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 ئايالدىن باشالنغان قىسمەت

 

 نەزىرە مۇھەممەد سالىھ

 

 ردىنھازى بولىدۇ، چىقماقچ  سىىىى ى  قايتا خەرىتىسىىىىن  ھاياتلىق ئادەم نارازى بۈگۈنىدىن ئۆزىنىڭ
 يول  چىقىش بىر سىىىىقىلىنىىىتىن ئارىسىىىىدىك  غايە بىلەن رېئاللىق ئىمكانسىىىى  خەلق، تاپمىغان قانائەت

سى لىكن  بۇ ئى دەيدۇ، شىنىش تەخىر نن  ،تېپىش قانداق يولن  شۇ گەپ قەدەم، بىرىنچ  پەقەتال چۈ  ئى
 قىلىنتا. نېمىلەرن  باشالپ ردىنقەيە

 ائويالرغ تەگسىىى  مېن  ئايالالر كەلگەن سىىوراپ تەسىىەللى  سىىوراپ، يول سىىوراپ، مەسىىلىتەت يېنىمغا
 بەخت  ۈكمەڭگۈل ۋە تاكامۇللۇق  ئۆزىنىڭ بىرلىرى ھەققىدە، ئوقۇتۇش قانداق بالىسىن  بىرلىرى باشاليدۇ.
 ەققىدەھ بەختسىىى لىكلىرى تاشىىلىتېتىلگەن ئاغرىغان، كۆڭل  ،يېگەن ئازار ئېرىدىن بىرلىرى يەنە ھەققىدە،

 لگەئە بىر بولىدىكەن، كۆپ ئازابىمۇ ئادەمنىڭ چېتىتالغان نەرسىىىلەرن  نۇرغۇن بەختىگە ئۆز سىىورىنىىىدۇ.
سىبان ئائىلىگە بىر سۇلتان، شقا پا نلىك، بولۇ  يولغا وغرات بواللمىغان، ئىگە ئايالىغا ئەھل -ئۆز ئەمما تېگى
 ئەڭ ارەتئىب ئائىلىدىن كېرەكقۇ؟ بىلدۈرۈش مەجبۇرى ىتىن  ۋە دى انەت – ئىنسىا  ئەرلەرگە المىغانباشىلى 

 ۇلۇغئ ئانىلىقنىڭ ۋە ئاياللىق تېگىنىىى ، نەرسىىىلەرگە ئۆتكۈنچ  يالتىراق، ئورنىن ، خى مەت شىىەرەپلىك
سىدىن سىتېدار مەرتىتى  كېرەكقۇ؟ تىشئۆگى كەنلىكىن ئى نېمە بەختنىڭ ھەقىقى  ئاياللىرىمى غا بواللمىغان نې

 الىلىرىمى ن ب قېلىتاتقان قۇرۇق بەختىدىن دۇن الىق ئىكك  قېلى  تەربى ەسىى  تۇرۇپ، ھايات ئانىسى -ئاتا
 ېلىتاتقانق غەپلەتتە ئويالشىىتىن جايىن  بارار چىققان ۇ، ئىنىىىكىدىن كېرەكقۇ؟ باشىىالش يولىغا جەننەتنىڭ

ياتلىق كىنىىىىىلەرگە ىدىك  ھا ىڭ ربى يەنە كەين ياتلىقن  ەپكەتەر-تەرەپ كېرەكقۇ؟ ئاڭلىتىش ئاۋازىن  ھا
 ولي تەرەپتىن قايسىىى  مەيل  توختايدۇ، كېلى  سىىىۆزگە بىر دېگەن ئايال ئى دىنىنىىىلىرى  بۇ سىىىوزۇلغان
قدىرىمى ، تەختىمى ، ۋە بەختىمى  بوالي، ئى دىمەكچ  ىڭ تە يال سىىىىاھىللىرى يورۇق يولىمى ن  ىقئاتل ئا

 تۇتىنىدۇ. قىرغاققا
  مۇناسىىىىى ئۆزىگە قىلغۇچ ، تەشىىىىكى  جەمئى ەتن  ئايالالرنىڭ بۇ دې ىنىىىىىدۇ، دۇن ا يېرى  ايالالرئ

ستىگە يۈكىن  ھاياتلىق سلىق شۇن  لېكىن قارىتىلغان، ئىكەنلىكىگە ئەزا ئالغۇچ  ئۈ  بۇ رەكك ،كې ئۇنتۇما
 زىلەتلىك،پە – ئەخالق ، كدى انەتلى مەن تەربى لىگۈچىدۇر. ۋە تۇغقۇچ  يېرىمىن  قالغان دەل دۇن ا يېرى 

 سىىىتازى،ئۇ تۇنج  پەرزەنتنىڭ بولغىنىمدا تەۋرەتمەكچ  قەلەم توغرىسىىىىدا تەربى ەلەش پەرزەنت بىلىملىك
 ائان سىىىۈدۈرىدىغان بالىغا بىلەن نەپەسىىلىرى بىر ھەر بىلەن، سىىۈت  ناھەقن  – ھەق ، ھارام – ھاالل

 ولغانب ئاسىاسى -ئۇل تەرەققى اتنىڭ ۋە مەۋجۇتلۇق نمە ئۆتەلمىدى . ئاتالپ تەربى ەسىىدىن ئايال بولمىش
 كىچىك لىن ئائى بىلەن مۇھەببىت  – مېتىر دى انىت ، پاكلىق ، بولغىنىمدا سىىۆزلىمەكچ  توغرىسىىىدا ئائىلە

 چېكىدىن – چاك بىلەن پەرزەنت تەبىئەتلىك بۇزۇق بولغاندا ئەكسىىىىىچە ئايالندۇرااليدىغان، جەننەتكە
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نا ئىلىن ئا ۋەيرانە يىمىرىلگەن ى ، بى غا ھاالكەت بى ن  قىل ناملىرى غان، قاي يال ئىتتىرەلەيدى  تەربى تىن  ئا
ستىقبالىدەك ئۈممەتنىڭ قالدۇرالمىدى . سىرتىدا دىققىتىمنىڭ نالرن  چوڭ ئى س ئ تۇرايل ، قويۇپ ئى  اددى 

 بۇزۇش ىپن قېل كېلىتاتقان داۋاملىنى  قەدىمدىن ئىنلىرىدىك  يېتى -ئۆلۈم تۆكۈن،-توي تۇرمۇشىمى دىك 
 ەتنىڭمىلل بىر يېتى  – ئۆلۈم تۆكۈن، – توي تۇتقۇزۇلغان، قولىغا ئايالالرنىڭ ئاچقۇچ  تۈزەشىىىىنىڭ ياك 
 شىىەكل ، مۇراسىىى  ئاالھىدە گەۋدىلىنىدىغان روشىىەن ئەڭ ئەنئەنىسىى  ۋە ئادىت  – ئۆرپ ئېتىقادى، دىن 

 شىىۆھرەتپەرەسىىلىكتىن دەرەم، – ھەشىىەم تۇقچەئار رەۋىنىىتە مۇناسىىى  ئېتىقادىغا ئۆز ئەجدادلىرىمى بۇالرن 
ما كەلگەن. ئۆتكۈزۈپ سىىىىاددا – ئاددى  خالى ، ىڭ كۈنلۈكتە بۈگۈنك  ئەم تاك  تويلىرىمى  بى ن  ھەت

 ىنى د بىر نە ئايالالردۇر، دەل ئىجادچىسىى  يوسىىۇنالرنىڭ – قائىدە بولۇۋاتقان ېۈىچە پەيدا ئۆلۈملىرىمى دە
 ىتۋاق ئىسىىراپچىلىق ، مال – پۇل يوسىىۇنالردىك  – قائىدە بۇ يوق ت مەنپەئە دۇن اۋى بىر نە ئاسىىاسىى ،

سراپچىلىق ، سراپچىلىق ، زېتىن ئى سىن  نىكاھ ئى سۇغى نىلەرنىڭ ئېگى لىتى ، بو سىمىن  سادى ئىقتى كى  بې
شۇرماقتا.  ئورۇنغا نچ بىرى دۇن ا مال قېلى ، قايرىلى  ئۆلچەملىرىمى  – ئەمەل تالالشتىك  يىگىت – قى  ئا

ستىگە ۋاپا – مېتىر پەزىلەت، – ئەخالق دى انەت، ويۇلغاچقا،ق ش ئائىلىلەرنىڭ قۇرۇلمىغان ئۈ  تې  ىمۇبۇزۇلۇ
 بولسا ەرلەرئ ئايالالر، بەسلەشكەن قويغان، يولغا قىلغان، ئىجاد يوسۇنالرن -قائىدە يېۈ  بۇ مانا بولماقتا،

ىدۇر. يالن  ئەگەشىىىىكۈچ يدۇ، گىل تۈزى ئىللەتلەرن  بۇ تۇرۇپ، تۈزىمەي ئا ما  دەل تۈزەش بۇالرن  بول
 باشلىنىدۇ. تۈزەشتىن ئايالالرن 

 لىكسى ەسىدە قېتىملىك بىر (1999~1909) تەنتاۋى ئەل  ئىسالھاتچ  دىنى  ئۆلىما، مەشتۇر سۈرى ەلىك
 مەملىكەتلەرن  نۇرغۇن دۇن ادىك  كۆردۈم، ئۆمۈر يى  ئەللىك ھازىرغىچە مەن قى ى ، ئەي» دېگەن: مۇنداق
ن  نۇرغۇن كەزدى ، نالرن  يامان – ياخ نالرن  نۇرغۇن كۆردۈم. ئى  بۇ مەن ئۆتكۈزدۈم. تەجرىبەمدىن ئى

 ەسىىىتەتن سىىاڭا ھەم سىىۆزلەۋاتىمەن تۇرۇپ قىلى  چىقىش تەجىرىبەمن  يىللىق ئەللىك مېنىڭ گەپلىرىمن 
 مى ئاغ ى سىىىۆزلەپ توال ھەتتا كۈچىدۇق، كۆپ دەپ تۈزىتىمى  قىلىمى ، ئىسىىىالھ ئادەملەرن  قىلىتاتىمەن.

لدى، تابالرن  نۇرغۇن تا لدى، قوللىرىمى  يازدۇق، كى ىدى. قەلەملىرىمى  تا  تىمى تۈزى ئادەملەرن  بى  ئۇپر
 ىرب يەنە شىىەھەردىن بىر ھەتتا كېتىتاتىدۇ، كۆپى ى  بۇزۇلۇش ئەكسىىىچە ئادەملەردە كۈچىگەنسىىېرى دەپ

نىكىن جەننەتنىڭ ئادەملەر ئېقىتاتىدۇ، شەھەرگە سىچە تۇرۇپ، ئىكەنلىكىنىبىلى  نەدە ىڭئى  وزاخنىڭد ئەك
 ھايانىڭ -شىىىىەرم  بىتايالىق، يالىۈاچلىق، باش ئۇچۇقلۇق، كۆكرەك ئېتىتاتىدۇ، ئۆزىن  ئىنىىىىىكىگە
 نىجات سىىىۆزلەپ شىىىۇنچە بى  سىىىوزۇلماقتا، شىىىەھەرگە بىر يەنە شىىىەھەردىن بىر كەتكەنلىگ  كۆتۈرلۈپ

 ى ب بىلەمسىىىىەن، بۇن  نىمنىىىىقا، قىلمايمەن. ھەم گۇمان دەپ  ئېرىنىىىىىمى مۇۋەپپەقى ەتكە تاپالمىدۇق،
 ئەسل  ،قازىنالمىدۇق نەتىجە قىلى  دەۋەتلەرن  شۇنچە قىلى ، نەسىتەت شۇنچە دەپ تۈزىتىمى  ئادەملەرن 

 بى   ،ئىكەنمى تاپالمىغان ئىنىىىىىكن  كىرىدىغان ئىكەنمى ، تاپالمىغان يولن  كۆزىتىدىغان ئادەملەرن  بى 
 نىڭئۇ قەيەردە؟ يول كۆزىتىدىغان ئادەملەرن  يۈرۈپتۇق. ئۇرۇنۇپ كىرىنىىكە دېرى ىدىن كىرمەي ئىنىىىكتىن
ىڭ قەيەردە؟ ئىنىىىىك  ىڭ ئاچقۇچ  ئۇن ىدا كىمن  ئاخىرى ئىكەنمى ، يۈرگەن بىلمەي ئىكەنلىكىن  قول
 ولنىڭي غانتۈزىتىدى ئادەملەرن  ئىكەن، قولىدا ئايالالرنىڭ ئاچقۇچ  تۈزىتىنىىىىنىڭ ئادەملەرن  بىلدۇقك ،

 «باشلىنىدىكەن. ئايالالردىن بېكىت 
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 ،ئايدىۈالشىىتۇرۇپ ئېۈىمى دا تېخىچە ئەمە ، كۆرسىىىتىش ئەمەلى ەتتە بى  ھەقىقەتن  بۇ ئەپسىىۇ ،
- قى دېگەندەك «پەرزدۇر مۇسىىۇلمانغا ئايال-ئەر بىر ھەر قىلىش تەلەپ ئىلى » بېرەلمىدۇق. خۇالسىىىلەپ

 ېنىقئ دەسىىىىتۇرلىرىمى دا بۈيۈك تەلىماتالر تەربى ەلەشىىىىتەك ياخنىىىى  ،ئوقۇتۇش ئۆگىتىش، ئىلى  ئايالالرغا
 ئەسىرىدە: ئۆز ئالىملىرىمى  پەيالسوپ ھاجىپتەك خا  يۈسۈپ ئې تىلغان،

 
 ئوغۇل، – قى  كەب  ئاي ساڭا تۇغۇلسا (4504)

 بول. ئۆزۈڭال سەن تەربى ەچ  ئاڭا
 ئەدەپ، ھەم بىلى  ئۆگەت قى غا – ئوغۇل (4506)

 نەپ. دۇن الىق ئىكك  اڭائ بۇ بېرۇر
 

 ەقدىرىگەت مىللەتنىڭ تارىخىدا زامان يېقىنق  بولسىىىمۇ، قويۇلغان ئوتتۇرىغا ھالدا كەسىىكىن دېگىنىدەك
 خانوفۋەلى چوقان تارىخچ  قازاق مەشتۇر كەلدى. بېرىلمەي ئەھمى ەت تازا نۇقتىغا مۇھى  بۇ مۇناسىتەتلىك

 انلىرىداباي يازغاندىك  ھەققىدە ئۇيغۇرالر تەكنۈرۈشلىرىدە نبارغا ئېلى  شىنجاڭدا يىللىرى – 1859~1858
 ال ھ بۇالرنىڭ ئەمما تۇرىدۇ، چىقى  چېچەنلىك  كۆزلىرىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ يەردىك  بۇ» دېگەن: مۇنداق

 يازغان. دەپ «ئوقۇتمايدىكەن ئاياللىرىن  بۇالر چۈنك  خاراپكەن، بەك
 بولغان ەئىگ ئىمكانى ىتىگە ئوقۇش ئېلىش، ئىلى  ئايالالر-قى  بىلەن ئومۇملىنىىىىنىىى  مائارىپنىڭ ھازىر

 نومۇر يۇقىرى ئىمتىتاندا ئەمە ، يېتىلدۈرۈشىىىىن  پەزىلەت – ئەخالق ئادىمى لىك، ئەقىدە، بولسىىىىىمۇ،
 ۇشۇنداقم بېرەلمىدى،  ن كۈتكىنىمى بى گە مائارى  قىلغان ئۆلچەم ئۆتۈشنىال مەكتەپكە مەكتەپتىن ئېلىش،
 ەسىىلىدىمۇئ ئاشىىت . ھەسىىسىىىلەپ مۇھتاجلىقىمى  كۈتىدىغىنىمى ، يۈكلىگىنىمى ، ئائىلىگە بى نىڭ ئەھتالدا
 ۆزئ تەرەپن  ئۈچ ئىبارەت جەمئى ەتتىن مەكتەپ، ئائىلە، تەربى ە چۈنك  ئىدى. كېرەك بولۇشىىى  شىىىۇنداق
 ى،ئىد تەربى ەسىى  ئائىلە باسىىىدىغىن  تامغا ئۆچمە  ۋە چوڭقۇر ئەڭ ھاياتىغا ئىنسىىان ئالسىىىمۇ، ئىچىگە

 دە،ئەقى بەلگىلەنگەن، ئېنىق چىگرىسىىىى  ھارام – ھاالل بىلگەن، چوڭ ئائىلىن  ئەزەلدىن ئەجدادلىرىمى 
ىڭ بىلەن مۇھەببەت – مېتىر ئەخالق، – ئەدەپ قا مۇكەممەللىكىن  بىرلىكىن ، ئائىلىن ياپ غ رو قار  ان،چى
 دەئائىلى ئى لىغان، زامانغا – زامانن  تەربى ەلەپ، پەرزەنتلەرن  ياراملىق ىغان،ئۆچۈرمەيد ئى ىن  ئەجداد

  بى ئەنئەنىلىرىمى گە ئېسىىىى  بۇ ئەرزىگۈدەك قىلىنىىىقا ئۆرنەك ئوخنىىىىغان، ئايالغا – ئايال ئەرگە، – ئەر
 مە ،ئە ئاز مەسىىىىىلىلەر كۆرۈلۈۋاتقان تەربى ىمى دە ئائىلە بى نىڭ ھازىر قىاللىدۇق؟ ۋارىسىىىىلىق قانچىلىق
 ېنىىىنىڭي كۆپى ىنىى ، سىىانىنىڭ قىلغۇچىالرنىڭ ئىسىىتېمال چېكىملىك – ئىچىملىك قاقنىىايمى ، ھەممىمى 

سېرى ن ، بارغان ش ،كۆ ئايالالردا-قى  ئىللەتنىڭ بۇ سانالغان قىلمىش خا  ئەرلەرگە ھەتتا كىچىكلى  رۈلۈ
 ،كۆتىرىلى  ۋاپا – مېتىر ا،ھاي – شىىىەرم  ئۆرلىنىىى ، نىسىىىبىتىنىڭ ئاجرىنىىىىش بۇزۇقچىلىق، ئەخالق 

 ارتى ئ كەتكەنلىكىگە بۇزۇلۇپ جاھاننىڭ بى  كېتىنىىىىن  كېمى ى  تۇيغۇسىىىىنىڭ بەخت كىنىىىىلەردىك 
 ىۈغائۇن ئۈچۈن، ئادەم قورقۇنچاق بولسىىىمۇ، چارىسىى  خى  ئوتتۇز قىلىنىىنىڭ ھەل مەسىىىلىن  قويالمايمى ،

قان  ىتتىرىپالئ جەمئى ەتكە مەسىىىىئۇلى ەتن  بارلىق دەكبولغىنى «قېچىش» ئامال بىردىنبىر تاللىغان ۋە ياق
مايمى ، يال غا بى  قو ىدۇق، كوچى ى  جەمئى ەت بى ن  تۇغۇلم ىدى، چوڭ بېق ىڭ قىلم ى  كۆز بى ن  ئېچ
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 ن ،ئەخالق – ئەدەپ تەربى ەن ، تۇنج  قىلدۇق، ئائىلىدە سىىىۆزن  تۇنج  بى  بولدى، ئائىلە كۆرگىنىمى 
 مىرخې ئاشىىۇ ئالغان ئائىلىدىن ئالدۇق، نەسىىىتىتىدىن ئاتا پەرۋىنىى ، انائ ئائىلىدە، مۇھەببەتن  – مېتىر
 يۈزلەندۇق. ھاياتقا جەمئى ەتكە، ئاندىن بىلەن تەربى ە تۇرۇچ
بدان بىر باالم – مان جەمئى ەتتىك  بالىت ، ئو غا يا ى  بالىالر ى  ئارىلىنىىىى   ،كەتت بۇزۇلۇپ قېل

شۇنداق زادى چىقىرىتااليمىكىن، مەكتەپتىن ئاڭلىتالمىدۇق، گەپ قىلىپمۇ ھەرقانچە شى يەردە مۇ  غاندىكىنيا
 دېدى : شۇنداق ئانىغا قاقناۋاتقان دەپ -،

ىدە يەر – غان گۈزەللىككىال ۋە ياخنىىىىىلىق مۇتلەق يۈز  تاشىىىىق  ئەمە ، مەۋجۇت جەمئى ەت تول
سىر مۇئەي ەن ئادەمگە مۇھىتنىڭ ن  تە سىتى  ەگەرئ ەمە ،ئ ئامى  بىرلەمچ  ھەرگى  ئۇ ئەمما تەبىئى ، كۆر

 ۇرۇ د بىرمۇ كېتىنىى ، بۇزۇلۇپ ئادەم ھەممە ياشىىىغان جەمئى ەتتە بۇ بولسىىا، بولىدىغان ئې تقاندەك سىىى 
سلىق  ئادەم سىرىت بالىۈى دىك  جەمئى ەتنىڭ شۇك ،مەكتەپنىڭ، ھەقىقەت ئاچچىق لېكىن كېرەك، قالما  ە

 باال ىغاچقا،تارتالم يىلتى  قەلبىدە ىڭبالىن تەربى ىۈى  سىىى نىڭ كەلگەن. ئۈسىىتۈن تەسىىىرىۈى دىن سىىى نىڭ
 ئائىلە كەتكەن، توزۇپ مامكاپتەك بوراندىك  تەربى ەرىۈى  ئۇچراشىىىىقاندا، بىلەن خاھىش ناچار سىىىىىرتق 

 بالىالردا دەل رول  ئائىلىنىڭ باشىىلىنىدۇ، يەردىن مۇشىىۇ دەل مەغلۇبى ىت  غەلىبىسىىى اك  تەربى ىسىىىنىڭ
 ەلەپچانت ياسىىاشىىتا. پاسىىى  مەنىتى توغان، روھ  يوالتمايدىغان قىنيې ئۆزىگە تەسىىىرىن  يامان سىىىرتنىڭ

شق  بىلەن مۇھەببەت-مېتىر ئەقىدە، بەرگەن پەرزەنتلىرىگە ئائىلە سى  مۇھىتنىڭ تا سى پايدى  غالىب رىدىنتە
 غەلىبىس . ئانىنىڭ-ئاتا مۇۋەپپەقى ىت ، ئائىلىنىڭ بۇ مانا كېلىدۇ،

 ىلەنب ئانا ئائىلىدىن، بىلەن ئالدى سىىىەۋەبىن  مەسىىىىلىنىڭ ىرب ھەر جەمئى ىتىدىك  ئۇيغۇر بۈگۈنك 
 لىدىن،ئائى مۇكەممەل تۇرۇپ، تەربى ەلىمەي ئايالالرن  شۇنداق، كېلىدۇ، توغرا ئى دەشكە ئاتاتەربى ەسىدىن

 ى نىڭكەلگۈسىىىم ۋە بۈگۈنىمى  تۇرۇپ، تەربى لىمەي ئايالالرن  بولمايدۇ، ئاچقىل  سىىۆز ئەۋالدتىن ياراملىق
 بى گە ا،قويۇلغاند ئالدىمى غا ئايلىنى ، سىىوئالغا ئېغىر مەۋجۇتلۇق بولمايدۇ، ئاچقىل  بەتلىرىن  ەپلىكشىىەر

 ى گەب بەلك  ئەمە ، تەشتىقاتمۇ تۈزۈلگەن سۆزلەردىن دەبدەبىلىك ئەمە ، قاقناش -ئەيىبلەش كېرىك 
نانغا كۆزلىگەن نتە نى س  يېتى نن  قانداق بىلەن يول قاي سىتى  مېۈى  زۆرۈر ئەڭ ى گەب بۈگۈن ىش،بېر كۆر
 نچاقلىدى .يىغى نۇقتىغا بەش تۆۋەندىك  بېرىنن  ئېلى  قانداق تەربى ەسىن  ئايالالر – قى  بولۇۋاتقان
س  ئايالالر  شوئار، التىراقي تەقدىردىمۇ دې ىلگەن تېما، بېرىلمەيتاتقان ئەھمى ەت پەقەتال بى دە تەربى ە
سىگە گەپلەر چىرايلىق ناش لالپتى ياك  ۋە دۆۋى ستىراكىت بىلەن قاق شەنچىلەرگە ئابى  كەتكەن، تولۇپ چۈ
سقۇچالر قەدەم كونكرېت سىتى  با شۇنداق بېرىلمىگەن. كۆر  قى  رنۇقتىال بۇ قىلغان بايان مەن ئەھتالدا مۇ

 ئەمە . ئەجە  بېرەلىسە كۆرسىتى  نىنانن  توغرا بىر ئاياللىرىمى غا –
 

 تەربى ەس  نىنان-ئېتىقاد .1

 قاندەكئۇچ تېخنىكىنىڭ-پەن بېسىىىىلغان، خەۋەر مۇنداق سىىىانىغا بىر گې ىتىنىڭ قانۇنچىلىق جۇڭگو
 دېلوالر لىكمۇناسىتەت ئاالقىدار ۋاسىتىلىرىغا ئۇچۇر تېخنىكا،-پەن يۇقىرى جۇڭگودا ئەگىنى ، تەرەققى اتىغا

 تۆۋىن  ولۇپ،ب مەلۇماتلىق ىرىيۇق جىنايەتچىلەر ئاالھىدىلىك  بىرىنچ  دېلوالرنىڭ بۇ كۆپەيگەن، يىلسېرى
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 دىغانئويالندۇرى كىنىن  بۇ ئىكەن، ئىگە ئۇنتانىغا دوكتورلۇق يۇقىرى ئۇنتانىغا، باكالۋۇرلىق مەكتەپ ئالى 
 سىغما  ى ق ئىكەنلىك  بايلىق قىممەتلىك كۆتىرىدىغان يۇقىرى قەدرىن  زاتىنىڭ ئىنسان ئىلىمنىڭ مەسىلە،

سە – ئەقى  ئەمما ھەقىقەت، سانى ەت ئىلىمنىڭ ۋە تپارا سىلىلەرن  كەلگەن دۇچ ئىن نق ھەل مە  قادىر اقىلى
  ئاچقۇچ كېلىدىغان ما  ئۆزىگە قۇلۇپنىڭ ھەربىر ئەمەلى ەت، بولمايدىغان يۇمغىل  كۆز ئەمەسىىىىلىگىمۇ

 – غەم جىم  ئېچىلىدۇ، بىلەن ئۇنىڭ قەلبلەر جىم  بارك ، ئاچقۇچ بىر شىىىىۇنداق دۇن ادا ئەمما بولىدۇ.
شكۈالت بارچە تۈگەيدۇ، بىلەن ئۇنىڭ قايغۇ نىدۇ. بىلەن ئۇنىڭ مۈ سانلى سىمۇ ئۇ ئا  ادتۇر.ئېتىق توغرا بول
 قالمىغان ى باغلىن مەنپەئەتكە ئۆتكۈنچ  مۇساپىسىدىك  ئۆمۈر ھاياتال كۆكلىگەن يىلتى ىدىن ئېتىقاد پەقەت

 باشلىنىدۇ. ۇقتىدىنن مۇشۇ مانا قەدەم بىرىنچ  تەربى ىسىدىك  ئايال ھاياتتۇر، كامالەتلىك
سى  سى  قىلىدۇ، خى انەت ئامانەتكە ئايال ئېتىقاد س قىممەتلىك ئەڭ ئۈچۈن پۇل ئايال ئېتىقاد  ىلەرن نەر
 جازان  ۋە مۇكاپات ئايال ئېتىقادسىىى  بولىدۇ، مۇپتىال خارلىققا ئۈچۈن دۇن ا ئايال ئېتىقادسىىى  سىىېتىتېتىدۇ،

 ئايال قادسى ئېتى چۈشەنمەيدۇ، ئەجرىن  ۋە قىممىتىن  ېرىننىڭب قۇربان ۋە پىداكارلىق ئى دىگەچكە، نەقتىن
 ،پەرزەنتنىڭ بى  ئايالدىن ئېتىقادسىىىى  يوق، يەر بولمايدىغان بارسىىىا ئىش، بولمايدىغان قىلسىىىا ئۈچۈن

 تاپالمىغان  يول چىقىش ئەقىللىقتىنمۇ يۈكسىىىەك ئايالدىن ئېتىقادسىىىى  كۆرىمى ، تۈنلىرىن  قاراڭغۇ خەلقنىڭ
شن ، ئۆزىن  ئايالالرغا ئېتىقاد، مۇكەممەل كۆرىمى . خاراپلىقىن  نىڭجەمئى ەت شن ، سۆيۈ سانن ئ قەدىرلە  ىن

شن ، سارەت، – غەيرەت ساداقەت، – ۋاپا مۇھەببەت، – مېتىر سۆيۈ  سەمىمى لىكال ھىممەت، ئالى  جا
 تلىرىگەلەززە تى ەتمەنى چەكسىىىى  ھالقىتى  ماددى ەتتىن ئالدىدىك  كۆز ئۇالرن  تۈگىتى ، ئې گۈلۈكلەرن 

 ىۈسى ئۇن ئانا ئۇلۇغ ئايال، مەسئۇلى ەتچان قى ، ھايالىق شەرم  قىلغان ئارزۇ بى  پۈتۈڭك  چىن باشاليدۇ،
 كەلمەيدۇ. بارلىققا
ىدۇ نېمە ئوقۇتۇپ بالىن  بى » بى  غان «قىل يدى تا ھېچبىر دە تاب  ى الرن ق بىلەن گەپ قۇرۇق يوق كى
 تاشالپ ەكتەپكىالم قى الرن  ياك  قىلدۇق مەھرۇم قىلىنتىن ھېس قىممىتىن  ئېتىقادنىڭ ئۆگىنىنتىن، ئېلى 

  ەسىن تەربى پەزىلەت – ئەخالق ئەقىدە، ئادىمى لىك بېرەلمەيدىغان ھېچكى  بۆلەك ئانىدىن – ئاتا قويۇپ،
 قىلدۇق. كەم

 قېچى  ىگەئۈرۈمچ ئۆيدىن بىلەن دوسىىت  قى  قى نىڭ بىر ئاقسىىۇلۇق ياشىىلىق 13 ئۈندىداردا يېقىندا
-ئاتا ك ،كەتكەنلى قېچى  يەنە پايدىلىنى  پۇرسىىىەتتىن تۇتۇۋالغاندا دۆڭكۆۋرۈكتە تاغىسىىى  چىققانلىق ،
 بۇ دى ،قال كۆرۈپ ئېالنىن  ئى دەۋاتقانلىق جىددى  قى ىن  قىلى ، مۇراجىئەت تورغا يىغالپ ئانىسىىىىىنىڭ

 ئېلى  قى ىن  ياشىىلىق 16 ەھەردىنشىى مەلۇم شىىىنجاڭدىك  جەنۇبى  ئىلگىرى يى  ئىكك  ئېسىىىمگە مېنىڭ
 مېنىڭ بۇ ئىدى: دېگەن شىىۇنداق تۇرۇپ يىغالپ ئايال ئۇ سىىالدى، ئانىن  بىر كەلگەن سىىوراپ مەسىىلىتەت

 مەكتەپن  ئال  ئىككىمى  ھەر ئايال – ئەر ياخنىىىى ، بەك ئەھتالىمى  ئىقتىسىىىىادى بى نىڭ قى ى ، چوڭ
شۇ پۈتتۈرگەن. شقا 14 قى ى  مۇ  بېرى ، يەرگە خالىغان كۆڭلۈم ھالدا خاتىرجەم داقشۇن مەن كىرگۈچە يا

 لەنبى ئوغۇل بىر چوڭ ئۆزىدىن قى ى  يىل  شىىۇ ئىدى ، ياشىىىغان كۆلۈپ ئويناپ قالماي ئولتۇرۇشىىتىن چاي
شالىرى  ئويۇن كۈلكەم، مېنىڭ بۇيان شۇندىن كەتت ، قېچى   ى،قۇرىمىد ياش كۆزۈمدىن توختىدى، تاما
 الپسو ئۆيگە تېپى  ئاخىرى بولدى، يەر يۈزۈم ئىچىدە جامائەت – ئەل ىدۇق.تاپالم ئى دەپ تەرەپتىن ھەر

 ەپد ئۆلۈۋالىمەن، قىلمىسىىام توي بىلەن باال ئاشىىۇ كەلسىىەك تېپى  يەنە كەتت . قېچى  يەنە قويسىىاق،
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 ى ھەسىىرىت ئاغرىقى ، يۈرەك بۇ قويدۇق. قىلى  تويىن  قى ىمنىڭ ياشىىلىق 14 ئامالسىىى  ئاخىرى قورقۇتۇپ،
 كۈندە ىكك ئ باال ھېلىق  ئولتۇردى، كىلى  ئۆيگە ئاجرىنى  تۇتۇپال ئۆي يى  بىر تۇرسا، بېسىلماي  تېخ
ى ، دەپ يارىنىىىىىمەن بىر ىدى. ئاراملىق بى گە يولالپ ئۇچۇر كلىتېل  تۇرسىىىىىاق يىراق كۆزدىن بەرم

نىراق چىقتۇق، يەرگە بۇ دەپ قوتۇلىمى مىن سى  بىرەر ياخ سەم ،بىرەي يەرگە ئۆگىتىدىغان كە  گىرى  ،دې
 گىرى  ېنىقق بىلەن كۆينەك قىسىقا ياپقان ئاران يوتىسىىن  سىەپسىالدى . قى غا دەيدۇ. ئۆگىنىمەن قىلىنىن 

 كۆرۈنەتت . چوڭ خېلىال يېنىدىن ئەسل  قىلىتالغان،
 تەربى ەن  زۆرۈر ئەڭ پەرزەنتىگە ئۇالرنىڭ ئاغرىتىش ئىچ بۇ ئەمما ئاغرىدى، ئىچى  ئانىغا ئىكك  ھەر

س  شەيتاننىڭ قى لىرىن  لمىگەن،بېرە سى ستە  – ى زەتئ قوغداپ، ئې ىتقۇلىرىدىن رەڭگارەڭ ھاياتنىڭ ۋە ۋە
ىك، قا بەختى ار ھۆرمەتل يات غان ئىگە ھا تالىقىن  قىاللمى مايتت . خا پال غان مەن بۇ يا  ىچىككىنەك يولۇقتۇر
 ۆڭۈلك ئى دەپ، ئەركىنلىك ر،قى ال چىقىتاتقان تاپتىن كى ىنى ، سىىەررەڭ – ھەررەڭ ئەتراپىمى دا مىسىىال.
 كۆيسىىىمۇ،  تىلىمى دې ىنىىتىن تۇرۇپتۇ. تولۇپ ئايالالر ئېتىتاتقان ئۆزىن  سىىىرتىغا ئائىلىنىڭ ئى دەپ خۇشىى 

 غانقىلىدى مۇالزىمەت تانسىىىىخانىلىرىدا مېتمانخانا، ئىچكىرىنىڭ ئاتالپ، شىىىەھەر ئېنىىىى ، دى ارىمى دىن
نە نۇن ئەمە . ئاز ئايالالر پاھى سالر،جەمئى ەت سخولوگالر، ا سالر، پى نۇنا سالر قانۇن نۇنا  ىرىق يۇق مائارىپ

سىلەرن  ن  تەھلى  نۇقتىالردىن تۈرلۈك بەلكى  ھادى شۇمچە بۇ ئەمما مۇمكىن. قىلى  ەقىقەتھ سەۋەبلەر، قو
 ەلەيدىغانبېر كۆرسىىىىتى  يۈزىن  بىر يەنە ھاياتنىڭ ئاياللىرىمى غا يىلتى ى مۇسىىىىبەتلىرىمى نىڭ شىىىۇك ،
 ۇن ئ بىلەن ھىىايىىاتىمى  بىلەن، ئەمەلى ىتىمى  بىلەن، سىىىىۆزىمى  تىكلى ەلمىگەنلىكىمى دە،  ئەقىىىدىن

 سىۈدۈرەلمىگەنلىكىمى دە.
 

 تەربى ەس  مەجبۇرى ەت – مەسئۇلى ەت .2

 

نىش يەر سادى ۋە شارىلى  نلەرن ئۆزگىرى بولمىغان ئاز شەكلىمى گە تۇرمۇش بى نىڭ تەرەققى ات ئىقتى
ى  لدى. ئېل يالال كە ىڭئا مائى  تۈرلۈك ئوخنىىىىاش ئەرلەرگە ئوقۇش، مەكتەپلەردە رن  خى مەتلەرگە ئىجتى

 ۋە كەسىىى  نبىلە بۇنىڭ قويۇقالشىىت . ئاالقىسىى  بولغان بىلەن سىىىرت كېۈى ى ، ئىمكانى ىت  قاتنىنىىىش
 رئايالال ئاجى الشىىقان ئېۈ  مەسىىئۇلى ەت بولغان پەرزەنتكە ۋە ئائىلە قويغان، ئورۇنغا مۇھى  ئەڭ خى مەتن 
نكە ئارىمى دا شلىدى. كۆپى ى شىدىغان، ئىچ  چارچايدىغان، – ھېرى  ئائىلىدە ئايالالر با سى پۇ  نىڭبالى
 غانن توشىىىىمى يەتتىگىمۇ يەسىىىىلىگە، بولغانن  چىققۇدەك ئايىغ  ئۈچۈن قۇتۇلۇش جاپالىرىدىن تۈگىمە 
سىنى  تاپىدىغان، ئارام بېرى  سىنىپقا تەي ارلىق ئالدىراپ سا، سىرتقا جابدۇنۇپ، – يا سا ايغاچ چىق  بار
شقىچە شاللىنىدىغان روھلىنى  با سخىكا نورمال غەيرى خۇ  اماني ھەممىدىن قالدى. ئاۋۇپ ئاياللىرىمى دا پى
 اشىىالپ،ت ئائىلىسىىىن  تونۇشىىتۇرۇلدى. سىىۈپىتىدە ئەھتال ئىجابى  قىلمىش نورمالسىىى  مۇشىىۇنداق بولغىن 
 ئىجتىمائى  ئاكتى  ئالدى. ئورۇن مۇنبەرلىرىدىن شىىەرەپ رئايالال ئاتىتەتكەن خى مەتكە كەسىىىپكە، ئۆزىن 

 كېسىىىىەل ،قويۇپ ئۆيدە ئېرىن  قالغان بولۇپ پالەچ ئايالنىڭ بىر تونۇلغان جەمئى ەتتە بىلەن پائالى ەتلىرى
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 بىرسىى  ماڭا يۈرىدىغانلىقىن  تاالدا دەپ يېغىن بۇ پائالى ەت، ئۇ كۈنبوي  يالالپ، خى مەتچىسىى  كۆتۈش
 ەرزەنتپ ئائىلە، تىلىتې وردا ، رادى و بولۇپ، ئۈلگىس  ئانىالرنىڭ ئايال شۇ ھالبۇك  ئىدى. ەنبەرگ ئې تى 

 يۈرەتت . سۆزلەپ ھەققىدە تەربى ەس 
 ىن رول ئۆز بۇزۇلۇشىىىى  جەمئى ەتنىڭ باشىىىىلىنىدۇ. بۇزۇقلۇقىدىن جەمئى ەتنىڭ خارابلىق  دۆلەتنىڭ

 باش  ەتتىنمەجبۇرى ئانىلىق ۋە ئاياللىق ئىللىت  لىنىڭئائى باشىىىلىنىدۇ. كۆپى ىنىىىىدىن ئائىلىنىڭ يوقاتقان
 ن ئەر ئىنسىىىابسىىىى  ئايال قىلغان ئادا جايىدا ۋە تونۇغان ھەققىن  ئەرنىڭ باشىىىلىنىدۇ. ئايالدىن تارتقان

ىدىن ى  كوچ ى  تارت ىڭ ئەكىر يدۇ. تۈۋرۈكىگە بېجىرى  ئائىلىن ندۇراال غا بۇرچىن  ئانىلىق ئايال  ۋايى
سا  ئايال يەتكۈزەلىگەن  ەتىنىگەۋ ئۆز پەرزەنتلەرن  بىلىملىك شىجائەتلىك، – غەيرەت دى انەتلىك، – ئىن

يال ئېتەلەيدۇ. تەقدى  تا بوالمدۇ؟ مۇۋەپپەقى ەت ۋە مەقام  ئۇلۇغلۇق ئارتۇق بۇنىۈدىن ئۈچۈن ئا يات  ھا
 وخنىىاشئ ە،ئەھمى ەتت قىممەتتە، مۇھىملىقىتا، بۇالر ئەمما بولىدۇ. ئىنىىالر نۇرغۇن تېگىنىىلىك قىلىنىىقا
 رەتكە بويىچە دەرىجىسىىىى  مۇھىملىق ئىنىىىىالرن  دەل ئادەم قازانغان مۇۋەپپەقى ەت ئەمە . دەرىجىدە
شتا، زۆرۈرن  ئەڭ تۇرغۇزۇپ نن  تى ى  كەينىگە تۆۋەنرەكىن  ئۇنىۈدىن با  ەگەرئ ئادەمدۇر. بىلگەن بېجىرى
 اتۇرۇشىىق ئورۇندا بىرىنچ  لسىىا،ئۆتۈۋا ئالدىغان ئۈچىنچىسىىىنىڭ ئورۇندىكىسىى  تۆتىنچ  قىلماي ئۇنداق

 بىرىن – بىر يۈرگەن. يۈرگىنىمى  سىىۆرىلى  تاپالماي راۋاج قالسىىا، ئۆتۈپ كەينىگە ھەممىنىڭ تېگىنىىلىك 
 مەجبۇرى ىت  انقىلىنغ تەقسىىى  يارىتىلىنىىتا ئايالنىڭ بىلەن ئەر قىلغان ئىگە تاكامۇللۇققا ھاياتن  تولۇقالپ،

 اتەقسىىىىىماتت بۇ كەلگەن ما  ئاجايى  ئاالھىدىلىكىگە خاراكتېر ۋە لىكفى ولوگى ە ئايالنىڭ ۋە ئەر بار.
  ،شىىۇك ھەقىقەت ئەمە . مۇمكىن بولۇشىىىمۇ باشىىقىچە بۇنىڭ قارىسىىىۈى  تۇرىدۇ. ھېكمەتچاقناپ ئىالھ 

 دۇ.ئۆزگەرمەي ۋەزىپىسىىىى  مۇقەددە  ئانىلىقتەك ۋە ئاياللىق ئايالنىڭ تەرەققى قىلسىىىىۇن، قانچە جەمئى ەت
 ىپ كات باش نىڭ ت د   تۇرىدۇ. ئۈسىىتۈن كەسىىىپتىن ھەرقانداق تۆھپىسىى  ۋە قىممىت  ئۇنىڭ شىىۇنداقال

 چدۇ خىرىسىىىىقا خىلمۇخى  تۇرۇپ، دۇن ادا ئۆزگىرىتاتقان بى  ئې تقاندا، بۇيىچە سىىىىۆزى كىموننىڭ بان
 ئايالالر دۇ.رمەيئۆزگە رول  مۇھى  تەربى ەلەشىىتىك  بېقى  ئەۋالدالرن  ۋە ئائىلە ئانىنىڭ لېكىن كېلىتاتىمى .
سى  سى  مۇنا سا، بىلەن كە سە ئىلى  ئۈچۈن ئىگىلەش پۇختا ئۇن  شۇغۇلالن  ەرتش ئەمما بولىدۇ، ئۆگەن
 ئۇنداق كېرەك. بولماسىىلىق  ھېسىىابىغا قىلىتېتىش زايە تەربى ەسىىىن  پەرزەنت بەخت ، ئائىلە بۇ شىىۇك ،

 ئۇن  ەن،بىلگ شىىەرەپ ئال  ئانىلىقن  ۋە قئاياللى ھېسىىابلىنىدۇ. خاتالىق چوڭ ناھايىت  بۇ بولمايدىكەن،
تا يات ىڭ ۋە بەخت  ئېرىنىىىىكەن ھا غان ئۆلچىم  مۇۋەپپەقى ىتىن يالالر قىاللى  ەۋ بەرىكەت يەردە كۆپ ئا

ىك ىدۇ. قارار خاتىرجەمل نداق تاپ ىك جەمئى ەت ئۇ ناق ۋە پەزىلەتل ىدۇ، جەمئى ەت ئى نداق بول  ئائىلە ئۇ
 ىدۇ.بول ئائىلە پارلىغان شولىلىرى بەخت

 ئۆلۈم، بار، كۈلپەت ئۈچ بېنىىىدا ئىنسىىان» دېگەن: مۇنداق سىىوخۇمۇلىنىسىىك  پېداگوك رۇسىىى ەلىك
 تلەردىنپەرزەن يامان بىراق قۇتۇاللمايدۇ. قېچى  ھېچكى  ئۆلۈمدىن ۋە قېرىلىق پەرزەنت. يامان ۋە قېرىلىق

 ى انز سىىىودىدا بىرى .كۆپ تۈرى مەغلۇبى ەتنىڭ ھاياتتا «مۇمكىن. سىىىاقلىنىش بىلەن تەربى ە ياخنىىى 
 تۇرمۇشىىتا نىڭبىرى يەنە قازىنالمايدۇ، نەتىجە ھېچبىر كەسىىىپتە بىرى بوشىىىتىلىدۇ. ئىنىىتىن بىرى تارتىدۇ،
 يول بىر اباشىىىق بولىدىغان، تولۇقلىغىل  ئورنىن  ھەممىسىىى  بۇالرنىڭ نەزىرىمدە مېنىڭ چىقمايدۇ. تەلى  

 رۇقيو ئۆرتىتېتىدىغان، باغرىمى ن  – يۈرەك ى نىڭب ئەمما ئىنىىىىالر، بولىدىغان تاپقىل  يول ئى دىسىىىىە
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 تولىمۇ ايدىغانبولم باشلىغىل  قايتىدىن تولدۇرغىل ، ئورنىن  قىلىدىغان، مەھكۇم قاراڭغۇلۇققا كۈنلىرىمى ن 
 ناكە  يارامسىىىى ، مەغلۇبى ەت. تەربى ەسىىىىدىك  پەرزەنت بولسىىىىمۇ ئۇ بار. مەغلۇبى ەت بىر ئەلەملىك
  ئەتنىڭ:جاما – ئەل يەنە ئانا -ئاتا شۇ بەلك  تۈگىمەيدۇ، بىلەن ئازاب  ئانىنىڭ – ئاتا خاپىلىق  بالىنىڭ

سىت ۋاي بولغى تىڭ؟ بولغان چوڭ نەدىمۇ»  ۇچارد لەنەتلەرگە دېگەندەك «ئاناڭغا! – ئاتا باققان سېن  ئى
 لەرنىڭمەسىىىلى جىددى  بولمايدىغان ئويالنمىسىىاق ئەسىىتايىدى  بى  نۆۋەتتە تەربى ەسىى  پەرزەنت بولىدۇ.
 ۇتۇشىىىىتىنتون ئېنىق ئېغىرلىقىن  ۋە بۈيۈكلۈك  مەسىىىىئۇلى ەتنىڭ ئانىلىق ئاياللىرىمى غا ئاۋۋال بۇن  بىرى.

 كېلىدۇ. توغرا باشالشقا
 تىلەيدىغان پاناھ داۋاملىق ۋە قورقىدىغان ئەڭ مېنىڭ» ئىدى: دېگەن مۇنداق ماڭا ئايال سىىىىالى  بىر

 قورقىمەن، ەڭئ بولۇشىىتىن مەغلۇپ تەربى ەلەشىىتە بالىلىرىمن  مەن سىىى ؟بىلەم ئىكەنلىكىن  نېمە ئىنىىىمنىڭ
 ىلكىمدىك ئ زېتنىمن ، ۋاقتىمن ، ياشىىىلىقىمن ، تۇغقان، تۇرۇپ قويۇپ ئېلى  يېنىمغا جېنىمن  ئۈچۈن مەن

 ولۇپب يارامسىىىى  بالىلىرىمنىڭ بېقىتاتقان تۇرۇپ خورىتى  نەرسىىىەمن  جىم  بولىدىغان ئەتكىل  سىىىەرپ
 اشب ئى دىنىمەن. توختىماي ھەققىدە تەربى ە ياخنىىى  مەن شىىىۇڭا يوق. ئىش قورقۇنچلۇق ىنقېلىنىىىىد

ىڭ قاتتۇرىمەن. نداق ئارىمى دا «ئۆتكۈزىمەن. بىللە بىلەن بالىلىرى  قىسىىىىمىن  كۆپ ۋاقتىمن  مۇشىىىىۇ
 ئولتۇرۇش، – چاي تۆكۈن، – توي كەلگەندەك ئاز خى مەت باردۇ؟ قانچىسىىىى  ئانىدىن دې ەلەيدىغان

 ئەمما ك.كىتىگلى ئىگىلەپ ۋاقتىن  قىسىىىى  كۆپ ئاياللىرىمى نىڭ دېگەنلەر چۆگىلەش بازار ەمگەرچىلىك،ئاد
نكەن بۇالردىن شاللىق، يوق تايىن  ئېرى سىدە خۇ سى  ھۇزۇركەلگۈ  امچەت بىر تۆككەن ئۈچۈن پەرزەنت يارام
شقىمۇ ساباليدىغان تۈزۈك خېل  مەن بواللمايدۇ. دال يا سىدائار گەپ ئانا بىر ھې شلىق سەككى  ى  13 ەۋ يا
 مېنىڭ ،ئې تى  بارغانلىقىن  ئېلى  كۇلۇبىغا ئۈزۈش سىىىۇ ئۈچۈن كېلىش ئوينىتى  قى ىن  ئىكك  ياشىىىلىق

 ەكۆلچەكت بىر بىلەن ئايالالر چۆمۈلىدۇ، نېرىراقتا سىىەل ئەرلەر قورقماڭ، ۋاي، قاراپ: كۆزۈمگە چەكچەيگەن
 يۈرۈۋالغانلىق ، بىلەن ئوغۇل بىر قى ىنىڭ ياشىىىىلىق 13 ڭاما كې ىنال كۈندىن ئاز ئىدى. دېگەن ئەمە ،
 باال شىىىۇ ەيەن ئاڭلىماي، گەپ ئۇرسىىىىمۇ دادىسىىى  مەن، تىقىتېتى ، كومپ ۇتېرن  تارتىتېلى ، تېلېفونىن 

 ەدەپئ ھايا،– شەرم  ئەجەپلەنمىدى . بەردى. دادالپ يۈرگەنلىكىدىن سۆرىنى  ئالدىدىمۇ ئۆينىڭ بىلەن
 يۈرىدىغان ەكدېگۈد يالىۈاچ ئايالالر – ئەر سېلى ، كەينىگە قى لىرىن  ئانا تېگىنلىك ەئۆگىتىنك ئەخالق –

 بوالتت . شۇنداق ئەلتەتتە نەتىجىس  ئاپارغاننىڭ يەرلەرگە
 ۇرلۇقن ھاياتىمى ، بەختلىك بى نىڭ تەربى ە ياخنىىىى  كەلگۈسىىىىىمى ، ھاياتىمى ، بى نىڭ بالىلىرىمى 
سىمى . س بولغ تەربى ە يامان كەلگۈ شلىرىمى ، كۆز ئەلەملىرىمى ، – قايغۇ ۇ شقىالرب ئالدىدىك ، ۋەتەن يا  ا
 بۇرۇچ بىرىنچ  ۋە مۇھى  ئەڭ مى انىدا ھايات ئاياللىرىمى نىڭ بولغىنى ، دېمەكچ  خاتالىقىمى . ئالدىدىك 
 بولسۇن. ئانىلىق ۋە ئاياللىق

ياللىرىمى  غا ئا يال غان ئا ىڭھ بەخت ۋە مەرتىتە ھۆرمەت، -ئى زەت بول  دى انەت ۋە ھاالللىق ۇزۇرىن
 زەنتپەر تەربى ەلىگەن قىلى  بولغۇدەك مەمنۇن ۋەتەن – ئەل ئائىلە، چىقالىغان قۇرۇپ قىلى  بۆشىىىىۈك 

سى جىم  ئۈچۈن يىتىش مەقامىغا ئۇلۇغلۇق شۇ ۋە يەتسۇن چۈشىنى  بولىدىغانلىقىن  بىلەن  سەرپ سىن نەر
 ئەتسۇن.
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 تەربى ەس  ئوقۇش كىتا  .3

 

س ، نېئمەتلىرىنىڭ شېرىن ۋە جۇاللىق ئەڭ ھاياتنىڭ __ كىتا  سانى ەت بىر  ئۇلۇغ ڭمەدەنى ىتىنى ئىن
س . سۇل  تەپەككۇر ۋە بىلى  ئادەمنىڭ بىر خەزىنى ش كىتا  دەرىجىدە قانچىلىك ئادەمنىڭ شۇ ئۇ  ىغائوقۇ

ناش شۇنىۈغا بولىدۇ. باغلىق سىمۇ مىللەتنىڭ بىر ئوخ ن مىللەت شۇ دەرىجىدە زور خېل  ساپا  ىلىرىنىڭكى
 ھايات  لدە مىللەتلەر ھېرىس ئوقۇشقا كىتا  باقساق قاراپ بولىدۇ. مۇناسىتەتلىك ئەھتالىغا ئوقۇش كىتا 
غان، ئۇرغۇپ كۈچ  قابەت تۇر قايمى . ئىكەنلىكىن  مىللەتلەر كۈچلۈك ئېۈ  رى ى  يىل  -2011 باي  ئېل

 ەلۇمم ئىسىىتاتىسىىكىدىن ھەققىدىك  ىت نىسىىب ئوقۇش كىتا  دۆلەتلەرنىڭ ھەرقايسىى  دۇن ادىك  بېرىلغان
شىچە، سا  ئوتتۇرا يىلىغا يەھۇدى الر بولۇ سالر پارچە، 64 بىلەن ھې  پارچە، 50 پارچە،ئامېرىكىلىقالر 55 رۇ

 بىلەن ھېسىىا  ئوتتۇرا ئايالالر فىرانسىىى ەدە ئوقۇيدىكەن. كىتا  پارچە 11 كۇرى ەلىكلەر پارچە، 40 ياپونالر
 ئوقويدىكەن. كىتا  پارچە 2.8 بولسىىا جۇڭگولىقالر ئوقۇيدىكەن. كىتا  پارچە 9 ئەرلەر پارچە، 12 يىلىغا

 ۇنج ت پەرزەنتنىڭ قىلغۇچ ، ئىدارە ئائىلىن  قانچىلىكتۇ؟ نىسىىىبىت  ئوقۇش كىتا  ئۇيغۇرالرنىڭ ئەمىسىىىە
 قلىسىىىىان ئېنىق توغرۇلۇق بۇ قولىمى دا ئەھتالىچۇ؟ ئوقۇش كىتا  ئاياللىرىنىڭ ئۇيغۇر بولغان ئۇسىىىىتازى
 ئايان. ھەممىمى گە قىلىدىغانلىق  غەش كۆڭۈلن  جاۋابنىڭ بولمىسىمۇ، مەلۇمات

 نكىنىىىدى باشىىقۇرۇش ئەلن  ئوخنىىايدۇ. قىلغانغا ئىدارە ئەلن  بىر خۇددى قىلىنىىمۇ ئىدارە ئائىلىن 
 ىندئايال ئائىلىمۇ قىلسىىا، تەلەپ سىىەۋرچانلىق ۋە تەدبىر – چارە پاراسىىەت،- ئەقى  ئىلى ، چوڭقۇر قانچە

 ۇنداقب قىلىدۇ. تەلەپ بولۇشىىن  سىىەۋرچان ئەسىىتايىدى ، ئىنىىتا ھەر بولۇشىىن ، پاراسىىەتلىك بىلىملىك،
  ،ئۆگىنى ئۈزلۈكسى  تۇرۇش ، ئوقۇپ كىتا  ھەرۋاقىت ئايالنىڭ پەقەت ئۇ چۈشمەيدۇ. ئاسماندىن پاراسەت
 ەۋ ئاياللىق ئۇ شىىىۇندىال كېلىدۇ. تۇرۇشىىىىدىن مۇكەممەللەشىىىتۈرۈپ يېۈىالپ، تولۇقالپ، داۋاملىق ئۆزىن 
 نىڭمەن ىللىرى ئۆگىنىش مائارىپ  مەكتەپ قىالاليدۇ. ئادا رەۋىنىىىىتە ياخنىىىى  ئەڭ مەجبۇرى ىتىن  ئانىلىق
 چەكلىك ايىت ناھ ئۆگىتىدىغىن  ئادەمگە بىر مەكتەپنىڭ تۈپەيل  چەكلىمىس  ۋاقىت ھالقىس . بىر پەقەتال
 شۇنداق تېخىمۇ ئۈچۈن ئايالالر داۋاملىنىدۇ، بۇي  ئۆمۈر ئۇ جەريان، مەڭگۈلۈك ئۇ ئۆگىنىش ئەمما بولىدۇ،
 ئىبن  (1940~1888) ئىسىىىالھاتچ  رەھبىرى، مەشىىىتۇر ھەرىكىتىنىڭ ئازادلىق ئالجىرى ە كېرەك. بولۇشىىى 
 دۇ.بولى ئۆگەتكەن ئادەمگە بىر پەقەت ئۇ ئۆگىتىدىكەن، ئىلى  ئەرگە بىر كىمك » دېگەن: مۇنداق بادىس
 «بولىدۇ. ئۆگەتكەن قەۋمگە بىر ئۇ ئۆگىتىدىكەن، ئىلى  ائايالغ بىر كىمك 

 ىدۇر.مەكتىت پەرزەنتنىڭ قەلب  ئانىنىڭ ھېكمەت.– ئىلى  ئوزۇق  روھنىڭ بولسا، تائام ئوزۇق  تەننىڭ
  ەن تەربى ياخنىىى  ئەڭ پەرزەنتكە زى اسىىى  مەرىپەت – ئىلى  ئۇرغۇغان قەلبىدىن ئانىنىڭ ھېرىس كىتابقا
يا ئۇنىڭ بېرى ، ى  ئۆتۈپ، ئاي يورىتىدۇ. يوللىرىن  تھا غا ئۆتۈپ ي تا  قولى غان كى يدى ما  ىڭئانىن ئال
 يارىمايدۇ. سېلىنقا يولغا توغرا پەرزەنتىن  نە يورۇتۇشقا، ئۆزىن  نە بولۇپ، قورۇق – قۇپ قەلب 

 قئوقۇماسىىىلى كىتا  ھەتتاك  ئېغىر. ھەقىقەتەن مەسىىىىلىسىىى  ئوقۇماسىىىلىق كىتا  ئاياللىرىدا ئۇيغۇر
سۇن، بارالر ساۋات  ئاران مەيل  كەتكەن. ئايلىنى  ئادەتكە س  مائارى  ئال  ياك  بول  ەركۆرگەنل تەربى ە

 ئۇنتان ، تەلىپ  خى مەت اقباقسىى قاراپ كۆرەلمەيمى . ئىنىىتى اقن  بولغان كىتابقا ئايالالردا بى  بولسىىۇن،
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 بەك ئايالالر ئوقۇيدىغان كىتا  ئۈچۈن كامالەت ئىنسىىىانى  ئۈچۈن، مەۋجۇتلۇق ئەمە ، ئۈچۈن ئېتتى اج 
ىدىغىن  يېرى  بەكمۇ كۆڭلۈمى ن  ئاز. يالالر قىل ىدا ئا تابتىن بىلەن ئىلى  سىىىىورۇن  –ەپگ جىم  بۆلەك كى

نقانېم كۆپ. بەك ئولتۇرۇشالر – چاي مىللەتلەردە ۈچلۈكك ئېۈ  جامائەتچىلىك بى دەك بولىنىدۇ. سۆزلەر  ى
 ىغا،سىىورۇن ئىلى  سىىورونلىرىمى ن  يوق ئىش باشىىقا پاراڭدىن بىتۇدە ئىچىش، – يەپ مۇشىىۇ بولمىسىىا ھېچ

 ەشتەربى ەل پەرزەنت سىىىورۇنغا، قىلىدىغان مۇالھى ە قىلىنىىىىدىغان، تەۋسىىىى ە ئۆزئارا كىتابالرن  ياخنىىى 
 ەرن تەجرىبىل ئۇسۇل، -چارە ياخن  كىتا ، ياخن  ھەقتىك  بۇ ئالماشتۇرىدىغان، ىرپىك ئۆزئارا ھەققىدە

 وقۇماسلىقىدائ كىتا  ئاياللىرىنىڭ ئۇيغۇر قىلىنىمچە، ھېس مېنىڭ ئايالندۇرمايمى ؟ سورۇنغا تونۇشتۇرىدىغان
ش  سەۋە  تۈرلۈك ئىكك  مۇنداق شنىڭ كىتا  بىرىنچ ؛ مۇمكىن. بولۇ  ۇنىڭئ مىت ،قىم ئەھمى ىت ، ئوقۇ
سىتىدىغان جەمئى ەتكە ۋە شەخس سلىك. تونۇپ قۇدرىتىن  – كۈچ كۆر شقائ كىتا  ئىككىچ ؛ يېتەلمە  وقۇ

 ۋە شىىىىارائىت – شىىىىەرت مۇھىت، ئىجتىمائى  قولاليدىغان، بولىدىغان، تۈرتكە رىغبەتلەندۈرىدىغان،
 شىىەھىرىدىك  ئۈرۈمچ  اچېغىمد مەكتەپتىك  باشىىالنغۇچ مەن بولماسىىلىق . كۈچنىڭ رىغبەتلەندۈرگۈچ 

 ۈلۈپئۆتكۈز دائى  مۇسىىابىقىلىرى سىىۆزلەش نۇتۇق يې ىش، ماقالە ئوقۇش، كىتا  ئارا مەكتەپلەر باشىىالنغۇچ
قالىلەرن  يازغان ئۆزىمى  بىلەن ئىنىىىىتى اق زور بى  تۇراتت .  ى ،قىل دېكالماتسىىىىى ە جانلىق ئۆزىمى  ما
 ەسىىلەپتىالد بالىالرن  رىغبەت ئاشىىۇنداق بولغان تابقاكى ئويلىسىىام تالىنىىاتتۇق. ئىككىنچىلىكن  بىرىنچ ،
 باغاليدىكەن. كىتابقا

سى ەلىك سك  لونا رۇ سقاتا نېمىگىمۇ ئادەم ساۋاتلىق ئوقۇمايدىغان كىتا » دېگەن: مۇنداق چار  ر؛ئە
سى لىققا تەكرار يەنە ئادەم بۇنداق سلىقن  كىتا  ھەقىقەتەن «مەھكۇمدۇر. ساۋات سى لىقن ئۇقۇما  ىڭساۋات
 ھەقلىقمى . دې ىنكە تۈرى بىر يەنە

يالالر تا  ئۈچۈن بىلىش دۇن ان  ۋە ئۆزىن  ئا ىت كېرەك. ئوقۇش كى  باغالپ ئۆزىگە ئەرن  ھەرۋاق
غان ىدى ىك، تۇر ىك پاراسىىىىەتل تا  ئۈچۈن بولۇش خوتۇن مېتىرل نت ياراملىق كېرەك. ئوقۇش كى  پەرزە
تا  ئۈچۈن تەربى ەلەش غاق بەخت ئائىلىن  كېرەك. ئوقۇش كى غانى تا  ئۈچۈن ئايالندۇرۇش ور  ئوقۇش كى

 ەيرىسىى ھۈج تىرىك جەمئى ەتنىڭ قۇشىىااليدىغان، ھەسىىسىىە كىنىىىلىك بىر تەرەققى اتقا ئىجتىمائى  كېرەك.
 مىۈالپ بولغان ئوقۇشىىىىقا كىتا  يازسىىىىاق تەرى دە مۇشىىىىۇ ئەگەر كېرەك. ئوقۇش كىتا  ئۈچۈن بولۇش

 الالپت دوسىىتن  خۇددى شىىۇڭا قىممەتلىك. تولىمۇ ۋە ەكلىكچ ۋاقت  ئايالنىڭ مۇمكىن. يې ىش ئېتتى اجن 
 لىكتېگىنىى تەكىتلەشىىكە ئوقۇشىىمۇ كىتابالرن  مەزمۇندىك  قايسىى  ئوقۇش، تالالپ كىتابن  تۇتقاندەك،
 لىمەن.بو ئې تقان يالغان دېسىىەم ئوقۇمايدۇ كىتا  ئۇالرن  تونۇيمەن. ئايالالرن  قىسىىى  بىر مەن مەسىىىلە.

سى  ئۈنۈم – مەنپەئەت ېچبىرھ ئوقۇغاندىن بىراق سلىقتا ھا  چۈنك  باراۋەر. ئوقۇمىغانغا كىتا  ئۇالر قىاللما
 ىنىىق ئ ۋەقەلىكلىرىدىك  تۇرمۇش ئاددى  يې ىلغان بىلەن توقۇلما سىىۈنئى  پۈتۈنلەي ئوقۇيدىغىن  ئۇالرنىڭ

كايە، يوق پاراڭ ئۆزگە مۇھەببەتتىن مانالر، ھې تا  رو ۈدىنئ مەقسىىىىەت چوڭ ئەڭ ئوقۇشىىىىتىك  كى  ۇنى
 اياتىمى غاھ ۋە ئۆگىنىش تەپەككۇرن  ئاكتى  ئىدى ە، ئىلغار ھېكمەت، – ئىلى  كىتابتىك  مەنپەئەتلىنىش،

ما تەتبىقالش. غان، كالال ئۈچۈنال چىقىرىش پۇشىىىىۇقىن  ئىچ ئەم يدى غان، بى ن  كەتمە يدى ما  ئويالندۇرال
 ھەزى  ۇڭاش ئەمە . نەرسە باشقا ىلىنتىنق ئىسراپ ۋاقىت ئوقۇش كىتابالرن  باشلى المايدىغان تەپەككۇرغا

 ۇرۇشىى ت نېرى دائىرىسىىىدىن تالالش ئاياللىرىمى نىڭ كىتابالر خاراكتېردىك  ئېچىش كۆڭۈل ئاسىىان، قىلىش
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 ئىجتىمائى  پەلسىىەپە، تارىخ، تەربى ەسىى ، پەرزەنت ئەخالق، – ئەدەپ ئەسىىەرلەر، كىالسىىسىىىك كېرەك.
 بېرى ، ەپن ھەقىقى  بى گە ئەسەرلىرى ئەدىبلەرنىڭ – يازغۇچ  شتۇرمە شۇنداقال قىلىنغان، تېما مەسىلىلەر
ى  ىدۇ. قۇۋۋىتىمى ن  ئەق ىدۇ. تىلەكلەرن  – ئارزۇ گۈزەل ئەڭ بى دە ئاشىىىىۇر نا  بى گە ئويغىت جا  ئالى 

 ۈنك چ ئېرىتىتېتىدۇ. ئېرىتكەندەك ماين  ئوت خۇددى ئىللەتلىرىمى ن  بى نىڭ كىتا  بېرىدۇ. مەسىىىىلىتەت
ىڭ تابن تا كۈچ  تەربى ەلەش ئادەم كى غان مەكتەپلەردە مۇنتى ى  ھەت ىڭ ئال ىدىن بىلىمن  .چوڭ قۇدرىت
 دەيمەن: بولسىكەن ئۆرنەك ئاياللىرىمى غا مىسرالىرى مۇنۇ ھەققىدىك  كىتا  جامىنىڭ ئابدۇراھمان

 
 جاھاندا، يوق دوست ياخنىراق كىتابتىن

 زاماندا. غەملىك ئۇ بولغان غەمخورۇڭ
 ئازار، بەرمە  ھېچ تەنتا، قال بىلەن ئۇ

 تەكرار. بەرگۈس  راھەت يۈز جېنىۈغا
 

 تەربى ەس  تىكلەش ئۈلگە ياخن  .4

 

ش  ئاۋات زېمىننىڭ سسى اتمۇ ئەقىلمۇ، خۇرۇچىغا ئادەمنىڭ ئۈچۈن بولۇ  ۇڭاش ئارىالشتۇرۇلۇپتىكەن. ھې
 قالنساق،زو سۆيۈنۈپ، لىرىدىنگاھى تۇرىمى ، ئۇچراپ تەسىرىگە ھادىسىلەرنىڭ ۋەقە، ئادەم، ئەتراپتىك  بى 

سى اتچان ئايالالر تۇتىمى . ياقا گاھىلىرىغا س شتەك ھې سى ىت  بولۇ سۇ سىل ئىش بىلەن خۇ  تېخىمۇ ەردىنھادى
سان سىرلىنىدۇ ئا سى ئېغى  مىڭ ئۈلگە ياخن  ئىپادىلەيدۇ. مايىللىقىن  تى ال ناھايىت  ۋە تە  ئارتۇق تەتتىننە
 ولىدۇ،ب مۇنداق ئايال پەزىلەتلىك قىلغان ئادا ۋە تونۇغان مەسئۇلى ىتىن  ئۆز دى انەتلىك، بار. گەپ دېگەن

 ەكبۈگۈنكىد تۇرىدۇ. ئورۇندا مۇھى  ناھايىت  تەربى ەسىىىىىدە ئايالالر تىكلەش ئۈلگىن  ياخنىىىى  دەيدىغان
 ژۇرنال، – گې ىت ۋە ئېالن كىنو، تېلېتى ور، تۇرۇۋاتقان يېقىن ئەڭ تۇرمۇشىىىىغا كىنىىىىلەر دەۋرىدە ئۇچۇر

 ەقەۋ ئىجابى  ھادىسىىە سىىەلبى  بىرەر ناۋادا ئوينايدۇ. رول چوڭ چوڭ خېل  بۇنىۈدا ۋاسىىىتىلىرى مەتبۇئات
شتىق سۈپىتىدە س  ھۆرمەت قىلىنى ، تە سە، لىبا نىلەرنىڭ بۇ كەيدۈرۈل سىدىك  كى  خاتا – راتوغ ئىدى ە
 ئۇنىۈدىن ىلەركىن رسىتىلسە،كۆ خۇنۈك ئەيىبلىنى ، گۈزەللىك قىلىتېتەلەيدۇ. ئۈستۈن – ئاستىن قارىنىن 

 ئەمە . دەرىجىدە ئوخناش ئەقل  ئادەملەرنىڭ چۈنك  قالىدۇ، بولۇپ خۇدۈكسىرەيدىغان
 چ رى اسىىىىەت قالدى . ئاڭالپ پىروگراممىسىىىىىن  بالىالر قېتىملىق بىر رادى ودا ئالدىدا ئاينىڭ نەچچە
 قۇزتوق ئېرىنىىكەن مۇكاپاتقا لەردەمۇسىىابىقى مەملىكەتلىك ئويناپ، ئۇسىىۇل ئې تى ، ناخنىىا پىروگراممىدا
 ىنىڭتىل ئۇيغۇر قى  كىرگەن ياشىىىىقا توققۇز قىلدى. زى ارەت بىللە بىلەن ئانىسىىىى  قى ن  بىر ياشىىىىلىق

 مەخسۇ  سۇلدائۇ – ناخنا ياشتىال تۆت قى ىن  ئانىس  سۆزلى ەلمەيتت . ئۇيغۇنمۇ گىرامماتىكاقائىدىلىرىگە
 اتتىقق تەگمەي ئاغ ىغا – ئاغ ى مۇكاپاتلىرىن  ئېرىنىىىىكەن ىن ،بەرگەنلىك ئاپىرى  ئورنىغا تەربى ەلەش
سەتچ  كەتت . سۆزلەپ بىلەن پەخىرلىنىش سىن  باال – ئانا رى ا سا ئىككى  رادى و ن،كې ى ماختىغاندىن را
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نكە قى دىن بۇ بالىالرن  ئالدىدىك  شتۇردى. پىروگراممىن  چاقىرى ، ئۆگىنى س  ئاخىرال شقا وققۇزت بالى  يا
شن  راۋان تىلىدا ئانا ئۆز كىرگۈچە س  باال ئانا ئۆگىتەلمىگەن سۆزلە  ھى ىتىگەساال سۆزلەش ھەققىدە تەربى ە
غا ئارقىلىق بۇ ئىگىمۇ؟ نا تەربى ەلىگەن مۇشىىىىۇنداق قى ىن  ئانىالر نا مۇنەۋۋەر ئا ىدۇ ئا  دېمەكچىمۇ؟ بول

 داقمۇشىىىۇن يەنە رائىتىمى دا،شىىىا قىلىنىتاتقان مۇبالىغە كۆپتۈرۈلۈپ، زى ادە ھەددىدىن رول  سىىىەنئەتنىڭ
 ئىقتىدارى ىشئېت پەرق قارىن  – ئاق نېمىنقا بى  زۆرۈرى ىت ؟ نېمە قىلىننىڭ تەشتىق ئارتسىالرن  كىچىك
 ئورنىغا: ۇشىىىنىڭئويغۇت مۇھەببەت كىتابقا پەنگە، – ئىلى  قەلبىدە بالىلىرىمى نىڭ يېتىلمىگەن تولۇق تېخ 
 جىم  قىلىدىغان، مەشىىتۇر چىقى  ئېلى  مۇنبەرگە ئاشىىۇنداق ئادەمن  دېگەن ئۇسىىۇل – ناخنىىا ھەئە،»

نىغا ئادەمنىڭ نكەن بۈيۈك قىلىدىغان سازاۋەر ماختى  بى  بىلەن ئۈلگە بۇنداق سىۈدۈرۈمى ؟ دېگەنن  «ئى
 بولمايدۇ. تەربى ەلىگىل  ئايالن  دى انەتلىك ئانا، ئۇلۇغ قىلغان ئارزۇ

 تكەماھى ە ئېسىىىىلىتېلى ، شىىىاكىلىغا ئەسىىىەرلەردە، غانيې ىل ھەققىدە تەربى ەسىىى  ئايالالر بى دىك 
 ۇب قارىسىىىۈى  . توسىىالغۇ بىر تىكلەشىىتىك  ئۈلگە ياخنىى  بۇمۇ مەۋجۇت. مەسىىىلىسىى  كۆچەلمەسىىلىك

 قانداق كېرەك؟ سىىۈرۈش قانداق سىىۇرۇخن  لەۋ كېرەك؟ ياسىىاش قانداق چاچن  بەزىلىرىدە كىتابالرنىڭ
س  كوپتىغا رەڭلىك سە يوپكىن  رەڭلىك قاي نىدۇ؟ كەي سراپ قەغەزن  سى اھ، دېگەندەك يارى  ىلىدىغانق ئى
 بىر قەدەمدە پەردازخانىالر سىىىىالۇنلىرى، ياسىىىىاش چاچ بېقىڭ، قاراپ . ئىگىلەيدۇ ئورۇن خېل  مەزمۇنالر
 لى ،قى بولۇشىىىغا گىرىمن  كوچىالر ئاۋات. سىىودىسىى  ئۈزۈلمەيدۇ، خېرىدارلىرى ئۇنىڭ تۇرىدۇ. پۇتلىنىىى 
 ئايالالرغا تولغان. لىق بىلەن ئايالالر – قى  قىلغۇچ  كۆز-كۆز ئېچى ، يەرلىرىن  ىغانلىك بولىد ئاچقىل 

سبەتەن سىنىش نى سا تىلغا تارىنىش – يا سىنىش بۈگۈنكىدەك ئەمما نۇقتا. بولىدىغان ئال نتىن – يا  تارىنى
 بېرى ، ئەھمى ەت ىالكۆرۈنۈشىك تاشىق  كۆپى ىتاتقان، ئايالالر بولمىغان قى ىقىنى  ۋە غايىسى  ئال  باشىقا

 ھەقدادىغا مى ئاياللىرى بۇن  ئولتۇرمىسىىىۈى مۇ يې ى  سىىى  شىىارائىتتا، قېلىتاتقان قۇرۇقدىلى  مەنىتى ىتىمى 
 يدىغانبوالال تۈرتكە يېۈىالشىىىىقا روھن  قىلىدىغان، تەسىىىىىر روھىغا ئايالالرنىڭ بى گە يەتكۈزۈۋېتىگلىك.

 اتمەتبۇئ ۋە تېلېتى ور ، رادى و ئۈچۈن، تەربى ەلەش ئايالن  نمەسىىئۇلى ەتچا ئانا، ئۇلۇغ كېرەك. ئەسىىەرلەر
 غراتو ئۈلگىن  ياخنىى  چۈشىىكەن، جايىغا دەل ئەمە ، كەتكەن ئې ى  كەتكەن، قې ى  ۋاسىىىتىلىرىمى دە

 نماقالىدى مۇشىىۇنداق تەبلىغدىن، – ۋەز گاھىدا كېرەك. قىلىش تەشىىتىق ۋە كۆرسىىىتىش شىىۇن  بايقاپ،
 بولىدۇ. چوڭ تەسىرى ئۈلگىنىڭ ياخن  ربى يازغاندىن نەچچىن 
 

 يىغلىمىسۇن ئايالالر .5

 

 ئۇنتۇپ، پۈتۈنلەي ئۆزىن  كۆرسىىىىەتكۈچ ، ئۆرنىكىن  ئال  ئەڭ مۇھەببەتنىڭ ئىنسىىىىانى  يۈزىدە يەر
 نئىنسىىا پىداكار بەرگۈچ  قۇربانلىق كۆپ ئەڭ ئۈچۈن پەرزەنت ۋە ئائىلە بىلەن روھ  بېغىنىىالش خالىس،
 ھايات  ىنىڭبال قى  دۇ،باشىىلىنى تۇغۇلغانكۈندىن ھايات  بالىنىڭ ئوغۇل كىتابتا: قايسىىىبىر ئايالدۇر. پەقەت
 كۈندىن غانئاتلى بوسۇغىسىدىن ئائىلە ئېسىمدە. ئوقۇغىنى  سۆزن  دېگەن باشلىنىدۇ، كۈنىدىن قىلغان توي
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 ئىكك  – بىر ئەمگەك بۇ كېلى  يەنە باشىىلىنىدۇ. ئەمگىك  مېتنەتلىك تاماسىىى ، ھېچ ئايالنىڭ باشىىالپ،
 ەسىىتەنەپ ھەر مىنۇت، ھەر ئاخىرىغىچە ئۆمرىنىڭ النىڭئاي بولماسىىتىن، ئاياغلىنىىىدىغان مۇددەتتە يىللىق
 – ئەقى  ياشىىىلىقىن ، ئۈچۈن ئىسىىىتىقبال  پەرزەنتىنىڭ بەخت ، ئائىلىسىىىىنىڭ داۋاملىنىىىىدۇ. ئى چى 

 پەقەت قن پىداكارلى غەرەزسى  ھېچ قەدەر بۇ تۈگەيدىغان ئېرى  شامدەك قىلى ، پىدا ھاياتىن  پاراسىتىن ،
شۇ ئەجەبا قىالاليدۇ. ئايالالرال نىگە، مۇھەببىتىگە، ئەرنىڭ ئايال بىلەن، پىداكارلىق  مۇ  ۆرمىتىگەھ قەدىرلى

 ۋە ئاسىىىرىنىىىىغا ئەرنىڭ ئۈچۈن مېتنەت ۋە مۇھەببەت خالىس قەدەر بۇ ئەمەسىىىمۇ؟ اليىق ئېرىنىىىىنىىىكە
 ئەمەسمۇ؟ ھەقلىق كۆيۈنۈشىگە

سال ئايالالرنىڭ نتۇرمىدا ئۇنىتېر سىلىلەرن  ئەر للىق.رېئا بىر ئاجى لىق  ئەرلەردىن سېلى  ۋە ۆزىتىشك مە
 ىسمانى ج ئەپۇچانلىق ، كەڭ، كۆكسىنىڭ – كۆڭل  كۆرەرلىك ، يىراقن  مايىللىق ، ئەقىلگە بېرىنتە قارار

 ىلەنب يارىتىلغانلىق  اليىق ئېلىنىىىىقا ئۈسىىىىتىگە مەسىىىىئۇلى ەتن  ئېغىر ھەم روھى ەتتە كۈچلۈك، قۇۋۋەتتە
 قانچىلىك ھامى لىقن  بۇ قىلىنغان پەرز ئۆزلىرىگە ئەرلەر رېئاللىقىمى دا ھېسىىىىابلىنىدۇ. ھامىلىرى ئايالالرنىڭ

 قىلىتاتىدۇ؟ ئادا
غان توي بىلەن ئۇيغۇر بىر ىك قىل يال ئەنگلى ەل ىڭ يىل  ئۆتكەن ئا غا جەنۇبتىك  ئېرىن قانت يۇرتى  وغ
 ئىنالرن  ەزىب ۇلغانتوي يېۈىلىق ئۆزىگە سۆزلىگەن. تەسىراتىن  ئۆز ئۈرۈمچىدە قايتىنىدا كېلى ، يوقالشقا
 ۇب قالدۇرغىن  ھەيران مېن  ئۇچراشىىىىتى . بىلەن ئاياللىرى ئۇيغۇر كۆپ خېل  يەردە ئۇ مەن كېلى : دەپ

 دېگەن. يىغاليدۇ؟ نېمىنقا ئاياللىرى ئۇيغۇر يىغاليدىكەن. توال ئايالالر
 ئېتى  ئەكس كالالمدا كۈنگىچە نەچچە سىىىىوئال بۇ دېگەن «يىغاليدۇ؟ نېمىنىىىىقا ئاياللىرى ئۇيغۇر»
غان، ئادا مەجبۇرى ىتىن  يۈكلەنگەن زىممىسىىىىىگە تۇردى. مان قىلمى ىدىن زا ياللىرى قى  كۈلپەتلىر  ن ئا

 ايالالرنىڭئ يەردە كۆپ ئەرلەر قىلغان قەدىرسى  ئايالىن  بىلەن كۈلپىت  تۇرمۇش قوشالپ ئورنىغا قوغداشنىڭ
 سىىىىىلەرنىڭ» بولىدۇ. كەمتۈك خت بە سىىىىۇنغان، روھ  بالىالرنىڭ غەملىك، دىل  ياشىىىىلىق، كۆزى

 كۆزى ن،كەتكە ئۇنتۇپ تەلىماتن  دېگەن «بولغىنىدۇر مۇئامىلىدە ياخن  ئايالىغا ئەھل  ئۆز ياخنىلىرىۈالر
يالنىڭ يەردە كۆپ ئەرلەر كۆرمەيدىغان باشىىىىقىن  دۇن ادىن  ھازىرغىچە مەن بولىدۇ. كۆپ يىغىسىىىى  ئا

شكەن ئۇچراتقان، سىدا ئايالالر سۆھبەتلە سنىڭ – ھاۋاي  ئېرى ئارى  ،بۇزغان ئۆين  كىرى ، كەينىگە ھەۋە
 ئارتى  خوتۇنىغا بېقىنىىىىن  بالىن  5~4 بەرمەي تى ىن بىر ئەمە ، تەربى ەن  ۋە مېتىر ئاتىلىق بالىلىرىغا
 ئانا، ھەم ېلى ،ئ پاناھىغا بالىلىرىن  قۇشتەك ئانا باشلىتالغان، شېرىنتۇرمۇشن  بىلەن خوتۇن يېۈ  قويۇپال،

شاۋاتقان بولۇپ دادا قىلىدىغان بار يوقن  ھەم  ۋە ئايال  ئۈچۈن «كۆڭل » ئۆزىنىڭ كۆپ. خېل  ئايالالر يا
 ەنەتل ئەر سىىىالغان كوچىسىىىىغا موھتاجلىق قىلى ، مەھرۇم نىسىىىىتىلىرىدىن گۈزەل ھاياتنىڭ بالىلىرىن 
 ەتەنۋ ئالدىدا، ياراتقۇچ  ئۈچۈن بالىلىرى قالغان تەربى ەسىىى  ئۈچۈن ئايال  اليىق. كۆمۈلۈشىىكە ئوقلىرىغا
 ياخنىىىى  ئايالىمن  مەن» كېلى : يېنىغا ئەنتۇنىڭ رەزى ەلالھۇ ئۆمەر كىنىىىى  بىر جاۋابكاردۇر. ئالدىدا

 ياخنىىىى  ئايالىۈن »ئەنتۇ: رەزى ەلالھۇ ئۆمەر دېگەندە، ،«قىلىمەن تاالق ئۈچۈن شىىىىۇنىڭ كۆرمەيمەن،
 ن ادىك دۇ بولسا، يوق يوقمۇ؟ دېگەنلەر بولۇش سئۇلمە قىلىش، رىئايە ئائىلىگە ۋاپا، نىكاھقا كۆرمىسەڭمۇ
ىڭ ىڭ ئۆيلەرن غانمۇ؟ بىلەن مۇھەببەت ئىچ  ھەممىسىىىىىن يالالر ھەقىقەتەن» دېگەن. «تول ىڭ ئا  ئەرلەرن
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 ئەسىىل  ئەر خارلىغان ئايالن  ئەردۇر. ھۆرمەتلىك ئۆزى ئەسىىل  ئەر ھۆرمەتلىگەن ئايالن  ھەمنىىىرىلىرىدۇر،
 «ئەردۇر. پە  تېگ 

  ى ئې خاتاالشىىسىىا، ئايال زاماندا كۆپەيگەن پاسىىات – پىتنە ئېچىتېتىلگەن، توسىىمىلىرى لىقيامان
 شىىىى بولۇ ئەر ئەكىلىدىغىن  قايتۇرۇپ ئائىلىگە بىلەن تەربى ە توغرا ۋە مۇھەببەت – مېتر ئۇن  كەتسىىىىە،

 ئۇ __ ئەر ك چۈن ئۇكا. ۋە ئاكا كۆيۈمچان ئۇ __ ئەر چۈنك  دادا. شەپقەتلىك ئۇ __ ئەر چۈنك  كېرەك.
ىك غا. مەرھەمەتل كاھ ئۇلۇغ ئۇ __ ئەر چۈنك  تا مانەتن  بۇ بىلەن نى  ئۆمۈرلۈك ئالغۇچ  ھااللالپ ئا

 ھەمراھ.
نداق ئەرەپلەردە يال بار. ھېكمەت بىر مۇ غانچىلىق ئەرگە ئا ماسىىىىلىق  يو ىڭ ئۈچۈن قىل  باش ئۇن
 تىلمىغان.يارى سۆڭىكىدىنمۇ پۇت ئەرنىڭ ئۈچۈن قالماسلىق  بولۇپ خار شۇنداقال يارىتىلمىغان، سۆڭىكىدىن

ستىدا قانىت  ئەرنىڭ بەلك  ش ، ئا ش  يېقىن قەلبىگە تۇرۇ سىدىن ئۈچۈن تۇرۇ  ئەرنىڭ .يارىتىلغان قوۋۇرغى
 گەن،تەربى ەلى ئالغان، ھىمايىسىىىىىگە ئايالن  ئەمە . مۇھەببەت بىرىلگەن ئايالغىال يالغۇز ئۇ مۇھەببىت 

 ەتەنن ۋ بابىدا چىقىرىش ۋۇجۇدقا ئايالن  دى انەتلىك باغالنغان بىلەن ىت سىىائاد ئۈممەت ئەر ھۆرمەتلىگەن
 بىلەن لى ەتمەسئۇ ھەم مۇھەببەت ئاتىلىق پەرزەنتلىرىن  قى  بولغان ئانىلىرى كەلگۈسىنىڭ بولىدۇ. سۆيگەن

 ن الىئاي ئەھل  ئۆز بولىدۇ. ئەتكەن تەقدى  خى مەت بىر ئۇلۇغ ئۈچۈن ۋەتىن  ئەر تەربى ەلىگەن ياخنىىىى 
 ىۈغائاشىىىىۇن ئەر قىلغان بەرپا ئائىلىن  بەرمىگەن قولدىن بەختن  دۇن الىق ئىكك  ئېلى ، ھىمايىسىىىىىگە

ناش ن  ئائىلىلەرنىڭ ئوخ سە بەختىگە ۋەتەننىڭ ئېچىلىدىغان بەخت  بىلەن كۆپى ى س شقان ھە  بولىدۇ. قو
 ولغانب ۋەتەنگە بۇرچىن  بولغان ىگەئائىل ۋە پەرزەنت مۇھەببەتن ، بولغان ئايالغا ئارىسىىىدا ئەرلىرى ئۇيغۇر
 چىقار؟ قانچىلىك ئەرلەر چۈشىنىدىغان باغالپ مەسئۇلى ەتكە ۋە سۆيگۈ

 ىقئاتىل قىلىنغان پەرز ئۆزىگە ھەقىقەتك ، شىىىىۇنىسىىىى  ئەمما قويدۇق. ئايالالرغا ئۆلچەمن  تەلەپن ،
سا، ئەرلەر قىلغان ئادا ياخن  ئەڭ ۋە تونۇغان مەجبۇرى ەتن   رىن شەرتلى بولۇش ئانا توق، ھ رو بى  بولمى
 ،سىىىۆيگەن ئايالىن  قىلى ، ئادا ياخنىىى  مەسىىىئۇلى ەتن  ئەرلىك بواللمايمى . قى  سىىىاپالىق ھازىرلىغان

 بواللمايمى . ئايال ياراملىق ۋە ئانا ئۇلۇغ بى  بولمىسا، ئەرلەر قوغدىغان ۋە ئاسرىغان قەدىرلىگەن،
سىتىمى  ماكان زامان، قىلغان ئاتا ھەق شاۋاتىمى . زاماندا بىر شۇنداق بىلەن نې  رىسخى ۋە رىقابەت يا
 ئەنئەنە ۋە ئەخالق تالىنىىىىتاتقان، ئۈسىىىتۈنلۈك ئۆزئارا مەدەنى ەتلەر تۈرلۈك سىىىالغان، ۋەھىمىگە ھەممىن 
 ەسىىىىىرت بى گە بۇالر قىلىنغان. غايىسىىىى  ھاياتنىڭ پاراغەت – راھەت ماددى  يىمىرىلىتاتقان، قورغانلىرى

 رئايالال – قى  تۇرماقتا. مەركى ىدە ئۆزگىرىنىىىىلەرنىڭ بۇ ئايالالر غىدىقلىماقتا. بى ن  كۆرسىىىىەتمەكتە،
س   ى ەتئەھم جىددى  جەمئى ەت پۈتكۈل ئائىلە، بىر ھەر شەخس، بىر ھەر جەمئى ىتىدىك  ئۇيغۇر تەربى ە
نكە نلىك بېرى سىلە. مۇھى  تېگى  ۇن الىقد ئىكك  ،ئۇلى االيدىغان ئەۋالدقا ئەۋالدتىن ئى ىمى ن  چۈنك  مە
  انەتلىكدى ئىپتىخارالنغان، ئۇنىۈدىن چۈشىىەنگەن، شىىەرىپىن  ئانىلىق ئەۋالد بەرمەيدىغان قولدىن بەختن 
 ايىداج ھەقلىرىن  ئانىلىق ۋە ئاياللىق ئائىلە مۇكەممەل بولۇۋاتقان موھتاج بى  چىقمايدۇ. ۋۇجۇدقا ئايالسى 

سى  تەربى ەلىك قىلغان ئادا سەلگەن مايدۇ.بول بەرپا ئايال س جەمئى ەت پەزىلەتلىك دۆلەت، يۈك  غەم  شەخ
 كەلمەيدۇ. ىققابارل ئايالسى  ئاقى  باغلى الىغان ئىستىقبالىغا ۋە غېم  ۋەتەن تىلەكلىرىن  – ئارزۇ ۋە قايغۇ –

 ېچەكلىمە .چ ئايالسى  ئستەكلىرىمى  تۈزەلمە ، ئايالسى  يوللىرىمى  يې ىلما ، ئايالسى  قىسمەتلىرىمى 
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 ۆرۈپك پاجىئەن  شۇك ، ساۋاق ئاچچىق قالغان تارىختىن بار. ئۈمىد ۋە پۇرسەت يەنىال تىرىنقانالرغا
 چۆگىلىگەن. چۆگىلىگىن  تەتۈر چاق  پەلەكنىڭ بېنىدا مىدىرلىمىغانالرنىڭ تۇرۇپمۇ
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