
  ئۇيغۇر مائارىپىنىڭ ھاالكىتى

كىتاپ  الر ئۆزىنىڭ ئۇ ھهقته قانچىلىك<<مۇتهپپهككۈر >> ئېلىنسىال بهزى ئاتالمىش مائارىپنىڭ گېپى تىلغا

لېكىن تۆۋهنده <  يۇ –قىلىدۇ  قانچىلىك تىل بىلىدىغانلىقىنى ۋه ئىلمىي ئۇنىۋانلىرىنى پهش< يازغانلىقىنى 

پىچتىرىۋهتكهن كالىدهك بېشىنى ئىچىگه < بولماي  لىي تهكشۈرۈشلهردهئهمى< بولىۋاتقان ئىشالرغا قارىتا 

 نهپ >> ئۇنىڭدىن! چۈنكى! ئىشلىرىدا ئۇالر تولىمۇ ئاۋانگارت  دهرسلىك تۈزۈش. تىقىۋالىدۇ 

  . چىقىدۇ<<

ئايرىلغان مىللهتنىڭ  ئۇنىڭدىن. مائارىپ مىللهتنىڭ مهۋجۇدلىقىنى بهلگىلهپ تۇرىدىغان ئاساسى ھالقا 

بۇ مىللهت ئۈچۈن ئېغىزدا شۇئار ! �قانداق  ئۇنداقتا ئۇيغۇر مائارىپىڭ ھازىرقى ھال كۈنى. ىسى قاراڭغۇ  .�

قان ئېقىپ ! بهلكى بۇنىڭ ئۈچۈن ئاتالغان ! مهسىله ئهمهس  توۋالپ قويۇش بىلهنال بايقىغىلى بولىدىغان

  ! ئهلبهتته. ال كېرهك << يۈرهك قىپقىزىل >> تۇرغان

ئهھۋالىدىن قارىغاندا ئۇنىڭ كۈنسىرى زاۋانلىققا يۈز تۇتىۋاتقانلىقىنى  ڭ ھازىرقى ئومۇمىيئۇيغۇر مائارىپىنى

ئوقۇغۇچىالر  بۇنداق دېيىشىمىزنىڭ ئاساسى ھهقىقى ساپا مائارىپى. كىشلهر تۇيۇپ يېتهلهيدۇ  ئهقىلدار

 متىھان مائارىپىئى >> نوقتىسى  تهربىينىڭ مۇھىم–مهكتهپلهردىكى تهلىم . ۋۇجۇدىدىن ئورۇن ئااللمىدى 

بهزى < ئۇيغۇر گۈزهل ئهخالقلىرى بىر چهتته تاشلىنىپ قالدى  بالىالرغا ئىلىپ بېرىلىدىغان< ال بولۇپ <<

بۇالر دهل ئۇخالپ . سىياسى خاتالىق ئۆتكۈزىدىغاندهك ۋهھىمه ئىچىده قالدى  �مۇدىرالر بۇنى چىڭ تۇتسا 

 . قانۇنلىرىدىن بىخهۋهر – لهتنىىڭ قائىدهشۇڭا ئۇالر دۆ. قىلغانالردۇر  << سىياسى ئۆگىنىش >> تۇرۇپ

ئۇالر سىياسهتنى تهتۈرگه . شۇئارالر چاقىرىقىدا ئۆگهنگهچكه  نى<< ئىلغار مهدهنىيهتكه ۋهكىللىك قىلىش >>

 يىل مهكتهپ ئوقۇپ چىققان بىر قىسىم ئوقۇغۇچىالر قولىدىن ھېچ ئىش 12شۇڭا  . ئىجرا قىلىشقا خۇشتار

ماڭقۇرۇتنىڭ   ئانىسىنىمۇ تونۇمايدىغان بىر– ™ ىكهنلىكى ئۇياقتا تۇرسۇن ئۆزىنىڭ كىم ئ2  كهلمهيدىغان

ئىچىدىكى ئوغۇلالر چىرىك ئىدىيىنىڭ قۇلى  بۇالر. لىق بىلهن ئۆتهيدۇ <<ئاكتىپ >> رولىنى جهمىيئهتته

 ىلچه > �<<  >> ئالالھ ياراتقان ئهشۇ دهسمىسىنى. ئايلىنىپ  قىزالر داپ يۈز بىر مهخلۇققا. بولسا 

 –تهربىيسىدىن ۋه ئۇيغۇر ئهدهپ  << ئادىمىيلىك >> چۈنكى ئۇالر مهكتهپلهرده. ھېيىقماي سالىدۇ 
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الر مهكتهپلىرىمىزدىن تۈركۈملهپ << مهخلۇق >> ئهنه شۇنداق. ئهخالقىدىن دىلى سۇ ئىچمهگهنلهر ئىدى 

ۋه  مۇدىرالرغا << سۆيۈملۈك >> ھهسسه قوشۇۋاتقان << ئاالھىده >> بۇنىڭغا. يېتىشىپ چىقماقتا 

 بىر قىسىم روھىي كېسهل ئهمما �ئاالڭچىلىقىدا قالغان  << جان >> رهھبهرلهرنىڭ تهخسىسىنى كۆتۈرۈپ

 >> الرغا<< ئوقۇتقۇچى >>نامى بار<< مۇبارهك >>دېگهن<< باغۋهن >><< قۇياش >><< شام >>

  . تۇرالمايمىز << ھهۋهسلهنمهي

 تىن<< دهرسلىك>>  ئهشۇنداق ئوقۇتقۇچىالرنىڭ قولى�قىلىپ ئۆتۈش ھاجهتكى  بۇ يهرده شۇنى قهيت

 << نهپ >> ئهشۇ ھالى بىلهن ئوقۇغۇچىالرغا قانداقمۇ. بۆلهك يىل بويى بىرهر كىتاپ كۆرمهيدۇ 

  . بهرهلهيدۇ

 ئىستىقبالى >>  ئانىالر باللىرىنىڭ كېيىنكى–بىر قىسىم ئاتا  �ئېتمىسا بولمايدىغان يهنه بىر تهرهپ شۈكى 

هنزۇ مهكتهپلىرىگه بهرگهچكه ئۇيغۇر مهكتهپلهرده ئوقۇغۇچىالر شاالڭالپ چۆلدهرهش � نى ئويالپ<<

يۇرتنىڭ  بىزنىڭ. ھهتتا بىر قىسىم مهكتهپلهر تاقىلىش خهۋىپىگه دۇچ كهلدى < شهكىللىنىپ قالدى  ھالىتى

ۇ يهرده ئوقۇتقۇچىالر ب.  مهلۇم بىر ناھىيىسىدىكى بىر ئۇيغۇر مهكتىپى تاقىلىش خهۋىپىگه دۇچ كهلگهچكه

يهنه بۇنداق ... قالدۇرغان  ئۆتكهن كۈنلىرىنى ئهسلهش يۈزىسىدىن سۈرهتلهرگه چۈشۈپ خاتىره

  ... مهكتهپلهردىن نهچچىسى بار بۇ تهرىپى ماڭا قاراڭغۇ

ئىنى بىر قىسىم رهھبهرلهر << قوش تىل ئوقۇتۇش >> : شۇنداق بىر مهسىلىمۇ بىزگه دىۋهيلهپ تۇرۇپتۇ

ئوقۇتۇش سۈپىتى بارغانچه . بېرىۋاتقاچقا  قارىغۇالرچه ئېلىپ.  بهلكى �ئاڭلىق ھالدا ئهمهس 

خهنزۇ تىلىدا ‡ دهرىسلهرنى تۈزۈك ھهزىم قىاللمايۋاتقان يهرده  ئۆز ئانا تىلىدا ئۆتكهن. تۆۋهنلهۋاتىدۇ 

�بۇمۇ ئۇيغۇر مائارىپىنىڭ ھاالكىتىنى كۈتۈۋىلىشىمىز! �چۈشۈنۈپ ھهزىم قىاللىسۇنمۇ  ئۆتۈلگهن دهرسلهرنى! 

كهتكهن بهزى << قىزىپ >> بهلكىم بۇ قېنى. يارىتىپ بېرىۋاتقان بىر تهرىپى  <<  ...� >>

 ئهمىلىي >> دېگهن چاقىرىقىنى ئۆز<< ئازاد بولۇش ئىدىيهده >> رهھبهرلهرنىڭ يۇقىرىنىڭ تهكىتلهۋاتقان

  ... كۆرسىتىۋاتقىنى بولسا كېرهك تىده<<

 بارا ئۆچۈۋاتقاندهك –مهرىپهت مهشئىلىنىڭ نۇرى بارا  تۈرگهن ئۇكا مۇسابايىفالر كۆ–كۆزلىرىمگه ئاكا 
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 : ئهپهندىنىڭ مۇنۇ شېئىرى ئىسىمگه كىلىپ كۆزلىرىم تۇمانالشتى) تهۋپىق  ) مهمتىلى. كۆرۈنۈپ كهتتى 

  �ئۈچۈن تهرهققىيات ئىستهيمىز  ۋهتهن

  ! ئارزۇمىز راۋاجالنسۇن مائارىپ

 

 

 ئۇيغۇر مائارىپىغا نهزهر
 

 پىسخولوگ جىك ھونتېر� مىئامېركا ئالى

 

ئابلىمىت   مهخمۇت----- ياقتۇرۇپ رهتلىگۇچى. ئابباس مونىياز --- تهرجىمه قىلغۇچى 

ماقالىالر توپلىمىدىن  ناملىق <<دۇنياۋى مهتبۇئاتتا كىملهرنىڭ گېپى >>( شىخو( قويچى

 .ئىلىندى

لېكىن .هلىم ئالدىمئهلده خېلى ئۇزۇن ت  مهن ئۇيغۇر نامى بىلهن ئاتالغان------- مۇقهددىمه 

. ھهقىقى مهنادىكى مائارىپ تېخى شهكىللهنمهپتۇ  ئۇ يهرده( مهنده قالغان تهسرات شۇ بولدۇكى

زاۋۇتتىن چىققان . مهنمۇ تهربىيىسىز قاالركهنمهن . بولسام  ۋهتهنگه ۋاقتىدا قايتىپ كهلمىگهن

ىقىشنى مهقسهت قىلغان ئۇ بىر قىلىپتىكى ئادهملهرنى تهربىيلهپ چ. ئىدىيىلىك بىر خىلال. خىشتهك 

 ئۇالر تېخى ئۆزلىرىچه مائارىپتا ئىسالھ ئىلىپ. ھهققىده بهك كۆپ توختالغۇم يوق  سېستىما

قىسقىال  ئۇالر ئىسالھات دهپ چۈشهنگهن ئىشنىڭ ماھىيىتىنى. دهپ قارايدىكهن . بېرىۋاتىمىز 

  . قىلىپ ئۈچ نوقتىغا يىغىش مۇمكىن

  قا ئىزاھات << الھاتئىس >> ئۇيغۇر مائارىپىدىكى. --- -1

. نهچچه يىل بولدى دهپ ماختىنىدىكهن  ئۇالر بىز ئىسالھات ئىلىپ بېرىۋاتقىلى يىگىرممه

بىر زاماندا روسالرنىڭ . ئىسالھات بولۇپ باقماپتۇ  ئهمىلىيهتته ئۇيغۇر مائارىپىدا ئهزهلدىن
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هنزۇ مائارىپىنىڭ مانا ئهمدى خ. مائارىپىدىن پهخىرلهنگهن ئىكهن  ئهندىزىسى بىلهن شهكىللهنگهن

بۇ خىل كۆچۈرۈلمه ئهندىزىسىمۇ يىل ساناپ ئۆزگىرىپ . ماختىنىپ يۈرۈپتۇ  كۆچۈرۈلمىسىدىن

كېلهر يىلى ساپا . بۇ يىل نىشانلىق ئوقۇتۇش دېگهن شۇئارنى كۆتۈرۈپ چىقسا  . تۇرىدىكهن

گهن ئۇقۇمنى دې << ئېمتىھان مائارىپى >> ھازىر. دىگهن گهپنى ئوتتۇرىغا قويىدىكهن  مائارىپى

پېداگوكى بۆلۈمىنىڭ   يىلىلىرىدىكى-70ئهسىرنىڭ -20ئهته تۇرۇپال ئامرىكىنىڭ . پهيدا قىلسا 

قاتارلىق . . . ئهلشىر ناۋايى  نىزامىدىن. مهھمۇت قهشقىرى . نهزهرىيسىنى بازاراغا سالىدىكهن 

چهتئهلنىڭ . ۆرمهيتهجربىلىرىنى تهتقىق قىلىپ ك يىتۈك ئۆلىما ئۇستازلىرى ياراتقان تهربىيلهش

پېداگوكلىرىنىڭ ئۆزلىرىگه ماس كهلمىگهن تهشهببۇسلىرىغا  كۇڭزى كهبى. سۇخۇلمىنىسكى 

دهپ كۈچىگهنسىرى ئوقۇغۇچىالرنىڭ دهرسلىك كىتابلىرى كۆپىيىپ  ئىسالھات. ئىسىلىۋالىدىكهن 

 �ېئاللىققائۇنى ئوقۇپ چىققانالر ر. دهرسلىكلهر ئهمهلىيهتتىن ئايرىلغان بولۇپ  ئۇ. كېتىدىكهن 

تۇرغان شال  فىزىكا ئوقۇغانالر ھهمىشه كۆرۈپ. ئهقهللىيسى . تۇرمۇشقا زادىال ماسلىشالمايدىكهن 

دىگهن   ئۇالر--باشلىق كۆپهيتىش. بىلهن بۇغداي مايسىسىنى پهرىقلهندۈرهلمهيدىكهن 

 << كۆپ بولىدۇ ئادهم كۆپ بولسا ئىش >> . ئىسالھاتنىڭ مۇھىم بىر تهركىبى قىسمى ئىكهن

 10-8يهتمهيدىغان مهكتهپنىڭ  ئادىمى يۈزگىمۇ. ېگهن گهپ ئۇالرنىڭ دهستۇرى سانلىدىكهن �

دېگهنلىرىنى . . . سىياسى خىزمهتچىلهر  �گۇرپپا مهسئۇللىرى . بۆلۈم . نهپهر مۇدىرى بولىدىكهن 

  . پىرسهنتىنى باشلىقالر تهشكىل قىلىدىكهن 50 - 40قوشقاندا مهكتهپ خادىمىنىڭ 

نى ئېغىزدىن چۈشهرمهسلىك ئۇالرغا ئورتاق  <<ئىخچامالش >> ىيىپ تۇرغىنى بىلهنباشلىقالر كۆپ

 زور- بىرىگه مۇناسىۋهتسىز بىر تاالي مهكتهپلهرنى زورمۇ-ئىخچاملىدۇق دهپ بىر . ئۇدۇم ئىكهن

 . كىتىپتۇ بۇنىڭ بىلهن ئاپپارات كېلهڭسىزلىشىپ ئادهم تېخىمۇكۆپىيىپ. بىرلهشتۈرۈپ قويۇپتۇ 

شىتات قىسقارتىشنى ئۈنۈملۈك  ئۇالر. دېگهن گهپ شۇنىڭدىن چىقىپتۇ  << ارىتمىزشىتات قىسق >>

 << قىسقارتىشقا رهھبهرلىك قىلىش گۇرپپىسى شىتات >> جايالردا- ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن جاي

  . كۆپهيتىپتۇ دهيدىغان مهخسۇس شىتاتلىق ئورگاننى
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ئۆز تىلىدا ئۆتۈلگهن  ---- دهپ چۈشىنىدىغان يهنه بىر ئىشى << ئىسالھات >> ئۇالرنىڭ

  . . . تىلدا دهرس ئۆتۈش ئىكهن دهرسلهرنى ئۆزلهشتۈرۈپ بواللمايۋاتقان ئوقۇغۇچىالرغا باشقا

ھازىرقى شارائىتتا ئۇالرنىڭ . ئىكهن  ئۇيغۇرالرنىڭ خاس مائارىپ ئهندىزىسى يوق% قىسقىسى 

 دېيىلسه ئۇ خورىتىش ئهگهر يېڭىلىق بار. ئىكهن  مائارىپىدا ئىسالھاتنىڭ بولىشىمۇ مۇمكىن ئهمهس

 ! ۋه قورقىتىش ئىكهن

 

 

 خورىتىش.  .�-

 

ئىشلهپچىقىرىش كۈچلىرىنى _ ئىسالھات ئىلىپ بېرىشىدىكى تۈپ مهقسهت  ئىنسانىيهتنى ئۈزلۈكسىز

  . ئازاد قىلىش

ئۇيغۇر مائارىپى  لېكىن. كۆپ ئۈنۈم ھاسىل قىلىش ئۈستىده ئىزدىنىش دىگهنلىك G بۇ ئاز ئىشلهپ 

 >> دېگهن بۇ ئۇقۇمنى << ئىسالھات >> ئۇالر. گه قاراپ تهرهققى قىلىۋاتىپتۇ بۇنىڭ ئهكسى

ئۇالردا . دهپ چۈشىنىدىكهن  << كۆپ چارھىتىش. كۆپ باشقۇرۇش . كۆپ ئىشلىتىش 

دېگهن مهسىله . كۆتۈرهلمهيدىغان قىلغىلى بولىدۇ  ئوقۇتقۇچىالرنى قانداق قىلغاندا ئىشتىن باش

شۇڭا ھهر قانداق مهكتهپ مۇدىرى ۋهزىپىگه . سانلىلىدىكهن  الھاتھهققىده ئىزدىنىش ئهڭ چوڭ ئىس

. كىم ئوقۇتقۇچىالرغا ئىش تېپىپ بېرهلىسه. توغۇرلۇق باش قاتۇرىدىكهن  تهيىنلهنگهن ھامان مۇشۇ

. شۇ ئىقتىدارلىق مۇدىر ھېسابلىدنىدىكهن . ئۈنۈمسىز ۋهزىپىلهرنى ئارتالىسا يېڭىدىن يېڭى

بىر مۇدىر . قۇچىالرنىڭ يۈكىنى ئاشۇرۇش كويىدا پاالقاليدىكهن ئۈچۈن ھهممىسى ئوقۇت شۇنىڭ

 ئونبهش خىل. ئون . ئوقۇتقۇچىلىرىنى قايسى ئۇسۇلدا ھاردۇرۇشنىڭ ئامالىنى ئىزدهپ   <<�

يۈرۈپ  كۈندۈز باش قاتۇرۇپ-كېچه. يهنه بىر مۇدىر ئۇنىڭدىن قالماسلىق ئۈچۈن . قولالنما تۈزسه

. چىقىدىكهن   تۈرلۈك مهخسۇس قولالنما تۈزۈپ25-20هققىده سىنىپ تهربىيچىلىرىنى جازاالش ھ. 
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  . . . ئۈچۈنچى بىرسى ئۇنىڭدىن ئېشىپ چۈشىدىغان بىمهنلىكلهرنى ئويالپ تاپىدىكهن

قولالنمىالرنى تولدۇرۇپ  �تۈرلۈك ئهھمىيهتسىز جهدىۋهل . كۈندۈز ئارام ئالماي -ئوقۇتقۇچىالر كېچه

ئۇنىڭ . ۋاقىت بېرىلمهيدىكهن  دهرس تهييارلىغۇدهكمۇئۇالرغا ئارام خۇدا . ھالىدىن كېتىدىكهن 

يىلقى تۈزگهن كونسپىكنى كېلهر يىلى  ئۈستىگه دهرسلىك ئۆزگهرمىگهن ئهھۋال ئاستىدىمۇ بۇ

  . ئىشلىتىشكه بولمايدىكهن

دهپ ئاتىلىدىغان دۇنيادىكى ئهڭ كىچىك باشلىقى  << گۇرپپا باشلىقى >> ئۇالرنىڭ

 ۈرتۈپ ئۇنىڭ ئاخىرىغا سهت خهتلهر بىلهن ئىسمىنى يېزىۋالمىساقايتا كۆچ-قايتا كانسىپىكنى

ئوقۇتقۇچىالرنىڭ  �شۇڭا . ئۇالرنىڭ ئىشى مۇشۇ ئىشتىن ئۆسىدىكهن . ئاڭلىسام . ئۇنىمايدىكهن 

. دهپتهردىن دهپتهرگه  �پايدىلىنىش ماتىرىيالدىن دهپتهرگه . كۈنى دهرسلىكتىن كونسىپىككه 

  . . . رۈش بىلهن ئۆتىدىكهندهپتهردىن يېڭى دهپتهرگه كۆچۈ

بېكىتىۋالغان  ئۇالر ئالدىن. مهكتهپ باشلىقلىرىنىڭ دهرسلهرنى باھاالش ئۇسۇلىمۇ غهلىته ئىكهن 

ھهممه .  مهڭگۈ ئۆزگهرمهيدىغان باھاالش ئۆلچىمىنى مهخسۇس دهپتهر قىلىپ باستۇرۇپ

بويىچه دهرس ئۆتۈشى  �بارلىق ئوقۇتقۇچى مۇشۇ دهپته. ئوقۇتقۇچىغا بىردىن تارقىتىپ بېرىدىكهن 

- ۋاقىت بېكىتىلگهن بولۇپ  يهنه كىلىپ ئوقۇتۇشنىڭ ھهر بىر باسقۇچىغا مۇقىم. كېرهك ئىكهن 

,€+‡ - بۇزۇشقا ھهرگىز بولمايدىكه ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئهمهلى ئهھۋالىغا قاراپ ۋاقىت چىكىنى

 بهرگهن ئوقۇتقۇچى قىلىپقا چۈشۈرۈپ دهرس ئۆتۈپ ئۆزلهشمىسۇن مۇشۇ ۋاقىت بويىچه- ئۆزلهشسۇن 

سهل چوڭقۇرالپ كهتكىنى بېكىتىلگهن ئۆلچىمىگه . باھالىنىدىكهن  مۇنهۋۋهر ئوقۇتقۇچى بولۇپ

شۇڭا ھهممه ئوقۇتقۇچى بىر ئادهمدهك . الياقهتسىز باھالىنىدىكهن -   �ï--چۈشمهي قالىدىكهن 

 بولغىنى تېخىمۇ قىزىق. ھىچقايسىسى قائىدىدىن چىقىپ كهتمهيدىكهن  . دهرس ئۆتىدىكهن

  . مىخانىك پائالىيهتكه ئايلىنىپ قاپتۇ. سوبىكتىپ جهريان قېلىپالشقان  ئوقۇتۇشتىن ئىبارهت

 مهكتهپلهر. ئۇالرنىڭ نهزهرىدىكى يهنه بىر ئىسالھات ئىكهن . ئارام ئالماسلىق  يىل بويى

 -نبه.� . تۈرلۈك ئۆگىنىشلهرگه سالىدىكهن. ئوقۇتقۇچىالرنى قىشۇ ياز تهتىلگه قويۇپ بهرمهي 
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ئوقۇغۇچىالرنى  ---قانۇنىيهتكه خىالپ بۇ ئادهت ئوقۇتقۇچى. يهكشهنبىلهرمۇ ئىشلهۋىرىدىكهن 

يىراقنى . ئوقۇغۇچىلىرى گومۇش  شۇنداق بولغانلىقتىن ئۇالرنىڭ. ئاسانال كاردىن چىقىرىدىكهن 

گهندهك دې... بۆرهك , يۈرهك , ئوقۇتقۇچىلىرى ئۆپكه  �قاتارلىق كېسهللهر بىلهن . . . كۆرهلمهس 

خوتهن .  . . . . ئاقسۇ . مهن بۇ ئهلدىكى ئىلى . ئاغرىيدىكهن  رهئىس ئهزاالر كېسىلى بىلهن

ئارىالپ يۈرگهنلىرىمده تاالي ئوقۇتقۇچىالرنى شۇ خىلدىكى كېسهلگه گىرىپتار  قاتارلىق ئهللهرنى

 . كهتكهنلىكىنى ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆردۈم بولۇپ

مهكتهپ مۇدىرلىرى دهل موشۇ ئىشتىن . ئېغىر ئىكهن  نئۇالردا ئوقۇتقۇچىالرنىڭ يۈكى ئىنتايى

قانچه كۆپ ئۈنۈمسىز ئىشالرغا مهلىكه ‡ قانچىكى كۆپ قاقشاتسا  ئوقۇتقۇچىالرنى. پهخىرلىنىدىكهن 

دىگهندهك كهم ... تهتقىقاتچى . يازغۇچى . دوكتور . ھېسابلىنىدىكهن  قىاللىسا بۇ ئىسالھات

 ھالهتتىمۇ تۈرۈلۈك شهكلىۋازلىقلىرىغا كۆنۈشى كېرهك ئىقتىساس ئىگىلىرى بولغان تېپىلىدىغان

 ئالته يىلغا بارمايال بهلگىلهنگهن- بۇ شهكىلۋازلىققا چىداپ ئىشلىگهنلىرى بولسا بهش . ئىكهن

 .  << مۇئهللىم >> قېلىپ بويىچه ئۆلچهملىك دهرس ئۆتۈشتىن باشقىغا يارىمايدىغان ئادهتتىكى

  �! ھه - پاجىئه بۇ نىمه دېگهن ئېغىر. ئايلىنىدىكهن 

 ! قهستهن خورىتىشال بار ئىكهن. ئىسالھات يوق . ئۇالردا ھهقىقى مائارىپ يوق . دهيمهن  شۇڭا

 

  : مهجبۇرىيهت مائارىپلىرى بىر قىسىم دۆلهتلهرنىڭ ھهقسىز

 

بىر قىسىم شىتاتالردا يهنه   بولۇپ  گىرمانىيه ئوقۇش پۇلى ۋه كىتاپ پۇلى كهچۇرۇم قىلىنغان : گىرمانىيه

ئوقۇغۇچىالر ئوقۇيدىغان كىتاپالرنى ئارىيهت ئىلىش . ئىكهن  وقۇتۇش بويۇملىرى ھهققىمۇ كهچۇرۇم قىلىنغان�

. ئوقۇغۇچىنىڭ قايسى خىل كىتاپنى ئىشلىتىشىنى ئوقۇتقۇچى تالالپ بىرىدىكهن  �شهكلى قوللىنىلغان بولۇپ 

  . كىتاپ سىتىۋالغاندىن كىيىن ئوقۇغۇچىالرغا ئارىيهت بىرىدىكهن مهكتهپ

- ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ھهممىسى داۋاالش   باشالنغۇچ ۋه- رۇسيهده بالىالر ئوتتۇرا  : رۇسيه
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 باشالنغۇچ مهكتهپ - ئادهتتىكى ئوتتۇرا . بهھرىمهن بولىدىكهن  ساقلىقنى ساقالش مۇالزىمىتىدىن ھهقسىز

 باشقا ھىچقانداق ھهق- ‡£ خىراجىتىگه تايىنىپ ئوقۇش قۇراللىرىنى سىتىۋالغاندىن سى ئوقۇغۇچىلىرى ئۆز

بارلىق بالىالرغا   يىللىقتىن تۆۋهن- 5. ئوقۇش كىتاپلىرىدىن ھهقسىز پايدىلىنىدىكهن - تاپشۇرمايدىكهن 

  . ئهتتىگهنلىك ۋه چۇشلۇك تاماق ھهقسىز بىرىلىدىكهن

الىالر ئۇچ ياشتىن �  يىزىالرغا ئوموميۇزلۇك تارقالغان بولۇپ   يهسلىسى شهھهر  فرانسىيىده بالىالر : فرانسىيه

مهكتهپلهرگه  ئالته ياشتىن باشالپ شۇ جايدىكى باشالنغۇچ. يهسلىگه كىرىشكه ھوقوقلۇق ئىكهن  باشالپال

ۋه تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپكه  تولۇقسىز. بارلىق راسخوتالرنى يهرلىك ھۆكۇمهت كۆتۇرىدىكهن . كىرىدىكهن 

ئىشلىتىدىغان كىتاپالرنى دۆلهت بىر تۇتاش  ئوقۇشقا. يهنىال ئوقۇش پۇلى تاپشۇرمايدىكهن . بارغاندىمۇ 

قوشۇمچه پايدىلىنىش كىتاپلىرى ۋه ئۆگىنىش بويۇملىرى ئىلىپ   ئانىالرغا پهقهت-,€+‡ . تهمىنلهيدىكهن 

  . بهرسىال بولىدىكهن

ئوموملىشىش نىسپىتى پۈتكۇل التىن ئامىرىكىسى ئهللىرى ئىچىده ئالدىنقى  كۇبادا مائارىپنىڭ : كۇبا

قىممىتىنىڭ  مائارىپقا ئىشلىتىدىغان چىقىم دۆلهت ئىچكى ئىشلهپچىقىرىش ئومومى  ىدىغان بولۇپ تۇر  . . .

تهقدىردىمۇ يهنىال توقۇز يىللىق مهجبۇرى  كۇبا ئهڭ قىيىن ئهھۋالدا قالغان.  پىرسهنتىنى ئىگهللهيدىكهن 6.3

ئوقۇغۇچىالرنىڭ - پى يولغا قويۇلغان يىللىق مهجبۇرىيهت مائارى 12 ھازىر كۇبادا. مائارىپنى يولغا قويىدىكهن 

مهكتهپ يهنه تاماق ۋه ئوقۇغۇچىالر - ماتىريال پۇلى كهچۇرۇم قىلىنغاندىن سىرت  ئوقۇش پۇلى ۋه

. ئىگهللهيدىكهن   پىرسهنتنى57ئالىي مائارىپ تهربىيىسىنى قوبۇل قىلغان . بىلهن تهمىنلهيدىكهن  فورمىسى

نامرات دۆلهتلهرنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىدىن  ن ئامرىكىسىدىكى بىر قهدهركۇبا يهنه ھهريىلى التى. بۇنىڭدىن سىرت 

  . ئىنىستىتۇتىدا ھهقسىز ئوقۇشقا قوبۇل قىلىدىكهن  غا يىقىن ئوقۇغۇچىنى كۇبا تىببىي2000

 
 

 ېئچىۋېتىلگهن مائارىپ ئوچۇق پىكىرلىك سىياسىغا موھتاج

ياپونيهلهرده ئوتتۇرا مهكتهپ   ئامېرىكا   �ماقالى.يېقىندا ژۇرنالدا مۇنداق بىر ماقالىنى كۆرۈپ قالدىم 

ماقاله كىشىنى ھهقىقهتهن   ئالدىغانلىقى سۆزلهنگهن بولۇپ  ئوقۇغۇچىلىرىدىن تارىخ ئىمتىھانىنى قانداق
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 .ساالتتى ئويغا

ئىمتاھانىدا مۇنداق بىر سۇئال "تارىخى دۇنيا"ئامېركىدىكى ئوتۇرا ماكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىدىن ئېلىندىغان 

ياۋرۇپادا قانداق ئوزگۈرۈشلهر بارلىققا - ئولمىگهن بولسا  ئهگهر چىڭگىزخاننىڭ ۋارىسى ئوگداي:تۇچىقىرلىپ

. قهنىيهت قاتارلىق ئۈچ تهرهپتىن تهھلىل قىلىناتتى- سىياسى - ئىقتىسادى  سوئال- كهلگهن بوالتتى

قورقۇنۇچلۇق  هن بولسائهينى زاماندا ئوگداي ئولمىگ:ئوقۇغۇچىالر بۇ سۇئالغا مۇنداق قاۋاپ بېرىپتۇ بهزى

. كېسهل ۋهجىدىن ئولمىگهن بولسا مۇناخال ئاشۇ_شۇنداقال پوپ. چۇما كېسىلى ياۋروپاغا تارقالمىغان بوالتتى

سهنئهتنىڭ -ھهتتا ئىتالىيىدىكى ئهدهبىيات. بوالتتى كىشىلهر پهرۋهردىگارنىڭ مهۋجۇتلىقىدىن گۇمانالنمىغان

. قۇدرهت تېپىشىمۇ ۋۇجۇدقا چىقمىغان بوالتتى. ۈچىيىپياۋرۇپانىڭ ك جهنۇبىي. ئىسپانىيه. گۈللىنىشى

جاۋاپالرنىڭ  بېرىلگهن. ھونگرىيه ئىمپىرىيىسىمۇ مهۋجۇد بولمىغان بوالتتى- ئاۋسترىيه�گېرمانىيه شۇنداقال

 .كېڭهيتهتتى كىشىنىڭ نهزهر دائىرسىنى. سىياسهتچانلىقى ئىنتايىن كۈچلۈك بولۇپ

ئىمتىھانىدا مۇنداق بىر سوئالنى  ىرىدىن ئېلىنىدىغان تارىخياپۇنالر تۇلۇق ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىل

ئهسىرده ياپۇنىيه جۇڭگو بىلهن يهنه - 21ناۋادا - قىلغان ياپۇنىيه جۇڭگو بىلهن ئىلگىرى ئۇرۇش:چىقىرىپتۇ

 ئهگهر ياپۇنىيه غهلبه• سىزنىڭچه ئۇرۇشنىڭ ۋاقتى قايسى مهزگىلگه توغرا كېلهر �ئۇرۇشماقچى بولۇپ قالسا

سوئالغا مۇنداق جاۋاب  نۇرغۇن ئوقۇغۇچى بۇ• نىمه ئۇچۇن• مهغلۇب بولسىچۇ• قانداق غهلبه قىلىدۇ�قىلسا

قايتقاندىن كېيىن تهيۋهن جۇڭگونىڭ ئىچكى  بۇ ئۇرۇش تهيۋهن جۇڭگونىڭ ۋهتهن قوينىغا: " بېرىپتۇ

تلىرى ماالككا ئوتتۇرا شهرىقته نېفىت توشۇيدىغان ماي پاراخو ياپۇنىيهنىڭ‡ ‡�-دېڭىزىغا ئايلىنىدۇ

. بۇنىڭ بىلهن تهننهرق زور دهرىجىده ئېشىپ كېتىدۇ. تۈشكه مهجبۇر بولىدۇ بوغۇزىدىن ئايلىنىپ ئۆ

 جۇڭگو. ياپۇنىيهنىڭ ماي توشۇغۇچى پاراخوتلىرى تهيۋهن بوغۇزىدىن ئۆتمهكچى بولىدىكهن شۇڭالشقا

كهسكىن بىر مهيدان  ىيىسي بىلهننهتىجىده جۇڭگو ئارم. قوغلۇغۇچى پاراخوتالرنى چىقىرشىغا توغرا كېلىدۇ

يىل ئارلىقىغا توغرا كېلىشى -2020-2015 ئۇرۇشنىڭ ۋاقتى ېئھتىمال.جهڭ قىلىشتىن ساقالنغىلى بولمايدۇ

 ".ئۇرۇش تهييارلىقىغا كىرىشى الزىم شۇڭا ياپۇنىيه ھازىردىن باشالپ جىددى. مومكىن

ئهقىلگه مۇۋاپىق دىگىلى ¢  ئىشهنچىلىك�جاۋابنى توغرا ئهندىشىگه سالىدىغان بۇ" ئادهمنى چۆچۈتۇدىغان
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بىزنى تېخىمۇ . يېتهكچىلىكىگه نىسبهتهن ئىنتايىن رېئال ئهھمىيهتكه ئىگه ئوقۇتقۇچىنىڭ™ بۇ�بولمىسىمۇ

ھېسابالنغان  ئۇالرنىڭ دهرسخانا ھهتتا ئىمتىھانالردىمۇ بىزده ئىنتايىن نازۇك. قالدۇرغىنى شۇكى ھهيران

سىياسي " تېمىالر ئۇستىده لهتنىڭ تهغدىرى بىلهن زىچ مۇناسىۋهتلىكدۆ. دېپلوماتىيه. ئۇرۇش. سىياسي 

  دېگهنلهرنى بىر چهتكه قايرىپ قويۇپ "دېپلوماتىك توچۇنۇش" �"سىياسي ئازدۇرۇش" �"خاتالىق

كهلگۈسىنى كۆرسىتىپ بېرهلهيدىغان � نهزهر دائىرنى كېڭهيتىپ بۇ نىمه دېگهن. يۈرهكلىك پڭكىر يۈرگۈزىشىدۇ

كهلگۈسى تهرهققىياتىغا كۆڭۈل ! تهربىيه ئوقۇغۇچىالرنى دۆلهتنىڭ سىياسىتي ۇ خىل�! �ھه-ئۇسۇل

نىشانلىيااليدىغان  كېلهچىكىنى! ئۇالردا كىچىكىدىنال ئۆتمۈشنى يهكۈنلىيهلهيدىغان! يېتهكلهپ بولۇشكه

 .ئىقتىدارىنى يېتىلدۈرىدۇ

 ئىمتاھان مهزمۇنلىرىمىزنىڭ بىزنىڭ�بىلهن سېلىشتۇرۇپ كۆرسهك  بۇالرنى بهزى ئمتاھان مهزمۇنلىرىمىز

ساپال  ئۇنىڭغا. يهنه شۇ تارىخ ئىمتاھانىنى مىسالغا ئالساق . ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىمىز  نهئقهدهر پۈچهك

مهلۇم بىر ۋهقهنىڭ  قايسىبىر يىلى يۈز بهرگهن�قاچان ئولگهن. دېگىدهك پاالنى شهخىس قاچان تۇغۇلغۇلۇپ

دۆلهتلهر بىلهن قانداق تهڭ ھوقۇقسىز  قايسى ۋاقىتالردا قايسى�ئاقىۋىتى قانداق- دهۋر ئارقا كۆرۈنىشى 

¢ نۆۋهتىتىكى سىياسى�قاتمال نهرسىلهر بۇلۇپ % تۇتراقسىز  دېگهندهك پۈتۈنلهي�شهرتنامىالرنى ئىمزالىغان

 خهلىقارالىق توقۇنۇش دېگهنلهر بىلهن ئازراقمۇ مۇناسىۋىتى¢ دئكلهتنىڭ ئىستقبالى  �كهلگۈسى تهرهقىيات

تويۇنغان تېمىالردىن  ياپۇنيىلهرنىڭكىدهك جانلىق ئدىيۋىلىكى يۈكسهك بولغان مهزمۇنالرغا�مېركا .�. يوق

 .ئېغىز ئېچىش مۈمكىن ئهمهس

¿ ئوقۇغۇچىالرنىڭ سىياسىغا ۋه دۆلهتنىڭ تهقدىرىگه كۆڭۈل بۆلۈشىنى چهكلهيدۇ دۆلىتىمىزنى¿ ناۋادا

بىرىنچى  سومكىسىنى يۈدۈپ مهكتهپكه كىرگهنبىزنىڭ بالىلىرىمىز . تولىمۇ بىمهنه بوپقالىدۇ دېيىلسه

دۆلهتنىڭ گۈلىنىشى "�بېرىپ  كۈنىدىن باشالپال ئوقۇتقۇچىالر ئۇالرغا قارىتا ۋهتهنپهرۋهرلىك تهربىيسى ئېلىپ

دۇڭ ý ليىخۇلهن�دېگهن قاراشنى تۇرغۇزۇپ " ياكى خارابىلىشىشىدا ھهر بىر ئادهمنىڭ مهسئۇليىتى بار

بۇ قهھرىمانالردىن ئهلۋهتته ئۆگىنىش .ئۆگىنىشنى تهشهببۇس قىلىدۇ الردىنخۇاڭ جىگۇاڭ قاتارلىقý سۇنرۇي

ۋهتهننى سۈيۈش  ئۇنداقتا.لېكىنۋهتهنپهرۋهرلىك ھاياتىنى قۇربان قىلىشتهك پهقهت بىر خىلال بولمايدۇ .كېرهك
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چوڭ - خوقايىنى دهپ بىلىش مهن كهلگۈسىدىكى دۆلهتنىڭ. دۆلهتنى ئۆزۈمنىڭ دۆلىتى   بۇ�دېگهن نىمه

ئۇالردا دۆلهتنىڭ تهرهققىياتى توغۇرسىدا باش  ىوقايىنلىق بۇرچىنى ئادا قىلىش دېگهنلىك- ىشالرنى ئويالش �

بهلكى دۆلهتنىڭ تهرهقىياتىنى پىالنالشقا قاتنىشااليدىغان - قالماستىن  قاتۇرۇش ئادىتىنى شهكۈلهدۈرۈپال

ھهمىشه   بهزى مهكتهپلهردىكىدهكبىزنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىمىزمۇ غهرىپ دۆلهتلىرىدىكى. كېرهك  ھوقۇقمۇ بۇلۇش

ئويلىنىشنى بىلمهيدىغان ياكى � ئجرا قىلىشنىال بىلىپ�سايالش ئۇيۇنىنى ئوينىشى <زۇڭتۇڭ> رهئس جۇمۇھۇر

ئهمىليهتته بۇالرنىڭ ھهممىسى .قالماسلىقى كېرهك ئۆزىنى پهقهتال بىر تهقدىم قىلغۇچى قهھرىمان سېساپالپ

بۇنىڭدا مهركىزى نۇقتىئىنهزهر ئاجىزالشتۇرۇلغان ياكى ههپنىڭ ™ ولۇپ� مائارىپتىكى ئولپان پاراڭالردىن ئبارهت

 دهرسلىكىمىزده ماركىسنىڭ بۈيۈك برېتانىيه مۇزېيدىكى ئاياغ ئىزى�مهسلهن.ئېپقېچىلغان  پوسكاللىسى

قىلماي باش چۈكۈرۈپ  پىڭ-لېكىن دهرسلىكته ئۇ ھىكايىلهر پهقهت ئوقۇغۇچىالرنى غىڭ. ھهققىده ھېكايه بار

ئۇنىڭدا ماركىسنىڭ قهلبىگه پۈككهن  �شكىال ئۈندهيدىغان ئۆرنهك سۈپىتىدىال تىلغا ئېلىنغان بولۇپئۆهۈنۈ

ماركىس ھۆكۈمدارلدرغا ئىسيانكارلىق روھى بىلهن نهزىرىيه  �ناۋادا.ئۇلۇغۋار سىياسى غايىسىگه سهل ىارالغان 

ات ئىنقىالبىنى قوزغىمىغان بولسا قوشۇمچه قىممهت تهلىماتى ئارقىلىق پرولېتاىي� جهھهتته جهڭ ئېالن قىلىپ

 �دهيسىزW بۈيۈك برېتانىيه مۇزېيدىكى ئاياغ ئىزىنىڭ نېمه ئهھمىيتى بولسۇن ئۇنىڭ�

بۇنىڭ قاۋابى �‡¢� تارىخ ئۆگىنىشنىڭ زادى قانداق ئهھمىيتىW تارىخ ئوقۇتۇشىنى مىسالغا ئالساق  يهنه شۇ

ياپۇنالرنىڭ تارىخ �بولۇپ  دېگهنلىك"نكهلگۈسىنى بىلهي دېسهڭ تارىخ ئۆگه:"كۇڭزى ئېيتقاندهك 

0 يڭغىچه تارىخئۈگۈنىشنى تهشهبىس قىلىپ  20يهنى ياپۇنالردا .ئوقۇتۇشى مۇشۇ نوقتىنى چىقىش قىلغان

بىراق بىزنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىمىز بولسا تارىخ دېگهن .ئىلھامالندۇردۇ كىشىلهرنى كهلگۈسىده قانداق قىلىشقا

تارىخ ئوگۈنىشنىڭ دۆلهتنىڭ ��� �����ق ئهھمىيتى يوق نىسپهتهن ھېچقاندا كهلگۈسىگه�تارىخ 

ئۇنداقتا  .ۋه شهخىسنىڭ مهسئۇليىتى بىلهن قانداق باغلىشى بارلىقىغا قىلچىمۇ پهرۋا قىلمايدۇ ئىستىقبالى

پىكىرلىك سىياسىنىڭ  مهسىلىىڭ نىگىزى يهنىال ئوچۇق  سۆزلهپ كهلسهك�مهسىلنىڭ تۈهۈنى زادى قهيهرده

تۈزۈلمىسى ھهم دۆلهت تۈزىمى  شۇنداقال دۆلهت  نۇرغۇن كىشى سىياسى مهسىله .  كهم بولغانلىقىد

سهزگۈر "ھهممىسى هزهلدىن تهگكىلى بولمايدىغان  ئهمما بۇالرنىڭ�ھهققىدىكى مهسىلىلهرگه كۆڭۈل بۆلسىمۇ
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�o¢ مۇبادا ئۇنى.كىتاپالر ھهم دهرسخانىالردا سۆزلهشكه چهك قويۇلغان دهرسلىك�دهپ ھېساپلىغاچقا "مهسله

سياسېغا ئهھمىيهت بهرمهي "بۇنىڭ بىلهن . بهزىلهر شۇ ھامان ئۆكته قوپىدۇ �خىالپلىق قىلسىڭىز 

چىقىشىغا  تارتىشى ۋه خهلىقارا ماجرانىڭ كېلىپ-دىپلوماتىيه تاالش�لېبرالىزىملىق قىلىپ  ئوقۇتۇشتا�

L— -كىيدۈلۈشكه باشاليدۇ ھهر قىسما قالپاقالر بېشىڭىزغا- ھهر خىل � دهپ ئهيىپلىنىپ "سهۋهپكار بولغان 

بۇ .خىزمىتىڭىزدىنمۇ ئايرىلىپ چېلىشىڭىز مۈمكىن  نان بېرىۋاتقان- دهپ قارىلىپ "خاراكتېرى ئېغىر"�

كىممۇ يهنه خىزمهت ئورنىغا چاقچاق - ئايرېلىپقېلىۋاتقانالر شۇنچه كۆپ تۇرسا  كۈنلهرده خىزمىتىدىن

 ئهتىكى"� كهلئهۈسىدىن بىشارهت بېرهلمهيدۇئۇ- شۇنىڭ ئۈچۈن تارىخ دېگهن تارىخ�دهيسىز� قىالاليدۇ

 . دهپ قاراش ئهۋج ئالغان"قۇيرۇقتىن بۈگۈنكى ئۆپكه ئهال

مائارىپڭنى - مهردانه كىشىلهر خېلى بۇرۇنال جۇڭگۇنىڭ بهزى مهدىنيهت - بىر قىسىمقاسارهتلىك

يىچه ېئچىۋېتىلگهن كۆز قاراش بو- ئگمخاليگتتگ.ژگپ ۆورسگتۆگڭ�ئهخلهت مائارېپتۇر  ئهمىليهتته

پۈتۈرگهن كۈرمىڭ  ھازېر ئالى مهكتهپلهنى. بۇ گهپ ازراقمۇ ئاشۇرۋېتىلمىگهن b كۆرىدىغان بولساق  ئويالپ

ئۇالر �ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان ئورۇن چىقمايدۇ ئهمما ئۇالرنى نىمه�دوكتورالر بار + ھهتتا ماگىستىر + ئوقۇغۇچى 

شقا فېرمىسى ئېچېشقا مهجبۇر بولوپ گۆش دۇكىنى ۋه چو�دۇكىنى)ئۇيۇنمىسى پۇرچاق(دۇفۇ نىمه ئۈچۈن

 مهن بۇنداق بىمهنه گهپلهرگه�تېشىپ تۇرغانلىقىدىنمۇ- بىزده ئىختىساسلىقالرنىڭ ئېشىپ بۇ�قالىدۇ

مائارىپ  بۇنىڭدىكى تۈپ سهۋهپ يهنىال شۇ نوۋهتتڭكڭ مائارىپ تۈزۈلمىسى ۋه. قىلچىمۇ ئىشهنمهيمهن

 .قاتارغا قوشقانلىقىدا ۈم كىشىلهرنى تهربىيلهپبىر تۈرك"ئارمانغا تۇشلۇق دهرمانى يوق"مهزمۇنىڭ 

سىياسى بولمىغاندا ئېچېۋىتىلگهن يۇقىرى قاتالملىق  ئوچۇق پىكىرلىك¢ مائارىپ سىياسىالشقان مائارىپ بولۇپ

ئېچېۋىتىلگهن يۇقىرى قاتالم مائارىپ كىشىلهرنىڭ نهزهر دائېرسىنى .بولمايدۇ مائارىپتىنمۇ ئېغېز ئاچقىلى

بولۇپمۇ � شۇنداقال ھهققى ئىختىساسلىقالرنى- رمانلىرىنى قاناتالندۇرۇشنىڭ زۆرۈر شهرتى -�- ئارزۇ كېڭهيتىپ

ئهۋالتلىرىمىزنىڭ ۋهتهننى سۆيىدىغان  ناۋادا بىز. دۆلهت تايانچىلىرىنى تهربىيلهپ يېتۈشتۈرۈشنىڭ تۈپ شهرتى

ك كىشىلهردىن بولۇپ كهلهۈسىنى يارتااليدىغان قابىليهتلى ۋهتهننىڭ�ۋهتهننىڭ خوقايىنلىرى بولىدىغان . 

نى تۈپتىن "سىياسى سهزگۈرلۈك كېسىلى"ئۇنداقتا چۇقۇم مائارىپىمىزدىكى  �چىقىشىنى ئارزۇ قىلىدىكهنمىز
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قهتئىي  دڭكڭ چهكلىمىلىكلهرنى"سىياسى چهكلهنههن رايۇنالر"مائارىپتىكى بارلىق . ساقايتىپ  داۋاالپ

دىپلۇماتىيه قاتارلىق ئۆزلىرى � ھهربىي ئىشالر�تۈزۈملىرى, ئۇالرنى دۆلهتنىڭ تۈزۈلمىسى , بۇزۇپ تاشالپ 

ۋهتىنىمىزنىڭ .سۆزلىشىگه يول قويۇشىمىز كېرهك, پىكىرلىشىپ  C¢+Tc"-قىزىقىدىغان تېمىالر ئۈستىده ئهركىن

ھهرگىزمۇ تهشتهك ياكڭ û ئازاده ئۆسۈپ يېتىلسۇنكڭ-بىپايان دالقالردا ئهركىن  كهلگۈسى تايانچىلىرى

 !هنىت بوپقالمىسۇنقورغانالر ئىچىگه ب- چىتالق

 

 

  ھازىرقى ئوقۇغۇچىالرنىڭ سهۋىيىسى

 ئۇزلۈكسىز تهرهققىي قىلىشىغا ئهگىشىپ، كىشىلهرنىڭ ساپاسىمۇ مۇناسىپ ھالدا يوقىرى جهمىئيىتىمىزنىڭ

مۇ << سهۋىيىسى >> كۆتۇرۇلىۋاتقان بۈگۈنكى كۈنده ، بىر قىسىم مهكتهپلهردىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ

 : تىدۇ ، مهسىلهنباغانسېرى ئۆسۈپ كېتىۋا

ئوقۇتقۇچىالر بىلهن  ئوقۇغۇچىالردا يۈرهكلىك پىكىر قىلىش قابىلىيىتى ئۆسۈپ ،: قىلىش جهھهتته  پىكىر .(1

 . << پىكىرلىشهلهيدۇ >>  يۈز تۇرۇپ-بىماالل ھهر قايسى تهرهپلهردىن يۈزمۇ 

 تۈزگۈچى مۇتهخىسلىرىمىزنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىمىزنىڭ سهۋىيىسى دهرسلىك بىر قىسىم: قابىلىيهت جهھهتته  .(2

دهپال جاۋاپنى  << قالدۇرۇلدى >> بولۇپ ، ئىمتىھان سۇئالىنىڭ جاۋاپ يېزىش ئورنىغا سهۋىيىسىگه يهتكهن

 . ئىخچامالشقا ئاالھىده دىققهت قىلىدۇ

 تاپشۇرۇق بېرىدىغان بولسىڭىز ، ئۇالردا ئىقتىسادچىللىق قارىشى يېتىلگهن بولۇپ : ئىقتىساد جهھهتته.(3

 . قىلىۋېتىشتىن ساقلىنىدۇ <<بىھۇده ئىسراپ >> ۋاقىت دهپتهرنىڭ ۋارىقىنى ، ھهر

بولۇپ ، بىر مىنۇت ، بىر  ھازىرقى ئۇچۇر، رىقابهت دهۋرىگه قاتتىق ماسالشقان: ئۆگىنىش جهھهتته  .(4

لهرگه ئىگه  <<بىلىملهر >> تورخانىغا كىرىپ، نۇرغۇن سېكنۇت ۋاقتىنىمۇ ئىسراپ قىلماي ، يىققان پۇللىرىغا

 . بولىدۇ

 � <<پاكىزلىك>> مهيلى كوللىكتىپ ياكى شهخسىي تازلىق بولسۇن ، مهيلى: تازلىق جهھهتته  .(5
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  . قالماي ئالدىدا ماڭىدۇ بىرىدىن-بولسۇن ، بىر  << گۈزهللىك >>

 

 

  مىجىت ناسىر
 دىگهن( كهلگۈسىنى سۆيگهنلىك - سهبىيلهرنى سۆيگهنلىك 

  كىتابدىن ئېلىندى
 

 يىللىقى خاتىرىسىگه ئۆتكۈزۈلگهن 120مائارىپىنىڭ  ۇيغۇر يېڭىچه�
 ) ئهنجۈمهنده سۆزلهنگهن

 18 ئاينىڭ - 11 يىلى - 2005بۈگۈنكىدهك خهيرلىك كۈنلهرده 
ھهممهيلهن بىرلىكته قهدىمىي يۈرت ئاتۇشتىكى  )  كۈنى جۈمه- 

 120يېڭىچه مائارىپىنىڭ  ئېكىساق ھۈسهينىيه مهكتىپىده ئۇيغۇر
 ىقىنى خاتىرلهپ ،سهمىمىي كۆڭلىمىزنى ئىپادىلهپ ناھايىتىيىلل

ياخشى تىلهكلهر تىلهنگهن سورۇن كهيپىياتى ئىچىده 
خاتىره پائالىيىتىگه قادهم تهشرىپ  بۇ.پائالىيىتىىمىزنىباشالۋاتىمىز 

ھۈسهينىيه  قىلغان مهرىپهتپهرۋهر ، خهلقپهرۋهر ئۇستازالر ،
الر ئىزىدىن مېڭىپ ، ئاتۇشنىڭ روھىدىىن ئىلھام ئېلىپ ، مۇسابايوف

،ئىگىلىكى ۋه ئىجتىمائىي تهرهقىياتى ئۈچۈن كۆپلهپ  مائارىپى
،قهدىمىي ئاتۇشنىڭ شانلىق  ھهسسه قوشۇۋاتقان سېخىي بايالر

 تارىخىنىڭ گۇۋاھچىسى بولغان ،تارىخنىڭ ئۈزۈلمهس ئېقىنى
بىلهن بىرگه ئېقىپ ئۇيغۇر پىسخىكىسىنىڭ ئۆزگىچه ئاتۇش تىپىنى 

قهدىرلىك ئاتۇش خهلقى ،يۈرت چوڭلىرى  پا قىلىپ چىققان’-�
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كۈننى  ،يۈرت جامائهتلىرى بىلهن بىرگه مۇشۇ قۇتلۇق
بۈگۈن بىزگه نىسبهتهن ئۆزگىچه ئهھمىيهتلىك بىر .تهبرىكلهيمهن 
ئۇزاق ئۆتمۈش بىلهن ھازىرنى باغلىغان ،پهن  مهن. كۈن بولدى 

لدۇرغان ،مهرىپهت .�  مائارىپنىڭ شانلىق تارىخىي ئىزلىرىنى- 
مهشئىلى چاقنىغان بۇ ئهسىر مۇنبىرىده ئهجدادالرنىڭ 

مهردانه روھىدىن ئۈمىدۋار ئهۋالدالرغا سهمىمىي  ئىسالھاتچىل
 .ئېھتىرام بىلدۈرىمهن

1 
 
  ئهسىرنىڭ دهسلهپكى يېرىمىدا ، سهركهرده مۇسابايوف- 19

ۋروپا قاتارلىق ئۇيغۇر سودىگهرلىرىق ئوتتۇرا ئاسىيا ،روسىيه ، يا
ۋهتىنىمىزنىڭ بىر قىسىم شهھهرلىرىگىچه سودا  ،ئهرهب ئهللىرى

كهڭ تىجارهت تورىنى  تارماقلىرى ۋه سارايالرنى تهسىس قىلىپ ،
 شهكىللهندۈرۈپ ،ئاجايىپ مهنزىرىنى بارلىققا كهلتۈرگهن

يىلى مهملىكهت بويىچه كۈرهده قۇرۇلغان تۇنجى تېره - �1885
هرتىپ يېڭى ئۈسكۈنىلهر بىلهن ئۆزگ زاۋۇتى ئاساسىدا تېخنىكا

زاۋۇتىنىڭ  يىلى ئىشقا چۈشكهن زامانىۋى ئىلى تېره- 1909
تېره 11يىلىغا كهلگهنده ،جۇڭگو ئۆزى قۇرغان -  1913كاپىتالى ، 
مىليونال كهم 1 مىليون مهبلىغىدىن 4.6زاۋۇتىنىڭ  ، كاۋچوك

گۈللهنگهن دهۋرده ئوبوروت كاپىتالى  تۇرغانىكهن ، مۇسابايوفالر
بويىچه ئاتاقلىق  مىليون سوم تىلالدىنى ئېشىپ ،ئوتتورا ئاسىيا1

ئۇالرنىڭ شىنجاڭ ئارقىلىق ئېكسپوت .مىليونېر بولۇپ تونۇلغان 
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 خىلدىن ، بازارالردا ساتقان سانائهت ماللىرى 80ماللىرى  قىلغان
  . خىلدىن ئاشقان100

مۇسابايوف بۇرادهرلهر  << يىلى غۇلجىدا قۇرۇلغان-  1895
 سانائهت ۋه مائارىپ ئشىلىرنىڭ - شىنجاڭنىڭ سودا >> تىشىركى

ئىشلهپچىقىرىش ،كارخانا ، . تهرهققىياتىدا مۇھىم رول ئوينىغان
  تېخنىڭ- سانائهت ،مائارىپ - ھۇنهرۋهنچىلىك ،سودا - قول 

تهربىيىلهش بىرلهشتۈرۇلگهن ھهم تۈزۈملهشكهن ئىلغار باشقۇرۇش 
چه باھانى تهڭشهپ نىسپىي شىنجاڭ بويى . ئۇسۇلى قوللىنىلغان

كىشىلهرنىڭ بىر توخۇم ،  << تۇراقالندۇرۇپ تۇرغان ، ھهتتا
چىرىغى  ئىشتانباغ قاتارلىق ماللىرىنى سېتىۋېلىش الزىم ، ئۇالرنىڭ

دهپ كهڭ ئاممىنىڭ جانىجان مهنپهئىتىنى  >> ئۆچۈپ قالمىسۇن
زاۋۇت . مۇالزىمهت ھالقىلىرىدا گهۋدىلهندۈرگهن  بالىق

مال ئىشلهپ ،زاۋۇت   خىل10ىرىدىن پايدىلىنىپ چىقىندىل
 . تاۋارلىرى بىهلن تهڭ چهت ئهلگه چىقارغان

باشقۇرۇش قاتارلىق يهتته باشقۇرۇش ئورنى  +¢�[ سۈ- تېخنىكا 
ھهپتىده بىر  قۇرۇپ ، داۋاملىق سۈپهتنى تهكشۈرۈپ ، ھهتتا

نۆۋهت بازار ھهۋالىنى تهكشۈرۈپ ، سۈپهت ،بازار ئۇچۇرلىرىغا 
 . ئهھمىيهت بهرگهن ھىدهئاال

 خىزمهتچىلهر ھهتتا - كارخانا تىجارهت ئورنىدىكى ئىشچى 
ئهلدىكى سارايالردىمۇ خېرىدارالنى بىرهرۋاخ ھهقسىز تاماق  +¢�

 خىزمهتچىلهرنىڭ - ئىشچى .تهمىنلىگهن  ، بهزىده ياتاق بىلهن
. بېكىتكهن  ئىش ھهققىنى كاسىپالر بىلهن ئىشچىالر بىرلىكته
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 پىرسهنتىنى مائاش ئىش ھهققىگه 5~2 مال پايدىسىنىڭ سېتىلغان
 ئايهم - ھېيت .  زاكاتقا ئاجراتقان - قىسمىنى ئۆشره  1 دىن �40

ھهم نامراتالرنىڭ ھالىغا يېتىپ ،  ،بايرام كۈنلىرىده ئۇالرنىڭ
يولغا قويۇپ ،  تهنتهربىيه ،مهدهنىي كۆڭۈل ئېچىش پائالىيهتلىرىنى

 كاپالهتلىك قىلىنغان ئازاده ،ئىناق ماددىي ، مهنىۋى تۇرمۇشىغا
مانا بۇنداق ئهمهلىي ئىشالر ئهينى يىلالردا . يارىتىلغان  مۇھىت

 . تهرهققىياتىدا مۇھىم رول ئوينىغان شىنجاڭنىڭ ئومۇمىي
2  

  يىل مۇقهددهم يىراقنى كۆرهر ،مهرىپهتپهرۋهر ،120بۇنىڭدىن 
 كۆڭلى بىلهن خهلقپهرۋهر مۇسابايوفالرنىڭ مۇبارهك قولى ، سېخىي

پاراسهتلىك ئاتۇش خهلقىنىڭ جامائهت  - شۇنداقال ئهقىل
كۈرهشلىرى  مۇتههسسىپلىككه قارشى تىلالردا داستان بولغۇدهك

نهتىجىسىده بىر مهزگىللىك سىستېمىلىق ،پۇختا ماددىي ۋه 
تهييارلىق خىزمهتلىرى ئىشلهنگهندىن كېيىن قهدىمىي  ئىدىيىۋى

مائارىپنى ئۆزىنىڭ ئوقۇتۇش  ىييۈرت ئېكىساقتا يېڭىچه پهنن
يېتهكلهشنى  نىشانى قىلغان ،مىللهتنى يېڭىچه تهپهككۇر بىلهن

ھۈسۈينىيه  << باش مهقسهت قىلغان تۇنجى يېڭى مهكتهپ
نىڭ قۇرۇلۇشى بىلهن ئۇيغۇر يېڭى مائارىپىنىڭ تۇنجى >> مهكتىپى

شۇنىڭدىن بېرى .زېمىندىن چېلىنغانىكهن  سىگنالى مۇشۇ تهۋهرۈك
رهسمىي يولغا قويۇلۇپ ،  رتىش ، نادانلىقنى تۈگىتىش ئىشلىرى <<�

 تهڭرىتاغنىڭ جهنۇبى ۋه شىمالىغىچه بولغان كهڭ زېمىنالرغا
يۈزلىنىپ ،خۇددى چۆل گىياھلىرىغا يامغۇر يۈيى ياغقاندهك ياشناپ 
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تهربىيه ،يېڭىچه ئىدىيه ،كۆز قاراش ، يېڭىچه  - ،يېڭىچه تهلىم 
شۇنداقال ئهينى زامانغا  ش مهنزىرىسىتهپهككۇر ، يېڭىچه تۇرمۇ

 ماس تهرهقىيات يولى ئېچىلىپ ، ئۆز زامانىسىدىكى ئۇيغۇر
جهمىيىتىنىڭ ئۆزگىرىشىگه ۋه بۇرۇلۇش ياسىشىغا تۈرتكه 

بۇ باشلىنىش نۇقتىسىنى ئۈلگه  ئۇالر مائارىپىنىڭ.بولغانىكهن 
ئهسىر  قىلىپ ئاچقان ھهر قايسى جايالردىكى پهننىي مهكتهپلهرده

داۋامىدا تهربىيىلىنىپ چىققان نۇرغۇنلىغان ئىستېداتلىق بىلىم 
ئۇستازالرنىڭ كېيىنكى ۋاقتىالرغا كهلگهنده  ئىگىلىرى ۋه

مائارىپ تهرهققىياتىغا  رايونىمىزنىڭ ئىقتىسادىي ، ئىجتىمائىي ۋه
 قوشقان تۆھپىلىرىگه خهلقىمىز بۈگۈن ناھايىتى يۇقىرى باھا

لقىمىزنىڭ يېڭىچه مائارىپقا بولغان ئهينى چاغدىكى خه. بهرمهكته 
مۇتهئهسسىپ كۈچلهرنىڭ بۇنىڭغا بولغان قارشىلىقىغا  تهشنالىقى ،

بىر ئوت يۈرهك زىيارلى  قارىتا شۇ دهۋرده ئوقۇپ يېتىشكهن
ئىپادىلهپ  مائارىپچى ئۆزىنىڭ ئىلىم ئۆگۈنىشته بولغان قىزغىنلىقىنى

ىڭ ئېغىلىدا ئهگهر مهكتهپ ئېچىشقا رۇخسهت قىلسا ئۇالرن <<�
خهلقىمىزنىڭ . دېگهنىكهن  >> رازى ئىدىم ئىشلهشكه

مائارىپ ئىشلىرىنى يولغا  - ئهۋالدالرنىڭ بهختى ئۈچۈن يېڭى پهن 
بۇنىڭدهك  قويۇشقا بولغان چهكسىز مۇھهببىتىنى ئىپادىلهيدىغان

بۇنى .ئوبرازلىق سۆزلهردىن يهنه بىرنى تاپالماسلىقىمىز مۇمكىن 
 ئالدىدىكى مهسئۇلىيهتنى ئۈستىگه ئالغانھهر ئهۋالدالر ئاڭلىغان

ۋۇجۇدى مۇھهببهتتىن تىترىمهي  قانداق بىر ۋىجدان ئىگىسىنىڭ
رايونىمىزنىڭ  مۇسابايوفالر جهمهتىنىڭ ئهينى دهۋرلهرده. قالمايدۇ 
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 تاشقى سودا ،يېزا ئىگىلىكى ، سانائهت ، مهدهنىيهت - ئىچكى 
ىرى ۋه كۈرۈشلىرى ئىزدىنىشلىرى ، تىرىشچانلىقل ساھهلىرىده

 . خاتىرلىشىگه ئهرزىيدۇ خهلقىمىزنىڭ مهڭگۈ ئهسلىشىگه
تهرهققىيات  تهرهققىي تاپقان ئهللهرنىڭ تهرهققىيات ئامىللىرىنى ۋه

تهجرىبىلىرىنى ئانچه ئاڭقىرالماي يۈرگهن كۈنلىرىمده ئهينى دهۋرگه 
بىر بهتلىك ماتېرىيالدىن ئۇالرنىڭ تهرهققىياتىنىڭ سهۋهبىنى  تهۋه

ئۈچ يىل بۇرۇن مۇساھاجىنىڭ مۇنۇ  . چۈشهنگهنىدهك بولغانىدىم
چاغدىكى ھهم  تۆت تۈرلۈك نۇقتىلىق ۋهسىيىتىنى كۆرۈپ ئهينى

مهلۇم دهرىجىده كېيىنكى مائارىپ ئىشلىرى ۋه تهرهققىياتىمىزغا 
بولغان ئۆزگىچه ئىدىيه ،يېڭىچه كۆز قاراشالرنىڭ  تۈرتكه

. لكىده ئويالندىم ئى مهنبهسىنى چۈشهنگهندهك ھاياجان
 بىرىنچى ،ئائىله: ۋهسىيهتنىڭ مهزمۇنى تۆۋهندىكىدهك ئىدى 

ئىقتىسادىنى كوللېكتىپ راۋاجالندۇرۇش، بۇنىڭغا ھۈسهباي 
،سودىدا ئادىل ، توغرا بولۇپ ،  ئىككىنچى: مهسئۇل بولۇش 

„  كىشىنىڭ ھهققىنى ئارالشتۇرماسلىق ،خىيانهت قىلماسلىق
 لىش ۋه ئاالقىنى كۈچهيتىش ؛ ئۈچىنچى ،ئهللهر بىلهن سودا قى

خوجايىنى بولماي ،ئىلىمنىڭ خوجايىنى  پۇلنىڭ <<
دېگهندهك ۋهسىيهتلهرگه  ) ئابدۇرۇسۇلباينىڭ >>( بولۇڭالر

C¢+Tc - قىسمىنى ئۆشره1دىن 40ئهمهل قىلىش ، ئىگىلىكنىڭ 
ئاجىزالرغا بېرىش ، خهلقنىڭ ئاقارتىش ئىشلىرىغا ئىشلىتىش  قىلىپ

قىلىدىغان خالىس ساۋابلىق  نىڭ مۈشكۈلىنى ئاسان، خهلق
  شاپاخانا قۇرۇش ، مهكتهپ سېلىش ،دارىلئېتام- ئىشالردىن 
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 ئاقارتىش ئىشلىرىغا سهرپ قىلىش تولىمۇ -  سېلىش ، مهدهنيهت 
مۇسابايوفالر جهمهتىنىڭ ئىگىلىك  . خاسىيهتلىك ئىشالردۇر

قارىغاندا بۇ  تىكلهش سودا سهنئىتى جهھهتتىن ھېسسىيات بويىچه
ۋهسىيهتنىڭ مهزمۇنىدىن شۇ زامانالردىال ئىگىلىكنى گۇرۇھلىشىپ 

،رايونىمىزنىڭ سىرتقى سودا ئاالقىسىنى كۈچهيتىش  باشقۇرۇش
قىسىم پرىنسىپ ئاالھىدىلىكلىرى  قاتارلىق خهلقئارا سودىنىڭ بىر

ئهتتۇررۈلگهندهك  ۋهسىيت خاراكتېرلىك تهشهببۇس بىلهن ئهكىس
 ئىگىلىك ،مائارىپ ۋه سودا ئىشلىرىمىزنىڭ بهزى .تۇيغۇ بېرهتتى

ئهمهلىيهتلىرى شۇ دهۋرلهرگه نىسبهتهن تهرهققىيات ھالىتىگه 
بۇنىڭدىكى بىر تهشهببۇسنى . بېرىدۇ  كىرگهنلىكىدىن دېرهك

ئۆتۈپ ،بوران  ئالىدىغان بولساق ،بىر ئهسىردىن كۆپرهك ۋاقىتالر
بۈگۈنكى كۈنلهرگه چاپقۇنالردىن تهجرىبىلهر توپلىنىپ ، ھاال 

پارتىيىمىزنىڭ ئىسالھات ، ئېچىۋېتىش قهدىمىنىڭ  كهلگهنده
كارخانىالر مهيدانغا  تېزلىشىشىگه ئهگىشىپ خېلى كۆپ مىللىي

. كېلىپ ئاساسىي جهھهتتىن تهرهققىيات باشقۇچىغا كىردى 
ئىشلهپچىقىرىشتىن سېتىشقىچه ، سېتىلىشتىن بازار  مهھسۇالت

ماركا يارىتىشقىچه بولغان ھهر  ه داڭلىقئۆتكهللىرىنى ئىگىلهش ۋ
ئهندىزىسىنى بهرپا  بىر مۇھىم ھالقىالرغىچه سىستېمىلىق رىقابهت

 يېقىندىن بۇيان رايونىمىزدىكى بىر تۈركۈم پاراستلىك. قىلماقتا 
ياش كارخانىچىلىرىمىز دهۋر تهرهققىياتىنىڭ تهقهززاسى بىلهن 

نىڭ روھىي ھهم مۇسابايوفالر ئۈلگىلهرنى ئۆرنهك قىلىپ
تىجارهتته  تهشهببۇسىدىن ئىلھام ئالغاندهك ئىگىلىك باشقۇرۇش
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 << نۇرتاي ھاجىمالرنىڭ. گورۇھلىشىشنىڭ ئۇلىنى ھازىرلىدى 
قۇرۇلۇپ ،لىدىر مهسئۇللۇقىدىكى  >> نۇر شىركىتى غهربىي
بويىچه باشقۇرش شهكلىنىڭ يولغا  ئۇسۇلى( جىتۇهن ) گۇرۇھ 

باشقۇرۇش  ،نۆۋهتتىكى زامانىۋىقويۇلغانلىقىنى مىسال ئالساق 
. بىلهن قهدىمىي ئۇسۇلنىڭ بىرلهشكهنلىكىدىن دېرهك بهرسه كېرهك 

ئىگىلىكنىڭ ئومۇميۈزلۈك ، باراۋهر ئالغا سىلجىشىدا  ئهۇرۇھلىشىش
دهۋردىكى مۇسابايوفالر  ئهينى. تۈرتكىلىك رول ئوينايدۇ 

جهمهتىنىڭ تىجارهت ئۇسۇلىدىكى ئىگىلىكنى كوللېكتىپ 
  - ، بىر ئادهم مهسئۇل بولۇش دېگهندهك  ۇرۇش >>�

مهن بۇ . ئىبارهت ئىدى  گۇرۇھلىشىشنىڭ يهنه بىر خىل شهكلىدىن
 -   ھهقته خهلقئارا ،دۆلهت ئىچى ، شۇنداقال رايونىمىزدىكى سودا

سانائهت ۋه ئىگىلىك تهرهققىياتى جهھهتلهردىكى ماتېريالالرنى 
نىمىز بويىچه نۇرتا ئايدا رايو- 1يىلى - 2003 كۆردۇم ھهمده

نهپهر ئىگىلىك  نهچچه20ھاجىم ،سادىر ئابلىز قاتارلىق 
تىكلىگۈچى سهرخىل ياشالر بىلهن بىر كېچىلىك زىياپهت سۆھبىتىده 

 . بۇ ھهقتىكى چۈشهنچىلهر ھهققىده سۆزلهشكهنىدۇق بولۇپ
3 

ئۆزگىچه ساپ ھاۋاسى ۋه جۇغراپيىلىك ئىقلىمى بىلهن ئۆز 
نېمهتلهرنى ،مۇھىمى روھىيهت مهنىۋي نۇرغۇن نازۇ  قوينىغا

كېلىۋاتقان بۇ ئاتۇش دىيارى كىشىگه  بايلىقلىرىنى ئاپىرىده قىلىپ
شۇنداقال مۇشۇ  . تولىمۇ سۆيۈملۈك تۇيغۇ بىلهن قۇچاق ئاچىدۇ

سېخىي يۈرت قوينىدا تىرىكچىلىك قىلىۋاتقان ،ئاتۇش تاغلىرىنىڭ 
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ا ماھىر ،كۆپكه ھاۋاسىدىن قانغۇچه نهچهس ئېلىۋاتقان سودىغ  .�
چېۋهرلىكى ، ئهقىللىقلىقى ، يۈكسهك  قادىر ئاتۇش خهلقى ئۆزىنىڭ

ساقالشقا بولغان  ئهخالقىي مهسئۇلىيهتچانلىقى ، ئۇدۇم خاسلىقىنى
مۇھهببىتىنىڭ تۈرتكىسىده نۇرغۇن ئىجتىمائىي ۋه تهبىئىي 

ئاپهتلىرىگه ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇرۇپ ، ئۆزىگه خاس  كېسهللىك
ئاتۇش مهدهنىيىتىنى بهرپا قىلپ  نى شۇنداقال ئۆزگىچهئاتۇش روھى

جۈملىدىن  پۈتكۈل دۇنيادا: بۇنىڭ تىپىك بىر مىسالى . چىقتى 
 مهملىكىتىمىز ۋه شىنجاڭ رويونىدا بهلگىلىك دهرىجىده تهھدىت

 ئهيدىز كېسهللىكى - تۈتهكسىز ئاپهت - شهكىللهندۈۋاتقان ئىس
بۇ رايونىمىزدا . اسالمىدى دىيارىغا قهدهم ب مۇشۇ بىغۇبار ئاتۇش

ئاالھىده ياخشى ئهھۋال  ئۈلگه بولگۈدهك مۆجىزه خاراكتىېلىك
 يىلى بۇ ئهھۋالنى ئۇقۇپ ئاتۇش- 2001مهن . دېيىشكه بولىدۇ 

بۇنى مول مهزمۇنلۇق . خهلقىگه يهنه بىر قېتىم ئاپىرىن ئېيتقانىدىم 
  ھايات

ي ساپا ئهنئهنىۋى ئېسىل ئهخالق ،ئاممىۋى تازىلىق ،ئومۇنى
 ھايا ، ياشالر ، - قائىده ،شهرم -  C¢+Tc" ،ئۇنىۋېرسال سهۋىيه

ئاممىنىڭ - ،كادىر  چوڭالر مۇناسىۋىتىنىڭ ئۆزگهرمىگهنلىكى
 ماسالشقانلىقى قاتارلىق سىستېمىلق پائالىيهتلهرنىڭ ئۈنۈملۈك رول

دۇنيادا نۇرغۇن ئهللهر .ئوينىغانلىقىنىڭ نهتىجىسى دېيىشكه بولىدۇ 
،نۇرغۇن مهبلهغ سېلىپ ئاپهتنىڭ زىيىنىنى ئازايتىش  ۇپتۈر تۇرغۇز

پهيتته ،چوقۇم ئاتۇش  ئۈچۈن كۈچ چىقىرىۋاتقان مۇشۇنداق
خهلقىنىڭ ئېسىل ئهخالق تىپىدىكى ئاشۇ خىل ئهخالق 
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تهجرىبىلىرىنى تونۇشتۇرۇش ۋه كېڭهيتىش تولىمۇ  قۇرۇلۇشى
نىڭ مانا بۇ ئاتۇش خهلقى. ئهھمىيتلىك ئىشالردىن بولسا كېرهك

 ئۆزىگه خاس ئاالھىدىلىكى ۋه ئهخالقىي ئۇتۇقلىرىنىڭ ئهمهلىي
 . مىسالى

 : يېقىندا مهن قهدىمىي ئاتۇش خهلق قوشاقلىرىدىن
  ئىلىغا چىقىپ كهتتى

 .يول بىلمهيدىغان بالال
 سودىسىنى لىالالمۇ ،

 .بالال چاال سودىگهر
Ðq+ دېگهن قوشاقنى ئوقۇپ خۇددى نادىر ئهسهرنى ئوقۇغاندهك تهسىرا

بولدۇم ھهمده بۇ قوشاقنىڭ تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈسى  ئىگه
دهرۋهقه قوشاقتا ئاتۇش خهلقىنىڭ  . ھهققىده ئويلىنىپ قالدىم

ئىزدىنىش  قهدىمىي روھى گهۋدىلهندۈرۈلگهن بولۇپ، سودا ۋه
روھى بىلهن يۇرتىنى تاشالپ يىراق يۇرتالرغا چىقپ كېتىدىغان 

رىتى ،پهرزهنت تهربىيلهش تهۋهككۈالنه جاسا ئاتۇشلۇقالرنىڭ
چۈشهنچىسى ، ئىگىلىك  ئۇسۇلى ،تىجارهت ئېڭى ، ئىقتىساد

تىكلهش يولىدىكى باتۇرلىقى ، سىرتقا يۈزلىنىشتىكى دادىللىقى 
مۇناسىۋهت ئىلىمى قاتارلىق كۆپ مهنبهلىك پسىخىك قاتالملىرى  �

 .ئهتتۈرۈلگهن ئهكىس
خهلقىدىنال مهن بۇنداق مهزمۇندىكى قوشاقنى پهقهت شۇ يۇرت 

،بۇ يهرده ئهسىر ئىلگىرىال پهيدا بولغان ئۆز  ئاڭلىدىم
قاراشالرنىڭ مهنبهسى بىر  زامانىسىدىكى ئىلغار ئىدىيه ،كۆز
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مۇشۇنداق  قهلهمكهشلهر. تهرهپتىن خهلق ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ 
خهلق دۇردانىلىرى ھهققىده قهلهم تهۋرهتسه ئۈنۈمى يهنىمۇ يۇقىرى 

مانا مۇشۇنداق مهنىۋىي بايلىقالر بىلهن . ىدىم ،دهپ ئويل بوالتتى
روھى دىيارىمىزنىڭ پهقهت يېقىنقى  چهمبهرچاس باغالنغان ئاتۇش

تارىخىي  بىر نهچچه ئهسىرلىك مۇساپىسىنى ئهسلىسهك مۇھىم
ۋهقهلهردىن ، ئهھمىيهتلىك ئىشالردىن ،نۇرلۇق ئىزالردىن ، 

ناھايىتى روشهن يوللىرىدىن ، مهدهنىيهت ئۈنۈملىرىدىن  ئاقارتىش
تارىختىكى خېلى كۆپ خاسىيهتلىك  رايونىمىزدا. بىلىنىپ تۇرىدۇ 

 ئىشالر مۇشۇ ئاتۇش دىيارىدىن باشالنغان ھهمقده مۇشۇ
قوشاقتا ئېيتىلغان .خاسىيهتلىك يۇرت بىلهن يىلتىزداش ئىكهن 

قهدىمىي ئاتۇش مهدهنىيىتى تىپى بىلهن  تهۋهككۈلچىلىك روھى
مهرىپهت - ئىلىم  رغا سوزۇلغان بولۇپ ، ئۇتېخىمۇ يىراق تارىخال

ئهنه شۇنداق ئىلغار ئىدىيىۋى كۆز .بىلهن چوڭقۇر يىلتىزداشتۇر 
�-T%€  مائارىپنىڭ -  ،ئهنئهنىۋى گۈزهل ئهخالق ۋه پهن 

ئۆزگىرىش ،تهرهققىيات ، بىلىم  تهسىرىدىن نۆۋهتتىكى ئىجتىمائىي
ئاتۇش خهلقىنىڭ  انبازار ئىگىلىكىگه ئالدىن تهييارلىقتا كېىتۋاتق- 

 ئۇزۇندىن جۇغالنغان يوشۇرۇن پوتېنسىئال ئىقتىدارى ئىسالھات
دهۋرىدىكى يېڭى پۇرسهت ، رىقابهتلهر دۇنياسىدا ئۆز كۈچىنى 

. ئهمهلىيهتلهر بىزنى يهنىمۇ سۆيۈندۈرىدۇ  بۇ. نامايان قىلدى 
بىناالرنىڭ قۇرۇلۇشىدا ،  رايونىمىزدا قهد كۆتۈرگهن بىر قىسىم ئېگېز

مۈلۈك ،  -  تىجارهت ئورۇنلىرىدا ،كارخانا ،ئۆي - هلقئارا سودا �
 تهتقىقات ساھهلىرىده ، دېھقانچىلىق ،باقمىچىلىق - مائارىپ 
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كۆپرهك ئاتۇش خهلقىنىڭ جاراڭلىق ، تهمكىن ئاۋازى  مهيدانلىرىدا
 چېۋهر تۇرقىنى ، - ،ھوشيار  ، سالماق بېسىۋاتقان قهدىمىنى

ساخاۋهت ،  - شهپقهت ، خهير - نى ، مېھرىئۈنۈملۈك پائالىيهتلىرى
 تهپهككۇر يېغىپ تۇرىدىغان يېقىملىق ئوبرازىنى ، غۇرۇر -   ئوي
. ئىزدىنىش ئىچىده ئىلگىرىلهۋاتقان روھىي ھالىتىنى كۆرۈلهيمىز  ۋه

 . تهڭ يهنه ئۇلغايسۇن بۇ روھ دهۋر بىلهن
ققىده ھه بۇ يۇرتنىڭ تارىخىي تۆھپىلىرى ، مهرپهتپهرۋهر كىشىلىرى

كىتابالر يېزىلىپ ،مهدھىيه - ھهقلىق ھالدا ئاز بولمغان ماقاله 
قارىغاندا ئۇ تارىخىي ئىشالر ۋه يېڭى . ئوقۇلدى  داستانلىرى

داۋاملىق چوڭقۇر ئىزدىنىپ  دهۋرىدىكى يېڭى شهيئىلهر ئۈستىده
 يهنىمۇ كهڭرهك يورۇتۇپ بېرىشكه ،ئىجابىي تهجرىبىلىرىنى

 ھهر نۆۋهت بۇ يهرگهكهلگهن ۋاقتىمدا مهن.ئۆگىنىشكه ئهرزىيدۇ 
ۋه مهنىۋى يېڭىلىقالردىن باشقا بهزى  ئىقتىسادىي ،ئىجتىمائىي

يېڭى يۈكسىلىشلهرنى  ئىجابىي شهيئىلهر ، قىممهتلىك تهجرىبىلهر ،
بۈگۈنكى پائالىيهتمۇ ئۆتمۈشتىكى . كۆرۈپ خۇرسهن بولىمهن 

قهدىرلهپ ، ئىزالر ۋه تهجرىبىلهرنى ئهسلهپ ،ھازىرقىنى  شانلىق
يۈزلىنىشىمىزگه يهنه بىر ئاساس  كهلگۈسىگه ئىلمىي پوزىتسىيىده

،مهۋجۇتلۇق  بۇ دىياردىكى ئهسىرلىك نهسىھهتلهر.بولۇپ قالغۇسى 
قوشىقى ، كېسهلگه قارشى تۇرۇش ئېڭى ۋه تارىخىي شانلىق 

نىڭ تهركىبىي  >> يىپهك يولىدىكى توققۇز ھېمهت << ئىزالرنى
 . ىشكه بولىدۇقىسمى ۋه داۋامى دېي
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4  
 خهلقىنمىز ياخشىلىق ۋه ئىزگۈلۈكلهرنى ئۇنيۇمايدىغان ، ئۆز

ئوغالنلىرى ۋه قهھرىمانلىرىغا قهلب تۆرىدىن ئورۇن بېرىدىغان 
خىسلهتلهرنى ۋۇجۇدىدا ساقالپ كېلىۋاتقان  ئاجايىپ ئېسىل

خاتانى - توغرا  ۋاقىت. پهرۋىشكار ۋه مهرىپهتچىل خهلقتۇر 
ئۆز دهۋرىده . ئايرىيدىغان ھهققانىيهتچى ياماننى - ،ياخشى 
تهرهققىيات ،يېڭىلىق ۋه ئاقارتىش ئىشلىرى ئۈچۈن  مائارىپ ،

باشالمچىالردىن مۇساھاجىم ، ھۈسهنباي  ھېچنېمىسىنى ئايىمىغان
) دامولالم ، تاشاخۇنۇم  ئۇكىالر ، ئابدۇقادىر- ۋه باۋۇدۇنباي ئاكا

 قاتارلىق( دىسى مهرھۇم رهھبىرىمىز سهيپىدىن ئهزىزىنىڭ دا
يهنه . سهرخىلالر ئاتۇش دىيارىنىڭ پهخىرلىك ئوغالنلىرى ئىدى 

ماڭغان مائارىپ پهرۋانىلىرىدىن كېرىم ئاخۇن  شۇالرغا ئىز بېسىپ
ئهپهندىم ،ئابدۇراخمان  ئهپهندىم ، قاسىمجان قهمبىرى ، مهمتىلى

 شائىر قاتارلىقالرنى خهلقىمىز شېغىنىش بىلهن ياد ئېتىپ
دهۋر ۋه ئهۋالدالر ئۇالرنى يهنىمۇ چوڭقۇر چۈشهنمهكته . كهلمهكته 

روھىڭالر ئهمىن تاپقاي ،تىنىچ يېتىڭالر  . ھهم قهدىرلىمهكته
بېسىپ كېلىۋاتقان  ئهمدىكى گهپ ئىز! ،توھپىكار پاسىبانالر 

 ھازىرقى ئهۋالدالر ئاشۇ ئۇلۇغ ئهجدادالردىن پهخىرلىنىپ قويۇپال
ۇھىمى ئۇالرنىڭ ئىشلىرىغا بولدى قىلساق بولمايدۇ ، ئهڭ م

 . ۋارىسلىق قىلىشىمىز الزىم
ئهينى يىلالردىكى جاھالهت ئىزلىرى ، نادان قارا كۈچلهر سهلبىي 

 . سۈپىتىده تارىخ بېتىده ئۆتمۈشكه ئايالندى ئوقۇتقۇچى
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چۈنكى بۇ . بىلگهنلىرىمنىڭ بىر قىسمى  يۇقىرقىالر ئاتۇش ھهققىده
ئىكهنلىكىنى ھېس  ىڭ كۆپھهقته بىلگهنسېرى بىلمىگهنلىرىمن

قىلىۋاتىمهن ،يهنىمۇ چوڭقۇرراق چۈشهنچه ھاسىل قىلىپ ، 
بۇ قهدىمىي يۇرتنىڭ .تهتقىق قىلىشنى ئويالۋاتىمهن  كۆپرهك

تهجرىبىلهر ئاساسىدا ،ئىسالھات  پارتىيه رهھبهرلىكىده ، ئىلگىرىكى
ئېگىز  دهۋرىده ، دېڭ شياۋپىڭ نهزىرىيىسى ئۇلۇغ بايرىقىنى

مۇھىم  >> ئۈچكه ۋهكىللىك قىلىش << �كۆتۈرۈپ 
ئهمهلىيىتىده ،ئۈچ مهدهنىيىلىك قۇرۇلۇشىنىڭ بىر  ئىدىيىسىنىڭ

ئىلمىي تهرهقىيات كۆز  گهۋدىلىشىده ،ئادهمنى ئاساس قىلىش
قارىشىنىڭ ئهمهلىيلىشىشىگه ماس قهدهمده راۋاج تاپىدىغان 

جهمئىيهت قۇرۇلۇشى جهريانىدا ،ئومۇمىي تهرهققىيات  ئىناق
ئىگه پۇقراۋى ئىگىلىكتىمۇ  جۇملىدىن ئۆزگىچه ئاالھىدىلىككه�

 ! يهنىمۇ زور نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرۈشىگه تىلهكداشمهن
 

ئاينىڭ - 1يىلى -  2006نىڭ |قىزىلسۇ گېزىتى >>)
 ( ئېالن قىلىنغان كۈنىدىكى سانىدا- 5
 
 

 <<�دهردىمنى كىمگه ئىيتاي>>:مائارىپ مۇنداق دهيدۇ

 

 (قىسمى-1(ىلهر ئهبجهش خاتىر

 :سۆز بىشى
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ئىشىپ قالدى چوڭ شهھهرلهردىن يىراقتىكى بۇ  مهن ئۇقۇتقۇچىلىق كهسپىگه قهدهم قۇيغىلى ئۈچ يىلدىن

  يىزىدا

ھىس قىلغانلىرىمنى ئهسلىسهم _پارچىسنى سۆرهپ ماڭغان بۇ ئۈچ يىلدا كۆرگهن  ئۇيغۇر مائارىپىنىڭ بىر

  بهزىده بۇ

 .....ىپ كىتىدۇيىلدهك بىلىن300ئۈچ يىل گويا 

 يىڭى_تۇرمۇشىنىڭ ئهڭ مۇھىم مهزمۇنى بولغان مائارىپ دۇنيا مىقىياسىدا يىڭى ئىنسانىيهت مهدهنىيهت

 ئىسالھاتالر

ئىنسانىيهتنى يۇرۇقلۇققا يىتهكلهش ۋهزىپىسىنى  ئوچىقىدا تاۋلىنىپ دهۋر تهلقىنلىرىگه ئۇيغۇنلىشىپ ئۆزىنىڭ

 ئورۇنداش

سهھرالىرىمىزدا  نلهرده ئۇيغۇر مائارىپى مهركىزى شهھهرلىرىمىزبىلهن يىراقتاكاممۇلىشىشىۋاتقان بۇكۈ ئۈچۈن

 ئوخشاش

 �قازانلىرىدا پۇچۇلىنىۋاتامدۇ ياكى يهرلىك ئهربابالرنىڭ يهرلىك سىياسهت�تهقدىردىمۇ 

مائارىپ ھهققىدىكى بۇ ئهبجهش خاتىرىلهر  يىزىالردىكى- بۇگۇندىن باشالپ يىزىلىشقا باشلىغان چهت

  كىمۇنبىرىمىزدى

 !قالغۇسى بۆلىدىغان دۇستالرنىڭ پىكىر ئورتاقلىقىنىڭ باشلىنىشى بولوپ ئۇيغۇر مائارىپىغا كۆڭۆل

 

 ...كۈنى مۇئاشنى تولوق ئالغان.1

 

 ...قالدى كۈنلهرنىڭ بىركۈنى ئاي ئاخىرىمىۇ كىلىپ

ھهممهيلهن �قىلىۋىدى كهم كىرىدىغان مهكتهپ مالىيه خادىمى كىرىپ_ئىشخانىمىزغا كهندىن 

  لىشىۋالغاندهكالكى

 : تهڭال ئاۋازدا
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 .دهپ سوراشتۇق_� مۇئاش تارقتىلىپتىمۇ _

 �بولدىغۇ چىسالدىال كارتىغا كىرگۇزۇپ-24‡ سىلهر تىخى ئالمىدىڭالرما �ھه  _

ئهمما �ھىچكىم دهماللىققا ئىشهنمهيتى دهپ ئاتىلىپ قالغان بۇ تۇكباش كىشىگه<< ئۈچباش>> نىمىشقىدۇ

شۇڭا كۆپچىلىك ئىشهنمىسىمۇ ئۇنىڭدىن �قاتىراپ تۇراتتى قا ناھىيهگه كۈندهئۇ ھهممىزدىن ئهركىن بولغاچ

 سوراپ تۇراتتى

 . بهزى ئىشالرنى

 . ئاڭلىسام_كوي تۇتۇپتۇ دهيدىغۇ�300ھه راست _

ئهمهلىيهتته بۇسۇئالنى سورىغان ئوروق ئالگىبىرا چىمۇ ھىچكىمدىن .ئىدى  بۇنداق سوراشمۇ بىر رىفلىكىس

تهييار  لىكىن ئهمهلىيهت شۇكى ھهرئايدا قانداقتۇر بىر سهۋهبلهر.ىمىغان ئىدىخهۋهرنى ئاڭل بۇنداق

  بوالتتىده مۇئاشنىڭ

ھهققىدىكى خۇش خهۋهرلهر يىتىپ  كهلگهنلىگى خهۋهرلىرىدىن بۇرۇن قانچىلىك تۇتۇلغانلىقى

 بهزىلهر خۇشاللىق�كىلهتتى

 : ئىشخانا كىرىپ_ئىشخانىمۇ كهيپىياتىنى يۇشۇرالماي

 .دهتتى- ىدىڭالرمۇ بۇ قىتىم ئارانال يۇز كوي تۇتۇپتۇھهي ئاڭل _

 :بىزنى كۈلدۇرۇپ بىرقىتىم مۇئاشنىڭ تولوق كىلىدىغانلىقى پاراڭ بولغاندا بىر خىزمهتدىشىم

يىزىلىق مائارىپ ئىشخانىسغا بىرىپ بۇ نىمه  بۇ پهقهت بولماپتۇ مهن ھازىرال�قانداقمۇ قىالرمىز ئهمدى  __

  قىلغىنىڭالر

 �قىلىشسىلهر بۇ ئىشىڭالرنى يۇقىرىنىڭ بىلىپ قالسا قانداق: قانداق خهجلهيمهن پۇلنىبۇنچىلىك جىق 

 �قىلىپ قويماقچىمۇ ھۆكىمهتنىڭ پۇلىنى مۇشۇنداق تولوقى بىلهن تارقىتىپ بىزنى بهدخهج

 .دهيمهن دهپ چاقچاق قىلغان ئىدى

 پىتېر ناندىن قىل�الماق ئهپهندىمدىن پۇل ئ>>: بولغاچقىمىكىن يىزىالردا كىشىلهر ئهھۋال مۇشۇنداق

 دىگهن<<ئالماق
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 .ماقالالرنى ئىجاد قىلىشقان ئىدى

كىلىش قواليسىز بولغاچقا چوڭ ئۆيدىن _بىرىپ�قىلىپ ئۇزۇن ئۆتمهي تهتىل تۇگىدى ئايالىم ئىككىمىز توي

 .تۇردۇق ئىجارىگه ئۆي ئىلىپ) باشقا يىزىدا(ئايرىلىپ مهكتىېۋىمىزگه يىقىن جايدىن  بالدۇرال

فىرىما بىلهن ئهتكهن چاي  بولمىسا ئىخالس�ن چارچاپ ئۆيگه قايىتىپ تاماقنى ئارانال ئتىپ يهپخىزمهتتى

تۇزۇپ چىقىمىزده ئاخىرىدا خا مچوت  ئىچىپ بولوپ بىر ئاز تىلىۋىزۇر كۆرگهچ نۇرغۇن پىالنالرنى

 :ويىمىزجىمىپ قالىمىزده ئارقىدىنال مۇنداق دهپ ق پىالنلىرىمىزنى اليىھىلهپ بولغاندىن كىيىن بىردىنال

 !....ئالغاندا خۇدايىم بۇيرىسا مائاشنى تولوق__

 

 <<!نىمه ئهھمىيىتى�ۋۇي _ۋاي>> شۇكۈندىن باشالپ ھىلىقى تىزىستىكى پىالنالر�مائاشمۇ كىلهتتىيۇ 

 ......قىسقارتىلىدۇ بىرلهپ_باھانىسى بىلهن بىر 

تىگىراف _ئالسام پۇچتا�ردىتىلىفۇن جىرىڭالۋه مۇنبهرده تىما تهھرىر لهۋاتسام�بىر سائهتنىڭ ئالدىدا 

 :ئاسمانغا قارايدىغان خهنزۇ قىز ئىكهن ئىدارىسىدىكى ھىلىقى بۇرنىنىڭ تۆشۆكى

 .دىمىسىمۇ ئالدىنقى ئاينىڭ تور ھهققىمۇ تۆلهنمىگهن ئىدى�دهيدۇ  ئهييا سهن پۇلىنى ۋاقتىدا تاپشۇرغىن __

 

 تورغا چىقىش ھهققىنى بىراقالبۇيرىسا مۇئاشنى تولۇق ئالغان كۈنى بىر يىللىق  خۇدايىم!£¢‡ 

 !تاپشۇرىۋهتمىسهم

 

 

 ئۇكام دهرىس تهييارلىقىمنى يىزىپ بىرىڭ.2

 

 

 .....ئادهمدىن ئهجهپ بىزار بولوپ كهتتىم بۇ
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سۈپهت يوغان قۇرساق كىشىنى كۆرسىتىپ مانا بۇ ياق مهن ساڭا تۇنۇگۇن  ئىلىمىي مۇدىر ئالدىمدىكى ئهمهلدار

 گىپىنى

 .لىدۇ دىدىسىلىم مالىم بو قىلغان

 .قىلچىمۇ ئوقۇتقۇچى ھىدىنى سىزهلمىدىم مهن ئۇنىڭدىن. ھىلىقى ئادهم ماڭا غهلىتىال كۈلۇپ قۇيدى

ھهي قىرىغاندا قارىمامسىز بۇ ھۆكىمهتنىڭ �كۆرسىتهرسىز  تاشمهمهت بۇندىنكىيىنن كۆپرهك يول�ئۈكهم_

 !سىياسىتىمۇ زه

ئهمدىلىك بولغاندا  مانا�يىل بولغان قاراڭ18ىۋاتقىلى ىىزمهتتىن ئايرىلىپ باشقا ئىشالر بىلهن شۇغۇللىن مهن

دهپ ھهيدىدى ............ بولمىسا�خىزمهت ئورنۇڭ ئهسلى قىيىردى بولسا شۇيهرده ئىشلهيسهن 

 !ھهي__....�

 

 ..مهن ھهيران بولوپ بىر ئۇكىشىگه بىر ئىلمىي مۇدىرغا قارىدىم_€,�  يىل بولدى18دهرىس ئۆتمىگىلى  ___

 

يۇكلهش  دىدى ئىلمىي مۇدىر ماڭا ۋهزىپه__.... �ۇ ياقنى كۆپرهك يىتهكلىمىسهڭ بولمايدۇ � ئهمدى __

 ۋهزنىده

 ............" يىللىقالرنىڭ جوڭگۇ تارىخى دهرىسىنى- 8بۇ ياققا 

 

  !�ئۇ دىگهن يىڭى دهرس ئىسالھاتىغا كىرگهن يىللىق __

ئۆتۇپ تۇرمامدۇ ...تولوق غۇچتا ئادهمبىراق باشالن..قانداق قىلىسهن ئهسلى كهسپى ئومۇمى پهنكهن __

 ....تاپقۇچه باشقا ئادهم

___..................... 

 

تهكشۇرۇش �بۇگۇندىن باشالپ بۇ كىشىگه يىتهكچىلىك قىلىسهن  سهن. شۇنداق بولسۇن�ئۇنداق بولسا _
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 ............. سهن كىلىپ مهسىله چىقىپ قالسا

 

_ ........ 

 

 :ئۇ كىشى كهچۇرمىشىنى سۆزلهشكه باشلىدى . ۇز قالدىمئىشخانىدا ئۇ كىشى بلهن يالغ

بىرئامالالر بىلهن يۇرتى ناھىيه بازىرىغا �يىزىسىنى يىراق كۆرۆپ  يىل مۇقهددهم ئىشلهۋاتقان18ئۇ ئهسلى 

 يهنه بىر ماگىزىن ئىچىپ ئىش...ئىشى يىنىك بولغان ئاھاله كومىتىتىغا كىرىۋالغان ئىدى بىرىۋالغان ھهمده

تهڭشهش دولقۇنى  يىلالر ئۆتۆپ بۇلتۇرغا كهلگهنده مائاش...وبدانال يۇرگۇزىۋالغان ئىدىئوقىتىنى ئ_

  قارىسا ئوقۇتقۇچىالرنىڭ...كۆتۇرۇلدى

 ........شۇنىڭ بىلهن....خادىملىرىنىڭكىدىن خىلىال يۇقۇرى ئىدى مائاشى ئورگان

پىالنلىرىڭىزنى يىزىپ ........ ...... ....... ئهتىدىن باشالپ جىددى تۇتۇش قىلىپ  ئۇنداقتا ___

 ..بولىدۇ دهرىس تهييارلىقىنى ماۋۇ ئۇسۇل بۇيىچه تۇزسىڭىز�تاپشۇرۇڭ تهكشۇرۇپ ئۆتكۆزىۋالىمهن ماڭا

 

مۇشۇ بىرنىمىلهرنى .......   يىل بولدى18قاراڭ بۇ مهن ......بۇنداق دىسىڭىز ...ھهي ئۇكهم ___

 ... ھى ھى ھى!! �بولغىيدى سىزده بۇرۇن يازغانلىرىڭىز..ئامال بار يازمىغان بولسام 

 !�كۆچۆرمهكچىمۇسىز  __

 .....ئهمدى قاراڭ __

 ....!�ئۇنداق قىلسىڭىز __

تاماكىڭىزنىڭ پۇلى بولسىمۇ چىقىپ   كوي بىرهي50مهن سىزگه ...يامۇنداق قىالمدۇق ئۈكهم __

 ... قىلىۋهتسىڭىز تۇرۇقالرنى سىزال بىرقوللۇق_مۇشۇ تاراق..قاالر 

 

 .ئۆزهمنى تۇتۇۋالدىم�لىدىيۇغۇژژىده جۇدۇنۇم ئۆر
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ئوقۇغۇچى  ياق تۇغرىسىنى ئىيقاندا ئۇ دهرس بىرىۋاتقان تۆت سىنىپû بۇندىن كىيىن قانداق قىالر  ئۇ

 �قانداق قىالر

ئۇ كىش چوقۇم ھىچنىمه �ئۆتكۆزىۋالىمهن دۇشهنبه كۈنى گۇرۇپپامدىكى ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ماتىرىياللىرنى

 ..يازمىدى

 بىرهر مۇھتاجلىقى بولغان بولسا يۇگرهپ يۇرۇپ قىلىپ  ...."ھهي دادامدهك بىر ئىنسان

 ......بهرمهسمىدىم

 

 

 ساتىدۇ ....�_يىزىلىق مائارىپ ئىدارىسى توپ.3

 

 

ئوقۇتقۇچىلىق ساالھىيهت �الياقهتلىك كىنىشكىسى hsk ئىككى يىلنىڭ ئالدىدا مهكتىۋىمىزده يىغىن ئىچىلىپ

قالغانالر تهتىلده تهربىيلىنىش �ندا بىرقانچهيلهنال قۇتۇلۇپ قىلىنغا قاتارلىقالر سۇرۇشته....كىنىشكىسى 

 ..تۇتۇالتتى ھاشارىغا

شۇكۈندىن باشالپ ئهتىراپىمىزدا  خىزمىتى باشالندى <<ئىككى ئاساسهن>> قاچاندن باشالپ ھىلقى

  كىنىشكا سودىسى

 ...باشالندى

ئىمتىھانغا  ....��ىنى سالغانالرنى تىلى سهۋىيه ئىمتىھانىدىن ئۆتۇش ئۈچۈن ئورنىغا باشقا بىر بۇرۇنالردا خهنزۇ

مانا ..خهۋهرلىرىنى ئاڭاليتۇق ۋه شۇنىڭغا ئوخشاش ساقتا كىنىشكا...كىرىش كىنىشكىسى ئىشلهتكهنلهرنى 

 ...ئىدارىمىزده ئىلىپ بىرىلىشقا باشلىدى ئهمدى بۇ قانۇنلۇق سودا سۈپىتىده يىزىلىق مائارىپ

كۆپلىكىگه قاراپ _كىنىشكىسىنىڭ ئاز�ارىغا ئهمهس ئىقتىد ئوقۇتقۇچىنىڭ قىممىتىنى ئۇنىڭ ئهمهلىي

 :ھهممهيلهن ئۈھ سىنغان ھالدا بهلگىلهيدىغان بۇكۈنلهرده
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ئىزدىنىپ دهرس _مىڭ قىتىرقىنىپ! شۇ _ئىشكهنغۇ شۇ بهشتال كىنىشكىنى تولوقلىساقال بولىدىغان _

 ...ئۆتسهڭمۇ شۇ

 نىسىدىكى ھهممىگه قادىر ئوچوق ئاشكاراپۇللىرىنى چىڭ سىقىمداپ يىزىلىق مائارىپ ئىشخا دهپ يىققان

 ...مهخپى زاتنىڭ ئىشخانىسغا قاراپ ماڭىدىغان بولوپ قالدى

دۆلىتىده بهلكىم بىز ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ئالىدىغىنى ئهڭ كۆپ بولسا  بۇ گۇۋانامه چوڭ

بىلىشىمچه يىزىلىق مائارىپ ئىدارىسىدىكى ھىلقى مهخپى زات ھهرقانداق  بىجهرگهنلهردىن.كىرهك

 !پهقهت پۇل بولسىال..بىجىرىپ بىرهلهيدىكهن نىشكىنىكى

....................... ......... 

ئىسمىنى خهنزۇچه تولدۇرۇش الزىم  مهلۇم بىر جهدىۋهلگه�قايسى كۈنى بىر ياشقا چوڭراق خىزمهتدىشىم 

 .ئىدى لىپ كىرگهن.بولغانلىقى ئۈچۈن يىنىمغا ئ

ئۇنىڭ ئىسمى چىقتى ۋاھ   تولۇق ئوروندىغانالرنىڭ ئىچىدهئهتىسى يىغىندا كىنىشكا ئىلىش ۋهزىپىسىنى

�......  

 !�ئهمهسمۇ خهنزۇتىلىدىن سهككىزىنچى دهرىجىنى ئاپتۇ

پىالنى بۇيىچه مۇشۇ مهۋسۇم ئاخىرىغىچه  ئۆتكىلىگه ھۇجۇم قىلىش <<ئىككى ئاساسهن>> مهكتىۋىمىزنىڭ

وقۇم كومپيۇتېر مهشغۇالتى الياقىتلىك قهتئى نهزهر چ بارلىق ئوقۇتقۇچىالر قانداق يول ئىشلىتىشىدىن

ئهمما مىنىڭ ..ۋهزىيهت شۇنى ئىسپاتلىدىكى بۇ چوقۇم ئهمهلگه ئاشىدۇ !گۇۋانامىسى ئىلىپ بولىشى كىرهك

 !-�3 تاقاشنى بىلىدىغان كىشىدىن بىرقانچهيلهنال_مهكتىۋىمىزده كومپيۇتېرنى ئىچىپ  بىلىشىمچه

 

 <<�ىمنى :ý-� كىمگه ئىيتاي>>:مائارىپ مۇنداق دهيدۇ

 

 (قىسىم- 2(خاتىرىلهر ....."

 

 خهنجهر
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 ¢:‡�� زورالپ�ئۆتمهس ماتار .4

 

 

ماتىرىيال ۋه باشقا _ئوقۇغۇچالرنىڭ كىتاپ دۆلهت زور مالىيه مهبلىغى ئاجرىتىپ نامرات رايۇنالردىكى

رۆپ ئازتوال ئهمهلىيلهشكىنى كۆ...ئاڭالپ ئۈزۈن ئۆتمهي دىگهن گهپلهر نى..ھهقلىرىنى كۆتۇرىۋىتهرمىش 

 !يائالال>> ئىچىمىزده

 ...دىيىشتۇق<< بۇنداق كۈنلهرگه بىزمۇ ئىرىشىدىكهنمىز

مهسئۇلى بولوپ ئىشلهۋاتقان بىزدهك  ئانا ۋه ئوقۇغۇچىالردىن بهتهر سىنىپ_ئهلۋهتته بۇ ئىشتىن ئاتا

سىياسهت مهكتهپ بوسۇغىسىغا كهلمهي تۇرۇپ  سىركه ئۆكسىمهيدىغانالر تىخى بۇ_بىىشىمىزدىن پىت

 !قىلىشتۇق قىمىزنى باسالمايخۇشلۇ

سىنى ...بىرباشقا چىقالمايسهن بولمايمهن.يىزىالردىكى مهكتهپلهرده سىنىپ مهسئۇلى بولوش بىر زۇلمهت

تهشكىلىنىڭ ئورونالشتۇرۇىشىغا دائىم قارشىلىق  مهكتهپ�خىزمهت پوزىتسىيىسىسى ئىنتايىن ناچار 

 دىگهندهك قالپاقالر..كۆرسىتىدۇ

 ..ئىشنىڭ تۇگىگىنى شۇ...ا يولالپ بهردىمۇ بولدىيىزىلىق مائارىپق بلهن

 شۇغىنىسى يىزا...سىنىپ مهسئۇلى بولوش ئۇنچىۋاال تاغ بىسىۋالىدىغان ئىش ئهمهس ئهمهلىيهتته

 مهكتهپلىرىمىزده سىنىپ

 !..ئهييۇھانناس مهسئۇلى بولوش شۇنداق بىر باش ئاغرىقىكى

قانداق قىسمهتلهر كۈتۈپ تۇرغىنى ئاساسهن  ئۆزهڭنى..سىنتهبىرده بىر سىنىپنى بىشىڭغا كىيدۇردىمۇ بولدى 

 ھىس قىلىپ
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 !ئۈلگۇرىسهن

 شۇنىڭ بىلهن.دهرس باشالپ ئۈزۈن ئۆتمهي شىمالدىكى يىزىالردا كۆممه قوناق پىشىدۇ سىنتهبىرده

ئهمگىكى  <<باشقۇرۇش ئىقتىسادچانلىق بىلهن مهكتهپ�تىرىشچانلىق بىلهن ئىشلهپ >> ئاتالمىش

  قۇرىيۇ�باشلىنىپ كىتىدۇ

ئهمما ئهمگهكنىڭ .بهلگىلهپ قىپقىزىل باشلىق ھۆججهتلهرنى ئهۋهتىدۇ ئورگانالر ئىككى ھهپته ۋاقىت

 ...باقمىدى كىتىشى ھىچقاچان بىرهر يۇقۇرى دهرىجىلىك ئورونننىڭ دىققىتىنى قۇزغاپ بىرئايدىن ئىشىپ

تهرلىكىگه كاپالهتلىك بىخه ئهمگهك جهريانىدا ئوقۇغۇچىالرنىڭ�ئهمگهك ۋهزپىسىنى تولۇق ئورونداش 

 _ئوقۇ..قىلىش 

سىنىپىدىكى ئوقۇغۇچىالرنى بىخهتهرلىك ...كاپالهتلىك قىلىش  غۇچىالرنىڭ ئهمگهككه تولوق چىقىشىغا

  سۇغۇرتىسىغا

مهسئۇلىيهتنامىلهرنىڭ  مانابۇالر پهقهت مهجبۇرى تىڭىلغان......قاتىشىشىغا كاپالهتلىك قىلىش  تولوق

 ....باشلىنىشى

بولماسلىق _ ۋهزىپىنى ئورونداپ بولوش .بۇيىچه تهقسىم قىلىنىدۇ ئهمگهك ۋهزىپىسى يىللىقالرمهكتهپلهرده 

 سىنىپ

 .كۆرسىتىدۇ ئىقتىسادىغىال ئهمهس بهلكى يىل ئاخىرىدىكى تۇرلۇك باھاالشالرغىمۇ بۋاسته تهسىر مهسئۇلىنىڭ

رئىگىلىرىنىڭ نىسى قىلغان دهپ يه تىخى ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهممه مهسئۇلىيىتىنى زىممىگه ئارتىۋالغاننى ئاز

 .بولمىسا بۇ ئۇدۇل بىرىپ مۇئاشقا تاقىلىدۇ..كىرهك ئهمگهك ھهقلىرىنى يهنه شۇ سىنىپ مهسئۇللىرى يىغىشى

................ 

 �تولوق قاتناشمىغانالر نى قانمداق بىر تهرهپ قىلىمىز ئهمگهككه

 !تهرهپ قىلىسىلهرده ئهلۋهتته مۇۋاپىق بىر _

بىرقىسىم ۋهزىيهتنى .ئىشالر باشلىنىدۇ ئهمدى يهنه بىرمۇنچه�اق يوليۇرۇق بهردىمۇ بولدى مۇدىر شۇند

nReg stered .ئهمگهك ۋاقتىدا بالىلىرىنى مهكتهپكه ئهۋهتمهيدۇ ئانىالر نهق-ياخشى چۇشىنىۋالغان قاقباش ئاتا
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 ئهۋهتىمهن چوقۇم

 !ئهمما بۇ ئهته تۇگىمهس ئهته..دهيدۇ

مۇشۇنداق  سىلهر>> ئوقۇغۇچىالرغا تهسهللى بىرىمىز <<ئاكتىپ>> دىغانقاتنىشى بىچاره ئهمگهككه تولوق

قاتناشمىغانالرنى .. بۇيىل ياخشى ئىشلىگهن ئوقۇغۇچىالرنى مۇكاپاتالپ�تولوق قاتنىشىۋىرىڭالر 

 <<....جازااليمىز

 !توشمايدۇ ئهمما سىنىپالر..ئهمگهك ۋاقتىمۇ توشىدۇ

بىرىپ نىمه دىيىشى ...مهكتهپكه كىلهلمهيدۇ �نۇمۇس قىلى <<گۇناھكارالر>> ئهمگهككه قاتناشمىغان

 �كىرهك 

يۇره مهن سىنى يۇدۇپ مهكتهپكه ئىلىپ كىتهي ..خاتىرجهم بول ئهمگهك تۇگىدى ئهمدى�ۋاي ئالتۇن ساقام

ھهپتىسى  ياق ھهرگىز مۇنداق قىاللمايسهن چۇنكى كىلهر‡ يا بارمايال قۇيۇش كىرهكمۇ. كىرهكمۇ دىيىش

  شىتات كومىتىتنىڭ

بۇ ...پاالنچى سىنىپنى قىسقارتىدۇ..توشمىسا  پاالنىچىگه...ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانىنى ئالىدۇكىلىپ 

  دىگهنلىك پاالنچى

 !!!.. بۇ دىگهنلىك...ئوشوقلۇقىدىن دىرهك بىرىدۇ ئوقۇتقۇچىنىڭ

پۇستانچى خىنىمالرغا �ھىلىقى ئهمگهككه قاتناشمىغان پاالنچى غۇجام مۇدىرنىڭ ئهزۋهيلىشىدىن كىيىن

 ......كىتىمىز مهھهلله يۇرۇپ_دهرسلهرنى تاشالپ قۇيۇپ مهھهللىمۇ..تىزالنغىلى  ئالدىدا �يىلىنىغىلى

 

 .q:� تۆۋهننىڭ ئۇنىڭغا تاقابىل پاراسىتى�يۇقۇرىنىڭ سىياسىتى بولسا 

خام ئويالپ يۇرۇپتۇق � ئوقۇغۇچالردىن كتاپ پۇلى يىغالماي قهرزگه بوغولۇپ يۇرۇشتىن قۇتۇلدۇق دهپ

 ..ئهسلى

دىگهن تامغىنى بىسىپ  <<نامراتالر ئوقۇشلۇق ماتىرىيالى>> پىشانىسىگه�پالرنى تارقىتىپ ھهقسىز كىتا

 ... تۇردى لىرى يهنه باشنى ئاغرىتقىلى<<يانداشما مهشىق ماتىرىيالى>>..ئۆتمهي بولوپ ئۇزۇمن
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چچه ئون نهق تۆلهيدىغان باھاسى نه بىر ئوقۇغۇچىنىڭ كۆتۇرۇلگهن ماتىرىيال ھهققىدىن يانداشما مهشىقىنىڭ

 ..يۇهن قىممهت ئىدى

يهنه بىرى يۇقۇرىنىڭ ئورونالشتۇرۇشى دهپ قىممهت ماتىرىيالنى �پۇلىنى كۆتۇرسۇن بىرى نامرات دهپ كىتاپ

يىزىلىق  ھهرقايسى�ناھىيىلىك مائارىپ ئىدارىسىدىكى ئهربابالر�مانا سودا دىگهن ...!تاڭسۇن زورالپ

شىنخۇا ...ئهربابالر ىقات ئىشخانسىدىكىئوقۇتۇش تهتق�مائارىپ ئىشخانىسىدىكى ئهربابالر 

 كىتاپخانىسىدكى ئهرباپالر ئاجايىپ

 ....ساتىمهن دىگىنى چوقۇم ساتىدۇ بىر سودا تورى قۇرغان ئىدىكى

بىلهن زاكاس قىلدۇرۇپ نهچچه زاماننىڭ ئالدىدا نهشىر  نۆۋهتته يىزا مهكتهپلىرىدىكى مهجبۇرى بىسىم

 قىلىنىپ ئۆ

 لىنىش ماتىرىياللىرىنى ئىلىشقا زوراليدىغان قىلمىشالر گهرچه كهڭقالغان پايدى تمهي بىسىلىپ

 ئوقۇتقۇچىالرنىڭ غهزهپ

چۇنكى ئاددى بىر �ھىچكىم جۇرئهت قىاللمايدۇ نهپرىتىنى قۇزغاۋاتقان بولسىمۇ بۇ ئشالرنى ھهل قىلىشقا

  ئوقۇتقۇچى

ڭاليدىغانالرنىڭ نهق ئۆزى ئۇنىڭ ئهرزىنى ئا�ئۇ بارسىمۇ q چىقىپ نهگه بارااليدۇ مهكتهپنىڭ دهرۋازىسىدىن

 !!!!!ئىشالرنىڭ باش ئاتامانلىرى تۇرسا شۇ

 

 ئۇيغۇر يېڭى مائارىپىدىن قىسقىچه بايان

 مۇقهددىمه

 

يارتىىش جهريانىدا ھهر قايسى دهۋرلهرده ئۆزىگه خاس مائارىپ ئارقىلىق ئۆز  ئۇيغۇرالر ئۆز تارىخنى

 ى قۇشۇپ كهلدى ۋه پارالق نهتىجىلهرنىتهرهققىي قىلىشى ۋه گۈللىنىشى ئۈچۈن تۆھپىلهرن دهۋرىنىڭ

ئىدىقۇت مائارىپى  ئهسىرده ئۇيغۇرالرنىڭ يۈكسهك مائارىپ تهرهققىياتىغا ۋهكىللىك قىلدىغان- 10. ياراتتى 

ئۇيغۇرالرنىڭ تهبئىي - بۇرچىنى تامامالپ  ۋه خاقانىيه مائارىپى ئۆز دهۋرى ئۈچۈن خىزمهت قىلىشتهك تارىخىي

Un
Re

gis
te
re
d



  . ئاپىرىده قىلىدى مايهندىلىرىنىپهن جهھهتتىكى ئهڭ پارالق نا

- ئىقتىسادى- مهدهنىيتى - شهھهرلهرنىڭ مائارىپى يىپهك يولى بۇيىغا جايالشقان تارىم ۋادىسىدىكى سانسىز

تهسر كۆرستىشى ۋه ئۆزىدىكى مول مهدهنىيهت قاتلىمى ئاساسدا  سىرتقى مهدهنىيهتلهرنىڭ ئۈزلۈكسىز

سانسزلىغان مهرىپهت - يدىغان مهنىۋى تۇپراق ھاسىل قىلىپ بىماالل بىخلىياال مهرىپهت ئۇرقلىرى- ئىلىم

ئۇسسۇزلىقنى  خهلقىمىزنىڭ مهنىۋى جهھهتتىكى ھارغىنلىقىنى يوقىتىدىغان ۋه- ئاپرىده قلىپ  باغلىرىنى

يولى ئاساسىدىكى ئىقتىسادىنىڭ  بۇ خىل رىئاللىق يىپهك. قاندۇردىغان ئىلىم مېۋىلىرىنى روياپقا چقاردى

گاھى چۆكۈپ % قىلىغان ئهھۋال ئاستىدا گاھى ئۆرلهپ  زاۋالىققا يۈز تۇتۇشنى ئالىدىنىقى شهرتگۈللىنىش ۋه 

يىپهك يولى تهرهققىياتى . مهرىپهتنىڭ تارقىلىشى ۋه راۋاجلىنىش ئوتنى ئۆچۈرمىدى لېكىن% تۇرغان بولسىمۇ 

¡ مهدهنىيهت  كى ھهمنۆۋىتىده ئۇيغۇرالرنىڭ ئىجتىمائىي تۇرمۇشىدا مهۋجۇتلىقىنى ساقالپ قېلىشتى ئۆز

ئۇيغۇرالر بۇ يول ئارقىلىق ئۆز  �ئىقتسادىنى تهرهققىي قېلدۇرۇشتكى ئهڭ مۇھىم ئامىلالرنىڭ بىرى بولۇپ 

مهدهنىيىتىنىڭ ئۆزگىچه تهمى ئارقىلىق ئۆز روھىيتىنى  مهۋجۇتلىقىنى سىرتقى جايالرغا ئىسپاتالش ۋه سرت

  .ئىدى غىدىقالپ تۇرۇشقا تولىمۇ مۇھتاج

بايلىق - ئېلىپ كېلىدىغان  توپ كارۋانالر كهينىدىن تۇيۇقسىز پهيدا بولىدىغان زىيان- وپ�  ھالبۇكى 

تاپىنى ئاسىتىدا كۆتۈرۈلگهن قاباھهتلىك  ئۈچۈن ئۆز جېنىىنىمۇ ئايمايدىغان ھهر خىل قوشۇنالرنىڭ

�ý¢ -الساۋهيران قىلىپ مهدهنىيهتنىڭ ئىزچىللىقىغا تهھدىت س توزان بۇ جاينىڭ نىسپىي تىنىچلىقىنى -

مهزھهپ كۈرهشلىرى مهرىپهت ئىزنالىرى ۋه مهرىپهت باغلىرىنى كۆيدۈرۈپ كۈل  ھهرخىل دىنى ئۇرۇشالر ۋه

گۇمران  كېسل-بۇ خىل ئاقىۋهتلهر ۋه پاجىئهلهر مهرىپهت باغلىرىنى ئۈزۈل. تۇترۇق بوالتتى قىلىشتكى

ئۇيغۇرخهلقىنىڭ قهلبىده  تلرىيىپهك يولىنىڭ بۇ خىل لهززىتى ۋه ئاپه. ئېغىر تهھدىت ئىدى. قىاللىسىمۇ 

ساقالش ۋه راۋاجالندۇرۇش يولىدا تىنىمىسز كۈرهش  ئالدىنقىالر يىقلسا كېينكىلهر ئىز بېسىپ ئۆز مهدهنىيتىنى

  .قىلىش ۋه كۈزىتىش روھىنى يىتىلدۈردى

ىك خىل قىسقا مهزگىلل تۇيۇقسىز يوقالغان تۆگه كولدۇرمىسى ئاۋازلىرى بۇ زېمىننىڭ ھاالكىتى سۈپىتده بىر

چۆلدىكى ئهڭ ئاخىرقى بىر دهرهخ ئهڭ ئاخىرقى  يىپهك يولىنىڭ ئۈزۈلىشى. غهيرى سۈكۈتنىڭ باشلىنىشى ئىدى
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  .مهرىپهتنىڭ ئىشلرىغا تهسىر كۆرسهتتى-جايدىكى ئىلىم ئېقىنىدىن مهھرۇم قالىدىغاندهك بۇ

 ىنغا مهنىۋى جهھهتتهئۆزگىرىشى خۇددى ئېقىننىڭ ئۆزگىرىشىگه ئوخشاشال بۇ زېم يىپهك يولىنىڭ  دېمهك 

غېمى بىلهن  ئىقتىسادىنىڭ كاساستلىشى بىلهن خهلىق ئىچده ھهر كىم ئۆز. قۇرغاقچىلىق ئاتا قىلىدى

�%-¢‡ -پهرۋىش قىلىدىغان ئهزىزلهر ئاستا ئىلىم دهرىخىنى سۇغۇرتىدىغان ۋه. بولىدىغان ئهھۋال بارلققا كېلىپ 

دىكى بىر توپ ئازغۇن كارۋانالرنىڭ كولدۇرما ئاۋازى بۇ يولى دهل مۇشۇ چاغالردا يىپهك. ئازالشقا باشلىدى

خهلقىنىڭ يوقىلشىقا قاراپ يۈزلىنىۋاتقان روھىيتىنى . تۈۋىده ياڭراشقا باشلىدى زېمىندىكى كىشلهرنىڭ قۇالق

�C-  بۇ ئازغۇن كارۋانالرغا ئۈمىد كۆزى بىلهن قاراشقا باشلىدى™ ئاخىرقى پۇرسهت سۈپىتده.  

سېغىندىغان پاك روھ بولماستىن  ىپ كهلگىنى ئهجدادىمىز ئۆز روھىدا يىتلدۈرگهن ۋهئۇالرنىڭ ئېل  ھالبۇكى 

بۇ ئازغۇن . قاششاقلىققا ئۈندهيدىغان ئهرۋاھالرنىڭ روھى ئىدى  �خهلقىنى تېخىمۇ زاۋاللىققا يۈزلهندۈردىغان 

 تېخىمۇ. استىن كولدۇرمىسى جاھالهت ئۇيقۇسىغا تهمشىلگهن خهلقىنى ئويغاتمايال قالم كارۋانالرنىڭ تۆگه

تارىم ئويمانلىقى  .چېكى يوق قاباھاتلىك چۈشكه غهرق قىلىدىغان شهيتاننىڭ ئهللهي ناخشىسىغا ئايالندى

تىنىقلىرى ۋه ئۆزلىرىنىڭ مهنىۋى  ئۈزۈك-ۋه يارش تۈزلهڭلىكىگه جايالشقان ھهرقايسى يۇرۇتالر ئۈزۈك

ىيهتلهرنى مهقسهتلىك ۋه مهقسهتسز ھالدا ئارىسدىكى پائال جهھهتىتكى ئۇيقۇسى بىلهن ئۆلۈم ۋه ھاياتلىق

. مازارالر قىززىپ كهتكهن ئىدىû بازارالر سۈكۈتته û قاينام تاشقىلىق ئىچىده  خانىقاالر  داۋام قىالتتى 

بۇزۇپ  ساندىكى تالىپالرنىڭ ۋه ئىلىم ئهھلىنڭ خۇرسنىشلىرى- مهدىرىسلهرنىڭ سۈكۈتىنى ئاندا ھهيۋهتلىك

زېمىندىكى مهسئۇلىيهتىسىز  ئۆزلۈك بۇ. مائارىپ خاقانىيه دهۋرىدىكى . ئىدىقۇت دهۋرىدىكى . تۇراتتى 

  . ئۆزلۈك يوقالغاندى ھهقىقىهت....ئهۋالدالر تهرىپىدىن تاشلىۋىتىلگهندهك قىالتتى 

ئىككى ئهسر تىرىشچانلىق كۆرستىىش ئاساسىدا  سهئىدىلهرنىڭ تهرغىيبات تهشۋىقاتلىرى يهرلىك روھانىيالرنىڭ

بىدىئهت -مهزھهپنى روھىي تۈۋرۈك قىلغان ھهرخىل ئىدىيه. بىرلىك  ادىسىدا ۋىاليتىيارش ئېلى ۋ. تارىم 

ھهركىم ئۆز . كېسل ۋهيران قىلىپ -ۋۇجۇدىدىكى روھىي پۈتۈنلۈك مىراسىلىرىنى ئۈزۈل قاراشالر خهلقىمىزنىڭ

- دىغان تهسىرقىلى ...�- بىرىگه ئۆز-ئۇيغۇر خهلقىنىڭ بىر. بىلهن بولدىغان ئهھۋال شهكىللىنىپ  ئىشى

, يهنى مهدهنىيهت ئۈزۈلۈپ - يولى بىرىنى تولۇقاليدىغان بىر پۈتۈن روھى جهھهتتىكى مهنىۋى يىپهك-بىر
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  .قاششاقلىق ھادىسلهرىگه ئورۇن بوشاتتى, يۇرتۋازلىق 

بۇ مهزگىلده توپا  .بۇ يىپهك يولنىڭ ئۈزۈلۈپ قېلىشىدىنمۇ نهچچه ھهسسه چوڭ پاجىئه ئىدى  ھالبۇكى 

... . تېخىمۇ ئېگزلهپ بېرىشقا باشلىدى مازار گۈمبهزلهرنىڭ پهشتاقلىرى  ىسلهر ئۆرۈلۈپ باسقان مهدىر

بۇرۇنال ئۈنتۈلۈپ كهتكهن سىرتقى دۇنيادا بولۇۋاتقان ئالهمشۇمۇل  مۇشۇ چاغالردا ئۇيغۇر خهلقىنىڭ نهزىرىده�

تېخىمۇ  مهدهنىيهت پهرقىنىرايونالر ئارىسىدىكى . دۇنيانىڭ پهن تهرهققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ  ئۆز گىرىشلهر

مهدهنىيهتلهر بىلهن ئۇچىرىششتىن باشقا  بىر قىسم كىشلىرىمىزنىڭ نهزىرى بۇ خىل. قىسقىراشقا باشلىغاندى. 

ئېتىپ چىققان ئىلىم سۆيهر ئوغالنلىرىمىزنىڭ ۋۇجۇدىدىكى  ئىلىم ئىزدهش ئىستىكىده ئۆز يۇرۇتلىرنى تهرك

ئهمما . ئۇيغۇرالرغا ئوخشاشال قىسمهتنى باشتن كهچۈرۋاتقان ۋادىسدىكى  كۆمۈلگهن روھالر خۇددى تارىم

 ھالىتىده تۇرۋاتقان ئوتتۇرا شهرق ئهللىرىده قوزغالغان ئۈزلۈك مهرىپهت شاماللىرى ئويغنش. ئويلىنش 

ساندىكى ئىلىم  بۇخىل يۈزلىنىش بىلهن ئۇچىرىشش پهقهت ئىنتايىن ئاز.تهرىپىدىن ئويغىنىشقا دۈچ كهلدى 

  .كىشلىرىمىزگىال نىسىپ بولدى دۇنيانى چۈشىنىش ئارزۇسىدا بولىۋاتقان. هش ئىستىكى مهرىپهت ئىزد-

قىرم ۋه   جاھاننىڭ ئهڭ تېز تهرهققىياتى بولسىمۇ  گهرچه ئۇالرنىڭ كۆرگىنى ۋه ئۇچراشقىنى شۇ مهزگىلدىكى

 ئىنتايىن تېخىمۇ جاپالىق ۋه  روھى ئۇالر ئۈچۈن تېخىمۇ مۇشكۈل  قازان تاتارلىرنىڭ ئۆزلۈك ئىستهش

 بۇ خىل روھ ئاخىرى ئاتۈشتا بۇنىڭدىن بىر يۈز. قلىشقا ئهرزىيدىغان روھ ئىدى خهتهرلىك تهۋهككۈل

مهدهنىيتىمىزنىڭ  ئۈتتۇزيىل بۇرۇن ئۆزنىڭ سۈيۈملۈك ئوغالنلرى تهرىپىدىن نهچچه ئهسىر ئاۋۋالقى مىللىي

 .تىرىلگهن ھۈجهيرسى سۈپىتىده بارلققا كهلدى

  كۆرۈنىشى ىپنىڭ بارلىققا كېلىشنىڭ تارىخىي ئارقائۇيغۇر يېڭىچه مائار

مهدهنىيهتتىن يهنه بىر مهدهنىيهتكه تۈنجى بولۇپ  ئاتۇش ئۇيغۇرالرنىڭ دۋرى ئاتالش خاراكتىرىدىكى بىر

تىلى قاتارلىق تهرهپلهرده زور . ياشاش ئۇسۇلى�مىللهتنىڭ ئىقتىسادى  قهدهم قويغان ۋه بۇ ئارقىلىق. 

بۇ يهرده سولتان سۇتۇق بۇغراخان تۇنجى بولۇپ . كه بولغان شاھىد زېمىن بولۇپ تۈرت ئۆزگىرىش ياسشىغا

  .ئىسالم دىنىنى دۆلهت دىنى قىلىغان ئىدى �

باھادىر قهھىرىمانالر ئاخىرهتلىك ماكان تۇتقان   ئۆلىما ئۇستازالر -ئالىم� بۇزېمىندا ئهل سۆيهر خاقانالر
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 زۇلمهتلىك ئوتتۇرا. ېينكىلهرگه ئىلىم بىرىپ كهلدىيىللىق ئۆزلۈك روھى مۇشۇ زېمىندا ك مىڭ  بولۇپ 

پهن جامائهت -ئىلىم ئۆلىماالر ۋه- ئهسىرده ئىلىم ئىزدهش ئىسىتىكىده بۇ زېمىنىدىن چىققان سانىسىز ئالىم

ئۇ �چۆللىرىده ئىزالرنى ۋه نامالرنى قالدۇرۇپ - دهشىت ئهربابلىىرى پۈتكۈل ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه ھىندىستاننىڭ

بۇ خىل ئىزچىللىق . ئاتۇشتىكى تالىپالرغا يهتكۈزۈپ كهلدى�......  م ئۇرۇقلىرىنىجايالردىكى ئىلى

 �يۇرتالردىكى قانائهتسىزلىك . كۆرگهن يۇرت ۋه ئىشالرنىڭ كۆپىيشىگه ئهگشىپ  تهتىجىسىده ئۆزلىرى

قىلشقا تىنىمسىز  تهخىرسىزلىك تۇيغۇسى ئۇالرنىڭ سهپهر كارۋانلىرىنى تېخىمۇ يىراق مهنزىلگه چۈشكهن

ئاپهتلىرىنڭ كۆپ بولۇشى ياشاش . يىتهرسىز  ئاتۇش زېمىننىڭ قۇرغاق مهنبهسنىڭ. رىغبهتلهندۈرۈپ تۇراتتى 

بۇ تاشلىق زېىمىندىكى خهلق قهلبىىده ئۆز يۇرتىدىن چىقىپ  �تىنىمىسز تىپىرالۋاتقان . ھوقۇقى ئۈچۈن 

پهيدا  قده تىنمسىز ئىككىلىنىشئېچىش ياكى بۇ زېمندا ئۈزلۈكسىز ياشاش ھهقى كېتىىش ئارقلق يېڭى ماكان

ھېس  ئاخىر ئاتۇش خهلقى ھهر ئىككىسنىڭ ئۆزلىرى ئۈچۈن ئىنتاين مۇھىم ئىكهنلىكىنى. تۇراتتى قىلىپ

 .قىلىشقا باشلىدى

ئۇالر . ئۆتهڭلهرنى ئاۋات قىلىشقا باشلىدى قهشقهر بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى� زور تۈركۈمدىكى كۆچۈش 

ئۆز قهدىر . تهرلهرنى تۆكتى - سانسىز قان. كۈرهشلهرنى قىلىدى ش ئۈچۈن تىنىمسىزئۆزلىرى بارغان يهرده ياشا

 ئۆزلىرى بارغان�ئۈنۈملۈك روھى . تهمهسىز ياشاش . ۋۇجۇدىدىن ئىزددى ۋه ئۇنى تاپتى قىممىىتنى ئۆز-

ىتىنىڭ كۈندىلىك ئىباد يهرده چوڭقۇر يىلتىز تارتىش ۋه تاشالپ چىقىپ كهتكهن زېمىننى ياد ئېتىش ئۇالرنىڭ

 .بىر قىسمى ئىدى

قاقاس يۇرتى . سهمهرقت شهھهرلىرى ئۇالرنىڭ تاشلىق . بۇخارا  �پهرغانه ۋادىللىرى �ېئلى بوستانلىقلىرى 

. ئۆزلىرى بارغان جايدا ئۆز ئاساسنى تىكلهپ بولغاندىن كېيىن . ئۇنتۇلدۇرالمدى ھهققىدىكى سېغېنىشلرىىنى

�++‡B كېلۋاتقان  غا قايتىپ تاۋاپ قىلىش ئۇالرنىڭ ئادا قلىپكارۋانلىرىنى باشالپ بۇ تاشلىق زېمىن

ئۇلۇغالش پىسخىكىسى ئۇالردا  شۇنىڭ بىلهن ھۈنهرۋهن ئۇستا ۋه ئۆلىماالرنى. بۇرچلىرىنڭ بىرىگه ئايالندى

ئۆز . ھهققىده ئۈمۇمىيۈزلۈك چۈشنچه ھاسىل قلدى قىممهتنىڭ زادى نېمه بىلهن ئۆلچىنىدىغانلىقى- قهدىر

زېمىندىكى ھهر بىر كىشنى مۇقىم كاپالهتكه ئىگه بولغان ماددى  كهمچىل بولۇشى بۇيۇرتىدىكى بايلىقنىڭ 
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 .تىنىمسىز تهپهككۇر قىلىشقا مهجبۇر قىلىدى تۇرمۇش توغرىسىدا

قىسقا مهزگىل تۇرمۇشنى قامداشقا يېتىلدىغانلىقى ھهققىدىكى  بىردهملىك توپالنغان بايلىقنىڭ پهقهت

 كهلگۈسىنى كۆزلهپ تېخىمۇ يىراق جايالرغا بېرىپ سودا سېتىق كىشلىرىنى يىراق رېئاللىق بۇزېمىن

زېمىن  بۇ تاشلىق. چۈنكى .ئۇزاق مۇددهتلىك پاراۋانلىق تۇرمۇش ئۈچۈن كۈرهش يولغا باشلىدى ئارقىلىق

پهقهت ئۆز قوينىغا ئېلىشىتن  ۋاپات بولغاندا�ھهربىر ئاتۇشلۇق ئېڭراپ تۇغۇلغاندا ئۈنسىز قارىشى ئالدىغان 

بۇ خىل ئىستهك . زېمىندىكى كىشلهر ئۈچۈن كۇپايه ئىدى بۇ. ېمهتلىرى بىلهن تهمىن ئېتىهلمهيتى باشقا ن

كارۋانلرى ۋه مۇساپىرالر توپى تهۋهككۈلچىلىك بهلۋىغىنى باغالپ ئىشهنىچ  سهۋهبىدىن يهنه نۇرغۇن سودا

قايىتىپ  ھهر قېتىمبۇخىل كارۋانالر . ئۆزلىرىگه تونۇش ياكى ناتۇنۇش زېمىنالرغا قاراپ ئاتالندى بىلهن

قهبرىلىىرى بىلهن تاغالرنى  ئۆز. قايتىپ كېلهلمىگهن .بۇ زېمىن خهلقى يهنىمۇ ئىشهنچكه توالتتى�كهلگهنده 

 . ئىزباسار كارۋانالر توپى تهشكىل قىلىناتتى چۆللهرنى ئاۋات قىلغان كىشلرى ئۈچۈن يهنه بىر تۈركۈم. 

.  سودىنىڭ تهرهققىي قىلىشى ئۈچۈن ماددى ئاساس سالدىسانائهت ۋه بايلىقىنىڭ جۇغلىنىشى بۇ زېمىندا قول

كهلگهن قول سانائهت ئىگىلىكى بۇ زېمىندىكى خهلىقنى ھاالل تۇرمۇش كهچۈرۈشتىكىن  شۇنىڭ بىلهن بارلققا

سهۋهبىدىن  نهچچه ئهسىرلىك سودىگهرچلىك سهرگۈزهشتلىرى جۇغالنمىسى. بىر يول بىلهن تهمىن ئهتتى يهنه

ئىبارهت پاكىت قول سانائهت  تلىك مالالرنىڭ بازىرىنىڭ ئۆلمهس مال ئىكهنلىكىدىنياخشى سۈپه. ھهققىي 

بىر . ئۆزلىرى يۆتكهش �ئۆزلىرى سېتىش . ئىشلهپچىقىرىش  ئۆزلىرى. ئىشلهپچىقرىشتكى قىبلىنهماغا ئايالندى

 قول بۇ جهرياندا سودا رىقابىتى سهۋهبىدىن¡ ھالقىسىنى ھاسىل قىلىدى پۈتۈن سودىنىڭ زهنجىرسىمان

قىلىندىغان  تهرهققىي قىلىدۇرۇش ئۈچۈن يېڭىچه بىلىملهرگه بولغان ئېھتىياج كۈندىلىك ھهل سانائىتىنى

  .كۈنتهرتىپلهرنىڭ بىرىگه ئايالندى

ئۇسۇلى ۋه قۇراللىرى بۇ زېمىندا  شۇنىڭ بىلهن ئۆز قهدىمي يهتكهن زېمىندىكى يېڭىچه ئىشلهپچىقىرىش

دۇككان دۇككان ئىگللىرى ۋه سودىگهرلهر  ىغان قول سانائهتئۇششاق ئىشلهپچىقىرىشنى ئاساس قىل

سهل قاراشقا بولمايدىغان بىر كۈچكه ئايلىنشىقا   قىلىدىغان  جهمىئيهتنىڭ ئاساسىي قاتلىمىنى تهشكىل

 ئىشلهپچىقىرىش ۋه سودا رىقابىتىده نۇقىل تهقلىد قىلش ياكى كۆچۈرۈپ قوللىنىشنىڭ ئۆز ئۇالر. باشلدى
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كاللىسنى ئىلىم بىلهن  ئاۋۋال. ۇزاق مۇددهتنى ئويلىغاندا توسقۇنلۇق ئېلىپ كېلىدىغانلىقى تهرهققىياتىغا ئ

بۇنداق شارائىتتا جهمىئيهت ۋه  .قۇرالالندۇرۇشنىڭ ئهڭ مۇھىم ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىشقا باشلىدى

توسقۇنلۇق سودىگهرلهر تهبىقىسىنىڭ تهرهققىياتىغا  ھۆكۈمهتنىڭ بىر قىسم تهسىرىرلىرى ئويغۇنىۋاتقان

ئۇنىڭ ئۈسىتىگه يۇرت . ھالهتكه قارىشى نارازىلىق كهيپىيات شهكىللهندى ئۇالردا بىر خىل  قىلغانلىقىتىن 

يېڭىچه  قىلىدىغان ىبر قسىم سودىگهرلهرگه ئۆزلىرى بارغان ىبر قىسم جايالردىكى تهرهققىيات ۋه ئاتالپ سودا

ۋه ئۆز كهسپىگه قارتا خهۋىپسىرهش  ىتا نارازىلىق كهيپياتيۈزلنىشلهر ئۇالردا ئۆز لىرى ياشاۋاتقان جهمىئهتكه قار

بارغان جايالرنىڭ جهمىئيهت تهرهققىياتنىڭ تېز  ئۆزلىرى. چۈنكى . تۇيغۇسىنى ھاسىل قىلىشقا باشلدى

سانائىتى ۋه سودا قىلىش ئۇسۇلى ئۈچۈن ناھايىتى زور تهھدىد  يۈكسىلشى ئۇالرنىڭ ئارقىدا قالغان قول

كىشلهر باشقىالر بىلهن رىقابهتلىشش ئۈچۈ ن ئۆزلىرى ياشاۋاتقان جهمىئىيهت  بۇ بىر قسىم. بولۇپ

 ئۈچۈن ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ مۇھىملىقىنى جهمىئيهت تهرهققىياتىنڭ يۈكسىلىش ئۈچۈن ئۆزگىچه تهرهققىياتى

  .مائارىپنى بارلىققا كهلتۈرۈشنىڭ زۆرۈرلىكنى ھېس قىلىشقا باشلدى

 دۆلتىمىز9 ىڭ ئىشكىنى چىڭ تاقىۋېلىش سىياسىتىنى يۈرگۈزۈپ باشلىرى چىڭ سۇاللسىن ئهسىرنىڭ-19

بىلهن شهرق  مهدهنىيتى- غهرب پهن9 بۇرژۇئازىيه بىخلىرىنىڭ تهرهققىياتىغا ئېغىر توسقۇنلۇق قىلىپ 

. دهرىجىده توسقۇنلۇق قىلىدى جۈملىدىن جۇڭگۇنىڭ تهبئىي پهن تهرهققىياتىغا ئېغىر- مهدهنىيتى - پهن

ھاكىيمىتىنىڭ بىخهتهرلىكىگه ئاساس سېلىشقا ئالدىنى  كۆز قاراشالرنىڭ سىىڭىپ كىرىپ ئۆزيېڭىچه ئىدىيه ۋه 

ھۆكۈمهت مۇنۇپۇل قېلىۋىلىپ پهقهت گۇاڭجۇ شهھرىنى سىرت بىلهن ئاالقه  تاشقى سودىنى. ئېلىش ئۈچۈن 

دهل مۇشۇ چاغالردا چارروسىيه ئۆزىنڭ قۇرۇقلۇق . كۆزنهك قىلىپ ئېچىپ قويدى قىلىدىغان بىر

داللىرىغا  تايىنىپ سىبىر دالىلىرىدىكى خانلىقالرنى يوقتىپ ئالدىنىقى سهپ قۇرغانالرنى قازاق ارمىيىسىگه�

سودىگهرچىلىك قىلىش باھانىسىدا  قهدهر سۇسالشتۇرۇشقا باشلىدى ھهمده سودا ئۈمهكلىرىنى تهشىكىللهپ

�T-™-ىي ھهركهت قىلىش ئۈچۈن كېيىنكى قهههمده ھهرب شىمال چىگرىسىگه ئۆسۈپ كىرىپ ئاخبارات توپالپ

  .جددى تهييارلىنىۋاتاتتى

سودىسىنى باشلىغان چاغدا  غهرب ئهللىرى جۇڭگۇ بىلهن بولغان سودىسىنى تولىقالش ئۈچۈن ئهپيۇن
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يېڭچه ‡ سواللىسىغا مهكتۈپ سۇنۇپ  ۋىي يۈهن قاتارلىق مۇتهپهككۇرالر چىڭ+ جۇڭگۇدىكى گوڭ زېجىن 

بولمىغاندا غهربتىكى ئهللهر بىلهن تهڭ تهرهققىي قىاللماي   ئۇنداق�ئىسالھات ئېلىپ بېرىشنىڭ زۆرۈرلىكىنى

‡ ئاجىزلىشىپ كېتىدىغانلقى ھهققىده ئۆز كۆز قارىشنى شهرھلىگهن بولسىمۇ  دۆلهتنىڭ ئونۋىرسال كۈچىنىڭ

 گۇاڭجۇ قاتارلىق سىرتقا ئېچىىپ بىرىلگهن. سواللىسى تهرىپىىدىن ئېتىبارغا ئېلىنمىدى لېكىن چىڭ

غهرب ئىدىيىسى ۋه  مۇتهپهككۈرلهر سىرتقى دۇنيا بىلهن ئۇچرىشش جهريانىدا-بىر قىسىم ئهدىب جايالردىكى 

ئىشلرىىنىڭ تۈنجى بايراقدارلىقىغا  غهربنىڭ تهبئىي پهنلىرى بىلهن ئۇچرىشپ جۇڭگۇدىكى ئىدىيه ئويغۇنۇش

  .ئايالندى

لهتته تۇرغان جۇڭگۇنىڭ دهرۋازىسىنى رىئاللىق نهچچه يۈز يىل بىكىنمه ھا ئهپيۇن ئۇرىشدىن ئىبارهت رهھمىسز

ۋهيران قىلىپ  جۇڭگۇنىڭ نهچچه مىڭ يىللق ناتۇرال ئىگلىكىنى  زهمىبرهكلهر بىلهن ئېچىپ تاشالپ  توپ

شىمالىي شىنجاڭنىڭ ئهھۋالى بىر  بۇ مهزگىلىده غهربىي. غهربنىڭ ماللىرنى تۆكمه قىلىپ سېتىشقا باشلدى�

ئهمهل سودىسى ئارقىلىق ئۆز يانچۇقىنى تولدۇرۇش  ڭ ئهمهلدارلىرىچىرىكلهشكهن چى. قهدهر ئېغىر بولۇپ 

جاھانگىر غۇجا . ئىشلهپچىقىرىش ئۈچۈن ئۆز زېھنى قۇۋۋىتنى سهرپ قىلىمىدى بىلهنال بولۇپ ئىجتىمائىي

 كېيىنكى چىڭ ھۆكۈمتىى بىلهن قوقان خانلرىنىڭ سودىگهرلىرى قهشقهر تهۋهسىنىڭ سودا توپلىڭىدىن

ئهپيۇن . ئۇچراتتى ل قىلىۋېلىپ قهشقهر تهۋهسىدىكى سودىگهرلهرنىڭ مهنپهتنى زىيانغائشىلىرىنى مۇنۇپۇ

پايدىلىنىپ جۇڭگۇغا مۇداخىله  چارروسىيه قۇرۇقلۇق چىگرىسدىن. ئۇرۇشى رهسمىي پارتىلغاندىن كېيىن 

كۈنى چارروسىيهنىڭ -19ئايىنىڭ - 7يىلى -1851 .قىلىش ھهركهتلىرىنى جىددىيهلهشتۈرۈشكه باشلدى

جاڭجۇننى يى شهن بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزۈپ ئىلى  تولۇق ھوقۇقلۇق ۋهكىلى كوۋالىۋىسكى ئىلى

ئاينىڭ -8سودا ئېغىزى قىلىپ ئېچىپ بىرشنى تهلهپ قىلىدى ھهمده  تارباغاتايدىن باشقا يهنى قهشقهرنى

لىمهي سودا ئېلى تارباغاتاي سودا نىزامنامىسىنى ئىمزاالپ ، شىنجاڭدا باج تۆ جۇڭگۇ روسىيهكۈنى - 6

ئاجىز بولغان  ماددسىغا ئاساسهن ئۆ ماللىرىنى جىددى تۆكمه قىلىپ سېتىپ ، ئهزهلدىنال قول سانائىتى قىلىش

تهڭسىز ئورۇنغا چۈشۈپ قالغان  .شىنجاڭنڭ سودا ئىشلىرى ئۈچۈن ئاپهت خاراكتىرلىك زهربه ئېلىپ كهلدى

 بىرلىشىپ ئۇالرنىڭ ماللىرىنى سېتىپ بىرىش بىلهن شىجاڭ سودىگهرلىرى ئالدىدا چارروسىيه سودىگهرلىرى
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نۇرغۇن سودىگهرلهر دهسمايىسى ئاز، ئۇنىڭ . ئىبارهت ئىككى يول بار ئىدى ياكى ئۇالربىلهن رىقابهتلىششتىن

باجنىڭ ئاز  روسىيه سودىگهرلىرى بىلهن شىرىكلىشىپ ئۇالرنىڭ ماللىرنى سېتىپ بهرسه تۆلهيدىغان ئۈسىتگه

ماللىرىنى سېتىپ بىرش يولغا  رائتىتىن پايدىلنىپ ، چارروسىيه سودىگهرلىرىنىڭبولۇشىدهك پايدىلىق شا

گىردابىغا چۈشۈپ قالغان بولسىمۇ ، روسىيه ماللىرى  گهرچه شىنجاڭنىڭ قول سانائىتى ۋهيران بولۇش.ماڭدى

  .يۇڭ مهھسۇالتلىرى تېخىمۇ بازار تېپىشقا باشلدى-تېره بىلهن رىقابهيلىشهلهيدىغان

ئۈچۈن تىره يۇڭ مهھسۇالتلىرى ئىنتايىن  تاجاۋۇزچىلىق يولىغا قاراپ مېڭىۋاتقان چارروسىيه�ىك جاھانگىرل

شهھهرلهرنىڭ سانائىتنىڭ تهرهققىياتى تېخىمۇ كۆپ پاختا  غهربىي ياۋۇرپادىكى™ مۇھىم بولۇپال قالماستىن 

ىقدىن پايدىلىنىپ قسىم ئالدىن كۆرهر سودىگهرلهر مۇشۇ خىل ئارتۇقچىل بىر. مهنبهسگه مۇھتاج ئىدى

ماللىرىنىڭ  روسىيه- يۈڭلىرىنى ئۆزلىرى بىۋاسته روسىيه ۋه گىرمانىيهلهرگه يۆتكهپ - تېره �شىنجاڭنىڭ پاختا

بايلىققا ۋه ئهقىلگه ئىگه بولۇشقا  نۇرغۇن- تۆكمه قىلىپ سېتىلىشدىن تارتقان زىيانلىرنى تۈگتىپال قالماسىتىن 

سانائهت تهرهققىياتىنى كۆرگهندىن كېيىن تېخنىكىنىڭ بىر  يىدىكىئۇالر غهربىي ياۋرۇپا ۋه روسى. باشلىدى

تېخنىكا ئىگىلىگهن ئادهمنىڭ تېخىمۇ كۆپ پۇل ۋه ئهقىل تاپااليدىغانلىقىنى � خىل بايلىق ئىكهنلىكىنى

يۈرتلىرىدىكى ئهمگهك  ئۆز. شۇنىڭ بىلهن ئۇالردا سانائهتكه يۈرۈش قىلىش ئىستىكى قوزغالدى.يهتتى تونۇپ

بولمىغانلىقىتىن ئاۋۋال ئادهم تهربيلهپ ئىشنى  ىڭ سهۋىيسىنىڭ تۆۋهنلىكى ئۇالر كۈتكهن دهرىجىدهكۈچلىرىن

دهل مۇشۇ چاغالردا روسىيه ئۇتتۇرا ئاسىيادىكى قوقان . قىلىشقا باشلدى باشتىن باشالشنىڭ زۆرۈرلىكىنى ھېس

مهزگىل بولۇپ   يېقىنالپ كهلگهنبۇخارادىن ئىبارهت ئۈچ دۆلهتنى بېسىۋېلىپ ئېلىمىز چىگىرىللىرىغا �خىۋه . 

تارىختىن بۇيانقى تهپرىقىچىلىق  چارروسىيهنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى مۇستهملىكه سىياسهتلىرى بۇ زېمىندا. 

بىرلىششنىڭ ھهممدىن مۇھىم ئىكهنلكىنى تونۇتۇپ  ,,‡�- ھالىتىده ياشاپ كېلۋاتقان خهلق ئىچىده ئۆز

ارروسىيهنىڭ سىياسهتلرىگه قارىشى مىللىي ئاڭنىڭ تېزدىن �. شهكىللهندۈردى بىرخىل كىرزىس تۇيغۇسنى

ئىدىيلهرنى تارقىىتشقا  ھهرخىل. چىقىىشى ئىدىيه ئويغۇنىش ئىشلىرىنىڭ تهرهققىياتىغا تۈرىتكه بولۇپ  رۇياپقا

قىلغان ئامىلالرنىڭ بىرى روس بۇرژۇئازىيه  ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ ئىدىيه ئويغۇنش ئىشلىرىغا تهسىر. باشلدى

يېڭى بېسۋېلىنغان زېىمىن ۋه يىراق سىبىرىيه روسىيىنىڭ  ئوتتۇرا ئاسىيادىكى. راتلىرى بولۇپدىمكۇ
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يهرگه ئايالنغانلىقتىن ھۆكۈمهتكه قارىشى نۇرۇغۇن كىىشى بۇ جايغا پاالندى  جىنايهتچىلىرىنى پااليدىغان

  ئۆزلىرىنىڭ كۆزشۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئوتتۇرا ئاسىيادا ئېزىلۋاتقان خهلق ئارىسدا. كهلدى ياكى قېچىپ

  .قاراشلىرىنى تهرغىب قىلىشقا باشلىدى

ومۇميۈزلۈك ئالدىراپ قوبۇل .دىمۇكراتلىرىنىڭ كۆز قاراشلىرىنى ئ گهرچه ئوتتۇرا ئاسىيادىكى خهلق رۇس

ئۇالرنىڭ چار پادىشاھقا قارشى مهيدانى رۇس دىمۇكراتلىرى بىلهن ئوخشاش  �قىاللمىغان بولسىمۇ

بىر قهدهر  ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئويغىنىشقا. ئهمما. ىرلىرىنى قۇبۇل قىلىشقا باشلىدىتوال تهس- C‡� بولغانلىقتىن

تاتارالرنىڭ تارتىقان ئازابى ۋه  �چوڭقۇر تهسر قالدرۇغىنى تاتارالر قۇزغىغان جهددىزىم ھهركىتى بولۇپ 

يېزىق -  ئۆز تىلئۇالر. كۆپ ۋه چوڭقۇر بولغانلىقىتىن چهككهن زۇلىمى ئوتتۇرا ئاسىيادىكى خهلىققه نسبهتهن

زىمىندا ياشاش ھوقۇقىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئىدىيه ئويغۇنۇش  مهدهنىيتىنى قوغداش ۋه ئىمپىرىيه

ئىلگىركى قاالق روسالرنىڭ پىتىر دهۋرىدىن كېينال تېزدىن . ھالدا باشلىۋهتكهن  ھهركىىتنى داغدۇغلۇق

تهرهققىياتى  كىت ۋه ياۋرۇپادىكى سانائهتئىمپرىيه بولۇش يولىغا قاراپ ماڭغانلىقتهك تارىخى پا دۇنياۋى

تولىمۇ مۇھىملىقىنى ھېس قىلدۈرۇرشقا  مائارىپنڭ بىر مىللهتنىڭ تهرهققىياتىغا نسبهتهن- تاتارالدرا يېڭىچه پهن

چۈنكى .تۈپتىن قۇبۇل قىلىپ كېتىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدى ئهمما خهلقنىڭ بۇكۆز قاراشالرنى. باشلىغانىدى

شۇڭا ئۇالر يېڭىچه . مائارىپمۇ روسالرنىڭ بىرخىل ئىددىيه قۇرالى ئىدى -پهن �ئۇالرنىڭ نهزىرىده يېڭىچ

 چۈنكى زاۋانلىققا. قوللىنىشتا ئىسالم ئهقىدىسىنى ئاساس قىلىش مهسىلسنى كۆتۈرۈپ چىقتى مائارىپنى

الم ماسلىشالمايۋاتقان ئىس كۆپتۇر-يۈزلىنىۋاتقان ئوسمان ئىمپىرىيهسى ۋهجاھان تهرهققىياتى بىلهن ئازدۇر

ۋه مۇھهممهد ئابىت قاتارلىق كىشلهرنىڭ  دىنىنىڭ كىلهچىكى ھهققىدىكى ئويغۇنىشالر جامالىدىن ئهفغانى

 .تاتارالر ئارىسىدىمۇ بهلگىلىك تهسرگه ئىگه بولغانىدى تىرىشچانلىقى ئاستىدا تېزدىن ئويغىنىپ

ىمان ناملىق گىزىت يىلى تهرج-1883 مۇشۇنداق شارائىتتا قىرىم تاتارلىرىدىن ئىسمايىل گاسپورىسكى

. يېڭى ئۇسۇل . ئۇسۇلى جهددىت . ئېقىمىنى تاراتتى چىقىرىپ روسىيهدىكى مۇسۇلمانالر ئارىسدا جهددىزىم

مهدىرىسلهرده . مهكتهپ . مهزمۇندا ۋه يېڭىچه ئۇسۇلدا دهرس ئۆتۈش  دهسلهپكى مهكتهپلهرده يېڭىچه

تىلى  تهبىئهت ئىلمىي ۋه چهتئهل. ه ماتىماتېكا تۇرىۋاتقان دېىننى دهرسلهر بىلهن بىلله يهن مهۋجۇت بولۇپ
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تهرغىباتالر تېزدىنال ئوتتۇرا ئاسىياغا  بۇ خىل. دهرسلىكلىرىنى تهڭ يولغا قۇيۇش شهكلىده ئوتتۇرغا چىققان ئىدى

ئهسىرنىڭ كېيىنكى -19. ئىشلىرىغا تۈرتكلىك رول ئوينىدى تاراپ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئىدىيه ئويغنىش

مۇتهپهككۇرلىرىدىن ئهھمهت دانىش ئۆز تهشهببۇسىلىرى ئارقىلىق ئوتتۇرا ئاسياغا  را ئاسىيايېرىمىدىكى ئوتتۇ

تهبىئهت  سوتسىيالىزمىنىڭ ئىدىيلىرىنى تارقىتىش بىلهنال قالماستىن يهنه ئۆزنىڭ جهمىئهت ۋه روسىيه

. هزگىل ئىدىتۇرغان م ھهققىدىكى تهتقىقاتلىرى بىلهن فىئودالىزىمغا قارىشى بهلگىلىك تهسىر قوزغاپ

ئاساس قىلغان ھالدا جهددىزىم  بۇخارا ۋهئهنجان قاتارلىق شهھهرلهرنى. سهمهرقهنىت . تاشكهنت

ۋىاليهت گىزىتىده گىزىت مهسئۇلى مۇھهممهد ئهلى  تۈركىستان. پائالىيهتلرىنى باش كۆتۈرۈشكه باشالپ 

: ر مهكتهپلهرده يېڭىچه ئوقۇتۇش بىھبۇدى قاتارلىق كىشله. مۇنهۋۋهر قارى  مهھمۇد ۋه ئۇنىڭ پىكىرداشلىرى

 بۇھهركهتلهر شىنجاڭنىڭ: تهبئىي پهنلهرنى تهڭ دهرس مهزمۇنى قىلىشنى تهشهببۇس قىلىدى دېنى ۋه

  .قالغانىدى يېقىنقى زامان مائارىپنىڭ بارلىققا كېلىشى ئۈچۈن ياخشى بىر تهجىرىبه بولۇپ

بهلگىلىك دهرىجىده خهلق  ىسپى تىنچلىقشۇچاغدىكى شىنجاڭنىڭ سىياسى ۋهزىيتده مهيدانغا كهلگهن ن

توال يۈكىسلىشهر ئۈچۈن - ,�C— جهھهتته  مهدهنىيهت مائارىپ ئىشلرىµ تۇرمۇشغا قۇاليلىق ئېلىپ كېلىپ 

ئهجنهبىيچلىك ھهركىتىنى مهيدانغا چىقىرىش  چىڭ ھۆكۈمىتى. پايدىلىق شارائىت ھازىرالپ بهردى

تىپ قالغانلقىتىن ھهربىي ئىشالر جهھهتته يېڭىچه تېخنىكا تهمىنى تې جهريانىدا يېڭىچه پهننى بىلىملهرنىڭ

لېكىن جۇڭگۇدىكى فىئودانلىق . ئوفىىسرالر مهكتىۋىنى تهسس قىلغان بولسىمۇ  �زاۋۇت. قوللنىپ 

پهننى  ھهققىىي غهرىب ئۇسلۇبدىكى. تهسىرى ۋه خهلقنىڭ كۆزنىڭ ئېچىلىپ قېلىشدىن قورقۇپ  كۈچلهرنىڭ

ئوقۇشقا چىقرىشقا  بىر تۈركۈم ئوقۇغۇچىالرنى چهتئهللهرگه. ئهمما. ىدىمهكتهپلهرنى تېخى ئاچمىغان

بىر تۈركۈم ئوقۇغۇچىالر ۋه ئىدىيه  غهرب پهن تهرهققىياتىنى ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن بۇ. باشلىغانىدى

جۇڭگۇدىكى بىر تۈركۈم مۇتهپهككۇرالر ئۆز ئهسىرلىرىده  جهھهتته غهربنىڭ ۋاستىلىك تهسرىگه ئۇچراۋاتقان

چىڭ . تاپقۇزۇش ھهققىدىكى كۆز قاراشلىرنى بايان قىلىغاچقا  بتىن ئۆگىنىپ دۆلهتنى قۇدرهت·,�

قاتلىمىدىكى بىر تۈركۈم كىشلهر جۇڭگۇنىڭ ئهنئهنىۋى مائارىپ بىلهن غهربنىڭ  سۇاللىسىنىڭ ھاكىميهت

ۋه يېڭىدىن  شلهرشىنجاڭغا قۇشۇنغا ئهگىشىپ چىققان كى. مائارىپنى سنىاق قىلىشقا تهمشىلىۋاتاتتى يېڭىچه
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ھهم كېيىنكى . چىقىشقا باشلىدى ۋهزىپىگه تهيىنلهنگهن ئهمهلدارالر شىنجاڭغا ھهرخىل ئىدىيىلىرىنى ېئلىپ

بولۇپ قۇرلۇش ھارپىسىدىكى مائارىپ ئىشلىرنى  ئىشالرنى بىر تهرهپ قىلىش ئىدارىسى شىنجاڭنىڭ ئۆلكه

تهسس قىلىپ ئوقۇغۇچىالرنى ئوقۇتىشقا جايالردا شۆتاڭالرنى  تهرتىپكه سېىلىش جهريانىدا ھهر قايسى

ئاتۇشتا جهددىزىمىنى ئاساس . شارائىتالر تۈپهيلىدىن ئهڭ ئاۋۋال قهشقهر  يۇقۇرقىدهك تارىخى. باشلىدى

 ئاتۇش.مائارىپ ھهركىتى شىنجاڭ ئۆلكىسى قۇرۇلۇپ بىر يىلىدىن كېيىن ھوجۇدقا چىقتى  قىلغان يېڭىچه

ئىدىيىلهرنىڭ مۇشۇ  ۇردا بايان قىلىنغاندهك ئوخشاش بولمىغانيېڭچه مائارىپنىڭ بارلىققا كېلىشى يۇق

يېڭىچه مائارىپ يولىنى تالالش ھهقىقهتهن  ئۆز شارائىتى بىلهن ماس كېلىدىغان� زېمىندىكى ئىنكاسى بولۇپ 

كېلىشىگه بىۋاسته ئىشتىراك قىلغان شهخسلهر مۇسا بايۇفالر  بۇمائارىپنىڭ بارلىققا. ئاسانغا توختىمىدى

  .پۈتكۈل شىنجاڭ ۋه ئوتتۇرا ئاسىياغا يۈزلهنگهن مهرىپهتپهرۋهر كىشلهر ئىدى ق ئاتۇشتىن يېتىشىپقاتارلى

  مۇسا بايۇفالرنىڭ قىسقىچه ئائىله تارىخى

 

ئۇالرنىڭ يهتته ئاتىسى ئاشۇ . ئهسلى يۇرتى قهشقهر ئاتۇش ناھىيه ئىكساق كهنتى  مۇسا بايۇفالرنىڭ

ئۇالرنىڭ  .چارۋىچىلىق بىلهن شۇغۇلالنغان. كارخانىچىلىق. �تۇغۇلۇپ ئۆسكهن ۋه دېھقانچىلى زىمىندا

 :ئهجدادلىرى ئۇالرنىڭ.سودىسى ئابدۇرۇسۇل بايدىن باشالپ دۇنياغا يۈزلهنگهنىدى

دېھقانچىلىق بىلهن  يىلى تىجارىتنى توختۇتۇپ ئاخىرقى ئۆمرىگىچىه-1760.مۇھهممهت ئېلى.1

شۇ يۇرتنىڭ ھاللىق . چارۋىسى بولغان بىر بۆلۈمT ىئىشلهپچىقىرىش قۇراللىر  سۇ  ئۇنىڭ يهر.شۇغۇلالنغان

 .كىشىللىىرىدىن ئىدى

  قوشۇمچه سودا بىلهن شۇغۇللىنىپ  يۇرتىدا دېھقانچىلىقنى ئاساس قىلىپ ئۇ ئۆز.ئابدۇلئهزىز .2

  .نهخپۇل كۆپهيگهن. مۈلۈك-مال. زېمىن-ئۇنىڭ دهۋرىده يهر. قىلغان چارۋىچىلىق

 قوشۇمچه ئاتا كهسپىي تىجارىتىنى' انچىلىقنى ئاساس قىلىپبۇ كىشىمۇ دېھق.ئابدۇمىجىت .3

جامائهت  �تىجارهت دائىرىسىنى كېڭهيتكهن ۋه شۇ دهۋرنىڭ ئىناۋهتلىك كىشىللىرىگه' داۋامالشتۇرۇپ

 .ئهربابىغا ئايالنغان
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ئۇنىڭ .ئوخشاش دهرىجىده كىرىمگه ئىگه بولغان ئىدى بۇ كىشىنىڭ دېھقانچىلىق بىلهن تىجارىتى.تۇردى.4

تىجارهت دائىرىسى .چارۋىچىلىق ماللىرى ئاالھىده كۆپهيگهن' قۇراللىرى سۇ ئىشلهپچىقىرىش�دهۋرىده يهر

. تۇردى دىنىي مهكتهپته ئوقۇپ مۇكهممهل دىنىي بىلىمگه ئىگه بولغان. يۈزلهنگهن چوڭ شهھهرلهرگه

بويىچه  اماندا ئاتۇشئۇ شۇ ز.دهۋرىده تىجارهت كىرىمى دېھقانچىلىق كىرىمىدىن ھهسسىلهپ ئاشقان ئۇنىڭ

پۇلى قۇمدهك كۆپ ) ئۇنىڭ ئىقتىسادقا قارا پ كىشىلهر ئۇنى تۇردى قۇمc ئاتاقلىق بايالردىن بولۇپ

 .دهپ ئاتىغان)دىمهكچى

مۇسا بايوفالر ئائىلىسى .دېھقانچىلىقنى قوشۇمچه ئېلىپ بارغان �بۇ كىشى تىجارهتنى ئاساس.ئابدۇرۇسۇل.5

. ئۇ دىنىي مهكتهپته كۆپ ئوقۇغان ئادهم بولۇپ.  سودا قىلغان كىشىچهتئهل بىلهن ئىچىده تۇنجى بولۇپ

ئىگه بولغان  جامائهت ئىشلىرىغا ئارلىشىپ يۇقۇرى ئىناۋهتكه. پارىس تىللىرىنى ئوبدان ئۆگهنگهن �•‡‡¢�

. قابىلىيهتلىك. بىلىملىك. ئوقۇتۇپ ئۇ ئۆمرىنىڭ ئاخىرىدا ئوغلى مۇسا ھاجىمنى. جامائهت ئهربابى ئىدى

تىجارهتنى ۋه ئىگىلىك باشقۇرۇشنى ئوغلى مۇسا ھاجىمغا  كىيىن.ىلىك باشقۇرغۇچى قىلىپپ تهربىيلىگهنئىگ

 .ئىشلىرى بىلهن ئۆتكهن ئۆزى جامائهت. ئۆتكۈزۈپ بېرىپ

ï ۋهسىيىتىگه ئهمهل قىلىپ بۇ كىشى ئاتىسى ئابدۇرۇسۇل باينىڭ تهلىمىگه ۋه.مۇساھاجى.6

تىجارهتكه كارخانا �ئىگىلىك يارىتىپ يهككه:ئىككىنچىدىن�دۇتىجارهتكه ۋارىسلىق قىل:بىرىنچىدىن

خوجايىنى بولماي ئىلىمنىڭ خوجىسى بولۇڭالر دېگهن  ئاتىسىنىڭ پۇلىنىڭ.ئىشلهپچىقىرىشنى قوشىدۇ

T پارىس�•‡‡¢��بۇخارا قاتارلىق جايالردىكى ئالىي بىلىم يۇرتلىرىدا ئوقۇپ �T"€‡kCû ۋهسىيىتىىگه ئاساسهن

يېڭى �مائارىپ يېڭى�ھهم جاھان كېزىپ.يېزىق ئىلمىنى مۇكهممهل ئىگهللهيدۇ-ه شۇ تىلتىللىرىنى ۋ ئوردۇ

نهتىجىده . زامانىۋىالشتۇرۇشنى ئوياليدۇ شۇنىڭ بىلهن ياۋرۇپادىن ئۆگىنىپ شىنجاڭنى.كهشپىياتالرنى كۆرىدۇ

نىغا ئۇنىڭ يې. تىره پىششىقالپ ئىشلهش كارخانىسى ئىشچىسى بار تۇنجى200يىلى ئىلى كۈرهده -1885

ھارۋا جابدۇقلىرى قاتارلىقالرنى . ئات ئېگهر جابدۇق �ئارقان�گېلهم �شام. سوپۇن. كېگىز. يېلىم. تۈگمه

مهكتهپلهرده  باھاۋۇدۇنبايالرنىمۇ يۇقۇرى� ئۇ يهنه ئوغلى ھۈسهنباي.كارخانىلىرىنى قۇرىدۇ ئىشلهپچىقىرىش

يېڭىلىق - تېخنىكىنى قوللىغۇچى-پهن بىلىملىك قىلىپ يېتىشتۈرۈش بىلهن بىلله ئۇالرنى- ئىلىم� ئوقۇتۇپ
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+ بۇخارا+ مۇئهللىملهرنى)يېڭىچه(ۋاختىدا قازاندىن جهدىد  مۇساھاجىم ھايات.ياراتقۇچى قىلىپ تهربىيلهيدۇ

, ئاستىرنومىيه, تارىخ�مهدرىسلهردىن چهتئهل تىلى+ تهكلىپ قىلىپ باغدادتىن دىنىي ئۆلىماالرنى

 بىرمهزگىل ئىلىم يۇقۇرلىقى بىلهن مۇدهررىس.سلهرنى ئۆتكۈزىدۇتهجۋىد قاتارلىق دهر ئىلمىي�ماتېماتىكا

گىزىتلهرنى توپالپ  ئۆزى نهچچهمىڭ پارچه كىتاب ۋه دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا نهشىر قىلىنغان. بولىدۇ

جامائهت ئىشلىرى بىلهن تىجارهت ئىگىلىك  مۇساھاجىم ئۆمرىنىڭ ئاخىرىدا.خهلققه كىتابخانا ئېچىپ بېرىدۇ

يىلى ياۋروپاغا - 1895بۇالرنىڭ تىجارىتى . باھاۋۇدۇنبايغا قالدۇرىدۇ رۇشنى ئوغۇللىرى ھۈسهنباي بىلهنباشقۇ

 ياۋروپادا- شۇندىن بۇيان مۇسا ھاجىمنىڭ ئىسمى پهرزهنتلىرىنىڭ فامىلىسى قىلىنىپ �يۈزلهنگهن بولۇپ

  .مۇسابايوف دهپ ئاتىلىشقا باشاليدۇ

ئىككى قىزى بار بولۇپ  �ۇلمۇساھاجىمنىڭ ئۈچ خوتۇندىن ئالته ئوغ

مۇسا ھاجىم .ئابدۇلال- ئوبۇل ھهسهن �ھىسامىدىن- ئىمام مۇھهممهت�باھاۋۇدۇنباي�ھۈسهنباي:ئوغۇللىرى 

ھۈسهنباي بىلهن باھاۋۇدۇنباينى ۋارىس  ئۆزىنىڭ بارلىق تىجارهت ئىشلىرىغا ئىككى چوڭ ئوغلى

 قالغاندىن كىيىن ھۈسهنباي ئومۇمىي ئشالرغا مۇساھاجىمدىن كىيىن �ھۈسهنباي بىلهن باھاۋۇدۇنباي.قىلىدۇ

تاشقى سودا ۋه سېتىۋىلىش ئىشلىرىغا -باھاۋۇدۇنباي ئىشكى. زاۋۇتنى باشقۇرىدۇ مهسئۇل بولۇپ قوشۇمچه

قهشقهردىكى  ھىسامىدىن. ئىمام مۇھهممهت ئىلىدىكى دېھقانچىلىق ۋه چارۋۇچىلىققا. بولىدۇ مهسئۇل

ئاقسۇ . ¢-+¡,". يهكهن �ئوبۇلھهسهن خوتهن. ه كهسىپلهرگهقوشۇمچ. چارۋۇچىلىققا. دېھقانچىلىق

ئىمپورت ماللىرىنى جهنۇبىي . ئىكىسپورت قىلىش يهنه چهتكه. ۋىاليهتلىرىدىن خام ئهشيا سېتىۋىلىش ئىشلىرىغا

بۇ ئوغۇلالرنىڭ ئىچىده .ئۈستىگه ئالغان- خىزمهتچىلهرنى باشقۇرۇشنى ئۆز-ئىشچى شىنجاڭغا تارقىتىش ۋه

سهرپ قىلغان  يېڭىچه مائارىپ ئۈچۈن ئۆز يۈرهك قىنىنى�ى ھۈسهنباي ۋه باھاۋۇدۇنباي بولۇپ چىققىن سۈرۈپ

  .ئىدى)1928- 1851(كىشى باھاۋۇدۇنباي 

  يېڭىچه مهكتهپنىڭ قۇرۇلىشى

روىسيىلهرده سودا قىلىش جهريانىدا ئۆزى كۆرگهن تهرهققىياتالر ۋه تاتارالرنىڭ  باھادۇنباي ئوتتۇرا ئاسىيا ۋه

€‡€¢L  ئۆز يۇتىدىكى خهلق بىلهن  باشقۇچىدىكى پائالىيهتلىرى ئۇنىڭغا قاتتىق تهسىر قىلىپ  ئويغىنىش
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تهرهققىياتنىڭ مىللهتكه  پهن. خهلق ئوتتۇرسىدىكى ئىجتىمائىي پهرقلهر ھهقىقىده ئويلىنىشقا باشلىغان 

ى يۇلغا قۇيۇش خىيالىغا مائارىپ ئىشلىرىن-پهن قهشقهرده يېڭىچهC ئىنتايىن زۆرۈر ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىپ 

يىلى -1870. چهكلىمىسى سهۋهبىدىن بۇ ئىشالر ئهمهلگه ئاشمايدۇ دهۋر شارائىىتنىڭ™ كهلگهن بولسمۇ 

ئېچىلغان سىنىپ فىئودانلىق كۈچلهرنىڭ توسقۇنلۇق قلىشى بىلهن تاقىۋېتىلگهندىن  قهشقهر خانلىق مهدرىسته

بهيتۇلال  ئۆز ئىگلىكى رۇناق تېپىۋاتقان غۇلجا e يىلى بۇ مهكتهپنى ئېكساققا يۆتكهپ-1873+  كېيىىن

قوللىشىدا تۆت سىنىپلىق پهننىي  مهسچتى يېنىدا ئاتاقلىق تهرهققىيهتپهرۋهر زات ناسىر ئاخۇن دامولالمنىڭ

ئهمما بۇ مهكتهپلهرمۇ دهۋر شارائىتىنىڭ + ئالىدۇ مهكتهپ تهسس قىلىپ پۈتكۈل چىقىملىرىنى ئۆز ئۈستىگه

. مهنبهسىنىڭ يېتهرسىز بولۇشى سهۋهبىدىن يېرىم يولىدا تاقىلىپ قالىدۇ ه ئوقۇتقۇچىچهكلىمىسى سهۋهبى ۋ

ئوقۇتقۇچىالرنىڭ  ئىشلىرى ئۈچۈن ئهڭ ئاۋۋال شۇ خىزمهتنىڭ ھۆددىسىدىن تولۇق چىقااليدىغان ئاقارتىش

لىملهر ۋه دارىلمۇئهللىمىنگه يېڭىچه پهننىي بى يىلى كېرىمئاخۇننى قازان- 1883- زۆرۈرلىكىنى ھېس قىلىپ 

  كېرىمئاخۇن ئوقۇشنى تامامالپ قايتىپ كهلگهندىن كېيىن  .ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنى ئۆگىنىشكه ئهۋهتىدۇ

رهسمىي دهرس بىرىدىغان . پهننىي مهكتهپكه مۇدىر بولۇپ دهرس باشاليدۇ يىلى ئېكساقتا يېڭىچه-1885

 راھىله بۇۋىم€ ىس ھاجى ئىدر€ سولتان مهخمۇت € چوڭ غۇجىكام € كېرىمئاخۇن خهلپىتم  ئوقۇتقۇچىالر

ئۆتۈلدىغان . ئىدى ى قىز ئوقۇغۇچىالر25بۇنىڭ ئىچىد. 105تۈنجى قارار ئوقۇغۇچىالر € قاتارلىقالر بولۇپ 

ئىلمىي : جۇغراپىيه : تارىىخ : تىلى پارىس-•‡‡¢�: ئهدهبىيات : تىل ئىمال: ھېساب : دهرسلهرنىڭ تۈرلىرى 

- ئهنئهنىۋى مائارىپغا نىسبهتهن ئۆزگىچلىككه ئىگه - بولۇپ  تهنتهربىيه قاتارلىقالرې، ئىلمىي تهجۋىد: ھال

شۇ چاغالردا شىنجاڭدا ھۆكۈم سۈرىۋاتقان باشالنغۇچ . ئالغان مهكتهپ ئىدى باشقىچه بىر پهننىي تۈس

 : مۇنداق ئۈچ خىل مائارىپ شهكلى

 ئاساس قىلنغان تارقالغان دىنى مائارىپ زامانىۋىلىششتىن ئىلگىرى ئىسالم دۇنياسىدا كهڭ. مهدرىس  (1)

يېزىللىردىمۇ شۇنچىلىك 0  دهك مهدرىس 80-70شهھرىده  پۈتكۈل قهشقهرb مهھهللىۋى مهكتهپلهر بولۇپ 

بىلىم سهۋىيهسى ھهرخىل تالىپىالر . بىر سىنىپقا ھهرخىل ياشتىكى  مهدرىسلهردىكى. مهدرىس بار ئىدى

 ارىسچه ئهسهرلهرنى يادىلتىش ئاساس�. مهزمۇن جهھهتته قۇرئانى كهرىم ۋه ئهرهبچه  �يىغىلغان بولۇپ
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. مهكتهپلهر  خهنزۇ تىلىدىكى) 2. (تالىپالرنىڭ يېزىش سهۋىيهلىرى يىتهرسىز ئىدى�قىلنغان بولغاچقا 

كۆپ سانلقىنى ئىگلىگهن  يىلى چىڭ سۇاللىسى شىنجاڭ ئۆلكىسنى تهسس قىلغاندىن كېيىن ئۇيغۇرالر-1884

ئۈگىنش ئارقىلىق ھۆكۈمهت خىزمىتىنى  ىنچه خهنزۇتىلىكېي. يهرلهرده خۇسۇسىي مهكتهپلهرنى ئاچقان 

قىلدىغان خادىمالرنى تهربيلهشنى مهقسهت قىلغان شۆتاڭالرنى  ئۆتهيدىغان ياكى ئهمهلدارالرغا تهرجىمانلىق

مهكتىۋى مۇسۇلمان ئۆسمۈرلهرنى جۇڭگۇچه كىيىم كېيىپ كۇڭزى تهلىماتى  خۇسۇسىيالر. تهسس قىلغان 

شۆتاڭالرمۇ  مۇسۇلمانالرنىڭ قارىشىلىقىغا ئۇچىرىغان ھۆكۈمهت ئاچقان. لىغاچقا ئېلىشقا مهجبۇر تهربىيهسى

تارقاتقۇچىالر ئاچقان  چهتئهللىك دىن) 3(. بهزىبىر سهۋهبلهردىن ئوڭۇشلۇق تهرهققىي قىاللمىغان 

 ئىلمىي بىلىملهرنى ئۆگهتكهن. تىبىي  قۇشۇمچه. خىرستان دىنى تهلىماتالرنى تارقىتىش ئاساس. مهكتهپلهر 

يېڭىچهبولغان ئوقۇتۇش ئۇسۇلى . بولۇپ  يېڭىچه مائارىپ مۇشۇنداق شارائىتتا مهيدانغا كهلگهن. دېمهك 

ئوقۇغۇچى تهربيىلهشتىن ئىبارهت تارىخى ۋهزىپىسىنى  ئارقىلىق قاالق ھېسابالنغان مهدرس مائارىپنىڭ

سۇشنى ئالدىنى شهرت خىرستانالرنىڭ مائارىپ ئارقىلىق سىڭىپ كىرىشىنى تو �ئۆتكۈزىۋېلپال قالماستىن 

  . قىلغان

بارلىققا كهلگهنده ئاساسىي  شۇ سهۋبىتىن جهددىزىم ھهركىتىنىڭ تهشهببۇسلىرى ئۇيغۇر يېڭى مائارىپى دهسلهپ

كۈچلۈك ئۆزىنى قوغداش خاھشنى ئاساسى نۇقتا  خىرستانالرنىڭ سىڭپ كىرىشىگه قارىتا, ئورۇندا تۇرۇپ 

كېرىمئاخۇن ئۆز تهربيهسىنى قازان دارىل مۇئهللمىنده  ىبولۇپمۇ تۇنجى مهكتهپ مۇدىر. قىلغانىدى

مائارىپ ئىددىيىسى ۋه شۇ دهۋىردىكى دهۋر چۈشهنچىلىرى ئۇنىڭدا چوڭقۇر  تاتارالرنىڭ. ئالغانلىقتىن 

مائارىپ  قايتىپ كهلگهندىن كېيىن تاتارالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا ماس كېلىدىغان. قالدۇرغانلىقىتىن  تهسىر

بىخلىرىنى ئاساسلىق  ڭى مائارىپى ئۆزلهشتۈرۈپ قوللىنىپ جهددىزىم مائارىپنىڭئۇسۇلىنى ئۇيغۇر يې

كېرىم ý يېزىقىدا قوبۇل قىلغاچ-ئۇچۇرىنى تىل تاتارالر ئۆز مائارىپىدا ئاساسلىق. تارقاتقۇچىغا ئايالنغانىدى

ý س قىلىپ ئۇيغۇر يېڭىچه مائارىپىدا روس تىل دهرسلىكىلىرىنى تهس ئهپهندى يهنه تاتارالرنىڭ تهسىرىده

 +™û¢’ ý�-�, بۇنىڭىدىن. يېزىقىدىن قالسا ئاساسلىق ئۆتۈلدىغان چهت تىل يېزىقى ئىدى- تىل 

تاتار مائارىپنڭ  دهسلهپكى مهزگىلىدىكى ئۇيغۇر يېڭىچه مائارىپى ئهندىزسى- كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى 
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س ئۆتۈش تۈزۈمى يولغا سائهتلىك دهر ھهپتىلىك دهرس جهدىۋىلى بۇيىچه كۈنده تۆت. كۆچۈرۈلمىسى ئىدى

ئىمتىھان نهتىجىلىرى تۆت . تۈزۈمى يولغا قويولدى دهسلهپكى باسقۇچتىن باشالپال ئىمتىھان. قۇيۇلدى

ئهۋسات ) ) ئىككىنچى دهرىجه ( ئهال ) ) بىرىنچى دهرىجه (ئهال  ئهيۇل. مهسلهن . دهرىجىگه ئايرىالتتى

ئوقۇش پۇتتۈرۈش مۇراسىمى پۈتكۈل . قالر قاتارلى) ئۆتهلمهي قالغانالر (’¢û™+  � ( ئوتتۇا دهرىجه(

ئوقۇغۇچىالر تۆت  ئوقۇش پۈتتۈرگهن. ئاھالىسى ۋه يۇرت چوڭلرى قاتناشقان ئهھۋالدئېلىپ بېرىلىپ  كهنت

ئىككىنچى دهرىجىلىكهرگه . تهھسىننامه  بىرىنجى دهرىجىگه. دهرىجه بىلهن پهرقلهندۈرۈپ مۇكاپاتلىناتتى

�ئۈچىنچى دهرىجىلىكلهرµ ئايرىمانهµ تهقدىرنامه µتۆتىنجى دهرىجىلىكلهرگه شاھادهتنامه تارقتىپ بىرىلهتتى .

ئهپهندىم  ئهر ئوقۇتقۇچىالر خهلپىتم ياكى. جامائهت ئىچىده ئاالھىده ئابرۇيغا ئىگه بولغاچقا  ئوقۇتقۇچىالر

 كهمبهغهل. تارقىتاتتى ئايال ئوقۇتقۇچىالر مولال ئاچا دهپ ئاتىالتتى ھهمده دهرىجه بۇيىچه مائاش. 

كېچهك ۋهتاماق راسخۇتى -ئۇالرنى كىيىم �ئوقۇغۇچىالر ۋه يېتمالر ئۈچۈن خائىدهلىك ياردهم پۇلى تارقىتلپ 

مائارىپى دهسلهپته مهيدانغا كېلىشى بىلهنال كۈچلۈك  ئۇيغۇر يېڭچه. دېمهك . بىلهن تهمىن ئېتهتتى

كى مائارىپنڭ تهرهققىياتى ئۈچۈن كېين. مائارىپ تۈزۈمىگه ئىگه بولغان بولۇپ  ئىقتىسادى كاپالهت ۋه مۇنتزىم

يهنه بىر تهرىپى  بۇ مائارىپنىڭ ئهنئهنىۋى مائارىپتىن تۈپتىن پهرقلىندىغانï تاشلىق رولىنى ئوينىغان  ئول

بۇ مهزگىلدىكى مهشھۇر ئايال  . ئايال ئوقۇتقۇچىالرنى تهكىلىپ قلىپ قىزالرنىمۇ مهكتهپكه ئېلىپ كهلگهن

ئارقىلىق كېرىمئاخۇن بىلهن بىر قاتاردا يېڭىچه مائارىپ  ئۇ ئۆز تۆھپىسىï ï ئوقۇتقۇچى راھىله مولال ئاچا بولۇ

ئۇيغۇر يېڭىچه مائارىپنىڭ تۈنجى ) 1917-1860(راھىله بۇۋىم ¡ بىرىگه ئايالنغان  يۇلىدىكى ئاساسچىالرنىڭ

ئۆز . كهلگهن  مهرىپهرتپهۋهر مۇھهممهت سولتان خهلپىتم ئائىلىسده دۇنياغا) ئوقۇتقۇچىسى بولۇپ ئايال

غوجىكام قاتارلىق يۇقىرى سهۋىيهلىك  چوڭ. ساۋاتىنى دادىسىدىن چىقارغاندىن كېيىن ئابدۇلال ماناپ دامولال

مۇھهممهت سۇلتان خهلپىتم ياش چاغلرىدا يۇرت كىزىپ  دادسىى. ئوقۇتقۇچىالردىن ئىلم تهھسىل قىلغان

ىڭ ئۆسۈپ يىتىلىشى ئۈچۈن زېھنى ئۆز پهرزهتن. قاراش يىتىلدۈرۈپ  سودىگهرچىلىك قىلغاچ ئىلغار دۇنيا

  . قۇۋۋىتىنى ئايىمىغان

قىزلىرىنى ئوقۇتشتا بىر قسىىم مۇتهئهسسىپ  يىلى يېڭىچه مهكتهپ تهسس قىلغاندا باھاۋۇدۇنباينىڭ-1885
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زهينىسا . ئىشنى ئاۋۋال ئۆزى باشالپ ئۆز جهمهتىدىكى ھاجى خېنىم  كىشلهر قارىشى چىققاندا باھاۋۇدۇنباي

شۇنىڭ بىلهن .بۇۋىھهجهر خېنىم قاتارلىقالرنى ئالدى بىلهن مهكتهپلهرگه بهرگهن .  م خېنىمئايزى. خېنىم 

�,‡-Z ئوقۇتقۇچى تېپىش  مهرىپهتپهرۋهر كىشلهرمۇ ئۆز پهرزهتلىرىىنى مهكتهپكه بهرگهن مۇشۇ چاغدا ئايال

 ۋه ئۆزىنىڭ جاسارىتى دادىسىنىڭ مهدىتى باھادۇنباينىڭ بېشنى قېتىۇرۋاتقان چاغدا راھىله مولال خېنىم ئۆز

شۇ دهۋرگه نىسبهتهن زور زىلزىله قوزغاپ فىئودال كۆز , ئېلىپ  ئارقىلىق مۇئهللىملىك ۋهزىپىسنى ئۆز ئۈستىگه

 جۇغراپىيه قاتارلىقالردا ياش ئايال. ھېساب . ئىمال . دىنى دهرس . ئاچقان  قاراشالرغا قارشى ئوت

ئهھۋالنى پهسهيتكهن  پىدا ئايال مۇئهللملهر كهم بولىشتهكئويغۇر يېڭىچه مائارىo ئوقۇتقۇچىالرنى تهربيلهپ 

مائارىپ دهسلهپ . دېمهك . يېزىپ چىققان  دېگهن كىتابنى) ئىلمىغا دااللهت قىلغۇچى (ھهم داالئى ئىلمىزات 

كۆكلهپ ئىلىم دهرىخىدىن خهلىققه ئۆز مىۋىلىلىرنى  ھوجۇدقا كېلىش بىلهنال خۇددى دهرهخكه ئوخشاش

  . تهقدىم قىلىغان

يېشىدا ۋاپات بولۇپ كېتىپ ئهمدىال كۆكلهپ 28مهكتهپنىڭ تۇنجى مۇدىرى كېرىمئاخۇن  يىلى-1888

يېڭىچه تهربىيه  كېرىمئاخۇننىڭ ۋاپاتى. سۈرۋاتقان مائارىپ ئۈچۈن بىر جۇدۇنغا يولققاندهك ئىش بولىدۇ بىخ

. ىي قىلىشى توسالغۇغا ئۇچرايدۇ’¢û™+" مائارىپنڭ ئىزچىل. ئالغان بىردىنبىر ئوقۇتقۇچىنىڭ يۇقۇلىشى بولۇپ 

كېرهم ئهپهندى ¢ كىشلهرنى تۈركىيىىدىن تهكلىپ قىلىپ  يىلى ئابابهكىرى قاتارلىق-1890باھادۇنباي 

يىلغىچه بۇ مهكتهپنىڭ -1896يىلىدىن - 1890ئابابهكرى ئهپهندى  .قالدرۇغان بوشلۇقنى تولدۇرۇدۇ

  .ھكهملىنىشى ئۈچۈن ئاساس سالىدىئۆتهپ يېڭىچه مائارىپنڭ مۇسته مۇدىرلىق ۋهزىپىسىنى

 ۋاقۋاق كهنتىدىكى  بىرىىشى نهتىجىسىده ئاتۇشتا مهرىپهت دولقۇنى ھاسىل قىلىپ  باھادۇنباي باشالپ

بىلهن بىر قاتار  مولال مۇھهممهت خهلپىتىم- يىلى ئۆز يۇرتىدا پهننى مهكتهپ ئېچىپ - 1884تاشئاخۇنۇم 

ھهر قايسى يۇرتالردىن ™ ’¢û™+   تاشئاخۇنۇم مهكتىۋى دهپمهكتهپ نامىنى¢ ئوقۇتقۇچىنى تهكلىپ قىلىپ 

ئاتۇشنىڭ ™ جامائهت ئىچىده زور تهسىر قوزغاپ  �ئاقارتىش ئىشلىرى بىلهن شۇغۇللنىپ ™ باال قۇبۇل قىلىپ 

يېڭىچه مائارىپنڭ كېيىنكى . مانىۋېرلىق رولىنى ئۆتهيدۇ™ قىلىشى ئۈچۈن  كېيىنكى مائارىپنىڭ تېز تهرهققىي

 مائارىپ بارلىققا كهلگهندىن كېيىن مهيدانغا كهلگهن ياخشى كهيپىيات ۋه يېڭى ئۈنۈم ىچهدهۋرى يېڭ
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  .كېڭهيتىدۇ مۇسابايالر جهمهتىده ئۆزلىرى قوزغىغان مائارىپ ئشىلىرىغا قارىتا ئىشهنچىسىنى تېخىمۇ

 مهدرىسلهر زاكات ۋه مهكتهپ- ئۆشره مۇساباي ئۆزنىڭ بىر قسىم ۋهسىيهتلىرىده بايلىقىنىڭ بىر قىسمىنى

جهھهتتىن كاپالهتكه ئىگه بولۇشنى پۈتۈن كۈچى  مائارىپنىڭ ئىقتىسادى- ئۈچۈن سهرپ قىلىشنى تاپىالپ 

  .بىلهن قولاليدۇ

يىلى - 1895. بايلىقىنىڭ ۋارىسى بولۇڭالر دېگهن قىممهتلىك ھېكمىتىنى قالدۇرىدۇ ئۇ ئۆز ئوغوللىرىغا

ئۇنىڭ يېنىغا  �ھهبىب ئهجهم گۈمبىزىنى ياساپ چىقىشىنى باي ۋاپات بولۇش ئالدىدا ئۆز ئوغوللىرىغا  مۇسا

  .ئازده مهكتهپ بهرپا قىلىشنى ئاخرىقى ۋهسيهت قىلىپ كېتىدۇ

قۇرۇلۇشى  ۋاپات بولغاندىن كېيىن ھهبىب ئهجهم مازىرىنىڭ قۇرۇلىشى بىلهن يېڭىچه مهكتپهنىڭ مۇساباي

يورۇق سىنىپالر قهد  �پۈتۈپ ئازدهيىلى گۈمبهز ۋه مهكتهپ -1898. يىلى رهسمىي باشلىندۇ-1896

ئۇكا مۇسابالرغا ۋه - تۆھپه قۇشقان ئاكا شائىر تهجهللى بۇ ئىككى قۇرۇلۇشىنىڭ پۈتۈن ئىشلىرىغا. كۆتۈرىدۇ

  .قۇرلۇشقا ئاتاپ مهدھىيه شېىئىرى يازىدۇ

 تاپقان تىكلهپ روناق ئۆزلىرى ئىگىلىك  مۇسابايالر يالغۇز قهشقهر تهۋهسىدىال مهكتهپ ئېچىپال قالماستىن 

  .غۇلجىدىمۇ يېڭىچه مائارىپتىكى كۆلىمىنى رورايتىدۇ

ھۈسهنباينىڭ ئاغىنىسى  ياقۇپ ئاخۇن قاتارلىق كىشلهرنىڭ تهشهببۇسى بىلهن  يىلى ھۈسهنباي-1895

  .كهنجه قۇم ئىلىدا مهكتهپ تهسس قىلىدۇ

 

 الزىم ئهدهبىيات ئوقۇتۇشىدا ئهخالقىي تهربىيىگه سهل قارىماسلىق

 

 

ئوقۇغۇچىالرغا ئهخالقىي تهربىيه ئېلىپ بېرىشتا تۈۋرۈكلۈك رول  دهرسلىكىئهدهبىيات 

ھهربىر تېكىست ئوقۇغۇچىالرغا ¢ كىرگۈزۈلگهن ھهربىر دهرس دهرسلىككه. ئوينايدۇ

¢ مۇئهييهن دهرىجىده جهمئىيهتنى چۈشهندۈرىدۇ¢ قالماستىن بهدىئىي زوق بېغىشالپال
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 .ئۆگىتىدۇ ئادهم بولۇشنىڭ يوللىرىنى

ئهخالقىي تهربىيه  دهرسكه بىرلهشتۈرۈپû  نىشانلىق ئوقۇتۇشنى يولغا قويۇشنۆۋهتتىكى

قىسمهن _ مهكتهپ ئايرىم_ قايتا تهكىتلىنىۋاتقان بولسىمۇ_ ئېلىپ بېرىش قايتا 

 >> كۆنۈكمىلهرنى ئوقۇتقۇچىالردا نوقۇل ھالدا ئىمتىھاننىڭ نهتىجىسىنى قوغلىشىپ

دهرس پروگراممىسىنى بىر  � جهدۋىلى <<�_ قىلىپ يادلىتىدىغان << جاۋاب_ سوئال 

 >> نهچچه رهت مهۋسۈم ئاخىرلىشىپ بولغۇچه دهرسنىG چهتكه قايرىپ قويۇپ

مهزمۇنلىرىنىڭ بارلىقى  تېكىستته قانداق ئهخالقىي تهربىيهG بولىدىغان << ئۆتكۈزۈپ

ئارقىلىق ئوقۇتۇش ئېلىپ بارىدىغان  << يازدۇرۇشG ئوقۇتۇش >> بىلهن كارى بولماي

ۋهزىپه ئۈچۈن يېزىپ قويۇپ ئهمهلىي  ىي تهربىيه نىشانىنى دهرس تهييارلىقىغا ۋهئهخالق

بۇنىڭ بىلهن ئهخالقىي تهربىيىنىڭ  .ئىجرا قىلمايدىغان ئهھۋالالر ھېلى ھهم مهۋجۈت

¢ قويۇپال ئهمهل قىلمايدىغان ئېغىزدا سۆزلهپ  ئۈنۈمى تولۇق جارى قىلدۇرۇلماي

تهتبىقلىمايدىغان ئهھۋالالر  ىلىك تۇرمۇشقادهرسلىكته سۆزلهنگهن مهزمۇنالرنى كۈند

قىلغاندا ئهخالقىي تهربىيىنىڭ  ئۇنداقتا ئهدهبىيات ئوقۇتۇشىدا قانداق. كۆرۈلۈۋاتىدۇ

يۈزهكى قارىشىمنى ئوتتۇرىغا  تۆۋهنده مهن بۇ ھهقتىكى. ئۈنۈمىنى ئۆستۈرگىلى بولىدۇ

 :قويۇپ ئۆتىمهن

 

  ۋى مهزمۇنالرنى تولۇق تېپىپ چىقىپئالغان تهربىيى دهرس تېكىستىنى ئۆز ئىچىگه .1

تىپىك مىسالالر ئارقىلىق دهرس مهزمۇنىغا بىرلهشتۈرۈپ  ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئۆز ئهتراپىدىكى

 .كېرهك قايىل قىالرلىق چۈشهندۈرۈش

 

% تونۇتۇپ سهلبىي تهرهپلهرنى ئېنىق  سوئال سوراش ئارقىلىق يېتهكلهپ ئىجابىي .2

ئارقىلىق  هندۈرۈش ئىقتىدارىنى يېتىلدۈرۈش ۋه شۇخاتانى پهرقل_ توغرا _ يامان_ ياخشى 
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 .ئۆزىنى چهكلهش تۇيغۇسىنى شهكىللهندۈرۈش كېرهك_ پهيدىنپهي ئۆز 

 

ھهر بىر دهرس تېكىستى ئۆز ئىچىگه ئالغان تهربىيىۋى مهزمۇننى قايىل قىالرلىق  .3

كىشىلىك تۇرمۇشقا تهتبىقالش ھهمده ئوقۇغۇچىالرنىڭ   بىلهن يهتكۈزۈپ پاكىتالر

 .ھهرىكىتىگه ئايالندۇرۇش الزىم دىلىككۈن

 

قارىتا ئوقۇغۇچىالرغا ئۆز كۆز قاراشلىرىنى  دهرس تېكىستىدىكى ئىبرهتلىك مهزمۇنالرغا .4

. ئېتىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش الزىم C-��  يازدۇرۇش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ كۆزىتىش

تىن سىرت مهلۇم دهرىجىده ئۆستۈرۈش بۇنىڭدا ئوقۇغۇچىالرنىڭ يېزىقچىلىق ئىقتىدارىنى

 .ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش الزىم ئوقۇغۇچىالرنىڭ جهمئىيهت ھادىسىلىرىگه ھۆكۈم قىلىش

 

تهربىيىسى ئېلىپ بېرىپال  ئوقۇتقۇچى دهرس جهريانىدا ئوقۇغۇچىالرغا ئهخالق .5

ئادهم تهربىيلهشنىڭ . كېرهك قالماستىن ھهر قانداق جايدا ئوقۇغۇچىالرغا ئۈلگه بولۇشى

قويۇپال ئۆزى ئهمهل  ئوقۇغۇچىالرغا سۆزلهپ¡  تهربىيلهشئهڭ ياخشى ئۇسۇلى ئادهم

ئوقۇتقۇچىلىرىنى  يامان ئىشالردىن قول ئۈزمىسه ئوقۇغۇچىالر تهبىئىي ھالدا¡ قىلمىسا

 .بولمايدۇ تهربىيىنىڭ ئۈنىمى_ تهلىم . دوراپ يامان ئىشالرنى ئۆگىنىدۇ

 

سىي مهزمۇن %��ï تهجرىبه قىلىشنى  ئوقۇغۇچىالرنى مۇۋاپىق مىقداردا كۆزىتىش .6

جهمئىيهتنى  قىلغان ئىجتىمائىي ئهمهلىيهت پائالىيهتلىرىگه قاتناشتۇرۇپ ئۇالرنىڭ

 .چۈشىنىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش الزىم

 

 .ئىبىراھىمجان ھېزىم_ ئاتۇش شهھهر ئازاق يېزا مېيى ئوتتۇرا مهكتهپتىن  _ ئاپتورى
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 .تهتقىقاتى ژورنىلىدىن ئېلىندى ئوقۇتۇش

 
 

 ه نهزهرىېىۋى تهپهككۇرمىللىي مائارىپ ۋ

 ئابدۇشۇكۈر مۇھهممهتئىمىن

 

 سانىدا بېسىلغان، خهن زىيۇڭ، لې لىن ئىسىملىك -1خهنزۇچه  ژورنىلىنىڭ بۇ يىلقى < شىنجاڭ سهنئىتى>

 نامىلىق ماقالىنى ئوقۇپ، غهربى دىياردا ياشاپ < تهبىئهت، مهدهنىيهت، ئىنسان> ئىككى ئاپتۇر يازغان

 .توغرىسىدا ئويلىنىپ قالدىم هرنىڭ روھىيىتىدىكى ئاجىزلىقالر ۋه مىللى مائارىپىمىزكهلگهن يهرلىك مىللهتل

 

مۇھىتىدا كۈچلۈك، مىللى ئۇيۇشۇشچانلىق ئاجىز، سودا ۋه  < تهبىئهت ئانىسى > ماقالىده غهربي دىيارنىڭ

ئهقلى كۈچلۈك، سىياسى ئىقتىدارى ئاجىز، ھېسسىياتچان ئىقتىدارى كۈچلۈك،  تهپهككۇر ئىقتىدارى

قهدىرلهش  ئىقتىدارى ئاجىز، يېڭىلىققا قىېزىقىش ئىقتىدارى كۈچلۈك، ئۆزىنى بىلىش ئهنئهنىسنى بىلىش

ئائىلىسنىڭ روھې مهدىنىيهت  ئىقتىدارى ئاجىز ئىكهنلىكى تىلغا ئېلىنغان بۇلۇپ، ئوتتۇرا تۈزلهڭلىك

بىرنىڭ -رنىڭ ئۇيۇشۇش كۇچىنىڭ بىردىيارلىقال ماقاله ئاپتۇرلىرى غهربي. تۈزۈلمىسى بىلهن سېلىشتۇرۇلغان

ئانىغا، پېشىقهدهم نامايهندىلهرگه، ئهنئهنىگه -تارىخقا، ئاتا چهتكه قېقىش كۈچىدىن كۆپ ئاجىزلىقنى،

 ۋارىسلىق ۋه قهدىرلهش ئېڭىنىڭ ئۇنتۇلۇش، قهدىرلىمهسلىك، بىپهرۋالىقتىن كۆپ بولغان ھۆرمهت،

ئهتراپىدىكى ئۇيۇشقان،  ڭ يادرو ھاسىل قىاللماسلىقى، تۆتئاجىزلىقنى تىلغا ئېلىش بىلهن بۇ مىللهتلهرنى

قىلغانلىقى، سهرگهردان مىللهتتىكى ،  يادرو ھاسىل قىلغان سىياسى ھاكىمىيهت كونتروللۇقنى تهقدىر

تهزكىرىلىرىگه نامى چۈشۇپ قالغانلىرىدىن باشقىلىرى ئۆز  مهدىنىيهت نامايهندىلىرىنىڭ باشقا خهلىقلهر

 .يورۇق بايان قىلغان-چهكسىز قۇم دېڭىزىغا بۇلىدىغانلىقىنى ئوچۇق بىللهتۆھپىلىرى بىلهن 

 

تهبىئهت > ئوقۇپ ئۇيغۇر مهدهنىيىتىنىڭ بىر قاتار تارىخي ئهنئهنىۋى ئاجىزلىقلىرىنىڭ نوقۇل ماقالىنى
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ىمائي بولمىسىمۇ، ھازىرقى ئۇيغۇر ئىجت قېلىپىدا شۇنداق ئهزهلىلىككه ئىگه بۇلۇپ يارالغان دېگىلى <ئانىسى

. ئۈچ مۇھىم ئىللهت ۋه ئاجىزلىقنى قايتا ھېس قىلدىم ۋه روھى مۇھىتىدا ئېغىر دهرىجىده ساقالنغان

 .يورۇق ئىلمي پوزىتسيسىگهتهسهننا ئوقۇش كېرهك-ئاپتۇرنىڭ ئوچۇق بۇنوقتىدىن يۇقىرقى ئىككى

 

 شنىڭ مۇقهددىمىسىمىللهتنى گۈللهندۈرۈ-روھنى ساغالمالشتۇرۇش > يېزىپ ئىالن قىلغان مهن ئىلگىرى

ئۆزىنى بىلىشى ۋه -ئۆز مىللهتنىڭ > �< ھهسهتخورلىق ھهققىده ھهسرهتلىك خىيالالر > �<

، نامىلىق < يۇلىدىكى بىر چوڭ مىللهت يىپهك > �< موتسىيالىستىك مهدىنىيهت ئۈچ بۈرجىكى

هھهتلهردىكى بىر تۈزىلمىسى، مهدهنىيهت پىسخىكى، تۇمۇش شهكلى ج ماقالىلىرىمده خهلقىمىزنىڭ روھىيهت

يۇرتۋازلىق، (ئىچكى ئىتتىپاقسىزلىقنىڭ . خاتىره قىلماي كۆرسىتىپ ئۆتكهن ئىدىم قاتار ئىللهتلهرنى يۈز

چۆكۈرۈش،  ئىغۋاغا ھىرىسمهنلىك،ئۆزىدىن چىققان ياراملىق كىشىلهرنى-ھهسهتخورلۇق، پىتنه كهسپىي

ئىكهنلىكىنىمۇ كۆپ قېتىم تىلغا  لهتبىزدىكى ئاساسىي ئىل) بىرىگه ئورا كوالش، قهسىت قىلىش-بىر

 .ئالغانىدىم

 

گاھى غهرىبان، گاھى خوشخۇي، گاھى چۈشكۈن روھىيهتكه ئهسىر  ھېسياتقا بېرلىش، گاھى قهھرىمان،

نىكاھلىنىپ، تېزدىن سوۋۇپ ئائىلىنى ۋهيران قىلىش، غهزهپكه پايلىماي پاجىئه  بۇلۇش، ئوقتهك قىزىپ

شۇكى،  مۇھىمى. تۋازلىق قاتارلىقالرنى دائىم يۇلۇقتۇرۇپ تۇرىمىزقىلىش، بىكار تهلهپ، سۆله ھاسىل

ھېسىسىيات ۋه ئۆز  مىللىتىمىز ئۇمۇمهن ئهقلىي، مهنتىقى، نهزهرىيىۋى، ئىلمي تهپهككۇرغا نىسبهتهن

بىزده شائىرلىق، يازغۇچىلىق، . مايىل ئالدىدىكى روھي كهيپىيات بويچه پىكىر يۈرگۈزىشكه ئېغىر دهرىجىده

ئىلمي ۋه نهزهرىيۋى جهھهتتىكى ئىجادىيهت ئىشلىرىدىن  ىق، سازهندىلىك، ناخشىچىلىق خاھىشىئارتىسل

 .كۆپ كۈچلۈك

 

ئۇستازالرنى  ئانىالرنى، پېشىقهدهم جامائهت ئهربابلىرنى،- ئهنئهنىۋى ئاڭ تولىمۇ ئاجىز، ئاتا بىزده
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چۈشىنىشنىڭ يىتهرسىزلىكى،  قىمهنتى-ھۆرمهتلىمهسلىك، ئۇالرغا ۋاپاسىزلىق قىلىش، ئۆزتارىخىنى ئىزچىل

ساقالپ قالغان مهدهنىيهت يادىكارلىقلىرىمىزمۇ  قۇرۇق قايىل چىلىق ۋه ئهقىدىۋازلىق تۈپهيلىدىن تۈزۈكرهك

گاھىدا ئۇ ئىشان، گاھىدا بۇ خوجىنىڭ ئارقىسىدىن مۇرىت بۇلۇش  تارىخىمىزنىڭ خېلى بىر قىسمى. يوق

 .غىنىزدا دىققىتىمىز بىردىنال مىللي مائارىپىمىزغا بۇرالدىبۇالرنى ئويلى. كهتكهن بىلهن بىلله ئۈتۈپ

ئارىفلىق ئالىمىغا قايتا   ئىنساننى تهبىئهت دۇنياسىدىن مهدهنىيهت دۇنياسىغا، جاھىللىق ئالىمىدىن- مائارىپ

مهنىدىن ئېيتقاندا شۇ مىللهتنىڭ كونكىرېت  تۆرهلدۈردىغان ئۇلۇغ بىنا كارلىق، مىللي مائارىپ نىسپي

 - ئاالھىدىلىكلىرىنى ئاساس قىلغان، قاراتمىلىقى كۈچلۈك تهلىم ى، ئىجتىمائي، مىللي ۋه روھىيهتتارىخ

 .ئىبارهت تهربىيه خىزمىتىدىن

 

قارتىلغان مىللي مائارىپ ئۆز ئوبيېكتلىرىنىڭ  ئاپتونوم رايۇنىمىزدا مىللي مائارىپ، بۇلۇپمۇ ئۇيغۇرالرغا

 تهربىيه ۋاستىلىرىنىڭ ئۈنۈمدارلىقىنى -ۋه قاراتمىلىققا ئىگه تهلىمبايقىغان  ھالقىلىق ئاجىزلىقلىرىنى ئېنىق

ھېسسىيا  مېنىڭچه، ھالقىلىق مهسىله ئۇيغۇر روھىيىتىدىكى. گهۋدىلهندۈرگهن بۇلۇشى الزىم رۇشهن

ئارقىلىق تهدرىجىي تهرتىپكه  قۇرۇلمىسىنىڭ تهپهككۈر قۇرۇلمىسىدىن ئۈستۈن بۇلۇش ھادىسىسنى تهربىيه

ئىچكى ئۇيۇشچانلىقى ۋه تارىخى، ئهنئهنىۋى  بۇ مهسىلنى ھهل قىلماي مىللهتنىڭ. ™--’�سېلىشتىن ئى

 .تهدرىجىي ھهل قىلغىلى بولمايدۇ ئىزچىللىق مهسىلىسنى چۈشهندۈرگىلى،

 

  )چېرنېشۋىسكىي) <خهلىقنىڭ مهنىۋى قىياپىتىدىن ئىبارهت-بايلىقى مىللهتنىڭ مۇھىم> مهلۇمكى،

 .تۈۋهنلىكى ئاخىرقى ھېسابتا نهزهرىيۋى تهپهككۈرغا باغلىق- نىڭ يۇقىرىقىياپىتى خهلىقنىڭ مهنىۋى

ئاتالغان ئىلمي تهپهككۈر  —-� <ئۆز زامانىسنىڭ مهنىۋى تاجى> نهزهرىيۋى تهپهككۈر دهل ماركىس تهرپىدىن

 .ۋه پهلسهپىۋى تهپهككۈردىن ئىبارت

 

ھالدا   ئاجىزلىقىنى يېتهرلىك مۆلچهرلىگهنئۆز ئوبيېكتلىرىنىڭ نهزهرىيۋى تهپهككۈ جهھهتتىكى مىللى مائارىپ
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ۋه تارىخى پهنلهردىن  تهربىلهنگۈچىلهرگه پهلسهپه، تهبىئهت پهنلىرى، قانۇنشۇناسلىق، جهميهتشۇناسلىق

 ئىقتىسادقا ئائىت پهنلهرنى -سىياسي نۇقتىلىق تهربىيه بېرىشى، ئوقۇغۇچىالرنى ماتېماتكا، لوگىكا ۋه

  .ۇرشى كېرهكئىگىلىشىگه كۆپرهك ئىلھامالند

 

دۇنيادا بىرهر مىللهت  > ئېنگىلىس دېسه، < مهنتىقىي تهپهككۈر ئىنسانىيهت تهڭرىسى> فېيختىۋانگېر

 < تهپهككۈردىن بىر مىنۇتمۇ ئايرىاللمايدىغان بۇلۇشى الزىم ئالدىنقى قاتاردا تۇرمهن دېسه، نهزهرىيۋى

سهنئهتته -اسلىق كېرهك، ئهدهبىياتسهنئهت بىلهن شۇغۇلالنم-بۇ ئهدهبىيات ئهلۋهتته،. دېگهنىدى

  سهنئهتكه نىسبهتهن،- تهپهككۈر يوق دېگهنلىك ئهمهس، بۇ، پهقهت بىزده ئهدهبىيات نهزهرىيۋى

ئىجادىيىتىگه نىسبهتهن  سهنئهت- ژورنالالرغا نىسبهته، ئهدهبىيات-سهنئهت كىتابلىرى، گېزىت- ئهدهبىيات

جهمئىيهت شۇناسلىق، تارىخ شۇناسلىققا ئوخشاش  اسلىق،پهلسهپه، تهبىئهت پهنلىرى، ئىقتىساد، قانۇن شۇن

 .ۋاستىلىرى، ئىجادىيهت خاھىشى ۋه نهتىجىلىرى تولىمۇ كهم دېگهنلىك ، نهزهرىيۋى تهپهككۈرٍغوللۇق ئىلمىي

 

سۆزلهيدىغان،  پىرىنسىپالر بويچه پىكىر يۈرگۈزىدىغان،-ئائىلىلهردىن جهمئيهتكىچه كىشىلهرنى قائىده بىز

يۈگۈزهلهيدىغان قىاللىساق، بالىالرنى كىچىكىدىن  اتلىرىنى تىزگىنلىيهلهيدىغان، مۇستهقىل پىكىرئۆز ھېسسىي

يۈرگۈزۈشكه يىتهكلهپ، تهبىئىي پهن كۇرۇژۇكلىرىغا ئۇيۇشتۇرۇپ، ئۇالردا  باشالپ نهزهرىيۋى تهپهككۈر

بۇشاشماي بىر  ، بۇ مهقسهتتهتهپهككۈر ئېگىزلىكىنى ئىگىلهشكه ئىنتىلىش ئادىتىنى يېتىلدۈرهلىسهك نهزهرىيۋى

 .قازىنااليمىز قانچه يىل قېتىرقىنىپ ئىشلىسهك چۇقۇم كۆرۈنهرلىك نهتىجه

 

مىنىڭچه ئۇيغۇر مىللىي مائارىپنىڭ ئاساسىي  نهزهرىيۋى تهپهككۈرنىڭ ئۈستۈن ۋه ئهۋزهل مۇھىتىنى يارىتىش،

 ھېسابلىنىشى كېرهك يېتهكچى ئېڭى ۋه تارىخىي خىزمىتى بۇلۇپ

 ۇچى روھى ۋه مائارىپئوقۇتق
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بىرىنىال  ئۇالردىن% ئهگهر ئاتاڭ بىلهن ئوقۇتقۇچۇڭ بىرال ۋاقىتتا تۈرمىگه تاشلىنىپ

ئوقۇتقۇچۇڭنى  ئاۋۋال% باال بولغۇچى ئىكهنسهن% كېپىللىككه ئېلىپ چىققىلى بولسا

 يهھۇدىي ھېكمهتلىرىدىن_ . كېپىللىككه ئېلىپ چىق

 

كېسىلىنى شىپا تاپقۇزۇش يولىدا  ئىبارهت مهنىۋىبىر مىللهتنىڭ نادانلىقتىن _ ئوقۇتقۇچى

بىزده جاپالىق مېھنىتى   شۇڭا .تىنىمسىز ئىزدىنىپ ھارمايدىغان خالىس تۆھپىكار

 -زىننهتلىگهن ئۇستازالرنى قهدىردان ئاتا بهدىلىگه ئىنسان قهلبىنى ئىلىم بېزهكلىرى بىلهن

. ۇنغا قويۇشتهك ئېسىل ئهنئهنه بارئۈستۈن ئور ھهتتا ئۇالردىنمۇ, ئانىمىز بىلهن بىر قاتاردا

ئىلىم نېنىنى سالغان ئوقۇتقۇچىنى چوڭقۇر  بالىلىرىمىز كىچىكىدىن تارتىپ ئاغزىغا

 ئىستېدات نهمۇنىلىرى بولغان -بىلىم  ئانىالرمۇ-... ...�.ھۆرمهتلهپ كهلگهن

ھۆرمهت . شۆھرهت. بولسا ئهمهل ئوقۇتقۇچىالر. ئۇستازالرنى يۈكسهك ئورۇنغا قويغان

كېلهچىكى ھېسابالنغان ئهۋالدالر  ھېكمهت دۇردانىلىرىنى ۋهتهننىڭ. هسىده بولمايتهم

قايسى دهۋرده بولمىسۇن ئىلىمنى  مىللىتىمىزده. قىسقىسى. ئۈچۈن ئايىماي سهرپ قىلغان

كېيىنكىلهرگه يهتكۈزۈش خىسلىتى  ئۇنى. ئىلىمنىڭ خهزىنىسىنى بېيىتىش. ئۇلۇغالش

لېكىن بۈگۈنكى مائارىپ . كهلگهن ز داۋاملىشىپخۇددى ئۈزۈلمهس ئېقىندهك ئۈزلۈكسى

ئىلگىرىكىگه ئانچه à بولساق ئهھۋالىمىزغا سهمىمىيهت بىلهن دىئاگنوز قويىدىغان

بۇيان بىر قىسىم ئاپتورلىرىمىز  يېقىنقى يىلالردىن. ئوخشاشمايدىغان ئهھۋالالرنى بايقايمىز

بۇ . ىلهرنى ئېلىپ باردىمۇالھىز ھازىرقى مائارىپ ئهھۋالىمىز ھهققىده بهزى سوغۇققان

. كهيپىياتالر كۆپ بولدى خۇرسىنىش ۋه ئۈمىدسىز. ئاغرىنىش. مۇالھىزىلهرده قايناش

ئوبيېكتىپ ۋه سۇبيېكتىپ  ئهمما. ئهلۋهتته. بۇنداق بولۇشتىمۇ مهلۇم سهۋهپلهر بار

ئاغرىنىشىمىزغا ‡ يۈگۈزسهك سهۋهبلهرنى تولۇق نهزهرگه ئېلىپ ئىنچىكىلىك بىلهن پىكىر

Un
Re

gis
te
re
d



ئۈمىدسىزلىنىش ھاياتىي كۈچنىڭ  �خۇرسىنىش. چۈنكى. انداق ئورۇن قالمايدۇھېچق

ئاجىزالرنىڭ ھايات مهنتىقىسىنى  ئاساسهن ئاخىرالشقانلىقىدىن دېرهك بېرىدۇ ياكى ئۇ

ھاياتلىق ھۈجهيرىسى قۇرۇپ  قېنى كىم بىزنىڭ مائارىپىمىزنى. ئۇنداقتا. كۆرسىتىدۇ

™ چىقىۋاتقان تهتقىقاتچى ئوقۇغۇچىالر يىتىشتۈرۈپمائارىپىمىز ™ كهتكهن مۇردا دېيهلهيدۇ

™ ئۇ نهتىجه ئهمهسمۇ™ مهھسۇلى سهنئهتكارالر نېمىنىڭ™ ئهدىبلهر™ شائىر™ دوكتۇرالر

ھاياتلىق بار يهرده . كۈتىدىغاندۇ بهلكىم بهزىلهر مائارىپىمىزدىن باشقىچىرهك نهتىجه

 مۇمكىنچىلىكى بار ئېرىشىش تهلهپ سهۋهپ ئارقىلىق. ئهمما.  تهلهپ بولىدۇ-ئارزۇ

نېمىنى . شۇڭا. چىشلهپ قالىدۇ تهلهپ قىلغۇچى ئازاب بىلهن بارمىقىنى. بولمىسا. نهرسه

بىزنىڭ مائارىپىمىز ئۆزى ھهققىده  ھازىر. تهلهپ قىلىشنى بىلىشمۇ بىلىم ھېسابلىنىدۇ

 بىز تهپهككۇر بار. مهجبۇر قىلىۋاتىدۇ ھايات ئۇنى ئويلىنىشقا. چوڭقۇر ئويلىنىۋاتىدۇ

بىزنىڭ مائارىپىمىز . نۇقتىدىن ئېيتقاندا بۇ. يهرده ھاياتلىق بار دهپ كېسىپ ئېيتااليمىز

 .ئۇ پىكىر قىلىۋاتىدۇ. چۈنكى. ئستىقبالغا ئىگه بهلكى ئۇ ئاجايىپ زور يوشۇرۇن. ¥-�

 

مائارىپ روھىمىزنىڭ . توغرا كهلسه مائارىپىمىزدىن ئهمهس ئهگهر راستتىنال ئاغرىنىشقا

مائارىپ روھى ئۆلگهن يهرده مائارىپ . ئاغرىنىش كېرهك نلىكىدىنيىگىلهپ كهتكه

مائارىپ روھى شۇ مىللهتنىڭ مىللىي مهدهنىيىتى ۋه مىللىي  بىر مىللهتنىڭ. بولمايدۇ

مائارىپ روھى . مۇكهممهللهشتۈرۈپ بېرىشته ئىپادىلىنىدۇ ئېتىقادىنى ئۈزلۈكسىز

پىكىر قىلىش . رهك قىلىپ ئېيتقانداتېخىمۇ كهسكىن. ئۆگىنىشدۇر ئاساسلىقى ئۆگىتىش ۋه

 قهۋهتلىك ئوقۇتۇش 100  ئهگهر مائارىپ روھى بولمىسا .ۋه ياشاش روھىدۇر

تهربىيىلىگۈچىلهر قوشۇنىنىڭ بولۇشى ھېچنېمىگه  مىليۇن كىشىلىك  بىنالىرىنىڭ

 ئانا -ھهربىر ئاتا‡ جايدا ھهربىر ئائىله مهكتهپكه مائارىپ روھى ئۆلمىگهن. ئهرزىمهيدۇ

� .ئايلىنىدۇ لهپچان ئۇستازغا‡
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 -كۆپرهك سهرسان  يىلدىن2000ئۇالر . بۇ جهھهتته يهھۇدىيالردىن ئۈلگه ئېلىشقا بولىدۇ

ý چېپىلسىمۇ فاشىستالرنىڭ قانلىق قىلىچى ئاستىدا باشلىرىý سهرگهردانلىق ھاياتىدا

لىي ئۇالرنىڭ مىل .مىللىي روھىدىن ھهرگىز ئايرىلىپ قالمىدى‡ كۆزلىرى ئويۇۋېتىلسىمۇ

. مىللىي ئېتىقاد ئىدى روھى بىلىم ۋه قابىلىيهتنى ھهممىدىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويىدىغان

ئارقىلىق بىلىم ساپاسىنى  مائارىپ. ئۇالر ھهممىدىن بهك مائارىپقا ئهھمىيهت بهردى

ئۇالر ئاۋۋال ئهقىلغا . الۋۇلدىدى  يىل2000غايه مهشئىلى توپتوغرا . ئۈزلۈكسىز ئۆستۈردى

ئۇالرنىڭ ھاياتى . ئۆزىنى قۇتقۇزدى پۇل ئارقىلىق.  ئارقىلىق پۇل تاپتىئهقىل. سىغىندى

ھهم ئۇيۇشقاقلىق بولىدىكهن  بىلىم ۋه ئهقىل. )مائارىپ روھى(بىزگه مىللىي روھ 

 .بېرىشكه يېتهرلىك ھهممىگه ئېرىشكىلى بولىدىغانلىقىنى جانلىق ئىسپاتالپ

 

ئۇالر ئالتۇن . ئاتا قىلىنغان  ماكانيهر شارىدا بهزى مىللهتلهرگه ئهۋزهل جۇغراپىيىلىك

 خۇرام -بايرامدهك خۇشال ھهربىر كۈنىنى خۇددى. ئۈستىگه دهسسهپ يۈرۈشكهن

ئىككىنچى بىر يۈزىگه  ھاياتنىڭ. ئهمما تارىخنىڭ چاقى ئايلىنىپ. ئۆتكۈزگهن

ھاياتتىمۇ تۆت پهسىلنىڭ  ئۇالر. ئۇالردا تۇيۇقسىز بىچارىلىك كۆرۇلگهن. يۈزلهنگهنده

ئالدىدا تېڭىرقاپ  "  چاپقۇن-بوران" ‡ انلىقىنى ئالدىن كۆرۈپ يهتمىگهچكهبولىدىغ

ئهۋزهللىكىدىن  ئۇالرنىڭ ھايات مهنتىقىسىده جۇغراپىيىلىك ماكان. چۈنكى. قالغان

چۈشكهنده  ئۇالر باشقا كۈن. پهيدا بولغان ھۇرۇنلۇق ۋه بىپهرۋالىق ئىزنالىرى بار

 .ئهسقاتىدىغان نهرسىگه سهل قارىغان

 

ئىنسانغا ھهقىقى ئهسقاتىدىغان نهرسه o بىلهلهيمىزكى ىرقى سېلىشتۇرمىدىن شۇنىيۇق

بىز . ماقالىنىڭ باش قىسمىدا دهپ ئۆتكهندهك. تهجرىبىسىدۇر ئهقىل ۋه ھاياتo بىلىم
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ئىجادىيهت ۋه يېڭىلىقنىڭ رهڭدار گۈللىرى ئهنه شۇ . ئهنئهنىگه ئىگه بۇ جهھهتته ئېسىل

ئهنئهنىنى نېمه دهپ . ئۇنداقتا. مېۋه بېرىدۇ. هيدۇچېچهكل. بىخلىنىدۇ تۇپراقتا

 ئهنئهنه ھهرگىزمۇ ئۆتمۈشته قولغا كهلتۈرگهن مۇۋهپپهقىيهتلهر ياكى �چۈشىنىش كېرهك

 بهلكى ئاشۇ مۇقهددهس غهلىبىلهرنى.  نۇسرهتلهر ئهمهس-مۇقهددهسلهشتۈرۈلگهن غهلبه

مائارىپى  بىر مىللهتنىڭ. دۇرمانا بۇ ھهقىقىي ئهنئهنى. قانداق قولغا كهلتۈرۈش روھىدۇر

 -تهلهپ شۇ ئاساستا بۈگۈننىڭ. شۇ مىللهتنى ئهنئهنىسىنى تېپىۋېلىشقا يېتهكلىشى

. كهتتى ھازىر بىلىم ئىگىلىكى دهۋرى باشلىنىپ. ئېھتىياجىغا جاۋاب ئىزدىشى كېرهك

كهسكىن  چاقىرىقى شىنجاڭدا بىر مهيدان" غهربنى كهڭ كۆلهمده ئېچىش " مهركهزنىڭ 

 بۇ كۈرهش دهل مىللهتنىڭ ئومۇميۇزلۇك. هش ۋهزىيىتىنى شهكىللهندۈرۈۋاتىدۇكۈر

 .ساپاسىنى ئۆستۈرۇش بىلهن ئىختىساسلىقالرنى تىرىشىپ قولغا كهلتۈرۈش كۈرىشىدۇر

 �قابىلىيهت ئىگىسىگه ئايالنمىسا  ھازىرقى دهۋرده كىشىلهر ئۆز زامانىسىغا خاس بىلىم

 _بۈگۈنكى دهۋر. چ قالىدىغان ئهھۋال كۆرۈلىدۇ �  ھهتتا ئۆز قورسىقىنىمۇ باقالماي

�" ئالتۇن" "‡-�"   كاللىسىدىكى بايلىق ئېچىلسا بهخت ئىشىكى ئېچىلىدىغان" 

" " �"مۇ " ئالتۇن"• ئهقىل پىچىقى گال بولسا" كاللىسىنى دات باسسا" ئايلىنىدىغان

 .رىيىپ كهتتىشۇڭالشقىمۇ مائارىپقا بولغان ئېھتىياج زو. ئيلىنىپ قالىدىغان دهۋر "�

 ئهجدادلىرىمىزنىڭ ئىلگىرىكى  نۆۋهتته ھهربىر ئوقۇتقۇچى بۇ نۇقتىنى چۈشهنمىسه

ئۆزىنىڭ مىللهت ئالدىدىكى بۇرچىنى   مائارىپ روھىغا ھهقىقىي ۋارىسلىق قىلىپ

. بهختىيار كېلهچهككه ئۇل سالمىسا بولمايدىغان بولۇپ قالدى   يېتىپ تونۇپ

بۇ سۆز ناھايىتىمۇ ."  مائارىپنىڭ ئۈمىدى ئوقۇتقۇچىالردا�مائارىپتا دۆلهتنىڭ ئۈمىدى"

ئهمهلىيهتنىڭ سىنىقىدىن ئۆتكۈزۈپ   ئۇنى چوڭقۇر مۇھاكىمه قىلىپ .جايىدا ئېيتىلغان

 !ئهرزىيدۇ بېقىشىمىزغا

 .پىچان يېزا ماچاڭ ئوتتۇرا مهكتىپىدىن گۈلنىسا سهيپۇل پىچان ناھىيه_ ئاپتور
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  كوتۇرمهيدۇتهلىم تهربىيه ساختىپهزلىكنى

شۇنداق ۋهھشى ،ئاچكۆز بىر قاراقچى بولغان  بۇرۇنقى زاماندا >>مهن مۇنداق بىر ھىكايىنى ئاڭلىغان ،

ھىچ ئاغرىتمايدىكهن ،ئادهم ئولتۇرگهنده كۆزىنى چىمىلدىتىپمۇ  ئىكهن ،ئۇ ئۇچراتقان ئولجىسىغا ھهرگىزمۇ

ۇ ،ئۇ ئۆزىنى دوزاققا اليىق دهپ قارايدىكهن قاۋهت دوزاققا چۇشۇپت- 19كىتىپتۇ ، قويمايدىكهن ،ئۇ ئولۇپ

،مهندىنمۇ ئىغىر  قهۋهت دوزاقتىن ئاۋاز چىقىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپتۇ ،ئۇ ھهيران قاپتۇ- 20ئۇ تۇيۇقسىز  ،لىكىن

قهۋهت دوزاققا چۇشۇپ قالدىڭ  -20گۇناھ ئۆتكۇزگهن كىمدۇ دهپ ئويالپ ،ئۇنىڭدىن سهن كىم نىمىشقا 

،تىخنىكامنىڭ تۆۋهنلىكى ،ۋه مېنىڭ سهۋهنلىكىم سهۋهبتىن  ۇكى مهن دوختۇر ئىدىم؟ دهپ سوراپتۇ ئۇ دهپت

 قاۋهت -  21ئۇ يهنه بىر نهچچه كۇندىن كىيىن . ئولۇپ كهتتى دهپتۇ  نۇرغۇن كىشى مېنىڭ قولۇمدا

اپتۇ سور كېلىۋاتقىنىنى ئاڭالپتۇ ، ئۇ تېخىمۇ ھهيران قاپتۇ ،بۇ كىمدۇر ئهمدى ؟؟ ئۇ يهنه دوزاقتىن ئاۋاز

ئىدىڭ ؟ بۇ كىشى  ،سهن كىم ؟مهندىنمۇ ،دوختۇردىنمۇ ئېغىر گۇناھ قىلغۇدهك سهن نىمه ئىش قىلغان

پهرۋالىغىم ،بىلىمسىزلگىم تۇپهيلى نۇرغۇن  مهن ئوقۇتقۇچى ئىدىم ،مېنىڭ مهسئۇلىيهتسىزلىگىم،بى:دهپتۇكى 

گهرچه بۇ ھىكايه  < ر بولدۇم دهپتۇچىقتى ،شۇڭا مهن بۇجازاغادۇچا ئهۋالد بىلىمسز ،نادان بولۇپ يىتىشىپ

 ، ئۇقۇتقۇچىنىڭ مهجبۇرىيتىنىڭ، مهسئۇلىيتىنىڭ، ۋه بىر ئۇقۇتقۇچىنىڭ قانچىلىغان توقۇلما بولسىمۇ

كۆرسىتىدىغانلىقىنى  ئهۋالدالرغا چوڭقۇر ئاساس سالىدىغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ كهلگۇسىگه قانچىلىك تهسىر

بولمايدۇ ،بولمىسا بۇنىڭ زىيىنىنى تولۇقالش   سهۋهنلىك ئوتكۇزۇشكهبىلىۋالغىلى ،بولىدۇ ،تهلىم تهربىيهده

 . مۇمكىن ئهمهس

 

مهكتهپته  قىلىشىمدىكى مهقسهت ، مىنىڭ بىر ئوقۇتقۇچى دوستۇم بار ئىدى ،ئهسلىده ئۇ ئوتتۇرا بۇ سۆزلهرنى

كه ياردهمگه باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇتقۇچىلىق قىالتتى ،يىقىندا خىزمهت مۇناسىۋىتى بىلهن يهنه بىر
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ئوقۇتقۇچىالر خالىغانچه چىقىپ كىتىدىغانلىقى ، بىر  پات بۇ مهكتهپتىكى–ئىشلهۋاتىدۇ ،ئۇ ماڭا پات 

ئوتهپ قويىدىغانلىقىنى ،بهزىلىرىنىڭ كىيىم كىچهك ۋه يۇرۇش تۇرۇش ،گهپ  بىرسىنىڭ دهرسلىرىنى ئورنىغا

قانچىلىك  رهتتى ھهم بۇنىڭ سهبىي بالىالرغاتازا ئوقۇتقۇچىغا اليىق ئهمهسلىگىنى ئيتىپ بې سۆزلىرىنىڭمۇ

خىزمهتته ناھايىتى ئهستايىدىل ھهم  زىيىنى بولىدىغانلىق ھهققىده سۆزلهپ پۇچۇلىنىپ كىتهتتى، بۇ دوستۇم

مېنى ئىزدهپ كهپتۇ ، ئۇنىڭ دىيىشىچه شۇ كۇنى بۇ  مهسئۇلىيهتچان ،بىر كۇنى شۇنداق كۆڭلى پهرىشان

تىللىق ئوقۇتۇشنى ۋه ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئۆزلهشتۇرۇش ئهھۋالىنى   قوشباشالنغۇچ مهكتهپكه يوقىردىن

 بۇ مهكتهپ مهسئۇللىرى قانداق قىپتۇ دىمهمسىلهر ؟؟ تهكشۇرۇپ كهپتۇ ، بىراق

 

سىنىپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئهھۋالىنى تهكشۇرمهكچىكهن ،بىراق ئۇالر كۆز  ئهسلى يوقىردىن بىرىنچى

چى سىنىپتىكى خهنزۇ تىلىدا ياخشى ئۇقۇغۇچىالرنى تالالپ ،ئىككىنچى ۋه ئۇچىن بويامچىلىق قىلىپ

¢¢  <كىتىڭالر بىلمهيدىغانالر چىقىپ> سىنىپقا ئهكىرىپ ،بىرىنچى سىنىپتىكى ئاشۇ سهبى بالىالرغا بىرىنچى

 - 3ئاڭالشقا ئورۇنالشتۇرۇپتۇ ، بۇ دوستۇم  ئۇالرنى ئىككىنچى ئۇچىنچى سىنپالرغا ۋاقتىنچه شۇ سىنىپتا دهرس

بىرىنچى سىنىپنىڭ بالىلىرى ئولتۇرغۇدهك ، ئۇ ئهھۋالنى دهرستىن  قا دهرس ئوتىۋاتقان بولغاچقا قارىساسىنىپ

 دهرىسىنى داۋامالشتۇرۇۋىرىپتۇ ،دهرسنى ئوتۇپ بولۇپ تهنهپپۇس بولغاندا ئۇ چۇشۇپ بىلهي دهپ

ئاشكارلىنىشىدىن  نىئوقۇغۇچىالرنى قويىۋىتپ سىرتقا چىقىشىغا كاردىدوردىكى پايالقچىالر يالغانچىلىق

ئىشنىڭ ئالدى كهينىنى بىلىپ بهكال  ئهنسىرهپ ئوقۇغۇچىالرنى سىنىپقا قايتۇرۇپ كىرگۇزىۋىتىپتۇ ، ئۇ بۇ

ئوقۇغۇچىنىڭ ئاپىسى تۇنۇگۇن نىمه ئىش يۇز بهرگهنلىكىنى  ئۇمۇتسىزلىنىپتۇ ، ئهتىسى بىرىنچى سىنىپتىكى بىر

ستۇمغا ئۇچراپ قاپتۇ ،بۇ ئانىنىڭ دىيىشىچه تۇنۇگۇن مۇ كىلىپ دهل مۇشۇ دو بىلمهكچى بولۇپ مهكتهپكه

چىقىرۋىتىپتۇ ،بۇ ئىش  دىگىنىگه قارىماي سهن باشقا سىنىپقا چىقىپ تۇر دهپ <مهن بىلىمهن> ئهللىم ئۇنى

يىغاالپ تۇرۇپ مۇئهللىم مىنى سىنىپتىن چىقىرۋهتتى  بۇ بالىنىڭ قاتتىق غورۇرىغا تىگىپ ئويىگه بىرىپ ئاپىسىغا

بالىسىنىڭ بۇنچىلىك ئازاپالنغىنىنى كۆرۇپ مهكتهپكه ئهھۋالنى ئۇققىلى كهلگهن   ،شۇنىڭ بىلهن بۇ ئانادهپتۇ

 . ئىكهن
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تۇرۇپ كۆز بويىغانلىق  مائارىپقا ،ئوقۇ ئوقۇتۇشقا مۇشۇنداق ساختىپهزلىك قىلسا بوالمدۇ ؟ بۇ قاراپ

ئهھۋالنى بىلسه ئهلۋهتته بۇ مهكتهپكه  ،ھهقىقهتنى يۇشۇرغانلىق ئهمهسمۇ ؟ تهكشۇرۇش ئورۇنلىرى ھهقىقى

 - نۇرغۇنلىغان مهكتهپ ۋه ئوقوغۇچىالرغا قارىتا مۇۋاپىق ئوقۇ  ھهم مۇشۇ ياشتىكى ئوقۇغۇچىالرغا ئوخشاش

 تهدبىرلهرنى قوللىنىدىغانلىقىغا ئىشىنىمهن، بىراق ئۇالر توۋهندىكى مۇشۇنداق ئوقۇتۇش ئۇسۇلى ۋه

ئوقۇغۇچىالر ئالدىدا  باشقىنى دىمهيال تۇرايلى ئوقۇتقۇچىالرنىڭ .ساختىپهزلهرنىڭ دامىغا چۇشۇپ كهتتى

قىاللماسمۇ ؟ مىنىڭچه ئۇالرنىڭ كالىسىده ئالال  قىلغان بۇ ساختىپهزلىكىنى ئهجىبا ئاشۇ ئوقۇغۇچىالر ھىس

بولىۋىرىدىكهن ،يالغاننى راستهك كورسهتسهكمۇ بولىۋىرىدكهن دىگهن ئۇقۇم  بۇرۇن يالغان گهپ قىلسىمۇ

 چۇنكى ئۇالر ئوقۇتقۇچىلىرىنىڭ شۇنداق قىلغانلىقىنى ئۆز كۆزى. بولغان بولىشى مۇمكىن  كىلىنىپ.¥�

  ئهمهسمۇ ؟ ئۇالرنىڭ نهزىرىده ئاتا ئانا بىلهن ئوقۇتقۇچى ئۇالر ئۇچۇن بىر ئۇلگه.بىلهن كۆردىغۇ 
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  !!!چىن چىندىلىمدىن ئۈمۈد قىلىمهن 

  ياسىنجان : تۈزگۈچى 

  : ئاالقىلىشىىڭ 

 com.126@koinlon: ىهت ساندۇقۇم 

 

QQ  : 492255230  
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