
 ئانا تىلغا قانچىلىك ھەسسە قوشااليمىز؟

مەخمۇتجان لىتىپ

 

- ئايدا ئىزدىنىش تورىدا ئېالن قىلىنغان بولۇپ، بەزى جايلىرىنى6- يىلى 2013: بۇ يازمىنىڭ ئەسلى ئىالۋە
قىسقارتىش، ئازغىنە مەزمۇن تولۇقالش ۋە ئازىراق ئۆزگەرتىش ئارقىلىق قايتا يولالندى. مەخسەت، ئانا تىلغا بولغان

سەزگۈرلىكىمىزنى يۇقىرى كۈتۈرۈشكە چاقىرىق قىلشتىن ئىبارەت.

 بۇ يازما ئانا تىل دۇچ كەلگەن خىرىس، بىزنىڭ ئانا تىلدىكى سەۋىيىمىز زادى قانچىلىك ۋەئۇنىڭغGا قانGGداق كونكGىرىت
. بGGەزى ھۆكGGۈم ۋە بايانالرغGGا تەپسGGىلىلGGدىچارە قوللىنىش قاتارلىقالر ھەققىدە سوبىكتىپ كۆزقاراشالر ئوتتۇرىغا قويۇ

سىتاتىستىكىلىق مەلۇماتالرنى كۆرسۈتۈش مۇمكىن بولسىمۇ، بۇنداق ئىشلەش مەخسۇس بىر ئىلمىي تېمىغا ئۆزگGGۈرۈپ
كىتىGدىغانلىقى، شGۇنىڭ ئۈچGۈن زور ۋاقىت ۋە ئىنچىكGە ئەمگGەك تەلGەپ قىلىGدىغان بولغاچقGا بGۇ يGازمىنى يېزىشGتا

. يەنە شۇنى ئەسGGكەرتىپ قويۇشGGۇم كGGىرەككى، بGGۇىلمىدىھۆكۈملەردىن كىيىنكى پاكىت ۋە مىسالالرنى تولۇق كۆرسىت
يازما »ئانا تىل« ھەققىدىكى يازما بولىشىغا قارىمGاي بGەزى گىراممGاتېكىلىق ۋە ئىمال جەھەتلGەردە خاتGالىقالر كGۆپ

غەيرى رەسمىيئۇچۇرىشى مۇمكىن. بۇ سەۋەپلەردىن ئوقۇرمەنلەرنىڭ ئۆزرەمنى قوبۇل قىلىشلىرىنى، بۇ يازمىنى پەقەت 
  سۈپىتىدە كۆرۈپ، ئەسلى تېمىغا نىسبەتەن قىمەتلىك پىكىرلىرىنى بىرىشلىرىنى سورايمەن!بىر يازما

 غېرىپالشقان ئانا تىل

ئانا تىلنى قوغداش ۋە تىرىلدۈرۈش ھازىرقى زىيالىيالرنىڭ ئەڭ مGGۇھىم كۈنتGGەرتىپلىرىنىڭ بGGىرى بولىشGGى كGGېرەك دەپ
قارايمەن. چۈنكى تىل بىر مىللەت مەۋجۇتلۇقىنىڭ ئەڭ ئاساسىي ئامىللىرىدىن بىرى.

يىگىرمە-ئوتتۇز يىلالر ئىلگىرى ۋەتىنىمىزدە ئوتتۇرا-باشالنغۇچ مائارىپىدا ئانا تىل ئاساسلىق ئورۇنGGدا تGGۇرۇپ كەلگGGەن.
-يىللىرىنىڭ ئاخىرىغا كەلگۈچە تەخمىنەن يGىرىم ئەسGىر ۋاقىت ئىچىGدە90-يىللىرىدىن تاكى 50ئالدىنقى ئەسىرنىڭ 

ئۇيغۇر مائارىپ تىلى ئۇيغۇر تىلىدا بولۇپ ئانا تىلدا ئوقۇغان كىشىلىرىمىز ئىچىدىن ئاجGGايىپ پاسGGاھەتلىك تGGەرجىمانالر
چىققان ئىدى. مەسىلەن، خەنلەرنىڭ كىالسسىك ئەسەرلىرىدىن »سۇ بويىدا«، »قىزىل راۋاقGGتىكى چGGۈش« قاتGGارلىق
ناھايىتى مول سۆز بايلىقى تەلەپ قىلىدىغان قەدىمى ئەسەرلەرنى ئاجايىپ پاساھەت ۋە باالغەت بىلەن ئۇيغGGۇر تىلىغGGا
تەرجىمە قىلىپ بۇ كىالسسىك ئەسەرلەرنى يۇقىرى بەدىيلىكتە بىزگە سۇنالىغان. مانا بۇ ئانا تىلدا مائGارىپ تەربىيسGى
ئالغان ئۇيغۇرالرنىڭ ئانا تىلىمىزغGا نGە قGەدەر پىششGىق ئىكGەنلىكىنى، ئۇيغGۇر تىلىنىGڭ بGەدىئىيلىكى ۋە ئىپادىلGەش
ئۇسۇلىنىڭ ھېچقانداق تىلدىن قېلىشمايدىغانلىقىنى ئىسپاتالپ بەرگەن ئېدى. بۇ يەردە تەكىتلىمەكچى بولغGGان يەنGGە
بىر تەرەپ شۇكى، يات تىلنى ياخشى ئىگەللەش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئانا تىلغا پىششىق بولۇش كېرەكلىكى، ئانا تىلGGدا
مائارىپ تەربىيسى كۆرۈپ تۇرۇپمۇ باشقا يات تىلالردا ئۇالردىنمۇ يۇقىرى سGەۋىيەگە يىGتىش مGۇمكىن ئىكGەنلىكى بGىر

پاكىت ئىدى. 



بۈگۈنكى كۈنگە كەلگەندە ۋەتەن ئىچىدىكى چەكتىن ئاشقان ئاسمىالتسىيە سىياسىتى، ۋەتەندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ قىGGل
ئۈستىدىكى ھايات-مامGاتلىق جىGددىىي ۋەزىيىGتى، ۋەتGەن سGىرتىدىكى ئازغىنGە ئۇيغۇرالرنىGڭ دۇنيانىGڭ ھەرقايسGى
جايلىرىغا تارقىلىپ كېتىشى سەۋەبىدىن ئانا تىلىمGىز ئىتىبارسىزلىشىشGقا، ھايGاتىمىزدىن بGارا-بGارا چىقىپ كېتىشGكە
باشلىدى. ئGەڭ ئېچىنىشGلىق بولغىGنى، ئۇيغGۇر تىلىGدا مائارىپنىGڭ پۈتۈنلGەي دىگGۈدەك ئۈزۈلGۈپ قېلىشGى. مائGارىپ
ساھەسىدىال ئەمGەس خGەلق ئارىسGدىمۇ ئۇيغGۇر تىلىمىزنىGڭ بويGنى پۈكGۈك قالGدى. ھەرقايسGى دۆلەتتGە چېچىلىپ
ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر  نىڭ ئانا تىلغا بولغGGان سGGەزگۈرلىكى يىتGGەرلىك بولمىغGGانلىقى تۈپەيلىGGدىن ئىككىنچى، ئGGۈچىنچى
ئەۋالت ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ئانا تىلىدا سۆزلىشەلمەسلىكى كىشىنى ئېچىندۇرىدۇ. چەت ئەلGدە مائGارىپ تىلى ۋە مGۇھىت
تۈپەيلىدىن بارا-بارا چوڭ بولىۋاتقان باللىرىمىزنىڭ تىلى ئۇيغۇرلۇقتىن نېسىۋىسىنى ئااللمGGاي قېلىۋاتىGGدۇ. ئۇيغۇرالرنىGGڭ
تۈركىيەدە بىر قەدەر توپلىشىپ ئولتۇراقالشGقان بولىشGى، باشGقا جGايالردىكى ئۇيغۇرالرنىGڭ بولسGا تۈركلەرگGە بولغGان
يېقىنلىق تۇيغۇسى ۋە شۇ يەردىكى تۈركلەر بىلەن ئارلىشىشى ، تۈركچە فىلىم ۋە تېلىۋېزىيە تىياتۇرلىرى… دېگەنGGدەك

ئامىلالر تۈپەيلىدىن ۋەتەن سىرتىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ تۈرك تىلغان ئېغىش خاھىشى كۆرىلىشكە باشلىدى. 

شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، بۇ تىل يالغۇز مائارىپ ۋە تۇرمۇشتا غېرىپلىشGىپ قېلىۋاتقGان بولماسGتىن ئۇيغGۇر ئGەدەبىيات-
سەنئەت ساھەسىدىمۇ كۈچىنىڭ بارا-بGارا ئاجىزالشGقا باشGالۋاتقانلىقىنى بGىر پGاكىت دىيىشGكە بولىGدۇ.ئGەدەبىيات-
سGGGGGGەنئەت چGGGGGGوڭ بGGGGGGىر تېمGGGGGGا بولغGGGGGGانلىقى ئۈچGGGGGGۈن بGGGGGGۇ يGGGGGGەردە توختالمايمGGGGGGەن.

ئانا تىلدىكى سەۋىيە 

بGىر تىلGنى بىلىشGنىڭ تGۆۋەن سەۋىيىسGى مەخسGەت ئۇقتGۇرۇش بولسGا يۇقGىرى سەۋىيىسGى شGۇ تىلGدا )پاسGاھەت
ۋەباالغەتلىك(يۇقىرى سەۋىيەدىكى سۆھبەتلەرنى قىلىش، زامGانىۋى، كەسGپىي بىلىملGەرنى ئېغGىزاكى ۋە يېزىقتGا راۋان
ئىپادىلەش، ئىلمىي ماقالىلەرنى شۇ تىلدا يېزىش ۋە كۆرۈپ چۈشىنىش ئىختىدارى بولGGۇپ ھىسGGابلىنىدۇ. تىGGل بىلGGەن
پىكىر باغلىنىشلىق بولۇپ، سۆزدىكى رۇشەنلىك پىكىردىكى رۇشەنلىكنى ئGەكىس ئGەتتۈرۈپ بىرىGدۇ.» بGىر ئادەمنىGڭ
گەپلىرى تەكرار، تىلى ئېغىر ھەم چۈشىنىكسىز، ئGۆز-ئGGارا باغلىنىشسGىز ۋە تGۆۋەن سGەۋىيەدە بولسGGا ئۇنىGڭ زىھGنىمۇ
شۇنداق« دىگەن ئىكەن قايسى بىر دانىشمەن. بۇ مەنىGدىن، تىGل يGالغۇز ئاالقGە قGۇرالى ئەمGەس، تەپGەككۇر قGۇرالى

دىيىلىدۇ، شۇڭا تىلنىڭ قانداق بولىشى تەپەككۇر بىلەن بىۋاستە مۇناسىۋەتلىك. 

 كۆرۈپ باقايلى: ئەمدى بىز بىر ئۇيغۇر بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن بۇ تىلدا سەۋىيىمىز زادى قانچىلىك؟

 سۆز بايلىقىمىز قانچە كۆپ بولسا بىراۋغا مەخسGGىدىمىزنى شGGۇنچە راۋان،. ئۇيغۇر تىلىدا مەخسەت ئۇختۇرۇش:1
توسالغۇسىز ۋە چۈشىنىشلىك قىلىپ ئىپادىلەشتە قىينالمايمىز؛ ئەكسىچە، سۆز بايلىقىنىGڭ زىيGادە تGۆۋەنلىكى بەزىGدە
ئوخشاش تىلدىكى ئىككى ئادەمنىڭمۇ ئۆز-ئGارا چۈشىنىشمەسGلىكىنى كGەلتۈرۈپ چىقىرىشGى مGۇمكىن. بGىر تىلنىGڭ

سۆزلۈكلىرىنى تەخمىنەن ھالدا

( تۇرمۇشتا ئىشلىتىلىدىغان ئەڭ تۆۋەن سەۋىيەدىكى سۆزلەر1

( خىزمەت ۋە ئاالقىگە چېتىلغانئوتتۇرا دەرىجىلىك سۆزلەر2

( كەسپىي، تارىخى ئۇقۇم ئاتالغۇالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يۇقىرى دەرىجىلىك سۆزلەر3

 دەپ ئۈچ كاتىگورىيەگە ئايرىۋېلىشقا بولىدۇ. ئەڭ تۆۋەن سەۋىيدىكى سۆزلەر مەكتەپ يېشىغا توشقىچە تىGGل سGGاھىبى
تەرىپىدىن تەبىئي ئىگەللىنىدىغان سۆزلەر؛ ئوتتۇرادەرىجىلىك سۆزلەر بولسا بەلگىلىك مائGارىپ ۋە ئىجتىمGايى مGۇھىت
جەرىيانىدا تەدىرىجىي ئىگەللىنىدىغان سۆزلەر؛ يۇقىرى دەرىجىلىGك سGۆزلەر بولسGGا مەخسGۇس كەسGGىپ ئىگىللGGىرى،

يازغۇچى- شائېرالر ساھىپ بولغان سۆزلۈكلەردۇر.



 ئەمدى، كۆپىنچىللىرىمىز يازغۇچى، شGائېر بولGۇپ كەتمىگGەن تGەختىردىمۇ ھېچ بولمىغانGدا ئوتتGۇرا سGەۋىيەدە سGۆز
بايلىقى توپلىغان بولۇشىمىز ئەقىلگە مۇۋاپىق بولىشى كىرەك ئىدى. ھالبۇكى، ئەبجەشلىشGىپ كىGتىپ بارغGان سGۆزلەر
بىلەن، )قوللىرىنى يۆگەپ، دوللىرىنى قورۇپ( مەخسەت ئىپادىلەشGتە قىيلىGنىپ كىتىۋاتقGان، گاچىلىشGىپ قېلىۋاتقGان
كۆپىنچGە كىشGىللىرىمىزگە قGاراپ، سGۆز بايلىقىمىزنىGڭ ھەقىقەتGەن تۆۋەنلGەپ كەتكGەنلىكىنى، ئGۆز ئانGGا تىلىمىزغGا

نىسبەتەنمۇ تۆۋەن سەۋىيەگە ھەم يېتىپ بواللمىغانلىقىمىزنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ.

 تىGل- تەپGەككۇر ۋاستىسGى. تەپGەككۇر ئوبرازلىGق )ھېسسGGىي( تەپGGەككۇر ۋە. ئۇيغۇر تىلىدا پىكىر يۈرگۈزۈش:2
ئابىستىراكىت )مەنتىقىلىق( تەپەككۇر دەپ ئىككىگGە ئايرىلىGدۇ. ئوبرازلىGق تەپGەككۇر شGەيئىلەرنىڭ شGەكلىنى تۇتقGا
قىلىپ تۇرۇپ يۈرگۈزۈلىدىغان باغالنما تەپەككۇر؛ ئابىسGGتراكىت تەپGەككۇر مGەنتىقىلىق بGاغالنمىالر ئGGارقىلىق ئGەقلىي
خۇالسە چىقىرىدىغان جەرىيانلىق تەپەككۇر. مەيلى قانداقال تەپGەككۇر ئۇسGۇلى بولمىسGۇن، يGەنىال تىلغGا تاينىGدىغان
بولۇپ،بىر ئادەمنىڭ قايسى تىل بىلەن دەسGلەپتە تىلى چىققGان بولسGا شGۇ تىلنىGڭ مەنتىقىسGى بويىنچGە تەپGەككۇر

 ھالدا شۇ تىلنى ۋاستە قىلىپ تەپەككۇر قىلىدۇ. شۇڭا، تىلدىكى سەۋىيە بىلەن تەپەككۇر چەمبGGەر-سىتخيلىكقىلىدۇ، 
چاس باغالنغان بولىدۇ. ھالبۇكى،ئانا تىلىدىن باشقا بىر تىلدا مائارىپ تەربىيسى كۆرگەن ئەھۋال ئاستىدا ئانا تىلGGدىكى
سۆزلەرنى يىتGەرلىك بىلمىگGەنلىكى ئۈچGۈن، ئGۆز تىلىGدىكى سGۆزلىرى چGاال ۋە پۇچGۇق بولGۇپ قالىGدۇ، شGۇڭائادەتتە

 ېلىشى مۇمكىن.تەپەككۇرى ئاستا ۋە گۇڭگا بولۇپ ق

 بۇ بىرقەدەر يۇقىرى سەۋىيە تەلەپ قىلىGGدىغان بولGGۇپ، كەسGGپىي خاراكتېرلىGGك. ئۇيغۇر تىلىدا ئىلمىي ئەمگەك:3
ئەڭ ئەقەللىيسى بىر تىل سGGاھىبى شGGۇ تىلGGدائىلمىي ماقالىلەر، ئوبزورالر مۇشۇ تۈرگە كىرىپ كىتىشى مۇمكىن. لىكىن،
ياكى تېخىمۇ تGۆۋەن سGەۋىيەدە شGۇ تىلGدا بGىرئاددى بىر مۇھاكىمە ماقالىسىنى ئۆلچەملىك شەكىلدە يازالىشى كىرەك 

مەكتۇپنى چۈشىنىشلىك، تەسىرلىك ۋە راۋان بىر شەكىلدە يازالىشى كىرەك.ئېچىنىشلىق يېرى شۇكى، ئوتتGGۇرا ۋە ئGGالىي
مائارىپ تەربىيسى كۆرگەن كىشىللىرىمىز ئىچىGGدە مۇشGۇ تەلGGەپنى قانائەتلەندۈرەلمەيGGدىغانالر خېلى كGGۆپ چىقىشGGى
مۇمكىن )بۇ گېپىم ئېغىر كەتكەن بولسا، سىز خالىغانچە تەكشۈرۈپ، سىتاتىستىكا قىلىپ باقسىڭىز بولىدۇ.( شۇڭا ئGGۆز
تىلىمىزدىكى ئىلمىي ئەمگەك ھەممىال كىشى قىالاليغان ئىش ئەمەس، لىكىن بۇنداقالرنىڭ سانى ئومۇمى توپنىڭ ئGGۆز

تىلىدىكى سەۋىيەسىنى كۆرسۈتۈپ بىرىدىغان بەلگە بولۇپ ھىسابلىنىدۇ.

 ھىكايە، شىئېر يGېزىش كىشGىنىڭ بGەدىئىي دىGتىغىال ئەمGەس، مGۇھىمى ئۇنىGڭ تىGل. ئۇيغۇر تىلىدا سەنئەت:4
سەۋىيسىگە بىۋاستە مۇناسىۋەتلىك. ئۇقGۇم، ئاتGالغۇالرنى ناھGايىتى ئەۋرىشGىم ھالGدا ئGەركىن قوللىنالمايGدىغان ئGادەم
ياخشGGى بGGىر ئەسGGەر يازالمايGGدۇ. مGGەجازىى ئىپادىلGGەش ۋاسGGتىللىرىنى ياخشGGى قوللىنالمايGGدۇ، ئGGاددىي سGGۆزلەرنى
تەكرارئىشلىتىپ قويىدۇ، تۇيغۇلىرىنى ئىپادىلەيدىغان سۆز تاپالماي قالىدۇ ۋە ھاكازا... دىمەك، تىل بايلىقى ئۇيغۇر تىGGل
ئەدەبىيات-سەنئەت تەرەققىياتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولGۇپ، يGازغۇچى، شGائېرنىڭ ياخشGى ئەسGەر يارىتالماسGلىقى

ئۇنىڭ تىل سەۋىيسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. ئەلبەتتە ئوقۇرمەنلەرنىڭ تىل سەۋىيسىمۇ بۇنىڭدىن مۇستەسنا ئەمەس.

يىغىنچاقلىغاندا، ئۆز-ئارا مەخسەت ئوختۇرۇشتىن تارتىپ ماقالە، ئەسەر يېزىشقىچە بولغان تىGل سGەۋىيە دائىرىسGىگە
قاراپ ئۆزىمىزنى دەڭسەپ باقساق ئۆز ئانا تىلىمىزدا قانچىلىGك سGەۋىيەدە ئىكGەنلىكىمىز ئايGدىڭ بولىGدۇ. ئېGنىقكى،

بولGۇپ،مۇتلەق كۆپ ساندىكىللىرىمىزنىڭ ئانا تىل سەۋىيسىمىز تۆۋەن ۋە ئوتتۇرا سGەۋىيەدە بولGۇش ئېھتىمGالى چGوڭ 
بۇالرنىڭ ئىچىدە يەنە مۇتلەق كۆپ ساندىكىلەر باشالنغۇچ ۋە ئوتتۇرا مەكتەپ مائارىپ تەربىيسىنى ئانا تىلىدا ئالغانالر.



ئانا تىل دۇچ كىلىدىغان خىرىس ۋە بۇرۇچ

بىر تىلنى ساقالپ قالىدىغانالر ياكى ۋەيران قىلىدىغانالر ئەلبەتتە ئۇنىڭ ساھىبلىرى. بىر ئەۋالت كىشGGىلەر ئەگGGەر ئGGۆز
ئەڭگۈشتەرى، تەپەككۇر سەھنىسى بولغان ئانا تىلىغا جىددىي قارىمىغاندا، كىيىنكى ئەۋالتالرغا ئانGا تىلGدا بGەلگىلىك
ئىلمGىي ئەمگGەك ھاسGىالتلىرى، تەپGەككۇر مىۋىللGىرى قالدۇرمىغانGدا بGۇ تىGل سGاھىبلىرى بGارا-بGارا تەپGەككۇردىن
يىراقلىشىپ ئىجادچانلىقتىن قۇرۇق قالىدۇ، ھەتتا ئەڭ تۆۋەن سەۋىيدىى سۆزلىشىپ مەخسەت ئۇختۇرۇشمۇ قىيىن بىر
مەسىلىگە ئايلىنىپ قالىدۇ. ئەھۋال دەرۋەقە شۇ دەرجىگGە بارغانGدا بGۇ تىGل شGۇ مىللGەتنىڭ تىلى بولۇشGقا مۇناسGىپ
كەلمەي قالىدۇ-دە، ئىستىمالدىن قېلىپ يوق بولۇش گىرداۋىغا بGېرىپ توختايGدۇ. بGۇ ھەقىقەتGەنمۇ قورقۇنچلGۇق بGىر

ئاقىۋەت!

ھازىرقى ئەھۋالىمىزدا ئانا تىلدا بىلىم ئالغان ھەر بىرىمىزنىڭ بۇ تەپەككۇر ئەندىزىسىنى، بۇ گۈزەل تىلنى ئۆز سۆھبەت-
بايانلىرىمىزدا ئۆلچەملىك ۋە ساپ بىر شەكىلدە قوللىنىشقا، ئۇنى باللىرىمىز، جىيەنلىرىمىزگە ۋە باشGGقىالرغا ئوخشGGاش
شەكىلدە ئۆگىتىشكە تىرىشىپال قالماي،ئۆز-ئارا ئانا تىلدا بىلىم ئالماشتۇرۇش، ئانا تىلدا ئىلمىي ئەمگGGەك مىۋىللىرىGGنى

قالدۇرۇش كەيپىياتىنى يارىتىشقا كۈچەش ياكى كۈچ قۇشۇش مەجبۇرىيتىمىز بار.

تىلنىڭ ئۆلچەملىك ۋە سGاپ ھالەتتGە قوللىنىشGىنى ئومۇمالشتۇرۇشGتا، كىچىكلەرگGە ئۆگىتىشGتەھەممىمىزنىڭ ئورتGاق
مەسئۇلىيتى بار، بۇ پەقەت شەخىسلەرنىڭ پوزىتسىيسىگە باغلىق بىر ئىش. ئانا تىلدىكى بىلىم ئالماشتۇرۇش، ئىجادى
ۋە ئىلمىي ئەمگەك يۈزلىنىشى ئۈچۈن تۆھپە قوشۇش بGۇ بGىر ئGەۋالت بىلىمGدارالرغا بېرىلگGەن تGارىخى تاپشGۇرۇقتىن
ئىبارەت بولۇپ، بۇ تاپشۇرۇقنىڭ ياخشى ئورۇندىلىشى ياكى ئورۇندالماسلىقى بۇ تىلنىڭ كىGGيىنكى تەغدىرىگGGە بىۋاسGتە

مۇناسىۋەتلىك! 

ئانا تىلنى قوغداشتىكى كونكىرىت چارىلەر

ئانا تىلىنىڭ قەدرى ئۆتۈلگGەن ئىكGەن، ئانGا تىGل كىرزىسGقا دۇچ كىلىۋاتقGان ئىكGەن بۇنىڭغGا قارشGى قانGداق تGەدبىر
قوللىنااليمىز؟ ھەر بىرىمىزنىڭ قولىدىن نىمىلەر كىلىدۇ؟ تۆۋەندە كۆنكىرىت چارىللىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ باقايلى: 

. ئۇيغۇر تىلى لىكسىكىسىنى تەرتىپكە سېلىش1

( ئGGەڭ كGGۆپ قوللىنىلىGGدىغان سGGۆزلەرنى ۋەئۆلچGGەملىك شGGەكىلدە قوللىنىلىشGGىنى تGGىزىپ چىقىپ تGGارقىتىش؛ 1
( ئەسلى تىلىمىزدا بولغان، يات تىلى ئارلىشىۋالغان سۆزلۈكلەرنى تېپىپ چىقىپ،ئەسلى ئانا تىل بويىنچە قوللىنىشنى2

ئەسGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGلىگە كGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGەلتۈرۈش ۋە ئەسGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGكەرتىش؛
( ئەسلى تىلىمىزدا بولمىغان يات تىل ئارلىشىۋالغان سۆزلەرنى تېپىپ چىقىپ، مۇۋاپىGق سGۆز ياسGاش، ھېچ بولمىسGا3

قېرىنداش مىللەتلەردىن شۇ سۆزنى قانداق دىسە شۇ بويىنچە ئاتاش ياكى شۇ سۆزنىڭ تۈركچىسىنى ئىشلىتىش؛

بىز ئانا تىلىمىزدىكى سۆزلەرنى ئىشلىتىۋاتقان بولساقمۇ ئۆز تىلىمىزنى ئۆگىنىشكە باشقا تىلالرنى ئۆگەنگەندەك ئىتىبار
بەرمىگGGەنلىكىمىز ئۈچGGۈن ئۆزىمىزنىGGڭ زادى قانچىلىGGك سGGۆزنى ئۆلچGGەمىلىك ۋە تGGوغرا ئىشGGلىتەلەيدىغانلىقىمىزنى
سىتاتىستىكىالپ بېقىشىمىزغا بەكمۇ ئەرزىيدۇ. گەرچە ئۇيغۇر تىلى سۆزلۈكلىرىنى تىزىپ چىقىپ ئۆگىنىشGتە سGىزدىن
بىرەر ئىنتاھان ئېلىنمايدىغان بولسىمۇ بۇ تىلنىڭ تەغدىرى بىلەن مۇناسGىۋەتلىك مGۇھىم بGىر ئىش! بىرەريGات تىلGدىن
ئىنتاھان بىرىش ئۈچۈن نەچچە مىڭلىغان سGۆزلەرنى ياداليسGىز، سGۆزلۈكلەرنى تۈرلەرگGە ئGايرىپ يازىسGىز، تىكىسGت

ياداليسىز. ئەمدى ئۆز تىلىڭىز ئۈچۈن ئازىراق كۈچ ۋە ۋاقىت چىقىرىپ قويۇڭ!



. تىل ساقچىلىقى ۋە تىل ئوقۇتقۇچىلىقى2

( ئۆز-ئارا نازارەت قىلىش، تەۋسىيە قىلىش: ئەگەر ئۆزىمىز بۇ تىلنى قوغدىغۇچى بولساق، تىلنى بۇزغانالرغGGا، تىلGGنى1
مەنسىتمىگەنلەرگە ياكى بۇ تىلنى قولالنمايۋاتقان تىل ساھىبلىرىغا ئەسGكەرتىش بېرىشGپ قويGۇش ۋە ئGۆز تىلىمGىزنى
ئىشلىتىشكە تەۋسىيە قىلىش ھەققىمىز بار، بەلكى مەجبۇرىيتىمىز بار. سىز تونىمايدىغان ئىككى ئۇيغۇرنىڭ بىر-بىرى

بىلەن گاھى ئۇيغۇرچە گاھى تۈركچە پاراڭ قىلىشقانلىقلىرىنى كۆرگىنىڭىزدە قانداق ئىنكاستا بولىشىڭىز مۇمكىن؟

( باللىرىمىزغا، جىيەنلىرىمىزگە بۇ تىلنى ئائىلىلەردە ئۆگىتىش: بالالرنىڭ تىلى ئۆيدە ئۇيغۇر تىلىدا چىقتى دەپ پەرەز2
قىلساقمۇ يەسلى ۋە باشالنغۇچتىن باشالپ يGات تىلىGدا مائGارىپ كۆرۈشGكە باشGلىغانلىقى ئۈچGۈن بGاال تەربىيەسGىدە
پۈتۈنلەي مائارىپقا تاشالپ قويماسلىق كىرەك. بالالر ئائىلىدە ئۆزىمىزنىڭ باللىرى. بىز بۇ بىر ئەۋالت ئانا تىلGدا مائGارىپ
كۆرگەنلەر باللىرىمىزغا، جىيەنلىرىمىزگەئائىلىدە بۇ تىلنى پۈتۈن قىلىپ چوقGۇم ئۆگۈتىشGنى باشلىشGىمىز زۆرۈر. ئۇيغGۇر
تىلىدىكى بالالر چۆچەكلىرى، مەسەللەر، بالالر قامۇسلىرى،... قاتارلىقالرنى تېپىپ چوقGۇم ۋاقتىمGىزنى چىقGىرىپ ئانGا
تىلىمىزنى ئۆگىتىشكە باشلىشىمىز، بالالرنىڭ ئۆگىنىشىگە، كەلگۈسىگە قاتتىق كۆڭۈل بۆلىشGGىمىز كGGىرەك. بىزنىGGڭ بGGۇ
تىرىشچانلىقىمىز مەكتەپتىكى مۇنتىزىم تەربىيەدەك بواللمىسىمۇ زەررىچە پايدا ئېلىپ كەلسىمۇ ھېسGGاپ، قولىمGىزدىن

كەلگەن ئەڭ چوڭ تىرىشچانلىقنى كۆرسىتىپ، قالغېنىنى ياراتقۇچى ئۆزىگە قالدۇرساق كۇپايە!

( چەتئەللەردە ئۇيغۇر تىلىدا ئوقۇتۇشنى جانالندۇرۇش، ئانا تىل سىنىپلىرىنى، ئانا تىل مەكتەپلىرىنى ئىمكGGان قGGەدەر3
كۆپلGەپ ئېچىش. رەسGمىي بولمىغGان قىسGمىي زامGانلىق ئوقۇتۇشGتىن، رەسمىيلەشGكەن پۈتGۈن زامGانلىق ئوقۇتۇشGقا
يۈزلىنىش. بۇ ھەقتە »ئانا تىلدا ئۇيغۇر مىللىي مائارىپى« دېگەن يازمىدا تەپسىلىي توختىلىدىغانلىقىم ئۈچۈن بۇ يەردە

تېخىمۇ تەپسىلىي ئوتتۇرىغا قويمايمەن.

. نەشىرياتچىلىق3

( ئۇيغۇر تىلىدا كىتابالرنىڭ بازىرىنى چىقىرىش، نەشىرياتالرنى راۋاجالندۇرۇش: نەشGGىرياتچىلىقنىڭ تGGەرەققىياتى بGGۇ1
تىلGGنى سGGاقالپ قېلىش ۋە تGGەرەققىي قىلىشGGتا كۆرىنGGەرلىك رول ئوينايGGدۇ. نەشGGىرياتچىلىقنىڭ تGGەرەققىياتى كىتGGاب
ژورنالالرنىڭ كGۆپ چىقىرىلىشGى، كۆپلGەپ تارقىتىلىشGى ۋە سېتىلىشGى بىلGەن مۇناسGىۋەتلىك. كىتابالرنىGڭ كۆپلGەپ
سېتىلىشى كىتاب باھاسى ۋە سۈپىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپال قالماي يەنGە بGىر تGەرەپتىن كىشGىلەرنىڭ ساپاسGى،
كىتاپ ئوقۇش كەيپىياتى ۋە ئومۇملىشىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك، كىتاپخانىنىڭ كۆپ بولىشى، كىتGGاپ ئوقۇيGGدىغانالرنىڭ
كGGGGGGGGGۆپ بولىشGGGGGGGGGى نەشGGGGGGGGGىرياتچىلىقنىڭ راۋاجلىنىشGGGGGGGGGىنى ئىلگGGGGGGGGGىرى سGGGGGGGGGۈرىدۇ.

( يازغۇچىالرنى ئېلىھامالندۇرۇش: يازغۇچى، ئاپتۇرالرنى كۆپلەپ يېزىشقا، بۇرۇندىن يېزىۋاتقان بولسا تېخمGGۇ يGGاخش2
يېزىشقارىغبەتلەندۈرۈشىمىز، كىتاپ، ژورنال سGەھىپىللىرىنىڭ تېخىمGۇ رەڭGدار، ئاممGا ئوقGۇپ چۈشىنىشGكە مۇۋاپىGق
تېخىمۇ ئاددى ۋە جەلىپ قىالرلىق بولۇشقا دىققەت قىلىشىمىز الزىم. مېنىڭچە يازغۇچىالرنى ئېلىھامالندۇرااليدىغانالر

يەنىال بىز ئوقۇرمەنلەر.

. ئۇيغۇر تورچىلىقى4

( ئۇيغۇر تىلىدا مۇنازىرە مۇنبەرلىرىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، ئۇيغۇرچە تور بېكەتلGەرنى، ئەپلGەرنى ياسGاش، ئۇيغۇرچGە1
يۇتۇبى قاناللىرىنى كۆپلەپ ئېچىش. گوگلى تەرجىمە ئىختىدارىنى مۇكەممەللەشGGتۈرۈش، ئۇيغۇرچGGە تGGور قامۇسGGلىرىنى
تولGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGۇقالش ۋە مۇكەممەللەشGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGتۈرۈش

( ئانا تىلغا مەخسۇس بىر تورسۇپىسى ۋە ئەپ بGەرپا قىلىش: بۇنىڭGدا لوغGەت، تەرجىمGە، مەخسGۇس ئانGا تىلنىGڭ2
فونتىكىلىك، لىكسىكىلىق ۋە گىرامماتىكىلىك قانۇنىيەتلىرى، جۈملە قۇرۇلمىللىرى، تىكىست شەكىللىرى، باشقا تىالرغGا
تەرجىمGGە قىلىش ئۇسGGۇللىرى، يېڭى ياسGGالغان سGGۆزلەر ئوتتۇرىغGGا تاشGGلىنىدىغان ۋە مۇزاكGGىرە قىلىنىGGدىغان سGGورۇن



ھازىرلىنىشى ۋە ھەمىمىزنىڭ، بولۇپمۇ كەىسپ ئىگىللىرىنىڭ ئاكتىپلىق بىلەن ئGاۋاز قوشۇشGى بGۇ تىلنىGڭ ئىسGتىقبالى
ئۈچۈن قىلغان خەيرلىك ئەمگەك بولۇپ قالىدۇ!

ئاخىرقى سۆز

ئانا تىل كىرزىسقا دۇچ كىلىۋاتقان بۇنداق ۋاقىتتا بGۇ تىلنىGڭ سGاھىبلىرى ئانGا تىلى ئۈچGۈن زەررىچGە بولسGىمۇ تۆھپGە
قوشۇشى ئۇالرنىڭ ئۈستىدىكى مەجبۇرىيەتتىن ئىبارەت! بىزنىڭ ئانا تىل سەۋىيىمىز ئۆز-ئارا مەخسەت ئۇختۇرۇشتىكى
سۆزلىشىشال بولۇپ قالماستىن كەسپىي ۋە ئىلمىي ساھەدە ئىپادىلىنىشى، شۇڭا ھGەر كەسGىپتىكىلەر ئGۆز ساھەسGىدە
ئىشلىتىلىدىغان ئانا تىل سۆزلۈكىنى بېيىتىشقا، ئانا تىلدىكى ئىلمىي مۇھاكىمە سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشكە ئەھمىيGGەت
بىرىشىمىز الزىم. تىلنى قوغداش ئۈچۈن چوڭ-كىچىك ھەرقانداق تەدبىر قوللىنىشGGتا ھەممGGە تەغدىرداشGGنىڭ ئورتGGاق

كۈچ چىقىرىشى بۇ تىلنى قوغداپ قېلىشتىكى ئۈنۈملۈك يولدىن ئىبارەت.
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