىنى تىـل
جهھهتتىكى ىئرقىي قىرغىنچىلىق
ۋە ىئنـــــسانىيهت ۈئســـــتىدىن
يۈرگــــۈزگهن جىنــــايهت ،دەپ
قاراشقا بوالمـدۇ—بىـر دۇنيـاۋى
نۇقتىىئنهزەر« دﯦگهندىن ىئبارەت
بولـــۇپ ،ۇئنىـــڭ ېئلﯧكترونلـــۇق
نۇسخىسىنىڭ تور ائدرﯦسىنى مهن
مۇشـــۇ ماقالىنىـــڭ ائخىرىـــسىغا
يﯧزىـــپ قويـــدۇم .بـــۇ كىتـــاب
جهمىئـــي  8بـــابتىن تهركىـــب
تاپقـــــــــان بولـــــــــۇپ ،ۇئالر
تۆۋەندىكىلهردىن ىئبارەت:
 .1مۇقهددىمه ۋە خۇالسه
 .2يهرلىك مىلـلهت ،قهبىـله ۋە
][5

ائز ســانلىق مىلــلهت بالىلىرىنىــڭ
ماائرىـپ ھوقـۇقلىرى— قـانۇنىي
ائساسالر
 .3تىـــل ۋە ائنـــا تىـــل نـــﯧمه
ۈئچۈن شۇنچه مۇھىم؟
 .4بىلىـــم ېئلىـــش ھوقـــۇقى—
ماائرىپ ائساسلىرى
 .5بىلىم ېئلىش ھوقۇقى ۋە بىـر
قىسىم ىئقتىسادىي ائمىلالر
 .6يهرلىك مىللهت ماائرىپى ۋە
خهلقائرالىق جىنايهت— ىئرقىـي
قىرغىنچىلىق
 .7يهرلىك مىللهت ماائرىپى ۋە
خهلقائرالىــــــق جىنــــــايهت—
ىئنـــــــسانىيهت ۈئســـــــتىدىن
يۈرگۈزگهن جىنايهت
 .8قايسى شهكىلدىكى ماائرىپ
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قانۇن ۋە تهتقىقات نهتىجىلىرىگه
ماس كﯧلىدۇ؟
بـــۇ كىتـــابتىكى بىـــر قىـــسىم
مهزمــــــــۇنالر مهن بــــــــۇرۇن
»خهلقائرالىق مۇتهخهسسىـسلهر
نهزىرىـــدىكى يهرلىـــك مىلـــلهت
ماائرىپى ۋە ائنـا تىـل« دﯦـگهن
ماقالهمــــــدە تونۇشــــــتۇرغان
مهزمـــۇنالر بىـــلهن وئخــــشاش
بولـــۇپ ،ۇئنىـــڭ  -8بـــاب-3 ،
بۆلۈمىــدىكى »يهرلىــك مىلــلهت،
تهبىــقه ۋە ائز ســانلىق مىلــلهت
ماائرىپىغـــــــــا بﯧـــــــــرىلگهن
تهۋســىيىنامه« دﯦــگهن مهزمــۇن
مﯧنى بۇ قﯧـتىم ائالھىـدە جهلـپ
قىلــــدى .شــــۇڭا مهن ۇئشــــبۇ
ماقالهمـــدە ائشـــۇ مهزمـــۇننى
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تونۇشـــتۇرۇپ ۆئتۈشـــنى قـــارار
قىلـــدىم .ەئســـلىدىكى كىتـــاب
جهمىئــي  120بهتلىــك بولــۇپ،
ۇئنىڭــدىكى كــۆپىنچه مهزمــۇنالر
ۇئيغۇرالرنىڭ ەئھۋالىغا ناھايىتى
مـــاس كﯧلىـــدىكهن .شۇڭالشـــقا
مهن ىئنگلىـــــزچه بىلىـــــدىغان
وئقـــــۇرمهنلهرگه ەئســـــلىدىكى
كىتـــابنى بىـــر قﯧـــتىم وئقـــۇپ
چىقىـــشنى تهۋســـىيه قىلىـــمهن.
شــــــــۇنداقال مهن ۇئيغــــــــۇر
دىيارىــدىكى قﯧرىنداشــالردىن بــۇ
كىتابنىـــڭ ھهممىـــسىنى ،ھـــﯧچ
بولمىغانــدا ۇئنىــڭ ۇئيغۇرالرغــا
مــــاس كﯧلىــــدىغان قىــــسمىنى
ۇئيغۇرچىغـــا تهرجىـــمه قىلىـــپ
نهشــر قىلدۇرۇشــنى تهشــهببۇس
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قىلىمهن.
ھهممىمىزنىـــــڭ خهۋىرىـــــدە
بولغىنىدەك ،ھازىرقى زاماندا بىـر
ىئــــش قىلىــــشنىڭ ەئڭ تــــوغرا
ۇئســـۇلى ىئلمىـــي ۇئســـۇلدىن
ىئبـــارەت .كانگـــاس خانىمنىـــڭ
ۇئشــبۇ كىتابىــدا پۈتــۈن دۇنيــا
مىقياســــىدا يهرلىــــك مىلــــلهت
مــــاائرىپى ۈئســــتىدە ېئلىــــپ
بﯧرىلغان بىر-ىئككى يۈز يىللىـق
ىئلمىــــــــي تهتقىقاتالرنىــــــــڭ
نهتىجىــسىدە ۋۇجۇدقــا كهلــگهن
ىئلمىــي نــۇقتىىئنهزەرلهر ،ھهمــدە
ائشۇ بىلىملهرنى ائساس قىلغـان
يهرلىـــك مىلـــلهت مـــاائرىپىنى
قانــــــداق يولغــــــا قويــــــۇش
توغرىــسىدىكى ىئلمىــي ۇئســۇلالر
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بايــان قىلىنغــان .مهن ھهر بىــر
ۇئيغۇر قﯧرىنداشالردىن كانگـاس
خــانىم وئتتۇرىغــا قويغــان بــۇ
ىئلمىـــي ۇئســـۇلالردىن تولـــۇق
خهۋەردار بولۇۋﯦلىــــشىنى ،شــــۇ
ائساستا ھـازىر ۇئيغـۇر دىيارىـدا
يولغـــا قويۇلۇۋاتقـــان »قـــوش
تىللىق ماائرىـپ« سىياسـىتىنىڭ
نـــاتوغرا تهرەپلىرىنىـــڭ قايـــسى
ىئكهنلىكىنـــــى بىلىۋﯦلىـــــشىنى،
ائندىن ىئمكانىيهت يـار بهرگهن
داىئرە ىئچىدە ۋە قانۇنىي يـولالر
بىلهن ھازىر ۇئيغۇر دىيارىدا يـۈز
بﯧرىۋاتقان ۇئيغۇر ماائرىپىـدىكى
ناچــــار ەئھــــۋالالر ۋە نــــاتوغرا
سىياسهتلهرنى ۆئزگهرتىش يولىدا
قولىدىن كﯧلىشىچه تىرىشچانلىق
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كۆرسىتىشىنى ۈئمىد قىلىمهن.
ﻳﻪﺭﻟﯩــــــﻚ ﻣﯩﻠــــــﻠﻪﺕ ﻣﺎﯪﺭﯨﭙﯩﻐــــــﺎ
ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻥ ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﯩﻨﺎﻣﻪ
تۆۋەنــــــدە مهن كانگــــــاس
خانىمنىــــڭ يﯧڭــــى كىتابىــــدا
وئتتۇرىغـــــــــا قويۇلغـــــــــان
»تهۋســــــــىيىنامه« لهرنــــــــى
ىئمكانقهدەر ەئينهن بايان قىلىپ
ۆئتىمهن.
يهرلىك مىلـلهت ،تهبىـقه ۋە ائز
ســـانلىق مىلــــلهت ماائرىپىغــــا
بﯧرىلگهن تهۋسىيىنامه:

 .1ائنا تىل دەسلهپكى  8يىـل
ىئچىـــدىكى ائساســـىي وئقـــۇ-
وئقۇتۇش تىلى بۆلىشى كﯧرەك
ھهقسىز مهكتهپ )يـاكى دۆلهت
ىئگىلىــــدىكى مهكــــتهپ( لهردە
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وئقۇيـــدىغان يهرلىـــك مىلـــلهت
بــــــالىلىرى كهم دﯦگهنــــــدىمۇ
دەســــلهپكى  8يىــــل ىئچىــــدە
ۆئزىنىــڭ -1تىلــى يــاكى ائنــا
تىلىنــى مهكــتهپ تىلــى قىلىــپ
قوللىنىـــشى كﯧـــرەك .بولۇپمـــۇ
دەســــلهپكى  6يىــــل ىئچىــــدە
قهتىئي شۇنداق قىلىشى شهرت.
مهكتهپنىـــــڭ ســـــهككىزىنچى
ســـىنىپىدىن كﯧـــيىن ائنـــا تىـــل
مهكــــتهپ تىلــــى ســــۈپىتىدە
قوللىنىلمىغـــان تهقـــدىردىمۇ ،ۇئ
داۋاملىــق تــۈردە ســىنىپالردىكى
دەرس سۆزلهش تىلـى سـۈپىتىدە
قوللىنىلىـــشى ،ھهمـــدە پۈتـــۈن
وئقۇ-وئقۇتـۇش جهريانىـدا بىـر
دەرس ســـــۈپىتىدە ۆئتىلىـــــشى
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كﯧرەك.

 .2بىــر ھۆكــۈمران وئرۇنــدىكى
يهرلىـــك يـــاكى دۆلهت تىلىنـــى
ياخشى ۆئگىتىش

يهرلىــك مىلــلهت بــالىلىرى بىــر
ھۆكــۈمران وئرۇنــدىكى يهرلىــك
يــاكى دۆلهت تىلىنــى  -2تىــل
ســۈپىتىدە ياخــشى ۆئگىنىــشى
كﯧرەك .بۇ تىلنى بىـر الياقهتلىـك
قــــوش تىللىــــق وئقۇتقــــۇچى
باشـــــالنغۇچنىڭ دەســـــلهپكى
يىللىقلىرىــــــــدىن باشــــــــالپ
ۆئگىتىــــشى ،ھهمــــدە ۇئنــــى
دەســـــلهپته پهقهت ېئغىزاكـــــى
ۈئگۈنىــشتىنال باشلىــشى كﯧــرەك.
ۇئنىڭدىن كﯧيىن بۇ -2تىـل بىـر
دەرس سۈپىتىدە ىئزچىـل تـۈردە
][13

ۆئتىلىــشى كﯧــرەك .بــۇ تىــل -2
تىــــل يــــاكى چهت ەئل تىلــــى
سۈپىتىدە -2 ،تىل يـاكى چهت
ەئل تىلى پﯧداگوگىكىـسى يـاكى
ۇئســــۇلى بىــــلهن ۆئتىلىــــشى،
ھهرگىزمــۇ بالىالرنىــڭ ائنــا تىلــى
سۈپىتىدە ۆئتۈلمهسلىكى شهرت.
 .3ائنا تىلـدىكى وئقۇتۇشـتىن
بىر ھۆكۈمران وئرۇندىكى يهرلىك
يــاكى دۆلهت تىلــى وئقۇتۇشــىغا
كۆچۈش.
يۇقىرى دەرىجىلىـك سـىنىپالردا
بهزى دەرســـلهر بىـــر ھۆكـــۈمران
وئرۇنــدىكى دۆلهت تىلــى يــاكى
خهلقائرالىـــق تىلـــدا ۆئتۈلـــسه
بولىــدۇ ،ەئممــا  -7ســىنىپتىن
بـــۇرۇن ۇئنـــداق قىلىنماســـلىقى،
][14

ھهمـــــدە پهقهت الياقهتلىـــــك
وئقۇتقــۇچىالر بولغــان ەئھــۋال
ائســـتىدىال شـــۇنداق قىلىنىـــشى
كﯧرەك.
زۆرۈر تﯧپىلغانـــدا تهنتهربىـــيه،
مۇزىكــــا ۋە تامــــاق ېئتىــــشكه
وئخـــــشاش بىــــــر-ىئككــــــى
ەئمهلىيهتچــــانلىقى كۈچلــــۈك
دەرســـلهر تـــۆۋەن دەرىجىلىـــك
ســىنىپالردىن باشــالپ  -2تىلــدا
ۆئتۈلــــسه بولىــــدۇ ،ەئممــــا،
ماتﯧماتىكا ،جهمىئيهتـشۇناسلىق
ياكى تارىخقـا وئخـشاش ەئقىـل
ۋە تىل جهھهتته يۇقىرى سهۋىيه
تهلهپ قىلىــدىغان دەرســلهر ەئڭ
بولمىغانـــدىمۇ  -7ســـىنىپقىچه
بالىالرنىڭ  -1تىلىدا ۆئتۈلۈشـى
][15

كﯧرەك.

 .4ۇئنىڭدىن باشـقا تىلالرنىـڭ
بىر دەرس سۈپىتىدە ۆئتۈلۈشى

يهرلىك مىللهت بالىلىرىغا باشقا
)يهنى ائنـا تىـل ۋە  -2تىلـدىن
باشـــقا( تىلالرنىمـــۇ بىـــر دەرس
ســۈپىتىدە ۆئگىــنىش پۇرســىتى
يارىتىــپ بﯧرىلىــشى كﯧــرەك .بــۇ
تىلـــالر ەئرەبـــچه ،ىئنگلىـــزچه،
فرانـــــسۇزچه ،ھىندىـــــستانچه،
ىئـــــــسپانىيهچه ۋە رۇســـــــچه
قاتارلىقالرنى ۆئز ىئچىگه ائلىدۇ.

 .5ائرقا كۆرۈنـۈش بىـلهن زىـچ
باغالنغــان مهدەنىــي مهزمــۇن ۋە
ۇئسۇلالر

ائنــا تىلنــى وئقۇتــۇش تىلــى
قىلىـــــشنىڭ ۆئزىـــــال كۇپـــــايه
][16

قىلمايدۇ .ماائرىپ ۋە وئقۇتـۇش
ۇئســۇلىنىڭ مهدەنىــي مهزمــۇنى
مۇنـــــداق ىئككـــــى شـــــهرتنى
قاناەئتلهندۈرۈشـــــى شـــــهرت.
بىرىنچى ،ۇئالر ائرقا كۆرۈنۈشـكه
ەئھمىــيهت بﯧرىــدىغان بۆلىــشى،
يهرلىــــك مىلــــلهت بــــالىلىرى
ياشـــاۋاتقان مۇھىتقـــا ۇئيغـــۇن
كﯧلىـــدىغان بۆلىـــشى ،يهرلىـــك
مىللهتنىـــڭ ەئنەئنىـــسى ،بىلىـــم
قۇرۇلمىــسى ،قىمــمهت قارىــشى،
تــارىخى ۋە كىملىكىــگه ھــۆرمهت
قىلىـــدىغان بۆلىـــشى ،يهرلىـــك
مىللهتنىڭ سۆزلىـشهلهيدىغان ۋە
ســــاۋاتلىق مىلــــلهت بولــــۇش
ساالھىيىتىگه ھۆرمهت قىلىدىغان
بۆلىــــشى ،ھهمــــدە وئقۇتــــۇش
][17

ۇئســـــۇلى يهرلىـــــك مىلـــــلهت
خهلقلىــرى قوبــۇل قىالاليــدىغان
ۇئسۇل بۆلىشى كﯧرەك.
ىئككىنچـــــــى ،وئقۇتـــــــۇش
ۇئســـۇللىرى بىـــلهن وئقۇتـــۇش
مهزمــۇنلىرى بالىالرنىــڭ ۋە ۇئالر
ياشـــــاۋاتقان جهمىئيهتنىـــــڭ
سهرگۈزەشـــــــتلىرى بىـــــــلهن
بىلىملىرىدىن باشلىنىشى ،ھهمدە
بـــــــــالىالرنى كۈنـــــــــدىلىك
ەئمهلىيهتچــان تهپهككۇرىــدىن
ىئلمىــــي تهپهككۇرغــــا ېئلىــــپ
بارىدىغان بۆلىشى كﯧرەك.

 .6مــۇكهممهل تهربىــيىلهنگهن
قوش-تىللىق ياكى كۆپ-تىللىق
وئقۇتقۇچىالر

شــــۇ نهرســــه ۆئز-ۆئزىــــدىن
][18

ائيدىڭكى ،وئقۇتقۇچىالر چوقۇم
مــــــۇكهممهل تهربىيىلىنىــــــشى
كﯧــرەك .ۇئنىڭــدىن باشــقا زۆرۈر
بولغان يهنه بىـر نهرسـه شـۇكى،
يهرلىــــك مىلــــلهت بــــالىلىرىنى
وئقۇتىدىغان وئقۇتقـۇچىالر ەئڭ
كهم دﯦگهنـــدە قـــوش-تىللىـــق
بۆلىــشى شــهرت .يهكــكه تىللىــق
وئقۇتقۇچىالر ،بولۇپمۇ بالىالرنىڭ
ائنــــا تىلىنــــى بىلمهيــــدىغان
وئقۇتقۇچىالر ،ىئككى خىل تىلنى
ۆئز-ائرا سﯧلىـــــــــشتۇرالمايدۇ،
شـــۇنىڭ بىـــلهن بـــالىالر بىـــلهن
بىــرلىكته ىئككـــى خىـــل تىلـــدا
نﯧمىنىڭ وئرتـاق ىئكهنلىكىنـى ۋە
نﯧمىنـــــى ائيـــــرىم-ائيـــــرىم
ىئگىلىمىـــسه بولمايـــدىغانلىقىنى
][19

بايقىيالمايـــــــدۇ .ۇئنـــــــداق
وئقۇتقــۇچىالر بالىالرغــا يــاردەم
قىلىپ ،يهكـكه تىللىـق بـالىالردا
يـــوق بولغـــان ،پهقهت يـــۇقىرى
ســـهۋىيىلىك قـــوش-تىللىـــق ۋە
كــۆپ-تىللىــق بــالىالردىال بــار
بولغـــان پايـــدىلىق ائمىلالرنـــى
بالىالرغــــــا بىلدۈرەلمهيــــــدۇ.
شـــۇنداقال بىـــر يهكـــكه تىللىـــق
وئقۇتقۇچى قوش-تىللىق بولۇش
يولىـــدا تىرىـــشىۋاتقان بـــالىالر
ۈئچــۈن بىــر ياخــشى ۆئرنهكمــۇ
بواللمايدۇ.

 .7يهرلىـــك مىلـــلهت ائتـــا-
ائنىلىــــــرى ،جهمىئيىتــــــى ۋە
ماائرىـــــپ ەئمهل ەئھلىلىـــــرى
وئقـــۇ-وئقۇتـــۇش تالالشـــلىرى
][20

ھهققىـــدە يﯧتهرلىـــك ،ىئلمىـــي-
تهتقىقــات ائساســىغا قۇرۇلغــان
بىلىملهرگه ،ياخـشى ۈئلگىلهرنـى
يــارىتىش يولىــدا ائدۋوكــاتلىق
قىلىشقا موھتاج.

يهرلىك مىللهت ائتا-ائنىلىـرى
ۆئز پهرزەنتلىــــرى ۈئچــــۈن ھهر
خىــــــل وئقــــــۇ-وئقۇتــــــۇش
تالالشــلىرىغا ىئــگه قىلىنىــدىغان
بولسا ،ۇئالر ائلدى بىلهن كۆپ-
تىللىــق ماائرىپنىــڭ جهريــانلىرى
ۋە ۇئســــــۇللىرى ھهققىــــــدە،
شـــــــۇنداقال وئخـــــــشىمىغان
تالالشـــــالرنىڭ وئخـــــشىمىغان
ۇئزۇن-مۇددەتلىك ائقىـۋەتلىرى
ھهققىدە پۇختا ىئلمىي تهتقىقات
نهتىجىلىـــــرىگه ائساســـــالنغان
][21

ۇئچۇرالرغا ېئھتىياجلىق بولىـدۇ.
ەئگهر ۇئالر بۇنــداق ۇئچۇرالرغــا
ېئرىــــــــشهلمهيدىكهن ،ب د ت
قانۇنىــدا بهلگىلهنــگهن ،يهرلىــك
مىللهت خهلقى چوقـۇم بهرمىـسه
بولمايدىغان »تولۇق چۈشـىنىپ
تـــــۇرۇپ بهرگهن مـــــاقۇللۇق«
دﯦــگهن نهرســه مــۇمكىن ەئمهس
بولـــۇپ قالىـــدۇ ،يـــاكى ۇئ بىـــر
ســــاختا نهرســــىگه ائيلىنىــــپ
قالىــــدۇ .ماائرىــــپ ھوقــــۇق
ىئگىلىرىمۇ مۇشۇنداق ۇئچۇرالرغا
ېئھتىيــاجلىق – ھــازىر ۇئالرنىــڭ
ىئنتــايىن ائز بىــر قىــسمىال بـــۇ
جهھهتـــته يﯧتهرلىـــك ۇئچۇرغـــا
ىئــگه بولــۇپ ،ھــازىرقى نۇرغــۇن
قــــارارالر نــــادانلىق ائساســــىدا
][22

ېئلىنىۋاتىــدۇ .ياخــشى ۈئلگىنــى
ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈشكه قارىتىلغان
ائدۋوكـــــاتلىق ،ۇئالر ۈئچـــــۈن
ېئلىـــــپ بﯧرىلىـــــدىغان بهس-
مۇنـــازىرە ۋە ۇئالرغـــا تايـــانچ
بولىدىغان تهتقىقاتالر كهم بولسا
بولمايدىغان نهرسىلهردۇر.

 .8ســــــۈپهتلىك ماائرىــــــپ
تۈزۈلمىسىنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈش
ۈئچــــــۈن مهكــــــتهپلهردە ۋە
جهمىئيهتــــــته سىــــــستﯧمىلىق
ۆئزگهرتىش ېئلىپ بﯧرىشقا تـوغرا
كﯧلىدۇ .بۇ ھازىرقى سىستﯧمىنىڭ
ىئنسانىيهتكه قانـداق زىيـانالرنى
ېئلىــــــــپ كﯧلىــــــــدىغانلىقى
توغرىــسىدىكى بىلىملهرنىمــۇ ۆئز
ىئچىگه ائلىدۇ.
][23

مهكــــــتهپ جهمىئيهتنىــــــڭ
ەئينىكىــــدۇر .جهمىئيهتتىكــــى
سىــــستﯧمىالشقان تهڭــــسىزلىك
مهكـــتهپلهر ىئچىـــدىمۇ ەئكـــس
ېئتىدۇ ۋە پهيدا بولىدۇ .يهرلىـك
مىللهتلهر ،تهبىـقه خهلقلىـرى ۋە
نۇرغــۇن ائز ســانلىق مىللهتــلهر
جهمىئــــيهت بالــــدىقىنىڭ ەئڭ
ائســـــتىدا تۇرىـــــدۇ .ھـــــازىر
وئخــــشىمىغان دەرىجىلهرنىــــڭ
ھهممىــــــسىدە سىــــــستﯧمىلىق
ۆئزگهرتىش ېئلىـپ بﯧـرىش زۆرۈر.
ھوقۇقــــــدارالرنىڭ ھــــــازىرقى
سىـــستﯧمىنىڭ يـــالغۇز يهرلىـــك
مىلــــــــلهت ۋە ائز ســــــــانلىق
مىللهتــلهرگه ېئلىــپ كﯧلىــدىغان
زىيـــانلىرى ھهققىـــدىال ەئمهس،
][24

ۇئنىــــــڭ پۈتــــــۈن دۇنيــــــا
جهمىئيهتلىـــرىگه ىئقتىـــسادىي،
ماائرىــــــپ ۋە ىئجادچــــــانلىق
جهھهتتىكـــــى ىئـــــسراپچىلىق
ائرقىلىـــق ېئلىـــپ كﯧلىـــدىغان
زىيــانلىرى ھهققىــدىكى تﯧخىمــۇ
كۆپ ۇئچۇرالرغا ېئھتىياجى بـار.
ھـازىرقى سىـستﯧما مهكــتهپلهردە
تىــــل جهھهتتىكــــى كــــۆپ-
رەڭلىكنـــى ائزايتىـــپال قالمـــاي،
بىوئلـوگىيه جهھهتتىكــى كــۆپ-
خىللىقنـــى قانـــداق ساقالشـــقا
ائىئت بىلىملهرنىمۇ يوقىتىپ ،شۇ
ائرقىلىق يهر شارىدىكى ىئنسانالر
ۈئچۈن ناچارلىشىپ مﯧڭىۋاتقـان
بىر شـهرت-شـاراىئتنى ۋۇجۇدقـا
كهلتۈرۈۋاتىــــدۇ .بىزنىــــڭ بــــۇ
][25

كىتابنى يﯧزىشتىكى مهقـسىتىمىز،
وئقـــۇرمهنلهرنى نـــﯧمه ۈئچـــۈن
ۆئزگهرتىــــش ېئلىــــپ بﯧــــرىش
كﯧرەكلىكـــــــــى ،قانـــــــــداق
ۆئزگهرتىــشلهرنى ېئلىــپ بﯧــرىش
كﯧرەكلىكـــى ،ۋە ىئنـــسانالر دۇچ
كﯧلىدىغان قىـيىن ۆئتكهللهرنىـڭ
نـــﯧمه ىئكهنلىكىنـــى چۈشـــىنىش
ۈئچۈن زۆرۈر بولغـان بىـر قىـسىم
قـــورالالر بىـــلهن تهمىنلهشـــتىن
ىئبارەتتۇر.
ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﺯ
دۆلهت ۋە مىللهتپهرۋەرلىـــــــك
يــالغۇز بىــر ىئــدىلوگىيه يــاكى
سىياسهتنىڭ بىر شـهكلى بولـۇپال
قالمـــاي ،ۇئ بىـــر مهدەنىـــيهت
][26

ھادىسىسى بولۇپمۇ ھﯧسابلىنىدۇ.
شۇڭالشـــــقا مىللهتپهرۋەرلىـــــك
ىئدﯦوئلوگىيىـــــــسى بىـــــــلهن
مىللهتپهرۋەرلىـــــك ھهرىكىتـــــى
مىللىي كىملىك بىلهنمۇ ناھايىتى
زىــچ باغالنغــان بولــۇپ ،ۇئ بىــر
كــــۆپ ۆئلچهملىــــك ۇئقــــۇمنى
تهشــكىل قىلىــدۇ ،ھهمــدە بىــر
ائالھىـــدە تىـــل ،بىـــر قىـــسىم
ھﯧسـسىياتالر ۋە ســىمۋولىزىمنىمۇ
ۆئز ىئچىـــگه ائلغـــان بولىـــدۇ.
شۇنىڭ ۈئچۈن تارىختـا ۆئتـكهن
نۇرغــۇن ھۆكۈمــدارالر باشــقا بىــر
مىللهتنــى ائسىلماتــسىيه قىلىــپ
يوقىتىشتا ،ىئشنى ائلـدى بىـلهن
ۇئالرنىـــڭ تىلىنـــى يوقىتىـــشتىن
باشـــلىغان .جۇڭگـــودىكى بىـــر
][27

يــــۇقىرى دەرىجىلىــــك خهنــــزۇ
ەئمهلــدارنىڭ يﯧقىنــدا »مىللىــي
مهدەنىيهتنىـــــڭ گۈللىنىـــــشى،
ھهممىـــــــدىن بهك تىلنىـــــــڭ
گۈللىنىــشىدىن ىئبــارەت .تىــل –
بىـــر مىللهتنىـــڭ جﯧنـــى .بىـــر
مىللهتنـــــى كۆڭۈلدىكىـــــدەك
كونترول قىلىـشنىڭ ەئڭ ياخـشى
ۇئسۇلى – ۇئنىڭ تىلىنى ائستا-
ائســتا يوقىتىــشتىن ىئبــارەت«.
دﯦگىنىمــۇ يۇقىرىــدىكى ىئلمىــي
ۇئقۇمغا ائساسالنغان.
ھهممىمىزنىـــــــڭ كـــــــۆرۈپ
تۇرغىنىدەك ،ۇئيغۇر تىلـى ھـازىر
ھهر خىـــــل خىرىـــــسالرغا دۇچ
كﯧلىۋاتىدۇ .لـﯧكىن ،ۆئزىمىزنىـڭ
ائنا تىلىنى قوغداپ قﯧلىشتا ،بىـز
][28

ۇئيغــــۇرالر ھــــازىر پۈتــــۈنلهي
چارىــــسىزمۇ ەئمهس ،ھهمــــدە
مهڭگــۈ پۈتــۈنلهي چارىــسىزمۇ
قالمـــايمىز .مﯧنىـــڭ بـــۇ يهردە
وئقـــۇرمهنلهرگه مۇنـــداق بىـــر
ھﯧكــــايىنى ســــۆزلهپ بهرگــــۈم
كﯧلىۋاتىـــدۇ .بىـــر وئغـــۇل بـــاال
دادىـسى بىــلهن بىــر يﯧــزا يولىــدا
مﯧڭىپتـــۇ .ۇئالر بىـــر ۆئرۈلـــۈپ
چۈشۈپ يولنى توسۇۋالغان چوڭ
دەرەخنىــڭ قﯧــشىغا كهلگهنــدە،
باال دادىسىدىن سـوراپتۇ» :دادا،
ســـﯧنىڭچه مهن بـــۇ دەرەخنـــى
يۆتكىۋﯦتهلهيمهنمــۇ؟« دادىــسى
دەپتـــۇ» :ەئگهر ســـهن بـــارلىق
ائرتۇقچىلىقىڭنى ىئشقا سالساڭ،
مﯧـــــنىڭچه ۇئنـــــى چوقـــــۇم
][29

يۆتكىۋﯦتهلهيسهن «.باال بـارلىق
كـــۈچى بىـــلهن بـــۇ دەرەخنـــى
كۆتۈرۈشــــــكه ،تارتىــــــشقا ۋە
ىئتتىرىــشكه ۇئرۇنۇپتــۇ ،ەئممــا
ۇئنــى مىــدىرلىتالماپتۇ .شــۇنىڭ
بىـــلهن ىئرادىـــسىدىن قايتقـــان
ھالــــدا دەپتــــۇ» :دادا ،ســــهن
خاتالىشىپـــــسهن .مهن ۇئنـــــى
يۆتكىيهلمىـــــدىم «.دادىـــــسى
دەپتۇ» :يهنه بىـر قﯧـتىم سـىناپ
باق «.بۇ قﯧتىم باال دەرەخ بىلهن
ھهپىلىشىۋاتقاندا دادىسى كﯧلىپ
ياردەملىشىپتۇ ،ھهمدە ىئككىسى
بىرلىكته دەرەخنى يولنىڭ بويىغا
ىئتتىرىـــپ چىقىرىـــپ قويۇپتـــۇ.
شــــۇنىڭدىن كﯧــــيىن دادىــــسى
دەپتۇ» :بـاالم -1 ،قﯧـتىم سـهن
][30

ھهمـــمه ائرتـــۇقچىلىقنى ىئـــشقا
ســـالمىدىڭ—ســـهن مهنـــدىن
ياردەم سورىمىدىڭ«.
بۇ ھﯧكـايه بىـزگه مۇنـداق بىـر
مــــۇھىم دەرســــنى ۆئگىتىــــدۇ:
دۇنيادا نۇرغۇن ىئشالر باركى ،بىز
ۇئالرنــى يــالغۇز قىاللمــايمىز ،بــۇ
دﯦگهنلىــك ۇئ ىئــشالرنى قىلغىلــى
بولمايـــدۇ ،دﯦگهنلىـــك ەئمهس.
ھهممىمىزنىڭ ەئتراپىدا بىز ىئشقا
ســــــﯧلىپ ،ۆئز نىــــــشانىمىزنى
ەئمهلـــگه ائشـــۇرۇش ۈئچـــۈن
پايدىالنساق بولىـدىغان نۇرغـۇن
مهبلهغـــلهر بـــار .بـــۇ يهردىكـــى
مۇھىم نهرسه ۆئزىمىزنىڭ بـارلىق
ائالھىدىلىكىــــــدىن تۇلــــــۇق
پايدىلىنىـشنى ۆئگىنىــۋﯦلىش .بــۇ
][31

ائالھىــــــدىلىك ۆئز-ۆئزىنــــــى
تىــزگىنلهش تــۈزۈمى ،ىئــرادە ۋە
مـــۇھهببهت قاتـــارلىق ىئچكـــى
مهبلهغلهرنىمـــــۇ ۆئز ىئچىـــــگه
ائلىــــدۇ .شــــۇنداقال تاشــــقى
مهبلهغلهرنىمـــــۇ ۆئز ىئچىـــــگه
ائلىدۇ.
مهن ۇئشـــــــبۇ يازمـــــــامنى
تۆۋەندىكى ىئككى ائبـزاس سـۆز
بىـــلهن ائخىرالشـــتۇرىمهن .بىـــر
خهلقائرالىــــق مۇتهخهســــسىس
يﯧقىندا ۇئيغۇر تىلىنىـڭ ھـازىرقى
ەئھــۋالى ۈئســتىدە توختالغانــدا
مۇنـــداق دﯦـــگهن» :ۇئيغـــۇرالر
ۈئمىـــدۋارلىقنى يوقاتماســـلىقى
كﯧــرەك .خــۇددى بىــر قهدىمكــى
پهلسهپىنىڭ دﯦگىنىدەك ،بىـز ۆئز
][32

ائنــــــــــــــــــــــــالىزلىرىمىزدا
ۈئمىدسىزلىنىــــشكه مهجبــــۇرى
بولـــساقمۇ ،ۆئز ھهرىكىتىمىـــزدە
ۈئمىــدۋار بۆلىــشىمىز كﯧــرەك«.
يهنه بىــــــــر خهلقائرالىــــــــق
مۇتهخهسسىس مۇنداق دﯦـگهن:
»مهن بۈگۈن ىئسپانىيىدىكى بىر
كونفﯧرﯦنـــستا بﯧرنـــاردو ائتزاگـــا
)» («bernardo atxagaنىـــڭ
ســــــۆزىنى ائڭلىــــــدىم .ۇئ ۆئز
سۆزىدە ۆئزىنىڭ داۋاملىق ھالـدا
ائنـــــــا تىلـــــــى وئســـــــكﯧرا
)» («eusqueraنــى ىئــشلىتىش
ھوقـــــۇقى ،ھهمـــــدە فرانكـــــو
)» («francoدەۋرىــــــــــدە ۆئز
بﯧــــــــشىدىن ۆئتكــــــــۈزگهن
جىمىقتــــۇرۇش سىياســــهتلىرى
][33

ۈئســـــتىدە توختالـــــدى .مهن
كاتــــــاالن )» («catalanدا ۆئز
بﯧــشىمدىن ۆئتكــۈزگهن ىئــشالر
بىـــلهن سﯧلىـــشتۇرغاندا ،ماڭـــا
ۇئنىــــڭ دﯦگهنلىرىنىــــڭ ھــــﯧچ
قايسىسى غهلىـته ،يﯧڭـى ،يـاكى
باشــقىچه تۇيۇلمىــدى .جۇڭگــو
ھۆكۈمىتى ۇئيغـۇرالر ۈئسـتىدىن
يۈرگۈزۈۋاتقــــــان قورقۇتــــــۇش
سىياســـىتى يـــۇقىرىقىالر بىـــلهن
وئپمۇ-وئخـشاش .بـۇ يهردىكـى
ەئڭ ېئچىنىشلىق ەئھۋال شـۇكى،
بىــــز ىئــــسپانىيىدە  44يىــــل
دەردىنـــى تارتقـــان سىياســـهت
ناتزى ھۆكۈمىتىنىڭ بىر وئڭچىل،
ىئنتــــــــــايىن وئڭچىــــــــــل،
دىكتاتورلىقىـــــدىن كهلـــــگهن
][34

بولـــــۇپ ،ھـــــازىر جۇڭگـــــودا
ۇئيغۇرالرنىــڭ بﯧــشىغا كهلــگهن
سىياســهت بولــسا ســولچىالردىن
كﯧلىۋاتىــدۇ .مﯧنىــڭ يهر شــارى
يۈزىـــدىكى ۇئزۇن مۇددەتلىـــك
ھاياتىم ماڭا شۇنى ۆئگهتتىكـى،
بىزنىڭ دىكتاتورچىالرغا تاقابىـل
تۇرااليــــدىغان بىــــردىن-بىــــر
قــورالىمىز بىزنىــڭ يــۈرىكىمىزدىن
ىئبارەت .بۇ ۇئچۇر ۇئيغۇر تىلىدا
سۆزلىشىدىغان بارلىق كىشىلهرگه
يﯧتىـــپ بﯧرىـــشى كﯧـــرەك .ۇئالر
ۇئيغــۇر تىلىــدىن ھهرگىزمــۇ ۋاز
كهچمهســــــــلىكى كﯧــــــــرەك.
ۇئيغـــۇرچىنى تويـــدا ۋە باشـــقا
كۆڭۈل-ېئچىش پاائلىيهتلىرىـدە
ىئشلىتىــــشى كﯧــــرەك .مــــاتهم
][35

مۇراســــىمىدا ۋە ائزابالنغانــــدا
ىئشلىتىشى كﯧـرەك .ائىئلىـدە ۋە
بالىالرغـــا ىئشلىتىـــشى كﯧـــرەك.
ۇئنىڭـــــــدىن ھهرگىزمـــــــۇ ۋاز
كهچمهســـلىكى كﯧـــرەك .ەئگهر
بىزنىڭ خهلقىمىز ۆئزىمىزنىڭ ائنا
تىلىنــى ۋاســكونىيا ،كاتالونىيــا،
گالىـــــــشىيا ۋە ۋالهنـــــــشىيان
)» catalonia,
valencian

vasconia,
(«galicia,

رايونلىرىدىكى بىـر-بىـرى بىـلهن
يــﯧقىن ائرىالشــقان ۋاقىتلىرىــدا،
مۇھهببهتلهشـــكهن ۋاقىتلىرىـــدا،
قايغۇرغــــــان ۋاقىتلىرىــــــدا ۋە
كۈندىلىك تۇرمۇشـىدا ىئـشلىتىپ
تۇرمىغان بولسا ،بىزنىڭ تىلىمىـز
ائللىقاچــان يوقىلىــپ كهتــكهن
][36

بـــوالتتى .ەئممـــا ،ائنـــا تىلنـــى
خۇسۇسىي ھاياتتـا قوللىنىـشنىڭ
ۆئزىمۇ بىر قوللىنىش .بىزنىڭ ائنا
تىلىمىــز مهكتهپــته ۆئتــۈلمىگهن
بولــــسىمۇ ،خهلقىمىــــز ۇئنــــى
ۆئزلۈكىــدىن ۆئگهنــدى .گهرچه
بىــــز ىئنتــــايىن ۇئزۇن ۋاقىــــت
ســاقلىغان بولــساقمۇ ،بىــز ەئڭ
ائخىرىـــدا ۆئز ائنـــا تىلىمىزنـــى
ائممىـــــــــۋى ســـــــــورۇنالردا
ىئشلىتهلهيدىغان ھوقۇققـا قايتـا
ېئرىــشتۇق .بىزنىــڭ يــۈرىكىمىزنى
ھــﯧچ كىــم يﯧڭهلمهيــدۇ .ۇئنــى
پهقهت ۆئزىمىزال يﯧڭهلهيمىز«.
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بـــۇ يازمىـــدا تىلغـــا ېئلىنغـــان
ەئسهرلهرنىڭ تور ائدرﯦسلىرى:
مۇشــۇ ماقالىــدا پايــدىالنغان
كانگــــاس خانىمنىــــڭ يﯧڭــــى
كىتابى:
http://www.epages.dk/grusweb/55/
新疆中长期教育规划纲要征
意见:
http://www.tianshannet.co
m/news/content/201009/10/content_5228398.htm

ەئركىـــــن ســـــىدىقنىڭ بـــــارلىق
يـــــــــــــــــــــــــــــــــازمىلىرى:
http://www.meripet.com/So
hbet

/
][38

)بــۇ ماقــالىنى ھــﯧچ كىمــدىن
رۇخسهت سـورىماي ،مهنبهسـىنى
ەئســكهرتكهن ھالــدا باشــقا ھهر
قانـــداق تـــور بهتـــلهردە ېئـــالن
قىلسىڭىز بولۇۋﯦرىدۇ(
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