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  پەيشەنبە، ئىيۇن-07يىلى -2018ۋاقتى:               TR34-163/056/180نۇمۇرى: 
 ېلىپالشتۇرۇشق ېزىلىشىنىي ەئىنگلىزچ ۇلىرىنىڭئاتالغ «ۈركىستانت ەرقىيش» ۋە «ۇيغۇرئ»: ىسىتېم
 ەققىدەھ

 ۇراجىئەتم ەتچىلەرگەپائالىي ۇيغۇرئ ۋە ەشكىالتلىرىت ۈركىستانت ەرقىيش ۇھاجىرەتتىكىم

« ئۇيغۇر»مىزگە مەلۇم بولغىنىدەك، مىللەت ۋە تىل نامىمىز بولغان مۇبارەك ھەممى
 ئاتالغۇسىنىڭ ئىنگلىزچە يېزىلىشى ۋەتەن ئىچى ۋە سىرتىدا رەسمى ھۆججەتلەردە ۋە تۈرلۈك

دېگەندەك  Weiwuer ۋ Uigur, Uiguir, Uighuir, Uighur, Uygur, Uyghur تاراتقۇالردا
 .ەكتەھەر خىل يېزىلىپ ئىشلىتىلم

شەرقىي »بۇنىڭدىن باشقا يەنە، جۇغراپىيەلىك نام ۋە تارىخى دۆلىتىمىزنىڭ ئىسمى بولغان 
ئاتالغۇسىنىڭ ئىنگلىزچە يېزىلىشى ۋەتەن سىرتىدا رەسمى ھۆججەتلەردە ۋە تۈرلۈك « تۈركىستان
  Easternۋە Eastern Turkistan, East Turkestan, East Turkistan تاراتقۇالردا

Turkestan دېگەندەك ھەر خىل شەكىلدە يېزىلىپ ئىشلىتىلىپ كېلىنمەكتە. 

ۋە « ئۇيغۇر»يۇقارىدىكىدەك قااليمىقانچىلىق سەۋەبىدىن، ئىنگلىز تىلىدىكى مەتبۇئاتالردا 
ئاتالغۇلىرىنىڭ يېزىلىشىنىڭ ھەر خىل ئىشلىتىلىشى دۇنيانىڭ ھەر قايسى « شەرقىي تۈركىستان»

ى قسىزلىق تۇغدۇرۇپ ئوقۇرمەنلەرنى قايمۇقتۇرماقتا ۋە مۇئەللىپلەرنجايلىرىدىكى ئوقۇرمەنلەردە ئېنى
ئىمال تالالش قىيىنچىلىقىغا سالماقتا. ئۇنىڭدىن باشقا، ئۇچۇر تېخنىكىسى ساھەسىدە، بولۇپمۇ ھەر 
 خىل يۇمشاق دېتالالر، پروگرامما اليىھىلەش تىللىرى، يۇقىرى تېخنىكا مەھسۇالتلىرىدا مىللىتىمىز،

دۆلىتىمىز نامىنى )خۇددى باشقا مىللەت، باشقا تىل ۋە باشقا دۆلەتلەرنىڭ نامىغا  تىلىمىز ۋە
ئوخشاش( بىردىنبىر ئىپادىلەشكە توغرا كېلىدىغان بولغاچقا قايسى خىل ئىمالسىنى تالالشتا 

 .قىيىنچىلىق كۆرۈلمەكتە

تەن ئىچى ۋە ئاتالغۇسىنىڭ ئىنگلىزچە ئىمالسىنى بىرلىككە كەلتۈرۈش توغرىسىدا ۋە« ئۇيغۇر»
سىرتىدىكى ئۇيغۇرالر، چەتئەللىك تىلشۇناسالر ۋە ئۇيغۇرشۇناسالر ئارىسىدا كۆپ قېتىم كەسكىن 

غا  «Uyghur» ئاتالغۇسى يەنىال« ئۇيغۇر»مۇنازىرە قىلىش نەتىجىسىدە، ئەڭ ئاخىرقى تالالشتا 
شقان ۋە كۈنىدىن باشالپ ۋەتەن ئىچىدە ئومۇمال-11ئاينىڭ -10يىلى –2006مەركەزلىشىپ، 

 .ۋەتەن سىرتىدىكى ئۇيغۇرالرمۇ كەڭ قوللىنىشقا باشلىغان

ئاتالغۇسىنىڭ ئىنگلىزچە ئىمالسىنى بىرلىككە كەلتۈرۈش توغرىسىدا « شەرقىي تۈركىستان»
تارتىش  -ۋەتەن سىرتىدىكى ئۇيغۇر زىيالىالر ۋە تىلشۇناسالر ئارىسىدىمۇ كۆپ قېتىم تاالش 

شەرقىي »اتارلىق تۈرك قەۋىملىرىنىڭ تىل ئاالھىدىلىكىگە ئاساسەن، بولغان. نەتىجىدە، ئۇيغۇر ق
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غا مەركەزلىشىپ ۋەتەن  «East Turkistan» ئاتالغۇسىنىڭ ئىنگلىزچە تەرجىمىسى« تۈركىستان
 .سىرتىدىكى ئۇيغۇرالردا ئومۇملىشىشقا باشلىغان

ئۇيغۇرالر بىلەن چەتئەللىك يۇقارىقى ئاتالغۇالر توغرىسىدا ئۇيغۇر زىيالىالر ئارىسدا ۋە شۇنداقال 
 Eastۋە Uyghur تىلشۇناسالر ئارىسىدىمۇ مۇنازىرە قىلىنغان بولۇپ، كۆپ ساندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ

Turkistan  نى ئىشلىتىشتە چىڭ تۇرۇشى، بىر قىسىم چەتئەللىك تىلشۇناسالرنىڭ قوللىشىنىمۇ
دېگەن « رايىغا بېقىش كېرەكقايسىسىنى تالالشتا ئۇيغۇرالرنىڭمۇ »قولغا كەلتۈرگەن بولۇپ 

 .خۇالسىگە كېلىنگەن

 Eastئاتالغۇسىنىڭ ئىنگلىزچە يېزىلىشىنىڭ« شەرقىي تىمۇر»چەتئەلدىكى ئۇيغۇر زىيالىالر 
Timor  ئىكەنلىكىنى مىسالغا ئېلىپ، شەرقىي يەنى بىر جۇغراپىيەنىڭ شەرق قىسىمىغا تەۋە

ت ئىسىملىرىنى قولالنغاندا ئىشلەتكەن ئەمەس، بەلكى دۆلە Eastern مەنىسىدىكى بۇ سۆزنى
شەكلىدە ئىشلىتىلسە توغرا بولىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى. بۇ ھالدا  East شەكلى بويىچە

شەكلىدە قوللىنىشنىڭ ئەڭ  East Turkistan نىڭ ئىسمىنى« شەرقىي تۈركىستان»ۋەتىنىمىز 
 .مۇۋاپىق بولىدىغانلىقى جەزىملەشتۈرۈلدى

غۇرالرغا ئائىت ئىنگلىز تىلى ئاتالغۇلىرىنى قېلىپالشتۇرۇدىغان ھوقۇقلۇق ۋەتەن ئىچىدە ئۇي
مۇستەقىل ئورگىنىمىز بولمىغاچقا، ھازىرچە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر زىيالىالرنىڭ ۋەكىللىك 

ئاتالغۇلىرىنىڭ « شەرقىي تۈركىستان»ۋە « ئۇيغۇر»ئورگانلىرىدىن بىرى بولغان ئۇيغۇر ئاكادېمىيسى 
ىلىشىنى يۇقارىقىدەك بېكىتىشنى قارار قىلدى. مەسىلىنى بۇ شەكىلدە ھەل قىلىش ئىنگلىزچە يېز

ۋەتەن ئىچى ۋە سىرتىدىكى زىيالىالر، ئۇيغۇر تىلشۇناسالر ۋە مىللىتىمىزنىڭ كېلەچىكى ئۈچۈن كۈچ 
 .چىقىرىۋاتقان نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ئۈمىدى

 شەرقىي»ۋە « ئۇيغۇر»پائالىيەتچىلەر ئاخىرىدا، مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر تەشكىالتلىرى ۋە ئۇيغۇر 
ئاتالغۇلىرىنى ئىنگلىزچە تاراتقۇالردا ئىشلەتكەندە، ئۇيغۇر ئاكادېمىيىسى تەرىپىدىن « تۈركىستان

نى قوللىنىشىنى، ھەم شۇنداقال  «East Turkistan» ۋە «Uyghur» بىرلىككە كەلتۈرۈلگەن
زچە ئاتالغۇالرنىڭ كەڭ ئومۇملىشىشى ئۈچۈن تاراتقۇلىرىدا بۇ ئىنگلى -ئۇيغۇر ۋە چەتئەل مەتبۇئات 

 .ئەمەلىي خىزمەتلەرنى ئىشلەش ۋە تەشۋىق قىلىشقا چاقىرىق قىلىمىز
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