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قىلىـپ ئۆزىنىـڭ مىللىـي مهۋجۇتلـۇقىنى سـاقالپ  ئۇيغۇرالر قانداق خهۋىرىده بولغىنىدهك، ھازىر ھهممهيلهننىڭ

 مهن قانداق« تورداشالر سورىغان  مهن يېقىندا بهزى. دۇچ كېلىۋاتىدۇ قېلىشتىن ئىبارهت بىر كهسكىن مهسىلىگه

ئـويلىنىش ۋه  دېگهنـگه ئوخـشاش سـوئالالرغا جـاۋاب ئىـزدهپ، بىـر ئـاز» بىـز قانـداق قىلىمىـز؟«، »قىلىمهن؟

بېرىۋاتقـان چېكىنىـشلهرنى  ئۇيغـۇرالردا يـۈز ئىزدىنىش ئـارقىلىق، تاشـقى سـهۋهبنى ھېـسابقا ئالمىغانـدا، ھـازىر

ئوقۇماسـلىق،  كىتـاب)1: (قـانلىقىنى ھـېس قىلـدىمچىقىرىۋات  چوڭ ناچـار ئـادىتى كهلتـۈرۈپ4ئۇالرنىڭ مۇنداق 

ۋاقىت بايلىقىنىڭ كـۆپ -پۇل)4(ئارا ئۇيۇشالماسلىق، ۋه -ئۆز) 3(باال تهربىيىلهشكه ئهھمىيهت بهرمهسلىك، )2(

مـۇھىم  ئۇيغۇرالرنىڭ ئهڭ يهنه بىر تهرهپتىن، مهن نۆۋهتته. مېھماندارچىلىق بىلهن ئىسراپ قىلىۋېتىش قىسمىنى

ئۆسـتۈرۈش، مىللىـي روھنـى  مىللىـي سـاپانى:  ئىشتىن ئىبارهت ئىكهنلىكىنى ھـېس قىلـدىم3داق ۋهزىپىسى مۇن

-نىـشانالرنى ئىـشقا ئاشۇرۇشـنىڭ ھـالقىلىق قهدهم مهن بـۇ. ئۇرغۇتۇش، ۋه مىللىـي كىملىكنـى سـاقالپ قـېلىش

ئۇسـۇلغا -اخـشائۆسـمۈرلىرىنى مېھمانـدارچىلىق پائـالىيهتلىرىگه ۋه ن - يـاش ئۇيغـۇر باسـقۇچلىرىنىڭ بىـرى،

قىلىپ تهربىيىلهش، يهنه بىرى بولـسا، ھـازىرقى ئىـشتىن سـىرتقى ۋاقىتالرنىـڭ  ئوقۇشقا ئامراق كىتاب ئهمهس،

 قىسمىنى سـورۇن پائـالىيىتى ئۈچـۈن سـهرپ قىلىـدىغان ئـادهتنى ئۆزگهرتىـپ، ئـۇ ۋاقىتنىـڭ بىـر مۇتلهق كۆپ

 ئۇيغۇر دىيارىدا ئۇيغۇر . قىلىش، دهپ ئوياليمهنئاجرىتىدىغان ئوقۇشقا كىتاب قىسمىنى، مهسىلهن، يېرىمىنى،

مهن يېقىنـدا كـۆرگهن بىـر . ئهھـۋالىنى مهن ياخـشى بىلمهيـمهن ژۇرنالالرنىـڭ - كىتـاب  نهشر قىلىنغانتىىلىدا

 نهشـر قىلىنغـان كىتـاب  مىليونـدىن كـۆپ تـۈردىكى175ھازىرغىچه پۈتـۈن دۇنيـادا  ماتېرىيالغا ئاساسالنغاندا،

  .مىليوندىن ئاشىدىكهن  تۈرى بىربنىڭكىتا  يىلىغا نهشر قىلىنىدىغانبولۇپ، ھازىر ھهر

 

تۇغقــان يــوقالش ئۈچــۈن بارغــان ۋاقىتتــا، ھــازىر نهشــر  يىلــى يــازدا، مهن ئۇيغــۇر دىيارىغــا-2007ۋه -2006

 مىڭغىـچه ئىكهنلىكىنـى 5 مىڭـدىن 3بىر خىل كىتابنىڭ سـېتىلىش مىقـدارى  قىلىنىۋاتقان ئۇيغۇر تىلىدىكى ھهر
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ياخـشىراق  دېگهنـدىن سـهلال» پهقهتال يـوق«ئۇيغۇرنىڭ نوپۇس سانى بىلهن سېلىشتۇرغاندا، بۇ سان  .ىلدىمب

مۇنـداق بىـر سـوئال زادىـال  شـۇنىڭدىن تارتىـپ مېنىـڭ كالالمـدىن. بولۇپ، مهن بۇ ئهھۋالدىن چۆچۈپ كهتـتىم

  . »ئۇيغۇرالر نېمه ئۈچۈن كىتاب ئوقۇمايدۇ؟«: كهتمىدى

 

-1971. كىتـاب يـوق ئىـدى لـېكىن، ئوقۇيـدىغانغا. مـدا كىتـاب ئوقۇشـقا بهك ئـامراق ئىـدىممهن كىچىك ۋاقتى

 -يىـل جهريانىـدا، خهنزۇچىـدىن تهرجىـمه قىلىنغـان يـاش  5 مهكتهپـته ئوقۇغـان يىللىرى مهن ئوتتـۇرا-1976

مـانىمۇ قېيـۇم يېقىنقـى زامانـدىكى تـۇنجى ئۇيغـۇر رو. قانچىسىال چىققـان ئىـدى ئۆسمۈرلهر كىتابىدىن پهقهت بىر

نهشـر قىلىنغـان  ئۇيغـۇرچه .ئوقۇۋاتقان ۋاقىتالردا نهشر قىلىنغـان ئىـدى مهكتهپته تهرىپىدىن مهن ئالىي تۇردى

لـېكىن، ئۇيغـۇرالر نـېمه . ئـوياليمهن ژۇرنالالرنىڭ سانى ھـازىر ئـۇ چاغدىكىـدىن جىـق كۆپهيـدى، دهپ-كىتاب

 -ا جـاۋاب ئىـزدهپ، مهن چهت ئهلـده چىقىـدىغان كىتـاب سوئالغ ئۈچۈن ئۇالرنى ئوقۇشقا قىزىقمايدۇ؟ يۇقىرىقى

بـۇ . بايقىـدىم ھهمده بىر قانچه چوڭ پهرقلهرنـى. ئۇيغۇرالرنىڭكىنى ئازراق سېلىشتۇرۇپ كۆردۈم ماقالىلهر بىلهن

ــۆتمهكچىمهن ــۆزۈم بايقىغــان ئاشــۇ پهرقلهرنــى تهســۋىرلهپ ئ ــدا، ئ ــۇ  .يازمام ــدا مهن ھهرگىزم ــۇ يازمى يهنــى، ب

ئۇنىـڭ . تهپسىلىي ياكى ئومۇميۈزلۈك تونۇشتۇرۇپ چىقمايمهن  يېزىش ئۇسلۇبىنى ئىلمىي ئاساستاغهربلىكلهرنىڭ

 مهقـسىتىم ئۇيغـۇر. ئهممـا بىـزده يـوق بهزى ياخـشى ئۇسـلۇبالرنى كۆرسـىتىپ ئـوتىمهن ئورنىغـا، ئـۇالردا بـار،

قوشـۇنىغا قوشـۇلماقچى  الردىيارىدىكى يازغۇچىالرغا، بولۇپمۇ ياش يازغۇچىالرغـا ۋه بۇنىڭـدىن كېـيىن يـازغۇچى

يېـزىش ئۇسـلۇبىدىكى بهزى ياخـشى نهرسـىلهرنى   ماقـاله-بولغانالرغا غهرب ئهللىرىدىكى يازغۇچىالرنىڭ كىتاب 

يىلىـدىن كېــيىن ھــېچ قانــداق ئىلگىــرىلهش -1983سهۋىيىــسىده  ئۇيغــۇرچه ئۆزۈمنىــڭ. تونۇشـتۇرۇپ بېــرىش

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه مهن بىـر . ېلـى زور چېكىـنىش بولـدىئهلده ياشاپ يـۈرۈپ خ ئۇنىڭ ئهكسىچه چهت. بولمىدى

تىلىدىكى  ئىنگلىز لېكىن، مهن ئۆزۈمنىڭ كهسپىي دائىرىسىده. ساھهسىدىكى يازغۇچىمۇ ئهمهس ئىجتىمائىي پهن

ــدى ــۇزۇن بول ــى ئ ــۋاتقىلى خېل ــېالن قىلى ــالىلىرىنى يېزىــپ ئ ــات ماق ــي تهتقىق ــلهن  .ئىلمى دوكتۇرئاشــتىلىق بى

يـۇقىرى تېخنولوگىيىلىـك شـىركهتلهرده ئىـشلهش  للهرده، ۋه ئۇنىڭدىن كېيىن بىر قانچهشۇغۇللىنىۋاتقان مهزگى

مـۇ » تهكـشۈرۈپ تهسـتىقلىغۇچى«قـانچه ئىلمىـي تهتقىقـات ژۇرناللىرىغـا  جهريانىدا ئامېرىكىدا چىقىـدىغان بىـر

تىلىـدىكى  ئىنگلىـز ىـقئۇنىڭ ئۈسـتىگه مهن داۋامل. يېقىندا ئۇ ئىشنى يهنه قايتا باشلىدىم. ئىدىم بولۇپ باققان

شـۇڭا مهن بـۇ يازمىـدا . تـۇرىمهن ھهر خىل نهرسىلهرنى ئوقۇپ، ئـۇالرنى ئۇيغـۇرالرنىڭكى بىـلهن سېلىـشتۇرۇپ

  .بار ئوتتۇرىغا قويىدىغان نهرسىلهرنىڭ بهلگىلىك ئاساسى

 

 ئـويالپ سـهۋهبلهرنىڭ ئىچىـده مهن ئـۆزۈم بـۇ. ئۇيغۇرالرنىـڭ كىتـاب ئوقۇماسـلىقىنىڭ سـهۋهبى ناھـايىتى كـۆپ

  :يېتهلىگهنلىرى تۆۋهندىكىلهردىن ئىبارهت
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ئورنىغـا مېھمانـدارچىلىق ئهۋج  ئۇيغۇر ئائىلىسى ۋه ئۇيغۇر جهمئىيىتىده كىتاب ئوقۇش ئومۇمالشماي، ئۇنىڭ (1)

  .ئالغان

  .كىتابقا قىزىقىدىغان قىلىپ تهربىيىلهنمىگهن بالىالر كىچىك ۋاقتىدىن باشالپال (2)

مهزمۇنالرنىــڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇشــى ۋه يېــزىلىش ئۇســلۇبىنىڭ كىــشىلهرنى جهلــپ  لالردىكى ژۇرنــا-كىتــاب  (3)

  .يېتهرلىك ئهمهس قىلىش كۈچى

كۆرهلمهيـدىغان كىـشىلهرنى كىتـاب ئـانچه جهلـپ  شـۇڭا يىراقنـى. كىتاب ئوقۇشنىڭ پايدىسى تېز چىقمايدۇ (4)

  .قىاللمايدۇ

تاناسـىپ  بىـلهن ئـانچه ئـوڭ بىلىم ىتاب ئوقۇپ ئىگىلىگهنخىزمهتته ئۆسۈش ئىشلىرى ك خىزمهت تېپىش ۋه (5)

  .ئهھۋالىمۇ ناھايىتى ئېغىر بىلىمنى ئىشلىتهلمهسلىك .ئهمهس

  .باالغا قالىدۇ بهزىده ئادهم قانچه كۆپنى بىلسه شۇنچه ئاسان (6)

 

لـسۇن ئۈچـۈن مهسـىلىلهرنى ھهل قىلىـشقا پايـدىلىق بو  سهۋهبته كۆرسـىتىلگهن-3مهن بۇ يازمىنى يۇقىرىدىكى 

بىر مهسىلىنى تاللىشىم ھهرگىز ئۇنىڭ ئهڭ چوڭ ۋه ئهڭ ھـالقىلىق مهسـىله  مېنىڭ بۇ يازمىدا ئاشۇ. يېزىۋاتىمهن

بۇنىڭـدىن  ئۇيغۇرالر قىلىشقا تېگىشلىك بولغان، قىالاليدىغان، لېكىن تېخىچه قىلمىغـان. ئهمهس بولغانلىقىدىن

يۈزلىنىپ، بولۇۋاتقان ئۆزگىرىشكه قاراپ ئۇھ  هممىمىز ناچارلىشىشقائهمما بىز ھ. باشقا مۇھىم ئىشالرمۇ ئاز ئهمهس

ئۈسـتىده سـۆزلهپ ۋه شـىكايهت قىلىـپ، شـۇ ئـارقىلىق ئىچىمىـزنىال  تارتىپ ئولتۇرساق، ياكى پهقهت سـهۋهبلهر

باشقا ھېچ ئىش قىلماي قاراپ ئولتۇرساق، ئۇيغۇرالرنىڭ مهسىلىـسى ئۆزلۈكىـدىن ھهل  بوشىتىۋېلىپ، ئۇنىڭدىن

قىممىتـى  ، دهپ قـاراپ تۇرۇشـنىڭ ھـېچ بىـر»ئۇنداق بولۇپ كهتتى، بۇنداق بولـۇپ كهتتـى«. قالمايدۇ ولۇپب

. قىلىـش بىـر چـوڭ ھاماقهتلىـك ئۇنـداق. شۇنداق دهپ چۈشكۈنلىشىشكه قاراپ مېڭىشقا تېخىمۇ بولمايـدۇ. يوق

پرهتنـى ۋه غهزهپنىمـۇ كـۈچكه ئوخشاش، ھهسـرهتنى، نه ئۇنىڭ ئورنىغا، خۇددى قايغۇنى كۈچكه ئايالندۇرغانغا

مهن بــۇ يــازمىنى دهل . كېلىــدىغان ئىــشالرنى قىلغــاچ تــۇرغىنىمىز ياخــشى ئايالنــدۇرۇپ، ئۆزىمىزنىــڭ قولىــدىن

تاللىغـان  ئۇيغۇرلۇق ۋىجـدانى ۋه غـۇرۇرى بىـلهن ياشـاش يـولىنى. مهنتىقىده تۇرۇپ يېزىۋاتىمهن ئاشۇنداق بىر

ئۇيغـۇرالر كىتـابنى كـۆپ ئوقـۇش  .ىتسىيىده بولۇشىنى ئۈمىـد قىلىـمهنبارلىق قېرىنداشالرنىڭ يۇقىرىقىدهك پوز

ھــازىرچه ئۇيغــۇرالر ئــامېرىكىلىقالر ئېرىــشىدىغان . ئېرىــشهلمهيدۇ ئــارقىلىق، ئــامېرىكىلىقالر ئېرىــشكهن پايــدىغا

 ىغانلېكىن، ئۇيغۇرالر ئېرىشهلهيد.   پىرسهنتىگىمۇ ئېرىشهلمهسلىكى مۇمكىن10ئهمهس،   پىرسهنتى50ئۇنۇمنىڭ 

بىــلهن ســورۇن  ئۇســسۇلغا بولغــان قىزىقىــشى-ئهگهر ئۇيغــۇرالر ھــازىرقى ناخــشا. ئۈنــۈم چوقــۇم نــۆل بولمايــدۇ

نهرسـىلهرمۇ مىللىـي كىملىكنىـڭ بىـر  ئۇيغـۇرالر ئۇنىڭغىمـۇ ئېھتىيـاجلىق؛ ئـۇ(ئادىتىنى پۈتۈنلهي تاشـلىۋهتمهي 

ن ۋاقتىنىـڭ پهقهت يېـرىمىنىال كىتـاب قىلىۋاتقـان پـۇلى بىـله ، ئـۇ قىـزىقىش ۋه ئـادهت ئۈچـۈن سـهرپ)قىـسمى

 ئۇزۇن مۇددهتلىك نۇقتىسىدىن.  ئۇيغۇرنىڭ كۈنى ھازىرقىدىن جىق ياخشى بولۇپ كېتىدۇ ئوقۇشقا ئاجرىتالىسا،
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. ئارقىلىق ئۆزگهرتهلهيـدۇ ئېلىپ ئېيتقاندا، ئۇيغۇرالر ئۆزىنىڭ ھازىرقى ناچار ئهھۋالىنى ئاشۇنداق كىتاب ئوقۇش

  .ىشىنىمهنمهن شۇنىڭغا چوڭقۇر ئ

 

  .ئۆزۈمنىڭ تهكلىپلىرىنى بايان قىلىشنى باشاليمهن تۆۋهنده مهن

  بۆلۈملهرگه ئايرىپ، كىچىك تېما قويۇش .1

 

 مهزمۇنغا قاراپ كۆپلىگهن بۆلۈملهرگه ئايرىپ، ھهر بىـر بۆلـۈمگه بىـردىن كىچىـك تېمـا غهربلىكلهر يازمىلىرىنى

تارماقالرغـا بۆلۈنـسه، ئۇالرغـا  ر بۆلۇمنىڭ ئۆزى بىر قـانچهئهگهر ھه. دېگهندهك. 3، .2، .1مهسىلهن، . قويىدۇ

مهن بىرهر ماقاله ئوقۇمـاقچى بولـسام، ئـۇ ماقـالىنى . دېگهندهك 3.3، 3.2، 3.1مهسىلهن، . تارماق تېما قويىدۇ

 قاراپ تاللىغانـدىن كېـيىن، ئالـدى بىـلهن ئۇنىـڭ كىچىـك تېمىلىرىنـى بىـر قـۇر ئوقـۇپ ئۇنىڭ باش تېمىسىغا

شۇ ئاساستا بـۇ . بىلىۋاالاليمهن  شۇ ئارقىلىق بۇ ماقاله قانداق مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغانلىقىنى.چىقىمهن

بهزىــده پهقهت ئــۆزۈم قىزىقىــدىغان بۆلــۈمنىال . قىلىــمهن ماقــالىنى تولــۇق ئوقــۇش يــاكى ئوقۇماســلىقنى قــارار

مهزمـۇنالر بـار ئىـكهن؟ مهن ئۈچـۈن ئهڭ بـۇ ماقالىـده قانـداق «بولغانـدىن كېـيىن،  ماقالىنى ئوقۇپ. ئوقۇيمهن

قالىـدىغىنى بـۇ  كۆپىنچه ھالدا مېنىڭ ئېسىمده. دېگهن سوئالالرنى سورايمهن» بار نهرسه نېمه ئىكهن؟ قىممىتى

تـېمىالر ئېـسىمگه كهلمىـسه، مهن ئـۇنى  ماقالىنىڭ كىچىك تېمىلىرى بولۇپ، ئـۆزۈم مـۇھىم دهپ ئويلىغـان بهزى

دېمهكچىمهنكـى، مېنىـڭ بـۇ بىـر ماقالىـدىن ئۈنـۈمگه ئېرىشىـشىمده،  .ۇپ چىقىـمهندهرھال يهنه بىر قېتىم ئوقـ

 مهن ھازىر ئـۆز يازمىلىرىمـدا مۇشـۇ ئۇسـلۇبنى. تېمىالر ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدۇ ئۇنىڭغا قويۇلغان كىچىك

دېـگهن تـور  hbetöS/com.meripet.www://http ئهگهر قىزىقىـدىغانالر بولـسا، مېنىـڭ. كـۆپ قوللىنىـۋاتىمهن

 كۇلۇبىدىكى بىلىك ياكى بولمىسا،. قاراپ باقسا بولىدۇ يېزىقى نۇسخىلىرىغا بىر بېتىدىكى يازمىلىرىمنىڭ التىن

  :تۆۋهندىكى ماقالىنى كۆرۈپ باقسىمۇ بولىدۇ

 

http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=17352&extra=page%3D1  

 

يازمىلىرىمنىڭ ئىنتېرنېتتـا كونـا يېزىقتـا چىقىرىلغـان نۇسـخىلىرىدا ئـانچه  مهن ئىشلهتكهن ئۇ ماقاله قۇرۇلمىسى

سېـستىمىلىرىنىڭ  ا يېزىق تور بهتلىرى ئىشلهتكهن بېكهتسهۋهبى، بىر قىسىم كون. ئىپادىلهنمهي قالدى ياخشى

  .بۇ جهھهتته چهكلىمىسى بار ئىكهن
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 دېگهن ژۇرنالالرنىڭ بىـردىن» ئىلى دهرياسى«ۋه » ئاقسۇ ئهدهبىياتى«، »مهدهنىيىتى شىنجاڭ«مهن يېقىندا 

الالردىكى ماقالىلهرنىــڭ ژۇرنــ بــۇ. ھهمــده ئــۇالردىكى بهزى ماقــالىلهرنى ئوقــۇپ بــاقتىم. ســانىغا قــاراپ بــاقتىم

 بهتلىك ماقالىـدىمۇ ناھـايىتى 5ئۇششاق بولغاچقا،  خېتى.  بهتكىچه بولىدىكهن10 بهتتىن 5ئۇزۇنلۇقى ئادهتته 

شـۇڭا مېنىـڭ . ماقالىلهرده ئاساسهن باش تېمىدىن باشقا تېمـا يـوق ئىـكهن لېكىن، بۇ. كۆپ مهزمۇن بار ئىكهن

ماقـالىلهرنى ۋاراقـالپ  بۇ ژۇرنـالالردىكى. ماقالىلهرگه زادىال ئىشلىمىدىماقاله ئوقۇش ئۇسۇلۇم ئۇ  چهت ئهلدىكى

بـۇ «توغرىـسىدا ئېرىـشكهن تهسـىرات ) ئهمهس مهزمـۇنى(كـۆرۈپ، مهن دهسـلهپته بـۇ ماقالىالرنىـڭ كۆرۈنىـشى 

ئىبـارهت بولـدى، يهنـى قايـسى بهتنـى ئاچـسىڭىز، ئۇنىـڭ  دېگهنـدىن» ماقـالىلهر نـېمه دېـگهن زېرىكىـشلىك؟

ــانچهكۆرۈن ــتىم تېلېــۋىزوردا بىــر ئهرهب شــهھىرىنى . پهرقلهنمهيــدىكهن ىــشى باشــقا بهتلهردىــن ئ مهن بىــر قې

بىـرىگه ئوخـشاش، -ھهمـمه ئۆيلهرنىـڭ ياسـىلىش شـهكلى بىـر: ھېسسىياتقا كهلگهن ئىدىم كۆرگهنده ئاشۇنداق

ئىككى ئـابزاس -بىر ىلىرىنىمهن يۇقىرىقى ژۇرنالالردىكى ماقالىلهرنىڭ بهز. ھهممه ئۆيلهرنىڭ رهڭگى ئاق ھهمده

لـېكىن ئۇنـداق . ئىنتـايىن بىلگـۈم بـار ئىـدى قالغان قىسمىدا نـېمه مهزمـۇن بـارلىقىنى. ئوقۇپ بېقىپال زېرىكتىم

لـېكىن، مېنىـڭ . بولسىمۇ پۈتۈن ماقالىنى تولۇق ئوقـۇپ چىقىـش ئۇ. قىلىشنىڭ پهقهت بىرال چارىسى بار ئىكهن

  دېـمهك، كىچىـك تېمىالرنىـڭ ئىـشلىتىلمهسلىكى تۈپهيلىـدىن، مهن بهزى.بولمىـدى ئۇنىڭغا ۋاقتىم ۋه تاقىتىم

  .ئېرىشهلمىدى ماقالىلهردىن پايدىلىنالمىدىم، ھهمده ئۇ ماقالىلهرمۇ ئهسلىده كۆزلىگهن ئۈنۈمگه

 

تۈگىتىـپ بواللمـاي، ئهته داۋامىنـى ئوقۇمـاقچى  يۇقىرىقى ژۇرنالالردىكى ماقالىلهردىن بىرهرىنى ئوقـۇپ، بۈگـۈن

قويمىغــان ئهھۋالــدا، تۈنۈگــۈن كهلــگهن يېرىنــى تېپىــشمۇ ئــانچه ئاســان  سا، قهلهم بىــلهن بهلــگه ئــۇرۇپبولــ

  .ئهمهسكهن

 

ماقـالىلهر كالىفورنىيىنىـڭ سـان  - يۇقىرىقى بىلهن سېلىشتۇرغاندا، مهن كۆرىـدىغان ئىنگلىـز تىلىـدىكى كىتـاب

 خىــل اليىھىــده 10ىناغــا قارىــسىڭىز ئــۇالر  ب10يهردىكــى  بىــر: فرانسىــسكو شــهھىرىدىكى بىناالرغــا ئوخــشايدۇ

ســان فرانسىــسكوغا ســاياھهتكه كهلگهنــلهر ئاشــۇ بىنــاالرنى . ســىرالنغان  خىــل رهڭــده10ســېلىنغان، ھهمــده 

  پهن-ئهگهر سىز ئامېرىكىـدا نهشـر قىلىنغـان ئىجتىمـائىي . خېلى ھۇزۇرلىنىپ قايتىشىدۇ كۆرۈشنىڭ ئۆزىدىنال

چوقـۇم بىـر كىچىـك تېمـا   بهتكىـچه بولغـان ئارىلىقىـدا3مۇ، ئۇنىڭ بىر بهتتىن كىتابلىرىنى ۋاراقالپ كۆرسىڭىز

سهپهرگه ئوخشاتساق، كىتـابتىكى كىچىـك تـېمىالر   ماقاله ئوقۇشنى بىر-ئهگهر بىز كىتاب . بارلىقىنى بايقايسىز

يهرگه قانـداق سىز بىر كىتـابنى ۋاراقـالپ، ئـۆزىڭىز بارمـاقچى بولغـان  .خۇددى بىر يول خهرىتىسىگه ئوخشايدۇ

  .بىلىۋاالاليسىز مېڭىشنى ئاسانال

 

بـۇ ئۇسـۇلنى كىتـاب ۋه . بېقىشىنى سـورايمهن مهن ئۇيغۇر يازغۇچىالرنىڭ كىچىك تېما قويۇش ئۇسۇلىنى سىناپ
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مهسىلهن، ئهگهر بىـر ھېكايىـدىكى . رومانالردا ئىشلهتسىمۇ بولىۋېرىدۇ ماقالىلهردىال ئهمهس، مېنىڭچه ھېكايه ۋه

، »ۋهقه قهشـقهردىكى. 1«ئاقسۇ ۋه ئۈرۈمچى قاتارلىق جايالرنى ئۆز ئىچىـگه ئالـسا، ئۇنىڭغـا  شقهر،ۋهقهلىك قه

كىچىـك تېمـا . بولۇۋېرىـدۇ دېگهنـدهك تېمىالرنـى قويـسا» ئۈرۈمچىدىكى تـوي. 3«، »ئاقسۇدىكى ئوقۇش. 2«

ېكىن، ئهگهر ئـۇ ماقـالىنى لـ. تهسىر يېتىـشى مـۇمكىن قويۇش بىلهن ماقالىنىڭ يول قويۇلغان ئۇزۇنلۇقىغا ئازراق

ماقالىنىڭ  قىلىپ، قۇربان ئىككى ئابزاسنى-شۇڭا بىر. ئۈنۈمى نۆل بولىدۇ باشقىالر ئوقۇمىسا، ئۇنىڭ ئېرىشكهن

قىلىـشنىڭ قىممىتـى يـۇقىرى  تۈزۈلمىـسىنى ياخـشى اليىھىـلهش ئـارقىلىق، تېخىمـۇ كـۆپ ئوقـۇرمهنلهرنى جهلـپ

  .بولىدۇ

  جۈملىنى قىسقا ئېلىش .2

ــۈملىنى ق ــسىدىكىج ــق توغرى ــدىكى يېزىقچىلى ــېلىش ئامېرىكى ــسقا ئ ــۆپ  ى ــابالردا ئهڭ ك ــارلىق دهرس ۋه كىت ب

 ماقالىلىرىـدا بولـسۇن، يـاكى - پهن كىتـاب -مهيلـى تهبىئىـي  شـۇنداقال ئامېرىكىنىـڭ. تهكىتلهنگهن بىر ئىش

 ، ئۇيغۇرالرنىــڭلــېكىن. ماقالىلىرىــدا بولــسۇن، ئىنتــايىن ئومۇمالشــقان بىــر ئىــش  پهن كىتــاب-ئىجتىمــائىي 

بـۇرۇن بىـر ئـامېرىكىلىق  مهن بۇنىڭدىن بىـرهر يىـل. يازمىلىرىدا بۇ جهھهتته ناھايىتى ئېغىر مهسىله بار ئىكهن

ئۇ ماقالىنىڭ بىر يېرىـده ژۇرنـال . بهرگهن ئىدىم تونۇشۇمغا بىر ئۇيغۇرچه ماقالىنى ئىنگلىزچىغا تهرجىمه قىلىپ

يهنـى يېـرىم بهتلىـك بىـر . تا چېكىتـتىن جهمئىـي ئـۈچىال بـار ئىـكهنئابزاسـ بېتىنىڭ يېرىمىنى ئىگىلىگهن بىـر

 ئېلىـپ» ئومۇميۈزلـۈك ئوپېراتـسىيه«مهن ئـۇ مهزمـۇن ئۈسـتىده بىـر . جۈمله سۆز بار ئىكهن 3 ئابزاستا جهمئىي

بولـسا، ئۇنىـڭ  جـۈمله بۇنـداق ئـۇزۇن.  جۈمله سۆز قىلىپ تهرجىمه قىلدىم30-20 جۈمله سۆزنى 3بېرىپ، ئۇ 

شۇنىڭ بىـلهن . ئاللىقاچان ئۇنتۇلۇپ بولىدۇ سىنى ئوقۇپ بولغۇچه، ئالدىنقى قىسمىدىكى مهزمۇننى ئادهمئاخىرى

ئهگهر سـىز بىـر . قايتـا ئوقۇشـقا تـوغرا كېلىـدۇ-كىرگۈزهلمهي، ئـۇنى قايتـا ئۇ بىر جۈملىنىڭ مهزمۇنىنى كاللىغا

مهن » ئــۆزىڭىزدىن-هريانىــدا ئــۆزپۈتــۈن يېــزىش ج. بولــسىڭىز، ئوقــۇرمهنلهرنى بۇنــداق قىينىمــاڭ يــازغۇچى

ئىمكـان قهدهر . سـوراپ تـۇرۇڭ دهپ» ئوقۇرمهنلهرگه ئهڭ يۇقىرى دهرىجىده ئوڭايلىق تۇغدۇرۇپ بېرىۋاتىمهنمۇ؟

شــۇڭا يۇقىرىقىــدهك ئورۇنــسىز . ئىــشالر بهك كــۆپ كــالال ئىــشلىتىدىغان. ئوقۇرمهنلهرنىــڭ مېڭىــسىنى ئاســراڭ

تېخىمۇ مۇھىمى، جۈمله بهك ئۇزۇن بولۇپ كهتسه، ئۇ . ساقلىنىش كېرهك ئىسراپچىلىقتىن ئىمكانىيهتنىڭ بېرىچه

  .ئۈنۈمگه ئېرىشهلمهيدۇ ھهرگىزمۇ كۆزلىگهن

  ئاددىي سۆزلۈكلهرنى ئىشلىتىش .3

لـېكىن، . سـۆزنىڭ مهنىـسى ئوخـشاش دېـگهن» ئىجـازهت ئـېلىش«بىلهن » رۇخسهت سوراش«ئۇيغۇرچىدىكى 

لـېكىن، . بـالىلىرىمۇ چۈشىنهلىـشى مـۇمكىن سـىنىپىنىڭ-1دېگهن سـۆزنى باشـالنغۇچنىڭ » رۇخسهت سوراش«
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كىتـاب . تولۇقسىزغا چىققاندا ئاندىن چۈشـىنىدىغان بولۇشـى مـۇمكىن نى بولسا ئوقۇغۇچىالر» ئىجازهت ئېلىش«

 كى كىشىلهرنىڭ سانى نوپۇسنىڭئۇنىڭ ئوقۇرمهنلىرىنىڭ كىملهر ئىكهنلىكى، شۇ سهۋىيىدى ۋه ماقاله يازغاندا،

ئۇيغـۇرالر نهشـر قىلغـان  مهن. قانچىلىك نىسبىتىنى ئىگىلهيدىغانلىقى توغرىـسىدىمۇ ئوبـدان ئـويلىنىش كېـرهك

مهزمۇنىـدىن قارىغانـدا، ئۇالرنىـڭ . كـۆردۈم  ئهسـهرلهردىن بىـر قىـسمىنى-ناھايىتى ياخشى مهزمۇنلـۇق كىتـاب 

خهلق دائىرىسىده مهجبۇرى ئۆگىنىش ماتېرىيالى سـۈپىتىده ئوقۇشـقا  ۈتۈنبهزىلىرى، ئهگهر ئىمكانىيهت بولسا، پ

 بهزىلىرىنىـڭ تىلـى ئىنتـايىن مـۇرهككهپ بولـۇپ، بهزىـده ئاپتورنىـڭ نـېمه دېمهكچـى لـېكىن،. ئهرزىيـدىكهن

  .ئىكهنلىكىنى چۈشىنىش قىيىن ئىكهن

 

 ئېلىـپ بېرىۋاتقـان ئىنتېرنېتتىكـى بىـر باشـقا بىـر زىيـالىي ئارىـسىدا ئۆتكهنده مېنىڭ بىر تونۇشۇم ئۆزى بىـلهن

 ئۇ تونۇشۇمغا بولغان ھۆرمىتىمنىـڭ كـۈچى بىـلهن بىـر ئـاز. بېقىشىمنى تهكلىپ قىلىپتىكهن مۇنازىرىنى كۆرۈپ

پهلـسهپىلىك مهسـىله ئۈسـتىده  لېكىن، مۇنـازىره بىـر. ۋاقىت چىقىرىپ، ئۇ مۇنازىرىنى ئوقۇپ بېقىشقا تىرىشتىم

يهنـى، ئـۇ .  كىمـۇ بارمـاپتۇ50چـېكىلىش سـانى  شۇڭا ئـۇ بىـر تېمىنىـڭ. هپ ئىكهنبولۇپ، تىلى بهكال مۇرهكك

دهۋاتقـان  مهن ئـۇالر. مۇنازىرىلىـشىۋاتقان ئاشـۇ ئىككـى تهرهپنىـڭ ئـۆزى ئىـكهن تېمىنى چېكىدىغانالر ئاساسهن

سـىناش  ۋىيهبۇنـداق سـه. ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭمۇ چۈشىنىۋاتقانلىقىغا ئانچه ئىـشهنگۈم كهلمىـدى بهزى گهپلهرنى

ھـاجىتى؟ ئـۇنى بىـر ئىلمىـي  مۇنازىرىلىرىنى بـارلىق ئـادهملهر كىرىـدىغان تـور بېتىـده ئېلىـپ بېرىـشنىڭ نـېمه

ساھهسىده مۇنازىره ئېلىـپ بارىـدىغان بىـر مـۇنبهر  ياكى بولمىسا ئۆز كهسپىي. تهتقىقات يىغىنىدا قىلىش كېرهك

  ندا ئۇنىڭ نېمه قىممىتى بار؟ئۇنداق قىلمىغا .قۇرۇپ، شۇ يهرده ئېلىپ بېرىش كېرهك

 

-12ئاينىـڭ -4يىلـى -2008(مهن بۈگـۈن . قىممهتلهرنـى قانـداق يېـزىش مهسىلىـسى يهنه بىر ئىش، سـانلىق

  )كۈنى

http://www.census.gov/main/www/popclock.html  

بـۇ سـان توختىمـاي ( ئىـكهن 6660904010ئـۇ   تور بېتىدىكى دۇنيا نوپۇسىنىڭ سـانىغا قـاراپ باقـسام،دېگهن

ئهگهر سىز بىر چوڭ يىغىندا بىـر نهرسـه ئوقۇۋېتىـپ، ئـۇ . بېقىڭ بۇ ساننى بىر ئوقۇپ). ئۆزگىرىپ تۇرىدىكهن

  ۋاقىـت كېـتهر؟ ئۇيغـۇرچهچىقىپ قالسا، ئۇنى توغرا ئوقۇش ئۈچۈن سىزگه قانچىلىـك نهرسىده يۇقىرىقى سان

. بىـلهن يېزىلىـدىكهن يـاكى بولمىـسا پۈتـۈنلهي سـۆز. ماقالىلهرده سانلىق قىممهتلهر يۇقىرىقىدهك يېزىلىدىكهن

 خانىلىق سـانغا بىـردىن 3يهنى، ھهر . يېزىلىدۇ  دهپ6,660,904,010ئىنگلىزچه ماتېرىيالالردا يۇقىرىقى سان 

-3پهش مىليـوننى، -2پهش مىڭنـى، -1ئالـدىغا قـاراپ ماڭـسىڭىز،  نساننىڭ ئارقا تهرىپىـدى. پهش قويۇلىدۇ

مىلياردقـا  6.7شۇڭا سىز ھېچ قانداق ئاۋاره بولمايال ھازىرقى دۇنيا نوپۇسـى . كۆرسىتىدۇ پهش بولسا مىلياردنى

 12،345$بولـسىمۇ، ئـۇ ئىنگلىزچىـدا   سوم پـۇلىڭىز بـار12345سىزنىڭ . يېقىن ئىكهن، دېگهننى بىلىۋاالاليسىز
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مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئىنگلىز تىلىـدىكى . دېگهننى ئىپادىلهيدۇ » دولالر«ئهڭ ئالدىدىكى بهلگه . دهپ يېزىلىدۇ

 ھهممه نهرسه ئوقۇرمهنلهرنىڭ ئىشىنى ئاسان قىلىـش ۋه ئهڭ يـۇقىرى ئۈنـۈمگه ئېرىـشىش كىتاب ۋه ماقالىلهرده

  .ئۈچۈن اليىھىلهنگهن بولىدۇ

 

ــم بېــرىش ب ــسۇن،مهيلــى باشــقىالرغا بىلى ــۆز  ول ــاكى ئ ــسۇن، ي ــتىش بول ــاتىنى بېيى ــۋى ھاي باشــقىالرنىڭ مهنى

بولسۇن، بۇ مهقسهتلهرگه يېتىشنىڭ ئالدىنقى شهرتى، يازغان نهرسىسى باشقىالرنى  سهۋىيىسىنى نامايان قىلىش

 نهرسـىنىڭ ھـېچ بىـر ئهگهر باشقىالر ئوقۇمىسا، يازغان. قىلىش، يازغان نهرسىسىنى باشقىالرغا ئوقۇتۇش جهلپ

ئاشـۇ سـهۋىيىگه يېتىـپ . يهتـمهك بهك تهس بىـر كىتـاب يازااليـدىغان سـهۋىيىگه. ئۈنۈمى ۋه قىممىتى بولمايـدۇ

شـۇنداق بولغاچقـا، . كىتاب يېزىـپ نهشـر قىلـدۇرماق تېخىمـۇ تهس بولغاندىن كېيىن، ھازىرقى شارائىتتا بىرهر

 ئهگهر بىـر مهنىنـى. ىدىل تـالالش كېـرهكئىشلهتكهن سۆزلۈكلهرنى ئىنتـايىن ئهسـتاي ھهر بىر جۈملىنى يازغاندا

شۇ ئـارقىلىق كىتـاب  . بولسا، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئهڭ ئاددىيسىنى تالالش كېرهك5-4ئىپادىلهيدىغان سۆزدىن 

  .ۋه ماقالىدىن ئهڭ زور ئۈنۈمگه ئېرىشكىلى بولىدۇ

 

نهرسـىنى يېزىـپ  نـداق بىـرخهۋىرى بارالر بولـسا، مۇشـۇ يازمامنىـڭ ئاخىرىـسىغا ئىنكـاس تهرىقىـسىده مۇ ئهگهر

ــساڭالر ــۈرگهن،: قوي ــده ھــازىر باشــالنغۇچنى پۈتت ــۇر نوپۇســى ئىچى ــۇقنى  ئۇيغ ــۈرگهن، تول ــسىزنى پۈتت تولۇق

نىــسبىتى قانچىلىــك؟ ئۇالرنىــڭ ســانىچۇ؟ يــازغۇچىالر مۇشــۇ  پۈتتــۈرگهن ۋه ئــالىي مهكتهپنــى پۈتتۈرگهنلهرنىــڭ

  يازمـاقچى بولغـان مهزمـۇن، سـهۋىيه ۋه ئىـشلىتىدىغانئايدىڭالشتۇرۇۋېلىپ، شـۇ ئاساسـتا نهرسىلهرنى چوقۇم

  .بولمىسا كۆزلىگهن مهقسهتكه يېتهلمهيدۇ. سۆزلهرنى تاللىشى كېرهك

  پايدىلىنىش ۋه جهدۋهللهردىن رهسىم .4

 .دېـگهن بىـر سـۆزى بـار» بىـر سـۈرهتنىڭ مىـڭ سـۆزگه بـاراۋهر قىممىتـى بـار«تىلىدىكىلهرنىڭ  ئىنگلىز

نهرسـىلهرنى كـۆپ   ماقالىلىرىـدا رهسـىم ۋه جهدۋهل قاتـارلىق- پهن كىتـاب -ىـي ئامېرىكىـدا يـالغۇز تهبىئ

بۇ ئىـش ھـازىر بىـر رهسـمىي . شۇنداق  ماقالىلىرىدىمۇ ھهم- پهن كىتاب -ئىشلىتىپال قالماي، ئىجتىمائىي 

ئۇنىـڭ . دهپ ئاتايـدۇ» ئـارقىلىق ئـۆگىنىش قـوراللىرى كـۆرۈش«پهن بولۇپ شهكىللهنگهن بولۇپ، ئـۇنى 

رهســىم بىــلهن چۈشــهندۈرىدىغان بىــر تارمــاق بــار بولــۇپ، ئــۇنى  ىــده ئىجتىمــائىي پهن ئۇقــۇملىرىنىئىچ

تهتقىقـات . دهپمۇ ئاتايدۇ» ئۇقۇم خهرىتىسى«بهزىلهر ئۇنى . دهپ ئاتايدۇ »رهسىملىك تهشكىللىگۈچىلهر«

 جهريـانى ئۈچـۈنئاساسالنغاندا، رهسىملىك تهشكىللىگۈچىلهر ھهممه كهسىپتىكى ئـۆگىنىش  نهتىجىلىرىگه

جهھهتـته  پايدىلىق بولۇپ، ئۇنىڭ رولى ئوقۇش، چۈشىنىش ۋه بىلىدىغان سـۆزلۈكنىڭ سـانىنى ئاشـۇرۇش
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بىــلهن، ئوقۇۋاتقــان  كىــشىلهر رهســىملىك تهشــكىللىگۈچىلهرنىڭ يــاردىمى. ھهممىــدىن كۈچلــۈك بولىــدۇ

هس مهزمـۇنالرنى ئاسـانال پهرق مـۇھىم ئهم مهزمۇننىڭ ئارقىسىدىكى ئۇقۇمنى ئاسان چۈشىنىۋاالاليدۇ، ھهمده

قورالـدىن قانچىلىـك كـۆپ پايـدىالنغانلىقىنى كـۆرۈۋېلىش ئۈچـۈن،  ئامېرىكىلىقالرنىڭ بۇ خىـل. ئېتهلهيدۇ

 قېرىنداشـالرنىڭ تۆۋهنـدىكى تـور بېـتىگه ئۇلىنىـشىنى قويـۇپ قويغـان كىتـابنى ئـۆز مهن ئىمكانىيىتى بار

  :پ بېقىشىنى تهۋسىيه قىلىمهنچۈشۈرۈۋېلىپ، ئۇنى بىر ۋاراقال كومپيۇتېرسىغا

http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=17172&extra=page%3D1  

 PDF ېـگهن كىتابىنىـڭد»  ئـادىتى7يـۇقىرى كىـشىلهرنىڭ  ئىش ئۈنـۈمى«بۇ كىتاب كوۋهي ئهپهندىنىڭ 

قويۇۋالغـان قېرىندىـشىمىز  دېـگهن ئىنتېرنېـت ئىـسمىنى «Uyghuronline» شهكلى بولـۇپ، ئـۇنى ئـۆزىگه

  .)كۆپ رهھمهت-سىزگه كۆپتىن(تهمىنلىدى 

 

ئۇنىـڭ بىرىنچىـسىده كىرىـشىپ ئۆگىنىـدىغان . تهييارلىغان ئىككى پـارچه رهسـىم تۆۋهندىكىسى مهن ئۆزۈم

قانـداق  ئىككىنچىسىده بولسا ئادهتنىڭ ئېنىقلىمىـسى ۋه ئۇلنىـڭ. ى چۈشهندۈرۈلگهنخاراكتېر كىشىلهرنىڭ

رهســــىملىك «رهســــىمنى مهن ئىنتېــــرنېتتىن تاپقــــان-1. ۋۇجۇدقــــا كېلىــــدىغانلىقى چۈشــــهندۈرۈلگهن

ئىككىنچـى رهسـىمنى . تهييارلىـدىم گه ئائىت بىر ماتېرىيالدىكى بىر رهسىمگه ئاساسـهن» تهشكىللىگۈچىلهر

ئهپهنـدىنىڭ كىتابىـدىكى بىـر رهسـىمگه ئاساسـهن  لـدىنقى ئىككـى يازمامـدا تونۇشـتۇرغان كـوۋهيبولـسا ئا

تهرىقىـسىده سـىز مۇشـۇ ئىككـى رهسـىمدىكى ئۇقـۇمنى سـۆز بىـلهن  ئهگهر خالىسىڭىز، سـىناق. تهييارلىدىم

ۇرۇپ ئۇنىڭدىن كېيىن ئۆزىڭىز يازغان تېكىـست بىـلهن بـۇ رهسـىمنى سېلىـشت .چۈشهندۈرۈپ يېزىپ بېقىڭ

قالدۇرااليدۇ؟ بۇ  ئوقۇرمهنلهر قايسىسىنى ئوبدانراق چۈشىنىدۇ؟ قايسىسىنى ئېسىده ئاسانراق سىزچه. بېقىڭ

ــاب ــۇپ، كىت ــسالالر رهڭلىــك بول ــدىغان-يهردىكــى مى ــا چىقىرى ــسىمۇ  ژۇرنالالرغ رهســىملهر رهڭلىــك بولمى

 ئىچىـده رهڭلىكلىـرى ناھـايىتى رهسـىملهرنىڭ ژۇرنـالالردا ئىـشلىتىلگهن-ئامېرىكىدىكى كىتاب. بولۇۋېرىدۇ

 .ئاز

 

  

  

 

  .كىرىشىپ ئۆگىنىدىغانالرنىڭ خاراكتېرى: رهسىم1-
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 .ئادهتنىڭ ئېنىقلىمىسى ۋه ئۇنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىشى: رهسىم2-

  ئابستراكت بىلهن خۇالسه قىسىملىرى بولۇش . 5

 ات ئاساسـىدا يېزىلغـان، ئىلمىـي پهن بولسۇن، ئىلمىي تهتقىقـ-ياكى ئىجتىمائىي  مهيلى تهبىئىي پهن بولسۇن

بـۇ . بىردىن خۇالسىسى بولىـدۇ ژۇرنالالردا ئېالن قىلىنىدىغان ماقالىلهرنىڭ ھهممىسىنىڭ بىردىن ئابستراكتى ۋه

. ئىكهنلىكى، نېمىلهر بايـان قىلىنىـدىغانلىقى ھهققىـده بولىـدۇ قىسمىدا بۇ ماقاله نېمه توغرۇلۇق» ئابستراكت«

 .ستراكت قىسمىدىكى سۆزلۈكنىڭ ئهڭ يۇقىرى سـانى توغرىـسىدا چهكلىمىـسى بولىـدۇئاب كۆپىنچه ژۇرنالالرنىڭ

بايـان قىلىنغـانلىقى ۋه بـۇ  ئۇنىڭدا بۇ ماقالىـدا نـېمه. قىسمى بولىدۇ» خۇالسه«ماقالىنىڭ ئهڭ ئاخىرىسىدا بىر 

ۇھىم يهكـۈنلهر مـۇھىم نهتىجىـلهر بىـلهن ئېرىـشكهن مـ تهتقىقات بىلهن ئىزدىنىش ئارقىلىق قولغـا كهلتـۈرۈلگهن

بىـلهن ئوخـشاش » شـىنجاڭ مهدهنىيىتـى«ئـېالن قىلىنىـدىغان ماقـاله ئهمهس،  ئىلمىي ژۇرنالـدا. خۇالسىلىنىدۇ

 مهن. ئۇزۇن ھهجىملىـك ماقـالىلهردىمۇ ئاشـۇنداق ئابـستراكت بىـلهن خۇالسـه قىـسمى بولىـدۇ ژۇرنالغا چىققان

. خۇالسىـسىنى ئوقـۇيمهن  ئۇنىـڭ ئابـستراكتى بىـلهنئۇنداق ئۇزۇن ماقالىلهرنى ئوقۇشتىن بۇرۇن، ئالدى بىلهن

كـۆپىنچه ئهھۋالـدا، كىـشىلهر بۇنـداق . قىلىـمهن ئوقۇماسـلىقنى قـارار-شۇ ئارقىلىق بۇ ماقالىنى تولـۇق ئوقـۇش

تهقــدىردىمۇ، ئهڭ ئاخىرىــدا ئوقۇرمهنلهرنىــڭ ئېــسىده قالىــدىغىنى ئاشــۇ  ئــۇزۇن ماقــالىلهرنى تولــۇق ئوقۇغــان

  .قىسمىدا بايان قىلىنغان مهزمۇنالر بولىدۇ» خۇالسه«قى ئاخىر ماقالىنىڭ ئهڭ

ماقـالىلهرنى   بهتلىـك ۋه ئۇنىڭـدىن ئـۇزۇن5پهرىـزىمچه، ئۇيغـۇر دىيارىـدىكى ژۇرنـالالردا چىقىـدىغان  مېنىـڭ

ئابـستراكت بىـلهن بىـر خۇالسـه قىـسمىنى  شـۇڭا ئۇنىڭغـا بىـر. دهپ قاراشقا بولىدۇ» ئۇزۇن ماقاله«مۇشۇنداق 

  .پايدىسى بار، دهپ ئوياليمهن ويۇشنىڭ ئوقۇرمهنلهر ئۈچۈن زوركىرگۈزۈپ ق
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  ئاخىرقى سۆز .6

كـۈنى، ئۈرۈمچىـدىكى بىـر  يىلـى ياپونىيىـدىكى ئوقۇشـتىن قايتىـپ كېلىـپ ئـۇزۇن ئـۆتمىگهن بىـر-1988مهن 

ن ئـۇ مه. نهرسىلىرىمنى ئېلىۋېلىـشقا بـاردىم ئىككى ساندۇق-مۇالزىمهت ئورنىغا شاڭخهيدىن ماڭدۇرىۋهتكهن بىر

شــۇنىڭ بىــلهن ئــۇ يهرده .  مىنــۇت ئــوتكهن ئىــكهن5دىــن  12يهرگه يېتىــپ بارغانــدا ســائهت چــۈش ۋاقتــى 

ياپونىيىده بۇنداق مۇالزىمهت ئورۇنلىرى چۈشته . ئىشتىن چۈشۈپ كېتىپتۇ ئىشلهيدىغانالر چۈشلۈك تاماق ئۈچۈن

بىــلهن ئــۇ   دهك كىــشىلهر15الغــان مهن ق. ئالمايــدىغان بولغاچقــا، مهن ئۇنــداق بولۇشــىنى بىلمهپــتىمهن دهم

 بولغاندا، ئۇ 2چۈشتىن كېيىن  سائهت.  سائهتكه يېقىن ئۆچىرهت تۇرۇپ ساقلىدىم2يهردىكى بىر كىچىك ئۆيده 

شـۇڭا بىـز . كېـيىن سىياسـىي ئـۆگىنىش بـار بۈگـۈن چارشـهنبه، چۈشـتىن«شىركهتنىڭ بىـر ئـادىمى چىقىـپ، 

ئۆزۈڭنى دۇنيادىكى قهدىمىي «. ئىشقا دهھشهت غهزىپىم كهلدى  بۇمېنىڭ. دېدى» .ئهته كېلىڭالر. ئىشلىمهيمىز

ئۇنداق بولمىـساڭ قانـداق قىالتتىـڭ؟ بىـر ۋاراق قهغهزگه . بىرسى، دهپ ھېساباليسهن مهدهنىيهتلىك ئهللهرنىڭ

مۇشـۇنىڭغا  ئامېرىكىدىكى. دهپ ئويلىدىم» جۈمله سۆز يېزىپ، دېرىزهڭگه چاپالپ قويساڭ بولماسمىدى؟ ئىككى

ئـارام ئالمايـدۇ، ھهمـده ھهر خىـل  خشاش خېرىدارالر تىزىلىپ ساقاليدىغان يهرلهرنىڭ ھهممىسى چۈش ۋاقتىئو

ـــشىنى ناھـــايىتى ـــدارالرنىڭ ئى ـــدىلىنىپ، خېرى ئهڭ كـــۆپ : مهســـىلهن. قواليلىقالشـــتۇرىدۇ ئۇســـۇلدىن پاي

ار قهغهز يۆگهكلىـك چۆگىلهيـدىغان كىچىـك چاقتـا نومـۇرى بـ ئىشلىتىلىدىغان ئۇسۇلنىڭ بىرسـى مۇنـداق، بىـر

كىـرگهن خېرىـدارالر ئالـدى بىـلهن ئاشـۇ نومـۇردىن بىرنـى ئالىـدۇ، ئانـدىن  بولۇپ، بۇنداق ئورۇنغـا كىـرگهن

كهلـگهن  مـۇالزىمهت ئورنىنىـڭ خـادىمى يـاكى نـۆۋىتى. تهييارالنغان ئورۇندۇقتا ئولتـۇرۇپ سـاقاليدۇ خېرىدارالر

سىز شۇ . ئېلىكتىرونلۇق ئېكراندا كۆرۈنىدۇ نومۇر بىر كىچىكنومۇرنى چاقىرىدۇ، ياكى بولمىسا نۆۋىتى كهلگهن 

يـوق، ئارقـا ئىـشىك يـوق، ئـۆچىرهتكه قوشـۇلىۋالىدىغانالر يـوق،  چارچاش. چاغدا مۇالزىمهت پوكىيىگه بارىسىز

دىـمهك ئامېرىكىـدا بىـر كىچىككىـنه ئىـشنى ئـارتۇق قىلىـش ئـارقىلىق، خېرىـدارالرغا  .ھهمـده ئۇرۇشۇشـمۇ يـوق

جهريانـدىن  يۇقۇرىقىدهك بىر مۇالزىمهت جهريـانى بىـر قـاالق. رىجىده ئوڭايلىق تۇغدۇرۇپ بېرىلگهنده يۈكسهك

 .بىر مهدهنىيهتلىك جهريانغا ئۆزگهرتىلگهن

 

 ئىـشلىتىدىغان بىـر نهرسـىنى ياسـاپ چىقىرىـدىغانالر چوقـۇم ئهڭ مـۇھىم ئامىلالرنىـڭ بىرسـى نۇرغۇن كىشىلهر

توغرىسىدا چوڭقۇر بـاش   ئهمهسلىكى-ىنىڭ ئىشلىتىشكه قۇاليلىق ئىكهنلىكى قاتارىدا ئىشلهپ چىقارغان نهرسىس

بـۇنى ئىشلىتىـشكه قۇاليلىـق «چوقۇم بىر قېتىم  مهھسۇالتىنىڭ اليىھىسىنى بېكىتىشتىن بۇرۇن. قاتۇرۇشى كېرهك

تقۇچى يـوق ئهگهر سىز تۇ. بېقىش كېرهك ئىزدىنىپ قاتتىق دهپ» بارمۇ؟ قىلغىلى بولىدىغان يهنه بىرهر تهرىپى

 10،000بۇ ساننى ئىنگلىز تىلىدىكىلهر (مىڭ دانه ساتسىڭىز  10ئىشىكتىن بىرنى ئىشلهپ چىقىرىپ، ئۇنىڭدىن 

 مىـڭ كىـشىنىڭ ھهممىـسىنى بـازاردىن تۇتقـۇچ، مىـخ ۋه 10، ئـۇنى ئالغـان )يازمايـدۇ دهپال يازىدۇ، سۆز بىلهن
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ئـۇ تۇتقـۇچنى  ئهگهر سـىز.  چىقىشىغا توغرا كېلىـدۇسېتىۋېلىپ، ئۇ تۇتقۇچنى ئۆز ئىشىكلىرىگه بېكىتىپ ئۈشكه

 مىـڭ 10كهتمهيدۇ، لـېكىن سـىز ئاشـۇ  ئۆز زاۋۇتىڭىزدىال بېكىتىپ، ئاندىن ساتسىڭىز، سىزگه ئانچه كۆپ ئىش

دۇنيـادا تۇتقـۇچى يـوق ئىـشىك ئىـشلهپ چىقىرىـدىغان . قالىـسىز ئادهمنىڭ نۇرغۇن ۋاقتى بىلهن پۇلىنى تېجهپ

ــوق ــۇن. شــىركهت ي ــسال ســۈپىتىده  ى ۋهمهن ب ــر مى ــده بولغــان ئىــشنى پهقهت بى ئۇنىــڭ ئالدىــدىكى ئۈرۈمچى

بولـسىڭىز،  شـۇڭا سـىز بىـر يـازغۇچى. ئوقۇرمهنلهر يازغۇچىالرنىڭ خېرىدارلىرى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ .دهۋاتىمهن

غـا قويغـان مهن يۇقىرىـدا ئوتتۇرى بىر ماقاله ياكى كىتابنى پۈتتۈرگهندىن كېـيىن، يېتهرلىـك ۋاقىـت چىقىرىـپ،

چۈشىنىشى، ئهسته قالدۇرۇشى ۋه پايدىلىنىـشى ئۈچـۈن مهن  ئوقۇرمهنلهرنىڭ قىزىقىشى،«تهكلىپلهر ئاساسىدا، 

ــرهر ــدىغان يهنه بى ــپ بېرهلهي ــدۇ؟ قىلى ــش بارمى ــڭ» ئى ــپ بېقى ــۇر ئويلىنى ــسىڭىز، . دهپ چوڭق ــۇنداق قىل ش

 دىكى كىتـاب ئوقۇيـدىغانالرنىڭ سـانىنىبولۇپمـۇ ئۇيغـۇرالر ئىچىـ. ئۈنـۈمگه ئېرىشهلهيـسىز بۇرۇنقىدىن ياخـشى

قـاراپ مېڭىـشىغا تېخىمـۇ  كۆپهيتىشكه، شۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى ئىشلىرىنىڭ ياخشىلىنىشقا

  .ياخشى تۆھپه قوشااليسىز

ر ئهمـدى ئوقـۇرمهنلهر توغرىـسىدىمۇ بىـ. پهقهت يـازغۇچىالر توغرىـسىدىال سـۆزلىدىم مهن بـۇ يازمىـدا ھـازىرغىچه

. »ئىزباسـارالر« ئـۇ بولـسىمۇ.  ئۆسمۈرلهرنىڭ يهنه بىـر نـامى بـار-ئۇيغۇرچىدا ياش . ئېغىز گهپ قىالي نهچچه

-ئاكــا ئانىــسى ۋه-ئاساســهن ئاتــا ئــۇالر كىمنىــڭ ئىزىنــى باســىدۇ بىلهمــسىز؟ باشــالنغۇچ مهكــتهپكه كىــرگىچه

سـىڭىلالر -ئانـا ۋه ھهده-هزگىلـده ئاتـابـۇ م. ئۆگىنىـدۇ ھهممه ئىشنى ئاشۇالردىن. ھهدىلىرىنىڭ ئىزىنى باسىدۇ

باشــالنغۇچ مهكــتهپكه كىرىــپ ئوقۇشــنى . جهھهتــته ئۈلگىلىــك رولىنــى ئوينايــدۇ ھهر بىــر بــاال ئۈچــۈن ھهمــمه

لـېكىن  .ئانىالرنىڭ بالىلىرىغا بولغـان ئۈلگىلىـك رولـى تهدرىجىـي ئـاجىزالپ ماڭىـدۇ-كېيىن، ئاتا باشلىغاندىن

ناھـايىتى كىچىـك ۋاقتىـدىال ياخـشى  ا كىتاب ئوقۇشتا سىز بالىڭىزغـا بـالىڭىزشۇڭالشق. ھهرگىز يوقاپ كهتمهيدۇ

بـالىڭىز ئۆيـده كىتـاب ئوقۇسـۇن، سـىز «دېگهنلىك، ھهرگىزمـۇ  «بالىڭىز كۆپ كىتاب ئوقۇسۇن«. ئۈلگه بولۇڭ

 رغـائهگهر سىز بالىڭىزغا ئاشـۇنداق تـۇزۇم چىقارسـىڭىز، يـاكى ئۇال. دېگهنلىك ئهمهس «ئولتۇرۇشقا بېرىۋېرىڭ

ــسىز ــان بولى ــسىزلىك قىلغ ــا ئادالهت ــىز بالىڭىزغ ــسىڭىز، س ــۇنداق تهلهپ قوي ــشى. ئاش ــانچه ياخ ــۇ  ئ ئۈنۈمگىم

. ھهرگىز بالىڭىزدىن ئۈمىـد كـۈتمهڭ شۇ نهرسه ئېسىڭىزده بولسۇنكى، ئۆزىڭىز قىاللمىغان ئىشتا. ئېرىشهلمهيسىز

 . موھتاجبولۇشىغا» باشالمچى يول«ئانىالرنىڭ ياخشى -ئاتا» ئىزباسارالر«

مهنبهسىنى ئهسكهرتكهن ھالدا باشقا تـوربهتلهرده ئـېالن قىلـسىڭىز  بۇ ماقالىنى ھېچ كىمدىن رۇخسهت سورىماي

 .بولۇۋېرىدۇ


