وئقۇ!

ئۇشبۇ كىتاب ئېلكىتاب تورى تەرىپىدىن تارقىتىلدى
ەئزىز وئقۇرمەن ،ۇئشبۇ كىتاب ائپتورنىڭ رۇخسىتى ۋە تەلىپى
بىلەن ئلكىتاب تورىدا تۇنجى بولۇپ تارقىتىلدى.
ئلكىتاب تورى ائدرېسى:
www.elkitab.org

ئلكىتاب تورى ائدرېسى:
www.elkitap.org

ب

كىتاب بوسۇغىسى

بــۇ دەرســلىك ئۇيغــۇر يېزىقىدىــن ســاۋادى يېڭــى چىققــان بالىالرنىــڭ ئاساســىنى
مۇســتەھكەملەش ،ئۇالرنىــڭ ئۇيغۇرچــە ئوقــۇش ،يېزىــش ۋە ئويــاش ئىقتىدارىنــى
تــاۋالش نىيىتىــدە تۈزۈلــدى .مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغــۇر پەرزەنتلەرنــى ئانــا تىلىدىكــى ھىكمەت،
گۈزەللىــك ۋە مۇھەببــەت دۇنياســىغا باشــاپ كىرىــش مەقســەت قىلىنــدى .كىتــاپ قىســقا
قوشــاقالر بىلــەن باشــلىنىپ تەدىرىجــى جۈملىلــەر ئۇزۇنــراق ،ســۆزلەر مۇرەككەپــرەك بولغــان
نەســىرىي ئەســەرلەرگە ئــورۇن بېرىلــدى.

ب

بالىالرنــى تەبىئــەت دۇنياســىغا ھەۋەســلەندۈرۈش ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ تۇرمۇشــىغا
يېقىــن بولغــان ھايۋاناتــار ،قۇشــار ۋە تەبىئــەت گۈزەللىكلىرىگــە ئائىــت
مەزمۇنــار تالــاپ كىرگۈزۈلــدى .تالالنغــان ئەســەرلەر ئارقىلىــق بىــرى بالىــاردا تەبىئەتنــى،
ھاياتلىقنــى ۋە موھىتنــى ســۆيىدىغان روھ يېتىلدۈرۈشــكە كۈچىگــەن بولســاق ،يەنــە بىــرى
بالىالرنــى ئانىالرنىــڭ پىداكارلىقــى ،ئاتىالرنىــڭ مىھرىبانلىقــى ۋە ئائىلىنىــڭ بەھوزۇرلۇقىدىــن
تەسىركەندۈرۈشــكە ،ئــۇالردا ياخشــىلىققا مۇھەببــەت ،يامانلىققــا نەپــرەت ئويغىتىشــىقا
تىرىشــتۇق .كىتاپتــا باشــتىن ئاخىــر پاكىزلىــك ،ئاقىالنىلىــك ،تىرىشــچانلىق ،مىھرىبانلىــق،
ســېخىلىق ،مىھماندوســلۇق ،ۋاپادارلىــق قاتارلىــق ئۇيغۇرچــە خىســلەتلەرنى گــۈزەل تىــل ۋە
يېقىملىــق ئوبــراز بىلــەن بالىالرنىــڭ قەلبىگــە سىڭدۈرۈشــكە كۈچىــدۇق.

ك

كىتاپتــا مەدەنىيــەت تەربىيەســىنىڭ نەمۇنىســى ســۈپىتىدە ئۇيغۇرلۇقنىــڭ موھىــم
ئاالمەتلىــرى بولغــان تىــل ،ئۆرپ-ئــادەت ۋە تۈرلــۈك مەنىۋىــي خىســلەتلەرنى
مۇئەييەنلەشــتۈرگەن ئەســەرلەرنى تاللىــدۇق .مەســىلەن« ،ئۇيغۇرغــا مىھمــان» دېگــەن
شــىئېر ئارقىلىــق بالىالرغــا مىھماندارچىلىــق ھەققىــدە ســاۋات بېرىلــدى .ئۇيغــۇر يېمەكلىــك
مەدەنىيىتىگــە مەنســۇپ نــان ھەققىــدە بىــر قوشــاق بېرىلىــپ ناننىــڭ ئۇيغــۇر تۇرمۇشــىدىكى
ئورنــى رەســىملەر بىلــەن تارتىملىــق يورۇتۇلــدى .بالىــاردا ئانــا تىلنــى ســۆيىدىغان روھ
يېتىلــدۈرۈش ئۈچــۈن بەلگىلىــك ئەســەرلەر كىرگۈزۈلــدى.

ب

بالىالرنــى ئېلىكترونلــۇق ئويۇنچۇقتىــن ۋە ئەتىدىــن كەچكىچــە تېلۋىــزور
كۆرۈشــتىن ئــازات قىلىــش مەقســىدىدە ئۇيغــۇر بالىــار ئويۇنلىرىدىــن «قــارا قــارا
قۇشــارىم» ئويۇنىنــى تونۇشــتۇردۇق .ئائىلىــدە ئاتا-ئانىــار بىلــەن پەرزەنتلــەر بىللە ئويناشــقا
مــاس كېلىدىغــان «بىيىــت ئېيتىــش» ئويۇنىنــى كىرگــۈدۇق .بالىــار ســىرىتتا دوستلىشــىپ
بىــرى بىــرى بىلــەن ئوينىســۇن ،ئۆيــدە ئاتا-ئانىســى بىلــەن ئوينىســۇن .شــۇ پۇرســەتتە
تەڭقۇرلىرىدىنمــۇ ئۆگەنســۇن ئاتا-ئانىلىرىدىنمــۇ ئۈلگــە ئالســۇن دېــدۇق.

ك

كىتاپنىــڭ كۆنۈكمــە قىســمى ئاتا-ئانىــار ۋە بالىالرغــا قالدۇرۇلــدى .ســۇئالالر
ئاساســەن بالىــار ئــۆزى ئىزدىنىــپ جاۋابىنــى تاپىدىغــان ياكــى ئاتا-بــاال

بىللــە ئىزدىنىــپ جــاۋاپ تاپىدىغــان قىلىــپ تۈزۈلــدى .ئاخىرقــى بۆلــەك ئاتــا-
ئانىالرغــا قالدۇرۇلــدى .ئــاۋۋال تەۋســىيەلىك ئىككــى ئەســەر بېرىلــدى .مەقســەت
پەرزەنــت تەربىيەســىدە ســاۋاقالردىن ،بىلىملەردىــن بەھىرلىنىــش ۋە تەجرىبىلەرنــى
ئورتاقلىشىشــتىن ئىبــارەت« .بالىلىــق دۇنيانىــڭ پاســىبانى بىــز» دېگــەن مــاۋزۇدا بىــر
قىســىم ئەســەرلەر بېرىلــدى .بۇالرنــى ئاتا-ئانىالرنىــڭ بالىالرغــا ئوقــۇپ بېرىشــى ۋە
مۇجىمــەل نوقتىالرغــا مۇۋاپىــق چۈشــەنچە بېرىشــى ئۈچــۈن كىرگــۈزدۇق.

د

دەرســلىككە ئەســىرى كىرگۈزۈلگــەن ئاپتــۇرالر بىلــەن ئاالقــە قىلىشــقا
تىرىشــىلغان بولســىمۇ ئىمكانىيــەت بولمىــدى .شــۇڭا بــەزى ئەســەرلەرگە
ئاپتۇرنىــڭ ئىســمى بېرىلمىــدى .بــەزى مــاۋزۇالردا مۇۋاپىــق ئەســەرلەرنى تېپىــش
ئىمكانىيىتــى بولمىغانلىقــى ئۈچــۈن تۈزگۈچــى ئــۆزى يېزىشــقا توغــرا كەلــدى.
ئەســەرلىرى ئىســمى بىلــەن كىرگۈزۈلگــەن ئاپتــۇرالر ئەگــەر دەرســلىك نەشــىردىن
چىققاندىــن كېيىــن باشــقىچە پىكىــردە بولســا ،قايتــا نەشــىرىدە ئــۆزرە ســورۇلۇپ
تۈزىتىلىــدۇ.

ب

بــۇ كىتاپنىــڭ تۈزىلىشــىگە مەســلەھەتتە بولغــان ئابدۇغەنــى قۇتۇبــى،
مــەدەت ۋە ئىلھــام بەرگــەن باتــۇر قاراخــان ۋە ئابدۇكەرىــم بۇغــرا قاتارلىــق
دوســتلىرىمغا چىــن قەلبىمدىــن تەشــەككۈر ئېيتىمــەن .كىتاپنىــڭ نەشــىر قىلىنىشــىغا
تۈرۈتكــە بولغــان ۋە مەبلــەغ چىقارغــان ژورنالىســت نەبىجــان ئەالغــا رەھمىتىمنــى
بىلدۈرىمــەن .دەرســلىكتىكى تېكىســتلەرنى تالالشــتا قىزىــم مەســئۇدە ھۆكــۈم قىلغۇچى
بولــدى ۋە زۆرۈر تۈزىتىشــلەرنى بــەردى .ھەمــدە تۈركچىدىــن بىــر ئەســەرنى تەرجىمــە
قىلىــپ قۇرداشــلىرىغا ھەدىيــە قىلــدى .قىزىمنىــڭ ئۇيغۇرچىنــى تېخىمــۇ تىرىشــىپ
ئۆگىنىــپ ئانــا تىلنــى قوغداشــتا تەشەببۇســكار بولۇشــىنى ئۈمىــت قىلىمــەن.

جاھان ئۇيغۇرچە سۆزلەيدۇ

قۇلۇلە
قۇلۇلەيۇ قۇلۇلە،
بېشىڭنى بىر چىقىرە.
يامغۇر ياغسا ئۆمىلە،
ئاپتاپ چىقسا تۈگىلە.

تۆگە
تۆگە-تۆگە ،بۇت-بۇت،
سامان يەمسەن ،ئوت-ئوت؟
دۈمبىلىرىڭ دوك-دوك،
مېڭىشلىرىڭ لوك-لوك،
ياڭاقلىرىڭ توك-توك.

خوراز چىلاليدۇ
قۇقۇ قۇق  ،قۇقۇ قۇق،
خوراز چىلاليدۇ.
ئېيتىڭالرچۇ بالىالر،
خوراز نىمە دەيدۇ.
تاڭ ئېتىپتۇ ،ئورنۇڭدىن
چاپسان تۇر دەيدۇ.
ئۇخالپ ياتساڭ چۈشكىچە،
نومۇستۇر دەيدۇ.

كېپىنەك
كېپىنەك ،كېپىنەك،
كەلگىن جان دوستۇم.
بۇ گۈزەل باغچامدا،
پەرۋاز قىلغىن شات.
سۇ قويوپ گۈللەرنى،
ئاينىتاي دائىم.
سەن قونغىن ،گۈللەرگە،
بولسۇن باغ ئاۋات.

يۇلتۇزالرغا سۆز
ئابلېكىم ھەسەن

جىمىراليدۇ يۇلتۇزالر،
كۆز قىسىشىپ ئۆزىچە.
ئۇالر تۈننىڭ زىننىتى،
بوۋىالرنىڭ سۆزىچە.
ئېيتىڭالرچۇ يۇلتۇزالر ،
مەن دوستلۇققا يارامدىم؟
ھەممىڭالرنىڭ قېشىغا،
مېھمان بولۇپ بارامدىم؟
ساناپ باقسام ئۇالرنىڭ
سانلىرىنىڭ چېكى يوق.
ئاداش بوالي دېسەم مەن،
كۆز قىسىدۇ ،گېپى يوق.

كۆنۈكمە
ئوماق بالىالرغا
.1ســىزمۇ قوشــاق يازااليســىز .ھايۋانــار ھەققىــدە ئــۈچ كوپلىــت
قوشــاق قوشــۇڭ.

 .2قوشــاقالرنى ســىزىپ چىقىــڭ .ســىز قوشــقان قوشــاقتا بــار
ھايۋانــار بولغــان بىــر ھايۋاناتــار باغچىســىنىڭ رەســىمىنى ســىزىپ
چىقىــڭ.

 .3تۆۋەندىكــى ســۆزلەرنىڭ مەنىســىنى ئۆگىنىــڭالر ۋە بــۇ ســۆز بــار
قوشــاقالردىن بىــر كوپلىــت يېزىــپ كېلىــڭالر.
زىننەت
ئاۋات

تۈن
پەرۋاز
نومۇس

ئاينىتماق
دوستلۇق

 .4بــۇ ســۆزلەرنىڭ ھــەر بىرىگــە مەنىــداش ۋە قارمۇ قارشــى مەنىلىك
قارمۇ قارشى
مەنىداش
ســۆزلەرنى يېزىڭالر.
زىننەت
تۈن
ئاۋات
نومۇس
پەرۋاز
دوستلۇق
ئاينىتماق

سۆيۈملۈك ئاتا-ئانىالرغا
بــۇ كۆنۈكمىدىكــى تەلــەپ ۋە ئاتــا ئانىالرنىــڭ قوشــاقالرنى
بالىالرغــا يــادا ئالغۇزۇشــى .بالىالرغــا كۆپــرەك قوشــاق
يادىلىتىــش ئۇالرغــا ئۇيغــۇر تىلىدىكــى ئۆزىگــە خــاس رېتىمنى
ئۆزلەشــتۈرۈش ئۈچــۈن پايدىلىــق .بۇندىــن باشــقا بالىالرغــا
يادىغــا ئالغــان قوشــاقالر ئاساســىدا قوشــاق توقۇشــنى مەشــىق
قىلــدۇرۇش كېــرەك.
قوشــاقالر كۈچلــۈك ئاھاڭدارلىققــا ئىگــە بولغاچقــا بالىالرنىــڭ
ھازىــر جــاۋاپ ،ســۆزمەن ۋە تېــز ئىنكاســلىق بولۇشــى ئۈچــۈن
كــۆپ مەنپەئەتلىــك .شــۇڭا دوســتالرنىڭ ۋە تۇققانالرنىــڭ
بالىلىرىنــى تەشــكىللەپ قوشــاق ئېيتىــش مۇسابىقىســى،
قوشــاقلىق ســۇئال ۋە قوشــاقلىق جــاۋاپ بېرىــش كۆرىكــى
دېگەنگــە ئوخشــاش پائالىيەتلەرنــى تەشكىللەشــكىمۇ بولىدۇ.
بالىالرنىــڭ ئــارام كۈنلىرىــدە ئۆتۈلىۋاتقــان ئۇيغــۇر تىلــى
دەرســىدىن زېرىكىــپ قالماســلىقى ئۈچــۈن .قوشــاقتىكى
مەزمــۇن ئاساســىدا رەســىم ســىزىپ چىقىــش ۋە بالىالرنىــڭ
ســىزغان رەســىملىرىنى توپــاپ بىــرەر ھېيىــت بايــرام ياكــى
بىــرەر خاتىــرە كۈنــدە كۆرگەزمــە قىلىــش ،ۋەياكــى تۈرلــۈك
قۇتلــۇق كۈنلــەردە چوڭــراق مۇراســىم شــەكلى بىلــەن بالىــار
ســىزغان رەســىملەردىن بىــر ئائىلــە ياكــى مەھەللــە بويىچــە
رەســىم كۆرگەزمىســى ئۇيۇشــتۇرۇپ بېرىــش تەۋســىيە
قىلىنىــدۇ.

دەريا ئانا

روزى سوپى ئۇچتېكىن

تاش ئاتماڭالر دەرياغا،
بالىلىرى يىغاليدۇ.
بارساق يازدا قوينىغا،
بېلىقلىرى قوغاليدۇ.
چۆچەك ئېيتىپ بەر دېسەك،
شاۋقۇنلىرى توختايدۇ.
كۈن بويى خورەك تارتىپ،
ئويغانمايدۇ ،ئۇخاليدۇ.

تۈتۈن
قاتار قاتار تۇرخۇنالر،
قارغىالردەك توختاپتۇ.
ئۆگىزىلەرنىڭ ئۈستىدە،
ئويغانماستىن ئۇخالپتۇ.
بەللىرىنى تولغاپتۇ،
كۆك ئاسماننى بۇلغاپتۇ.
ئاپئاق ئاپئاق بۇلۇتالر،
پاتقان اليغا ئوخشاپتۇ.
چۈش كۆرۈپتۇ تەبىئەت،
بالىالرال قوغداپتۇ.
بۇنى كۆرۈپ چوڭالرنى،
چاقماق چېقىپ قوغالپتۇ.

كۆ نۈكمە
« .1دەريا ئانا» دېگەن قوشاقنى سىزساق مۇندا بولىدۇ:

 .2دەريانىــڭ خورىكى...ئادەمنىــڭ خورىكى...قۇشــارمۇ خــورەك
تارتامــدۇ؟
جاۋاب___________________________________ :
 .3ئادەملــەر تامــاكا چەكســە ســىز بىــزار بولىســىز ،زاۋۇتــار تامــاكا
چەكســىچۇ؟ زاۋۇتــار تاماكىنــى تۇرخۇنلىــرى بىلــەن چېكىــدۇ،
ماشــىنىالر مورىســى بىلــەن چېكىــدۇ ،ســىز يەنــە نېمىلەرنىــڭ تاماكا
چەككــەن رەســىمىنى كۆردىڭىــز؟
جاۋاب__________________________________ :
_______________________________________
 .4چاقمــاق چېقىــپ چوڭالرنــى قوغالپ كەتســە قانــداق قىلغۇلۇق؟
چاقمــاق چاقســا ئــوت كېتىدىغانلىقىنى بىلەمســىز؟
جاۋاب___________________________________ :
________________________________________

 .5بۇ بىيىتنى داۋامالشتۇرساق؟
چاقماق قوغالپ چوڭالرنىڭ،
ئارامىنى قويماپتۇ.
__________________
__________________
 .6ئۇيغــۇرالر ئۈچــۈن ئانــا دەريــا قايســى؟ نېمــە ئۈچــۈن ئانــا دەريــا
دەپ ئاتالغــان؟ ئانــا دەريانىــڭ نەدىــن باشــلىنىپ نەگــە قۇيۇلىدىغــان
ۋە قانچىلىــك قــۇرۇپ كەتكەنلىكىنــى بىلەمســىز؟
جــاۋاب___________________________________ :
________________________________________
________________________________________
_____________________________________.
 .7ئانا دەريانى خەرىتىدىن تېپىڭ ۋە رەسىمىنى سىزىپ چىقىڭ.

دادام ئاسمان ،ئانام ئاپتاپ
ئابدۇۋەلى ئايۇپ

دادام ئاسمان،
ئانام ئاپتاپ.
ھەدەم ئوماق،
يۈرەر تاقالپ.
بوۋام ئوقار،
نامازىنى.
مومام تىڭشار
ئاۋازىنى.
مومام كەلسە،
كۈلەر ئاسمان.
غىزا بىلەن،
توالر داسقان.
بوۋام كەلسە
چىقار ئاپتاپ،
كۈلەر كۆزلەر
يانار پارالپ.

ئارزۇيۇم
ئۇچ ئارزۇيۇم ئۇچ،
ئاسمانالرغا ئۇچ.
كىتابالر قانات،
دائىم زەپەر قۇچ.
ئۇچ ئارزۇيۇم ئۇچ،
چۆچەكلەرگە ئۇچ.
ئۇخالپ قالمىغىن،
دىۋە كېلەر دۇچ.

دادام بالدەك
دادام بالدەك،
ئانام تاتلىق،
ئۇكام كۈلسە،
كېلەر شاتلىق.
دادام كۈلسە،
كۈلەر كۈنلەر.
ئانام كۈلسە،
پۇرار گۈللەر.

يۇيۇپ يۈرگىن پات پات
قولۇم مېنىڭ ئاپئاق،
يۈزۈم مېنىڭ ئاق.
يۇيۇپ تۇردۇم پات پات،
ئوبدان قاراپ باق.
يۇيۇپ يۈرگىن پات پات
بولمىغىن قاسماق،
سۇ تەگمىسە كۆزۈڭنى،
باسىدۇ چاپاق.

پاكىز باال ،قول يۇماي،
يىمەيدۇ تاماق.
قولالر بولسا پاسكىنا
ئاغرىتار قورساق.

كۆنۈكمە
ئوماق بالىالرغا
.1قوشــاقالرنى يادىغــا ئېلىــڭالر .ســىز يەنــە قانــداق قوشــاقالرنى
بىلىســىز؟ قوشــاقالردىكى ھــەر بىــر جۈملىنــى بىــر مىســرا دەيمىــز.
تــۆت مىســرانى بىــر كوپلىــت دەيمىــز .ســىز قانچــە مىســرا ،قانچــە
كوپلىت قوشاق بىلىسىز؟
جاۋاب___________________________________ :
.2دەرســلىكتىكى قۇشــاقالر ئاتا-ئانــا ،بــوۋا مومــاالر ھەققىــدە
يېزىلغــان .ســىز ئاكا-ســىڭىل ،ئاكا-ئىنــى دېگەنــدەك قېرىنداشــلىق
ھەققىدە قانداق قوشاقالرنى بىلەمسىز؟
جاۋاب___________________________________ :
.3پاســكىنا ،پاكىــز ،چاتــاق ،قاســماق ،زەپــەر ،نامــاز ،دىــۋە دېگــەن
ســۆزلەرنىڭ مەنىســىنى ئۆگىنىۋېلىــڭ ۋە ھــەر بىرىگــە ئىككــى
جۈملــە يېزىــڭ.
پاسكىنا
پاكىز
چاتاق
قاسماق
زەپەر
ناماز
دىۋە

سۆيۈملۈك ئاتا-ئانىالرغا
بۇ دەرسلىكتە ئائىلە ،ئارزۇ ،تازىلىق مەزمۇن قىلىندى .بالىالرغا
كىچىكىدىن باشالپ مۇھەببەت ،غايە ۋە پاكىزلىك يېتىلدۈرۈشنى
باشالش بۇ دەرسنىڭ مەقسىدى .شۇڭا ئاتا ئانىالرنىڭ يۇقارقى
ئۈچ مەزمۇن ئاساس قىلىنغان ھىكايە ،چۆچەك ۋە مەسەللەرنى
بالىالرغا سۆزلەپ بېرىشى ئۈمىت قىلىنىدۇ .بالىالرنىڭ زېرىكلىپ
قالماسلىقى ئۈچۈن ئەگەر كىتاپالر رەسىملىك بولمىسا (چۈنكى
ئۇيغۇرچە كىتاپالرنىڭ رەسىملىكى ئاز) ئۆزىمىز رەسىملىك
كىتاپالرغا قاراپ ھىكايە توقۇپ سۆزلەپ بەرسەكمۇ بولىدۇ .مۇشۇ
ئۈچ مەزمۇندىكى ھىكايىنى تەكرار سۆزلەپ بېرىش ئارقىلىق
بالىالرغا بۇالرنى سىڭدۈرۈش مەقسىتىگە يېتىش مۇمكىن.
بۇنىڭ ئۈچۈن كىتاپنىڭ ئاخىرىغا بېرىلگەن بالىالر ئەدەبىياتىغا
مەنسۇپ ئەسەرلەردىن ۋە «ئۇيغۇر بالىالر قوشاقلىرى»،
«يەكشەنبىلىك دوست»« ،ئۇيغۇر بالىالر ئەدەبىياتى قامۇسى»
قاتارلىق كىتاپالردىن پايدىلىنىشمۇ تەۋسىيە قىلىنىدۇ.

ھايۋانالرنىڭ گەپلىرى

كاككۇك بىلەن زەينەپكە سۇئال
ئابدۇۋەلى ئايۇپ

مېنىڭمــۇ دادام بــار .مەنمــۇ
ئۆيــدە ئۇنــى ســىڭلىمدەك «دادا!»
دەيمــەن ،لېكىــن ماڭىــا «ھــە،
بــاالم» دەپ جــاۋاپ چىقمايــدۇ.
مــاڭا يىقىلســام يۆلەيدىغــان قــۇل
يــوق .ئەركىلىتىــپ ســۆيىدىغان
لەۋلــەر يــوق .توڭلىســام ئاچىدىغــان
ئىسســىق قويــۇن يــوق .دادا مېنىڭمــۇ دادام ،ئەممــا قــول ،قۇچــاق
ۋە لەۋلــەر ســىڭلىمغىال خــاس .ســىڭلىم ئۇنىــڭ ئــۆز بالىســى ،مــەن
ئۆگــەي.
ســىڭلىم تۇغۇلغاندىــن باشــاپ قۇلىقىــم تىلدىــن ،بەدەنلىرىــم
تاياقتىــن ،بىچــارە يۇمىــاق يــۈزۈم تەســتەكتىن قۇتۇلمىــدى .دادام
ھــەر ئاچچىقلىســا قاچاتتىــم يــۇ ،تۇتۇلــۇپ قېلىــپ تايــاق يەيتتىــم
.يىغاليتتىــم ،يامغــۇردەك يىغاليتتىــم .ئانــا ،دادا دەپ ھۆڭــرەپ
يىغاليتتىــم .ئــۇالر كەلمەيتتــى .چۈنكــى ئــۇالر مىنــى خەقكــە
بەرگــەن ئەمەســمۇ! ئاڭلىســام ئــۇالر يىراقالرغــا كېتىپتــۇ .ئــادەم
بولــۇپ تۇغۇلمــاي ،قــوش بولــۇپ تۇغۇلغــان بولســام ھــە! مىنــى
باقمــاي ،تۇغۇپــا باشــقىالرنىڭ ســۇغۇق قوينىغــا تاشــاپ كەتكــەن

مــەن ھەممــە نەرســىدىن قورقىمــەن .ئەتراپىــم مــۇزدەك
ســوغۇق ،ســەت كۆرۈنىــدۇ .كــۆز ئالدىمــدا ھەممــە ئادەمنىــڭ چىرايى
تامــدەك .ھەممــە كۆزلــەر مــاڭا ئالىيىــدۇ .ھەممــە ســۆز «بېقىۋالدى،
ئاســراندى!» دېگەنــدەك ئاڭلىنىــدۇ .ئەتراپىمدىكــى ھەممــە بالىــار
كۆزۈمگــە مەندىــن چىرايلىــق ،چوڭ ،قــاۋۇل كۆرۈنىــدۇ .دۇنيــادا مەنال
ئــەڭ ئــورۇق ،ئــەڭ قــورۇق ،ئــەڭ ســەت .مەھەللىمىــزدە ئوينىغىدەك،
كۆرگىــدەك ھەممــە نەرســە خەقنىــڭ .قارىغانــدا ئاتا-ئانىســى يــوق
يــەردە نەرســىلەر داۋاملىــق خەقنىــڭ بولىدىغــان ئوخشــايدۇ.
دادام مىنــى تىلاليــدۇ ،ئۇرىــدۇ ،ئۆيدىــن ھەيدىۋىتىــدۇ .ئۆگزىگە
چىقىــپ كونــا ســامانلىقتا دەرتلىرىمنــى كۆزۈمدىــن ئالىمــەن.
ياشــلىرىم بىلــەن يۈزۈمنــى يۇيــۇپ يىغاليمــەن ،بــۇ ئۆيــدە مەنــا
يىغاليمــەن .دادام يــوق ،ئانــام يــوق دەپ يىغاليمــەن .ئانا ســەن زادى
بارمــۇ؟ دادا ســەن قەيەرگــە كەتتتىــڭ؟ مــەن نېمىشــقا ســىلەردەك
باقمايدىغــان ،يىتىلــەپ بازارغــا ئاپارمايدىغــان ،ئەركىلىتىــپ
پىشــانەمگە ســۆيمەيدىغان ئادەملەرنىــڭ بالىســى بولــۇپ قالدىــم؟
قۇلۇمــدا ئۇيۇنچــۇق ،ماروژنــا ،شــاكىالت بــار ،ئەممــا مــاڭا كىرىكــى،
بازاردىكــى نەرســىلەر ،كىيىدىغــان چىرايلىــق كىيىملــەر ،ئوينايدىغــان
ياخشــى ئۇيۇنچۇقــار ئەمــەس .بەلكــى ،قۇشۇمىســىنى تۈرمــەي،
قۇلۇمنــى ســىلكىۋەتمەي ،ھىــچ نەرســە ئېلىــپ بەرمىســىمۇ يېتىلــەپ
ماڭدىغــان دادام ،ئانــام.

چوڭالرنىڭ دېيىشــىچە كاككۇكمۇ
بالىســىنى ئــۆزى باقمــاي باشــقا
قۇشــارنىڭ ئوۋىســىغا ســېلىپ قويــۇپ
قاچارمىــش .ئادەملــەر ئــۈز بالىســىنى
باشــقىالرغا بىرىشــنى كاككۇكتىــن
ئۆگەنگــەن ئوخشــايدۇ .شــۇڭا كاككۇكتىــن يىغــاپ تۇرۇپ ســورىدىم.
 ھــەي كاككــۇك ،ســەن نىمانچــە تــاش يــۈرەك! نېمىشــقا يــۈرەكپارەڭنــى باشــقا قۇشــارنىڭ تىكەنلىــك ،ســوغۇق ئۇۋىســىغا تاشــاپ
قۇيىسەن؟ســەندە يــۈرەك يوقمــۇ؟ بەلىكــم يوققــۇ دەيمــەن .چــوڭ
ئانامنىــڭ ســۆزلەپ بېرىشــىچە ،ســېنىڭ ئىســمىڭ زەينەپمىــش .بىــر
كۈنــى كاككۇكقــا بىــر تــال ئــۈزۈم ئېلىــپ يانغــان ئىكەنســەن .كۆلگــە
قارىســاڭ قولۇڭدىكــى ئــۈزۈم ئىككــى كۆرۈنــۈپ ،بىرنــى يىدىــم دەپ
ئۈزۈمنــى يــوق قىپســەن ،شــۇنىڭ بىلــەن كاككــۇك رەنجىــپ كېتىپتــۇ.
شــۇندىن كېيىــن ســەن دائىــم ئۇنــى ئىــزدەپ «كاككــۇك ،كاكــۇك»
دەپ چاقىرارمىشســەن .كاككــۇك يېقىنــا يــەردە بــار ئىكــەن ،لېكىــن
ســاڭا كۆرۈنمەيدىكــەن.

زەينــەپ ئانــا ،ســەن كاككۇكنــى تاپالمــاي قېيــداپ ،ئاچچىقالپ
بالىلىرىڭنــى قاغىالرنىــڭ ئۇۋىســىغا تاشــاپ بەردىڭمــۇ؟ ســەن
نىمانــداق ئەســكى! باالڭنــى كۆرمــەي قانــداق چىدىدىــڭ؟ كاككــۇك
ســېنى تاشــاپ كەتســە ،ســەن باالڭنــى خەقنىــڭ ئۇۋىســىغا قويــۇپ
كەتســەڭ بوالمــدۇ؟ ئــەي زەينــەپ ئانــا ،ئەگــەر دادام كاككۇكنــى
دورىمىغــان بولســا ،ئانام ســېنى دوراپ بالىســىنى تاشــاپ كەتمىگەن
بوالتتــى ،شــۇنداقمۇ؟ دادام كاككۇكنــى ،ئانــام زەينەپنــى دورىســا مەن
چــوڭ بولغانــدا كىمنــى دورايمــەن؟

كۆنۈكمە
ئوماق بالىالرغا

 .1ئادەملــەر ھايۋانالرنىــڭ خۇيىنــى دورىســا بوالمدۇ؟ مەســەللەردە
دائىــم قايســى ھايۋانــار كــۆپ ،ئادەتتــە قايســى ھايۋانــار دائىــم
يالغــان ســۆزلەيدۇ؟ ســىزچە تۈلكــە ھېلىگەرمــۇ؟ يولــۋاس باتۇرمــۇ؟
ئادەملــەر قايســىنى كــۆپ دورايــدۇ؟
جاۋاب____________________________________:
________________________________________
________________________________________
_______________________________________.
 .2بالىنىــڭ دادىســى كاككۇكنــى ،ئانىســى زەينەپنــى دورىســا بــۇ
بــاال كىمنــى دورايــدۇ؟
جاۋاب____________________________________:
________________________________________
 .3ھىكايــە ئىچىدىــن بىلمەيدىغــان ســۆز ۋە جۈملىلەرنىڭ ئاســتىغا
ســىزىڭ.
 .4سىز كىمنى دورايسىز؟
جــاۋاب___________________________________ :
________________________________.

سۆيۈملۈك ئاتا-ئانىالرغا
بــۇ تېكىســت ئاساســىدا بالىالرنى مۇالھىزىگە ئۇيۇشــتۇرىمىز.
ئۇالرنىــڭ ئاتا-ئانىلىرىدىــن ســورايدىغان قانــداق ســۇئاللىرى
بارلىقىنــى ســورايمىز .بالىالرغــا ھايۋاناتــار ھەققىــدە بىــر
قانچــە چۆچــەك ئېيتىــپ بېرىــپ مۇالھىــزە جەريانىــدا
ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان نوقتىــار ئاساســىدا خۇيلىــرى ئادەمگــە
ئوخشــايدىغان ھايۋانالرنىــڭ ئىســمىنى يېزىــپ چىقىمىــز ۋە
بالىالرغــا شــۇ خىــل ھايۋانــار ھەققىــدە يېزىلغان ئەســەرلەرنى
ئوقــۇپ كېلىشــكە تاپشــۇرۇق بېرىمىــز.

ئانا كىرپە

ھېلىمــۇ ئېســىمدە ،بالىلىــق چاغلىرىــم ئىــدى .يىراق ســەھرادىكى
تۇققىنىمىزنىــڭ ئۆيىگــە مېھمانغــا بــاردۇق .شــۇ كۈنــى تاۋۇزلۇقتــا بىــر
كىرپــە بالىســىنى تۇتىۋالــدۇق .بىــر نــەۋرە ئــاكام ئۇنــى تــور خالتىغــا
ســېلىپ ئىشــىك ئالدىدىكــى دەرەخكــە ئېســىپ قويــدى .نېمىشــقا
ئۇنــداق قىلىدىغانــدۇ دەپ سورىســام ئــۇ «كىرپــە بــەك يامــان ،يەرنى
تېشــىپ قېچىــپ كېتىــدۇ .خالتىغــا ســېلىپ قويســاق قاچالمايــدۇ.
« دىــدى .مېنىــڭ تۈگۈلىۋالغــان بــۇ كىرپــە بالىســىغا قــاراپ ئىچىــم
ئاغرىــدى-دە «قويۇۋېتەيلــى  ،ئــۇ تېخــى كىچىــك ئىكــەن »،دېدىــم.
«راســت دەيســەن كىچىــك بولغاچقــا خالتىغــا ســېلىپ قويــدۇم.
كەچتــە ئانىســى كېلىــدۇ ،ئۇنــى تۇتىۋالســاق تونۇرغــا كومــۇپ
يەيمىــز ،بــەك مېزىلىــك !» نــەۋرە ئــاكام گويــا كىرپــە گوشــىنى
يەۋاتقانــدەك بىــر ئىپادىــدە مــاڭا قارىــدى .ئەممــا مېنىــڭ شــۇ تاپتــا
كىرپــە بالىســىنى قاچۇرۇۋېتىــش خىيالىــم بارلىقىنــى بىلمەيتــى .شــۇ
كۈنــى بىــر چۇشــتىن كېيىــن كىرپــە بالىســىغا قــاراپ ئولتۇرغىنىــم
ئېســىمدە .ئەممــا نــەۋرە
ئاكامدىــن قورقــۇپ ئۇنــى
قاچۇرۇۋېتەلمىگــەن ئىدىــم
.مانــا قاراڭغــۇ چۈشــتى،
نــەۋرە ئــاكام مېنــى ئاســتا
نوقىــدى« ،يــۈرە كىرپىنىــڭ
ئانىســىنى تۇتــۇپ كېلىمىز».

«ئانىســىنى تۇتىۋالســاڭ  ،بالىســىنى قويــۇپ بېرەمســەن؟»
دېدىــم .نــەۋرە ئــاكام ئېرەنســىزلىك بىلــەن جــاۋاپ بــەردى « يــاق،
ئىككىســىنى بىللــە تونۇرغــا كومــۇپ يەيمىــز!» كۆزلىرىمدىــن مۆللىدە
يــاش تامچىــدى« ،يــاق ،بولــدى قىلغىــن ،كىرپىنــى قويۇۋېتەيلــى!»،
نــەۋرە ئــاكام ھەيرانلىــق بىلــەن مــاڭا قارىــدى« :راســت شــەھەرلىك
 تــە ســەن!»گويــا بىرســى بوينىمدىــن باغــاپ ســۆرىگەندەك نــەۋرە ئاكامنىــڭ
ئارقىســىدىن ماڭدىــم .ھېلىقــى كىرپــە بالىســى تېخىچــە ئېســىغلىق
تۇراتتــى ،ئەممــا ئــۇ ئەمــدى بېشــىنى چىقىرىۋالغــان بولــۇپ غەلىتــە
ئــاۋازدا چىقىراۋاتاتتــى ،نــەۋرە ئــاكام مېنــى
جىمىلىــدى« :شــۇك ،ئــۇ ئانىســىنى
چاقىرىۋېتىپتــۇ ،ئانىســىمۇ چوقــۇم
يېقىنــا جايــدا ».نــەۋرە ئــاكام
ئىككىمىــز پاقــا يوپۇرماقلىــرى
ئارقىســىدا يوشــۇرۇنۇپ جىممىــدە
ئولتۇراتتــۇق .تــوۋا راســتال مۆجىــزە
يــۇز بــەردى ،يوغــان بىــر كىرپــە دەرەخ
يېنىــدا تۇراتتــى ،نــەۋرە ئــاكام
دەرەختىكــى كىرپــە بالىســىنى
ئاســتا پەســكە چۈشــۈردى.

ئــۇ بىــر ئۇچــى خالتىغــا باغالنغــان ئاغامچىنــى بوشــۇتىۋاتاتتى.
مانــا كىرپــە بالىســى ســوالنغان تــور خالتــا يەرگــە چۈشــتى .كىرپــە
بالىســى خالتــا ئىچىــدە تىپىراليتــى ئانىســى تۇمشــۇقلىرى بىلــەن
خالتــا ئىچىدىكــى بالىســىنى ھىدالۋاتاتتــى ،بــۇ چاغــدا نــەۋرە ئــاكام
قىســماق يىپىنــى تۇتقــان يەنــە بىــر قولىنى ســىلكىدى .داراڭشــىغان
ئــاۋاز بىلــەن داس كۆمتۈرۈلــۈپ ،كىرپــە داس ئاســتىدا قالــدى .
شــۇ تــاپ يۇرۇگــۇم قاتتىق ســېلىپ كەتتى .نــەۋرە ئاكام بېرىپ داســنى
كۆتــەردى .داس ئاســتىدىكى يوغــان كىرپــە بالىســىنى ھىدلىغىنىچــە
جىممىــدە تۇراتتــى .ئــۇ تىكىننــى ئــۆرۈپ تۈگۇلىۋالمىغــان بەلكــى
تۇمشــۇغىنى تــور خالتىغــا پاتۇرغىنىچــە تۇراتتــى!
كۆردۇڭمــۇ  ،ئادەتتــە كىرپىلــەر تىكىنىنــى ســىرقا ئــۆرۈپ توپتــەكتۇگۇلىۋاالتتــى ،لېكىــن بــۇ كىرپــە بالىســىنى قۇتقۇزىمــەن دەپ
ھەممىنــى ئۇنتۇپتــۇ ،دىــدى« .بىلدىــم »....دىدىــم ،ئەممــا
ســۆزۈمنى داۋامالشــتۇرالمىدىم .بۇرنــۇم ئېچىشــىپ ،ئاۋازىم
بوغۇلــۇپ كېتىۋاتاتتــى.
نــەۋرە ئــاكام ئۇخــاپ قالغاندىــن كېيىن ،ئاســتا ئورنۇمدىن
تــۇردۇم-دە ،تــور خالتىنــى دەرەختىــن
چۈشــۈرۈپ ئانا-بــاال كىرپىنــى قويۇۋەتتىــم.
نــەۋرە ئاكامنىــڭ قاتتىــق ئاچچىغــى
كېلىدىغىنىنــى بىلەتتىــم  ،ئەممــا شــۇ كېچىســى
خاتىرجــەم ئۇخلىدىــم .

كۆنۈكمە
ئوماق بالىالرغا
 .1سىزچە «مەن» نىڭ ئاكىسى يەنە كىرپە تۇتارمۇ؟ ئەگەر سىز
بولسىڭىز كىرپىنى قانداق قىالتتىڭىز؟
جاۋاب____________________________________ :
_______________________________________.
 .2سەھرادىكى باال بىلەن شەھەردىن كەلگەن باال ئوتتۇرىسىدا
قانداق پەرقلەر بار؟
جاۋاب___________________________________ :
________________________________________
_.
 .3سىزچە مەسىلىنى ھەل قىلىشتا كىرپىنى قاچۇرۇشتىن باشقا
يەنە قانداق چارە بار؟
جاۋاب___________________________________ :
________________________________________
________________________________________.
 .4بۇ ئەسەردىن سىز ئۇقالمىغان ،ئاتا-ئانىڭىز چۈشەندۈرۈپ قويغان
سۆزلەر قايسى؟
جاۋاب____________________________________ :
________________________________________
________________________________________
________________________________________.

سۆيۈملۈك ئاتا-ئانىالرغا
 .1بالىالرغا شەيئىلەرنى كۆزىتىشنى ۋە بايان قىلىشنى
ئۆگىتىش .ئەسەرنى ئوقۇپ بولغاندىن بالىالردىن كىرپە قانداق
ھايۋان ،قەيەرلەردە ياشايدۇ ،قانداق ئۇۋا ياسايدۇ ،قانداق
ئەۋالت قالدۇرىدۇ ،كۈشەندىلىرىگە قانداق تاقابىل تۇرىدۇ...
دېگەن سۇئالالرنى سوراپ ئۇالرغا شەيئىلەرنى كۆزىتىش
ۋە بايان قىلىش جەھەتتە يېتەكچىلىك قىلىش كېرەك.
بۇنى ئادەتكە ئايالندۇرۇپ ئەتراپتىكى نەرىسلەرگە دىققەت
قىلىشنى ،مەنبەسى ۋە ئاالھىدىلىكى ھەققىدە ئويلىنىشنى
ئويلىغانلىرىنى ئېغىزچە بايان قىلىشنى ئۆگىتىش كېرەك.
 .2تەنقىدىي تەپەككۇر مەشقى .بالىالرنى ھەر خىل
نوقتىالردىن چىقىپ ئويالشقا كۆندۈرۈش كېرەك .مەسىلەن،
بالىمىز تېكىستتىكى كىرپىنى قويىۋېتىشنى توغرا دېگەن
بولسا ،كىرپىنىڭ زىيادە كۆپىيىپ كېتىشى ۋە زىرائەتلەرگە
زىيان سېلىشى مەسىلىسىنىمۇ ئويلىنىشقا يېتەكلەش كېرەك.

زالىم پىل
بەك قەدىمكى زاماندا ،تاغ باغرىدا ئورماندا .ياشاركەن
		
پىل مەنمەن دەپ ،ھەممىنى بىلەرمەن دەپ .باشقا جانۇ-جانۋارنى،
ئىلمايدىكەن كۆزىگە .كىرمەيدىكەن ئۇالرنىڭ ،مەسلىھەتى -سۆزىگە.
بوي بەستىگە ئىشىنىپ ،مەغرۇرلىنىپ يۈرەركەن .نەگە بارسا ھۆركىرەپ،
دەۋرۇ -دەۋران سۈرەركەن .قورساقلىرى گۈمبەزدەك ،لېكىن ئىچى تار
ئىكەن .ئادالەتسىز ئىشىدىن ،پاقا  -پاشا زار ئىكەن.
ياز كۈنلەرنىڭ بىرىدە ،چۈمۈلە تام تۈۋىدە .ياتسا كۈنگە قاقلىنىپ،
پىل كېلىپتۇ زارلىنىپ - :سەن كۈشەندە دائىما ،تۆت بۇلۇڭغا چاپىسەن!
كىرىۋېلىپ بۇرنۇمغا ،قىمىراليسەن ،چاقىسەن! ئورا كوالپ بىلجىرالپ،
دائىم توپا قازىسەن .توسۇۋېلىپ يولۇمنى ،ماڭا چالما ئاتىسەن ...مەن
بىلىمەن قەستىڭنى ،قۇرۇتقايمەن نەسلىڭنى .مەن جاھاندا زادى كىم؟
كۆرۈپ قويغىن بەستىمنى - ،دەپ ۋارقىراپ پىل شۇئان ،خارتۇمىنى
سوزۇپتۇ .گۈلە-خەسلىك ئۇۋىغا ،شىددەت بىلەن ئۇرۇپتۇ .ۋەيران بولۇپ
كېتىپتۇ ،چۈمۈلىنىڭ ئۇۋىسى .ئۆلۈپ قاپتۇ بىگۇناھ  ،قاقشاپ تەڭدىن
تولىسى.

 ئــەي پاشىجان ،پاشىجان!سۆزلىرىمگە قۇالق سال .يوقاپ كەتتى
ئادالەت ،بېسىپ كەلدى پىل ئاپەت.
زالىم پىلنىڭ قولىدا ،تىرىك ياشاش
يولىدا ،ئەجەپ بولدۇق ،خار بولدۇق.
ئەركىن نەپەس ئالماققا ،تەشنا بولدۇق،
زار بولدۇق .بىز ئىككىمىز بىرلىشىپ،
باتۇرالرچە ئېلىشىپ ،قۇتۇاليلى پىل
سالغان ،بۇ رەھىمسىز زۇلۇمدىن .قورۇقمايلى بۇ يولدا ،جان بەرمەكتىن
ئۆلۈمدىن.
ھەيران بولۇپ پاشىجان ،پاقىنىڭ گەپ  -سۆزىگە .تۇرۇپ
		
قاپتۇ بىر مىنۇت ،ئىشىنەلمەي ئۆزىگە.
دەپتۇ پاقا - :پاشىجان ،ئۆزۈڭنى سەل چاغلىما .نەشتىرىڭدۇر
قورالىڭ ،دات باستۇرۇپ ساقلىما .تەلۋە پىلنىڭ كۆزىگە ،نەشتىرىڭنى
ئۇرىسەن .ئاندىن نۆۋەت مېنىڭكى ،كارامەتنى كۆرىسەن.
مەدەت قىلىپ پاشىغا ،پاقا مەسلىھەت بېرىپتۇ .بۈك  -باراقسان
ئورماننى ،زىلزىلىگە سېلىپتۇ.
كەچ كۈزنىڭ بىر ئاخشىمى ،پىل سەيلىگە چىقىپتۇ .كەڭ داالنى
ئايلىنىپ ،ھۇزۇرلىنىپ يېتىپتۇ .پەملەپ تۇرۇپ پاشىجان ،پىل كۆزىنى
چېقىپتۇ .پىلنى باپالپ بولۇپال ،ۋىڭىلداپتۇ ،قېچىپتۇ.

پىلنىڭ كۆزى قىمىلداپ ،ھېچ نەرسىنى كۆرمەپتۇ .چىدىيالماي
ئاخىرىدا ئۆزىنى دەرەخلەرگە سۈركەپتۇ .سانجىلىپتۇ كۆزىگە ،دەل -
دەرەخلەر تىكىنى .پىل بولۇپتۇ بىئارام ،كۆتۈرەلمەي بېشىنى.
كۈنلەر شۇنداق ئۆتۈپتۇ ،پىلمۇ قاقشاپ يۈرۈپتۇ .چىۋىن چىچىپ
كۆزلىرى ،قان  -يىرىڭغا تولۇپتۇ .كور بولۇپتۇ پىلباينىڭ ،قۇرت يېگەن
كۆزلىرى .كارغا كەلمەس بولۇپتۇ ،ئۇنىڭ پەرمان  -سۆزلىرى.
قىينىلىپتۇ پىل راسا ،كۆل بويىغا بارالماي .چىرقىراپتۇ بىردىنال،
ئۇسسۇزلۇققا چىدالماي .پاقا كۆرۈپ شاھ پىلنىڭ ،ئېچىنىشلىق ھالىنى،
دەرھال ئىشنى باشالپتۇ ،تىڭشىماستىن زارىنى .توختىماستىن كۇرۇلداپ،
پاقا ئۇزاپ كېتىپتۇ .ئەگىشىپتۇ ئەما پىل ،سۇ ئىزدەپتۇ ،مېڭىپتۇ .پاقا
سەكرەپ بىر ھاڭنىڭ ،يان باغرىغا مۆكۈپتۇ .سۇ ئىچىدە تۇرغاندەك،
قاقاھالپتۇ ،كۈلۈپتۇ‹‹ .كۆل بويىغا كەلدىم›› دەپ ،پىلمۇ يايراپ كېتىپتۇ.
ئوڭ پۇتىنى سوزۇپال ،ھاڭغا مولالق ئېتىپتۇ.

كۆنۈكمە
.1بــۇ چۆچەكنــى قوشــاققا ئوخشــاش تــۆت مىســراغا ئايرىــپ يېزىــپ
چىقىــڭالر .ھــەر تــۆت مىســرانى بىــر كوپلېــت دېســەك ،قانچــە
كوپلىــت بولىدىغانلىقىنــى ئېيتىــپ بېرىــڭالر (مىســراالر ئايرىــم
قەغەزگــە يېزىلســۇن).
جاۋاب.__________________________________ :
 .2بــۇ چۆچەكتىكــى پاشــا ،چۈمۈلــە ۋە پاقانىــڭ قانــداق قىلىــپ پىلنى
يەڭگەنلىكىنــى ئــۆز تىلىڭالرغــا ئايالندۇرۇپ ســۆزلەپ بېرىڭالر.
جــاۋاب___________________________________ :
________________________________________
________________________________________
_______________________________________.
« .3ئىــش ئۆملۈكتــە ،كــۈچ بىرلىكتــە» دېگــەن ماقالنىــڭ مەنىســى
نېمــە؟ بــۇ ماقالنىــڭ مەزمۇنــى چۆچەككــە ئۇيغــۇن كېلەمــدۇ؟
جــاۋاب___________________________________ :
________________________________________
________________________________________
_______________________________________.
_______________________________________.
_______________________________________.
_______________________________________.

 .4پىــل نېمىشــقا مەنمەنچــى ،زالىــم ؟ ســىزچە پىلــدەك خۇيدىكــى
ئادەملــەر كۆپمــۇ؟ ســىز ئۇالرغــا قانــداق قارايســىز؟
جــاۋاب___________________________________ :
________________________________________
______________________________.
 .5تۆۋەندىكــى جــۈپ ســۆزلەرنىڭ مەنىســىنى بىلەمســىز؟ بــۇ
ســۆزلەر كەلگــەن جۈملىنــى كۆچــۈرۈپ يېزىــڭ.
جانۇ-جانۋار __________ :دەرۋۇ-دەۋران__________ :
بويى-بەستى __________ :گۈلە-خەس__________ :
سۆز-پەرمان__________ :
 .6تۆۋەندىكى سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى يېزىپ چىقىڭالر.
مەنمەنچى __________:مەسلىھەت_________ :
ئادالەت __________ :كۈشەندە __________ :قەست:
__________ نەسىل __________ :شۇئان__________ :
شىددەت __________ :ۋايران __________ :بىگۇناھ:
__________ ئاپەت __________ :زالىم__________ :
رەھىمسىز __________ :زۇلۇم __________ :نەشتەر:
__________ دات باسماق __________ :تەلۋە:
_______ كارامەت __________ :مەدەت__________ :
زىلزىلىگە سالماق __________ :باپلىماق__________ :
ئەما ______:ھاڭ __________ :زار__________ :
مولالق__________ :

بېلىق بىلەن تۈلكە
بىر كۆلدە نۇرغۇن بېلىقالر ياشايدىكەن .كۈنلەرنىڭ بىرىدە كۆلنىڭ
سۈيى تۈگەپ بېلىقالر ياشاشقا ئامالسىز قاپتۇ .كۆل بويىغا سۇ ئىچكىلى
كەلگەن بىر تۈلكە بىر بېلىقنى اليدا پىلتىڭالپ ياتقاندا كۆرۈپ قاپتۇ
 دە ،ئۇنى يېيىش ئۈچۈن كۆلگە كىرىپتۇ ،بۇنىڭدىن قورققان بېلىقتېخىمۇ كۈچەپ پىلتىڭالشقا باشالپتۇ.
تۈلكە يېقىنالشقاندا بېلىق دەرھال ھۇشىنى يىغىپ ،تۈلكىگە- :
ئەي ،تۈلكە ئاكا ،مېنى يەمسەن؟  -دەپتۇ.
تۈلكە مۇغەمبەرلىك بىلەن ھىجىيىپ تۇرۇپ - :ئۇكام ،يېمىسەم
بولمىدى ،چۈنكى قورسىقىم ئېچىپ كولدۇرالپ كەتتى ،ئۇنىڭ ئۈستىگە
سەن سۇسىز پىلتىڭالپ بەك قىينىلىپسەن ،ئازاپتىن بۇرۇنراق قۇتۇلۇشۇڭ
ئۈچۈن سېنى يەپ ،قارنىمدا ئارام تاپسۇن دېددىم .سېنى يېمىگەن
بىلەن سۇ تۈگەپتۇ ،سەن ھامان ئۆلۈپ كېتىسەن - ،دەپتۇ.

 بوپتۇ ،يېسەڭمۇ يېگىن ،بىراق بۇ الي پېتىم يېسەڭ قورسىقىڭئاغرىپ قالىدۇ ،شۇڭا سۇدا پاكىز يۇيۇپ يېگىن - ،دەپتۇ بېلىق.
تۈلكە بۇ سۆزنى ئورۇنلۇق ھېس قىپتۇ  -دە ،بېلىقنى يۇيۇپ يېيىش
ئۈچۈن بىر دەرياغا ئەكەپتۇ.
بېلىق بەدىنى سۇغا تېگىشى بىلەنال  ،قاتتىق بىرنى پىلتىڭالپتۇ،
قاناتلىرى تۈلكىنىڭ كۆزىگە تېگىپ ئوت چىقىرىۋېتىپتۇ ،بۇنىڭغا
چىدىيالمىغان تۈلكە - :ۋاي!  -دەپ ۋارقىراپتۇ .بۇ چاغدا بېلىق تۈلكىنىڭ
ئاغزىدىن ئاجراپ سۇغا چۈشۈپ كېتىپتۇ .ئاچچىقىغا پايلىمىغان تۈلكە
سۇغا سەكرەپ چۈشۈپ بېلىقنى تۇتۇۋېلىپ راسا چايناپ يېۋەتكۈسى
كەپتۇ .بىراق سۇ ئۈزۈشنى بىلمىگەچكە ،ئاچچىقىنى ئىچىگە يۇتۇپ
كېتىپ قاپتۇ.

كۆنۈكمە
.1بېلىقالر نېمىشقا سۇسىز قاپتۇ؟ سىز كۆللەرنىڭ قۇرۇپ كەتكەنلىك
خەۋىرىنى ئاڭلىغانمۇ؟ كۆللەر قۇرۇپ كەتسە قانداق بولىدۇ؟ كۆللەر
قۇرىسا ئەڭ كۆپ زىيانغا ئۇچرايدىغان كىملەر؟ تارىم دەرياسىنىڭ
قۇيۇلىدىغان يېرى بولغان لوپنۇر كۆلى قاچان قۇرۇپ كەتكەن؟ ئۇيغۇر
دىيارىدا قۇرۇپ كەتكەن يەنە قانداق كۆللەرنى بىلىسىز؟
جاۋاب____________________________________:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________.
 .2كۆللەر قۇرۇپ كەتسە دېگەن ماۋزۇدا بىر پارچە رەسىم سىزىپ،
ئاستىغا كۆللەرنىڭ قۇرۇپ كېتىشى بىلەن پەيدا بولىدىغان ئاقىۋەتلەرنى
تىزىپ چىقىڭ.

 .3تۆۋەندىكى سۆزلەرنىڭ سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى
يېزىڭ ،مەنىداش سۆزلەرنى جۈپلەڭ ۋە ماس
سۆزلەر بىلەن تۇتاشتۇرۇڭ.

ھۇش

تاپماق

مۇغەمبەر

يىغماق

قېرىن

تارتماق

ئارام

تويماق

پاكىز

ئالماق

ئورۇنلۇق

تۇتماق

پايلىماق

ھېس قىلماق

راسا

چىدىماق

ئازاپ

ئاچماق

ئاداش  -ئاداش بواليلى

قارا – قارا قۇشالرىم ئويۇنى
قارا – قارا قۇشالرىم ئويۇنى ئۇيغۇر قىز – ئوغۇل ئۆسمۇرلىرى
ئارىسىدا بىر قەدەر كەڭ تارقالغان ،مەزمۇنغا باي ئويۇنالرنىڭ بىرى
بولۇپ ،ھەممە پەسلىدە ئوينىلىدۇ.
بۇ ئويۇننى ئويناشتا ،بالىالر پاكىزە ،ئازادە مەيدانالرغا توپلىشىپ،
ئۆزلىرىنىڭ ئارىسىدىن چوڭراق ئىككى بالىنى ئاساسلىق رول ئالغۇچى
قىلىپ ساياليدۇ .بۇ ئىككى بالىنىڭ بىرى ‹‹ئانا›› بولۇپ قالغان بالىالرنى
بويسىرا سەپكە تۈزىدۇ‹‹ .ئانا›› بالىالرغا سەپنى بۇزغۇچىالرنى ‹‹يامان
ئاقىۋەت››تىن ئەسكەرتىدۇ .سەپنىڭ بۇزۇلماسلىقى ئۈچۈن بالىالر
‹‹ئانا›غا بويسۇنىدۇ .ئانا سەپنىڭ بىشىدا تۇرىدۇ .يەنە بىر باال ‹‹ئانا››
باشلىغان سەپنى بۇزۇپ« ،قۇشال»نى ئالغۇچى ‹‹رەقىب›› سۈپىتىدە
قاتار بېشىدىكى ‹‹ئانا›› بىلەن قارشىلىشىدۇ.

ئويۇن باشلىغاندا‹‹ ،ئانا›› «باال»الرنى بىر بىرىگە مەھكەم
ئېسىلىپ رەقىبىنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالماسلىققا ئۈندەيدۇ .ئانا ئىككى
قولىنى ئىككى تەرەپكە ئېچىپ ھەرىكەت قىلىدۇ .بۇ ۋاقىتتا ‹‹ئانا››
بىلەن ‹‹رەقىب›› ئوتتۇرىسىدا قوشاق ئېتىشىش باشلىنىدۇ.
رەقىب :قارا – قارا قۇشالرىم ،ئارقاڭدىكى نېمەرىڭ؟
رەقىب :قارا – قارا قۇشالرىم ،ئارقاڭدىكى نېمەرىڭ؟
ئانا :ئۇششاق – ئۇششاق بالالرىم
رەقىب :ماڭا بىرنى بەرسەڭچۇ؟
ئانا :كۈچۈڭ يەتسە ئالساڭچۇ
رەقىب :كۈچۈم نەگە كېتىپتۇ؟
ئانا :ئاال تاغقا كېتىپتۇ
رەقىب :ئاال تاغدا نېمە بار؟
ئانا :ئاال يېشىل قۇشالر بار
رەقىب :ئۇنداق بولسا بارايچۇ ،قۇشتىن بىرنى تۇتايچۇ.

ئوماق بالىالرغا
.1بۇ ئويۇننى ئويناپ بېقىڭالر.
 .2ئاتا  -ئاناڭالردىن كىچىك چاغلىرىدا قانداق ئويۇنالرنى
ئوينىغانلىقى ھەققىدە سوراپ بېقىڭالر.
 .3ئاتا  -ئاناڭالر ئوينىغان ئويۇننىڭ رەسىمىنى سىزىپ كۆرسىتىڭالر.

 .4ئاتا  -ئاناڭالردىن قوشاقالر بىلەن ئوينىلىدىغان ئويۇندىن ئىككىنى
سوراپ ،ئويۇندىكى قوشاقالرنى يادىالپ ئېلىڭالر.

تېپىشماقالر
يۇمۇالق شوخ بېلىقىم،
يەردە سەكرەر دىڭىلداپ.
تورغا سالسام شۇ ھامان،
تېشىپ قاچار پىڭىلداپ؟
جاۋابى____ :
يا سودىگەر ساتمايدۇ،
يا خېرىدار ئالمايدۇ،
كەچ بولغاندا ،ھارغاندا،
الزىم بولماي قالمايدۇ؟
جاۋابى____ :
يېغى يوق يانىدۇ،
جېنى يوق ماڭىدۇ؟
جاۋابى____ :
يۇچۇقى يوق ئاپئاق توپ،
ئىچىدە كۆل سۈپسۈزۈك.
ئۈزۈپ ،لەيلەپ يۈرىدۇ،
سېرىققىنا بىر ئۈرۈك؟
جاۋابى____ :

كۆنۈكمە
سىز قانداق

 .1بۇ تېپىشماقالرنى تاپااللىدىڭىزمۇ؟
تېپىشماقالرنى بىلىسىز؟
جاۋاب._______________________________:
« .2خېرىدار»« ،سودىگەر» دېگەن سۆزلەرنى ئاڭلىغانمۇ
سىز؟ تېپىشماقتا بۇ ئىككى سۆزنى «ئاالرمەن»« ،ساتارمەن»
دېسىمۇ بوالمدۇ؟
جاۋاب._______________________________:
« .3سېرىققىنا»« ،قىزىلغىنا»« ،كۆككىنە»« ،ئاققىنا»
دېگەن سۆزلەرنى چۈشەندىڭىزمۇ؟ يەنە قانداق سۆزلەرنى
«سېرىق+قىنا» غا ئوخشاش قائىدە بويىچە ياسىغىلى بولىدۇ؟
جاۋاب._______________________________:
 .4سىزمۇ تېپىشماق يازااليسىز .تۆۋەندىكى تېپىشماقنى تېپىڭ
ۋە سىزمۇ بىر تېپىشماق يېزىڭ.
كۆرەلمەيسىز ئۆزىنى،
تۇتالمايسىز قولىنى،
تونالمايسىز دەستىدىن،
يولنىڭ ئوڭى سولىنى.
سۇندۇرىدۇ بەزىدە.
يوغان يوغان دەرەخنى.
چىقىپ كەلسە تۇرالماس
بىلەمسىز ئۇ «ئەبلەخ»نى.

قۇشالر دۇنياسى

ئۇيغۇرسىز قۇشالر
ئابدۇۋەلى ئايۇپ

دېڭىزدىــن ئــۇزاق ،بۇلۇتتىــن يىــراق بىــر يەر بــار ئىكــەن .ئېگىز
يەرلــەر تــاغ ئىكــەن ،ئويمــان يەرلــەر بــاغ ئىكــەن .ئىســمى نېمــە
ئىكــەن دەمســىلەر؟ ئۇيغــۇر ئىكــەن .ئۇيغــۇر ئاتلىــق بۇ يــەردە تۈمەن
مىــڭ خىــل ئۇچــار قانــات ياشــار ئىكــەن .تــوپ تــوپ قۇشــار ھــەر
يەردىــن كېلىــپ ئۇيغــۇردا ئۇيۇشــار ئىكــەن ،بىر بىــرى بىلەن تونۇشــار
ئىكــەن .بــۇ يــەردە كىشــىلەر قۇشــارغا بەكمــۇ ئامــراق ئىكــەن.
ئــۇالر كۈلكــە ،تەلــەي ،كېلەچــەك ۋە غەلىبەلەرنــى قــۇش دەيدىكەن.
ياخشــىلىق بىلــەن تولغــان جەننەتنــى ئۇچمــاق دەيدىكــەن .ئۇالرچــە
پۈتــۈن ياخشــى نەرســىلەر كۆكتــە ئۇچــۇپ يۈرەرمىــش .شــۇڭا تەلىيى
كەلگــەن ئادەمنــى ،بېشــىغا تەلــەي قونۇپتــۇ دەيدىكــەن .قــۇش نەگە
قونســا شــۇ يــەردە چوقــۇم ياخشــىلىق بــار دەپ ئويــار ئىكــەن.

قــۇش كىمگــە ئامــراق بولســا شــۇ كىشــىنى ياخشــى دەيدىكــەن.
ئۆيلەرگــە قارلىغــاچ ئــۇۋا سالســا ســۆيگۈ قونغــان بولىدىكــەن،
ســېغىزخان شاراقشىســا «خــۇش خــەۋەر بــار ،مىھمــان كېلىــدۇ»،
دەپ ســۆيۈنەر ئىكــەن.
ئۇيغــۇردا ھــەر يــەر بــاغ ئىكــەن .باغالرغــا قۇشــار يــار ئىكەن.
باغلىــق ئۆيلــەر مەشــرەپ بىلــەن مــول ئىكــەن .باغســىز ئۆيلــەر ئادەم
كەلمــەس چــۆل ئىكــەن .شــۇڭا بــۇ يــەردە كىشــىلەر باغقــا ئامــراق
ئىكــەن .باغــاردا قــۇش بولســا قــۇت بــار دەپ قارايدىكــەن .يــازدا
كىشــىلەر قۇشــار بىلــەن ئويغۇنــۇپ ،باغــاردا تــەڭ ســايرار ئىكــەن.
دۇتتــار ،تەمبــۇر چــاالر ئىكــەن .قۇشــارمۇ تەڭكــەش قىــار ئىكــەن.
بــەزەن بۇلبۇلــار مەســت بولــۇپ تەمبۇرالرغا قونــار ئىكــەن .باغۋەنلەر
قۇشــار ئۆلــۈپ قالمىســۇن دەپ ،مىۋىلەرگــە دورا چاچمــاس ئىكــەن.
كۆكتــات ،ئېتىزالرغــا قوشــار قونســا« ،يىســە خۇدايىــم بۇيرىغــان
رىســقىنى يەيــدۇ!» دەپ قوغلىمــاس ئىكــەن .دەرەخلەرگــە قاپــاق
ئېســىپ ئۇۋىســىز قاراغوجىالرنــى باقــار ئىكــەن .قۇشــارنى تۇتســا
ئــۆچ ئىكــەن ،ئۆلتۈرگەننــى كەچۈرمەيدىكــەن .ئــۇالر «ھۆپۈپنــى
تۇتســا تېنــى سېســىق پۇرايــدۇ ،قۇچقاچنــى تۇتســا يۈرىكــى تىتــرەك
بولــۇپ قالىــدۇ» دەپ ئىشــىنەر ئىكــەن .قۇشــار ئۈچــۈن قەبرىلەرگــە
بۇغــداي ،گــۈرۈچ ،تېرىــق ،قوناقالرنى چاچــار ئىكەن.
بالىــار ئاشــقان تاماقالرنــى كىشــى دەسســىمەس
يەرلەرگــە يايىدىكــەن .بــوۋاي مومايــار تاشــانغان
نــان ،بۇزۇلغــان يېمەكلەردىــن قۇشــارغا
داســتىخان ســالىدىكەن.

ئۇيغــۇردا ھــەر مەھەللــە دوقمۇشــىدا بىــر مەســچىت بــار
ئىكــەن .مەســچىتنىڭ ئالدىــدا كىشــىلەر پــاراڭ ســالىدىغان بىــر
ســۇپا بولىدىكــەن .ســۇپىنىڭ ئالدىــدا كــۆل بــار ئىكــەن ،كــۆل بويىــدا
ئۈجمــە بــار ئىكــەن .ئۈجمىلەردىــن كىشــىلەر ســايە ئالســا ،قۇشــار
ئــوزۇق ئالىدىكــەن .قۇشــار ئۈجمىنىــڭ باراقســان شــاخلىرىدا
ئوينــاپ تاقــار ئىكــەن ،ۋىچىــرالپ كۆڭــۈل ئاچــار ئىكــەن .ســەھەردە
نامازدىــن يانغــان جامائەتكــە قۇشــار ناغــرا چــاالر ئىكــەن ،ســايراپ
قارشــى ئــاالر ئىكــەن .يانچۇقالردىــن بۇغــداي ،قونــاق ،گۈرۈچلــەر
قۇشــار ئۈچــۈن ياغــار ئىكــەن .جامائــەت قاتارلىشــىپ كۆرۈشــۈپ،
كۆرۈشــكەندە قولىنــى يۈزلىرىگــە سۈرۈشــۈپ ،قۇشــاردەك قىزغىــن
ۋىچىــرالر ئىكــەن .بىــر بىرىگــە دۇئا-تىلــەك تىلــەر ئىكــەن .ئۆيلەرگە
تېــز تېــز يــۈرەر ئىكــەن.
دوقمۇشــقا يېقىــن يــەردە بىــر ناۋايخانــا ۋە بىــر ئاشــخانا بــار
ئىكــەن .ناۋايخانــا يېنىــدا ئىككــى تۈپ قۇچــاق يەتمەس قاپــاق تېرەك
بــار ئىكــەن .ناۋايدىــن ئادەملــەر نــان ئالســا ،قۇشــار دان ئالىدىكەن.
نانــار ناۋاينىــڭ ھەققــى؛ تونۇردىــن چىققــان ،پەشــخۇندىن ئاشــقان
ئۇۋاقــار قۇشــارنىڭ نىسىۋىســى ئىكــەن .نــاۋاي تونــۇردا كۆيــۈپ
كەتكــەن ۋە تونۇردىــن ئاجــراپ كۆمــەچ بولغــان نانالرنــى قۇشــارغا
ئــۇۋاپ بېرىدىكــەن .ئاشــخانا ئىگىســى مىھماندىــن ئاشــقان پولــۇ،
لەغمــەن ،مانتــا ،چۆچــۈرە دېگــەن «دان»الرنــى ئۆگزىگــە ئاپتاپقــا
يايار ئىكەن ،قۇشالرغا داستىخان ساالر ئىكەن .شۇڭا بۇ يەردە قۇشالر
بىرى بىرىدىن سېمىز ئىكەن ،پەيلىرى پاكىزە گۈزەل ئىكەن.

«قۇتسىز قۇدۇققا چۈشسە قۇم ياغار» دېگەندەك ،قۇشالرنىڭ بۇنداق
خۇشال كۈنلىرى ئۇزاققا بارماپتۇ .ھەممە يەردە ئۆيلەرنى بۇزۇش-
چېقىش بولۇپتۇ ،ئۇيغۇردىكى مەھەللە چاڭ-توزاڭغا تولۇپتۇ .ناۋايخانا
چېقىلىپ ،قۇشالر دائىم ئوينايدىغان ئىككى تۈپ قاپاق تېرەكمۇ يوق
بوپتۇ .كېسەك ئۆيلەر چېقىشتا تۈگەپ ،سېمۇنت بىناالر پەيدا بوپتۇ.
قارغىالر قاقىلدايدىغان يول بويىدا سوۋادان تۈگەپتۇ .ئۆستەڭ بويىدا
سۆگەت قالماپتۇ .بىنا تاملىرىدا بىچارە قۇچقاچالر ئوۋا ياسارغا تۆشۈكلەر
يوق ئىكەن .تەلەيسىز قۇشالر ئۇۋا ئىزدەپ ھەر تەرەپكە قاراپتۇ .دانالي
دېسە ئېتىز يوق ،قوناي دېسە دەرەخ يوق ،ئوزۇق ئىزدەپ تاراپتۇ.
ئەمدى بۇ يەردە قاقىلداشالر ،بۇقۇلداشالر ،ۋىچىرالشالر ،چىرىلداشالر
ئاڭالنماس بوپتۇ.
قارلىغاچالر ،تۇرنىالر ،ئاققۇالر ،قاراغوجىالر كۈزدە بىر كەتكەنچە
كەلمەپتۇ .بالىلىق سېغىزخانالر ،قارغىالر ،پاختەكلەر ،كەپتەلەر ئۇۋاسىز
يۈرۈپ ھېرىپتۇ ،تۇخۇم باسالماي قېرىپتۇ .ياشالر قورقۇنچتىن تۇرالماي،
قوندىقى يوق قونالماي ،توال ئوق يەپ چىدالماي ھەر يولالرغا كىرىپتۇ.
يازدا ئىسىق تومۇزدا تۇرخۇنالرغا قونۇپتۇ ،قىش كۈنلىرى سوغۇقتىن
خۇمدانالردا قونۇپتۇ .قۇشالر بۇرۇنقى ئۇۋا-ماكانلىرى ئەتراپىدا ئاچچىق
ئاچچىق ۋىچىرالپ ،بىر بىرىگە قاراپتۇ ،بىر نىيەتكە كېلەلمەي،
مەسلىھەتسىز تاراپتۇ.
ئۇيغۇر دېگەن بۇ يەردە كېتەلمەي تۇرۇپ قالغان سانى ئەڭ كۆپ،
ئەڭ بوزەك بولغان قۇش قۇچقاچالر ئىكەن .قۇچقاچالر قۇرسىقى ئاچ
چۇرۇلداپ ھەر كۈن ھالسىز يۈرۈپتۇ .دان تاپالماي ھەر ياندا كۆپ جاپانى
كۆرۈپتۇ .ناندا باققان ناۋاينى ،پولۇ تارتقان ئاشپەزنى دائىم ئەسلەپ
تۇرۇپتۇ .ئاچ قالغان قۇچقاچالر بالكۇندا دان ئىزدەپتۇ .زاۋۇتالرغا كىرىپتۇ.

ھەر بۇلۇڭغا بېرىپتۇ .بۇنى كۆرگەن دوختۇرالر قۇچقاچالرنى دورا دەپ،
خاالتالرنى تاشالپتۇ .قۇچقاچ كاۋاپ داۋا دەپ ،تىجارەتنى باشالپتۇ .بۇنى
ئاڭالپ دورا يەپ ،ئاغرىق يۈرگەن ساقالرمۇ قۇچقاچالرنى قوغلۇشۇپ،
بىر بىرىنى بوغۇشۇپ ،كۆزلىرىنى ياشالپتۇ .تۇتۇۋالغان قۇچقاچنى ئوتقا
سېلىپ قاقالپتۇ ،قازانالردا قاينىتىپ شورپىالرغا تاشالپتۇ .بەزى ئاچكۆز
قۇچقاچالر ئەخلەتخانا ،ئېتىزدىن ئوزۇق ئىزدەپ كېزىپتۇ ،زەھەر چوقۇپ
ئېزىپتۇ .قورساق ئاغرىپ ئۆلۈپتۇ.
كەتمەي قالغان قۇشالر ئىچىدە ئەڭ ئوبدان ياشاپ كەپتەرلەر
قاپتۇ .ئۇالر بىنالرغا كۆنۈپتۇ .بالكۇنالردا ياشاپتۇ .قەپەزلەردە تۇخۇمالپ
قونداقالردىن قاچماپتۇ .شۇنىڭ بىلەن كەپتەرلەر ھەر يەرلەردە
كۆپلەپتۇ .بازارالرنى باچكا ئەت ،كەپتەر گۆشى قاپالپتۇ .لېكىن بەزەن
دوستلىرى ،بالىلىرى باچكىالر ،كۆز ئالدىدا بوغۇلسا ،ھىچ بىر چىداپ
بولماپتۇ .كەپتەرلەرنىڭ بەختىگە ئۇيغۇر دېگەن بۇ يەرنى ،چاققانالرنىڭ
ھەممىسى ،ھەيكەللەرگە ئامراقكەن .ھەيكەللەرنىڭ باش ،بۇرنى
ماياقالشقا بەك ماسكەن .ئاچچىق يۇتقان كەپتەرلەر ،ھەيكەللەرگە
ماياقالپ ،يۈز كۆزىگە تۈكۈرۈپ ،دەرت ،نەپرەتنى ئاالركەن.
ئۇيغۇرسىز سەرسان بولغان ،تۇرنا ،ئاققۇ ،سېغىزخان ،بۈركۈت
سۈندۈك ،قارلىغاچ؛ يات زېمىنغا كۆنمەپتۇ ،ئانا تۇپراق بولمىغاچ .ئۇالر
ھازىر ھەر يەردە ،ھەر توپراقتا بار ئىكەن .ئاچ ئەمەسكەن توق ئىكەن،
ئەمما ئۇۋا تاپالماي ،بىر ماكاندا ياتالماي ،جان ئارامى يوق ئىكەن .دائىم
كۆچۈپ يۈرەركەن ،ئوي چوڭقۇردىن ئۆتەركەن ،باغ ۋە تاغنى كېزەركەن،
يىراقالرغا ئۇزاركەن ،ئەمما ھەر كۈن شامالدىن ،توسۇقالردىن قامالدىن،
ئانا يەرنى سوراركەن ،ئۆز ئۆيىنىڭ پۇرىقى بۇرۇنالرغا پۇراركەن.

كۆنۈكمە
.1ئۇيغۇر دېگەن يەرنى سىزىپ چىقىڭالر ،چۆچەكتە ئىسمى تىلغا
ئېلىنغان مەزمۇنالرنى بىر رەسىمگە جايالشتۇرساڭالرمۇ بولىدۇ ياكى
بۇالرنى ئايرىم ئايرىم سىزساڭالرمۇ بولىدۇ.

 .2تۆۋەندىكى سۆزلەر قانداق تۈزۈلگەن؟ پارچىالپ كۆرسىتىڭ .چۆچەكتە
يەنە قانداق پارچىالشقا بولىدىغان سۆزلەرنىڭ بارلىقىغا دىققەت قىلىڭ.
ئۈلگە:
مېھمانخانا

مېھمان
ئاشپەز

سامسىپەز

پولوپەز

خانا

ئاشخانا

ناۋايخانا

ئىشخانا
چايخانا

 .3تۆۋەندىكى سۆزلەرگە مەنىسى يېقىن سۆزلەرنى يېزىڭالر.

تەلەي

غەلىبە

كېلەچەك

بەخىت

مىھمان

مەشرەپ

قۇت

مەست

دورا

رىزىق

داستىخان

مەسچىت

سۇپا

دوقمۇش

ناغرا

دۇئا

قۇدۇق

سېمونت

قونداق

نىيەت

مەسلىھەت

قۇچقاچ

ئاشپەز

خاالت

داۋا

بالكۇن

باچكا

ھەيكەل

دەرت

نەپرەت

باتۇر

 .2رەسىمنى بوياپ بېقىڭالر ۋە رەسىمدىكى نەرسىلەرنىڭ ئىسمىنى
يېزىڭالر.

رەسىمدىكى نەرسىلەر___________________________:
________________________________________
_______________________________________.
 .3چۆچەككە ئاساسەن تۆۋەندىكى بىرىكمىلەرنىڭ مەنىسىنى يېزىڭ.
مەست بولماق_________________ :
تەلەي قونماق_________________ :
دۇئا قىلماق_________________ :
دەرت ئالماق_________________ :

 .4تۆۋەندىكى سۆزلەرگە ئوخشىتىپ قارشى مەنىلىك سۆزلەرنى ياساڭالر.
نەپرەتلىك

نەپرەت

دورا

نىيەت

مەسلىھەت

داۋا

دەرت

نەپرەتسىز

قۇتلۇق بىلەن قارلىغاچ
بار ئىكەنۇ ،يوق ئىكەن ،ئاچ ئىكەنۇ ،توق ئىكەن ،ئاچنىڭ غېمى
ئاچلىقتا ،توقنىڭ غېمى يوق ئىكەن .شۇ زامانالردا بىر يەردە بىر
باال بولۇپتىكەن ،ئۇنىڭ ئېتى قۇتلۇق ئىكەن .يۈرىكى ئوتلۇق ئىكەن.
كۈنلەردىن بىر كۈنى قۇتلۇقجان چۈش مەزگىلى بىلەن ئېتىزدىن قايتىپ،
يۈگۈرۈپ ئۆيگە كەلسە ،داالن ئۆينىڭ ئوتتۇرىسىدا بىر قارلىغاچنىڭ
بالىسى پاالقالپ ياتقۇدەك .ئاستا قولىغا ئېلىپ قارىسا ،بىچارىنىڭ بىر
پۇتى سۇنغان ،ھالى بەك خاراپ ،زار  -زار يىغالپ تۇرغان .قۇتلۇق بۇ
قارلىغاچ بالىسىغا ئىچ ئاغرىتىپ ،قاناتلىرىنى سىالپتۇ ،باشلىرىغا سۆيۈپ،
كۆزلىرىگە سۇۋاپتۇ‹‹ .نېمە بولدى پۇتۇڭ›› دەپ ھالىنى سوراپتۇ .ئاڭغىچە
تام  -تورۇسالردا ئۇچۇپ يۈرگەن ئانا قارلىغاچالر قۇتلۇققا قاراپ:
 ۋاي  -ۋاي ئىسىت،ۋىچىر  -ۋىچ،
بىلەلمىدۇق سىرنى ھېچ.
ئېيتىڭ بىزگە قۇتلۇقجان،
نېمە بوپتۇ ،نېمە ئىش؟  -دەپ سايراپتۇ .قۇتلۇق:

 ۋىچىر  -ۋىچىر قارلىغاچ،سىلەر يوقتا بۇ بەڭباش،
پېتىشماستىن ئۇۋىدا،
مېيىپ بوپتۇ يىقىلغاچ - ...دەپ بولغان ۋەقەنى سۆزلەپ بېرىپتۇ.
ئانا قارلىغاچالر بۇنى ئاڭالپ ،بالىسىغا قاراپ:
 دېمىدۇقمۇ بىز ساڭا،ئىناق بولۇپ تۇرغىن تىنچ.
ئەمدى قانداق قىلىمىز،
ئاڭلىمىساڭ گەپنى ھېچ - ،دەپ چېچىلىپتۇ ،ئېچىنىپتۇ .ئاخىر قۇتلۇققا
قاراپ - :ئەمدى قانداق قىلىمىز،
ئۆلۈپ قالسا بالىمىز.
بۇنىڭ ئۈچۈن چارىنى،
ئىزلەپ نەگە بارىمىز!  -دەپ مەسلىھەت سوراپتۇ.
قۇتۇق بىر ئاز ئويلىنىپ:
 ۋىچىر  -ۋىچىر قارلىغاچ،تاپتىم چارە ئويلىغاچ.
بۇنىڭ ئىشى :بىر تال يىپ،
كىچىككىنە جۈپ ياغاچ - ...دەپ ئانىسىنىڭ
يېنىغا يۈگۈرۈپتۇ .ئانىسىنىڭ يېنىغا كىرىپ،
بىر قېتىم يىپ ،بىر چىمدىم پاختا سورىۋېلىپ،
ئوتۇندىن ئىككى تال كىچىككىنە شىشىق
چىقىرىپ ،بۇالر بىلەن تېڭىقچىلىق قىلىپتۇ.
بىردەمدىال قارلىغاچنىڭ پۇتىنى ئوبدان تېڭىپ ،ئاستا
ئۆز ئۇۋىسىغا سېلىپ قويۇپتۇ.
ئانا قارلىغاچالر - :ۋىچىر -ۋىچىر ،ۋىچىر  -ۋىچ،
ئەمدى بولدى كۆڭۈل تىنچ.

ياخشىلىققا  -ياخشىلىق،
ئۇنۇتمايمىز بۇنى ھېچ - ،دەپ
ناھايىتى خۇش بولۇپ ،قۇتلۇققا
رەھمەت ئېيتىپتۇ .ئاندىن كۆڭلى
تىنىپ ،بالىلىرىغا دان توشۇشقا
يەنە ئۇچۇپ كېتىپتۇ.
كۈنلەر ئۆتۈپ كۈن كەپتۇ،
قىلغان چارە ئوڭ كەپتۇ .ھېلىقى
باال قارلىغاچنىڭ سۇنغان پۇتى
ئوڭشىلىپ ،ئاتا  -ئانىسىغا قوشۇلۇپ ،كەچ كۈزگىچە تۈلەپتۇ .قىشقا
قالماي قارلىغاچالر ئىسسىق جايغا جۆنەپتۇ .كېلەر يىلى كۆكلەمدە،
قۇتلۇق ئولتۇرسا بىر كەمدە ،قارلىغاچ كەپتۇ ھويلىسىغا ،قاراپ تۇرسا
ئاغزىدا دان ،قونۇپتۇ ئۆينىڭ تورۇسىغا ،بۇلتۇرقى كونا ئۇۋىسىغا .قۇتلۇق
تونۇغاندەك قىلىپ ،قارلىغاچقا قاراپ كۈلۈپتۇ .قارلىغاچنىڭ ئاغزىدىكى
«دان» ئاڭغىچە ئالدىغا تۈك! قىلىپ چۈشۈپتۇ .قۇتلۇق دەررۇ داننى
قولىغا ئېلىپ قارىسا ،تاۋۇزنىڭ بىر تال ئۇرۇقى .قۇتلۇق خۇش بولۇپ،
كۆڭلىگە قانداقتۇر ئۈمىد تولۇپ ،ئېتىزغا قاراپ يۈگۈرۈپتۇ .ئېتىزغا بېرىپ
يەر تالالپ ،ئۇرۇقنى ئوبدان تېرىپتۇ .ئۇرۇق پاتال ئۈنۈپتۇ .قۇتلۇق يەنە
توختىماي پەرۋىش قىلىپ بېرىپتۇ.

كۈنلەر ئۆتۈپ ،كۈن كەپتۇ ،پېلەك يېيىلىپ ھەر يانغا ،چوڭ ئېتىزغا
بىر كەپتۇ .قارىسا ،ھەر تاۋۇز ،ھەر تاۋۇز! ھەر بېغىشتا بىر تاۋۇز .قۇتلۇق
يەنە قارىسا ،تاۋۇزالرنىڭ ئارىسىدا كۆزنىڭ يېغىنى يېگۈدەك ،يوغان بىر
تاۋۇز تۇرغۇدەك! قۇتلۇق ئۇنى سىناپ ،تاك  -تاك قىلىپ چېكىپتۇ ،پىشتى
دەپ بىلىپتۇ .كۆتۈرەلمەيمەن دەپ ئويالپ ئۆيىگە قاراپ چېپىپتۇ.
 ۋاي دادا ،ۋاي ئاپا! تەرگەن تاۋۇز چۈشۈپتۇ .ئارىدا بىرى ئاجايىپ،چېكىپ باقسام پىشىپتۇ .زەمبىل بىلەن كۆتۈرەيلى ،ئۆيگە چاپسان
ئەكىلەيلى - ،دەپ دادىسىغا يېلىنىپتۇ .ئاخىرى دادىسى بىلەن بېرىپ،
ھېلىقى تاۋۇزنى زەمبىلگە سېلىپ ،يولدا نەچچە كىشى ھەمدەملىشىپ،
ئانىسىمۇ ياردەملىشىپ ،ئۆيگە ئاران ئەكىلىپتۇ .ئەكىلىپ ئوالش -
چوالش پىچىشسا ،تاۋۇزنىڭ ئىچىدىن ئۇرۇقالر ئالتۇن  -كۈمۈش بولۇپ
يەرگە جىرىڭالپ چېچىلىپتۇ.
تاۋۇزنى ھەممەيلەن ،قوشنا  -قولۇم ھەممەيلەن بىللە تۇرۇپ
يەپتۇ .يەپ بولۇپ جامائەت خۇشال ،مۇنداق دەپتۇ:
 مانا بۇ ئىش ئەسلىدە،ياخشىلىقتىن بولغان ئىش.
بارىكالال ،قۇتلۇقجان،
قۇتلۇق بولسۇن قۇتلۇق ئىش!
قۇتلۇقنىڭ خۇشلۇقىدىن ،ئاغزىنىڭ بوشلۇقىدىن ،بۇ ئىشنى
ئەتىسى تاش باخشىنىڭ باقى دېگەن بالىسى بايقاپ بىلىۋاپتۇ .ئالتۇن
 كۈمۈشنى تارتىۋېلىش ئۈچۈن ،ئارقىسىغا كىرىۋاپتۇ .بىراق ھېچنېمەقىاللماپتۇ .شۇنداقتىمۇ ئاچكۆز باقى قۇتلۇقنى كۆرەلمەپتۇ .تىت  -تىت

بولۇپ دائىم خاتىرجەم يۈرەلمەپتۇ .كۆرگەن يەردە
‹‹ئەقىللىق دېگەن سەنمۇ؟ سەن قىلغاننى مەن
قىاللمايمەنمۇ!›› دەپ قۇتلۇقنى سۆكۈپتۇ .ئەڭ ئاخىر
كۆڭلىگە بىر ئىشنى پۈكۈپتۇ.
ئەتىياز بولغاندا ،قارلىغاچ بالىسى چىققاندا ،باقى
چىقىپ تۇرۇسقا بىرىنى ئۇغرىالپتۇ .پۇتىنى قەستەن
سۇندۇرۇپ ياغاچ بىلەن تېڭىپ قويۇپ ،ئۇۋىسىغا
سېلىپ قويۇپ ،ئىشنى توغرىالپتۇ..
بىر ئاز ئۆتمەي قارلىغاچ ،ئۇۋىسىغا كېلىپال بولغان

ئىشنى تۇيۇپتۇ:
 ۋىچىر  -ۋىچىر ،ۋىچىر -ۋىچ،بالىلىرىم نېمە ئىش؟
 تاشنىڭ ئوغلى سىلەرنى، قويماپتۇ ،دە ،ئاخىر تىنچ!  -دەپ سۇئال قويۇپتۇ .ئاڭغىچىلىك بالىلىرىدەرد تۆكۈپتۇ ،بولغان ئىشنى دەپ بېرىپتۇ.
ئاندىن كېيىن ئانا قارلىغاچ:
 ۋىچىر  -ۋىچىر ،ۋىچىر -ۋىچ،سىلەردە يوق گۇناھ ھېچ.
يامانلىققا يامانلىق،
ئۇنتۇماڭالر بۇنى ھېچ - ،دەپ بالىلىرىنى قۇچۇپتۇ .پۇتى سۇنغان
بالىسىنى بەزلەپ ،دان ئۈچۈن ئېتىزغا يەنە ئۇچۇپتۇ.
كۈنلەر ئۆتۈپ كۈن كەپتۇ ،ھەپتە ئۆتۈپ ئاي كەپتۇ .باال قارلىغاچ
ئوڭشىلىپ ،قاتارغا ئاران قوشۇلۇپ ،كۈز كەلگىچە تۈلەپتۇ ،ئاقساپ يۈرۈپ
كەچ كۈزدە ئىسسىق جايغا جۈنەپتۇ .ئاڭغىچىلىك قىش كەپتۇ .باقى
ئالتۇن كويىدا قىشتا جىق كۈن تۈنەپتۇ .ئەتىيازلىقى ھەر كۈنى قارلىغاچ
ئۇۋىسىغا قاراپتۇ ،ئوغرى مۈشۈكتەك ماراپتۇ .بىر چاغالردا قارلىغاچالر

كەلگىلى باشالپتۇ ،بىرى كېلىپ باقىغا بىر نېمە
تاشالپتۇ .باقى دەررۇ ئېلىپ قارىسا ،كۆزىگە سۇۋاپ
يالىسا ،تاۋۇزنىڭ بىر تال ئۇرۇقى! باقى خۇشاللىقىدىن
پىرقىراپ ،ئېتىزلىققا بېرىپ ،يەرنى بىر ئاز تاتالپ،
ئۇرۇقنى كۆمۈپ قويۇپتۇ .ئۇرۇق ئۈنۈپ چىققۇچە،
تاۋۇز چۈشۈپ پىشقۇچە ،جاندىن نەچچە تويۇپتۇ.
شۇنداق قىلىپ ،بىر كۈنى باقى قارىسا ،پېلەككە
يــوغــان بىر تاۋۇز چۈشۈپتۇ ،ئۇزاق ئۆتمەي پىشىپتۇ .باقى تاۋۇزنى
ئۈزۈپ ،ئۆزى يالغۇز پىچىپتۇ ،پىچىشىغىال تاۋۇزنىڭ ئىچىدىكى ئۇرۇقالر
ھەرە بولۇپ غۇيۇلداپ ،راسا قوغالپ چېقىپتۇ .باقى‹‹ :ئالال ،ۋاي جان!››
دەپ ئوقرۇق تەككەن موزايدەك ،مەھەللىگە قاراپ قېچىپتۇ .يىغالپ -
قاقشاپ ۋارقىراپ يۇرتنى بېشىغا كىيىپتۇ.
تەرەپ  -تەرەپ ،تۇشمۇ تۇشتىن خااليىقالر ئولىشىپ - :نېمە
سىر بۇ ،توختاڭالر! ئاجراتماڭالر ،تېنچ! – دەپتۇ.
ھەممە قاراپ باقىغا - :ساڭا اليىق ئىش - ،دەپتۇ.
قارلىغاچالرمۇ ئولىشىپ - :ۋىچىر  -ۋىچىر ،ۋىچىر  -ۋىچ،
ساڭا اليىق شۇنداق ئىش.
يامانلىققا  -يامانلىق،
جايىدا كەلسە ئوبدان ئىش!  -دەپ توۋلىشىپتۇ.
ئۇششاق بالىالرمۇ - :نەپسى يامان باقى
باي ،ئەمدى قالدىڭ چاتاققا .ئەقلىڭ بولسا
ۋارقىرىماي ،كىرىۋالغىن پاتقاققا! ...دەپ زاڭلىق
قىلىشقا باشالپتۇ.
شۇ چاغدا باقىنىڭ ‹‹ھەرە چاققان يەرلەرگە الي
سۇۋۇسا ساقىيىمىش›› دېگەن سۆزلەر ئېسىگە
كېلىپ ،پاتقاققا ئۆزىنى بېشىچىال تاشالپتۇ.

كۆنۈكمە

 .1ئاتا-ئاناڭالردىن ئۇيغۇرالرنىڭ قارلىغاچقا قانداق قارايدىغانلىقى
ھەققىدە سوراپ بېقىڭالر.
جاۋاب____________________________________ :
________________________________________
_____________________________________.
.2قارلىغاچ قۇتلۇقتىن قانداق ياخشىلىق كۆردى؟ قۇتلۇق نېمە
ئۈچۈن قارلىغاچقا ياخشىلىق قىلدى؟
جاۋاب____________________________________ :
______________________________________.
.3قۇتلۇق بىلەن باقىنىڭ پەرقى نېمە؟ باقى قانداق باال؟
جاۋاب____________________________________ :
______________________________________.
.4قۇتلۇق بىلەن باقىنىڭ تاۋۇز تېرىشىدا قانداق پەرق بار؟ تاۋۇزنى
يىيىشىدىچۇ؟
جاۋاب____________________________________ :
________________________________________
______________________________________.
.5قۇتلۇقنىڭ تاۋۇزىدىن نېمە چىقتى ،باقىنىڭ تاۋۇزىدىنچۇ؟ نېمە
ئۈچۈن؟
جاۋاب____________________________________ :
________________________________________

________________________________________
_______________________________________.
.6ھەرە چاققان يەرگە الي سۈركىسە ساقىيىدۇ ،دېگەن قاراشقا
قوشۇالمسىز؟
جاۋاب.___________________________________ :
.7تۆۋەندىكى سۆزلەرنى چۆچەكتىن تېپىڭالر ۋە ئۇالرنىڭ
مەنىسىنى يېزىڭالر.
داالن
زەمبىل
خاراپ

باخشى

چارە

ئوقرۇق

شىشىق

دەررۇ

پەرۋىش

جىمەيلەن

.8تۆۋەندىكى سۆزلەرگە جۈملە تۈزۈڭالر.
تۈلىمەك__________________________________ :
________________________________________.
جۆنىمەك__________________________________ :
________________________________________.
ھەمدەملەشمەك_____________________________ :
________________________________________.
تۈنىمەك__________________________________ :
________________________________________.

چۆچەكلەر باغچىسى

توشقان بىلەن يولۋاس
ياسىن ئابدۇكېرىم يولچى

بىر كۈنى توشقانچاق ئۇرمانلىقتا ئويناۋېتىپ يولۋاسقا ئۇچراپ قاپتۇ.
قورسىقى ئېچىپ ئاران تۇرغان يولۋاس تولىمۇ خۇشال بولۇپ:
 ياخشىمۇ سەن توشقانچاق ،ئەجەپ ئوبدان ئۇچرىدىڭ،ئېچىرقاپ كەتكەن ئىدىم - ،دەپتۇ.
قورققىنىدىن الغىلداپ تىترەپ كەتكەن توشقانچاق قاچسا
تۇتۇلۇپ قالىدىغانلىقىنى پەملەپ :
 مېنى كۆرۈپ تۇرۇپسىز ،مەن شۇنداق كىچىك ،مېنى يېسىڭىزتويمايسىز ،ئاتا -ئانام دائىم گىپىڭىزنى قىلىپ« ،بۆرە ،تۈلكىگە يەم
بولغىچە ،يولۋاس ،شىرغا يەم بولساق ياخشى بوالتتى» دەيتتى ،شۇڭا
سىزنى باشالپ بارسام ،ئۈچەيلەننى قوشۇپ بىراقال يېسىڭىز توياتتىڭىز،
 دەپتۇ.بۇ گەپنى ئاڭلىغان يولۋاسنىڭ كۆزلىرى ئويناقشىپ ،شۆلگەيلىرى
ئېقىپ ،سەل ئويلىنىۋالغاندىن كىيىن:
 سەن نېمىدېگەن ئوماق ،بوپتۇ ،ئۆيۈڭگە باشال ،سىلەرنىمۇرادىڭالرغا يەتكۈزەي - ،دەپتۇ.

توشقان يولۋاسنى باشالپ بىر تاقالپ ،ئىككى تاقالپ ئۆيى ئالدىغا
كەپتۇ ،ۋە:
يولۋاس ئاكا ،سەل ساقالپ تۇرۇڭ ،مەن ئاپام بىلەن دادامنىباشالپ چىقاي - ،دەپتۇ-دە ئۆيگە بىر كىرىۋالغانچە چىقماپتۇ.
يولۋاس ساقالۋېرىپ ئاخىرى بواللماي:
 توشقانچاق ،ھەي توشقانچاق ،چىقمامسەن؟  -دەپ ۋارقىراپتۇ.توشقانچاق:
 چىقمايمەنغۇ ،قانداق قىالاليتتىڭ - ،دەپ پىخىلداپ كۈلۈپتۇ.ئالدانغانلىغىنى بىلگەن يولۋاس شۇنچە قىلىپمۇ توشقاننىڭ ئۆيىگە
ھەرگىز كىرەلمەپتۇ.
خەپ توختا! كېلەر قېتىم ئالدىمغا ئۇچرىساڭ تىرىكاليۇتىۋەتمەيدىغان بولسام!  -دېگىنىچە كېتىپ قاپتۇ.
توشقانچاق ۋە ئاتا-ئانىسى يولۋاستىن قورقۇپ ئۈچ-تۆت كۈنگىچە
ئۆيدىن چىقالماپتۇ .يەيدىغىنى تۈگەپ كەتكەنلىكىنى كۆرگەن دادا
توشقان:
 مەن بازارغا بېرىپ سەي -كۆكتات ئېلىپ كېلەي ،ئاچلىقتىنئۆلۈپ كەتمەيلى يەنە - ،دەپ بازارغا تەرەددۇتلىنىۋاتقاندا ،توشقانچاق:
 دادا ،يولۋاس ئۇچراپ قالسا قانداق قىالرسىز؟  -دەپتۇ.-كونىالر «باشقا كەلگەندە باتۇر» دەپتىكەن ،بىر گەپ بوالر باالم،

 دەپ يولىغا راۋان بوپتۇ.دەرۋەقە بازاردىن قايتاشىدا ھېلىقى يولۋاسقا ئۇچراپ قاپتۇ.
ھىم!-دەپ سۆز باشالپتۇ يولۋاس - ،ئالدىنقى قېتىم باالڭ مېنىئالدىدى ،ئەمدى كۆرگۈلۈكىڭنى كۆر!  -دەپتۇ دە ،توشقانغا ئېتىلىپتۇ.
توختاڭ!  -دەپتۇ توشقان ئاالقزادە بولۇپ - ،ئۆتكەندە سىزكەلگەندە مەن ئۆيدە يوق بولۇپ قاپتىمەن ،بولمىسا بىر ئۆيدىكى
ئۈچەيلەن سىزگە غىزا بولۇشنى تولىمۇ ئارزۇ قىلىپ كەلگەن ،باالم
كىچىكلىك قىلىپ قويۇپتۇ ،سەل ساقالپ تۇرسىڭىز ،باالم بىلەن ئايالىمنى
چاقىراي ،ئۈچەيلەننى بىراقال يېسىڭىز سىزمۇ تويىسىز ،مەنمۇ تولىمۇ
خۇرسەن بوالر ئىدىم - ،دەپتۇ.
 سەنلەر يەنە مېنى ئالدىماقچى بولۇشىۋاتامسەن ،ئۇخالپچۈشۈڭ!  -دەپتۇ دە ،تۇشقانغا يېقىنالپ كەپتۇ.
 ئىشەنمىسىڭىز بوينۇمنى ئارغامچا بىلەن باغالپ ئارغامچىنىڭبىر ئۇچىنى تۇتۇڭ ،ئەگەر سىزنى ئالدىغۇدەك بولسام ئارغامچىنى بىرال
تارتسىڭىز يەنە ئالدىڭىزدا پەيدا بولىمەن ئەمەسمۇ ،ئۆتۈنۈپ قاالي- ،
دەپتۇ يېلىنىپ.
يولۋاس كۆزلىرىنى چەكچەيتىپ ،بىردەم ئويالنغاندىن كېيىن،
خۇددى ئالتۇن تېپىۋالغاندەك خۇش بولۇپ:
 -بوپتۇ ،سېنىڭ دېگىنىڭدەك بولسۇن - ،دەپتۇ دە ،ئارغامچىنىڭ

بىر ئۇچىنى توشقاننىڭ بوينىغا باغالپ يەنە بىر ئۇچىنى چىڭ تۇتۇۋېلىپ
توشقاننى ئۆيىگە كىرگۈزۈپتۇ.
دادا توشقان ئۆيگە كىرىپال خوتۇن -بالىسىنىڭ ياردىمىدە تېزال
بوينىدىكى ئارغامچىنى يېشىۋاپتۇ-دە ،يولۋاسقا:
 خوتۇن -بالىلىرىم سىرتقا ئوينىغىلى چىقىپ كېتىپتۇ ،ئەتەكەلسىڭىز قانداق؟  -دەپتۇ ۋە ئۆزىنى تۇتىۋااللماي پىخىلداپ كۈلۈشكە
باشالپتۇ.
يولۋاس ئاچچىغىدا ئارغامچىنى كۈچەپ بىر تارتقان ئىكەن ،ئوڭدىسىغا
يىقىلىپ نەچچىنى دومىالپ توختاپتۇ ھەم ئۆزىنىڭ ئالدانغانلىقىنى
بىلىپ ،ئاچچىق يۇتۇپ يولىغا راۋان بوپتۇ.

كۆنۈكمە
 .1ئىش ،تارازا ،لەپەر ،خەۋەر دېگەن سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى
بىلەمسىز؟ بۇ سۆزلەرنىڭ ئارقىسىغا «چى» قوشۇلسا قانداق ئۆزگىرىش
بولىدۇ؟ مۇشۇ قائىدە بويىچە قانداق سۆزلەرنى ياسىغىلى بولىدۇ؟
جاۋاب_____________________________________:
________________________________________
________________________________________
________________________________________.
 .2قەرىز ،ئەرىز ،ۋاپا ،داڭ ،روزا دېگەن سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى
لۇغەتتىن تېپىڭالر ۋە بۇالرنىڭ كەينىگە «دار» قوشۇمچىسىنى قوشۇپ
قانداق ئۆزگىرىش بولىدىغانلىقىنى ئېيتىپ بېرىڭالر .مۇشۇ قائىدە
بويىچە بۇنداق سۆزدىن يەنە قانچىنى ياسىغىلى بولىدۇ؟
جاۋاب_____________________________________:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_______________________________________.
 .3يىلتىز-پىلتىز دېگەن سۆزنىڭ شەكلىدە يەنە نان-پان ،ئاش-
پاش ،ئىش-پىش دېگەن سۆزلەرمۇ بار .بۇ قائىدە بويىچە سۆز ياساپ
بېقىڭالر.
جاۋاب____________________________________:
________________________________________
________________________________________
________________________________________.

.4توشقان ھەققىدە قانداق ھىكايىلەرنى بىلىسىز؟
جاۋاب_____________________________________:
________________________________________.
.5خەزىنە ،ئارام ،ۋەقە ،بوزەك ،نۆۋەت ،مىراس ،پوپۇزا دېگەن
سۆزلەرنى ئۆگىنىپ كېلىڭالر ۋە بۇالرغا مەنىسى يېقىن سۆزدىن بىردىن
يېزىڭالر.
جاۋاب_____________________________________:
________________________________________
________________________________________
________________________________________.
.6بۇ چۆچەكتە توشقانالر يولۋاسقا يەم بولۇشتىن قانداق قۇتۇلدى؟
جاۋاب_____________________________________:
________________________________________.
.7تۆۋەندىكى سۆزلەرگە بولماق ،قىلماق ،تاپماق دېگەن سۆزلەرنىڭ
قايسىسى ماس كېلىدىغانلىقىنى يېزىڭالر ۋە ھەر بىرىگە بىردىن جۈملە
تۈزۈڭالر.
بوزەك_____________________________________:
ئارام______________________________________:
پوپۇزا_____________________________________:
جاۋاپ_____________________________________:
«.8مومىسىنى كۆرسەتمەك»« ،قورققانغا قوش كۆرۈنەر،
كۆلەڭگىسى بەش» دېگەن ماقالالرنىڭ مەنىسىنى ئۆگىنىپ كېلىڭالر.
جاۋاب_____________________________________:
________________________________________
_____________________________________.

ئەركەكمۇ ،ئۇرغاچىمۇ
بۇرۇن بۇرۇندا ،تېرىق تۇلۇمدا ،يېتىم بۇلۇڭدا ئىكەن .مانا شۇ
كۈنلەرنىڭ بىرىدە بىر شەھەردە بىر بېلىقچى ياشىغانىكەن .ئۇنىڭ
بالىلىرى كۆپ ،ھال -ئوقىتى ناچار ئىكەن ،يىغالپ -قاقشاپ بېلىقچىلىق
قىلىپ يۈرگەن كۈنلىرىنىڭ بىرىدە ،تورغا ناھايىتى يوغان ،رەڭگى
بەكمۇ چىرايلىق بىر بېلىق چۈشۈپتۇ .بۇنى كۆرگەن بېلىقچى بېلىقنى
پادىشاھقا تارتۇق قىلىپ ،ئۇنىڭ بەدىلىگە پادىشاھتىن جىقراق پۇل
ئېلىش تەمەسى بىلەن ئولجىنى كۆتۈرۈپ شاھنىڭ ئوردىسىغا ئاپىرىپتۇ
ۋە بېلىقنى پادىشاھنىڭ نەزەرىدىن ئۆتكۈزۈپتۇ .بېلىق شاھقا مەنزۇر
بولۇپ ،بېلىقچىغا مىڭ تىلال بېرىشنى خەزىنىچىگە بۇيرۇپتۇ .شاھنىڭ
بۇ ئەمرىنى ئۇنىڭ ئىچى تار بىر ۋەزىرى ماقۇل كۆرمەي:
 شاھىم ،دەپتۇ خۇشامەت بىلەن - ،بىر بېلىققا مىڭ تىلالدىنئىنئام قىلىۋەرسىلە ،ئاز كۈندە خەزىنە قۇرۇقدىلىپ قالمامدۇ؟ خەزىنە
قۇرۇقدىلىپ قالسا ،بىزنىڭ ھالىمىز نېمە بوالر؟
 مەن بەردىم - ،دەپتۇ شاھ - ،سېنىڭ ئىچىڭ ئاغرىغان بولسا،قولۇڭدىن كەلسە قايتۇرىۋالغىن.
 خوپ ،شاھىم ،بېلىقنىڭ پۇلىنى قايتۇرىۋېلىش مەندىن،بېلىقچىنى قايتۇرۇپ كېلىش سىلىدىن بولسۇن.

ۋەزىرنىڭ دىتىنى سىناپ كۆرمەكچى بولغان شاھ يېنىدىكى ياساۋۇللىرىدىن
بىرنى بۇيرۇپ ،بېلىقچىنى ئوردا ئىشىكىدىن ياندۇرۇپ كىرىپتۇ .رەڭگى
ئۆڭگەن بېلىقچىنى ئۆز ئالدىدا كۆرگەن ۋەزىر پادىشاھقا خۇشامەت
قىلىپ ئېگىلىپ تەزىم قىلغاندىن كېيىن ،بېلىقچىغا قاراپ:
 شاھىمىز سېنىڭ ئېلىپ كەلگەن بېلىقىڭنى بەكال ياخشى كۆرۈپقالدى .بېلىقنىڭ ئەركەك ياكى ئۇرغاچى ئىكەنلىكىنى بىلىپ بېقىش
ئۈچۈن سېنى چاقىرتقۇزغانىدىم .قېنى ،ئېيتىپ باققىنا ،بېلىقىڭ قايسى
جىنىسقا كىرىدۇ - ،دەپتۇ.
ۋەزىرنىڭ ئۆزىنى سۆزدە يېڭىلدۇرۇپ ،بېلىقىم ئەركەك دېسە،
ئۇرغاچىنى تېپىپ كەل ،ئۇرغاچى دېسە ،ئەركىكىنى تېپىپ كەل،
ئاندىن مىڭ تىلالنى ئېلىپ كەت ،دەپ ئۇنىڭغا بېرىلگەن مىڭ تىلال
ئىنئامنى قايتۇرۇۋېلىش قەستىدە بولۇۋاتقانلىقىنى سەزگەن بېلىقچى
تەمكىن تۇرۇپ:
 تەقسىر ،بۇ بېلىق ئەركەكمۇ ،ئۇرغاچىمۇ ئەمەس ،شۇنىڭ ئۈچۈنئۇنىڭ ئۆزى يالغۇزال تورغا چۈشكەن - ،دەپ جاۋاب بېرىپتۇ.
چېچەنلىك بىلەن ۋەزىرنىڭ ئاغزىنى تۇۋاقالپ قويغان بېلىقچىنىڭ
سۆزىگە كۆڭلى سۆيۈنگەن شاھ بېلىقچىغا يەنە مىڭ تىلال ئىنئام بېرىپ
يولغا ساپتۇ.

كۆنۈكمە
.1بىر ھەپتىدە قانچە كۈن بار؟ بۇ كۈنلەرنىڭ ئىسمى نېمە؟
جاۋاب____________________________________ :
________________________________________.
.2تىلال قانداق بولىدۇ؟ پادىشاھ نېمە ئۈچۈن كەمبەغەلگە تىلال
بېرىدۇ؟
جاۋاب____________________________________ :
________________________________________.
.3ۋەزىر نېمە ئىش قىلىدۇ؟ ۋەزىر بىلەن پادىشاھنىڭ نېمە پەرقى

بار؟
جاۋاب___________________________________ :
________________________________________
________________________________________.
.4كەمبەغەل قانداق قىلىپ ۋەزىرنى مات قىلدى؟
جاۋاب____________________________________ :
_______________________________________.
.5كەمبەغەلنىڭ قىلغىنى توغرىمۇ؟ ۋەزىرنىڭ قىلغىنىچۇ؟
جاۋاب____________________________________ :
_______________________________________.

.6تۆۋەندىكى قوشاقنى يادلىۋېلىڭالر.
دۆگىلەپ كېلەر دۈشەنبە،
سەكرەپ كېلەر سەيشەنبە،
چامداپ كېلەر چارشەنبە،
پايالپ كېلەر پەيشەنبە،
جەملەپ كېلەر ھەممىنى،
جۈمە ،شەنبە ،يەكشەنبە.

.7چۆچەكتىن تۆۋەندىكى سۆزلەرنى تېپىڭالر ۋە مەنىسىنى
يېزىڭالر.
_________
ئولجا:
مەنزۇر بولماق_________ :
_________
ئوردا:
_________
خەزىنە:
_________
ئىنئام:

________
دىت:
________
ياساۋۇل:
________
ئۇرغاچى:
________
قەست:
ئاغزىنى تۇۋاقلىماق________ :

«.8ئۇنداق قازانغا مۇنداق چۆمۈچ» دېگەن ماقالنىڭ مەنىسى نېمە؟ بۇ
چۆچەككە شۇنداق ماۋزۇ قويۇلسا بوالمدۇ؟
جاۋاب____________________________________ :
________________________________________.

بال-ھەسەل ئۇيغۇر تىلىم
ئا

ئە

ئانا تىلىم
قاسىم سىدىق

ئــانــا تىلىم جــىــلــۋەم-جــەزىــبــەم،
ئــانــا تــىــلــىــم گـــۆھـــەر خــەزىــنــەم.
ئــانــا تــىــلــىــم مــەكــكــە-مــەدىــنــەم،
ئــانــا تــىــلــىــم ئــــۆزى بــىــر ئــالــەم.
يـــورۇمـــايـــدۇ تــارىــخــىــم ســەنــســىــز،
جــاھــالــەتــتــۇر بــۇ دىــلــىــم سەنسىز.
بىر پــارچــە گــۆش بــۇ تىلىم سەنسىز،
كــۆرۈنــمــەيــدۇ مەنزىلىم سەنسىز.
جــەڭــگــاھــاردا يــــاراق ئــانــا
يـــۈرۈشـــلـــەردە بـــايـــراق ئــانــا
قــۇيــاش كــەبــى پــــارالق ئــانــا
مــەن ســاڭــا بــەك ئــامــراق ئــانــا

ئە ق
ئا
ب

تىل،
تىل.
تىل،
تىل.

س
ي

كۆنۈكمە

«.1ئانا تىل» ماۋزۇلۇق بۇ شىئېرنى يادىغا ئېلىڭالر .دۇنيا ئانا تىل كۈنى
قاچان؟ نېمە ئۈچۈن بۇ كۈن بەلگىلەنگەن؟
جاۋاب____________________________________ :
_______________________________________.
 .2تۆۋەندىكى سۆزلەردىن مەنىسى ئۇيغۇن كەلگەنلىرىنى تۇتاشتۇرۇڭالر.
جىلۋە

مەنزىل

جەڭگاھ

جەزىبە

جاھالەت

چاقناش

قاراڭغۇلۇق

جەلىپكارلىق

نىشان

جەڭ مەيدانى

يۈرۈش

قورال

تۇغ

خەزىنە

ياراق

بايراق

سەپەر

باي

لى
ق ئوچىقى

 .3ئانا تىل ھەققىدە يېزىلغان يەنە قانداق ئەسەرلەرنى بىلىسىز؟ سىز
ئانا تىل كۈنىنى ئائىلىڭىزدە قانداق ئۆتكۈزمەكچى؟
جاۋاب____________________________________ :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
______________________________________.

ساالم خەت

ئابدۇۋەلى ئايۇپ

تېلىفوندا سۆزلەشتۇق،
گەپلەرىم چاال،
سورايسىلەر ئۇيغۇرچە
بىلمەمدۇ باال.

قۇلىقىمدا ياڭرايدۇ
قوشاقلىرىڭالر،
تەلپۈندۈرەر تېنىمنى
قۇچاقلىرىڭالر.

ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم،
كەم دىدار بوۋا،
يىلالر كەلدى كەلمىدىڭ،
ساقلىسام موما.
كۆرەلمىدىم سىلەرنى،
ئارىمىز ئۇزاق.
قانالمىدىم ،چىدارمەن
سىلەرسىز قانداق.

مەن كىملەردىن ئۆگىنەي،
ئىشلەيدۇ دادام.
ھەممە دەرستە «يۈز ئال!» دەپ
قىينايدۇ ئانام.

مەن ئۇيغۇرچە ئۆگىنەي،
سەۋەپ قىلىڭالر،
ئاتا-ئانام ئۆگەتسۇن
تەلەپ قىلىڭالر.

كۆنۈكمە
.1ساالم خەت ھەققىدە ئاتا-ئاناڭالردىن سوراپ باقتىڭالرمۇ؟
جاۋاب.__________________________________ :
.2بۇ ساالم خەتنى نەسىرگە ئايالندۇرۇپ يېزىپ چىقىڭالر.
جاۋاب___________________________________ :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________.
« .3سەۋەپ قىلساڭ سىۋەتتە سۇ توختايدۇ» دېگەن ماقالنىڭ مەنىسىنى
بىلەمسىز؟ سىۋەتتە سۇ توختامدۇ؟
جاۋاب____________________________________ :
________________________________________
______________________________________.

« .4سەۋەپ قىل ،تەلەپ قىل» دېگەن ماقالنىڭ مەنىسى نېمە؟
جاۋاب____________________________________ :
________________________________________.
« .5سەۋزىدىن خەۋەر يوق ،گۈرۈچ دەپ يەپتۇ» دېگەن ماقالنى
چۈشىنەمسىز؟
جاۋاب____________________________________ :
________________________________________.
تۆۋەندىكى قوشاقنى چۈشىنىپ ئوقۇڭالر.
دوســـت بــولــۇپــتــۇ ،بىلىشمەس،
ئــىــكــكــى ئـــــۈچ بــــەڭــــۋاش،
ســەۋزىــدىــن ھــىــچ خــــەۋەر يــوق،
پــىــشــىــپ قـــاپـــتـــۇ ئــــاش،
ئــۆتــمــەي تــــۇرۇپ ئىككى كــۈن
چــىــقــىــپــتــۇ مـــۇشـــتـــاش،
خــــۇشــــال كـــۈلـــكـــە ئــورنــىــغــا
يــــىــــغــــاش ،ۋاقـــــىـــــراش.

نادىرنىڭ تىلى
ئابدۇۋەلى ئايۇپ

نادىرنىڭ تۆت ياش چاغلىرى ئىدى ،كىچىك دېسە خاپا بوالتتى .كىم
كىچىك دېسە دەرھال:
مەن كىچىك ئەمەس ،كىچىك دېگەن بوۋاق دېگەن گەپ ،مەن بوۋاقئەمەس تۇرسام- ،دەپ قارشى تۇراتتى .ئۇ ھەر كۈنى دادىسى بىلەن
كىم ئېگىز دېگەن ئويۇننى ئوينايتتى .كۆزلەر ئوچۇق بولسا دادا ئېگىز،
يۇمۇلسا نادىر ئېگىز چىقاتتى .نادىر كۆزىنى يۇمسىال دادىسى مەيدىسىگە
كېلىپ قاالتتى ،كۆزىنى ئاچسا دادسىنىڭ تىزىغا كەلمەيتتى .نادىر
كۆزىنى يۇمسا ئۆزىنى باشقا بىر دۇنيادا ،ئاچسا يەنە باشقا بىر دۇنيادا
كۆرەتتى .شۇڭا ئۇ كۆزىگە ئامراق ئىدى ،يۈزىدىكى بۇ گۈزەل ،ئاجايىپ
ئەزاغا بەكمۇ ھەيران قاالتتى.
نادىر ئالتە ياشقا كىرگەن يىلى ئۇتتۇر ئىككى چىشى چۈشۈپ كەتتى.
شۇنىڭ بىلەن ئاغزىدىن گەپمۇ چۈشۈپ قېلىپ خاپا قىلدى .چاال سۆزلەپ
يۈرۈپ «نادىر كوماك» دەپ نام ئالدى .ئاغزىدا چىشلىرى تولۇق چاغدا
نادىر بەك تولۇق سۆزلەيتتى .تىلى چىشىغا تېگىپ بەكمۇ چىرايلىق
تاۋۇشالرنى چىقاراتتى .كىم ئاڭلىسا «چوڭ ئادەمنى كىچىك قىلىپ
قويغاندەك گەپ قىلىدۇ» دەپ ماختايتتى .ئەمدى ئۇ كوماك ،تىلى

چىشىنىڭ ئورنىدىكى كوماك يەرگە تېگىدۇ ،تاۋۇش چىقمايدۇ .شۇنچە
قىلسىمۇ ئاغزىدىن ت بىلەن د پەقەتال چىقمايدۇ .شۇندىن كېيىن «ئۇ
چىش بولمىسا بولمايدىكەن» دەپ ئويلىدى .ئۇ يەنە «چىشىمغا ئامراق
بولسام چۈشمەستى ،رەنجىپ قالغاچقا چۈشۈپ كېتىپتۇ» ،دەپ خىيال
قىلدى.
بىر كۈنى نادىرنىڭ كوماك بولغان چىشلىرىغا بەكمۇ ئاچچىقى كەلدى.
تۇرۇپال ئانىسى دائىم دەيدىغان ۋە دېگۈزمەي ئۇنىمايدىغان «خۇداغا
شۈكرى»نى دەپ باقتى .ئانىسى توغرا دەيدۇ .خۇداغا شۈكرى دېسە
بولىدۇ .چىشى چۈشمەي تىلى چۈشۈپ كەتكەن ياكى تۇتۇلۇپ قالغان
بولسا قانداق قىلغۇلۇق ھە! ئۇ چاغدا چاتاق ئىدى ،ئاغزىدىن ھىچ بىر
تاۋۇش  ،سۆز چىقماي زېرىكىپ ئۆلەر بولغىيدى بەلكىم! .قارىغاندا
چوڭالرنىڭ «تىلىڭ تۇتۇلۇپ ئۆلەرسەن» دېگىنى بەك خەتەرلىك ئىش
بولسا كېرەك .ئامراق تاغىسىنى «تۇتۇلۇپتۇ!» دەپ ئاڭالپ مومىسى توال
يىغالپ ئۆلۈپ كەتتى ،دادىسىمۇ ئاغرىپ يېتىپ قالغان ئىدى .تىلى
تۇتۇلۇپ قالسا نادىرمۇ بەلكى ئاغرىپ يېتىپ قالىدۇ .بۇنىڭغا چىدىماي
دادىسى ،ئاندىن ئانىسىمۇ ئاغرىپ قاالر بەلكىم .بەلكى ئۆلۈپ كەتكەن
سۆيۈملۈك مومىسىدەك ...نادىردا ئاخىرىنى ئويالشقا جۈرئەت يوق
ئىدى .تىلىنى ئاغزىدىن چىقارمىدى ،تۇتۇلۇپ كېتەرمۇ دەپ ئەنسىرەپ

قالدى .شۇندىن كېيىن تۇتۇلۇش دېگەن سۆزگە ئۆچ بولۇپ قالدى.
نادىر يەتتە ياشقا كىردى ،ئىككىنجى يىللىقتا ئوقۇيدۇ .ئۇ ئەمدى خۇشال،
چۈنكى چىشلىرى قايتا چىقتى .يامان يېرى چىشىال چىقمىدى ،چاتاقمۇ
تەڭ چىقتى .دادىسى «ئانا تىل ئۆگىنىسەن» دەپ بىر گەپنى تاپتى.
ئاران كەلگەن شىكەر شەنبە ،تاتلىق يەكشەنبە كۈنىدە دادىسى بىنادىكى
بالىالرنى ئۆيىگە يىغىۋالدى .ئانىسى ئۇالرغا ھەر ھەپتە ئۇالپ يازىدىغان
ھەرپلەرنى ئۆگىتىشكە باشلىدى .ھەرىپلەر  32ئىدى .مۇئەللىم دەرستە
«ئادەمنىڭ  32چىشى بار »،دەپ ئۆگەتكەن ئىدى .نادىر ئەمدى
چۈشەندى .ئۇ ئالتە ياش چېغىدا ئۇيغۇرچە ئىككى ھەرىپنى دېيەلمەي
يۈرەتتى .ئەسلى  32چىشىدىن ئىككىسى چۈشۈپ كەتكەچ ئىككى
ھەرىپنى دېيەلمەي قالغان ئىكەن .نادىر  32ھەرىپنى دەپ باقتى.
ھەممىسىدە تىل بولمىسا دېگىلى بولمايتتى .دادىسى توغرا دەپتۇ .تىل
موھىم ئىكەن .دادىسى ئانا تىل موھىم دېگەندە بىلىپ كەتمىگەن
ئىدى .ئەمدى بىلىۋالدى .تىل موھىمكەن ،ئانىسىنىڭ ئاغزىدىن تاتلىق
تاۋۇشالرنى چىقارغان تىل بەك موھىم ئىكەن! ئانا ئاغزىدىن ئاڭالنغان
 32تاۋۇش ئىنتايىن يېقىملىق ئىكەن .تاۋۇشالر كەم چىقسا گەپ چاال
بولۇپ ھىچ كىم چۈشەنمەي قالىدىكەن .شۇنىڭ بىلەن ئۇ  32ھەرىپكە
ئامراق بولۇپ قالدى .ھەرپلەرنى رەسىم سىزغاندەك سىزىپ ،دوراپ

كۆچۈرۈپ ،يېزىپ ھارمايتتى .ئانا تىل كىتابىنى راۋان ئوقۇپ كەتسە
ئانىسى سۆيۈپ ،دادىسى قۇچاقالپ كېتەتتى.
نادىر بىكار بولسىال ئانىسىدىن ھىكايە ئاڭاليتتى .دادىسى ئۇ سورىغان
سۇئالالرنى جاۋاپسىز قويمايتتى .ئۇ نادىرغا ھەممە نەرىسىنى بىلىدىغان
ئادەمدەك كۆرۈنەتتى .بىر كۈنى نادىر دادىسىدىن قىزىقىپ سورىدى.
دادا ،نېمىشقا چىش چۈشىدۇ ،تىل چۈشمەيدۇ؟ چىش چۈشۈپكەتسە ئالتۇن ،كۈمۈش ياكى سەدەپ بىلەن سالدۇرسا بولىدۇ ،نېمىشقا
ئادەمگە تىل سالدۇرغىلى بولمايدۇ؟ دادىسى بۇ سۇئالالرنى ئاڭالپ
ئويالندى ،ئاندىن نادىرنى قۇچاقالپ ئولتۇرۇپ،
ئوغلۇم ساڭا تىل ئەڭ ئەڭ موھىم دەيمەنغۇ ،ئەڭ موھىم نەرسەدېگەن ئورنىغا باشقا نەرسە ئالماشمايدىغان نەرسە دېگەنلىك .قانداق
نەرسىنىڭ ئورنىغا باشقا بىر نەرسىنى قويالمىساق شۇ ئەڭ موھىم نەرسە
بولىدۇ .تىلنىڭ ئورنىغا تىل سالماق مۇمكىن ئەمەس .شۇڭا تىل ئەڭ
موھىم .چىشمۇ موھىم ،ئەمما چۈشۈپ كەتسە مېتالالردىن سالدۇرسا
بولىدۇ .ئەمما ئۆز چىشىڭدەك بولمايدۇ .سالدۇرغىچە بەك قىينايدۇ،
ئانا تىلىمىزدىكى تاۋۇشالر
چىشىغا
ئۆزىمىزنىڭ
ئوخشايدۇ .يات تىلالردىكى
تاۋۇشالر كېيىن قاپالتقان
ئالتۇن ،كۈمۈش ،سەدەپ
ئوخشايدۇ.
چىشالرغا
ئــاغــىــزىــڭــدىــن ئېلىپ
سالىسەن ،بۇلغۇنۇپ قالىدۇ.
يۇقۇملىنىپ قالسا سېنىمۇ
كېسەل قىلىدۇ .بەزىدە

كۆنۈكمە
.1نادىر چىشى چۈشۈپ كەتكەندە نېمىلەرنى ئويلىدى؟ سىزنىڭ
چىشىڭىز چۈشكەندە قانداق بولغان ئىدى؟
جاۋاب____________________________________ :
_______________________________________.
.2ئاغىز نېمىشقا پۇرايدۇ؟ چىش نېمە ئۈچۈن ئاغرىيدۇ؟ سىز ھەر
كۈنى چىشىڭىزنى قانداق ئاسرايسىز؟
جاۋاب___________________________________ :
________________________________________
________________________________________.
 .3تىلمۇ چىشتەك چۈشەمدۇ؟ تىل تۇتۇلۇپ قاالمدۇ؟ سىزچە تىل
تۇتۇلۇپ قېلىش دېگەن نېمە گەپ؟
جاۋاب____________________________________ :
________________________________________
________________________________________
 .4نادىر تىلنىڭ موھىملىقىنى قانداق بىلىۋالدى؟ ئانا تىلغا نېمە ئۈچۈن
ئامراق بولۇپ قالدى؟
جاۋاب____________________________________ :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_____________________________.

بىلىۋالدىم ئۇيغۇر دېگەن مۇشۇنداق

ئۇيغۇرغا مېھمان
ئابدۇۋەلى ئايۇپ

جاھان ،جانۋار ،يەر زېمىن،
ئــۇيــغــۇرغــا مېھمان.
مېھماندوستلۇق يۈرەككە،
قــانــدىــن تــارالــغــان.
ئاچ –يالىڭاچ ،نامراتلىق،
يــالــغــانــغــۇ يــالــغــان،
ئالەم بولسا داستىخان،
ئــۇيــغــۇرالر ســالــغــان.

زەپ ئوخشاپتۇ بۇ توقاچ
ئۇيغۇر قوشاقلىرى
ئاپتاپ چىقتى ئالەمگە،
يۈگۈرۈپ باردىم ھەدەمگە.
ھــەدە ،ھــەدە توقاچ بەر،قېنى ،بېرىپ بېرىپ ئوتۇن تەر.ئوتۇن تەردىم بىر قۇچاق،
ھــەدەم ياقتى ئــاي توقاچ،
كۆندەك كۈلدى كۆڭلىمىز
توقاچ يىگەچ بىر ئوچاق.
زەپ ئوخشاپتۇ بۇ توقاچ،
ئــانــام خېمىر يــۇغــۇرغــاچ.
دادام تـــاۋاالپ تونۇرنى،
ئــاكــام تەستە قومۇرغاچ.

كۆنۈكمە
.1نان ھەققىدە يەنە قانداق قوشاقالرنى بىلىسىز؟
جاۋاب____________________________________ :
________________________________________
________________________________________
_______________________________________.
 .2تۆۋەندىكى سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى يېزىڭ.
نانقايناق._____________:
نانچۆپ._____________:
نانكور ._____________:نان كۈچۈكى._____________:
نان جىگدە ._____________:نانتاختا._____________:
نان قېپى ._____________:نان يىمەس._____________:
ئاقنانچى ._____________:ئوشتاق._____________:
نانغا دەسسىمەك .__________:نان بۇزدى._____________:
 .3نان توغرىسىدىكى بۇ ماقال تەمسىللەرنى ئۆگىنىۋېلىڭ.
نانبەرگەننىڭ قولىنى چىشالپتۇ.
نـــاۋايـــنـــىـــڭ نــېــنــى
پىشقىچە يېڭى كــۆيــەر.
نــان تۇرۇلسا سۇغايۈگۈر،
ســـۇ تـــۇرۇلـــســـا گــۆرگــە.
يــاتــقــانــغــا نــــان يـــوق،
قــوپــقــانــغــا ئـــالـــۋان.

 .4ئۇيغۇالردا نان بىلەن مۇناسىۋەتلىك قانداق ئۆرپ-ئادەتلەر بار؟
رەسىمدە ئۇيغۇرالرنىڭ نان بىلەن مۇناسىۋەتلىك قانداق ئادەتلىرى
ئەكىس ئەتكەن؟ نان بىلەن باغالنغان ئەسۋاپالر بار؟
جاۋاب____________________________________ :
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________.

ئۇيغۇر نەسلىمەن
ئابدۇۋەلى ئايۇپ

قارا قاشلىق قارا كۆز،
نەسلىمەن.
ئۇيغۇر
قاناتىم،
ئارزۇيۇمدۇر
قۇرغۇي ئەسلى مەن.
جازاسى،
يامانالرنى
مـــۇزدەك پەسلىمەن،
ياخشىالرنىڭ يۆلىكى،
ۋەسلىمەن.
قۇتلۇق

ئاتا -ئانىالرغا ئىككى تەۋسىيە

ئوغلۇمنىڭ دۇنياسى
(ھېكايە)

نۇرگۈل ھېيت
ئاپتور سۆزى :بۇ ئۈچ يېرىم ياشلىق ئوغلۇم ئەليارنىڭ چىن ھېكايىسى.
بۇ ھېكايىدە ئوغلۇمنىڭ ھەربىر سوئالىنى سورىغان چېغىدىكى ھېسسىياتىنى،
يىغالمسىرىغان ئاۋازىنى ،مېنىڭ يۈرىكىمدىن ئېتىلىپ چىققان كۆز ياشلىرىمنى
يازالمىدىم .گۆدەك ئوغلۇمنىڭ ئاددىيال سورىغان ھەر بىر سوئالى پۈتۈن ۋۇجۇدۇمنى
لەرزىگە سالىدۇ .ئۇنىڭ ھەربىر سوئالىغا جاۋاب بېرىش ئۈچۈن پۈتكۈل تارىخنى
ۋاراقالشقا ،ھازىر ئۈستىدە ئويلىنىشقا ،كەلگۈسىگە يۈزلىنىشىمگە ،گاھ ئالەمگە
يۈزلەنسەم ،گاھ يۈرىكىمنىڭ چوڭقۇرلۇقىدىكى ئۆزلۈكۈمگە يۈزلىنىشكە توغرا
كېلىدۇ .ئوغلۇم بىلەن قول تۇتۇشۇپ ماڭساق ،مەن ئۇنى ئەمەس ،بەلكى ئۇ مېنى
يېتىلەپ مېڭىۋاتقاندەك بىلىنىدۇ .راست ،مەن ئوغلۇمغا ئەگىشىپ كېتىۋاتىمەن.
ئۇنىڭ بىلەن بىللە چوڭ بولۇۋاتىمەن .رەھمەت ساڭا ئوغلۇم ،مېنى بۇلغىنىۋاتقان
چوڭ ئادەملەر دۇنياسىدىن پەيالسوپالرغا خاس ساددىلىق ،گۈزەللىك ھەم چىن
مەنە يوشۇرۇنغان بالىالر دۇنياسىغا قايتۇرۇپ كەلگىنىڭگە رەھمەت .قولۇمنى
قويۇۋەتمە ،مەن ساڭا ئەگىشىپ ئادەم بوالي.
— ئوغلۇم ،قۇياشمۇ ئۇخلىغىلى كەتتى ،بىزمۇ ئۇخاليلى.
— ئەمىسە ماڭا قىزىقارلىق چۆچەك ئېيتىپ بېرىڭ.

— ئەلۋەتتە ئېيتىپ بېرىمەن ئوغلۇم« .ئۇر توقماق»نى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟
— ياق ،ئۇنى بىلىمەن.
— «ئۈجمە سايىسى»نى ئېيتىپ بېرەيمۇ ئەمىسە؟
— ياق ،ئۇنىمۇ سىز تۈنۈگۈن ئېيتىپ بولغان.
— ئۇنداق بولسا ھايۋانالر توغرىسىدىكى چۆچەكنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟
— ئانا ،بىز ئادەممۇ ،ھايۋانمۇ؟
— بىز ئەلۋەتتە ئادەم.
— بىز ئادەم تۇرساق ماڭا نېمىشقا ئەمىسە ھايۋانالر توغرىسىدىكى چۆچەكنى
ئېيتىپ بېرىسىز؟
— بۇ دۇنيادا بىز ئادەملەردىن باشقا يەنە نۇرغۇن ھايۋانالر ،ئۆسۈملۈكلەر ياشايدۇ.
مەن ساڭا ئۇالر ھەققىدىكى قىزىقارلىق چۆچەكلەرنى ئېيتىپ بەرسەم ،ئۇالرغا
بولغان تونۇشۇڭ چوڭقۇرلىشارمىكىن دەيمەن.
— ئانا ،ماڭا ئادەملەر ھەققىدە چۆچەك ئېيتىپ بېرىڭ.
— ئاڭال ئوغلۇم ،مەن ساڭا چىن تۆمۈر باتۇرنىڭ چۆچىكىنى ئېيتىپ بېرەي.
— چىن تۆمۈر باتۇر؟! باتۇر دېگەن قانداق بولىدۇ ئانا؟
— باتۇر دېگەن ئاجىزالرنى قوغدايدىغان ،زومىگەر ،زالىم ،ئالۋاستىالردىن
قورقماي ،ئۇالرغا قارشى تۇرااليدىغان قورقماس ئادەم.
— تېزرەك ئېيتىپ بېرىڭە ئانا!
— بۇرۇنقى زاماندا بىر ئورمانلىقنىڭ چېتىدە بىر ئاكا-سىڭىل ياشايدىكەن.
— ئۇالرنىڭ دادىسى ،ئانىسى يوقمىكەن؟
— يوق ئىكەن.

— دادىسى بىلەن ئانىسى ئۇالرنى باقماي نەگە كېتىپتىكەن؟
— ئورمانلىققا ئوۋغا چىققاندا يولۋاس يەپ كەتكەن بولسا كېرەك.
— دادىسى بىلەن ئانىسى بولمىسا ئۇالر قانداق ياشايدىكەن؟
— ئاكىسىنىڭ ئىسمى چىن تۆمۈر باتۇر ،سىڭلىسىنىڭ ئىسمى مەختۇمسۇال
ئىكەن .ئاكىسى ھەر كۈنى ئارغىماققا مىنىپ ،مىسران قىلىچىنى ئېسىپ،
كاپ-كاپ كۈچىكىنى ئەگەشتۈرۈپ ئورمانلىققا ئوۋغا چىقىپ ،توشقان ،كېيىك،
بۇغا ،جەرەنلەرنى تۇتۇپ ئەكېلىدىكەن .سىڭلىسى مەختۇمسۇال ئۆيىدە ئوتنى
ئۆچۈرمەي ،كۈلىنى كۆچۈرمەي ئولتۇرۇپ ئاكىسى تۇتۇپ كەلگەن ھايۋانالرنىڭ
گۆشىنى پىشۇرۇپ ،ئاكىسى بىلەن بىللە يەيدىكەن.
— چىن تۆمۈر باتۇر توشقان ،كېيىكلەرنى ئۆلتۈرسە ئورمان ساقچىسى
تۇتۇۋالمامدۇ؟
— ياق ئوغلۇم ،ئۇ بەك بۇرۇنقى چاغالر بولغاچقا ،ئۇ زامانالردا ساقچى يوق
ئىكەن.
— چىن تۆمۈر باتۇر بەك ئەسكى ئىكەن ،ساقچى تۇتۇۋالمىسىمۇ ئوماق توشقان،
كېيىكلەرنى ئۆلتۈرسە بولمايدۇ-دە!
— ئۇ چاغالردا تېرىلغۇ يەر ئاز ،سۇ قىس بولغاچقا ،ئاتا-بوۋىلىرىمىز چىن تۆمۈر
باتۇرغا ئوخشاش ئات مىنىپ ،ئوۋ ئوۋالپ ياشاپتىكەن .بىر كۈنى چىن تۆمۈر
باتۇر ئوۋغا چىقماقچى بوپتۇ.
— ئۇ ئوۋغا نېمە ئېلىۋاپتۇ؟
— مىسران قىلىچىنى ئاپتۇ ،يەنە تېخى قولىغا ئالغۇر بۈركۈتنى قوندۇرۇپ،
دۈمبىسىگە يا ئوقىنىمۇ ئېسىۋاپتۇ .ئۇ سىڭلىسىغا ئوتنى ئۆچۈرمەسلىكنى
تاپىالپ يولغا چىقىپتۇ.

— ئوت ئۆچۈپ قالسا نېمە بولىدىكەن؟
— تاماق ئەتكىلى ،چاي قايناتقىلى بولمايدۇ.
ئاخشىمى قاراڭغۇدا قورقىدۇ .مەختۇمسۇال ئېھتىيات
قىلماي ئوتنى ئۆچۈرۈپ قويۇپتۇ .ۋە بىر كۈن ساقالپ
ئولتۇرۇپ ئاكىسى كەلمىگەندىن كېيىن ،ئوت ئىزدەش
ئۈچۈن ئۆگزىسىگە چىقىپ يىراقالرغا قاراپتۇ.
— ئوت ئۆچۈپ قالسا سەرەڭگىدە ئوت ياقسا بولىدىغۇ؟
— ئۇ چاغالرا سەرەڭگە يوق ئىكەن .بىر قېتىم ئوت يېقىۋالسا چوغنى ئۆچۈرمەي
ساقالپ ئوت تۇتاشتۇرىدىكەن .ئورمانلىقنىڭ چېتىدە ئاكا-ئۇكا ئىككىيلەندىن
باشقا ھېچكىم يوق ئىكەن.
— مەختۇمسۇال قانداق قىپتۇ؟
— مەختۇمسۇال يىراقتىكى بىر كەپىنىڭ مورىسىدىن تۈتۈن چىقىۋاتقانلىقىنى
كۆرۈپ ،ئۇ يەردە ئوت بار ئىكەن دەپ ئويالپ ،نۇرغۇن يول مېڭىپ ئۇ كەپىگە
بېرىپتۇ .ئۇ كەپىدە بىر قېرى يالماۋۇز ئولتۇرىدىكەن .ئۇ يالماۋۇز مەختۇمسۇالدىن
ھەممە ئەھۋالنى سوراپ بىلىۋالغاندىن كېيىن ،بىر تال چوغ بېرىپتۇ.
— چوغنى تۇتسا مەختۇمسۇالنىڭ قولى كۆيۈپ كەتمەمدۇ؟
— مەختۇمسۇالنىڭ تۆمۈردىن ياسالغان بىر چوغدىنى بار ئىكەن .چوغنى شۇنىڭغا
سېلىپ ئاپىرىپ ،ئوت يېقىپ ،چاي قاينىتىپ ئىچىپ ئۇخالپتۇ .ئەتىسى يالماۋۇز
كېلىپ ،مەختۇمسۇالنىڭ تاپىنىنى تېشىپ قېنىنى شوراپ ئىچىۋاپتۇ.
— مەختۇمسۇال ئۆلۈپتىمۇ؟
— ياق ،ئۆلمەپتۇ .ھوشىدىن كېتىپ يىقىلىپ چۈشۈپتۇ .كەچتە چىن تۆمۈر باتۇر
كېلىپ سىڭلىسىدىن ئەھۋالنى ئۇقۇپ ،يالماۋۇزنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن ئىشىكنىڭ

كەينىگە مۈكۈپ تۇرۇپتۇ .يالماۋۇز ئەتىسى يەنە كەپتۇ.
چىن تۆمۈر باتۇر يوشۇرۇنۇۋالغان يېرىدىن چىقىپ يالماۋۇز
بىلەن ئېلىشىپتۇ .ھېلىقى يالماۋۇزنىڭ يەتتە بېشى بار
ئىكەن .چىن تۆمۈر باتۇر يالماۋۇزنى قوغالپ يۈرۈپ ،مىڭ
بىر جاپا-مۇشەققەتتە ئۇنىڭ يەتتە بېشىنىڭ ھەممىسىنى
كېسىپ تاشالپ ،يالماۋۇزنى ئۆلتۈرۈپتۇ .ئوغلۇم ،چىن
تۆمۈر باتۇر راستتىنال باتۇرمىكەن؟
— ھەئە ،باتۇر ئىكەن.
— ئۇ قانداق باتۇر ئىكەن؟
— ئاتقا مىنىپ ،مىسران قىلىچىنى ئېسىپ ،يەتتە بېشى بار يالماۋۇزنى ئۆلتۈرگەن
باتۇرئىكەن.
— سەنمۇ چىن تۆمۈر باتۇردەك باتۇر بولغىن ،ئوغلۇم.
— مېنىڭ يا ئېتىم بولمىسا ،يا قىلىچىم بولمىسا ،قانداق باتۇر بولىمەن؟ ئېتى
يوق ،قىلىچى يوق چىن تۆمۈر باتۇر بولسام يالماۋۇز مېنى يەۋالمامدۇ؟
— مەن ساڭا ئات ئېلىپ بېرەي ،قىلىچ ئېلىپ بېرەي ،ئاتقا مىنىپ ،قىلىچىڭنى
ئېسىپ بېرىپ يالماۋۇزنى ئۆلتۈرگىن ،بوالمدۇ؟ ئوغلۇم.
— مەن يالماۋۇزنى ئۆلتۈرەلەيمەنما؟
— ئۆلتۈرەلەيسەن ئوغلۇم ،چوقۇم ئۆلتۈرەلەيسەن.
— يالماۋۇزنى ئۆلتۈرسەم ساقچى تۇتۇۋېلىپ
سوالپ قويىدۇ.
— ياق ئوغلۇم ،ئادەملەرنى ئۆلتۈرسە ساقچى
تۇتۇۋېلىپ تۈرمىگە سواليدۇ ،يالماۋۇز دېگەن
پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ دۈشمىنى .ساقچىالرنىڭمۇ
دۈشمىنى ،ئۇنى ئۆلتۈرسەڭ ساقچى تۇتۇۋالمايدۇ.
— ئانا ،قىلىچنى نەگە ئاسىدۇ؟

— باتۇرالر بېلىگە كەمەر باغاليدۇ ،قىلىچنى ئاشۇ كەمەرگە ئاسىدۇ.
— دادام تېلېفون تاقايدىغان يېرىگىمۇ؟
— ھەئە.
— دادامنىڭ قىلىچى بارمۇ؟
— يوق ،داداڭ دېگەن ئوقۇتقۇچى تۇرسا ،قىلىچ ئېسىپ يۈرسە بولمايدۇ،
ئوقۇغۇچىالر قورقۇپ كېتىدۇ.
— بوۋامنىڭ قىلىچى بارمۇ ئانا؟
— يوق ،ئالما سويىدىغان كىچىك پىچىقى بار.
— دادامنىڭمۇ قىلىچى بولمىسا ،بوۋامنىڭمۇ قىلىچى بولمىسا ،مەن قانداق باتۇر
بوالاليمەن؟
—...
— ئانا ،سىزنىڭ قىلىچىڭىز بارمۇ؟
— نېمە؟ قىلىچ؟! ...مەندە ...بار ئوغلۇم ،مېنىڭمۇ قىلىچىم بار.
— ئانا ،راستمۇ؟ سىزدە راستتىنال قلىچ بارمۇ؟ ماڭا ئېلىپ بېرىڭە ،تاسمامغا
ئېسىۋاالي.
قىلىچىم بولسا يالماۋۇزدىن ھەرگىز قورقمايمەن.
— ئۇنى ئالغىلى بولمايدۇ.
— ماڭا كۆرسىتىپ قويىڭە ئانا ،مەن ئۆزۈم ئاالي.
— قولۇڭنى ئەكەل ئوغلۇم ،مېنىڭ قىلىچىم مانا ماۋۇ دۈك-دۈك سوقۇپ تۇرغان
يەردە.

— بۇ دېگەن يۈرەك.
— شۇنداق ئوغلۇم ،مېنىڭ قىلىچىم مۇشۇ.
— قىلىچ دېگەن شۇنداق ئۆتكۈر تۇرسا ،يۈرىڭىڭىزنى كېسىۋەتمەمدۇ؟
— كېسىۋېتىدۇ ،تىلىۋېتىدۇ ،يارا قىلىۋېتىدۇ تېخى.
— يۈرىكىڭىز كېسىلىپ كەتسە ئۆلۈپ قالمامسىز؟
— ياق ئوغلۇم ،ئادەمنىڭ يۈرىكىنى شۇنداق بىر قىلىچ تىلىپ ،يارىدار قىلىپ
تۇرسا ئادەم تېخىمۇ مەنىلىك ،تېخىمۇ ياخشى ياشىيااليدۇ.
— ئانا ،يۈرىكىڭىزدىكى قىلىچتا يالماۋۇزنى ئۆلتۈرگىلى بوالمدۇ؟
— بولىدۇ ئوغلۇم .يۈرىكىمدە قىلىچ بولغاچقىال بۇ دۇنيادىكى جىمى بۇزۇقچىلىق،
زەھەر ،مەنىۋى بۇلغىنىش ۋە ئەسكى ئىشالرنى ئۆزۈمگە يېقىن يوالتماي ،قارشى
تۇرۇپ پاك ياشاۋاتىمەن.
— دادامنىڭ يۈرىكىدىمۇ قىلىچ بارمۇ؟
— بار ،مېنىڭچە ،چوقۇم بار.
— ئانا ،سىز دادامنىڭ يۈرىكىدىكى قىلىچنى كۆرۈپ باققانمۇ؟
— ھەئە ،كۆرۈپ باققان.
— قاچان كۆرگەن؟ دادام نېمىشقا ماڭا كۆرسەتمەيدۇ؟
— مەكتەپ مۇدىرى زىياپەتتە ھاراققا زورالۋەرگەندە ئۆزىگە تەڭلەنگەن قەدەھنى
ئېگىز كۆتۈرۈپ يەرگە ئاتقان چاغدا ،بۇزۇقچىلىق ئۇۋىلىرىنىڭ ئالدىدىكى
بوۋاقالرنىڭ كەلگۈسىگە ئېچىنىپ ياش تۆككەن چېغىدا ،كېچە-كېچىلەپ

ماتېرىيال كۆرۈپ ،كەلگۈسى ئەۋالدالرنىڭ ھاياتلىق يولىنى يورۇتۇش ئۈچۈن
ئىزدىنىۋاتقان چاغلىرىدا ،ھەر بىر سۆزى ،ھەر بىر ھەرىكىتىدە كۆرۈپ تۇرىمەن.
— يۈرىكىدە قىلىچ بار ئادەم دادامدەك كېچىچە ئۇخلىماي ئىشلەمدۇ؟
— كېچىچە ئۇخلىماسلىق باشقا بىر گەپ ئوغلۇم .ئەڭ مۇھىم يېرى ،شۇ
ئادەمنىڭ نېمە مەقسەتنى كۆڭلىگە پۈكۈپ ،قايسى ئىشنى قىلىشىدا .خەلق،
ۋەتەن ،كەلگۈسى ئەۋالدالر ئۈچۈن شېرىن ئۇيقۇ ،راھەت-پاراغەتتىن ۋاز كېچىپ،
كېچە-كۈندۈز ئەل غېمىدە ياشايدىغان ئادەمنىڭ يۈرىكىدە قىلىچ بولىدۇ.
— ئانا ،مېنىڭ يۈرىكىمدىمۇ قىلىچ بارمۇ؟
— ھەئە ،بار ئوغلۇم .سېنىڭ يۈرىكىڭدىمۇ پارقىراق ،ئۆتكۈر ،كىچىككىنە ئوماق
قىلىچ بار.
— ياق ،كىچىك قىلىچتا يالماۋۇزنى ئۆلتۈرگىلى بولمايدۇ .مېنىڭ يۈرىكىمدىمۇ
يوغان ،دادامنىڭكىدەك قىلىچ بار .ئانا ،يۈرىكىمگە قىلىچنى كىم سېلىپ قويغان؟
— سەن تۇغۇلغاندىال بار ئىدى .داداڭ بىلەن مەن بۇ قىلىچنى بىلەپ ،تېخىمۇ
ئۆتكۈر قىلىش ئۈچۈن تىرىشتۇق.
— بوۋامنىڭ ئۆيىدىكى بىلەي تاشقا بىلەپمۇ؟
— ياق ئوغلۇم ،يۈرەكتىكى قىلىچنى تاشقا بىلىگىلى بولمايدۇ .ئۇنى ساڭا
نۇرغۇن كىتابالرنى ئېلىپ بېرىش ،ئوقۇپ بېرىش ،قەھرىمان-باتۇرالرنىڭ
سۆزلەپ بېرىش،
ھېكا يىسىنى
سەيلە-ساياھەت
چېنىقتۇرۇش،
نەزەر دائىرەڭنى
قــىــلــدۇرۇپ
تــەبــىــئــەتــنــى
ئــېــچــىــش،
چۈشەندۈرۈش،
ئۆگىتىش ،ئۇلۇق
بـــىـــلـــىـــم
شانلىق تارىخىي
ئەجداتالرنىڭ
قىسسىلىرىنى سۆزلەپ بېرىش ئارقىلىق بىلەپ ئۆتكۈر قىلىمىز.
— سىز ماڭا ھېكايە ئېيتىپ بەرسىڭىز ،كىتاب ئېلىپ ئۆگەتسىڭىز يۈرىكىمدىكى
قىلىچ تېخىمۇ ئۆتكۈر بوالمدۇ؟

— شۇنداق ئوغلۇم.
— ئۇ چاغدا يالماۋۇزنىڭ يەتتە بېشىنىڭ ھەممىسىنى كېسىپ
ئۆلتۈرۈۋېتەلەمدىمەن؟
— ھازىرقى يالماۋۇزالرنى كۆز بىلەن كۆرگىلى بولمايدۇ .يالماۋۇز ھازىر ھاراق،
تاماكا ،زەھەر ،ئەخالقسىزلىق ،چىرىش ،مەنىۋى بۇلغىنىش ،كىيىم-كېچەككە،
راھەت-پاراغەتكە ،داغۋازلىققا بېرىلىش قاتارلىق شەكىللەردە ئىنسانىيەتنىڭ
قېنىنى ئاستا-ئاستا شوراپ تۈگەتمەكتە.
— مېنىڭمۇ قېنىمنى شورامدۇ؟
— جىم تۇرۇپ بەرسەك ھەممە ئادەمنىڭ قېنىنى شوراۋېرىدۇ .روھنى خورىتىپ،
زەئىپلەشتۈرىدۇ.
— مېنىڭ قېنىمنى شورىۋالسا مەن ئۆلۈپ قالمامدىمەن؟
— شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرغا قارشى تۇرااليدىغان باتۇر بولۇشۇڭ كېرەك.
— مەن يۈرىكىمدىكى يوغان قىلىچ بىلەن يالماۋۇزنىڭ ھەممە بېشىنى
كېسىۋېتىمەن .سەت يالماۋۇزنى دادامنىڭمۇ ،سىزنىڭمۇ ،مېنىڭمۇ ،بوۋامنىڭمۇ،
ئادىل ئاكام ،مەرھابا ئاچام ،قەدىرىيە ئۇكامنىڭمۇ قېنىنى شورىغىلى قويمايمەن.
— شۇنداق قىلىشىڭ كېرەك جېنىم باتۇرۇم .چۈشۈڭدە چىن تۆمۈر باتۇرنى
كۆرگەيسەن.
— ئۇخلىمىسا قانداق چۈش كۆرگىلى بولىدۇ؟
— ئەمىسە ئۇخاليلى.

— ياق ،مەن ئۇخلىمايمەن ،ئۇخالپ قالغاندا يالماۋۇز كېلىپ قالسا قانداق
قىلىمىز؟
— يۈرىكىمىزدىكى قىلىچنى بىر قېتىم بىلىۋېتىپ ئۇخلىساق ،يالماۋۇز قورقۇپ
بىزگە يېقىن يولىيالمايدۇ.
— ئۆتكەندە بىز ئۇخالپ قالغاندا ئۆيىمىزگە ئوغرى كىرىپ ،جىق نەرسىلىرىمىزنى
ئېلىپ قېچىپ كېتىپتىكەن ،يەنە ئۇخالپ قالساق يالماۋۇز كېلىپ يۈرىكىمىزدىكى
قىلىچنى ئوغرىالپ كەتسە قانداق قىلىمىز؟
— يۈرەكتىكى قىلىچنى ھېچكىم ئوغرىلىيالمايدۇ ئوغلۇم .ئۇنى پات-پات بىلەپ
تۇرمىسا داتلىشىپ كاردىن چىقىدۇ .دائىم بىلەپ تۇرساق تېخىمۇ ئۆتكۈرلىشىدۇ.
— خوش ئانا ،مەن يۈرىكىمدىكى قىلىچنى چىڭ تۇتۇپ ئۇخاليمەن.
— ئەتىگەندە سەھەر ئويغانغىن ،باتۇرۇم.

ئۇيغۇردا مۇھاجىرەت ۋە ئانا تىل
ئابدۇۋەلى ئايۇپ
مەۋجۇتلۇق كىرزىسى بىزنى ئۆز مەدەنىيىتىمىزگە تېخىمۇ مەھكەم
باغالۋاتىدۇ .مەغلۇپلۇق خەۋىپى كۈچەيگەنچە ئانا تىلىمىزغا ۋە دىنىمىزغا
تېخىمۇ چىڭ يېپىشماقتىمىز .نەتىجىدە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالردا ئانا تىل
كۇرۇسلىرىنى ئېچىش ،ئانا تىل يەسلىلىرىنى قۇرۇش ،دىندا تەربىيەلەش
قىزغىنلىقى كۆتۈرۈلدى .ئۇيغۇردا بۇنداق بىر ھاياجاننىڭ كۆتۈرىلىشى تولىمۇ
قەدىرلىك .ئەمما بۇ ھاياجان بىر ئەستايىدىل تەپەككۇر ،ئەتراپلىق پىالن ۋە
ئەمەلىي ھەرىكەت بىلەن يېتەكلەنمىسە نەتىجىسىز پەسلەپ قېلىشى مۇمكىن.
شۇ زۆرۈرىيەت سەۋەبىدىن بۇ ماقالىدە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئانا تىل
نېمە ئۈچۈن موھىم ،ئۇنى قانداق ساقالپ قالىمىز ،مۇھاجىرەتتىكى ئانا تىل
ئوقۇتۇشىدا ساقالنغان مەسىلىلەر قايسىالر دېگەن تېمىالردا توختىلىمىز.
 .1مۇھاجىرەتتە ئانا تىلنىڭ موھىملىقى
ئانا تىل مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئەڭ زۆرۈر مەنىۋىي ئىھتىياجىنى
قاندۇرىدۇ .ئانا ۋەتنىدىن ئۇزاقتا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر ئانا تىلدا سۆزلەش ئارقىلىق
ئۆزىنىڭ مەدەنىيىتىگە بولغان سېغىنىشىنى باسىدۇ .مەسىلەن ،مۇھاجىرەتتىكى
ئۇيغۇرالرنىڭ 2015--يىلى ئىستانبۇلدا بىر ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى بولۇپ
ئۆتتى .يىغىندا دوكىالتچىالردىن سۇئال سورىغۇچىالر جاۋابىنى ئۆزى قوشۇپ
دەۋېتىپ ئىشتىراكچىالرنى بىئارام قىلدى .مىكروفون قولالردىن چۈشمىدى.
سۇئال سوراش لېكسىيە سۆزلەشكە ئايلىنىپ كەتتى .كەيپىياتتىن قارىغاندا
قاتناشچىالر ئىچىدە كونىالر ،ياشانغانالر بەكرەك سۆزلەشكە مايىلدەك قىالتتى.
دېمەك ،مۇھاجىرەتتىكىلەر ئۇيغۇرچە سۆزلەشنى سېغىنىپ كېتىدۇ ،ئۇالر
ئۈچۈن ئانا تىلدا سۆزلەش ئاالقە ئىھتىياجى ئۈچۈن ئەمەس ،بەلكى مەنىۋىي
ئېچىرىقاشنى قاندۇرۇش ئۈچۈندۇر .بولۇپمۇ ئۇيغۇردىن يىراقراق يەرلەردە
ياشاۋاتقانالردا بۇ ئىھتىياج كۈچلۈكرەك بولىدۇ .ۋەتەندىكى چاغلىرىمدا بىر
قېتىم مەرھۇم ئانام تېلىفون قىلىپ «ئامېرىكىدىن كەلمىسەڭمۇ بولۇپتىكەن.
ئۇ چاغالردا كۆرەلمىگەن بىلەن ھىچ بولمىغاندا ئاۋازىڭنى بولسىمۇ كۈندە

ئاڭالپ تۇراتتىم .ھازىر يا ئۆزۈڭ يا سۆزۈڭ يوق» دەپ رەنجىپ كەتكەنتى.
ئەمەلىيەتتە ۋەتەندە مېنىڭ ئۇيغۇرچە سۆزلەش ئىھتىياجىم قېنىپ تۇرغاچقا
ئانامغا ھەپتىلەپ تېل قىلماپتىمەن .ئامېرىكىدا بۇ ئىھتىياجىمنى قاندۇرىدىغان
ئادەم ۋە موھىت بولمىغاچقا توختىماي تېل قىلغانىكەنمەن .ئادەتتە ئۇيغۇرچە
سۆزلەش ئىھتىياجى ئۇيغۇرسىز ئەللەردە ئەڭ كۈچلۈك ،تۈركىيەدە ياكى باشقا
يەردىكى تۈركلەر رايۇنىدا ياشاۋاتقانالردا ئىككىنجى ئورۇندا ،ئورتا ئاسيادا تۇرۇپ
قالغانالردا نىسبەتەن تۆۋەنرەك بولسا كېرەك.
ئانا تىل مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالرنى بىر بىرىگە باغالپ تۇرىدىغان رىشتىدۇر.
چەتئەللەردە مۇساپىرلىقنى تاللىغانالر ھەر خىل كۆز قاراشتىكى كىشىلەردۇر.
ئۇالرنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتى ھەققىدىكى چۈشەنچىلىرىمۇ پەرقلىنىدۇ .بولۇپمۇ
ئۇالرنىڭ ناخشا ،ئۇسسۇل ،مۇزىكا ،رەسساملىق ،ھەيكەلتاراشالىق قاتارلىق
سەنئەتلەرگە ئائىت قاراشلىرى تۈپتىن پەرقلىنىدۇ .ئەمما ئۇالرنى ئۇيغۇر تىلى
شەرتسىز جەملەپ تۇرىدۇ .دىندا چىڭ تۇرىدىغان ئۆلىماالغا تەلىمنى ئۇيغۇرچە
بەرمەي ئامال بولمىغاندەك ،بالىالردا ئۇيغۇرلۇق ئاڭ يېتىلدۈرمەكچى بولغانالرمۇ
تىلدىن ئايرىاللمايدۇ .تىل مەسىلىسىدە بۇ ئىككى سەرخىلالر توپى بىر نەپەستۇر.
ئانا تىل بۇ سۈنئىي يىراقالشقان ئىككى قىرغاقنىڭ تەبىئىي كۆۋرۈكىدۇر .ئانا
تىل كۆڭۈللەرنى يېقىنالشتۇرغۇچى سېھىردۇر ،پارچىالنغان پىكىردىكىلەرنىڭ
دىللىرىنى چاتىدىغان ،باغاليدىغان مىھىردۇر.
ئانا تىلنىڭ ئۇنۇتۇلماسلىقى ئاتا مىراس قاراشالرنى داۋامالشتۇرۇشتا موھىم
ئەھمىيەتكە ئىگە .تىلنىڭ ئۇنتۇلىشى ،شۇ تىل ئارقىلىق ئەجداتتىن ئەۋالتقا
مىراس بولۇپ ماڭىدىغان دىن ،قىممەت قاراش ،مىجەز-خۇلۇق قاتارلىقالرنىڭمۇ
ئۇنتۇلىشىدۇر .مەسىلەن ،دىندىكى كىشى ھەققىنى يىمەسلىك ،راستچىللىق،
ۋاپادارلىق ،ئىنساپ ،كىشىگە ئازار بەرمەسلىك ،ئىسراپچىلىق قىلماسلىق...
قاتارلىقالر كۆرۈنىشتە دىن بىلەن ئاالقىسىزدەك ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالردىمۇ تىلدىكى
ئۇقۇم سۈپىتىدە مەۋجۇت بولغاچقا ھاياتىغا ،ئەمەلىيىتىگە سىڭىپ كەتكەن
بولۇپ ئۇيغۇرالرنىڭ مىللىي چۈشەنچىسىگە ئايالنغان قاراشالردۇر .مىسال
ئالساق ،ئۇيغۇر تىلىنى پۇختا ئۆگىنىپ ۋەتىنىمىزدە  8يىل تۇرغان 3 ،قىسىملىق
ئۇيغۇرچە دەرسلىك يازغان نورۋىگىيىلىك تارجىرى ئەپەندى «مېنىڭ ئۇيغۇر
دىيارىدىن نۇرۋىگىيەگە ئېلىپ كەلگەن ۋە بۇ يەردە كىشىلەرنى سۆيۈندۈرگەن
ئىشىم ئانامنى ياخشى بېقىۋاتقىنىمدۇر» دېگەن ئىكەن .مانا بۇ ئۇيغۇردىكى
ۋاپادارلىقنىڭ ئۇيغۇر تىلى ئارقىلىق بىر چەتئەللىككە سىڭىشى .تىل ئۆگىنىلسە

تەبىئىيال مەدەنىيەتمۇ ئۆگىنىلىدۇ ،تىل مىراس قالسا تەڭ مەدەنىيەتمۇ مىراس
قالىدۇ .تىلمىز داۋام قىلسا دىنىمىز ۋە ئىسالمالشقان مەدەنىيەتىمىزمۇ داۋام
قىلىدۇ .شۇڭا مۇھاجىرەتتە ئۇيغۇر تىلىنىڭ مەۋجۇتلۇقى ۋاپادارلىققا ئوخشاش
تەۋەرۈك ئىسالمىي چۈشەنچىلەرنىڭمۇ مەۋجۇتلۇق كاپالىتىدۇر .ئۇيغۇرالردا
ۋاپادارلىق ،ساداقەت ،كۆيۈم ،مىننەتدارلىق دېگەن ئۇقۇمالر ئۆرپ-ئادەتلەردە
ئىپادىلىنىدۇ ۋە شۇالر بىلەن كۈچلىنىدۇ .بالىالرنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىدىكى
يۇقارقى ئۇقۇمالرغا ۋارىسلىق قىلغانلىقى ئاتا-ئانىغا ،دوستالرغا ،غايىسىگە،
ۋەدىگە ۋاپا قىلىش ،يۇرت چوڭلىرىنى يوقالش ،مىسكىنلەر ۋە يېتىملەرنى
يوقالش...قاتارلىق ئادەتلەرگە ۋارىسلىق قىلغانلىقىنىڭ بەلگىسى بولۇپ
ھىساپلىنىدۇ.
مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالردا ئانا تىل ئاتا-ئانا بىلەن پەرزەنت ئوتتۇرىسىدىكى
ياش ،مەلۇمات ،كەچۈرمىش پەرقلىرى ۋە مەدەنىيەت پەرقى سەۋەبلىك
كۆرۈلىدىغان چۈشىنىشمەسلىك يەنى ئەۋالد بوشلۇقىنى تارايتىشتا موھىم.
مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر ئاتا-ئانا ۋە بالىالر ئوتتۇرىسىدا مەلۇمات ،قاراش ،ياش،
كەچۈرمىش ۋە ئادەت قاتارلىق يۇقاردا تىلغا ئېلىنغان پەرقلەر بولغاندىن سىرت؛
ئاتا-ئانا ۋەتەندە سىڭدۈرگەن ۋە ئېلىپ كەلگەن مەدەنىيەت بىلەن بالىالر
چەتئەللەردە قوبۇل قىلىۋاتقان مەدەنىيەت ئارىسىدىمۇ زىددىيەت مەۋجۇت.
مۇشۇنداق ئەۋالت بىلەن ئەجدات ،ئۆز مەدەنىيەت بىلەن يات مەدەنىيەت
ئوتتۇرىسىدىكى ھاڭ سەۋەبىدىن كېلىپ چىقىدىغان تۈرلۈك زىددىيەتلەرنىڭ
ئالدىنى ئېلىش ۋە كىچىكلىتىشتىمۇ ئانا تىلنىڭ رولى موھىمدۇر .ئەسلىدىنال
بالىالر بىلەن ئارىمىزدا بوشلۇق بار .چەتئەللەردە بۇنىڭغا مەدەنىيەتتىكى
پەرق قوشۇلىدۇ .ئاتا-ئانىالر ئۇيغۇر مەدەنىيىتىدە يېتىلگەن ،بالىالر يات بىر
مەدەنىيەتتە يېتىلىۋاتقاچ ئارىمىزدا ئۇقۇشماسلىقنىڭ يۈز بېرىدىغانلىقى ئېنىق.
ئەگەر بالىلرىمىز ئانا تىلنى ئوبدان بىلسە بۇ ئۇقۇشماسلىقتىن قىسمەن
ساقالنغىلى ۋە ئامال قىلغىلى بولىدۇ.
 .2ئانا تىلنى قوغداشتىكى باسقۇچالر
ئانا تىلنى قوغۇداشتا مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالر مۇنداق ئۈچ باسقۇچنى ئەستىن
چىقارماسلىقى تەۋسىيە قىلىنىدۇ .بىرىنجى ،ئائىلىدە ئاساس سېلىش ،ئىككىنجى
ئانا تىللىق كۇرۇستا كۈچەيتىش ،ئۈچىنجى مەشرەپتە ،جامائەتچىلىكتە جارى
قىلدۇرۇشتىن ئىبارەت .ئانا تىل تەربىيەسىنى ئائىلىدە چىڭ تۇتۇش دېگەندە؛

تېلىفون ،كومپىيوتىر ۋە پەتلىرىمىزدە چوقۇم ئۇيغۇرچە كىرگۈزگۈچ بولۇشى ،چوقۇم
ئۇيغۇرچە كىنو-كارتۇنالر بولۇشى ،ئۇيغۇرچە ساۋات چىقىرىش ۋە ئېلىپبەگە
دائىر ئەپلەر بولۇشى كېرەك .بالىالر ھازىر تېلىفون ئويناشقا بەك ئامراق ،ئەگەر
تېلىفونلىرىڭىزدا ئۇيغۇرچە ماتېرىيالالر تولۇق بولسا پەرزەنتىڭىز بىلىپ بىلمەي
ئۇيغۇرچىغا كىرىشىپ قالىدۇ .ئۇندىن باشقا بالىالرغا كىتاپ ئوقۇپ بېرىش ،ھىكايە
سۆزلەپ بېرىش ،ئۇيغۇرچە پاراڭلىشىش ۋە بىللە ئۇيغۇرچە پروگراممىالرنى
كۆرۈش ،ئاتا-ئانا ۋە ئۇرۇق تۇغقانالرغا كۆپرەك تېلىفون قىلىپ ئائىلىدە ئۇيغۇرچە
موھىت يارىتىش دېگەنلەرنى كۆزدە تۇتىمىز .كىشىلەر ئادەتلەنگەن ۋە دىققەت
قىلىدىغان بىر نوقتا بالىالرنى ئائىلىدە ئۇيغۇرچىدىن باشقا تىلدا سۆزلەشتىن
چەكلەشتۇر .بۇ توغرا نىيەتتىكى خاتا ئۇسۇل .خاتاسى بالىالر دېگۈسى بار
گەپلەرنى ئۆز تىلىدا دېيەلمەي ،يات تىلدا دېيىشتىن چەكلىنىپ بىزدىن
يىراقلىشىدۇ ،سىقىلىپ قالىدۇ ۋە راۋان سۆزلىيەلمەيدىغان ئۇيغۇرچىدىن بىزار
بولۇشى مۇمكىن .شۇڭا بالىالرغا ئاۋۋال يات تىلدا بولسىمۇ سۆزلەش پۇرسىتى
بېرىپ ،ئاڭالپ بولغاندىن كېيىن شۇ گەپنىڭ ئۇيغۇرچىسىنى تەرجىمە قىلىپ
بالىالرغا دەپ بېرىش ،ئاندىن بالىالرنىمۇ مۇشۇنداق تەرجىمە قىلىپ بېقىشقا
رىغبەتلەندۈرۈش كېرەك .بۇنداق بولغاندا بىرى باال ئويلىرىنى ئاتا ئانىسى بىلەن
ئورتاقلىشىش مەقسىدىگە يېتەلەيدۇ .يەنە بىرى ئىككى تىلنى ئەركىن بىر
بىرىگە تەرجىمە قىالاليدىغان سەۋىيەگە ئېرىشىدۇ.
بالىالرنىڭ ئانا تىل تەربىيەسىنى ئائىلىدە چىڭ تۇتۇپ ئاساس سالغاندىن
باشقا چوقۇم يېقىن ئەتراپتىكى ئانا تىل كۇرۇسلىرىغا ئەۋەتىپ كۈچەيتىش
كېرەك .بالىالر ئادەتتە چوڭالردىن ئەمەس بىر بىرىدىن ئاسان ۋە تېز ئۆگىنىدۇ.
ئۇيغۇر بالىلىرى بىر يەرگە يىغىلغاندا تەبىئىيال ئانا تىل موھىتى شەكىللىنىپ
ئۆزلىگىدىن سۆزلەشكە تىرىشىدۇ .شۇڭا ئانا تىل كۇرۇسلىرىنىڭ رولىغا ھەرگىز
سەل قارىماسلىق كېرەك .بالىالرنى جەلىپ قىلىش ئۈچۈن ئانا تىل كۇرۇسلىرىدا
ئۇيغۇرچە قولھۈنەر ،رەسىم ،مۇزىكا ،ئۇسسۇل ،ئاشپەزلىك قاتارلىق دەرسلەرنى
تەسىس قىلىشمۇ بالىالرنىڭ ئانا تىلنى تېخىمۇ پۇختا ئىگىلىشىگە تۈرۈتكە
بولىدىغان ئامىلدۇر.
ئانا تىلنى مەشرەپ ۋە جامائەتچىلىكتە جارى قىلىش دېگەنلىك
بالىالرنى جامائەت سورۇنلىرىدىن ،ئويۇن-مەشرەپ ،ھېيىت-بايرام ،ئۆلۈم-
يېتىم ،توي-تۆكۈن ۋە تۈرلۈك پائالىيەتلەردە يۈرەكلىك سۆزلىتىپ كۆندۈرۈش
دېگەنلىكتۇر .ھەمدە جامائەتىچلىك ئىچىدە تاالنتىنى جارى قىلدۇرۇشقا،

پىدايىلىق خىزمەتلىرىدە بولۇشقا ،خەيىر ئىھسان قىلىشقا ،خالىس تۆھپە
قوشۇشقا رىغبەلەتلەندۈرۈش دېگەنلىكتۇر .بۇنداق سورۇنالردىكى كەيپىيات
ئارقىلىق بالىلىرىمىز ئۆز مىللىتىنىڭ ئۆرپ-ئادەت ،قائىدە يوسۇن ۋە قىممەت
قاراشلىرىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىدۇ .جامائەتچىلىك ئىچىدە ھىس
قىلىنىدىغان ھەمدەملىك ،ئورتاقلىشىش ۋە خالىسانىلىك ئارقىلىق ساغالم
مىجەز يېتىلدۈرىدۇ .ئاۋامغا خىزمەت قىلىش ئارقىلىق رەھبەرلىك ،تەشكىللەش،
ھەمكارلىق ۋە دوستلىشىش ئىقتىدارىنى چېنىقتۇرىدۇ .بۇنداق پائالىيەتلەردە ئانا
تىل ئومۇميۈزلۈك ۋە يۇقۇرى سەۋىيەدە قوللىنىلىدىغان بولغاچقا بالىالر ئۇيغۇرچە
ئۆگىنىشنىڭ موھىملىقىنى ئەمەلىيەت ئارقىلىق تونۇپ يېتىدۇ ۋە ئادەتتە كۆپ
ئىشلىتىپ باقمىغان سۆزلەرنى قوللىنىدۇ ۋە ئۆگىنىۋالىدۇ.
 .3ئانا تىلىنى قوغداش تەدبىرلىرى
ھازىرقى ئەمەلىيەتتىن قارىغاندا ئانا تىلنى قوغداش ۋە ساقالپ قېلىشتىكى
تەدبىرلەر تۆۋەندىكىچە بولۇشى مۇمكىن .بىرى ئانا تىل كۇرۇسلىرىنى ئېچىش،
ئانا تىل مۇسابىقىسى ئۇيۇشتۇرۇش ،ئانا تىل الگىرى تەشكىللەش .ئانا تىل
ئۆگىتىلىدىغان كۇرۇسالردا ئەگەر ئوقۇغۇچىالر  13ياشتىن تۆۋەن بولسا بالىالرغا
ئاساسلىقى يېزىشنى ئەمەس ،يادىالشنى ،تونۇشنى ۋە ئوقۇشنى چىڭ تۇتۇش
كېرەك .دەرستە پات-پات ئۇيغۇرچە ئىتۇت ،درامما ،قىسقا فىلىم قاتارلىقالرنى
كۆرسىتىپ بالىالرنى ئۇيغۇرچىدىن ھوزۇرالندۇرۇش كېرەك 13 .ياشتىن يۇقۇرى
بالىالرغا ئۇيغۇرالرنىڭ ئېسىل داستانلىرى ،رومانلىرى ،دېرامملىرى ،تارىخى
شەخسلىرى ھەققىدىكى ھىكايىلەرنى ئاۋۋال سۆزلەپ بېرىپ قىزىقتۇرۇش
كېرەك .ئاندىن مۇناسىۋەتلىك كىتابالرنى ئاز ئازدىن ئوقۇپ بېرىپ ئۇالردا
ئۇيغۇرچە ئۆگىنىش مۇددىئاسىنى تۇرغۇزۇش كېرەك .ئوقۇلغان كىتابالرنى قايتا
ئۇيغۇرچە بايان قىلىپ بېرىشكە ئىھام بېرىپ كۆپرەك ئۇيغۇرچە سۆزلىتىش كېرەك.
ئاندىن ئۇالرغا ساۋات چىقىرىشنى كومپىيوتىردا خەت باستۇرۇش ،ئۇيغۇرچە قول
كۆندۈرۈش ۋە ساۋات چىقىرىشقا دائىر يۇمشاق دېتالالرنى ئۆگىتىشنى سىناپ
بېقىش كېرەك .قىسقا فىلىملەرنى تەرجىمە قىلدۇرۇپ خەتلىك ئىشلىتىش،
قىسقا كىنو ئىشلىتىش ،درامما ئوينىتىش قاتارلىق شەكىللەرنى قوللىنىشقىمۇ
بولىدۇ .بۇ مەشخۇالتالردا تېمىالر ئۇيغۇر تارىخى ،ئەدەبىياتى ۋە قائىدە-
يوسۇنلىرىدىن تالالنسا پەرزەنتلەردە ئۇيغۇرچە روھ يېتىلدۈرۈشكىمۇ بولىدۇ .
ئىككىنچىدىن بالىالرنى ۋەتەنگە ياكى ئۇيغۇرالر توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان

دۆلەتلەرگە قەرەللىك يولالپ ياكى ئېلىپ بېرىپ زىيارەت قىلدۇرۇش كېرەك.
بوۋا-مومىالرنى ۋەتەندىن تەكلىپ قىلىپ بىللە تۇرغۇزۇش ۋە ئۇالرنى بالىالر
بىلەن بىللە ساياھەتكە ئېلىپ چىقىشمۇ ئەلۋەتتە ياخشى .ئۇيغۇرالر كۆپرەك
قوللىنىۋاتقان ئۈندىدار ،ۋىبەر ،اليىن ،ۋاتسئاپ قاتارلىقالردىن پايدىلىنىپ بالىالرنى
ۋەتەندىكى قېرىنداشلىرى بىلەن پىكىر ،بىلىم ۋە ھىسسىيات ئالماشتۇرىدىغان
شارائىتقا ئىگە قىلىشقىمۇ بولىدۇ .ئۇنداق ئىمكانىيەت تاپالمىغاندا بالىالرنى
تۈركلەر رايۇنلىرىغا ئاپىرىش ،ئۇيغۇرچىغا ئىمكان بولمىسا تۈركچە كۇرۇسالرغا
بېرىشكىمۇ بولىدۇ .چۈنكى ئۇيغۇرچىنى پۈتۈنلەي ئۇنتۇپ كەتكەندىن تۈركچىنى
بولسىمۇ ساقالپ قالسا ئۇيغۇرچىغا قايتمىقى باشقا يات تىلالردىن ئۇيغۇرچىغا
قايتمىقىدىن ئاسان بولىدۇ.
ئۈچىنچى ،قەرەللىك مەشرەپ ،يىغىلىش ئۇيۇشتۇرۇپ بالىالرنى بىللە
قاتناشتۇرۇش كېرەك .ئاتا ئانىالر مەخسۇس چوڭالرغا خاس تېمىدا يىغىلىش
قىلغاندا چوقۇم بالىالرغا مەسئۇل بولىدىغان ئادەم ،بىللە ئوينايدىغان يەر،
مەشغۇل بولىدىغان ئويۇن بولۇشى كېرەك .مەسئۇل كىشى ئويۇندىكى تەلەپ،
مەقسەت دېگەنلەرنى ئايدىڭالشتۇرۇپ پىالنلىق ئىش قىلىشى ،ئويۇن چوقۇم
ئانا تىلدا ،بالىالرنىڭ تىل ئىقتىدارىنى كۈچەيتىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك
بولۇشى كېرەك .مەسىلەن ،چۆچەك-قوشاق ئېيتىش ،تېپىشماق تېپىش ،يۇمۇر
سۆزلەش دېگەندەك .بۇندىن بالىالرغا پۇتبۇل ،سەنئەت ،كۆرگەزمە قاتارلىقالرنى
ئۇيۇشتۇرۇپ بېرىپ بۇنى قەرەللىك داۋامالشتۇرۇش كېرەك .بۇنداق پائالىيەتلەرنى
تەشكىللەشنى بالىالرغا تەدىرىجى ئۆتكۈزۈپ بېرىش تېخىمۇ ياخشى.
تۆتىنچى ،دىندىن ساۋات بەرگەندە چوقۇم ئايەتلەرنىڭ ئۇيغۇرچىسىنى
قوشۇپ يادىلىتىش كېرەك .بالىالرغا ئاۋۋال پەيغەمبەرلەر ،ساھابىلەر ھەققىدىكى
تەسىرلىك ھىكايىلەرنى ،ئۇيغۇرالرنى ئىسالمغا مۇشەررەپ قىلغان سالىھ
كىشىلەرنىڭ ،قەھرىمانالرنىڭ ،ئالىمالرنىڭ ھاياتى تېما قىلىنغان قىسسەلەرنى
سۆزلەپ بېرىپ بالىالردا دىنغا مۇھەببەت شەكىللەندۈرۈش ،ئاندىن بۇنىڭغا
قىستۇرۇپ قىسقا-قىسقا ئايەتلەرنى ئۇيغۇرچىسى بىلەن قوشۇپ يادىلىتىش
كېرەك .بۇ سىناقتىن ئۆتكەن ئۇسۇل بولۇپ ،دەل يەھۇدىالرنىڭ كىملىكىنى
ساقالپ قېلىشتىكى ئۈنۈملۈك ئۇسۇلىدۇر .مەنچە ھەممىمىز ھەممە يەردە
بۇ ئۇسۇلدىن پايدىلىنىشنى قانچە بۇرۇن باشلىساق ۋە ئىزچىل داۋام قىلساق
شۇنچە ياخشى بولىدۇ.

بەشىنجى ،ئۇيغۇر بالىالرنىڭ يەرلىك ۋە دۇنياۋىي ئاالقە تورىنى قۇرۇپ
چىقىشقا تىرىشىش كېرەك .بىر رايۇننى ،دۆلەتنى ۋە ياكى بىر قىتئەنى
بىرلىك قىلىپ ،ۋە ياكى پۈتۈن دۇنيانى بىرلىك قىلىپ ئۇيغۇر بالىالرنىڭ ئاالقە
تورىنى ،دوستلۇق مەركىزىنى ۋە ھەمكارلىق سۇپىسىنى بەرپا قىلىش نۆۋەتتە
مۇھاجىرەتتىكىلەرنىڭ ئۇيغۇر تىلىنى قوغداشتىكى ۋە كەلگۈسى ئىستىقبالغا ئۇل
سېلىشتىكى موھىم تەدبىردۇر .قەرەللىك ھالدا ئۇيغۇر بالىالر الگىرى تەشكىللەش،
ئانا تىل ئولۇمپىك مۇسابىقىسى ئۇيۇشتۇرۇش ،ئۇيغۇرچە يېزىچىلىق مۇكاپاتى
تەسىس قىلىشمۇ تامامەن مۇمكىن بولغان ئۇسۇلالرنىڭ بىرى .بۇندىن باشقا
مەخسۇس ئۇيغۇر بالىالرنىڭ ئانا تىل ،دىن ،ئۆرپ –ئادەت ۋە تارىخ ئۆگىنىدىغان
مەخسۇس بىر تور بېتى ،تور دەرسخانىسى ۋە ئەپلەرنىڭ بارلىققا كېلىشىمۇ
زۆرۈرىيەتتۇر.
كۆزىتىشىمچە ،مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ئانا تىلنى ساقالپ قېلىش ۋە
قوغۇداشتىكى تىشىچانلىقلىرىدا مۇنداق مەسىلىلەر ساقلىنىۋېتىپتۇ:
بىرىنچى ،ئىزچىل بولماسلىق .دۇنيادىكى شىۋىتسىيە ،گېرمانىيە،
نورۋېگىيە ،گولالندىيە ،ئامېرىكا ،كانادا ،ئاۋسترالىيە ،سەئۇدىي ئەرەبىستان،
پاكىستان قاتارلىق دۆلەتلەردە ئانا تىل كۇرۇسلىرى بار ئىكەن .بۇالردىن بىراز
ئىزچىل داۋامالشقىنى ئاۋسترالىيە ،ئامېرىكا ،گولالندىيە ۋە تۈركىيەلەردە ئىكەن.
ئىككىنچى ،كەسپى ئوقۇتقۇچى بولماسلىق .كەسپىي ئوقۇتقۇچى بولماسلىق
ئانا تىل كۇرۇسلىرىنىڭ ئىزچىل بولماسلىقىدىكى بىر سەۋەپ .كەسپى ئوقۇتقۇچى
بولغان تەقدىردىمۇ دەرسلەرنى ۋەتەندە كۆنگەن قېلىپ بويىچە ئوقۇتقۇچى
ھۆكۈمران ،ئوقۇغۇچى ئەگەشمە بولىدىغان ،ئوقۇتقۇچى قاتتىق قول ،ئوقۇغۇچى
يۇمشاق قۇالق بولىدىغان كونا پەدىدە ئۆتۈلىشىمۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ قىزغىنلىقىغا
ئەكىس تەسىر كۆرسەتكەن .دىن ۋە ئانا تىل دەرسىنىڭ زېرىكىشلىك ۋە كونا
ئوقۇتۇش ئۇسۇلىدا بولۇشى سەۋەبلىك غەرپنىڭ ئىلغار مائارىپىدا تەربىيە
كۆرۈۋاتقان بالىالر قوبۇل قىاللمىغان ئەھۋالالرمۇ بار ئىكەن.
ئۈچىنچى ،مۇكەممەل دەرسلىك بولماسلىق .چەتئەللەردىكى ئۇيغۇر
بالىالرنىڭ ساۋادىنى چىقىرىدىغان ۋە چىققان ساۋاتنى مۇكەممەللەشتۈرىدىغان
بىر دەرسلىكنىڭ بولماسلىقى ئەڭ ئېغىر مەسىلىلەرنىڭ بىرى ئىكەن .ساۋات
چىقىرىدىغان كىتاب بولغان بىلەن كۈچەيتىدىغان ۋە مۇكەممەللەشتۈرىدىغان

كىتاب يوق ئىكەن .ساۋات چىقىرىدىغان كىتاپمۇ چوڭالرنىڭ ئىددىيەسى بويىچە
تۈزۈلگەن بولۇپ بالىالرنىڭ يېشى ،پىسخىكىسى ۋە قوبۇل قىلىش ئىقتىدارى
ئويلىشىلمىغان ئىكەن.
مۇھاجىرەتتە ئۇيغۇر تىلىنىڭ مەۋجۇدلۇقى ئۈچ ئەۋالد داۋاملىشىدۇ.
چەتئەلدە ياشىغان بىرىنجى ئەۋالد يازااليدۇ ،سۆزلىيەلەيدۇ .ئىككىنجى ئەۋالد
ئاڭالپ چۈشىنەلەيدۇ ،ئەمما ئاساسەن ئوقۇيالمايدۇ ،يازالمايدۇ .ئۈچىنجى ئەۋالد
ئاساسەن ئانا تىلدىن مەھرۇم تىلسىز ئۇيغۇرغا ،ئىرقىي ئۇيغۇرغان ئايلىنىپ
قالىدۇ .مەسىلەن ،بىرىنجى دۇنيا ئۇرۇشىدا تۈركىيەگە يارىدەمگە كەلگەن
ئۇيغۇرالرنىڭ بۈگۈنكى ئەۋالدى ئۇيغۇرچە بىلمىگەنلىكتىن ئۇيغۇر دۇنياسىدىن
ئۇزاق قالماقتا .شۇڭا ئانا تىلنى داۋامالشتۇرۇش ۋە قوغۇداش مەسىلىسى
مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ باشقا دۋاالرغا كۆڭۈل بۆلگەندەك كۆيۈنىشى كېرەك
بولغان ئىستىراتىگىيىلىك مەسىلە ،ۋارىسلىق مەسىلىسى ،ھايات ماماتىمىزنى
بەلگىلەيدىغان ئەجەللىك مەسىلە .ئانا تىل داۋاسى بىزنىڭ باشقا داۋادا قانچىلىك
سەمىمىي ،كەسكىن ۋە ئىزچىل ئىكەنلىكىمىزنى ئىسپاتاليدىغان بەلگىدۇر.
مەنچە نۆۋەتتە ئانا تىلغا كۈچ چىقارمىغان ،پەرزەنتىگە ئۇيغۇرچە ئۆگەتمىگەن،
ئۇيغۇرچە ئانا تىل كۇرۇسلىرىغا ئەھمىيەت بەرمىگەن ھەرقانداق كىشىنىڭ
ئۇيغۇرنىڭ ئىستىقبالىغا ئىشەنچى بار يوقلۇقى گۇمانلىق.
مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرالرغا شۇنى تەۋسىيە قىلغۇم كېلىدۇ.تىلنىڭ
مەۋجۇدلۇقى ئۇيغۇر ئۈچۈن مىللەتنىڭ ،دىننىڭ ۋە مەدەنىيەتنىڭ مەۋجۇدلۇقىدۇر.
مەدەنىيىتى يوقالغان ئۇيغۇرنىڭ پەقەت ئىرقى ۋە ئىسمى ئۇيغۇردۇر خاالس .ئۇالر
پەقەت ئۇيغۇرالرنىڭ ئىرقى ئاالھىدىلىكلىرى ۋە ئىسمىغا ۋارسلىق قىلغانالردۇر.
ئەگەر مەۋجۇدلۇقىمىزنى داۋامالشتۇرىمىز دېسەك ،ئانا تىلنىڭ مەۋجۇدلۇقىغا
ھەمىمىز كۆڭۈل بۆلگىنىمىز ياخشى .چۈنكى بىز ئانا تىلنى يوقۇتۇپ ئەقىدىلىك،
بەختلىك ،خاتىرىجەم بىر ئائىلىدە ياشىيالمايمىز .ئانا تىلسىز ئىچىمىزدىن
ئېچىلىپ سىردىشااليدىغان ئىناق ،مۇڭداشقاق ،كۆيۈمۈك دوستالرنى تاپالمايمىز.
ئانا تىل سۆزلەنمىگەن ئۆيدە ساالھىيەتلىك ئەر ،ھۆرمەتلىك دادا ،الياقەتلىك ئانا
بواللمايمىز .ھاياتنىڭ كۈز پەسلىدە ،ئۆمرىمىزنىڭ ئىززەتكە تەشنا مەزگىلىدە
تەلەيلىك چۆچەكچى بوۋا ،ئالقىشلىق ئەللەيچى موما بواللماي يالغۇزلۇقتا
قىينىلىمىز ،يات ئەلدە مىسكىنلىك ۋە غېرىپلىققا مەھكۇم بولىمىز.

ئانا ،دادا ،سىلەر مېنىڭ ئەڭ ئېسىل
ئوقۇتقۇچۇم!

ئۇيغۇر ئاتا

ئاسىمجان ئوبۇلقاسىم
سېنىڭ قەلبىڭدىكى تۇيغۇ بىر ئۆمۇر
سۆيمەك ،ھەتتا ئاياپ دەسسەيسەن يەرنى.
سۇندۇرمايسەن بىر تال جىرىمنى .پەپىلەيسەن
ھەر بىر گىياھنى .بىسمىلالھ دەپ ئېچىسەن
سۇنى .ئۆزۇڭ يالغۇز بىر نان يىمەيسەن لېكىن
مۇھەببىتىڭنى بىلىندۇرمەيسەن .سۇدەك
ئاقىسەن ،توپىدەك توزۇيسەن ،شامالدەك ئۇچۇپ
يۇرىسەن ،بۇرنۇمغا ھەمىشە قىزىل ئالمىدەك
پۇرايسەن .ئاھ ،مېھرىبان دادا قەلبىڭدە يانغا شۇنچە مۇھەببەتكە ،ئوتقا
قانداق چىدايسەن؟!

تەلكە

تەلكە تاغلىرى دەيدۇ،
يوللىرىدا ئادەم يوق.
قارىغايلىرى كېسىلگەن،
بۇالقلىرى قۇپ-قۇرۇق.

تەلكە ئۈستىگە چىقسام،
سايرامغا ئاقاي دەيمەن.
سۈيىدە تېنىم يايراپ،
باغرىمنى ياقاي دەيمەن.

سايرام
مەمتىلى تەۋپىق
سايرام كۆلى ئۆزەڭ كىچىك،دەردىڭ توال،
داۋالغۇيسەن،ساھىلالردىن ئاشالمايسەن.
ئەتراپىڭنى قورشىۋالغاچ ئىگىز تاغالر ،
ئۈمتۈلىسەن ،داۋانالردىن ئاشالمايسەن.
-1921-يىلى (بورتاال)

نۇزۇگۇم قوشاقلىرى

خەير -خوش  ،دەرتمەن دادا ،
غەمگۈزارىم ياخشى قال .
كۆزلىرىم ئاقۇ قارىسى ،
تەندە جانىم ياخشى قال .
بىللە ئويناپ بىللە ئۆسكەن ،
يارۇ دوستالر ياخشى قال .
كىندىك قېنىم تۆكۈلگەن ،
قەشقەر شەھىرىم ياخشى قال .

