
 "(1) مائارىپ تىللىق "قوش بهتلىرىدىكى تور قىسىم بىر ۋهتهندىكى

ئىنكاسالر چۈشكهن قارىتا يازمىغا دېگهن

[1]

 ئوتكهنده مهن بولىدىكهن. توسالغۇ ئهغىر ناهايىتى ئىلگىرلىشىگه ئالغا پهنده تهبىئىي بالىالرنىڭ ئوقۇتۇش تىللىق قوش 

 بهرىپ، قاتناشقىلى يىغىنىغا -ئاتائانىالر سىڭلىمنىڭ سىنىپىدىكى تىللىق قوش مهكتهپ ئوتتۇرا تهجرىبه شهههرلىك

 بهكمۇ كورۇپ، نهتىجىسىنى پهنلهر يهككه چىقىرىلغان ئىمتىهاندىن چارهكلىك بالىنىڭ نهپهر 54 سىنىپىدىكى

 بهكال نهتىجىسى پهن تهبىئىي ئهمما قىلسىمۇ، يوقۇرىدهك نهتىجىسى پهن ئومۇمىي بالىالرنىڭ چۇنكى،  ئهپسۇسالندىم.

ئهمهس. يوقۇرى دىن 80 نهتىجىسىمۇ يوقۇرىسىنىڭ ئهڭ  ئوتۇپتۇ. باال 7 ئاران خهمىيهدىن توۋهن،
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 مهكتهپته بالىسى بهردى. مهكتهپكه خهنزۇ مهجبۇرى ئوغلىنى كىچىك مهسئۇلۇم سىنىپ ئوتتۇرىدىكى تولۇق 

 سىزىپ رهسىم "مۇئهللىم دىسه، "كهلىڭالر چاپالپ رهسىمىڭالرنى سوڭلۇق "بىر چۇشهنمهي، سوزىنى ئوقۇتقۇچىنىڭ

 كهلگهنلىكىنى چۇشىنىپ خاتا تاپشۇرۇقنى ئهسلى بالىسىنىڭ ئهتىسى ئوقۇتقۇچۇم كهلگهن. دهپ "دىدى، كهلىڭالر

 ههممىنى بولساڭ، قويغان تۇغۇپ قىلىپ خهنزۇ مهنى سهن "ئهگهر :ئوغلى كهتىپتىكهن، ئهيىپلهپ بالىسىنى بىلىپ،

 مهكتهپكه ئۇيغۇرچه كۇنىال شۇ ئۇنى ئاغرىپ، ئىچى بالىسىغا ئوقۇتقۇچۇمنىڭ كهتىپتۇ. يىغالپ دهپ "بىلهتتىم!

يوتكىۋهتتى.
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 رايون ئاپتونوم ئهسلى قۇيىۋاتىدۇ.ئانام كۈنگه يامان ئوقۇتقۇچىالرنىمۇ ئۇيغۇر ئومۇمالشتۇرلىشى مائارىپىنىڭ تىل قوش  

 كىيىن قۇيۇلغاندىن يولغا ئارىپى ما تىل قوش ئىدى.مهكتىپىده ئىشلهۋاتقان بولۇپ ئوقۇتقۇچى مۇنهۋۋهر دهرىجىلىك

 ئىشلىتىۋاتىدۇ. ئورنىدا ئىشچىسى تازلىق ههممىسىنى ئوقۇتقۇچىالرنىڭ باشقا ئوقۇتقۇچىلىرىدىن دهرىس ،خهنزۇتىلى

 توشۇيدۇ تازاليدۇ،كۆمۈر ئىشخانىسىنى قېرىنداشالرنىڭ خهنزۇ "قوشىۋاتقان تۆهپه " مائارىپىغا تىل قوش كۈنده

 ....قوغدايدۇ.قىشنىڭ ""هۇجۇمىدىن "بۆلگۈنچىلهرنىڭ مىللى "مهكتهپنى تۇرۇپ، پوستا قايتماي ئۆيگه ،كېچىلىرى

كىلومېتىر نهچچه ،ئون كۈنلىرىده سوغوق

 ئوقۇتقۇچىالرغا كهلدى.باشقا ئېغىر بهك ئىشالرئانامغا ..قىلىدۇ.بۇ ئىشالرنى ئېغىر بېرىپ رايونلىرىغا ئهمگهك يىراقلىقتىكى

 دهپ بوشتىۋىتىدۇ ئىشتىن .بىزنى بهرسه مهسلىههت ،دهپ باقايلى ئېيتىپ پىكىرىمىزنى كىرىپ ئىدارىسىغا مائارىپ :بىز

 گېپىنى يوللۇق ،ئۆزىنىڭ كۆپ بهك ئىشالر بۇنداق شىنجاڭدا ،جهنۇبى ئۇنمىدى بارغىلى ،هىچقايسىسى قورقۇپ

 تۇرىۋېرىدۇ.ئۆزىمىزنىڭ چىداپ سىياسهتلهرگىمۇ ناچار ئۇچرىتىدىغان زىيانغا كىشىنى ههممه قورقىدۇ،بۇنداق قىلىشتىنمۇ

 قۇربانى سىياسهتلهرنىڭ تۈرلۈك بولمايدىغان بىلگىلى مهنبهسىنى ،كىلىش ....تۈپهيلىدىن ساددىلىقى ، قورقۇنچاقلىقى

!!كىتىۋاتىمىز! بۇلۇپ
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 سوز مۇدىرى سىنىپ بارسام چاقىرتىپتۇ. يىغىنىغا ئاتانىالر سىنىپتىن يىللىق ئىككىنچى ئوقۇيدىغان باالم كۇنى بىر مهنى 

 پهقهت خهنزۇچىنى بالىالر ئوقۇغۇچى سىنىپتىكى بۇ مهقسهت ئاساسىي چاقىرتىشتىكى "سىلهرنى باشالپ،

 مۇنچه بىر -ئاتائانىالر  دىدى. "قىلدۇق قارار ئهچىشنى يىغىنى ئاتانىالر بىز ئۇچۇن شۇنىڭ  ئۇگىنهلمىدى.

 يا ئۇيغۇرمۇ ئوقۇتقۇچى تىل تىل "خهنزۇ قوپۇپ، بىرسى ئارىمىزدىن كهيىن، بهرگهندىن پىكىرلهرنى -تاالشتارتىش

 ياخشى ئۇيغۇرچىنى ئۇ "ئۇنداقتا كىشى ههلىقى دهدى. ""خهنزۇ مۇدىرى سىنىپ سورىدى. دهپ "خهنزۇمۇ؟

 ئوقۇتقۇچى ئۇنداقتا دهدى. "بىلمهيدۇ پهقهت ئۇيغۇرچىنى "ياق. خانىم مۇدىرى سىنىپ سورىدى. دهپ "بىلهمدۇ؟

 ئۇگۇنىدۇ قانداق ئوقۇغىچىالرمۇ ئۇگۇتىدۇ قانداق دۇرمىسه چۇشهن قىلپ تهرجىمه خهنزۇچىنى بىلمىسه ئۇيغۇرچىنى

 دىدى ئۇگۇنىدۇ قانداق خهنزۇچىنى قلسا شهرهت بىربىرىگه گاچا ئىكىكى گاچا بىر ئوقۇغىچىالرمۇ بىرگاچا ئوقۇتقۇچمۇ

 ئوقۇغىچىالرغا پىكىرى تهلهپ ئاتانىالرنىڭ ئاخىردا ئهڭ باشالندى گهپ غۇلغۇال ئىچىده ئانىالر ئاتا بىلهن شۇنىڭ

 بىرىشنى بهلگۇلهپ ئوقۇتقۇچى قوشتىللىق بىلدىغان ياخشى ئۇيغۇرچىنىمۇ خهنزۇچىنىمۇ بولسا ئۇگۇتهر تىل ههقىقى

 ئهكهلگهن يوتكهپ ئىچكىردىن يىڭىدىن ئوقۇتقۇچىنى خهنزۇتىل بۇ ئۇقساق كىيىن قويدى رههبهرلىرىگهتهلهپ مهكتهپ

 ئوقۇغۇچىالر شۇڭا سوزلهۋىرىپتۇ خهنزۇچه ئوقۇغىچىالرغا بىلمهيدىكهن پهقهت ئۇيغۇرچىنى شۇڭا ئوقۇتقۇچىكهن

بىلهلمهپتۇ. هېچنىمىنى
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 سهبى مىلۇنلىغان رههبهرلهر قىسىم بىر ئۈگۈتىلهتتى.هازىر چىققاندا يىللىققا -3 ئىدى.باشالنغۇچ ياخشى بۇرۇن ئهسلى

 ئالدى دىگهندهك ئهپهندى سىدىق قىلىۋالدى.ئهركىن پهشتىقى ئوسۈشتىكى ئۆزىنىڭ تهرهققىياتىنى ئهقلىي بالىالرنىڭ

 ئوقۇيدىغان سىنىپتا ،خهنزۇ بېرىپ ئېلىپ تهكشۈرۈش يىل ئۈچ ئىككى ئىدى.پهقهت كىرهك بېقىش قىلىپ تهتقىق بىلهن

 بولىدىغانلىغىنى زىيىنى قانچىلىك بىزگه قويىۋهتتى. يولغا قاراپال سوزلىگىنىگه چۇڭۇلداپ خهنزۇچىنى بالىالرنىڭ ئۇيغۇر

 بىلىپ ئاندىن كهلگهنده مهيدانغا ئىشلهمچىلهر قارا نۇرغۇنلىغىغان سوزلىيهلهيدىغان خهنزۇچه كېيىن 20يىلدىن پهقهت

يىتىمىز.
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 كېلىپ ئۇقۇتۇپ ئۇقۇتقۇچىالرنىمۇ ئىدۇق قىلغان تهشۋىق ههدهپ زامانالرده بىز قالدۇرۇلدى،، ئهمهلدىن مهكتهپته ىزنىڭ

 باشالنغۇچ لېكىن قىلىۋاتىدۇ، خىزمهت ساههلهرده باشقا كېتىپ چىقىپ مائارىپتىن هازىر ئۇقۇتقۇچىالر شۇ ، دېگهندهك

 بولمىسا باشالنغۇچتا ئۇقۇتۇشى تىللىق قوش بېرىۋاتىدۇ، مهكتهپكىال خهنزۇ بالىلىرىنى ئانىالر -ئاتا ئاساسهن مهكتهپلهرده

 ، ماڭمايدىكهن بىلىپ بۇنى ياكى ئۇنى ياكى بولمايدىكهن ئىلگىرلهش ئانىالر -ئاتا ئهمما ماڭغان، ئۇمۇملىشىپ

 بېرىۋاتىدۇ،، سېنىپالرغا خهنزۇ چىقىرۋېلىپ قايتىدىن بالىلىرىنى دهپ، بولغۇدهك بهرسهك خهنزۇچىغىال ئۇنىڭدىن

ئهمدى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بۇالركىن قانداقراق كىيىن يىلدىن نهچچه بىر يهنه ئۇقۇتۇشى مىللى ناهىيىمىزنىڭ
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 ۋهزىپىلىرىمىزدىن مۇهىم بىزنىڭ هازىرقى ، .راست بوپتۇ تىما ياخشى ناهايتى تىمىسى بۇ ئاكىمىزنىڭ سىدىق ئهركىن

 خهنزۇلىشىش جايلىرىدا نۇرغۇن رايۇنىمىزنىڭ ئاپتۇنۇم هازىر دىمىسىمۇ . قالدى بۇلۇپ قوغداش تىلىمىزنى ئانا ئۆز بىرى



 ههتتا ۋاقتىدا كهلگهن يېڭى ئۇ . ئىدى بار ساۋاقدىشىم بىر پۇتتۇرگهن مهكتهپنى ىهنزۇ ،مىنىىڭمۇ قۇيۇلۋاتىدۇ يولغا مائارىپى

 يهنه ئىشالر .بۇنداق ئۆگهتكهن سۆزلهشنى ئۇيغۇرچه ئۇنىڭغا ئاستا ئاستا بىز . ئۇقمايدىكهندۇق سۆزلهشنىمۇ ئۇيغۇرچه

 FQrz?\21 . تۇال
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 ئىپادىلهنگهن ئىنىق يۇقىلىشى تىلنىڭ ۋه مىللهت دۆلىتىمىزدىكى مهسىله رىئال دۇنيادا يۇقىلىشى مىللهتنىڭ تىلنىڭ

 تۇرىدىغىنىنى ئۇرۇندا ئاساسلىق تهربىيلهشته باال ئانىنىڭ بۈلىمىز ،همىمىز بىز مىللهت ئۇچىراۋاتقان خىرسىقا مانجۇ مىللهت

 هازىرقى ،بۇلۇپمۇ ئوياليدۇ بۇلىشىنى يۇقۇرى ئورنىنىڭ جهمىيهتتىكى ئۇنىڭ ۋه كهلگۈسى بالىنىڭ ئانىمۇ لىكىن

 بىلىمنى ههمىمىز بهلكىم بۇلىدۇ بولغىلى ئىگه ئۇرۇنغا يۇقىرى تۇرمۇشقا ياخشى شۇنداق قىلغاندا قانداق ۋهزىيهتته

 مهۋجۇتلىقنى ئۆزىنىڭ ئىشلىتىپ تىلىنى قايسى قىلغاندا قانداق ،بىلىمنى مومكىن دىيىشىڭالر ئىگهنلىگهنده ياخشى

 دىگۈزىدۇ ههم دىيهلهيمىز تۇرۇپ يۇمۇپ ،كۆزۈمىزنى بۇلىدۇ ئىگهللىگىنى ئۇرۇننى مهلۇم جهمىيهتته ۋه ئىسپاتلىغىلى

 ئىككىلهنمهي ئانىىمۇ ئاتا ئۈچۈن شۇنىڭ ئاشىدۇ ئهمهلگه ئۈمۈدى كۈتكهن -ئانىنىڭ ئاتا ئاندىن بۈلگهنده تىلىنى خهنزۇ

 مومكىن بۇ دىسهك ساقاليمىز تىلىمىزنى ئارقىلىق تهربىيىسى قىلىدۇ،ئائىله تهۋسىيه ئۇقۇشنى ياخشى تىلدا شۇ

 دىسهم قالمايتۇق كۈنگه بۇنداق بىز بولسا بۇلىدىغان ياخشىلىغىلى ئارقىلىق تهربىيىسى ئائىله ئىش،پهقهت بىر بولمايدىغان

 قالماي خاتالىشىپ جىق گهپ

------------------------------------------------------------------------------------------------

[9]

 ئىنتايىن قىزغنلىقى ئوقۇتۇش مهكتهپته خهنزۇچه -ئاتائانىالرنىڭ ئارىمزدا بىزنىڭ ئىكهن.هازىر تېما ياخشى ناهايتى

 بوپ دىيشىدىغان بهي زهيجيهن،بهي ئورنىغا ،دىيىشنىڭ ئامانهت خۇدايىمغا ئهتىگنى ههتتا يۇقىرى

~~بۇرايىدۇ تهرهپكال شۇ دسه هه ........كهتتى.مهكتهپلهر
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 ئاساسلىق ئهڭ مائارىپنىڭ تىللىق قوش قۇيلىۋاتقان يولغا هازىر رايونىمىزدا قارساقمۇ مهزمۇندىن ئهسهرنىڭ مۇشۇ

 ....يهتتى. قىپ هىس كىشلهر ئوچۇق پىكىرى تىللىقمۇ خوش ياكى مائارىپمۇ پايدىلىق تىللىق، قوش مهقسىدىنىڭ

 ...ئىدى،ئشالر. بولسا ئىگلگهن سالماقىنى كوپ بولىدىغانالر كوڭۇل ههققى تهرهققىياتىغا ئوزلۇك مىللى

 كويىدا،تىلىمىزنى بۇلشنىڭال ياخشى تىخمۇ ،ياخشىالر ههلهكچىلىكىدال تورمۇش ئوزلىرنىڭ قىرنداشالر كوپلىگهن

 شۇنال بىزمۇ كهلدى،بىراق هالهتتكه ئشتهك ئوشۇقچه بىر ئويالش دىگهنلهر قوغداش 'ئوزلىكىمىزنى قوغداش قانداق

 قىلىمىز، كوندۇرولگهندهك ئويالشقال

 مىللى چىققان كىلىپ بىلشىتىن باشقىچه ياكى چولتا -مهدهنىيهتئهنئهنسىنى،تارىخنى ئوزىمىزنىڭ بىزنىڭ بۇ بهلكىم

 ....كىرهك. بولسا نهتىجسى ياكى ئاالمىتى مانقۇروتلۇقنىڭ سۇسالشقان ئىڭى غورۇر ۋه ئوزلۇك

 ~!~!.زورور. باشالش ئوزىمىزدىن قوغداشنى تىللمىزنى،ئوزلىكىمىزنى ئهلۋهتته،چوقۇم بۇلمايدۇ بىلهنال ئاغىرنغان

ساقلىغايسهن ئوزۇڭ ،تىلىمىزنى ،ئوزلىكىمىزنى مىللىتىمىزنى ~~~~بۇلىۋتىدۇ.ئالال قسما بىر شۇنداق كۇڭلۇم



~!....تهشهككۇر. كوپ تۇرغىنىغا يولالپ تىمالرنى ئههىمىيهتلىك مۇشۇنداق ئۇچۇن بىز ئاكىنىڭ سىدىق ئهركىن
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 تىللنى پىكىرنىڭ نىڭ ئارزۇ يۇقارقى ....بۇلىدۇ.بىراق چوڭ رولى قىلشتا ئادهم قانداق ئادهمنى ئهلۋهتته تهربىيىسى ئائىله

 تهربىيهسگه ئائىله شۇ .....ئهمهس.ئهگهر چوڭ باغلىنشنى ماهىتهتلىك بىۋسته بىلهن قىلدۇرۇش تهرهققى ۋه قوغداش

 بۇلىدۇ ياخشى تىخمۇ ئۇنۇمى بىركتۇرۇلسه تهربىيسىنى مهدهنيهت تارىخ ههققى مىللىتىنىڭ ،ئوز غورۇرنى ئوزلۇك مىللى

 قانچىلىك ئائىلهر تهربيهدىكى ئائىله مۇنداق ..ئىدى.بىراق مومكىن كۇرۇش باغلىنشىنى بۇلسا قوشۇلغان ....دهپ

 قالىدۇ بۇپ سۇز قورۇق قالغىنى مىللهتكه بۇلمىغان ئاڭ مىللى ..............قسقسى

 ...كهتتى. توۋهنلهپ كۇپ بۇرۇنقىدىن قىممىتى ۋه دائىرسى ئشلىتىش تىلىمىزنىڭ ئوز ههممۇ هىلى

 ئهملىلهشتۇرۇپ باشالپ مائارىپنى بۇ ئهمدى بۇالتتى، ئۇنۇمى بۇلسا قىلنغان ئىنكار دائىرده كهڭ دهسلىپدىال بۇ ئهسلىده

 هالهتكه چىقىردىغان تىل دهپ ماما چىقماي تىل دهپ ئاپا .....كىتهر.بالىالرغا بۇپ قانداقمۇ ..........بۇلدى.كىينكىلهر

 .......شۇ. ئومۇدىغۇ ................قاالرمىزمۇ.ئۇالرنىڭ كهپ

 ....قىلىمىز. چۇككهندهك باشچىالپ هالهتكه ماڭىدىغان شۇنىڭغا باشلىسا يولغا قايسى كشى

 دىگهننى،كهلگۇسىده تىگهر پايدىسى قانچىلك زادى بىلهن،مىللهتكه ئوسكىنى «»توهىپكارالر چىقارغان كۇچ شۇنڭغا

 ...بۇالر. ئويالرمۇ دىگهننى بۇالر قانداق

 مۇقىم ياخشى پوتتۇرگهنلهرمۇ ئوقۇش بىلهن نهتىجلهر ياخشى شۇنداق ....دهيدۇ.هازىر زور پايدىسى ئۇرۇنلششقا ئشقا

 ....يۇرمهمدۇ. ئشلهپ مۇئاشقا ئازىغىنه شىركهتلهرده بۇ ئۇ كهملىگدىن، ئوزىمىزگه ئورۇنلىرىنىڭ خىزمهت

 ئاساسلىق مىللهتلهر قۇيغان يۇلغا ئاپتۇنۇمىيهنى رايۇننىڭ ئاشۇ ئورگانالرغا رايۇنلىرىدىكى »ئاپتۇنۇمىيه قانۇنىدا ئاپتۇنۇمىيه

 ......«كىرهك.دىيلگهن. ئىلىنشى قوشۇمچه مىللهتلهر باشقا

 چهكلىمسى مىللهت ئىنتهامدىمۇ مهمۇرلۇق رايۇنىمىزدىكى ..ئهپسۇس. مىڭ ئهپسۇس ....هازىرچۇ.؟؟؟؟؟ بىراق

 بوش تالالنماي ئۇرۇنلىرى كۇپ خلى بۇلسا تالشۋاتىدۇ،ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرالر مىڭ نهچچه ئورۇننى بىر بۇلغانلىقتىن

....قالغان.

 ئادهم مىللهتتىن سانلىق ئاز بولدى يىل نهچچه ئۇدا ئىيتساقمۇ ئىلىپ (كهسىپنى قۇرۇلىشى ۋه ئىلمى )يىمهكلىك بىزنىڭ

 ........نسبهتته،شهكىلگىال. ئاز ئىنتايىن ئالسىمۇ ئالمىغلى

 .....دىگهندهك كىرهك كۇپهيتىش پورسىتىنى ئورۇنلشش ئشقا ۋه ئايالندۇرۇش ئهۋزهللككه ئىقتسادىي ئهۋزهللكى بايىلىق

 (ئوخشاش مائارىپقا )تۇزۇلۋاتىدۇمۇشۇنداق ههم تۇزۇلگهن 'قانۇنالر بىرلگهن ۋهدىلهر ئوخشاش شۇنىڭغا ۋه

 ~كىلهر؟! ئىپ نهپ قانچىلىك يهنه بىزگه ماپارىپ بۇ تورسا ئههۋالدا مۇشۇنداق

،مانقۇرۇتلۇققا كۇر تۇز ئوزىمىزدىكى ئىچىنىمهن شۇنداق

~!..بهرگهيسهن. ئاسايشلىق مىللتىمىزگه ئالال

------------------------------------------------------------------------------------------------
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 قىزغىن ئهدهبىياتىنى ئۇيغۇر زىيىنىنى تىلنىڭ ....دىدى.قوش بوالي يىل تۆت ئوقۇۋاتقىنىمغا ئىچكىرده مانا مهن

 گهپ بهزى هازىر تۇرۇپمۇ ئوقۇپ ئۇيغۇرتىلىدا ئوتتوردا ...قىلدى.تۇلۇق هېس قېرىندىشىڭالرمۇ بىر مهندهك سۆيىدىغان

 خۇرۇتۇپ بايلىقىمنى تىل چېغىمدا ....مهن دهۋىتىمهن،،، خهنزۇچىال قىينىلىپ تاپالماي ئۇيغۇرچىدا سۆزلىرىمنى

 \قىلىدۇ كىم ئامالىنى بۇنىڭ يۈرسه سۆزلهپ گاچىدهك ،كىيىن بىلمهي تۈزۈك ئۇيغۇرچىنى بالىالر ئاشۇ ...قويدۇم.ئهگهر

 =ۋ ،كىخ \ئۇ :ئههۋالالر قىسىم بىر ئۇچرىغان مهن تۆۋهندىكىسى

 مهكتهپته بهردى،بالىسى مهكتهپكه خهنزۇ مهجبۇرىي ئوغلىنى كىچىك مهسئۇلۇم سىنىپ ئوتتۇردىكى تۇلۇق

 سىزىپ رهسىم دىسه،مالىم كېلىڭالر چاپالپ رهسىمىڭالرنى سۇڭلۇق ،بىر چۈشهنمهي سۆزىنى ئوقۇتقۇچىنىڭ

 كهلهئهنلىكىنى چۈشىنىپ خاتا بالىسىنىڭ تاپشۇرۇقنى ئهسلى ئهتىسى ..كهلگهن.ئوقۇتقۇچۇم دهپ دىدى كېلىڭالر

 قويغان تۇغۇپ قىلىپ خهنزۇ مېنى سهن ئهگهر ": دهڭالر دهپتۇ نىمه كېتىپتىكهن،،،ئوغلى ئهيىپلهپ بالىسىنى بىلىپ

 ئۇيغۇرچه كۈنىال شۇ ئاغرىپ ئىچى بالىسىغا كېتىپتىكهن،ئوقۇتقۇچۇم يىغالپ "بىلهتتىمدهپ ،ههممىنى بولساڭ

 خهنزۇ قارىسىم ئېچىپ تاپشۇرۇقىنى بولۇپ .."ئوقۇيمىزدىدى.ههيران ...يۆتكىۋهتتى.ئه مهكتهپكه

 "...ئىكهن.ۋوي،نىمىشقا تاپشۇرقى تهتىل ماتىماتىكا تۈزۈلگهن ئۈچۈن ئوقۇغۇچىللىرى -1مهكتهپباشالنغۇچيىللىق

 توشقاندا ،تهتىل بهرگهن تارقىتىپ "،شۇ،مۇئهللىم "؟دىسهم بىلمهمسىلهر خهنزۇچىنى بۇ ؟ بهرمىدى ئۇيغۇرچىنى

 >فق خ 9~تم يىغاتتى،،

 بولمىسىمۇ قويدۇم،توغرا ئىشلهپ قااليمىقان يهرلىرىنى بهزى ،شۇڭا تاپشۇرقىمىزنى يىغاتتى توشقاندا ............تهتىل

 بالىالر ياخشى ئهڭ ئۆگىنىشى سىنىپتىكى ئۇكىلىرىم ،بۇ ئهمهس كهلدى،بىلمهيمهن ئاچچىقىم شۇنداق "ئهمدى، مهيلى

 چۈشهندۈرۈپ قىلىپ تهرجىمه ئۇيغۇرچىگه بىلهن ئىشلىيهلمىسه؟؟؟؟شۇنىڭ تاپشۇرۇقىنى تهتىل ئىدى،ئهمدى

 قالدى،ئهمدى بولۇپ ئاچچىق شۇنداق ..بولۇشتى.ئىچىم ئىشلهپ بىردهمدىال چۇڭۇلداپ -بهسبهسته قويسام،ههممىسى

 "قىلماقچىكىنه؟چوڭ نىمه بېرىپ تاپشۇرۇقالرنى خهنزۇچه تهلهپلىرى بالىالرغا چىقارغان ساۋادىنى پىنيىندىن تېخى

 %'ۋ؟خ  ل  "دىمهيۋاتقاندۇ؟؟؟ ئىلگىرلهيلى سهكرهپ

 مهكتهپته -8باشالنغۇچ شهههرلىك يۈرسهم،كورال هويلىسىدا مهكتهپ ئۈچۈن تهكرارالش مهزگىلىمده،دهرس ئوتتۇرا تۇلۇق

 پاراڭلىرىغا ئۇالرنىڭ ئىختىيارسىز ئويناۋىتىپتۇ،دىققىتىم سهكرهپ ئاتالنغۇچ يهرده ئۇ مۇ دوستلىرىم كىچىك ئوقۇۋاتقان

 -؛مپيكپى :چۈشتى

 سهككىزى گېپىنىڭ ئون ئۇالرنىڭ قىلسام گهپ؟؟؟دىققهت نىمه "...ئا.بۇ فېن گو تهي بىيې بولۇڭالر،نادىره،نى تىز "

 #9تمسن  #ف .......ئىدى. خهنزۇچه

 دۇ كۇۋ ~"ۋ .......................

 تۈزۈك قالسىمۇ كىرىپ ياشقا تۆت كهلدى،،،باال يۇرتقا ئېلىپ ئوغلىنى چوڭ ئاچام نهۋره قىلىۋاتقان خىزمهت ئۈرۈمچىده

 ما "ما دىيهلمهي ئاپا باال باغچىغابهردى. يهردىكى بولمىغاچقاشۇ ئادهم قارايدىغان ..بىلمهيتتى.بالىغا قىلىشنى گهپ

  ...ئۆگىنىۋالدى. ""زهيجىيهندىيىشنى """دىيىشنى،خوشدىيهلمهي دى دى "دىيهلمهي ،ئۇكا "دىيىشنى

 ]/&جئهبمي

  ..."دهيدۇ. شۇ ئۆگهتمىگهن تىلى بالىالر ئۇنىڭغا بىز ": ،ههدهم دىسهم هه چىقىپتۇ خهنزۇچه تىلى باالڭنىڭ ئاچامغا



 "5رخ [)زق

 قىلىپ تهلهپ دىيىشنى چوڭالردهك سۆزلهرنى گهپ باشالپال ۋاقتىدىن كىچىك ئۇكامغا هه؟؟؟؟؟ئهسلىده

 بولمىدۇقمۇ؟؟ چوڭ ئىپادىلهپ """"""دادا،سۇ،ناندىگهننى """"""دهدده،هۈممه،نهننهدهپ ههمىممىز ..كهپتىكهن.توۋا

 0|>}رسپك ك

 يىغالپ تېپىپ يهرنى ئۇقتۇرالماي گېپىنى بالىالرغا يېزىدىكى كىرگهن ئوينىغىلى هويلىدىكى بهزىده ئۇكامنىڭ

  \ۋيو _لخج ...قالدى. بولۇپ ئاچچىق شۇنداق ئىچىم قاراپ كېتىشلىرىگه

 بولۇپ ئوقۇتقۇچى هېلىمۇ ":تاغامغا كېلىپ ئوقۇتقۇچى،ئاچچىقىم ههرئىككىلىسى -ئهرئايال ئاچام بولمىسىغۇ

 بهكرهك توپنى ئوينىسۇن،ئاكام ياخشى ئۇسسۇلنى .ههدهم بوپتۇ تهربىيلهيدىكىنه،،،هه قانداق بالىسىنى قاپتىكهن،بولمىسسا

 چاڭىلداپ بالىالر كىچىك ،ئۇكامدىن ...بولىدۇ.قارىمامسىز ياراملىق مۇشۇنداق باللىرى تهپسۇن،،،شۇنداقالرنىڭ

 قىلىپ تهكلىپ تهرجىمان بىلهن نهۋرىڭىز ...ئۇيغۇرچه.كىيىن بىلمىسه،يا خهنزۇچه تىلدا،،،يا ئۇيغۇر سۆزلهيدۇ

 ئه  /:@-ئىمس ........"..بولمايدىكهن. گهپلهشمىسىڭىز

 بهكال دىسهك ئهمهس تههتىت نىسبهتهن تىلىغا ئۇيغۇر تۈزۈمى ئوقۇتۇش ،قوشتىللىق بولسىال ياخشى تهربىيسى ئائىله

 ئالىي ئوقۇغۇچىالر ئۆتكهن سېنىپىغا ئوتتۇرا تۇلۇق شىنجاڭ ئىچكىرىدىكى قارار تۇنجى -2007!!خاتالىشىمىز!يىلى

 توغرىسىدا تىلى ...ئههۋاللىشىڭ.ئۇيغۇر بىلهن نهچچىسى بىر شۇالردىن سىز ...پۈتتۈردى.ئهمسه مهكتهپنى

 ههقىقىي ئههۋالىنى قېرىنداشلىرىڭىزنىڭ بۇ ئىشهنگهن دهپ ئالغان تهربىيه تىلىدا ئۇيغۇر 9يىل ....پىكىرلىشىڭ.شۇندىال

 = '[' $.س  !!چۈشىنىسىز!

" ..ئاچا؟.ئاداش نىمه دىگهن """"بېكىنمه،پىئېل

------------------------------------------------------------------------------------------------
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 قانچىلىك تونۇشىمىزغا ئۆزمىزنى ؟بىزنىڭ قانچىلىك قۇرۇلمىسى بىلىم -ئاتائانىمىزنىڭ بىرۋاتقان تهربىيسىىنى ئائىله بىزگه

 مهدىنىيىتىنى ئۆزىمىزنىڭ ئادهم ،قانچىلىك ساۋاتلىق ئادهم قانچىلىك ئىچىده مىللهت كىلۋاتىدۇ؟بىزنىڭ بىرىپ بىلىم

 ئائىله ئائىلىده بالالر باشقا بالالردىن بولغاندىن چوڭ ئائىده ئۇقۇمۇشلۇق ئازراق بىرهلهيدۇ؟ چۈشهندۇرۇپ بىزلهرگه

 پۇخرالىرى مىللىتىمىز كۆڭۈل ئاق بىزنىڭ ئۇيهردىكى بارغانسىز جهنۇپالرغا سىز ،بهلكىم بولماقچى قانچىلىك تهربىيسى

 بىرۋاتىدۇ؟مهكتهپلهرچۇ؟ تهربىيىسىى ئائىله قانچىلىك بالالرغا ئانىالر ئاتا شۇ ، قۇرۇلمىدا بىلىم قانچىلىق

 دهۋرىمىزدىكى هازىرقى ئارقىلىق كىم ئۇسۇلدا؟ قايسى قايسىمىز بولمىسا، قالغىلى ساقالپ تهربىيسىده ئائىله سىزچه

 چاقىرىمز. قىلىشقا ساقاالپ يىزىقىمىزنى قوغداشنى تىلىمىزنى ئانا ياشلىرىمىزغا

 دىهقان ساتتا ئاددى يېزىدىكى يىراق چهت بىلهن باال بولغان چوڭ ئائىلىده بىر بىلىملىك شهههردىكى مىسال بىر ئاددى

 سىلىشتۇرۇڭ. تهربىيسىنى ئائىله ئهمهس باشقىنى بېقىڭ. سىلىشتۇرۇپ بالىنى ئىككى تۇغۇلغان ئائىلىسىده

 كىيىن بىزنىڭ كىچىكىدىكهن تهربىيه ئهئىله يهنه قالمايتۇق. كۈنگه مۇشۇ بىز بولسا بولغان ياخشى تهربىيه ئائىله بىزنىڭ

خاالس. قالدۇ توردىال مۇشۇ پهقهت ئىچىش ئىغىز يىزىقتىن ،تىل، مىللهت

------------------------------------------------------------------------------------------------
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 قالغانال قېپ بېتىدىال تارىخ شۇ قالدى. بولۇپ يىلالر خېلى قالغىلى قېپ بېتىدا تارىخ بىز ، شۇنداق



 تهسىرىده يامانالرنىڭ ، يۇمشاق ئاستا - ئاستا مۇشۇنداق مانا بۇرجىكىمىزدىنمۇ ئاشۇ ئۆزىمىزنىڭ بهلكى بولماستىن

 بېرىپ دهرىجىگه قايسى هازىر ههقىقهت.بۇههقىقهت ...بۈگۈنىمىز،تۈنۈگۈنىمىز. دهلبىزنىڭ بۇ كهتكىلىۋاتىمىز، يوقاپ

 ئۆگىنىش ئۇسۇلدا توغرا ئۆتكهندهك تهكىتلهپ ئهپهندى سىدىق ئهركىن يهنى ئۆگىنىش يهنه ئۆگىنىش، ، بىلىم يېتىۋاتىدۇ؟

 تهسىرىدىن يامان مائارىپنىڭ تىللىق قوش بولغان نامۇۋاپىق خىل بۇ ئارقىلىق مۇستههكهملهش ئۆزىنى ئۆز ،

 بىزده بولغان بولغۇچىلىرى ئانا - ئاتا پهرزهنتلىرىمىزنىڭ يېشىدىكى ئوقۇش ئۆتهلىشىگه ئوڭۈشلۇق ئهۋالتلىرىمىزنىڭ

....كېرهك. قىلىشىمىز هېس بارلىقىنى مهجبۇرىيهت ، مهسئۇلىيهت زور ئىنتايىن

------------------------------------------------------------------------------------------------
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 مائارىپ. تىللىق قوش ههي مائارىپ تىللىق قوش ههي

 خهلق بىچچاره دهلىلىدۇرسهن. ئوچۇق قالغانلىقىنىڭ كېلىپ هالهتكه گاراڭ نهقهدهر نادانلىشىپ خهلقنىڭ بىچچاره سهن

 هازىرقىدىن تۇرمۇشىنى ئارقىلىق يول مۇشۇ ئۇالر ئويالشتى، ئېرىشىشنى ئورۇنلىرىغا خىزمهت ياخشى ئىشلىتىپ سېنى

 دهپ شۇنداق رادىئومۇ چۈنكى ئىشىنهتتى. چوڭقۇر بولىدىغانلىقىغا قىلغىلى ئىگه كاپالهتكه ياخشى تېخىمۇ

 دهۋاتاتتى. شۇنداق باشلىقالرمۇ سۆزلهۋاتاتتى. شۇنى تىلىۋىزورمۇ سۆزلهۋاتاتتى،

 مۇشۇنداق ئويناۋاتاتتى. ئۇسۇل دېپىغا ئۇالرنىڭ مائارىپمۇ ئېرىشكهن هۆرمىتىگه ههممىنىڭ بولغان ئادالهتلىك ئادىل، ئهڭ

 گېزى ..كىسىلىدۇ. دىل ..كېسىلىدۇ. تىل تهس. تولىمۇ بىلدۈرمهك ههقنى ئۇالرغا ئاغرىنىمىزما؟ خهلقتىن يهنه تۇرسا

..ههم. باشمۇ كهلسه

 خىزمهت دۆلهتته چوڭ مىلياردلىق يېرىم بىر بولىدۇ. قىممهتلىك نهرسه ئاز بىرىگه نهرسه، سۈپهتلىك بىرىگه دۇنيادا

 ئهڭ ئۈستىگه ئۇنىڭ قاالرما. تېپىلىپ خىزمهت ئۆگهنگهنگه تىلنى ئۇ سىز تۇرسا ساماندهك خهنزۇالرمۇ تاپالمايۋاتقان

 تهرهققىي مېڭىپ يىتهكلهپ بىزنى ئاندىن كېيىن بولغاندىن قىلىپ تهرهققىي ئۆلكىلهر ئىچكىرى بىلهن ئالدى

 كېلهرما؟ نۆۋهت سىزگه ئورۇنلىماي ۋهدىسىنى ئۇالر تۇرسا قىلدۇرىدىغان

 بوينىدىن مائارىپ تىللىق قوش دېسه بېرهي مائارىپ، مهجبۇرى دېسه بهرمهي مهكتهپكه بالىنى يوق، تالالش خهلقته

 ... قىسىۋاتقان.

 كهتمهندىن بىر كهتمهن بىر گۆرىنى مىللهتنىڭ كىشى بىر ههر كېتىۋاتقان كىرىپ باشچىالپ تىلغا يات بىلمهي تىلنى ئانا

بىلمهيتى. ئهسال قېزىۋاتقانلىقىنى

------------------------------------------------------------------------------------------------
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 كۆپ. بهك ئىشالر ئۈمۈدسىزلهندۇردىغان ئادهمنى .. ... ئهمماكى دهيمىز. ئۆسمۈرلىرىمىزده هازىرقى ئۈمۈدى مىللهتنىڭ

 10~5 ناهىيىدىن بىر ههر يىلى ههر كۈتۈرۈلدى. دولقۇنى كۈپهيتىش قۇشۇنىنى ئۇقۇتقۇچىىالر تىل قول رايۇنىمزىدا هازىر

 تهربىيلهشكه بۇينچه سهۋيىسى ئۇقۇتۇش تىل قوش ئۈرۈمچىگه ئۇقۇتقۇچىلىرى مهكتهپ ،ئوتتۇرا باشالنغۇچ غىچه

 ئوتتۇرا ياكى باشالنغۇچ مهخسۇس ئونۋېرسىتىتىدا مائارىپ ۋه ئونۋېرسىتىتى پىداگوگىكا ئۈرۈمچىده ئۇالر ئىۋهرتىلىدۇ.

 خهنزۇچه بىرگه بىلهن ئۈگۈنۈش دهرىلىكلهرنى خهنزۇچه بولغان يىللىقىغىچه ئاخىرقى -1يىللىقىدىن مهكتهپنىڭ

 ئۇقۇتقۇچى. بىر قاتاردىكى شۇ دهل ئايالىم مىنىڭ قىلىنىدۇ. تهلهپ قاتتىق ئاشۇرۇش سهۋيىسىنى



 مائارىپ خهنزۇچه، دهرىسلىكلىرى پۈتكۈل ئۇقۇيدۇ. سائهت 10 ههركۈنى قاتتىق. ئىنتايىن تهلهپ قۇيۇلغان ئۇالرغا

 "مائارىپىنىڭ تىل قوش "ئاتالمىش يهنى كهلگۈسىنىڭ ئۇالرنىڭ ئېچىپ يىغىن قىتىم بىر ههپتىده ههر ئۇالرغا نازارىتى

 خهنزۇچه پۈتۈنلهي سهبىيلىرىمىزگه كىيىن "سههراالرغاقايتقاندىن ئاشۇ "نامرات يۇرتقا ، ئىكهنلىكىنىنى باشالمچىلىرى

 تهرهققىي مىللهتنى ئارقىلىق مۇشۇ كىرهكلىكى، كىتىش ئۇنتۇپ قىلشنى تهپهككۈر ئۇيغۇرچه ، ئۈتىدىغانلىقى دهرىس

ئاچىدۇ. يىغىن توال بهك ههققىده بۇلىدىغانلىقى قىلدۇرغىلى

 تامامهن ئاتاشقا "مائارىپىدهپ تىلى خهنزۇ "يهنى مائارىپى تىل يهككه %95 كهلگهنده نۆۋىتى مائارىپىنى تىل قوش

بۇلىدۇ.

 بۇنى قارىماققا چۈشهنمىدىم. توغرا قىلىپمۇ ههرقانچه مهن ئاتىۋالغانلىقىنى دهپ تىل قوش ئۈچۈن نىمه بۇنى

..پهدازالۋاتقاندهكال. ئاپهتنى كىلىدىغان ئېلىپ مىللهتكه كىيىن ۋه يىتهرسىزلىك بارلىق بىلهن ئاتالغۇ ""قوشدىگهن
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 . بولدى خېلى تونۇشقانلىقىمغا بىلهن سىز ئارقىلىق يازمىلىرىڭىز . ئهپهندىم سىدىق ئهركىن ئهسساالمۇئهلهيكۇم

 بىلهن سۈپىتىم بولۇش ئهزاسى بىر مىللىتىمىزنىڭ مهنمۇ چۈنكى ، قىلدى خىجىل ههم ئويالندۇردى مېنى يازمىلىرىڭىز

 مائارىپ تىل قوش قارىماي بولۇشىغا گىرۋهكلىرىده چهت تهكلىماكاننىڭ يۇرتۇممۇ مېنىڭ بار. بۇرچۇم قوغداش تىلنى ئانا

 بىرىنچى مهكتهپنىڭ باشالنغۇچ ئهمهلدارلىرىمىز ماڭقۇرت بهزى بىزنىڭ تېخى . كهلدى يېتىپ يهرگىمۇ بۇ سىياسىتى

 ئىلگىرلىمهكچى سهكرهپ چوڭ بىراقال دهسستىپ ئوقۇشلۇقالرنى خهنزۇچه ئىزىغا ئۇنىڭ ئۆتمهي ئېلىپبه يىللىقىدا

 -ئاتا سانلىق كۆپ ئوخشايدۇ. ئهرزىمهيدىغان هېچنىمىگه نىسبهتهن ئۇالرغا تىل ئانا بېقىۋاتىدۇ. توۋالپ شوئار بولۇپ

 مۇهىم مهسىلىسى تىل . بولىدىكهن باقالىسال جېنىنى تېپىپ خىزمهت بىر بولۇپ چوڭ پهرزهنتى پىكرىچه ئانىالرنىڭ

... تهسمىش. بهك تېپىش خىزمهت ئارقىلىق تىل ئانا ئهمهسكهن.

 قاچاندىن بىز . يۈرىۋاتىدۇ ئهگىپ هېلىمۇ مىڭىسىده ئانىالرنىڭ -ئاتا ساندىكى كۆپ خېلى ئۇقۇمالر مۇشۇنداق مانا

 مهسىلىنى بۇ قالدۇق؟ ئايلىنىپ مىللهتكه ياشايدىغان ئۈچۈن يىيىش تاماق ، يىيىشتىن تاماق ئۈچۈن ياشاش باشالپ

قالدىم. ، بولۇپ ئوياليدىغان داۋاملىق

------------------------------------------------------------------------------------------------
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 تېخى تىلىدا ئانا ، كىرىپ سۆرهپ يهسلىگىچه نىمىنى دىگهن "تىل "قوش قوزغايدىغىنى غهزىۋىنى تېخىمۇ ئادهمنىڭ

 ،ههتتا ئۆتۈپ دهرس تىلىدا ،خهنزۇ ئېيتىپ ناخشا تىلىدا خهنزۇ گۆدهكلهرگه بواللمىغان چىقىپ تىلى تۇلۇق

 ، ئۈگۈنىۋاتقان ساناشنى ساناق ئهمدى باالم . بۇزۇۋاتقان تىللىرىنى ئۇالرنىڭ ، سۆزلهپ خهنزۇچه قهدهر ساالملىشىشقا

 كۆپ بىلهن ،ئوقۇتقۇچىلىرى ئهمهس ئىش كىچىك ههرگىز .بۇ سالىدۇ دهپ خهنزۇچه سانالرنى بهزى ساناۋېتىپ

 ئۇالر ههرگىزمۇ بۇ شۇڭا . تۇرىدۇ دهپ يوق ئامال بىزدىمۇ ، ئورۇنالشتۇرغان شۇنداق يۇقۇردىن ئۇالر ، كهتتىم تاكاللىشىپ

 بېرىلغان ئېلىپ بىلهن مهقسهت سىياسى مهلۇم ، ئهمهس كۆتۈرۈش يۇقۇرى سهۋىيىسىنى تىل مىللهتنىڭ ئېيتقاندهك

يوقۇتۇش!
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 ئۇقۇتۇش مۇشۇ يهردىمۇ بۇ .بىزنىڭ كۆپ پىكىرى ئاممىسىنىڭ خهلىق ،كهڭ جهههتته «تىلئۇقۇتۇشى »قوش هازىر

 باشالنغۇچ تىلىنى .ئۇيغۇر باشلىدى ئۇگۇنۇشكه تىلى ،خهنزۇ باشالپال سىنىپتىن تهييارلىق ،باللىرىمىز سهۋهبىدىن

 ،ئاندىن ئۇگۇتۇپ ئاۋال ئهڭ تىلىمىزنى ئۆز .ئهسلى قالدى ئالمىشىپ بۇ .مىنىڭچه ئۆتىدىكهنمىز باشالپ -3يىللىقتىن

 قىلىپ تهپهككۇر ئهركىن تىلىدا .ئۆز بۇالتتۇق كىچىكمىگهن كۇچهيتسهكمۇ تىلىنى دۆلهت باشالپ -3يىللىقتىن

 قهلبىدىكى ئۆز ئوخشاش قۇشقا بۇغۇچالنغان ،قاناتلىرى پهرزهنتلىرىمىز ،ئۇماق كىتىدىغان سايراپ تۇمۇچۇقتهك

. قىاللمايۋاتىدۇ ئىپاده هىسالرنى

 بىرىشى جاۋاپنى بولغىدهك رازى ئاممسى خهلىق ،كهڭ ئويالپ ياخشىراق ئىشنى بۇ تارماقلىرى ،مائارىپ مىنىڭچه

. كىرهك

------------------------------------------------------------------------------------------------
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..كىتهرمىز. بۇپ نىممۇ داۋاملىشىۋهرسه،كهلگۇسىده پىتى مۇشۇ مائارىپ بۇ

........بۇلدى. ئهملىيلهشتۇرۇپ مائارىپنى بۇ ،ئهمدى بۇالتتى بۇلسا قلنغان ئىنكار دائىرده كهڭ دهسلىپىدىال

 دىگهننى،كهلگۇسىده تىگهر پايدىسى قانچىلك زادى بىلهن،مىللهتكه ئوسكىنى «»توهىپكارالر چىقارغان كۇچ شۇنڭغا

 ...بۇالر. ئويالرمۇ دىگهننى بۇالر قانداق

 مۇقىم ياخشى پوتتۇرگهنلهرمۇ ئوقۇش بىلهن نهتىجلهر ياخشى شۇنداق ....دهيدۇ.هازىر زور پايدىسى ئۇرۇنلششقا ئشقا

....يۇرمهمدۇ. ئشلهپ مۇئاشقا ئازىغىنه شىركهتلهرده بۇ ئۇ كهملىگدىن، ئوزىمىزگه ئورۇنلىرىنىڭ خىزمهت

 ئاساسلىق مىللهتلهر قۇيغان يۇلغا ئاپتۇنۇمىيهنى رايۇننىڭ ئاشۇ ئورگانالرغا رايۇنلىرىدىكى ئاپتۇنۇمىيه »قانۇنىدا ئاپتۇنۇمىيه

. ....«كىرهك.دىيلگهن ئىلىنشى قوشۇمچه مىللهتلهر باشقا

 ئورۇننى بىر بۇلغانلىقتىن چهكلىمسى مىللهت ئىنتهامدىمۇ مهمۇرلۇق رايۇنىمىزدىكى ئهپسۇس مىڭ ئهپسۇس بىراق

 ....قالغان. بوش تالالنماي ئۇرۇنلىرى كۇپ خلى بۇلسا تالشۋاتىدۇ،ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرالر مىڭ نهچچه

 ئادهم مىللهتتىن سانلىق ئاز بولدى يىل نهچچه ئۇدا ئىيتساقمۇ ئىلىپ (كهسىپنى قۇرۇلىشى ۋه ئىلمى )يىمهكلىك بىزنىڭ

 ۋه ئايالندۇرۇش ئهۋزهللككه ئىقتسادىي ئهۋزهللكى ........نسبهتته،شهكىلگىال.بايىلىق ئاز ئىنتايىن ئالسىمۇ ئالمىغلى

 ههم تۇزۇلگهن 'قانۇنالر بىرلگهن ۋهدىلهر .....دىگهندهك كىرهك كۇپهيتىش پورسىتىنى ئورۇنلىشش ئشقا

(ئوخشاش مائارىپقا )تۇزۇلۋاتىدۇمۇشۇنداق

~كىلهر؟! ئىپ نهپ قانچىلىك يهنه بىزگه ماپارىپ بۇ تورسا ئههۋالدا مۇشۇنداق

..،مانقۇرۇتالرغا. كور توز ئىچىدىكى ئوزىمىز 'ئىچىنىمهنسهسكىنىمهن شۇنداق ئىچىنمهن

~!..بهرگهيسهن. ئاسايشلىق مىللتىمىزگه ئالال
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 قايسى ، قالدى نهده هازىر مانجۇالر سۈرگهن هۆكۈم يىل مىڭ >>نهچچه دىگهن مۇنداق خاتىپىمىز مهچىتته قېتىم بىر

 سۇكى سهۋهپ يۈزلهندى يۇقۇلۇشقا -ئاستا ئاست ئۇالر دىمهك ، سۆزلىنىۋاتىدۇ ئههۋالى هازىرقى ئۇالرنىڭ مهتبۇئاتتا

 يۇقۇلىۋاتىدۇ سانىمۇ بارا بارا قىلىنىپ ئاسمالتسىيه بىلهن مىلهت باشقا ئۇالر ، ئۈچۈن بۇلمىغانلىغى ئىتقات بىر چىن ئۇالردا

 ، ئۈچۈن بولغانلىغى بار ئىمان بىزده سهۋهپ ،بۇنىڭدىكى كىلىۋاتىمىز ساقالپ هالىتىمىزنى ئۆز بىز مىللهتچۇ بىز لىكىن ،



 بۇلۇش تۇرمۇشلۇق بىلهن دىنسىزالر باشقا ،مهسىلهن بولسا بۇالۋىرىدىغان قىلساق ،نىمىش ئارىلدىكهنمىز ئىماندىن بىزمۇ

 ىمزنى مىللىت تۇرساق مۇستهككهم ئىماندا ئاۋال ئهڭ بىز شۇڭا . تۈگۈشىمىز ئاسانال بىزمۇ ئۇچاغدا بولسا بۇلىۋىرىدىغان

 بۇلىدۇ ۋىجدانى ئادهمنىڭ بار ئىمانى تۇرساق چىڭ ئىماندا ئاۋال بىز شۇڭا ئىدى دهگهن <<قاالاليمىز، ساقالپ

،. قىلىدۇ ههركهت ئۈچۈن ساقالش مهۋجۇتلىغىنى ئادهم بار ،ۋىجدانى
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 تىلىمىزغا بىزنىڭ مۇشۇنداق ههم قىلدىغان قىلىدغان،هورمهت ۋهكىللىك ئىرادىسگه ،خهلىقنىڭ چىقىپ سايالپ خهلىق

 خهلىقنىڭ مۇشۇنداق ئهمهلدارلىرىمىز كاتتا ئوسىۋاتقان كۇنسايىن كۇچهپ قويۇشقا يولغا پىالنلىرىنى مائارىپ پايدىلىق

\!.......بىرهمدىغاندۇ.؟؟؟! ئىتبارىنى !!!........................ئاڭالمدىغاندۇ.؟؟؟؟!دهققهت ساداسىنى

...............كىرهك. بولسا مانقۇرۇتلىششى مىللتىمىز ئوز بولدىغىنى كۇڭۇل ئۇالرنىڭ

 قاراش ئوز ئشالردىمۇ مۇهىم بولغان باغلىنشلىق بىۋاسته تهقدىرمىزگه ئوز .......بىز.ههتتا هالهتىكهنمىز بىچاره شۇنداق

 قىپ شۇنداق )يۇقكهنئهگهر هوقۇقىمىزمۇ ئاددى ئهڭ بىلدۇرۇشتهك نارازىلىق قويۇپ ئوتتۇرغا دادىل پىكىرلىرمىزنى

 مۇنبهرلهردىال مۇشۇنداق (.............دىگهندهك. ......گهپ.ئسيانكار تۇرغانال كىيلىشى قالپاقالر چوڭ بىزگه قالساقمۇ

...................يۇرۇپتۇق. سۇزلهپ

 يولغا توغرا ئىنتايىن ،بىزنى قىلىدىغان ۋهكىللىك مهنپهتىگه ئۇستۇن ئهڭ ،خهلىقنىڭ چوشۇرمهيدىغان ئاغىزمىزدىن داۋاملىق

...............بوالتتى. بهرسه ئىتىبارىنى دىققهت بۇنىڭغا پارتىيه ههققانى ئادىل باشاليدىغان
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 مهۋجوتىلىغىمزنى بىزنىڭ قوغداش تىلىنى ئانا بارلىغىمز بىزنىڭ تىل ئانا ئهيىتىمز. تهشهككور ئهجىرىگه نىڭ ئاكا سىدىق

 دىيشچه قالدىم.ئونوڭ كۇرشۇپ بىلهن ئوقوتقىچسى يىزا يىقندا مهن ئش. زور باغلىق قااللماسلىغىمزغا قىلىش ساقالپ

 قوش ئوقولمايدىكهن. ئىلبه .ئويغور ئىكهن تىلى خهنزو تىللىق يالغۇز ئهمىليهتته موئارىپ تىللىق قوش يۇرگۇزۋاتقان هازىر

 لىكىن ئش ياخشى ئۇگۇنۇش تىل ئىكهن.قوش شونداق مهكىتهپلهرده باشالنغوچ تىللىق قوش باغچسى بالال تىللىق

خهتهرلك. بهكمو بو بوپتو. تهتۇرسچه بو بوالتىتى. ئۇگۇنسه تىل ئانا دهسالپتا
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 سۈيۈنۈپ بهك ئوقۇپ ماقالىنى بۇ ئهتىگهندىال مهن !!!، رهخمهت كۆپ يازمىسىغا ئىسىل ئهپهندىمنىڭ سىدىق ئهركىن

 ئاز بولۇپمۇ جۇڭگودا، هازىر مهن شهخسهن .!!! كېتىڭ ياشاپ !!!، سىزگه رهخمهت ئهپهندى سىدىق ئهركىن كهتتىم.

 قويۇلغان ئىسم چىرايلىق دهپ < مائارىپ تىللىق قوش > خىلدىكى بۇ قويۇلىۋاتقان يولغا رايونلىرىدا مىللهتلهر سانلىق

 ئۆتهتتى نىمىگهه دۆلهتته بۇ قارشىلىقى ئادهمنىڭ ئىككى - بىر مهندهك ئهمما > مهن قارشى. تۈپتىن ئۇسۇلىغا ئوقۇتۇش

 قېتىملىق - 2 قارىتىلغان مىللهتلهرگه سانلىق ئاز جۇڭگودىكى ئۇسۇلىنى ئوقۇتۇش خىل بۇ قارىتىلغان مىللىتىمىزگه <

.< پهرقى نىمه ئېلىشتىن جاننى چىقارماي قان بۇنىڭ > قارايمان. دهپ ئىنقىالۋى مهدهنىيهت بىر چوڭ



 4 > مهزكۇر يىلى - 1976 باشلىنىپ يىلى - 1966 بولسا ئىنقىالۋى مهدهنىيهت قېتىملىق بىرىنچى جۇڭگودىكى

 ئهمهس نهرسه باشقا كۈرىشىدىن تالىشىش هوقوق قېتىملىق بىر ئاخىرالشقان بىلهن تۇتىلىشى نىڭ < گۇروه كىشىلىك

 دۆلهت ۋاقىتتىكى شۇ زېدۇڭ ماۋ قالغان ئايرىلىپ ۋهزىپىسىدىن رهئىسلىك دۆلهتنىڭ ئىنقىالۋىنى مهدهنىيهت بۇ بولۇپ،

 < بولغان رهئىسى دۆلهت جۇڭگوغا يىلىغىچى - 1966 يىلىدىن - 1959 شاۋچى ليۇ > شاۋچىدىن ليۇ رهئىسى

 ۋه شاۋچى ليۇ بارغان، ئېلىپ ئارقىلىق گۇروه كىشىلىك تۆت مهزكۇر ئۈچۈن تارتىۋېلىش هوقوقىنى رهئىسىلىك دۆلهت

 تۆت كىيىن بولغاندىن ئهپ قولغا هوقوقىنى رهئىسلىك ئۆلتۈرۈپ تهرهپدارلىرىنى شاۋچى ليۇ قوللىغۇچى شاۋچىنى ليۇ

 هوقوق قېتىملىق بىر كهتكهن قاپالپ دۆلهتنى پۈتۈن باشلىنىپ مهكهزده بېسىقتىرۈۋېتىلگهن يۇقۇۇپال گۇروهنى كىشىلىك

ئىدى. ئهمهس نهرسه باشقا كۈرۈشىدىن

 - 2 جۇڭگودىكى قارىتىلغان مىللهتلهرگه سانلىق ئاز پۈتۈن بولسا مائارىپى ئوقۇتۇش تىل قوش قېتىمقى بۇ ئهمما

ئهمهس. نهرسه باشقا ئىنقىالۋىدىن مهدهنىيهت خىل بىر يهنه ئۆزگهرگهن شهكلى قېتىملىق
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قالىمهن. دېيهلمهي نېمه بىر تۇرۇۋالساڭالر قىلىپ تهلهپ دهلىل بۇنىڭغا بېرهي، سۆزلهپ هېكايه بىر

 جاي بولغان تېز ئهڭ تهرهققىياتى جوڭگودىكى جوڭگودىكى ئۆلكه ئۈچ شىمالدىكى شهرقىي قىلىنغاندا ئازات جوڭگو

 دهسلهپكى ئىگىلىك يېزا قىلغان، تهرهققىي دهرىجىده يۇقىرى سانائهت تۇتاشقان، يهرگه ههممه يولالر تۆمۈر ئىدى.

 ئىدى. كۆپ ناهايىتى ئىشلهيدىغانالر زاۋۇتالردا كىرىپ شهههرگه يېزىالردىن ئىدى. ماشىنىالشتۇرۇلغان قهدهمده

 ئىدى. ئورۇندا ئاساسى مىللىتى مانجۇ ئۆلكىده ئۈچ شىمالدىكى شهرقىي ئىدى. يۇقىرى ناهايىتى ساپاسىمۇ مهدهنىيهت

ئىدى. ئورنىدا يوقنىڭ مىللهتلهر باشقا ئىدى. بار خۇيزۇالر قىسىم بىر يهنه مانجۇ، ئاساسلىقى ئۆلكىسىده جىلىن بولۇپمۇ

 تۇيۇقسىز كۆپى خېلى زاۋۇتالردىن زوڭ (دېمىدى ئوچۇق يىلىنى ماڭا باشلىرىدا، )ياكى ئوتتۇرىلىرىدا، -50يىلالرنىڭ

 قايتىشتى، يۇرتىغا ئامالسىز ئىشچىالر بولمىدى. ئورۇنمۇ ۋه ئادهم سورايدىغان بۇنى تاقالدى. ئىچىدىال كۈن بىر

 بېقىش جان كهتكهچكه كۆپىيىپ تۇيۇقسىز سانى جان ئائىلىده قالغاچقا، تايىنىپ بېقىشقا جان بىلهن دېهقانچىلىق

 ئېچىلدى. مهكتهپلهرال ئوقۇتىدىغان خهنزۇتىلىدا پۈتۈنلهي تاقالدى. مهكتهپلهر ئايالندى. مهسىلىگه بىر چوڭ بىردهمدىال

 شهرقىي جازاالندى. دېگۈچىلهر مانجۇ، ياق، ئېلىندى. دهپ خهنزۇ نوپۇسقا ههممىسى بوۋاقالرنىڭ تۇغۇلغان يېڭى

بېرىلدى. يۆتكهپ كۈچى ئهمگهك مىقداردا زور جوڭگودىن ئوتتۇرا شىمالدا

 كېيىن ئېچىۋېتىلگهندىن سىياسىتى مىللهتلهر ئازسانلىق كېيىن مانجۇالر بۈگۈنكى كهتتى. ئۆتۈپ چوڭالر ئهۋالت بىر

 نوپۇستا ئۇالر چۈنكى بولغانىدى. ئايلىنىپ خهنزۇغا قىسمى كۆپ شۇغىنىسى، ئېلىنغانالردۇر. دهپ مانجۇ تىزىمغا

بولدى. چوڭ بىلمهي بارلىقىنى پهرقى نېمه ..مهدهنىيىتى.نىڭ يېمىكى، تىلى، خهنزۇ،

بولدى. غايىب سههنىسىدىن تارىخ مىللىتى مانجۇ تىترهتكهن جوڭگونى مهزگىل بىر بىلهن شۇنىڭ

...بىرى. بىلىدىغانالردىن تىلىنى مانجۇ ساندىكى ئاز ناهايىتى دوستۇم بهرگهن سۆزلهپ هېكايىنى بۇ

 كهلگۈسى تىلىنىڭ ئۇيغۇر بوالتتۇق. رازى قويسا قىلىپ خهۋهردار تهپسىلىيرهك بىزنى تارىختىن مۇشۇ بولسا ئوقۇتقۇچۇم،

دهيمهن. قالسىكهن، بولۇپ ساۋاق بىر يۈرگهنلهرگه قىلىپ تاتلىق تىلىنى ههققىده

------------------------------------------------------------------------------------------------
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 سۇنۇش ئىلتىماس يۇقىرىغا تېخىمۇ ئۆزگهرتمهيدۇ. يازسىمۇ خهت قويۇپ ئىمزا ئادهم مىليون ئۈچ ئىشنى بۇ رايون ئاپتونۇم

يوقمىدۇ؟ ئىمكانىيىتى

 بېرىپ گىردابىغا يوقىلىش نهتىجىسىده ئۆگىنىشى تىرىشىپ تىلىنى خهن ئۆزلۈكىدىن خهلقىنىڭ موڭغۇل تىلى موڭغۇل

 موڭغۇل (يوقىتىۋېتىپتۇ. تهبىئىيال تىلىنى موڭغۇل تۇرمۇشىدىن هالدا تهبىئىي ئۆزى --جوڭگودىكىئۇالر )پهقهت قالغان.

 ئۇالر ئاندىن شهكىللىنىدۇ. تۇيغۇسى نارازىلىق قارىتا ئههۋالالرغا بۇ كېيىن ئېچىلغاندىن كۆزى كۆرۈپ جاهان بايلىرى

 مىڭ يۈز يازغانغا كىتاب بىر تىلىدا موڭغۇل مهسىلهن قىلىدۇ، ئهمگهكلهرنى تاالي بىر ئۈچۈن كهلتۈرۈش ئهسلىگه تىلنى

 دېگهندهك. بېرىلىدۇ، مۇكاپات يۇهن

ئېرىشكهن. ئورۇنغا يۇقىرى تىلىدىنمۇ خهن موڭغۇلدا ئىچكى تىلى موڭغۇل كۈنده بۈگۈنكى

 مهكتهپ كهلدى. ئۆگىنىشكه مۇتهخهسىسلهر ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى بىر موڭغۇلنىڭ ئىچكى مهكتىپىمىزگه چاغدا بىر

 پهقهت نېمىشقا ئاستى. لوزۇنكا دهپ ئالىمىز، قارشى سىلهرنى تىلىدا خهن ۋه موڭغۇل ئۈستىگه مېهمانخانىسىنىڭ

 هۆرمهتسىزلىك قىلىنغان ئۇالرغا يازمىسا موڭغۇلچه بولدىكى، شۇ جاۋابى قالدىم. ههيران دهپ يېزىلمايدۇ، خهنچىال

 هېسابلىنارمىش.

ئاالهىده؟ بۇنچه نېمىشقا بىز ئاساس. تىلى ئۆز مائارىپىدىمۇ مهكتهپ ئالىي ههتتا موڭغۇلدا ئىچكى

 قويغان يوقىتىپ پۈتۈنلهي تىلىنى ئوخشىمايمىز. ئۇالرغا بىز بولمايدۇ. قولالنمىساق چاره بىرهر قهتئىي بىزمۇ مېنىڭچه

 ئوبالستىدا بايىنغولىن ۋه بۆرتاال تىلى )موڭغۇل بار. بۆرتاالسى بار. موڭغۇلى تاشقى تېپىۋالغۇدهك بېرىپ تهقدىردىمۇ

بار؟ نېمىمىز بىزنىڭ (ساقالنغان ياخشى موڭغۇلدىنمۇ ئىچكى

------------------------------------------------------------------------------------------------
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...كهتتى. توۋهنلهپ كۇپ بۇرۇنقىدىن قىممىتى ۋه دائىرسى ئشلىتىش تىلىمىزنىڭ ئوز ههممۇ هىلى

 ئهملىلهشتۇرۇپ باشالپ مائارىپنى بۇ ئهمدى بۇالتتى، ئۇنۇمى بۇلسا قىلنغان ئىنكار دائىرده كهڭ دهسلىپدىال بۇ ئهسلىده

 هالهتكه چىقىردىغان تىل دهپ ماما چىقماي تىل دهپ ئاپا .....كىتهر.بالىالرغا بۇپ قانداقمۇ ..........بۇلدى.كىينكىلهر

 .......شۇ. ئومۇدىغۇ ................قاالرمىزمۇ.ئۇالرنىڭ كهپ

....قىلىمىز. چۇككهندهك باشچىالپ هالهتكه ماڭىدىغان شۇنىڭغا باشلىسا يولغا قايسى كشى

 دىگهننى،كهلگۇسىده تىگهر پايدىسى قانچىلك زادى بىلهن،مىللهتكه ئوسكىنى «»توهىپكارالر چىقارغان كۇچ شۇنڭغا

 ...بۇالر. ئويالرمۇ دىگهننى بۇالر قانداق

 مۇقىم ياخشى پوتتۇرگهنلهرمۇ ئوقۇش بىلهن نهتىجلهر ياخشى شۇنداق ....دهيدۇ.هازىر زور پايدىسى ئۇرۇنلششقا ئشقا

....يۇرمهمدۇ. ئشلهپ مۇئاشقا ئازىغىنه شىركهتلهرده بۇ ئۇ كهملىگدىن، ئوزىمىزگه ئورۇنلىرىنىڭ خىزمهت

 ئاساسلىق مىللهتلهر قۇيغان يۇلغا ئاپتۇنۇمىيهنى رايۇننىڭ ئاشۇ ئورگانالرغا رايۇنلىرىدىكى »ئاپتۇنۇمىيه قانۇنىدا ئاپتۇنۇمىيه

 ......«كىرهك.دىيلگهن. ئىلىنشى قوشۇمچه مىللهتلهر باشقا

 چهكلىمسى مىللهت ئىنتهامدىمۇ مهمۇرلۇق رايۇنىمىزدىكى ..ئهپسۇس. مىڭ ئهپسۇس ....هازىرچۇ.؟؟؟؟؟ بىراق

 بوش تالالنماي ئۇرۇنلىرى كۇپ خلى بۇلسا تالشۋاتىدۇ،ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرالر مىڭ نهچچه ئورۇننى بىر بۇلغانلىقتىن



 ....قالغان.

 ئادهم مىللهتتىن سانلىق ئاز بولدى يىل نهچچه ئۇدا ئىيتساقمۇ ئىلىپ (كهسىپنى قۇرۇلىشى ۋه ئىلمى )يىمهكلىك بىزنىڭ

........نسبهتته،شهكىلگىال. ئاز ئىنتايىن ئالسىمۇ ئالمىغلى

 .....دىگهندهك كىرهك كۇپهيتىش پورسىتىنى ئورۇنلشش ئشقا ۋه ئايالندۇرۇش ئهۋزهللككه ئىقتسادىي ئهۋزهللكى بايىلىق

(ئوخشاش مائارىپقا )تۇزۇلۋاتىدۇمۇشۇنداق ههم تۇزۇلگهن 'قانۇنالر بىرلگهن ۋهدىلهر ئوخشاش شۇنىڭغا ۋه

~كىلهر؟! ئىپ نهپ قانچىلىك يهنه بىزگه ماپارىپ بۇ تورسا ئههۋالدا مۇشۇنداق

.........،مانقۇرۇتلۇققا. كۇر تۇز ئوزىمىزدىكى ئىچىنىمهن شۇنداق

~!..بهرگهيسهن. ئاسايشلىق مىللتىمىزگه ئالال
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 ئۇيغۇر بهرگهنده ،مهكتهپكه مهكتهپته خهنزۇچه هازىر باالم دىسهممۇ ئۆزهمنى مهن ، قىالمىز قايدامۇ قىالمىز قايدامۇ

 مهزگىلىده سىناق بۇنداق ئۇستىده سىناچ تىخى هازىر ئۇستىگه ئۇنىڭ ئۆتىدىكهن خهنزۇچه بهرىبىر مهكتهپتىمۇ

دىمهيمهن قىلدىم توغرا بۇنىمۇ ، بهردىم خهنزۇچىغىال ئويالپ دهپ بولىدۇ بالىالر يهنىال ئۇچرىغۇچى زىيانكهشلىككه
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 شۇ تىلىمۇ، ئۇيغۇر هاياجاندىن قۇرۇق ئهمهس. ئاسان قىلىش ئىش ئهمهلىي تۆكۈپ تهر ئهمما ئاسان، قىلماق گهپنى

 يارىتىپ مۇهىتى تىلى ئۇيغۇر ئۈچۈن بالىلىرىمىز بولسا ئااللمايدۇ. نهپ بىر هېچ بالىالرمۇ قېلىۋاتقان ئايرىلىپ تىلدىن

 بازىرىغا تالال ئېلىپ بالىسىنى ئۇ بهردى. سۆزلهپ ئىشنى بىر مۇنداق خىزمهتدىشىم بىر كۈنى قايسى بوالتتى. بهرسهك

 مىالد ۋه بېزهكلهردىن ئاسىدىغان ئارچىغا بايراملىق مىالد سېتىلىۋاتقان بازاردا ئوغلى بېرىپتىكهن. ئالغىلى -نهرسهكېرهك

 بايرامنى بۇ بىز بايرىمى. دىنىي چهتئهللىكلهرنىڭ بۇ -- ئۇ دهپتۇ -- باالم "ياق كهپتۇ. ئالغۇسى هاسىسىدىن بوۋاينىڭ

"بار. بوۋىمىز نورۇز بار، بايرىمىمىز نورۇز بىزنىڭ بولمايدۇ. ئالساڭ نهرسىلهرنى بۇ شۇڭا ئۆتكۈزمهيمىز.

ئوغلى. تۇرۇۋاپتۇ قىلىپ غهلۋه "بېرىسهن ئېلىپ بوۋاينىڭكىنى نورۇز ئاشۇ بولسا ئۇنداق "

كاشكى. بولسا بۇيۇم بىرهر ياسالغان ئۈچۈن بوۋاي نورۇز بىزده نهدىكىنى بېقىپتۇ. ئىزدهپ بېقىپتۇ. قاراپ تهرهپكه ههر ئۇ

 دۇنياسىدىن چۆچهكلهر تۇيغۇسى بالىلىق ئۇالرنىڭ قىزىقىدۇ. ههممىگه بالىالر ئېچىشتى. ئىچىم ئاڭالپ گېپىنى ئۇنىڭ

 دۇنياسىنى چۆچهكلهر ئۆز بالىلىرىمىزغا بىزدهك بهلكى ئهمهس. گۇناهى ئۇالرنىڭ بۇ تهلپۈنسه، بوۋايغا مىالد كهلگهن

 قونچاقالر چهتئهللىك ههممىسال ئهمما بېرهتتىم. ئېلىپ قونچاق كىچىكىده قىزىمغا -ئاتائانىالردا. بېرهلمىگهن يارىتىپ

 "پادىشاه "شىر بالىلىرىمىز باقمىدىم. كۆرۈپ قونچاقنى بىرهر چىرايىدا ئۇيغۇرنىڭ باقىمهن. قاراپ بهزىده هازىرمۇ ئىدى.

 بولسا قههرىمان باش فىلىملىرىگه كارتون الر مهممهتجان ئهخمهتجان، ئالىمجان، كۆرۈۋاتىدۇ. نى "يىشيۇ "ئهقىللىق نى

بهزىده. قالىمهن ئۇيالپ دهپ بارمىدۇ؟ يامىنى

 قالىمىز. ۋايساپ ئۆزگهرسه شۇنداقال مهكتهپ ئۈچۈن قالغىنىمىز بېقىنىپ مهكتهپكىال ئۆتۈلمهيدۇ. مهكتهپتىال پهقهت تىل

 كېتىدۇ. كۆرۈپ بىلهن ئىشتىياق قىزىقىپ شۇنداق پىروگراممىسىنى بالىالر ئىستانسىسىنىڭ تېلېۋىزىيه مهركىزى قىزىم

 سوزۇلىدۇ. تىزگىنهككه يهنه قولى ، كۆرىدۇده ئازراقال بهرسهم ئېچىپ دهپ كۆر پىروگراممىسىنى بالىالر ئۇيغۇرچه



 ئىچىمگه گهپلىرىمنى سېلىشتۇرۇپ ئىختىيارسىز ئىككىسىنى ئولتۇرغاچقا، كۆرۈپ بىلله يېنىدا -كېلىدۇيۇ، ئاچچىقىم

 يۇتۇمهن.

 ئاۋازلىق بولسا اليىهىلهيلى، بىرنى قونچاقتىن ئۇيغۇرچه بىرىمىز بولساق، باشلىغان ئاددىراقتىن ئىشنى بولسا مۈمكىن

 بالىلىرىمىز كۈچىسهكال ئوبدانراق دېسۇن. ئۇيغۇرچه دېگهنلهرنى ئاچتى قورسۇقۇم ئىمىمهن، سۈت دادا، ئاپا، بولسۇن،

 كىم ئهگهر -ئىدىهه. ياخشى نىمىدىگهن بولسا ئېيتااليدىغانلىرى چۆچهك ئېيتىدىغان، ناخشا بولسا قاالر! بولۇپمۇ ئامراق

بوالتتىم. ئالغان نى 10 ئۆزهم پۈتتۈرسه ئىشلهپ

 بالىدىن ئۇيغۇر ، چىقمىسىمۇ دهك "يىشيۇ "ئهقىللىق بولسۇنده، قىزىققىدهك بالىالر باقايلى. ئىشلهپ كارتون بىرىمىز يهنه

ئهمهسمۇ! قاالتتى كۆنۈپ بالىلىرىمىزمۇ يۈرسه قىلىپ بۇنى ئۇنى، ئېكراندا ى بىر

 ئىلمىي قىلسۇن، تهتقىق ئالىملىرىمىز باقايلى. ئىزدىنىپ قالغانالرمۇ يازدىم. مۇشۇنچىلىك كهلگىنىنى ئېسىمگه هازىرچه

 ئۆزگهرتسۇن، ئىشالرنى نامۇۋاپىق بهزى ئاساسهن نىزاملىرىمىزغا ۋه قانۇن ئهمهلدارلىرىمىز قويسۇن، ئوتتۇرىغا نهزىرىيىلهرنى

 "تۇت توغان كهلگىچه "قىاليلى.سۇ ئىشالرنى مهنپهئهتلىك ئازراق توۋاالۋهرمهي شۇئارنى قۇرۇق قالغانلىرىمىزمۇ

 يېتىشهلمىسهك، ئۆزىمىز بېرهيلى. يارىتىپ مۇهىتى تىلى ئۇيغۇر كېلىشىچه قولىمىزدىن بالىلىرىمىزغا ئاۋۋال دهپتىكهن،

 قولىدىن تۈزسۇن، پىالن بارالر ئهقلى تهييار. ههممىمىز ههمكارلىشىشقا تۇرۇپتۇ. مۇنبهرلهرمۇ قالغان تۇرۇپتۇ، ئورخۇن

 بىرهردىن كهلگهنده ۋاقتى كهلمىسه، ئىش هېچ قولىمىزدىن بهرسۇن. يارىتىپ شارائىت بارالر پۇلى ئىشلىسۇن، كهلگهنلهر

قويايلى. قولالپ ئېلىپ بولسىمۇ
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 قىلىشنىڭ ههل مهسىلىنى بىر رههمهت! كۆپ شهرهىلهپسىز.سىزگه نۇقتىالرنى ئههمىيهتلىك كۆكنۇر،خېلى هۆرمهتلىك

 ههل -ئۆزۈلكېسىل مهسىلىنى ئۇ بىرى.لېكىن شۇنىڭ دهل تهرهپلهر دىگهن مۇمكىن.سىز بۇلۇشى يولى قانچه بىر

 خاتا ئۇنىڭ نېمه؟دهل زۆرۈرىيهت قىلىشتىكى ههل -ئۆزۈلكېسىل مهسىلىنى ئهمهس.بۇ يولى بىردىنبىر قىلىشنىڭ

 توختىتىلمىسا قوللىنىپ تهدبىر بولغانلىقى،دهرهال سېلىپ زىيانالرنى چوڭ ئاللىقاچان بالىلىرىمىزغا ۋه بولغانلىقى

 ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسهتنىڭ خاتا ئهكىلىدىغانلىقىدا!بۇ زىيانالرنى قىلغۇسىز تهسهۋۋۇر ئاقىۋىتىنى

 پهيدا توسالغۇ ئېغىر تهرهققىياتىغا جىسمانى ۋه ئهقىلى،روهى بالىلىرىمىزنىڭ سهبى بولغان ئهتىسى،كېلىچېكى،ئۈمىدى

 ئالىمالرنىڭ ئىگه نوپۇزغا خهلقئارا ئهمهس سۆز ئېغىزىمىزدىكىال بىزنىڭ !بۇ پاكىت يېتهرلىك ئۆزىال قىلىدىغانلىقىنىڭ

 ئارقىلىق ئۇسۇلالر باشقا ياكى دىگهندهك سىز زىيانالرنى بۇ يهكۈنى.بىز ئاساسىدىكى تهتقىقاتى ئىلمى يىللىق ئۇزاق

 شۇنداق ئاغدۇرااليدىغان يهكۈننى يۇقارقى ئىچىده قويغانالر يولغا سىياسهتنى مۇشۇ بىزگه ئهگهر تولدۇرالمايمىز. ههرگىزمۇ

 قىلىپ ئېتىراپ يهكۈنلهرنى يۇقارقى بولمىسا چىقسۇن! ئوتتۇرىغا بولسا تهتقىقاتى ۋه ئالىمالر ئىگه نوپۇزغا خهلقئارا

 مهقسهدلىك بۇنى بىزنىڭ چاغدا ،ئۇ تورۇۋالسا يوپۇرۇپ قۇالق بىلهن يولسىزلىق ۋه تۈزهتسۇن.جاهىللىق خاتالىقىنى

 زىيان چوڭ ئهڭ خهلققه ياكى قوۋم بىر ئهمهلىيهتته يوق. ئامالىمىز باشقا چۈشهنمهكتىن دهپ ئاسمىلياتسىيه مىللى

 تالالش بولۇپ،خهلقنىڭ ئىگه كۈچىگه مهجبۇرالش قاتتىق بۇ كېلىدۇ.چۈنكى مۇهىتتىن ئىجتىمائى ۋه تۈزۈلمه سىياسى

 يهرده بۇ مۇمكىن. تامامهن تۈزىتىش،ئۆزگهرتىش قارارالرنى سىياسى قويۇلغان يولغا هالدا بولمايدۇ.خاتا ئهركىنلىكى

 ئاسان تېخىمۇ ئېشىشى ئىشقا بولمىغىنىدا، نىيهت پىالنى،رهزىل زىيانكهشلىك سىياسى ئېنىق،سىتراتىگىيىلىك

 بۇ ههم مۇمكىن چوقۇم ئۆزگهرتىش،تۈزىتىش تهقدىردىمۇ بولغان پىالنى زىيانكهشلىك سىياسى شۇنداق بولىدۇ.ههتتا



 قهتئىي ۋه ئاۋازى ئۇيغۇرالرنىڭ بارلىق تۈزىتىشنىڭ مائارىپنى تىللىق قوش مهسىله،هازىرقى ئهمدىكى زۆرۈردۇر! قهتئى

 ئۆزىمىز زىيانالرنىڭ سىياسى ۋه تارىخى بۇ ۋه قالماي قايغۇسىغا جان ههممىمىز -ئايلىنىشئايلىنالماسلىقىدا. تهلىپىگه

 ههرىكهتلهرنى زۆرۈر بهزى ۋه ئايالندۇرۇشىمىز پىكىرىگه جامائهت زور بىر بۇنى تۇرۇۋالماي سۈكۈتته ئاالقىسى بىلهن

 ئويغاق روهى قىلغان ئېتىراپ دهپ ئۇيغۇر ئېيتقىنىدهك،ئۆزىنى ئاكىمىز سىدىق ئهركىن خۇددى كېرهك. قوللىنىشىمىز

باقايلى! سىيالپ بىر يۈرىكىمىزنى ئۇيغۇر ههربىر
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 قويۇپ دهپ كونايىزىق هىلى ئۆزگهرتىپ، التىنچىغا هىلى !!!........... قايناپ ،توال قايناپ توال قاينىماي بولدى

 ئۈگهنگىنى تىلىنى ئۆزىنىڭ يهنه بىركۈنلىرى ئۆزگهرتىپ، خهنزۇچىغا ئهمدى ئۆزگهرتىپ، يىزىقىمىزغا هازىرقى

 تونىمايدىغان خىتىنى -بىربىرىنىڭ 5-4جان ئائىلىدىكى بىر بىلهن شۇنىڭ قويىدۇ، ئهكهپ ئهسلىگه دهپ ياخشىكهن

 جهههتتىنمۇ گىراماتىكىسى جهههتتىن، ههر يىزىقىمىز ئانا ..ههي تىل ئانا ..ههي قالىمىز بوپ ئىگه سهۋىيهگه كۈلكىلىك

!!!!!!!!!ههي! قالدىڭ قىسىپ بويۇن ئهمدى ئىدىڭ، تىل بىر يوق قىسىنچىلىقىڭ بويۇن بىر
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 )كېلىش تورداشالرنىڭ . سۆزلهپتۇ ههقنى ئۆتكۈزىۋىتهتتىم، ئوقۇمايال تېمىالرنى ئۇزۇن بۇنداق ئېيتسام راستىىنى مهن

 ههم تېخىمۇ بولسىڭىز ئوقۇتقۇچى بىر سىز ئهگهر . قىلىمهن تهۋسىيه چىقىشىنى ئوقۇپ بىر تهپسىلىي دىن (مهنبه

شۇنداق!

 توغرا ئۇنىمۇ لېكىن ، كۆپ تهرهپلىرى پايدىلىق قويغاندا يولغا توغرا مائارىپىنى <<تىل قوش >> ئېيتقاندا تۈپتىن

 كېرهكته! ئىشلىتىش

 يولغا (تىل )قوش ئاتاقلىق ئىدى. ئوقۇتقۇچىسى تهنتهربىيه مهكتهپنىڭ باشالنغۇچ يېزا مهلۇم ئايالى دوستۇمنىڭ بىر

 دهرىس . ئاڭالپتۇ دهرىس ئوچۇق دهرىسىدىن تهنتهربىيه ، كېلىپ ئادهم تهكشۈرۈشكه مهكتهپكه شۇ يوقىرىدىن ، قۇيۇلۇپ

 بۇنى . بىرىپتۇ كوماندا دهپ (توغۇرالن قاراپ )ئوڭغا ئۇيغۇرچه، ئۈچۈن رهتلهش ئوقوغۇچىالرنى ئوقۇتقۇچى . باشلىنىپتۇ

 ئاڭالپ . تهنقىتلهپتۇ ئاالهىده دهپ چۈشۈرمهيسهن كوماندا خهنزۇچه نىمىشقا ئوقوتقۇچىنى ئۇ باشلىق بىر ئاڭلىغان

 كهلدى، ئاچچىقىم شۇنداق

 مۇشۇنداقال قانداق؟ كهتتىمۇ ()رهڭدارلىشىپ بهك شهكلى تىلنىڭ قوش بۇ هازىر

بوپتىكهن قويسا ئوتتۇرىغا قۇرۇلتايدا ۋهكىلى خهلىق بىرهر ئۆتىمىزمۇ؟ قاقشاپ

------------------------------------------------------------------------------------------------

[33]

 بارغانسېرى تۇرىمهن. قىلىپ هېس دائىم ههر راهىتىنى سۆزلهشنىڭ تىلدا ئانا . قىلىمهن خىزمهت تىلىمىزدا ئانا مهنمۇ

 كۆرۈپ هۆججهتلهرنى يېزىقىمىزدىكى ئۆز ، قىلغىنىمدا ئىشتىراك يىغىنالرغا تىلىمىزدىكى ئانا كېتىۋاتقان ئازىيىپ

 . قىلىمهن هۆرمهت پىكرىگه ئهپهندىنىڭ چارتاگ يهنىال مهن ئهمما . كېتىمهن بولۇپ خۇشهال شۇنچىلىك قالغىنىمدا

 زۆرۆرىيتىنىڭ ئۆگىنىش تىلى خهنزۇ ئانىالر - ئاتا نۇرغۇن قويۇلماستا يولغا <تىلمائارىپى >قوش ، باقايلى ئويالپ

 . بهردى ئوقۇشقا مهكتهپلىرىگه خهنزۇ تۇشتىن تۇشمۇ بالىلىرىنى ، قىلىپ هېس كېتىۋاتقانلىقىنى كۈچىيىپ كۈنسېرى



 ئوقۇشقا سىنىپىغا خهنزۇ ، دهپ ئۆگهنسۇن تىلى خهنزۇ ئوغلىنى ئۆزىنىڭ ماڭا تونۇشۇم بىر مېنىڭ ئىلگىرى

 ، ئويناپ بىلله بالىالر ئۇيغۇر ، بولغاچقا ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى يېقىن پىرسهنتكه 50% سىنىپتىكى ئۇ بىراق ، بهرگهنلىكىنى

 قالغانلىقىنى كۆرۈنۈپ سهت كۆزىگه ئوقۇتقۇچىسىنىڭ ، ئۆگهنمهي ياخشى خهنزۇچىنى سىنىپتا تهييارلىق بالىسىنىڭ

 دهرس باشالپال چىققاندىن ئوتتۇرىغا تولۇق بالىالر ئوقۇغان خهنزۇچىدا نۇرغۇن دهرۋهقه . ئىدى بهرگهن سۆزلهپ

 ئهڭ . قالدى شاللىنىپ ئىمتىهانىدا مهكتهپ ئالىي ، يېتىشهلمهي بالىالرغا خهنزۇ قىلىپمۇ قانچه ههر ئۆزلهشتۈرۈشته

 قالدى. ئوتتۇرىدا بواللماي ئۆردهك يا غاز يا ، بىلمهي ياخشى تىلنى ئانا كۆپىنچىسى ئۇالرنىڭ يامىنى

 پىششىق تىلىغا خهنزۇ هه تىلىغا ئانا ههم >هۆكۈمهتنىڭ مېنىڭچه ، كهلسهك مائارىپىغا <تىل >قوش هازىرقى ئهمدى

 مائارىپىنى <تىل >قوش ، قويۇپ ئوتتۇرغا شۇئارنى دېگهن < يېتىشتۈرۈش ئىگىلىرىنى ئىقتىساس مىللهت سانلىق ئاز

 مۇهىتىدا تىل يات مهجبورى ئۆزلىرىنى ئانىلىرىنىڭ - ئاتا ئارقىلىق پۇرسهت مۇشۇ بالىالر نۇرغۇن . توغرا قويۇشى يولغا

 .( كېتىدىكهن بولۇپ مايىل شۇالرغا مىجهزىمۇ ئوقۇغانالرنىڭ خهنزۇچىدا ) . قالدى قۇتۇلۇپ مهجبورلىشىدىن ئوقۇشقا

 تهلىپى نىڭ <مائارىپى تىل >قوش بىلهن سهۋىيىسى ئومۇمىي قوشۇنىنىڭ ئوقۇتقۇچىالر مهسىله نۆۋهتتىكى مېنىڭچه

 تىلىدا خهنزۇ ماتېماتېكا سىنىپلىرىدا تىل قوش هازىر : باقايلى ئويالپ . چوڭلۇقىدا بهك پهرقنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى

 خېلى ئۆتكهندىمۇ دهرس تىلىمىزدا ئانا ئوقۇتقۇچىلىرى ماتېماتېكا ئۆزلهشتۈرۈشته دهرسىنى ماتېماتېكا ئادهتته . ئۆتۈلىدۇ

 ، دېسه ئۆت تىلىدا خهنزۇ دهرسىنى مۇشۇ ئهمدى ، قويۇپال تهربىيلهپ يىل ئىككى بىر ئوقۇتقۇچىالرنى شۇ كۈچهيدۇ.

 ئىچىدىكى يىل 10 - 5 مۇشۇ قارىغاندا كېتىشىگه يوقىلىپ تىلىمىزنىڭ هازىر شۇڭا . قىينىلىدۇ ئهلۋهتته ئوقۇتقۇچىالر

 يوقىلىپ تىلىمىز ، بواليلى خاتىرجهم بولىدۇ. توغرا ئهنسىرىسهك بهكرهك بولۇشىدىن قانداق تهقدىرىنىڭ بالىالرنىڭ

 ئهدهبىيات <بولىۋاتقان كىشىلىرىمىز سۆيۈملۈك >ئهڭ هازىرقى بىزنىڭ <تىلسىنىپلىرىغا >قوش چۈنكى . كهتمهيدۇ

 كىشىلىرىمىزال مهسئۇلىيهتچان ، غورۇرلۇق سۆيهر مىللهت ، ئىشىنىمهنكى بېرىۋاتىدۇ. دهرس يهنىال ئوقۇتقۇچىلىرىمىز

. قالمايدۇ <دهرسبولۇپ ئاخىرقى >ئهڭ ههرگىزمۇ دهرسىمىز ئهدهبىيات بىزنىڭ ، بولىدىكهن
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 ئۇقۇمغا دېگهن تىل قوش ئېڭىدا قېرىنداشلىرىمىزنىڭ بهزى چۈنكى قالدىم. دهڭسهپ سهل مهن كۆرۈپ تېمىنى بۇ

 يېزىالردا قوياي، دېمهي يۇقۇرىنى چۈشۈنۈمهن، قاتالمالرنى ئاساسىي مهن چېغى. شهكىللهنمىگهن ئۇقۇم ئېنىق تېخى

 ئۆز قالدى. ئومولىشىپ ئاساسهن ئاڭ دهيدىغان بار ساۋىيىسى بىلسه خهنزۇچه تېخى قالدى. ئاز دېگهنمۇ يېزىق مىللىي

 ماهىيهت تىل قوش دېمهك كهتمهيدۇ. ئېپ تىلغا بهك بۇنى يېزىڭ قامۇس قاماشتۇرىدىغان كۆزنى قانچىلىك تىلىمىزدا

 دۆلىتىمىز چۈنكى سىياسىتى. قالماسلىق ئۇنتۇپ تىلىنى ئۆز خالىسا ئاساسىدا سۇندۇرۇش بوي خهنزۇچىغا جهههتتىن

 تهڭ بىزمۇ بىلهن شۇنىڭ كېتىۋاتىدۇ. بوپ كاشاڭ پۇتال بهك تهرهققىياتقا يېزىقى تىل مىللهتلهرنىڭ سانلىق ئاز مىقياسىدا

 يېزىقىڭالرنى ئۆز لېكىن دهۋاتىدۇ. بىل ئوبدان بىلگهندىمۇ قوي بىلىپ خهنزۇچىنى هۆكىمهت قېلىۋاتىمىز. ئارقىدا

 ئىشى. ئۆزىمىزنىڭ قىلدۇرۇش تهرهققىي تىلىمىزنى ئۆز چهكلىمىدى. بىزنى ههم قىلمىدى. گهپ دېگهن تاشالڭالر

 قىلدۇرۇپ تهرهققىي ئامىركىلىقالر هالقىپ دۆلهت ياكى زاڭزۇالر ياكى موڭغۇلالر ياكى خهنزۇالر يا يېزىقىمىزنى

 نهرى ئىگىلىسهك پىشىق تېخىمۇ تىلىمىزنى ئۆز ههم ئۈگۈنسهك راسا خهنزۇچىنى دېگهندىكىن ئۈگهن بهرمهيدۇ.

 ۋايىغا تىلىدا ئۆزىنىڭ يا ئۇالر كىشىلهر. يېتىشهلمهيۋاتقان سهۋىيهده دهل قىسمى كۆپ ئاغرىنغانالرنىڭ بولمايدۇ.

 قويۇپتىكهنمۇ يۆگهپ يۆگهكته ئهسكى بىرسى بېشىنى ئۇالرنىڭ چىقالمايدۇ. ياققا بىر تىلىدا دۆلهت يا چىقالمايدۇ



 ئېمالدىكى دهپ ئاز دهردىنى بىلمهسلىكنىڭ پىشىق تىلىمىزنى ئۆز باغلىق. ئۆزىمىزگه ئىلگىرلهش ، تىرىشىش بىرسى.

 دېگهنگه ئۆزگهرتمهيدۇ.ئادهم تىرىشىپ بوسىمۇ شۇنى نىمىشكه قوياي. دېمهيال بۇنى بولدى دههشهت. خاتالىق

 ئارقىدىن يهپ، تاماق بولغاندا كهچ چۆگلهپ، كوچا يهپ، تاماق چۈشته ياسىنىپ، يهپ، تاماق تۇرۇپ ئهتىگهنده

 بىرهر كۈنده بىر ياكى ئهمهس. هېساپ قىلغان كهچ كۈننى بىلهن ئولتۇرۇش ، زىياپهت ئهزىمهس ياكى كۆرۈپ تېلىۋوزۇر

 قىلمايدۇ. كۇپايه يۈرۈش سېلىپ قوشۇق ههممىگه بوپ بىلىملىك قالتىس سىرىتتا كويۇپ كۆرۈپ ماتىريال بۇ ئۇ سائهت

 تۈزۈك نىمىشكه باكالۋۇرلىرىمىز (قوياي دېمهيال تۆۋهنلىرىنى ) نۇرغۇن دېسه قىلىڭ خىزمهت تىرىشمايمىز. نىمىشكه

 يازالمايدۇ. قامالشتۇرۇپ تۈزۈك ماتىريالنىمۇ ۋاراق بىر دىسه يېزىڭ شۇالر. يهنه پوچىسى ئهڭ تېخى يوك. بىلىمى

 گهپ ئالدىمىزدا بىزنىڭ خهنزۇالر قويايلى، ئويالپ يولداشالر چۈشۈۋاتقان. يۈزى كادىرالرنىڭ مىللىي بىلهن شۇنىڭ

 مهنده تاقايسىز. مىللهتكه قوپوپ يۈگۈرهپ دىسه ئالمايمىز مىللى قىلىدۇ. تههلىل خېلى بىزنى ئىچىده ئۆز بىلهن قىلمىغان

 بىزنى ياشايمىز. تايىنىپ سهدىقىگه ، ئېتىبارغا قاچانغىچه بىز باقتۇقمۇ؟. ئۇيالپ دېگهننى بار ئۇماچ قانچىلىق زادى

 ئارىسىدا ئۇيغۇرالر هازىر ئهيمىنىدۇ. بىزدىن ئۇالر چاغدا شۇ كېرهك. چۈشۈشىمىز ئېشىپ ئۇالردىن دېسهك ئىلسۇن كۆزگه

 بوپ هېچنىمه تىرىشقانغا ، ئۈگهنگه تىرىشايلى، يۈزلۈنۈش. ياخشى بۇ چىقىۋاتمامدۇ. ئهرباپلىرىمىز مۇشۇنداق دهل

 هاسالت چوقۇم تىرىشسساق قىلىپ سهرىپ ۋاقىتنى ئازغىنه ئۇخالۋاتقاندا ، ئويناۋاتقاندا ئۇالر پهقهت قالمايمىز.

 دۆلهتنىڭ بۇ دهۋاتىدۇ. بول تىللىق ئىككى دېگهنده ئاز هۆكىمهت كېرهك. چۈشۈنش توغرا تىللىقنى قوش كۆرىمىز.

 قهتئى هۆكىمهت بۇنى . بولىۋېرىدۇ بولساق تىللىق جىق ئۇندىن ههتتا 34، بولسا ئېهتىياجى. ۋهزىيهت ئومومىي

 ههم بالىالرنى باغلىق، تهربيهلهشكه بۇ كېرهك. بېرىشىمىز ئېپ توغرا تهربىيهنى تىللىق قوش بولغان بالىالرغا توسمايدۇ.

 ههممىسى بۇالرنىڭ كېرهك. ئۈگۈتۈشىمىز تارىخىمىزنى كېرهك. يېتىشتۈرىشىمىز پىششىق تىلدا ئانا ههم خهنزۇچىده،

 قېلىشىمىز تهتقېق مهدهنىيىتىنى خهنزۇ بىزمۇ چۈشهنسهڭالر. توغرا بولماڭالر. خاپا يولداشالر بهزى بۇرچىمىز. بىزنىڭ

 خىزمهت ئۈچۈن قىلدۇرۇش تهرهققىي تىلىمىزنى ئانا ئۆز ئىگىللهپ پىشىق يېزىقىنى خهنزۇ نىمىشكه كېرهك.

 تېخىمۇ تىلىمىزنى ئارادا خهلق بولاللمايدۇ. توسۇپ دۆلهتمۇ بۇنى بولىمىز. بىزنوچى بوسا قىلدۇرمايمىز.مۇشۇنداق

 قىلىش، ئىتائهت بېشىچىالپ تىلىغا مىللهت باشقا تېنىش، قېيىش، تىلىدىن ئانا ئۆز بوالتتى. ياخشى جۇلالالندۇرساق

 . خاالس قېيداش ههممىسى ئاشۇرۇشنىڭ ئىشقا ئۇنى ۋه ئىزدهش ههمرا مىللهتتىن باشقا تاپماي جورا مىللهتتىن ئۆز

 خاالس. ئىشكهلمهيدۇ هېچ قولىدىن بۇالرنىڭ چۈشۈنهيلى. توغتا بۇنى تېپىلىدۇ. جايلىرىدىن ههممه دۇنيانىڭ بۇنداقالر

 لېكىن خاالس. تۇرغانالر ماڭغاچ ئالدىن ماڭغان ياقالپ ئاسمىالتسىيهنى يۈكسهك ، كومۇنۇزېمىنى دۇنيا دېگهن ئۇالر

 يولداشالر بىچارىلهر. بىلمهيدىغان دېگهننى يۈر قىسىپ كۆزۈڭنى بىر ئىچىده ئهل دېگهن ئۇالر قالىدۇ. يىتىم بهك ئۇالر

كهلمهيدۇ. ئىش هېچ قولىدىن ئوچۇمالرنىڭ بىر ئۇنداق قىلىدۇ. تهرهققىي ئاستا ئاستا شۇنداق دېگهن جهمئىيهت
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 ئۆگۈنىۋالىسىز؟ كۆپ تلنى بىر قوشتىللىقكهن،قايسى قايسى

 ئىدىغۇ. كېرهك ئۆتۈشى ئاساستا لهشتۈرگهن بىر تىلىنى خهنزۇ بىلهن تىلى ئۇيغۇر دهرىسلهرنى چۇقۇم بولسا تىل قوش

 پهن كهتتى.تهبئىي كىچىكلهپ كىتاب چىقىرىۋىتىلدى.ئهدهبىيات دهرىسلىك دىگهن تىلى ئۇيغۇر دهرىسلىكتىن هازىر

 دهرسىنى پهن تهبئىي ئۈتۈلگهن تىلىدا ئۇيغۇر !!بېقىڭ!ئادهتته بولدى.ئويالپ ئۆتۈلىدىغان تىلىدا خهنزۇ پۇتۇنلهي

 ئۆزلهشتۈرهر؟ قانچىلىك تىلىدا دېسهك.خهنزۇ ئۆزلهشتۈردى %80ئهتراپىدا ئوقۇغۇچىالر



 بهك ئۆگۈنۈش تىلىنى خهنزۇ تۇرۇپ جۇڭگودا كۆپ.بۇلۇپمۇ پايدىسى ئۆزىمىزگه بىلسهك كۆپ تىلنى بىر ئهلۋهتته

 تىلى كېرهك.ئۇيغۇر بۇلۇش پىششىق تىلغا ئانا چۇقۇم بۇرۇن ئۆگۈنۈشتىن ياخشى تىلنى بىر باشقا زۆزۈر.لىكىن

 چىقمۇغىچه يىللىققا ئۈچىنچى بولسۇن.هازىرغۇ ئۆگهنگىلى پىششىق قانداق تىلىنى ئانا ئههۋالدا ئۆتۈلمىگهن دهرىسلىكى

 دهرىسلهر ئۆتۈلىدىغان تىلدا ئۇيغۇر ئۆزگۈرۈپ يهنه ئىسالهاتى دهرىس كىيىن ئۆگهنمهيدىكهن،ئهگهر ئېلىپبهسى ئۇيغۇر

 هېسابلىنامسىز؟؟؟؟؟ ئۆگۈنىۋالغان ئارتۇق تىلنى بىر يهنه سىز كهتسىچۇ.ئۇۋاقىتتىمۇ ئۆزگۈرۈپ تىلىغا خهنزۇ پۈتۈنلهي

!!!!كېرهك! ئويلىنىشى ههممىسى ئادهمنىڭ بار غورورى دهيدىغان ئۇيغۇر مهن توغرۇلۇق ئىش بۇ

 بىچاره ئهڭ چىقالمايدىغان ئېلىپ باشقا هىچنىمىنى باللىرىمىز ئهسىر يېرىم ماڭغاندا !!!!!!!!!مۇشۇنداق راست

................چىقىدۇ،. يىتىشىپ بۇلۇپ ئادهم اليغهزهل ئهمهس ،هىچنىمىگهتهۋه

ۋىجدانىم، غورور ئۇمىنىڭ ئاناتىل

جانىم. ۋۇجۇتتا بۇلىدۇ ئۇبىلهن
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 سهبى مىلۇنلىغان رههبهرلهر قىسىم بىر ئۈگۈتىلهتتى.هازىر چىققاندا يىللىققا -3 ئىدى.باشالنغۇچ ياخشى بۇرۇن ئهسلى

 ئالدى دىگهندهك ئهپهندى سىدىق قىلىۋالدى.ئهركىن پهشتىقى ئوسۈشتىكى ئۆزىنىڭ تهرهققىياتىنى ئهقلىي بالىالرنىڭ

 ئوقۇيدىغان سىنىپتا ،خهنزۇ بېرىپ ئېلىپ تهكشۈرۈش يىل ئۈچ ئىككى ئىدى.پهقهت كىرهك بېقىش قىلىپ تهتقىق بىلهن

 بولىدىغانلىغىنى زىيىنى قانچىلىك بىزگه قويىۋهتتى. يولغا قاراپال سوزلىگىنىگه چۇڭۇلداپ خهنزۇچىنى بالىالرنىڭ ئۇيغۇر

 بىلىپ ئاندىن كهلگهنده مهيدانغا ئىشلهمچىلهر قارا نۇرغۇنلىغىغان سوزلىيهلهيدىغان خهنزۇچه كېيىن 20يىلدىن پهقهت

يىتىمىز.
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 كېلىپ ئۇقۇتۇپ ئۇقۇتقۇچىالرنىمۇ ئىدۇق قىلغان تهشۋىق ههدهپ زامانالرده بىز قالدۇرۇلدى،، ئهمهلدىن مهكتهپته ىزنىڭ

 باشالنغۇچ لېكىن قىلىۋاتىدۇ، خىزمهت ساههلهرده باشقا كېتىپ چىقىپ مائارىپتىن هازىر ئۇقۇتقۇچىالر شۇ ، دېگهندهك

 بولمىسا باشالنغۇچتا ئۇقۇتۇشى تىللىق قوش بېرىۋاتىدۇ، مهكتهپكىال خهنزۇ بالىلىرىنى ئانىالر -ئاتا ئاساسهن مهكتهپلهرده

 ، ماڭمايدىكهن بىلىپ بۇنى ياكى ئۇنى ياكى بولمايدىكهن ئىلگىرلهش ئانىالر -ئاتا ئهمما ماڭغان، ئۇمۇملىشىپ

 بېرىۋاتىدۇ،، سېنىپالرغا خهنزۇ چىقىرۋېلىپ قايتىدىن بالىلىرىنى دهپ، بولغۇدهك بهرسهك خهنزۇچىغىال ئۇنىڭدىن

ئهمدى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بۇالركىن قانداقراق كىيىن يىلدىن نهچچه بىر يهنه ئۇقۇتۇشى مىللى ناهىيىمىزنىڭ
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