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بــــــارلىق وئقۇرمهنلهرنىــــــڭ
خهۋىرىــدە بولغىنىــدەك، ۇئيغــۇر
ائنا تىلىنىڭ تهقدىرىدە ھـازىرمۇ
ـــدىكى يېڭـــى شـــىددەتلىك ھال

بـۇ. ۆئزگىرىشلهر يـۈز بېرىۋاتىـدۇ
جهھهتتىكى ەئڭ يېڭى ەئھۋالنى

ـــۇ  ـــۈنى -10مۇش ـــېنتهبىر ك س
دا ېئــالن“ تــاغ تــورى-تهڭــرى”

ـــان  ـــوم”قىلىنغ ـــۇر ائپتون ۇئيغ
ــــــونى وئتتــــــۇرا ۋە ۇئزۇن راي

ــپ  ــك ماائرى ــڭمهزگىللى پىالنىنى
ــــسى ــــش نۇسخى ــــر ېئلى “پىكى

(“新疆中长期教育规划纲
要征意见”ائدرېسى، تور بهت 

مۇشــــۇ ماقالىنىــــڭ ائخىرىــــدا
دىــــن كــــۆرۈۋېلىش) بېرىلــــدى
ــۇمكىن ــدا، . م ــۇ پىالن -2012ب
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يىلىغىــچه ىئككــى يىللىــق قــوش
ــىنىپلىرىنى ــارلىق س ــق تهيي تىللى
ــــــۇش، ــــــتۇرۇپ بول وئمۇمالش

يىلىغىچه قـوش تىللىـق -2015
ماائرىپنى ائساسـىي جهھهتـتىن
ــــــۇش، ــــــتۇرۇپ بول وئمۇمالش

ـــانلىق-2020 ـــچه ائز س يىلىغى
مىللهت وئقۇغۇچىلىرىنىڭ دۆلهت
تىلى ۋە يېزىقىنى پۇختا ىئگىلهپ
بولۇشــىغا كاپالهتلىــك قىلىــش،

خهنـــــزۇ وئتتـــــۇرا،-مىللىـــــي
ــــــى ــــــالنغۇچ مهكتهپلىرىن باش
بىرلهشتۈرۈش خىزمىتىنى ياخشى
ىئشلهش، مىللىـيالر ۋە خهنـزۇالر
ــىنىپالر ۋە ــدىغان س ــله وئقۇي بىل

ســـىنىپالرنىڭ» قـــوش تىللىـــق«
ــــۇ ــــانىنى ائش ــــيس رۇش، ائلى
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ــــانلىق ــــى ائز س مهكتهپلهردىك
مىلـــلهت ەئدەبىياتىغـــا داىئـــر
ائالھىدە دەرسـلهرنىڭ سـىرتىدا،
ھهممه دەرسلهرنى خهنزۇ تىلىـدا
ــشاش ــگه وئخ ــۇش دېگهن وئقۇت

 .ماددىالر وئتتۇرىغا قويۇلغان
نـى» پىـالن«مهن يۇقىرىدىكى 

ـــدا ـــلهن تهڭ، يېقىن ـــۆرۈش بى ك
وئقۇرمهنلهرگه تونۇشلۇق بولغان

گاس خانىم بىـلهن ەئنگلىـيهكان
ـــــــــردىن  )»Aberdeen«(ائبې

ۇئنىۋېرســىتېتىنىڭ پروفېســسورى،
دۇنيــادا تونۇلغــان قــانۇن ۋە ائز
ــــــى ــــــلهت تىل ســــــانلىق مىل
مۇتهخهسسىسى، دوكتور روبېـرت
دۇنبار بىرلىكته يېزىـپ، بـۇ يىـل

بېـــــــسىپ) يىلـــــــى -2010(
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.تارقاتقان بىر كىتـابنى وئقـۇدۇم
ــڭ ىئــسمى  ــۇ كىتابنى ــ«ب كيهرلى

مىللهت بالىلىرى ماائرىپىنى تىـل
جهھهتتىكى ىئرقىي قىرغىنچىلىق
ـــــتىدىن ـــــسانىيهت ۈئس ۋە ىئن
ــــايهت، دەپ ــــۈزگهن جىن يۈرگ

بىـر دۇنيـاۋى—قاراشقا بوالمـدۇ
دېگهندىن ىئبارەت» نۇقتىىئنهزەر

ـــۇق ـــڭ ېئلېكترونل ـــۇپ، ۇئنى بول
نۇسخىسىنىڭ تور ائدرېسىنى مهن
مۇشـــۇ ماقالىنىـــڭ ائخىرىـــسىغا

ـــپ قو ـــدۇميېزى ـــاب. ي ـــۇ كىت ب
ـــي  ـــب8جهمىئ ـــابتىن تهركى  ب

ـــــــــۇپ، ۇئالر ـــــــــان بول تاپق
 :تۆۋەندىكىلهردىن ىئبارەت

 مۇقهددىمه ۋە خۇالسه  .1
يهرلىك مىلـلهت، قهبىـله ۋە .2
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ائز ســانلىق مىلــلهت بالىلىرىنىــڭ
 قـانۇنىي—ماائرىـپ ھوقـۇقلىرى

 ائساسالر 
ـــېمه .3 ـــا تىـــل ن تىـــل ۋە ائن

 ۈئچۈن شۇنچه مۇھىم؟ 
—لىـــش ھوقـــۇقىبىلىـــم ېئ .4

 ماائرىپ ائساسلىرى 
بىلىم ېئلىش ھوقۇقى ۋە بىـر .5

 قىسىم ىئقتىسادىي ائمىلالر 
يهرلىك مىللهت ماائرىپى ۋە .6

ىئرقىـي —خهلقائرالىق جىنايهت
 قىرغىنچىلىق 

يهرلىك مىللهت ماائرىپى ۋە .7
ــــــايهت ــــــق جىن —خهلقائرالى

ـــــــتىدىن ـــــــسانىيهت ۈئس ىئن
 يۈرگۈزگهن جىنايهت 

شهكىلدىكى ماائرىپقايسى  .8
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قانۇن ۋە تهتقىقات نهتىجىلىرىگه
 ماس كېلىدۇ؟ 

ـــسىم ـــر قى ـــابتىكى بى ـــۇ كىت ب
ــــــــۇرۇن ــــــــۇنالر مهن ب مهزم

خهلقائرالىق مۇتهخهسسىـسلهر«
ـــلهت ـــك مىل ـــدىكى يهرلى نهزىرى

دېـگهن» ماائرىپى ۋە ائنـا تىـل
ــــــتۇرغان ــــــدە تونۇش ماقالهم
مهزمـــۇنالر بىـــلهن وئخــــشاش

-3بـــاب،  -8بولـــۇپ، ۇئنىـــڭ 
يهرلىــك مىلــلهت،«لۈمىــدىكى بۆ

ــلهت ــانلىق مىل ــقه ۋە ائز س تهبى
ـــــــــرىلگهن ـــــــــا بې ماائرىپىغ

دېــگهن مهزمــۇن» تهۋســىيىنامه
مېنى بۇ قېـتىم ائالھىـدە جهلـپ

ــــدى شــــۇڭا مهن ۇئشــــبۇ. قىل
ماقالهمـــدە ائشـــۇ مهزمـــۇننى
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ـــارار ـــنى ق ـــتۇرۇپ ۆئتۈش تونۇش
ـــدىم ـــاب. قىل ـــلىدىكى كىت ەئس

ــۇپ،120جهمىئــي  ــك بول  بهتلى
 كــۆپىنچه مهزمــۇنالرۇئنىڭــدىكى

ۇئيغۇرالرنىڭ ەئھۋالىغا ناھايىتى
شۇڭالشـــقا. مـــاس كېلىـــدىكهن

ـــــدىغان ـــــزچه بىلى مهن ىئنگلى
وئقـــــۇرمهنلهرگه ەئســـــلىدىكى
ـــۇپ ـــتىم وئق ـــر قې ـــابنى بى كىت
.چىقىـــشنى تهۋســـىيه قىلىـــمهن
ــــــــۇر ــــــــۇنداقال مهن ۇئيغ ش
دىيارىــدىكى قېرىنداشــالردىن بــۇ
ـــېچ ـــسىنى، ھ ـــڭ ھهممى كىتابنى

ــدا  ــابولمىغان ــڭ ۇئيغۇرالرغ ۇئنى
مــــاس كېلىــــدىغان قىــــسمىنى
ۇئيغۇرچىغـــا تهرجىـــمه قىلىـــپ
ــهببۇس ــنى تهش ــر قىلدۇرۇش نهش
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 .قىلىمهن
ـــــڭ خهۋىرىـــــدە ھهممىمىزنى
بولغىنىدەك، ھازىرقى زاماندا بىـر
ــــوغرا ــــشنىڭ ەئڭ ت ىئــــش قىلى
ۇئســـۇلى ىئلمىـــي ۇئســـۇلدىن

كانگـــاس خانىمنىـــڭ. ىئبـــارەت
ــا ــۈن دۇني ــدا پۈت ــبۇ كىتابى ۇئش

ىدا يهرلىــــك مىلــــلهتمىقياســــ
ــــپ ــــتىدە ېئلى ــــاائرىپى ۈئس م

ىئككى يۈز يىللىـق-بېرىلغان بىر
ىئلمىــــــــي تهتقىقاتالرنىــــــــڭ
نهتىجىــسىدە ۋۇجۇدقــا كهلــگهن
ىئلمىــي نــۇقتىىئنهزەرلهر، ھهمــدە
ائشۇ بىلىملهرنى ائساس قىلغـان
ـــك مىلـــلهت مـــاائرىپىنى يهرلى
قانــــــداق يولغــــــا قويــــــۇش
توغرىــسىدىكى ىئلمىــي ۇئســۇلالر
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ــان  ــانباي ــر. قىلىنغ مهن ھهر بى
ۇئيغۇر قېرىنداشالردىن كانگـاس
خــانىم وئتتۇرىغــا قويغــان بــۇ
ـــۇق ـــۇلالردىن تول ـــي ۇئس ىئلمى
ــــۇ ــــشىنى، ش خهۋەردار بولۇۋېلى
ائساستا ھـازىر ۇئيغـۇر دىيارىـدا

قـــوش«يولغـــا قويۇلۇۋاتقـــان 
سىياسـىتىنىڭ» تىللىق ماائرىـپ

نـــاتوغرا تهرەپلىرىنىـــڭ قايـــسى
ـــــى بىلىۋېل ـــــشىنى،ىئكهنلىكىن ى

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
ــــــله ــــــك مىل ــــــايهرلى ت ماائرىپىغ
 بېرىلگهن تهۋسىيىنامه

تۆۋەنــــــدە مهن كانگــــــاس
ــــدا ــــى كىتابى ــــڭ يېڭ خانىمنى
ـــــــــان ـــــــــا قويۇلغ وئتتۇرىغ

لهرنــــــــى» تهۋســــــــىيىنامه«
ىئمكانقهدەر ەئينهن بايان قىلىپ

 .ۆئتىمهن
يهرلىك مىلـلهت، تهبىـقه ۋە ائز
ســـانلىق مىلــــلهت ماائرىپىغــــا

 :بېرىلگهن تهۋسىيىنامه
ل يىـ8ائنا تىل دەسلهپكى . 1

ـــۇ ـــىي وئق ـــدىكى ائساس -ىئچى
 وئقۇتۇش تىلى بۆلىشى كېرەك

يـاكى دۆلهت(ھهقسىز مهكتهپ 
لهردە) ىئگىلىــــدىكى مهكــــتهپ
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وئقۇيـــدىغان يهرلىـــك مىلـــلهت
ــــــدىمۇ ــــــالىلىرى كهم دېگهن ب

 يىــــل ىئچىــــدە8دەســــلهپكى 
تىلــى يــاكى ائنــا-1ۆئزىنىــڭ 

ــپ ــى قىلى ــتهپ تىل ــى مهك تىلىن
ـــرەك ـــشى كې ـــۇ. قوللىنى بولۇپم

 يىــــل ىئچىــــدە6دەســــلهپكى 
.قهتىئي شۇنداق قىلىشى شهرت

ـــــڭ ســـــهككىزىنچى مهكتهپنى
ســـىنىپىدىن كېـــيىن ائنـــا تىـــل
ــــۈپىتىدە ــــى س ــــتهپ تىل مهك
قوللىنىلمىغـــان تهقـــدىردىمۇ، ۇئ
ــىنىپالردىكى ــۈردە س ــق ت داۋاملى
دەرس سۆزلهش تىلـى سـۈپىتىدە
ـــۈن ـــشى، ھهمـــدە پۈت قوللىنىلى

وئقۇتـۇش جهريانىـدا بىـر-وئقۇ
تىلىـــــشىدەرس ســـــۈپىتىدە ۆئ
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 .كېرەك
ــدىكى. 2 ــر ھۆكــۈمران وئرۇن بى

ـــى ـــاكى دۆلهت تىلىن ـــك ي يهرلى
 ياخشى ۆئگىتىش

يهرلىــك مىلــلهت بــالىلىرى بىــر
ــك ــدىكى يهرلى ــۈمران وئرۇن ھۆك

تىــل -2يــاكى دۆلهت تىلىنــى 
ســۈپىتىدە ياخــشى ۆئگىنىــشى

بۇ تىلنى بىـر الياقهتلىـك. كېرەك
ــــۇچى ــــق وئقۇتق ــــوش تىللى ق
ـــــلهپكى ـــــالنغۇچنىڭ دەس باش
يىللىقلىرىــــــــدىن باشــــــــالپ
ــــدە ۇئنــــى ــــشى، ھهم ۆئگىتى
دەســـــلهپته پهقهت ېئغىزاكـــــى
.ۈئگۈنىــشتىنال باشلىــشى كېــرەك

تىـل بىـر-2ۇئنىڭدىن كېيىن بۇ 
دەرس سۈپىتىدە ىئزچىـل تـۈردە
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-2بــۇ تىــل . ۆئتىلىــشى كېــرەك
تىــــل يــــاكى چهت ەئل تىلــــى

تىل يـاكى چهت -2سۈپىتىدە، 
ەئل تىلى پېداگوگىكىـسى يـاكى

ــــشى،ۇئســــۇلى ــــلهن ۆئتىلى  بى
ھهرگىزمــۇ بالىالرنىــڭ ائنــا تىلــى
.سۈپىتىدە ۆئتۈلمهسلىكى شهرت

ائنا تىلـدىكى وئقۇتۇشـتىن. 3
بىر ھۆكۈمران وئرۇندىكى يهرلىك
يــاكى دۆلهت تىلــى وئقۇتۇشــىغا

 .كۆچۈش
يۇقىرى دەرىجىلىـك سـىنىپالردا
بهزى دەرســـلهر بىـــر ھۆكـــۈمران
ــاكى ــى ي ــدىكى دۆلهت تىل وئرۇن

ـــ ـــسهخهلقائرالى ـــدا ۆئتۈل ق تىل
ســىنىپتىن -7بولىــدۇ، ەئممــا 

بـــۇرۇن ۇئنـــداق قىلىنماســـلىقى،
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ـــــك ـــــدە پهقهت الياقهتلى ھهم
وئقۇتقــۇچىالر بولغــان ەئھــۋال
ائســـتىدىال شـــۇنداق قىلىنىـــشى

 .كېرەك
ـــيه، ـــدا تهنتهربى زۆرۈر تېپىلغان
مۇزىكــــا ۋە تامــــاق ېئتىــــشكه

ىئككــــــى-وئخـــــشاش بىــــــر
ــــۈك ــــانلىقى كۈچل ەئمهلىيهتچ

ـــۆ ـــلهر ت ـــكدەرس ۋەن دەرىجىلى
تىلــدا -2ســىنىپالردىن باشــالپ 

ۆئتۈلــــسه بولىــــدۇ، ەئممــــا،
ماتېماتىكا، جهمىئيهتـشۇناسلىق
ياكى تارىخقـا وئخـشاش ەئقىـل
ۋە تىل جهھهتته يۇقىرى سهۋىيه
تهلهپ قىلىــدىغان دەرســلهر ەئڭ

ســـىنىپقىچه -7بولمىغانـــدىمۇ 
تىلىدا ۆئتۈلۈشـى -1بالىالرنىڭ 
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 .كېرەك
ا تىلالرنىـڭۇئنىڭدىن باشـق. 4

بىر دەرس سۈپىتىدە ۆئتۈلۈشى
يهرلىك مىللهت بالىلىرىغا باشقا

تىلـدىن -2يهنى ائنـا تىـل ۋە (
ـــقا ـــر دەرس) باش ـــۇ بى تىلالرنىم

ســۈپىتىدە ۆئگىــنىش پۇرســىتى
ــرەك ــشى كې ــپ بېرىلى ــۇ. يارىتى ب

ـــزچه، ـــچه، ىئنگلى ـــالر ەئرەب تىل
ـــــستانچه، ـــــسۇزچه، ھىندى فران
ىئـــــــسپانىيهچه ۋە رۇســـــــچه

.قالرنى ۆئز ىئچىگه ائلىدۇقاتارلى
ائرقا كۆرۈنـۈش بىـلهن زىـچ. 5

باغالنغــان مهدەنىــي مهزمــۇن ۋە
 ۇئسۇلالر

ائنــا تىلنــى وئقۇتــۇش تىلــى
قىلىـــــشنىڭ ۆئزىـــــال كۇپـــــايه
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ماائرىپ ۋە وئقۇتـۇش. قىلمايدۇ
ــۇنى ــي مهزم ــۇلىنىڭ مهدەنى ۇئس
ـــــداق ىئككـــــى شـــــهرتنى مۇن
ـــــهرت ـــــى ش .قاناەئتلهندۈرۈش

كۆرۈنۈشـكهبىرىنچى، ۇئالر ائرقا 
ەئھمىــيهت بېرىــدىغان بۆلىــشى،
ــــلهت بــــالىلىرى ــــك مىل يهرلى
ياشـــاۋاتقان مۇھىتقـــا ۇئيغـــۇن
ـــك ـــشى، يهرلى ـــدىغان بۆلى كېلى
مىللهتنىـــڭ ەئنەئنىـــسى، بىلىـــم
ــشى، ــمهت قارى ــسى، قىم قۇرۇلمى
تــارىخى ۋە كىملىكىــگه ھــۆرمهت
ـــك ـــشى، يهرلى ـــدىغان بۆلى قىلى
مىللهتنىڭ سۆزلىـشهلهيدىغان ۋە

ــــاۋاتلىق مى ــــۇشس ــــلهت بول ل
ساالھىيىتىگه ھۆرمهت قىلىدىغان
بۆلىــــشى، ھهمــــدە وئقۇتــــۇش
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ۇئســـــۇلى يهرلىـــــك مىلـــــلهت
ــدىغان ــۇل قىالالي خهلقلىــرى قوب

 .ۇئسۇل بۆلىشى كېرەك
ـــــــۇش ـــــــى، وئقۇت ىئككىنچ
ـــۇش ـــلهن وئقۇت ـــۇللىرى بى ۇئس
ــڭ ۋە ۇئالر ــۇنلىرى بالىالرنى مهزم
ياشـــــاۋاتقان جهمىئيهتنىـــــڭ
ـــــــتلىرى بىـــــــلهن سهرگۈزەش

ىدىن باشلىنىشى، ھهمدەبىلىملىر
بـــــــــالىالرنى كۈنـــــــــدىلىك
ەئمهلىيهتچــان تهپهككۇرىــدىن
ىئلمىــــي تهپهككۇرغــــا ېئلىــــپ

 .بارىدىغان بۆلىشى كېرەك
ــيىلهنگهن. 6 ــۇكهممهل تهربى م
تىللىق-تىللىق ياكى كۆپ-قوش

 وئقۇتقۇچىالر
ــــدىن-شــــۇ نهرســــه ۆئز ۆئزى
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ائيدىڭكى، وئقۇتقۇچىالر چوقۇم
مــــــۇكهممهل تهربىيىلىنىــــــشى

ــ ۇئنىڭــدىن باشــقا زۆرۈر. رەككې
بولغان يهنه بىـر نهرسـه شـۇكى،
يهرلىــــك مىلــــلهت بــــالىلىرىنى
وئقۇتىدىغان وئقۇتقـۇچىالر ەئڭ

ـــوش ـــدە ق ـــق-كهم دېگهن تىللى
يهكــكه تىللىــق. بۆلىــشى شــهرت

وئقۇتقۇچىالر، بولۇپمۇ بالىالرنىڭ
ــــدىغان ــــى بىلمهي ــــا تىلىن ائن
وئقۇتقۇچىالر، ىئككى خىل تىلنى

ىـــــــــشتۇرالمايدۇ،ائرا سېل-ۆئز
شـــۇنىڭ بىـــلهن بـــالىالر بىـــلهن
بىــرلىكته ىئككـــى خىـــل تىلـــدا
نېمىنىڭ وئرتـاق ىئكهنلىكىنـى ۋە

ـــــرىم ـــــى ائي ـــــرىم-نېمىن ائي
ىئگىلىمىـــسه بولمايـــدىغانلىقىنى
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ۇئنـــــــداق. بايقىيالمايـــــــدۇ
ــاردەم ــا ي ــۇچىالر بالىالرغ وئقۇتق
قىلىپ، يهكـكه تىللىـق بـالىالردا
يـــوق بولغـــان، پهقهت يـــۇقىرى

تىللىـــق ۋە-يىلىك قـــوشســـهۋى
تىللىــق بــالىالردىال بــار-كــۆپ

بولغـــان پايـــدىلىق ائمىلالرنـــى
ــــــدۇ ــــــا بىلدۈرەلمهي .بالىالرغ
شـــۇنداقال بىـــر يهكـــكه تىللىـــق

تىللىق بولۇش-وئقۇتقۇچى قوش
ـــالىالر ـــشىۋاتقان ب ـــدا تىرى يولى
ــر ياخــشى ۆئرنهكمــۇ ۈئچــۈن بى

 .بواللمايدۇ
ـــا. 7 ـــلهت ائت ـــك مىل -يهرلى

ــــــى ۋە ــــــرى، جهمىئيىت ائنىلى
ماائرىـــــپ ەئمهل ەئھلىلىـــــرى

ـــۇ ـــلىرى-وئق ـــۇش تالالش وئقۇت
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-ھهققىـــدە يېتهرلىـــك، ىئلمىـــي
ــان ــىغا قۇرۇلغ ــات ائساس تهتقىق
بىلىملهرگه، ياخـشى ۈئلگىلهرنـى
يــارىتىش يولىــدا ائدۋوكــاتلىق

 .قىلىشقا موھتاج
ائنىلىـرى-يهرلىك مىللهت ائتا

لىــــرى ۈئچــــۈن ھهرۆئز پهرزەنت
وئقۇتــــــۇش-خىــــــل وئقــــــۇ

ــدىغان تالالشــلىرىغا ىئــگه قىلىنى
-بولسا، ۇئالر ائلدى بىلهن كۆپ

تىللىــق ماائرىپنىــڭ جهريــانلىرى
ۋە ۇئســــــۇللىرى ھهققىــــــدە،
شـــــــۇنداقال وئخـــــــشىمىغان
ـــــالرنىڭ وئخـــــشىمىغان تالالش

مۇددەتلىك ائقىـۋەتلىرى-ۇئزۇن
ھهققىدە پۇختا ىئلمىي تهتقىقات

 ائساســـــالنغاننهتىجىلىـــــرىگه
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.ۇئچۇرالرغا ېئھتىياجلىق بولىـدۇ
ــا ــداق ۇئچۇرالرغ ەئگهر ۇئالر بۇن
ــــــــشهلمهيدىكهن، ب د ت ېئرى
قانۇنىــدا بهلگىلهنــگهن، يهرلىــك
مىللهت خهلقى چوقـۇم بهرمىـسه

تولۇق چۈشـىنىپ«بولمايدىغان 
ـــــاقۇللۇق ـــــۇرۇپ بهرگهن م »ت
دېــگهن نهرســه مــۇمكىن ەئمهس
بولـــۇپ قالىـــدۇ، يـــاكى ۇئ بىـــر

ــــپســــا ختا نهرســــىگه ائيلىنى
ماائرىــــپ ھوقــــۇق. قالىــــدۇ

ىئگىلىرىمۇ مۇشۇنداق ۇئچۇرالرغا
 ھــازىر ۇئالرنىــڭ–ېئھتىيــاجلىق 

ىئنتــايىن ائز بىــر قىــسمىال بـــۇ
جهھهتـــته يېتهرلىـــك ۇئچۇرغـــا
ــۇپ، ھــازىرقى نۇرغــۇن ىئــگه بول
قــــارارالر نــــادانلىق ائساســــىدا
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ــدۇ ــى. ېئلىنىۋاتى ياخــشى ۈئلگىن
 قارىتىلغانۋۇجۇدقا كهلتۈرۈشكه

ائدۋوكـــــاتلىق، ۇئالر ۈئچـــــۈن
ـــــدىغان بهس ـــــپ بېرىلى -ېئلى

مۇنـــازىرە ۋە ۇئالرغـــا تايـــانچ
بولىدىغان تهتقىقاتالر كهم بولسا

 .بولمايدىغان نهرسىلهردۇر
ــــــپ. 8 ــــــۈپهتلىك ماائرى س

تۈزۈلمىسىنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈش
ۈئچــــــۈن مهكــــــتهپلهردە ۋە
جهمىئيهتــــــته سىــــــستېمىلىق

قا تـوغراۆئزگهرتىش ېئلىپ بېرىش
بۇ ھازىرقى سىستېمىنىڭ. كېلىدۇ

ىئنسانىيهتكه قانـداق زىيـانالرنى
ېئلىــــــــپ كېلىــــــــدىغانلىقى
ــۇ ۆئز ــسىدىكى بىلىملهرنىم توغرى

 .ىئچىگه ائلىدۇ
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ــــــڭ ــــــتهپ جهمىئيهتنى مهك
ــــدۇر ــــى. ەئينىكى جهمىئيهتتىك

ــــسىزلىك ــــستېمىالشقان تهڭ سى
ـــدىمۇ ەئكـــس مهكـــتهپلهر ىئچى

يهرلىـك. ېئتىدۇ ۋە پهيدا بولىدۇ
مىللهتلهر، تهبىـقه خهلقلىـرى ۋە
ــانلىق مىللهتــلهر ــۇن ائز س نۇرغ
ــــدىقىنىڭ ەئڭ ــــيهت بال جهمىئ

ـــــدۇ ـــــتىدا تۇرى ـــــازىر. ائس ھ
ــــڭ ــــشىمىغان دەرىجىلهرنى وئخ
ــــــستېمىلىق ــــــسىدە سى ھهممى
.ۆئزگهرتىش ېئلىـپ بېـرىش زۆرۈر
ھوقۇقــــــدارالرنىڭ ھــــــازىرقى
ـــك ـــالغۇز يهرلى ـــستېمىنىڭ ي سى
مىلــــــــلهت ۋە ائز ســــــــانلىق

ــله ــدىغانمىللهت رگه ېئلىــپ كېلى
ـــدىال ەئمهس، ـــانلىرى ھهققى زىي
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ۇئنىــــــڭ پۈتــــــۈن دۇنيــــــا
ـــسادىي، ـــرىگه ىئقتى جهمىئيهتلى
ماائرىــــــپ ۋە ىئجادچــــــانلىق
جهھهتتىكـــــى ىئـــــسراپچىلىق
ائرقىلىـــق ېئلىـــپ كېلىـــدىغان
ــۇ ــدىكى تېخىم ــانلىرى ھهققى زىي
.كۆپ ۇئچۇرالرغا ېئھتىياجى بـار
ھـازىرقى سىـستېما مهكــتهپلهردە

ــــل جهھهت -تىكــــى كــــۆپتى
رەڭلىكنـــى ائزايتىـــپال قالمـــاي،
-بىوئلـوگىيه جهھهتتىكــى كــۆپ

ـــداق ساقالشـــقا ـــى قان خىللىقن
ائىئت بىلىملهرنىمۇ يوقىتىپ، شۇ
ائرقىلىق يهر شارىدىكى ىئنسانالر
ۈئچۈن ناچارلىشىپ مېڭىۋاتقـان

شـاراىئتنى ۋۇجۇدقـا-بىر شـهرت
ــــدۇ ــــۇ. كهلتۈرۈۋاتى ــــڭ ب بىزنى
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ىز،كىتابنى يېزىشتىكى مهقـسىتىم
ـــېمه ۈئچـــۈن ـــۇرمهنلهرنى ن وئق
ــــرىش ــــپ بې ــــش ېئلى ۆئزگهرتى
كېرەكلىكـــــــــى، قانـــــــــداق
ــرىش ــپ بې ــشلهرنى ېئلى ۆئزگهرتى
ـــسانالر دۇچ ـــى، ۋە ىئن كېرەكلىك
كېلىدىغان قىـيىن ۆئتكهللهرنىـڭ
نـــېمه ىئكهنلىكىنـــى چۈشـــىنىش
ۈئچۈن زۆرۈر بولغـان بىـر قىـسىم
ـــلهن تهمىنلهشـــتىن ـــورالالر بى ق

 .ىئبارەتتۇر
 

 ۆزئاخىرقى س
دۆلهت ۋە مىللهتپهرۋەرلىـــــــك
ــدىلوگىيه يــاكى ــر ىئ ــالغۇز بى ي
سىياسهتنىڭ بىر شـهكلى بولـۇپال
قالمـــاي، ۇئ بىـــر مهدەنىـــيهت
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.ھادىسىسى بولۇپمۇ ھېسابلىنىدۇ
شۇڭالشـــــقا مىللهتپهرۋەرلىـــــك
ـــــــلهن ـــــــسى بى ىئدېوئلوگىيى
مىللهتپهرۋەرلىـــــك ھهرىكىتـــــى
مىللىي كىملىك بىلهنمۇ ناھايىتى

ــان ب ــچ باغالنغ ــرزى ــۇپ، ۇئ بى ول
كــــۆپ ۆئلچهملىــــك ۇئقــــۇمنى
ــر ــدە بى ــدۇ، ھهم ــكىل قىلى تهش
ـــسىم ـــر قى ـــل، بى ـــدە تى ائالھى
ھېسـسىياتالر ۋە ســىمۋولىزىمنىمۇ
ـــدۇ ـــان بولى ـــگه ائلغ .ۆئز ىئچى
شۇنىڭ ۈئچۈن تارىختـا ۆئتـكهن
نۇرغــۇن ھۆكۈمــدارالر باشــقا بىــر
مىللهتنــى ائسىلماتــسىيه قىلىــپ
يوقىتىشتا، ىئشنى ائلـدى بىـلهن

رنىـــڭ تىلىنـــى يوقىتىـــشتىنۇئال
ـــلىغان ـــر. باش ـــودىكى بى جۇڭگ
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يــــۇقىرى دەرىجىلىــــك خهنــــزۇ
ــدا  ــدارنىڭ يېقىن ــي«ەئمهل مىللى

ـــــشى، ـــــڭ گۈللىنى مهدەنىيهتنى
ـــــــڭ ـــــــدىن بهك تىلنى ھهممى

–تىــل . گۈللىنىــشىدىن ىئبــارەت
ـــى ـــڭ جېن ـــر مىللهتنى ـــر. بى بى

مىللهتنـــــى كۆڭۈلدىكىـــــدەك
كونترول قىلىـشنىڭ ەئڭ ياخـشى

-ىڭ تىلىنى ائستا ۇئن–ۇئسۇلى 
ــارەت ــشتىن ىئب ــتا يوقىتى ».ائس

ــي ــدىكى ىئلمى ــۇ يۇقىرى دېگىنىم
 .ۇئقۇمغا ائساسالنغان

ھهممىمىزنىـــــــڭ كـــــــۆرۈپ
تۇرغىنىدەك، ۇئيغۇر تىلـى ھـازىر
ـــــسالرغا دۇچ ـــــل خىرى ھهر خى

لـېكىن، ۆئزىمىزنىـڭ. كېلىۋاتىدۇ
ائنا تىلىنى قوغداپ قېلىشتا، بىـز
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ــــۈنلهي ۇئيغــــۇرالر ھــــازىر پۈت
ــــسىز ــــدەچارى مۇ ەئمهس، ھهم

مهڭگــۈ پۈتــۈنلهي چارىــسىزمۇ
مېنىـــڭ بـــۇ يهردە. قالمـــايمىز

وئقـــۇرمهنلهرگه مۇنـــداق بىـــر
ھېكــــايىنى ســــۆزلهپ بهرگــــۈم

بىـــر وئغـــۇل بـــاال. كېلىۋاتىـــدۇ
دادىـسى بىــلهن بىــر يېــزا يولىــدا

ـــۇ ـــۈپ. مېڭىپت ـــر ۆئرۈل ۇئالر بى
چۈشۈپ يولنى توسۇۋالغان چوڭ
ــدە، ــشىغا كهلگهن ــڭ قې دەرەخنى

دادا،«: دادىسىدىن سـوراپتۇباال 
ـــى ـــۇ دەرەخن ـــېنىڭچه مهن ب س

ــۇ؟ ــسى» يۆتكىۋېتهلهيمهنم دادى
ـــارلىق«: دەپتـــۇ ەئگهر ســـهن ب

ائرتۇقچىلىقىڭنى ىئشقا سالساڭ،
مېـــــنىڭچه ۇئنـــــى چوقـــــۇم
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باال بـارلىق» .يۆتكىۋېتهلهيسهن
ـــى ـــۇ دەرەخن ـــلهن ب كـــۈچى بى
ــــــشقا ۋە ــــــكه، تارتى كۆتۈرۈش
ــا ــۇ، ەئمم ــشكه ۇئرۇنۇپت ىئتتىرى

ــ ــدىرلىتالماپتۇۇئن ــۇنىڭ. ى مى ش
ـــسىدىن قايتقـــان بىـــلهن ىئرادى

دادا، ســــهن«: ھالــــدا دەپتــــۇ
مهن ۇئنـــــى. خاتالىشىپـــــسهن
ـــــدىم ـــــسى» .يۆتكىيهلمى دادى

يهنه بىـر قېـتىم سـىناپ«: دەپتۇ
بۇ قېتىم باال دەرەخ بىلهن» .باق

ھهپىلىشىۋاتقاندا دادىسى كېلىپ
ياردەملىشىپتۇ، ھهمدە ىئككىسى

ى يولنىڭ بويىغابىرلىكته دەرەخن
.ىئتتىرىـــپ چىقىرىـــپ قويۇپتـــۇ
شــــۇنىڭدىن كېــــيىن دادىــــسى

قېـتىم سـهن -1بـاالم، «: دەپتۇ
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ھهمـــمه ائرتـــۇقچىلىقنى ىئـــشقا
ـــالمىدىڭ ـــدىن—س ـــهن مهن س

 ».ياردەم سورىمىدىڭ
بۇ ھېكـايه بىـزگه مۇنـداق بىـر
:مــــۇھىم دەرســــنى ۆئگىتىــــدۇ
دۇنيادا نۇرغۇن ىئشالر باركى، بىز

ىاللمــايمىز، بــۇۇئالرنــى يــالغۇز ق
دېگهنلىــك ۇئ ىئــشالرنى قىلغىلــى
ـــك ەئمهس ـــدۇ، دېگهنلى .بولماي
ھهممىمىزنىڭ ەئتراپىدا بىز ىئشقا
ــــــشانىمىزنى ــــــېلىپ، ۆئز نى س
ـــۈن ـــۇرۇش ۈئچ ـــگه ائش ەئمهل
پايدىالنساق بولىـدىغان نۇرغـۇن

بـــۇ يهردىكـــى. مهبلهغـــلهر بـــار
مۇھىم نهرسه ۆئزىمىزنىڭ بـارلىق
ائالھىدىلىكىــــــدىن تۇلــــــۇق

بــۇ. يدىلىنىـشنى ۆئگىنىــۋېلىشپا
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ــــــدىلىك ۆئز ــــــى-ائالھى ۆئزىن
ــۈزۈمى، ىئــرادە ۋە ــزگىنلهش ت تى
ـــى ـــارلىق ىئچك ـــۇھهببهت قات م
ـــــگه ـــــۇ ۆئز ىئچى مهبلهغلهرنىم

شــــۇنداقال تاشــــقى. ائلىــــدۇ
ـــــگه ـــــۇ ۆئز ىئچى مهبلهغلهرنىم

 .ائلىدۇ
ـــــــامنى ـــــــبۇ يازم مهن ۇئش
تۆۋەندىكى ىئككى ائبـزاس سـۆز

بىـــر. بىـــلهن ائخىرالشـــتۇرىمهن
ــــق مۇتهخهســــسىس خهلقائرالى
يېقىندا ۇئيغۇر تىلىنىـڭ ھـازىرقى
ەئھــۋالى ۈئســتىدە توختالغانــدا

ـــگهن ـــداق دې ـــۇرالر«: مۇن ۇئيغ
ۈئمىـــدۋارلىقنى يوقاتماســـلىقى

خــۇددى بىــر قهدىمكــى. كېــرەك
پهلسهپىنىڭ دېگىنىدەك، بىـز ۆئز



[33] 

ائنــــــــــــــــــــــــالىزلىرىمىزدا
ــــۇرى ــــشكه مهجب ۈئمىدسىزلىنى
ـــزد ـــساقمۇ، ۆئز ھهرىكىتىمى ەبول
».ۈئمىــدۋار بۆلىــشىمىز كېــرەك

يهنه بىــــــــر خهلقائرالىــــــــق
:مۇتهخهسسىس مۇنداق دېـگهن

مهن بۈگۈن ىئسپانىيىدىكى بىر«
كونفېرېنـــستا بېرنـــاردو ائتزاگـــا

)»bernardo atxaga«(نىـــڭ 
ۇئ ۆئز. ســــــۆزىنى ائڭلىــــــدىم

سۆزىدە ۆئزىنىڭ داۋاملىق ھالـدا
ـــــــكېرا ـــــــى وئس ـــــــا تىل ائن

)»eusquera«(ــشلىتىش ــى ىئ  ن
قـــــۇقى، ھهمـــــدە فرانكـــــوھو

)»franco« (ــــــــــدە ۆئز دەۋرى
ــــــــۈزگهن ــــــــشىدىن ۆئتك بې
جىمىقتــــۇرۇش سىياســــهتلىرى
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ـــــدى ـــــتىدە توختال مهن. ۈئس
ــــــاالن   دا ۆئز)»catalan«(كات

ــشالر ــۈزگهن ىئ ــشىمدىن ۆئتك بې
ـــا ـــشتۇرغاندا، ماڭ ـــلهن سېلى بى
ــــېچ ــــڭ ھ ــــڭ دېگهنلىرىنى ۇئنى
قايسىسى غهلىـته، يېڭـى، يـاكى

ــدى ــقىچه تۇيۇلمى ــوجۇڭ. باش گ
ھۆكۈمىتى ۇئيغـۇرالر ۈئسـتىدىن
يۈرگۈزۈۋاتقــــــان قورقۇتــــــۇش
ـــلهن ـــۇقىرىقىالر بى سىياســـىتى ي

بـۇ يهردىكـى. وئخـشاش-وئپمۇ
ەئڭ ېئچىنىشلىق ەئھۋال شـۇكى،

ــــسپانىيىدە  ــــز ىئ ــــل44بى  يى
ـــهت ـــان سىياس ـــى تارتق دەردىن
ناتزى ھۆكۈمىتىنىڭ بىر وئڭچىل،
ــــــــــل، ــــــــــايىن وئڭچى ىئنت
ـــــدىن كهلـــــگهن دىكتاتورلىقى
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ـــــۇپ ، ھـــــازىر جۇڭگـــــودابول
ــگهن ــشىغا كهل ــڭ بې ۇئيغۇرالرنى
ــسا ســولچىالردىن سىياســهت بول

مېنىــڭ يهر شــارى. كېلىۋاتىــدۇ
ـــدىكى ۇئزۇن مۇددەتلىـــك يۈزى
ھاياتىم ماڭا شۇنى ۆئگهتتىكـى،
بىزنىڭ دىكتاتورچىالرغا تاقابىـل

ــــردىن ــــر-تۇرااليــــدىغان بى بى
قــورالىمىز بىزنىــڭ يــۈرىكىمىزدىن

غۇر تىلىدابۇ ۇئچۇر ۇئي. ىئبارەت
سۆزلىشىدىغان بارلىق كىشىلهرگه

ـــرەك ۇئالر. يېتىـــپ بېرىـــشى كې
ــۇ ۋاز ــدىن ھهرگىزم ــۇر تىلى ۇئيغ
.كهچمهســــــــلىكى كېــــــــرەك
ۇئيغـــۇرچىنى تويـــدا ۋە باشـــقا

ېئچىش پاائلىيهتلىرىـدە-كۆڭۈل
ــــرەك ــــشى كې مــــاتهم. ىئشلىتى
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مۇراســــىمىدا ۋە ائزابالنغانــــدا
ائىئلىـدە ۋە. ىئشلىتىشى كېـرەك

ـــا ـــرەكبالىالرغ ـــشى كې . ىئشلىتى
ۇئنىڭـــــــدىن ھهرگىزمـــــــۇ ۋاز

ەئگهر. كهچمهســـلىكى كېـــرەك
بىزنىڭ خهلقىمىز ۆئزىمىزنىڭ ائنا
ــا، ــكونىيا، كاتالونىي ــى ۋاس تىلىن
گالىـــــــشىيا ۋە ۋالهنـــــــشىيان

)»vasconia, catalonia, 
galicia, valencian«(

بىـرى بىـلهن-رايونلىرىدىكى بىـر
ــدا، ــقان ۋاقىتلىرى ــېقىن ائرىالش ي

ببهتلهشـــكهن ۋاقىتلىرىـــدا،مۇھه
ــــــدا ۋە ــــــان ۋاقىتلىرى قايغۇرغ
كۈندىلىك تۇرمۇشـىدا ىئـشلىتىپ
تۇرمىغان بولسا، بىزنىڭ تىلىمىـز
ــكهن ــپ كهت ــان يوقىلى ائللىقاچ
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ەئممـــا، ائنـــا تىلنـــى. بـــوالتتى
خۇسۇسىي ھاياتتـا قوللىنىـشنىڭ

بىزنىڭ ائنا. ۆئزىمۇ بىر قوللىنىش
ــز مهكتهپــته ۆئتــۈلمىگهن تىلىمى

ــــسىم ــــىبول ــــز ۇئن ۇ، خهلقىمى
ــدى ــدىن ۆئگهن گهرچه. ۆئزلۈكى

بىــــز ىئنتــــايىن ۇئزۇن ۋاقىــــت
ســاقلىغان بولــساقمۇ، بىــز ەئڭ
ائخىرىـــدا ۆئز ائنـــا تىلىمىزنـــى
ـــــــــورۇنالردا ـــــــــۋى س ائممى
ىئشلىتهلهيدىغان ھوقۇققـا قايتـا

بىزنىــڭ يــۈرىكىمىزنى. ېئرىــشتۇق
ــدۇ ــم يېڭهلمهي ــېچ كى ــى. ھ ۇئن

».پهقهت ۆئزىمىزال يېڭهلهيمىز
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بـــۇ يازمىـــدا تىلغـــا ېئلىنغـــان
 :ەئسهرلهرنىڭ تور ائدرېسلىرى

مۇشــۇ ماقالىــدا پايــدىالنغان
ــــى ــــڭ يېڭ ــــاس خانىمنى كانگ

 :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.co

m/news/content/2010-
09/10/content_5228398.htm 
ـــــارلىق  ـــــىدىقنىڭ ب ـــــن س ەئركى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ   :ازمىلىرىي
http://www.meripet.com/So
hbet 
/ 
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ــدىن( ــېچ كىم ــالىنى ھ ــۇ ماق ب
رۇخسهت سـورىماي، مهنبهسـىنى
ــدا باشــقا ھهر ەئســكهرتكهن ھال
قانـــداق تـــور بهتـــلهردە ېئـــالن

 )قىلسىڭىز بولۇۋېرىدۇ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


