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كىرىش سۆز
ئۇيغــۇر پەرزەنتلىرىمىزنىــڭ تىــل ۋە مەدەنىيــەت مەسىلىســى زور دەرىجىــدە
بۇزغۇنچىلىققــا ئۇچراۋاتقــان بۈگۈنكــى كۈنــدە ،ئۇيغــۇر تىلىمىزنــى ھــەر قايســى
جەھەتتىــن ســاقالپ قېلىــش ۋە ئۇنــى تەرەققىــي قىلــدۇرۇش ھــەر بىرىمىزنىــڭ
بــاش تارتىــپ بولمايدىغــان مەجبۇرىيىتــى ۋە مەســئۇلىيىتىدۇر.
دەل بۇنى چوڭقۇر چۈشــىنىپ يەتكــەن مۇھاجىرەتتىكى مەرىپەتپەرۋەر ئۇيغۇر
خەلقىنىــڭ يېقىنقــى مەزگىللەردىــن بېــرى پەرزەنتلىرىنــى ئۇيغــۇر ئانــا تىلــى
بويىچــە ئوقۇتــۇش قىزغىنلىقــى ھەسســىلەپ ئېشــىپ بېرىۋاتىــدۇ ۋە شــۇنداقال
دەســلەپكى باســقۇچى ئۇيغــۇر ئانــا تىلــى بويىچــە تەربىيلىنىــپ ،ئاندىــن دۆلــەت
مەكتەپلىرىگــە كىرگــەن ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ھــەر قايســى پەنلەردىكــى ئومۇمىــي
نەتىجىســى كۆرىنەرلىــك يۇقىــرى بولغانلىقــى ئۈچــۈن ،تۇنجــى ئاساســىنى ئانــا
تىلىــدا ســېلىش قىزغىنلىقــى يۇقىــرى كۆتۈرۈلمەكتــە.
دېمىســىمۇ ،ھــەر قانــداق بىــر ئــادەم قىتئەلەرنــى ئاتــاپ ،ئوكيانالردىــن
ھالقىســىمۇ يەنىــا تەپەككــۇر ۋە تەســەۋۋۇرى تۇنجــى چىققــان ئانــا تىلىــدا
بولىدىغانلىقــى ئۈچــۈن ،ئانــا تىلىغــا بــاي ،يېزىــق ۋە ئېغىــز ئەدەبىياتىغــا مــول
بولغــان كىشــىلەرنىڭ چۈشــۈنۈش ۋە چۈشــەندۈرۈش ئىقتىدارىمــۇ ئاالھىــدە
يۇقىــرى بولىــدۇ.
شــۇنداق بولغانــدا ھــەر قانــداق بىــر ئــادەم مەيلــى دۇنيانىــڭ قەيەرىگىــا
بارمىســۇن ،يىتەرلىــك دەرىجىــدە ئانــا تىــل ئاساســىنى پۇختىلىشــى ئىنتايىــن
زۆرۈر بىــر ئەھــۋال.
ۋەتەنــدە مىللىــي مەدەنىيــەت ۋە مەۋجۇتلىقىمىــز ئېغىــر خىرىســقا دۇچ

كېلىۋاتقــان نۆۋەتتىكــى ئەھــۋال ئاســتىدا ھېــچ بولمىغانــدا كېلەچەكنىــڭ
قۇرغۇچىلىــرى بولغــان بالىلىرىمىــز ئۇيغــۇر ئانــا تىلىنــى پۇختــا ئىگەللىشــى
كېــرەك.
مۇشــۇ نوقتىنــى چىقىــش قىلىــپ تــۇرۇپ ،ھازىرغىچــە بولغــان ئارىلىقتــا
مۇھاجىرەتتــە تۈزۈلگــەن بىــر قانچــە كىتــاپ -ماتېرىيــال بالىلىرىمىزنىــڭ بــۇ
جەھەتتىكــى ئېھتىياجىنــى يامــان ئەمــەس قامــداپ كەلگەنىــدى .لېكىــن ئۇيغــۇر
تىلــى ئۆگىنىــش قىزغىنلىقىنىــڭ يۇقىرلىشىشــغا ئەگىشــىپ پەرزەنتلىرىمىزگــە
مــاس ھالدىكــى كىتاپــار يىتەرســىز بولــۇش ئەھۋالــى ئوتتۇرغــا چىقىــپ،
بالىالرنىــڭ سەۋىيەســىگە مــاس ھالدىكى بىر كىتاپقا زور دەرىجىــدە ئېھتىياجىمىز
تۇغۇلغاچقــا ،مەزكــۇر كىتابىمىــز تىل-ئەدەبىيــات ئاساســىنى مەلــۇم دەرىجىــدە
پۇختىــاپ بولغــان ئوقۇغۇچىلىرىمىزغــا ماسالشــتۇرۇپ تۈزۈلــدى.
كىتــاپ  6باپتىــن تەركىــپ تاپقــان بولــۇپ ،ھــەر بىــر باپتــا پەرزەنتلىرىمىــز
ئۆزىنىــڭ يېشــىغا نىســبەتەن ئىگەللىشــى زۆرۈر بولغان ئىدىيەلــەر كىرگۈزۈلدى.
 14ئەســىردىن بېــرى ئىســام ئىدىلوگىيىســى بىلــەن چەمبەرچــەس باغلىنىــپ
كەتكــەن ئۇيغــۇر مەدەنىيىتىــڭ بىباھــا مىراســلىرىنى قېزىــپ چىىقىرىــپ،
كىيىنكــى ئەۋالتلىرىمىزنىــڭ روھىغــا ۋاكســىنا قىلىــپ ئەملەشــنى ئاالھىــدە
نىشــانى قىلغاچقــا ،ھــەر بىــر دەرس ۋە كۆنۈكمىلــەردە بۇنىڭغــا يۈكســەك ئېتىبــار
بېرىلــدى.
ھــەر بىــر بــاپ ئــۈچ چــوڭ دەرس ۋە بىر كىچىك دەرســتىن تەركىــب تاپقاندىن
ســىرت" ،ئۇيغــۇر تىلــى بىلىملىــرى" تېمىســىدا ئۇيغــۇر تىلــى گىرامماتىكىســى
كىرگۈزۈلــدى" .ئاساســىي مەشىق"قىســمى ئۆتۈلگــەن ئــۈچ دەرســنىڭ ئومۇمىــي

تەكــرارى ســۈپىتىدە كىرگۈزۈلــۈپ ،دەرس ئۆزلەشــتۈرۈش ســۈپىتىنى يۇقىــرى
كۆتــۈرۈش مەقســەت قىلىنــدى.
ئالالھنىــڭ

رەھمىتــى

بىلــەن

تاغ-داۋانالردىــن

بىر-بىرلــەپ

ئېشــىپ،كىتابىمىزنىڭ بــۇ قىســمى بىلــەن دىدارلىشىشــقا مۇيەسســەر بولــدۇق.
يولــار ئەگىرى-توقــاي ،مۈشــكۈل ۋە جاپالىــق بولســىمۇ ،غەيــرەت ۋە شــىجائەت
بىلــەن كىيىنكــى قىســمىنى يەنــە خەلقىمىــز بىلــەن يــۈز كۆرۈشتۈرۈشــكە
تىر ىشــىمىز .
ئىنشــائالالھ ،قىلغــان ئازغىنــە ئەمگىكىمىزنى مېھرىبــان ئالالھنىڭ دەرگاھىدا
قوبــۇل بولۇشــنى تىلەيمىز.
ئەلۋەتتــە ئىنســان بولــۇش ســۈپىتىمىز بىلــەن كەمچىللىكلەردىــن خالىــي
ئەمەســمىز .ســەھۋەنلىكلەر ئەلۋەتتــە بــار .ھــەر ۋاقىــت قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ
ســەمىمىي تەكلىپ-پىكىرىگــە نىســبەتەن قولــۇم كۆكســۈمدە.
ھۆرمەت بىلەن :لوقمانجان ھىرائى
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شەرقىي تۈركىستان ئىستىقالل مارشى
ئەركىنلىك يولىدا سۇدەك ئاقتى بىزنىڭ قېنىمىز،
سەن ئۈچۈن ئەي يۇرتىمىز ،پىدا بولسۇن جېنىمىز.
قان كېچىپ ھەم جان بېرىپ ئاخىرى بولدۇق ئازاتلىق،
قەلبىمىزدە بار بولغاچقا ئىتىقات ئىمانىمىز.
ئاتىالرنىڭ جەڭلىرى ئۆچمەيدۇ تارىخ بېتىدىن،
نەسلى قالدى جەڭگىۋار بىز ئۇنىڭ ئەۋالدى بىز.
چىقتى جان ،ھەم ئاقتى قان بولدى ياۋدىن ئەل ئامان،
ياشىسۇن مىڭ ياشىسۇن گۈزەل ئىستىقبالىمىز.
ياشىسۇن مىڭ ياشىسۇن گۈزەل ئىستىقبالىمىز.
ئاپتورى :مەمتېلى ئەپەندىم (تەۋپىق)

يېشــىل لىبــا س
قۇرئــان كەرىمــدە «جەننەت » تىلغا ئېلىنســىال ئاســتىدىن ئۆســتەڭلەر ئېقىپ
تۇرىدىغــان ،ئاجايىــپ گــۈزەل بىــر باغچــا يادىمىزغــا كېلىــدۇ .مەيلــى كۆزىمىزنــى
يۇمــۇپ قانچىلىــك ئويالنمايلــى ،جەننەتنىــڭ ئەنــە شــۇ گۈزەللىكىنــى تەســەۋۋۇر
قىلىشــقا ئاجىــز كىلىمىز.
بــۇ بۆلەكتىكــى دەرىســلىرىمىزدە ئەتراپىمىزدىكــى گــۈزەل يەرلەرنــى ،باغــۇ-
بوســتان ،تاغ-دەريــاالر ھەققىدىكــى دەرىســلەرنى ئوقۇيمىــز ۋە «تەبىئــەت» نامــى
بىلــەن ئاتالغــان ئالالھنىــڭ گــۈزەل يارىتىــش ســەنئىتىگە شــاھىد بولىمىــز.
ئۇالرغــا پەرۋەردىگارنىــڭ دەرگاھىــدا بېرىلىدىغــان مۇكاپــات (ئۇالرنىڭ) تۇرار
جايــى بولغــان ،ئاســتىدىن ئۆســتەڭلەر ئېقىــپ تۇرىدىغــان جەننەتلەردۇركــى،
ئــۇالر جەننەتلــەردە مەڭگــۈ قالىــدۇ .ئالــاھ ئۇالردىــن رازى بولىــدۇ ،ئۇالرمــۇ
ئالالھتىــن مەمنــۇن بولىــدۇ.
سۈرە بەييىنە -8ئايەت

-1دەرس
ســەھەر ،ئاســمان شــۇ قەدەر ســۈزۈك .مەھەللىنىــڭ تەرەپ-تەرەپكە تۇتاشــقان
پاكىــزە يوللىرىدىــن توپ-تــوپ بالىــار مەكتەپكــە قــاراپ كەلمەكتــە .ئۇالرنىــڭ
ئومــاق چىرايلىرىــدا كۈلكــە جىلۋىلىنەتتــى .قىزىــق پــاراڭ ،شــوخ كۈلكىلــەر
ئەتراپنــى جانالندۇرۋەتكەنىــدى.
بىزنىــڭ مەكتەپتــە ۋەتىنىمىــز شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ھــەر قايســى
ۋىاليەتلىرىدىــن كەلگــەن نۇرغــۇن ئوقۇغۇچىــار ئوقۇيــدۇ.
مەكتىپىمىــز ئىســتانبۇلنىڭ ســەفاكۆي رايۇنىغــا جايالشــقان بولــۇپ ،دەل-
دەرەخ ۋە رەڭگارەڭ گۈللەرگــە تولغــان گــۈزەل باغقىــا ئوخشــايدۇ .مەكتــەپ
قورۇســى مەكتــەپ فورمىلىرىنــى رەتلىــك كىيگــەن بەختىيــار بالىــار بىلــەن
تېخىمــۇ گۈزەللىشــىپ كېتىــدۇ .بىــز قەدىــردان ئوقۇتقۇچىلىرىمىزغــا خــۇددى
قۇشــاردەك چۇۋۇرلىشــىپ ســاالم قىلىمىــز .مەكتەپنىــڭ ھەممىــا نەرسىســى
بىزنــى ســۆيۈندۈرىدۇ.
ھەركۈنى ئەتىگەن مەكتەپ مەيدانىغا رەتلىك تىزىلىمىز.
«دىققەت»!...
مەيدانــدا ھەممەيلــەن جاراڭلىــق ھالــدا «شــەرقىي تۈركىســتان ئىســتىقالل
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مارشــى»نى ئورۇناليمىــز .ئاندىــن ئوقۇغۇچىالر زامانىۋى ئوقۇتۇش ئەســلىھەلىرى
ســەپلەنگەن ئازادە ســىنىپالرغا كىرىدۇ .دەرس باشــلىنىدۇ .ئوقۇغۇچىالر دەرســنى
كۆڭــۈل قويــۇپ ئاڭاليــدۇ .گويــا دەرەخ يۇپۇرماقلىــرى شىلدىرالشــتىن ،قۇشــار
سايراشــتىن ،كېپىنــەك ۋە ھەســەل ھەرىلىــرى ئۇچۇشــتىن توختاپ ،دەرســىمىزگە
ئۇالرمــۇ قــۇالق ســېلىۋاتقاندەك بىــر تىمتاســلىققا چۆمۈلىــدۇ.
تەنەپپۇســتا مەكتــەپ بىردىنــا جانلىنىــپ كېتىــدۇ .ساۋاقداشــارنىڭ
بەزىلىــرى ئاتالنچــۇق ئوينىســا ،يەنــە بەزىلىرى قوغالشــماق ئوينايدۇ .قىسقىســى،
خىلمۇ-خىــل ئويۇنــار بىلــەن تەنەپپــۇس ئاجايىــپ كۆڭۈللــۈك بولــۇپ كېتىــدۇ.
يەنــە تېخــى يۇپۇرماقــار شــىلدىرالپ ،قۇشــار بەس-بەســتە ســايراپ ،كېپىنەكلەر
پىلدىــرالپ ئۇچــۇپ ،بــۇ خوشــال كەيپىياتقــا جــۆر بولىــدۇ...
مانــا بــۇ بىزنىــڭ مەكتىپىمىــز ،مانــا بــۇ بىزنىــڭ بىلىــم باغچىمىــز ،كۆڭۈللــۈك
ئائىلىمىــز!

كۆ نۈ كمــە
-1تېكىســتنى قايتا-قايتــا ئوقــۇڭالر ھەمــدە «دېققەت»دېگــەن يېرىدىــن
باشــاپ ئاخىرىغىچــە يادلىۋېلىــڭالر
-2ســىلەرمۇ «شــەرقىي تۈركىســتان ئىســتىقالل مارشــى»نى بىلەمســىلەر؟
ســىنىپتا ھەممەيلــەن بىرلىكتــە دىكالماتســىيە قىلىــپ بېقىــڭالر
-3تۆۋەندىكــى ســۆزلەرنىڭ مەنىســىنى چۈشــىنىۋېلىڭالر ھەمــدە ئاســتى
ســىزىلغان ســۆزلەرگە جۈملــە تــۈزۈڭالر:
ھەۋەس
ئېجىل-ئىناق
جۆر بولۇش
جىلۋېلىنىش
 -4تۆۋەندىكــى جۈملىلەرنــى ئوقــۇپ ،مۇشــۇنداق شــەكىلدىكى
جۈملىلەرنــى تــۈزۈڭالر:
ساۋاقداشــارنىڭ بەزىلىــرى ئاتالنچــۇق ئوينىســا ،يەنــە بەزىلىــرى قوغالشــماق
ئوينايدۇ.
..............بەزىلىرى ،.....................يەنە بەزىلىرى....................
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بىــز قەدىــردان ئوقۇتقۇچىلىرىمىزغــا خۇددى قۇشــاردەك چۇۋۇرلىشــىپ ســاالم
قىلىمىز .
.........خۇددى .....دەك.....
 -5مەكتەپنىــڭ تىمتاســلىققا چۆمگــەن ھالىتى تەســۋېرلەنگەن جۈملىلەرنى
دەپتىرىڭالرغــا چىرايلىــق كۆچۈرۋېلىڭالر
 -6ئۆزەڭالرنىــڭ مەكتەپتىــن قايتقاندىــن كىيىنكــى تۇرمۇشــىنى
تەســۋېرلەپ بىــر پارچــە ماقالــە يېزىــپ بېقىــڭالر
 -7ســۈرە ئەلەقنىــڭ ئالدىنقــى  5ئايىتىنىــڭ تەرجىمىســىنى بىلىۋېلىــڭالر
ۋە چىرايلىــق كۆچــۈرۈپ يېزىــڭالر
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بالىلىقىمدىكى بىر ئىش زادىال ئېسىمدىن چىقمايدۇ.
ھېلىــا ســازلىقتىن تۇتۇۋېلىنغــان پاقىــار ،تىرىــك پېتىــا ســىمالرغا قاتــار-
قاتــار ئېســىلغان پاقىــار ،نەچچــە كــۈن قىزىــق ئاپتاپتــا تــۇرۇپ قۇرۇلــۇپ قالغــان
پاقىــار ،پاقىالرنىــڭ كۇرۇلداشــلىرى ئاڭالنمايدىغــان تىمتــاس ســازلىق...
بىر-بىرلــەپ كــۆز ئالدىمغــا كەلســىال كــۆز چاناقلىرىــم ياشــقا تولــۇپ ،قوللىرىــم
ئىختىيارســىز تىتــرەپ كېتىــدۇ.
ئــۇ چاغــاردا ئۆيىمىــز خىلــۋەت بىر ســەھرادا ئىــدى .قــۇرۇق تېمىمــۇ بولمىغان
بۈك-باراقســان مېۋىلىــك بېغىمىزنىــڭ ئايــاغ تەرىپــى چەكســىز كەتكەن ســازلىققا
تۇتىشــاتتى .يــاز كۈنلىــرى بــۇ يــەر تولىمــۇ گۈزەللىشــىپ كېتەتتــى .ســازلىقتىكى
ھۈپپىــدە ئېچىلغــان چىغىرتماقگۈللىرىنىــڭ خــۇش ھىدلىــرى ،پاقىالرنىــڭ
بەس-بەســتە كۇرۇلداشــلىرى كىشــىنى ئىختىيارســىز مەپتــۇن قىالتتــى .شــۇ
گــۈزەل تەبىئەتنىــڭ ھۆســن-جامالىغا تويمــاي بېقىــپ ،بالىلىقنىــڭ چۈچــۈك
ھېســلىرىغا چۆمۈلــۈپ ،تايچاقتــەك قىيغىتىــپ يۈرگــەن كۈنلىرىمنىــڭ بىرىــدە،
بىــر مويســىپىت تۇغقىنىمىــز ئىككــى ئوغلــى بىلــەن كېلىــپ قالــدى.
كەچلىــك تاماقتىــن كېيىــن ئوالش-چــوالش بــاغ سەيلىســى قىلىشــتۇق.
بــاغ ئارىــاپ بىــر چاغــدا بېغىمىزنىــڭ ئايــاغ تەرىپىدىكــى ســازلىققا چىقتــۇق.
چــوڭالر ھېرىــپ قالــدى بولغــاي ،كــۆل بويىدىكــى چىملىقتــا ئولتــۇرۇپ ،پاراڭغــا
چۈشــۈپ كەتتــى .بىــز كىچىكلەرمــۇ ئۇالرنىــڭ پارىڭىنى ئــاڭالپ ئولتــۇردۇق .بىر
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چاغــدا گۇگــۇم چۈشــۈپ ،ســازلىقتىن پاقىالرنىــڭ بەس-بەســتە كۇرۇلداشــلىرى
ئاڭالنــدى.
ۋاي-ۋاي ،نېمىدېگــەن جىــق پاقىــار بۇ! بــۇ قانداق پاقىالر؟ -دەپ ســورىدىمويسىپىت تۇغقىنىمىز.
قىزىــل قولتــۇق پاقــا! –دېــدى دادام مويســىپىت تۇغقىنىمىزنىــڭ ســوئالىغاجاۋابــەن.
ھە!!!مويســىپىت تۇغقىنىمىــز دادامنىــڭ جاۋابىنــى ئــاڭالپ ئورنىدىــن لىككىــدە
تــۇرۇپ كەتتــى .تۇغقىنىمىزنىــڭ چىرايىــدا بۆلەكچــە خۇشــاللىق ئاالمىتــى
جىلۋىلەنــدى.
پــاھ ،ئــۇكام! بــۇ قېتىــم بۇ يەرگــە چىققىنىــم بەلەن بوپتــۇ جۇمۇ ،پــۇل دېگەنئايىغىڭالردا تۇرســا ،كۆرمىگىنىڭالر قىزىق .ھەي ،ســەھرالىق دېگەنمۇزە ...
قايسى پۇل؟دادام ھېچنېمىنى ئاڭقىرالماي مويسىپىت تۇغقىنىمىزنىڭ ئاغزىغا قارىدى.
ئــۇكام ،قىزىــل قولتــۇق پاقــا تېبابەتچىلىكتــە قىممەتلىــك دورا .بــۇ پاقىنىــڭتېلىنــى نەچچــە ئــون تىيىنغــا ســاتقىلى بولىــدۇ .بــۇ ســازلىقتىن نەچچــە ئــون
مىڭنــى تۇتقىلــى بولغــۇدەك .ئۇنىــڭ ئۈســتىگە بــۇ ناھايىتــى تېــز كۆپىيىــدۇ...
ئەتىســى پاقــا تۇتــۇش باشــلىنىپ كەتتــى .باغنىــڭ ئوچۇقچىلىــق يېرىگــە
قاتار-قاتــار ســىمالرنى تارتىــپ ،تۇتقــان پاقىالرنــى تىرىــك پېتىــا ئېسىشــقا
باشــلىدۇق .بــۇ ئىشــار مــاڭا بىــر ئويــۇن بولــدى .قىزىــق ئاپتاپتــا قاقــاپ
قويۇلغــان پاقىالرنىــڭ پىالســتىنكىلىرىنى كــۆرۈپ ،قىن-قىنىمغا پاتمــاي قالدىم.
بىــر نەچچــە كۈندىــن كېيىــن تۇغقىنىمىــز قىزىــق ئاپتاپتــا شــاراقالپ قۇرغــان
پاقىالرنىــڭ خالتىالرغــا قاچىــاپ شــەھەرگە ئەكىرىــپ كەتتــى.
شــۇنىڭدىن كېيىــن ھېلىقــى تۇغقىنىمىــز بىلــەن دادام ئىككىســى بىر-ئىككــى
يىلغىچــە قىزىــل قولتــۇق پاقــا تۇتــۇپ ســېتىپ خېلىــا پۇللــۇق بولــۇپ قالــدى.
بىــراق ،ســازلىقتىن بارا-بــارا پاقىالرنىڭ كورۇلداشــلىرى ئاڭالنمايدىغــان بولدى.
كېيىنچــە تىمتاســلىققا چۆمگــەن ئاشــۇ ســازلىققا بارســامال ،بالىلىقىمدىكــى شــۇ
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قىلمىشــىمدىن ۋىجــدان ئازابــى تارتىدىغــان بولــۇپ قالدىــم .نېمىشــقا شــۇ
چاغــدا كــەم ئەقىللىــق قىلىــپ ھەممىنىــڭ ئالدىــدا يۈگــۈرۈپ پاقىالرنــى تۇتقــان
بولغىيتتىــم؟ نېمىشــقا ئۇالرنــى پاقــا تۇتۇشــتىن توســمىغاندىمەن؟ تۇغقىنىمىــز
بىلــەن دادام تارازىدىكــى تەڭپۇڭســىزلىقنى ئوبــدان بىلىــدۇ .تارازىنىــڭ
تەڭپۇڭلىقــى بۇزۇلســا ،ســودىدا زىيان تارتىدىغــان گەپ .ئەممــا ،ئېكولوگىيەلىك
تەڭپۇقلــۇق بۇزۇلســا ،نېمىدىــن زىيــان تارتىمىــز؟ بۇنــى قانچىلىــك ئــادەم
چۈشــىنەر؟!...

كۆ نۈ كمـــە
 -1تېكىســتنى ئۈنلــۈك ،توغــرا ،راۋان ،ھېسســىياتلىق ئوقۇشــنى
مەشــىق قىلىــڭالر .تېكىســتنىڭ «تۇغقىنىمىــز بىلــەن دادام تارازىدىكــى
تەڭپۇڭســىزلىقىنى »...دېگــەن يېرىدىــن ئاخىرىغىچــە يادلىۋېلىــڭالر.
 -2بۇ سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى چۈشىنىۋالدىم.
چەكسىز
			
خىلۋەت
		
سازلىق
			
تىمتاس
تەڭپۇڭلۇق
		
ئېكولوگىيە
		
مويسىپىت
 -3بۇ سۆزلەرنى پىششىق ئۇقۇي ۋە كۆچۈرۋاالي.
بۈك-باراقسان مېۋىلىك باغالر
پاقىالرنىڭ بەس-بەستە كۇرۇلداشلىرى
تايچاقتەك قىيغىتىپ
قىن-قىنىغا پاتماي قېلىش
تىمتاسلىققا چۆمگەن سازلىق
ھۈپپىدە ئېچىلغان چىغىرتماقگۈللىرى
چۈچۈك ھېسالر
قىزىق ئاپتاپقا قاقالپ قويۇلغان پاقىالرنىڭ پىلتىڭالشلىرى
ۋىجدان ئازابى تارتىش
 -4قانــداق قىلســاق تەبىئەتنــى قوغدىغــان بولىمىــز؟ قاراشــلىرىمىزنى
سۆزلىشــىپ باقايلــى.
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بوۋامالرنىــڭ مەھەللىســىنىڭ نېرىراقىدىكــى شــورلۇقتا بىــر يۇلغۇنلــۇق
بــار .يــاز كۈنلىــرى يىراقتىــن قارىســىڭىز ،ھــال رەڭ يۇلغــۇن چېچەكلىرىنىــڭ
ئوتقاشــتەك چاقنــاپ ،شــورلۇقنى ئاجايىــپ گــۈزەل تۈســكە كىرگۈزگەنلىكىنــى
كۆرىســىز .يېشــىل ســېپىلدەك ئۇزۇنغــا ســوزۇلغان يۇلغۇنلۇقنىــڭ نېرىســىدىكى
قۇملۇققــا ھەيــۋە قىلغانــدەك مەغــرۇر ســەپ تــۈزۈپ تۇرىدۇ.بــۇ يۇلغۇنلۇقنــى
بــوۋام ئــۆز قولــى بىلــەن ئەھيــا قىلغــان.
مــەن ھــەر قېتىــم بوۋامنىڭكىگــە بارغانــدا ،ئۇنىــڭ شــورلۇقنىڭ نېرىســىدىكى
قۇملۇققــا كىرىــپ كېتىۋاتقانلىقىنــى كۆرەتتىــم .بۈگــۈن تۇنجــى قېتىــم بــوۋام
بىلــەن بىللــە قۇملۇققــا باردىــم.
چېتىگــە كــۆز يەتمــەس قۇملــۇق ،قۇملۇقتىكــى گۈمبــەزدەك كۆرۈنىدىغــان
بارخانــار تولىمــۇ ســۈرلۈك كۆرۈنەتتــى .بــۇ يەردىمــۇ يۇلغــۇن كــۆپ بولــۇپ،
بــۇ يۇلغۇنــار ھالــرەڭ چېچەكلىــرى ۋە يېشــىل يۇپۇرماقلىــرى بىلــەن قۇملۇققــا
بوســتانلىق تۈســىنى بېرىــپ تۇراتتــى.
كۆردۈڭمۇ؟-دېــدى بــوۋام ئــوڭ تەرەپتىكــى يۇلغۇنلۇقنــى كۆرســىتىپ-،18
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ئېســىمنى بىلســەم بــار ئىكــەن ،داداممــۇ ،بوۋاممــۇ شــۇنداق دېگــەن ئىــدى .ئــۇ
مۇشــۇ قۇملۇقتــا ئــۆزى پەيــدا بولغــان قەدىمىــي يۇلغۇنلــۇق دېگىنــە.
مېنىــڭ بــۇ كونــا يۇلغۇنلۇقنىــڭ يېشــىنى پــەرەز قىلىــپ باققــۇم كەلــدى،
بىــراق پــەرەز قىاللمىدىــم.
ئــاۋۇ يۇلغۇنلۇقچــۇ؟-دەپ ســورىدىم مەھەللــە تەرەپتىكــى يەنــە بىــريۇلغۇنلۇقنــى كۆرســىتىپ.
ئۇنــى مــەن مەھەللىدىكىلــەر بىلــەن بىللــە بەرپــا قىلغــان- ،دېــدى بــوۋاميۇلغۇنلۇققــا ئىچكىرلــەپ كىرىــپ كېتىۋېتىــپ- ،ئۇمۇ بارغانســېرى كېڭىيىۋاتىدۇ.
يۇلغــۇن قۇمنــى تۇراقالشــتۇرۇپ ،ئېتىز-ئېرىقالرنــى قۇم-بوراندىــن ســاقاليدۇ.
بــوۋام چوڭ-چــوڭ كونــا يۇلغۇنالرنىــڭ تۈۋىدىــن ئۈنــۈپ چىققــان ئۇششــاق
يۇلغۇنالرنــى بېلىگــە قىســتۇرۇۋالغان ئوتىغۇچــى بىلــەن ئاۋايــاپ كــوالپ
ئېلىشــقا باشــلىدى .مەنمــۇ بــۇ ئىشــقا قىزىقىــپ بــوۋام كولىۋالغــان كۆچەتلەرنــى
بىــر يەرگــە يىغىشــقا باشــلىدىم.
بىــز بىــر ســائەتتىن ئارتــۇق ھەپىلىشــىپ ،خېلــى جىــق يۇلغــۇن كۆچىتــى
يىغــدۇق .ئاندىــن بوۋامنىــڭ ھېلىقــى يۇلغۇنلۇقىغــا قايتىــپ كېلىــپ ،يۇلغــۇن
كۆچەتلىرىنــى تىكتــۇق .بــۇ ئىشــار مــاڭا بــەك كۆڭۈللــۈك بىلىنگەچكــە ،ئازراقمۇ
ھارغىنلىــق ھېــس قىلمىدىــم.
ئىككىمىز قىردا ئولتۇرۇپ ئۇسسۇلۇق ئىچىۋاتقاندا ،بوۋامغا:
بىــز ئۇسســاپ كەتكەنــدەك ،بــۇ يۇلغــۇن كۆچەتلىرىمــۇ ئۇسســاپ كەتكەنــدۇ.بــۇ يــەردە ئېرىق-ئۆســتەڭ بولمىغاندىكىــن ،ھويلىدىكــى قۇدۇقتىــن چۆگۈنــدە
ســۇ ئەكىلىــپ ســۇغۇرۇپ قويايلىمۇ؟-دېدىــم.
بوۋام كۈلۈپ كەتتى-دە ،جىددىي تۈستە مۇنداق دېدى:
بــاالم ،بۇنىڭدىــن غــەم يېمــە! يۇلغــۇن باغدىكــى مېۋىلىــك دەرەخ ياكــىتەشــتەكتىكى گۈلگــە ئوخشــىمايدۇ .ئــۇ قۇملۇقتــا ياشاشــقا ماسالشــقان،
تۇپراقتىكــى ئازغىنــا نەملىكنىمــۇ ســۈمۈرىۋېلىپ ياشــاۋېرىدۇ .ئايــدا ،يىلــدا بىــرەر
قېتىــم يېغىــپ قالىدىغــان يامغۇرمــۇ ئۇنىــڭ ئۇزاققىچــە ياشــىرىپ تۇرىشــىغا
يېتىــدۇ.
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بوۋامنىــڭ بــۇ گەپلىرىنــى ئاڭلىغىنىمــدا ،مۇئەللىمنىــڭ« :ئادەمــدە جــۇدۇن-
چاپقــۇن ،قۇم-بورانالرغــا بەرداشــلىق بېرەلەيدىغــان يۇلغــۇن روھــى بولۇشــى
كېــرەك» دېگــەن ســۆزلىرى ئېســىمگە كەلــدى .مــەن ئوتقاشــتەك قىزىرىــپ
تۇرغــان يۇلغۇنلۇققــا زوق ۋە ھۆرمــەت بىلــەن باقتىــم.

كۆ نۈ كمـــە
 -1تېكىســتنى ھېسســىياتلىق ئوقــۇڭالر .ئاندىــن بوۋىســىنىڭ قايســى
تەرەپلىرى«مــەن» دە چوڭقــۇر تەســىر قالدۇرغانلىقىنــى ،بوۋىســىنىڭ نېمــە
ئۈچــۈن يۇلغۇنالرغــا مېھرىنــى بېرىدىغانلىقىنىــڭ ســەۋەبىنى ســۆزلەپ
بېقىــڭالر.
 -2تۆۋەندىكى جۈملىلەرنى ئوقۇپ ،سوئالالرغا جاۋاپ بېرىڭالر:
« )1بــاالم ،بۇنىڭدىــن غــەم يېمــە! يۇلغــۇن باغدىكــى مېۋىلىــك دەرەخ ياكــى
تەشــتەكتىكى گۈلگــە ئوخشــىمايدۇ( ».نېمــە ئۈچــۈن مېۋىلىــك دەرەخ ياكــى
تەشــتەكتىكى گۈلگــە ئوخشــىمايدۇ؟ بىــز يۇلغۇننىــڭ قايســى ئاالھىدىلىكىدىــن
ئۆگەنســەك بولىدىكــەن؟)
« )2ئادەمــدە جۇدۇن-چاپقــۇن ،قۇم-بورانالرغــا بەرداشــلىق بېرەلەيدىغــان
يۇلغــۇن روھــى بولۇشــى كېــرەك» دېگــەن جۈملىنىــڭ مەنىســى نېمــە؟ تۇرمــۇش
ئەمەلىيىتــى بىلــەن بىرلەشــتۈرۈپ ســۆزلەپ بېقىــڭالر.
 -3ئۆزۈڭالرغا ئىلھام بەرگەن جۈملىلەرنى كۆچۈرۈپ يېزىۋېلىڭالر.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------20

ئۇيغــۇر تىلــى بىلىملىرى
ئىگە
ئىگــە بىلــەن خــەۋەر جۈملىنىــڭ بــاش بۆلىكــى ھىســاپلىنىدۇ ۋە جۈملــە
قۇرۇلمىســىنىڭ ئاساســىنى تەشــكىل قىلىدىغــان ،جۈملىنــى ئۇيۇشــتۇرىدىغان
ئىككــى مەنــە مەركىــزى ھېســاپلىنىدۇ .ئــۇالر ئۆز-ئــارا بېرىكىــپ ،بايانىــي
مۇناســىۋەتنى شــەكىللەندۈرىدۇ.
جۈملىنىــڭ كىــم ياكــى نېمــە توغرىســىدا ئېيتىلغانلىقىنــى بىلدۈرىدىغــان
بــاش بۆلىكــى ئىگــە دەپ ئاتىلىــدۇ.
ئىگــە جۈملىدىكــى بايــان قىلىنغۇچىدىــن ئىبــارەت .ئىگــە «كىــم؟ كىملــەر؟
قانچــە؟ نەچچىســى؟ نېمىســى؟ قەيــەر؟» دېگەنگــە ئوخشــاش ســۇئالالرغا جــاۋاپ
بولــۇپ كېلىــدۇ.
مەسىلەن:
 )1ئۇنىڭ خىيال كەپتىرى پەرۋاز قىلدى.
		
 )2تىلىمىزدا سوزۇق تاۋۇشسىز بوغۇم تۈزۈلمەيدۇ.
		
 )3بىز ھازىرال يولغا چىقىمىز.
		
جۈملىدىكــى ئىگــە بىــرال ســۆز بىلەنمــۇ ،ســۆز بىرىكمىلىــرى بىلەنمــۇ
ئىپادىلىنىــدۇ.
مەسىلەن:
)1ئابدۇۋەلى ئەالچى بولۇپ ئوقۇۋاتىدۇ.
		
 )2مائارىپ خىزمەتچىلىرى مۇكاپاتالندى.
		
 )3گۈليار ئاپىسىغا ياردەملەشتى.
		
 )4يېزىلىق خەلق ھۆكۈمىتى ئوقۇتقۇچىالردىن ھال سورىدى.
		
خەۋەر
جۈملىــدە ئىگىنىــڭ ھەرىكىتىنــى بايــان قىلىــش رولىــدا كېلىدىغــان بۆلــەك
خــەۋەر دىيىلىــدۇ.
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خــەۋەر بىــر پۈتــۈن جۈملىنــى تەشــكىللەش رولىنــى ئوينايــدۇ ۋە جۈملىنىــڭ
خاراكتىرىنــى بەلگىلەيــدۇ .ئۇيغــۇر تىلىــدا جۈملىنىــڭ باشــقا بۆلەكلىــرى
بولمىســىمۇ ،جۈملىگــە زور تەســىر كۆرســەتمەيدۇ .لېكىــن خــەۋەر بولمىســا ،جۈملە
تەشــكىللەنمەيدۇ ،يەنــە خەۋەرســىز جۈملــە تۈزۈلمەيــدۇ.
خــەۋەر شــەكىل جەھەتتىــن بىــرال ســۆزدىن تۈزۈلىشــىمۇ ،ئىككــى ياكــى
ئۇنىڭدىــن ئارتــۇق ســۆزنىڭ بىرىكىشــىدىن تۈزۈلىشــىمۇ مۇمكىــن.
مەسىلەن:
 )1بىز تاپشۇرۇق ئىشلىدۇق.
		
 )2مەھمۇد كاشغەرى ئۇيغۇر خەلقىنىڭ ئالىمىدۇر.
		
 )3ئېغىزدا دىگەننى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش-تولىمۇ قىيىن.
		
 )4بەش يەردە بەش-يىگىرمە بەش.
		
 )5قەشقەر بىلەن ئۈرۈمچىنىڭ ئارىلىقى بىر مىڭ تۆز يۈز ئاتمىش
		
كېلومىتىر.
 )6مەن ئۇنىڭ بىلەن سۆزلىشىپ باقتىم.
		
 )7بۇ كىتاپنىڭ تىراژى بىر مىڭ بەش يۈزگە يەتتى.
		

ئىشــلەپ بېقىڭالر
-1تۆۋەندىكــى بــوش ئورۇنالرنــى تولــدۇرۇڭالر ،تولدۇرغــان ســۆزۈڭالر
جۈملىــدە ئىگــە بولســۇن.
 )1مېنىڭ سەن بىلەن-----------يوق.
 )2مېنىڭ----------ئالىي مەكتەپكە كەتتى.
---------- )3خەتنى چىرايلىق يازىدۇ.
 )4بىزنىڭ يېزىدىن-------------ھەربىي سەپكە ماڭدى.
 )5كىشىنىڭ ئىشىغا تومۇزدا-----------توڭۇپتۇ.
---------- )6ئەمگەكچان خەلقتۇر.
---------- )7تاڭ سەھەردە چىلاليدۇ.
 )8سىزنىڭ----------بارمۇ؟
22

 )9ئۇنىڭ----------كۆپۈككە ئايالندى.
 )10ئۇنىڭ----------قىزىرىپ كەتتى.
-2تۆۋەندىكــى جۈملىلەرنــى ئوقــۇپ ،ئىگىنىــڭ ئاســتىغا بىــر ســىزىق،
خەۋەرنىــڭ ئاســتىغا ئىككــى ســىزىق ســىزىڭالر.
 )1تاڭ ئاتتى.
 )2مەن يىنىك ئاتلىتكا مۇسابىقىسى كۆرۈشكە بارىمەن.
 )3كېپىنەكلەر گۈلدىن-گۈلگە قونۇپ يۈرىدۇ.
 )4بىز شېئىر دىكالماتسىيە مۇسابىقىسىگە قاتناشتۇق.
 )5ئۇالر چۇۋۇرلىشىپ گۈلدەستە تىزىشقا باشلىدى.
 )6دادام ئىلگىرى مەكتەپتە ئىشلەيتتى.
 )7مەن ئۆي ئىشلىرىغا ياردەملەشتىم.
-3تۆۋەندىكى پارچىالرنى ئوقۇپ خەۋەرلەرنى تېپىڭالر.
بىــر قېتىــم مۇســلىمە يولدىكــى يوغــان بىــر تاشــقا پۇتلىشــىپ يېقىلىــپ
چۈشــتى .بۇنــى كۆرگــەن ســاجىدە دەرھال بېرىپ مۇســلىمەنى يۆلــەپ تۇرغۇزدى.
مۇســلىمە ســاجىدەگە «رەھمــەت» دېــدى .ســاجىدە «ئەرزىمەيــدۇ!» دېــدى.
مۇئەللىــم ســىنىپتا ســاجىدەنى ماختىغانىــدى ،ســاجىدە »:بــۇ مىنىــڭ
قىلىشــقا تېگىشــلىك ئىشــىم» دېــدى .بۇنــى ئاڭلىغــان ساۋاقداشــار قىزغىــن
چــاۋاك چېلىــپ ســاجىدەنى ماختىــدى.
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ئا سا ســى مە شــىق
-1تۆۋەندىكى سۇئالالرغا جاۋاپ بېرىڭالر.
 )1سىز شەرقىي تۈركىستاننىڭ قايسى ۋىاليىتىدىن؟
 )2نېمە ئۈچۈن ئوقۇغۇچىالر ئوقۇتقۇچىالرغا ساالم بېرىدۇ؟
 )3سىز «ئىستىقالل مارشى»نى بىلەمسىز؟
« )4تىمتاس سازلىق» دىگەن دەرىستە كىشىلەر نېمە ئۈچۈن پاقىنى تۇتىدۇ؟

 )5سىزمۇ ۋەتەندىكى ۋاقىتتا يۇلغۇننى كۆرگەنمۇ؟
« )6مەن» نېمە ئۈچۈن پاقا تۇتقىنىغا كىيىن پۇشايمان قىلىدۇ؟
-2ئاســتى ســىزىلغان ســۆزلەرنىڭ ئورنىغــا مۇۋاپىــق مەنىــداش ســۆزلەرنى
قويۇڭالر؟
)
 )1ئۇالرنىڭ ئوماق چىرايلىرىدا كۈلكە جىلۋىلىنەتتى( .
 )2خىلمۇ-خىــل ئويۇنــار بىلــەن تەنەپپــۇس ئاجايىــپ كۆڭۈللــۈك بولــۇپ
)
كېتىــدۇ(.
)
 )3ئۇ چاغالردا ئۆيىمىز خىلۋەت بىر سەھرادا ئىدى(.
 )4دادام ھېچنىمىنــى ئۇقالمــاي مويســىپىت تۇققىنىمىزنىــڭ ئېغىزىغا قارىدى.
)
(
 )5قۇملۇقتىكــى گۈمبــەزدەك چوقچىيىــپ تۇرىدىغــان بارخانــار تولىمــۇ
ســۈرلۈك كۆرۈنەتتــى.
)
(
-3مۇۋاپىق سۆزلەرنى تۇتاشتۇرۇڭالر.
چاپقۇن
ھالرەڭ				
جامال
					
قۇم
چېچەك
جۇدۇن				
پاراڭ
					
شوخ
					
قىززىق
ھۆسىن				
					
بارا
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كۈلكە
بوران
بارا

-4ســىز بــۇ مەنزىرىدىــن نېمىنــى ھىــس قىلدىڭىــز؟ ئويلىغىنىڭالرنــى
يېزىــپ بېقىــڭالر.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ماتېرىيــال خالتىســى
لە گلــە ك
بالىلىــق چاغــدا لەگلەك ياســاپ ئۇچــۇرۇش ئەڭ زور خۇشــاللىق
ھېسابلىنىدۇ.
مانــا بۈگۈنمــۇ بىــر نەچچــە تــال ئىنچىكــە قومــۇش،
نەچچــە ۋاراق قەغــەز تېپىــپ ،لەگلــەك ياساشــقا
كېپىنەكســىمان
لەگلەكنــى
چۈشــتۇق.
ياســىماقچى بولــدۇق .ئۇنــى ياســاۋېتىپ
گــۆدەك قەلبىمىــز ئاجايىــپ گــۈزەل ئارزۇالرغا
تولــدى .مانــا لەگلەكمــۇ پۈتتــى ،ئەممــا
ياســىغىنىمىز ھېچنېمىگــە ئوخشــىماي
قالــدى .شــۇنداقتىمۇ خۇشــلۇقىمىزغا
ھېچنېمــە توغــرا كەلمەيتتــى .بىــز ئۇنىڭغــا
«بەخــت قۇشــى» دەپ ئىســىم يېزىــپ
قويــدۇق.
لەگلەكنــى ئۇچۇرغىلــى بــاردۇق .بىرىمىــز
لەگلەكنــى ئېگىــز كۆتــۈرۈپ ،يەنــە بىرىمىــز
يىراقتــا يىپنــى تارتىــپ تــۇردۇق« .قويــۇۋەت»
دېگــەن ســۆز بىلــەن تــەڭ يۈگــۈرۈپ ،لەگلەكنــى
ھاۋاغــا چىقــاردۇق .يۈگۈرگەنســېرى لەگلــەك ئۆرلــەپ
دەرەخلەردىــن ھالقىــپ كەتتــى .ئېتىــز-داالدا شــاد-خۇراملىق
ئىچىــدە يۈگۈرە-يۈگــۈرە ئاخىــر لەگلــەك ئېگىــز ئاســماندا لــەرزان
ئۇچۇشــقا باشــلىدى .لەگلىكىمىزنــى كۆرگــەن كىشــىلەر« :ۋاھ ،نېمىدېگــەن
ئېگىــز ئۇچقان-ھــە!» دەپ كېتىشــتى.
ئەتىگەندىــن بېــرى لەگلــەك ئۇچۇرغىلــى تۇرغانىــدۇق ،چۈشــتىمۇ ئــارام
ئالغۇمىــز كەلمىــدى .لەگلــەك ئۇچــۇرۇپ ئېتىــز-داالالردا يۈگــۈرۈۋەردۇق .لەگلەك
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بارغانســېرى ئېگىزلــەپ ،بۇلۇتالردىنمــۇ ھالقىــپ كېتىدىغانــدەك كۆرۈنــدى.
تۇيۇقســىز شــامال كۈچىيىــپ ،يىپــى ئۈزۈلــۈپ كەتتــى .لەگلــەك كۆكتــە
لەپپەڭشــىگىنىچە يىراقــاپ كەتتــى .بارغانســېرى كىچىكلــەپ يوقــاپ كېتەيــا
دەپ قالغــان لەگلەككــە قاراشــقىنىمىزچە تامــدەك تاتىرىــپ قىيقــاس
سېلىشــتۇق.
ھەممىمىــز يىغــاپ كېتىشــتۇق .داالدا چېپىــپ
يــۈرۈپ يېرىــم كۈنچــە ئىزدىگــەن بولســاقمۇ لەگلــەك
ھېــچ يــەردە ئۇچرىمىــدى .روھىمىــز چۈشــكەن
ھالــدا قىــردا ئولتۇرســاق ،يىراقتىكــى ســۇ
يۈزىــدە يېرىمــى ســۇ يۈزىدىــن چىقىــپ
تۇرغــان يوغــان بىــر چاقپەلــەك كۆزىمىزگــە
تاشــاندى .چاقپەلــەك ھــەدەپ پىرقىــراپ
ئاپئــاق بۇژغۇنالرنــى چاچرىتىــپ تۇراتتــى.
ئــۇ كەنتىمىزدىكــى ســۇ تۈگمىنىنىــڭ
چاقپەلىكــى ئىــدى.
بايا ئۇ يەرگە بېرىپ قاراپ باقتۇقمۇ؟يــاق .كىــم بىلىــدۇ« ،بەخــت قۇشــى»شــۇ يەرگــە چۈشــۈپ كەتتىمــۇ؟ -دېيىشــتۇق
ھەممەيلــەن.
شــۇنىڭ بىلــەن «بەخــت قۇشــى»نى داۋاملىــق
ئىزدىگىلــى تۈگمــەن تەرەپكــە قــاراپ يۈگۈرەشــتۇق.
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غورۇرۇم سەن گۈزەل ۋەتىنىم !
غېرىپ دەردىنى غۇربەتتە ئادادىن سورا،
ۋىسال قەدرىنى ئاشىقى گادادىن سورا.
ۋەتەنسىز ھاياتتا نە مەنە ،نە تەم
بۇنى ئۆز ئىلىدىن جۇدادىن سورا
				

-ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر

توغــرا ،ۋەتــەن ئــۇ  -بايلىــق .ۋەتــەن ئــۇ  -شانۇ-شــەۋكەت .ۋەتــەن ۋىجــدان
ۋە ھۆرلۈكتــۇر.
دۇنيــادا ۋەتەنســىزلىكنىڭ دەردىنــى بىــزدەك تارتقــان ،بەدىلىنــى بىــزدەك
ئۆتەۋاتقــان ئىككىنچــى بىــر مىللــەت بولمىســا كېــرەك .مەيلــى بىــز دۇنيانىــڭ
قەيەرىگىــا بارمايلــى ئەنــە شــۇ ئانــا يۇرتىمىزغــا قايتىــپ بېرىشــقا بولغــان
ئىشــەنچىمىز ،ئۇنــى قايتــۇرۇپ ئېلىــپ گــۈزەل باغۇ-ئېرەملەرگــە ئايالندۇرۇشــتەك
يۈكســەك بىــر غايىمىــز بولۇشــى كېــرەك.
بــۇ بۆلەكتىكــى دەرســلىرىمىزدە ئانــا ۋەتەننىــڭ نەقــەدەر قىممەتلىــك
ئىكەنلىكىنــى ،ئۇنىڭســىز ھاياتنىــڭ ھىــچ بىــر ئەھمىيىتــى بولمايدىغانلىقىنــى
ئەجــدادالر باســقان ئەنــە شــۇ ئىزالردىــن ئۆگىنىمىــز .پۈتــۈن كۈچىمىــز بىلــەن
تىرىشــىپ ياخشــى ئوقــۇپ ،كىندىــك قېنىمىــز تۆكۈلگــەن ئەنــە شــۇ مۇبــارەك
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تۇپراقالرنــى خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ نىجىــس تاپانلىرىدىــن تىــزراق تــازالش
ئۈچــۈن ئۆزىمىزگــە يۈكســەك ۋەدىلەرنــى بېرىمىــز.
«ئالالھنىــڭ ســېنىڭ ئىلگىرىكــى ۋە كىيىنكــى گۇناھلىرىڭنــى كەچۈرىشــى
ئۈچــۈن ،ســاڭا بەرگــەن نېمىتىنــى مۇكەممەللەشتۈرىشــى ئۈچــۈن ،ســېنى توغــرا
يولغــا باشلىشــى ئۈچــۈن ،ســاڭا كۈچلــۈك يــاردەم بېرىشــى ئۈچــۈن ،ســاڭا بىــز
ھەقىقەتــەن روشــەن غەلبــە ئاتــا قىلــدۇق».
_سۈرە ..فەتىھ  3-1ئايەت
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-2012يىلى سوغۇق قىش .نىيۇيورك.
مــەن تەتقىقاتچــى مۇھەممەدجــان ئاكىدىــن  18يېشــىدا ۋەتىنىمىزدىــن
ئايرىلىــپ 50 ،يىلدىــن بېــرى ئامېرىكىــدا ياشــاۋاتقان بىــر مويســىپىت تاغىمىــز
ھەققىدىكــى بايانالرنــى ئــاڭالپ ،ئاشــۇ
مويســىپىت تاغىمىــز بىلــەن بىر يۈز كۆرۈشــۈپ
بېقىشــقا تەقــەززا بولــدۇم .كۆرۈشۈشــكە
پۈتۈشــكەن كۈنىمىزمــۇ ئاخىــرى يېتىــپ
كەلــدى.
بــوۋاي دىيىشــىپ قويغــان قەھۋەخانىغــا
بىزدىــن بالــدۇرراق كېلىــپ ســاقالپ
تۇرغانىكــەن .رەتلىــك كىيىنگــەن قــەددى-
قامەتلىــك بــۇ بــوۋاي مېنىــڭ تەســەۋۋۇر
قىلغىنىمدىنمــۇ خۇشــخۇي ۋە مۇاليىــم ئىــدى.
بــوۋاي مېنــى كۆرۈپــا دىدارالشــمىغىلى
ناھايىتــى ئــۇزۇن بولغــان بىــر دوســتىنى
ئۇچراتقانــدەك ناھايىتــى ھاياجــان بىلــەن
كۆرۈشــتى ۋە«-ســىزنىڭ جىســمىڭىزدىن
ۋەتىنىمنىــڭ ھىدىنــى پۇراۋاتىمــەن»-دەپ ،قويــۇپ بەرمەســتىن بىــردەم چىــڭ
قۇچاقــاپ تــۇردى.
قەشــقەر تۇپراقلىرىدىــن تولىمــۇ يىــراق بىــر زېمىنــدا يېرىــم ئەســىردىن ئارتــۇق
ۋەتىنىنــى بىــر كۈنمــۇ ئۇنتــۇپ قالمــاي ياشــىغان بــۇ خىزىــر ســۈپەت بوۋاينىــڭ
ھايــات كەچۈرمىشــلىرىنى ئــۆز ئاغىزىدىــن ئاڭالشــقا تولىمــۇ قىززىقاتتىــم.
شۇڭالشــقا مېھمانــار ئولتــۇرۇپ بولغاندىــن كىيىــن ۋاقىتنــى ئۇزارتماســتىنال
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لوقمانجان ھىرائى (توردىكى ئەسلى شەكلىگە ئاساسەن ئۆزگەرتىلدى)

ســوئال سوراشــقا باشــلىدىم.
تاغا ،بۇ يىل قانچە ياشقا كىرگەنال؟بۇ يىل  80ياشقا كىردىم باالم.سىلى ۋەتەندىن قانچە ياشلىرىدا چىققان ئىدىلە؟ 18يېشــىمدا چىققــان ئىدىــم .ۋەتىنىمنىــڭ كوچىلىــرى ،بالىلىقتىكــىدوســتلۇرۇم ھازىرقىــدەكال ئېســىمدە.
ۋەتەندىــن ئايرىلىشــنىڭ ئالدى-كەينىدىكــى ۋەقەلىكنــى بىــر ئاڭلىغــۇم بــارئىــدى.
دادام ۋەتەنپــەرۋەر ،مەرىپەتپــەرۋەربىــر كىشــى بولغانلىقــى ئۈچــۈن جالــات
تۈرمىگــە
تەرىپىدىــن
شىڭشىســەي
تاشــاندى.دائىم دادامنــى يوقــاپ تۈرمىنىــڭ
ئالدىغــا باراتتــۇق .كىيىــن دادام تۈرمىدىــن
چىقىــپ ئــۇزاق ئۆتمەيــا ئەزىــز ۋەتىنىمىزنــى
تاشــاپ ھىجــرەت قىلىشــقا مەجبــۇر بولــدۇق.
-1949يىلنىــڭ ئاخىــرى كارۋانغــا ئەگىشــىپ
الداخ يولــى ئارقىلىــق مېڭبىــر مۇشــەققەتتە
تۈركىيەگــە كەلــدۇق.
دادام ئەســلى ۋەتەندىــن ئايرىلغــان
چاغــدا يۇرتنىــڭ توپىســىنى ئېلىۋالغانىكــەن.
دادام تۈركىيەگــە كىلىــپ -1956يىلــى
ۋاپــات بولــدى .ئــۇ ئۆلــۈپ كېتىشــتىن بــۇرۇن بىزگــە ھەمىشــە« :مــەن ئۆلــۈپ
كەتكەندىــن كىيىــن قەبرەمگــە يۇرتتىــن ئېلىــپ چىققــان توپىنــى چېچىــڭالر»-
دەپ تاپىاليتتــى .دادامنىــڭ ۋەســىيىتى بويىچــە قەبرىســىگە قەشــقەر توپىســىنى
چاچتــۇق .ئــۇ چاغــاردا مــەن نېمىشــقا دادامنىــڭ قەشــقەر توپىســىنى ئېلىــپ
ماڭغانلىقىنــى ،بىزگــە نېمىشــقا ئۇنــداق نەســىھەت قىلىدىغانلىقىنىــڭ ســەۋەبىنى
چۈشــەنمەيتتىم .ئانــام تۈگــەپ كېتىــپ يالغــۇز قالدىــم .قاتتىــق غېرىپســىنغان
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چېغىمــدا ئاندىــن ھەممىنــى چۈشىنىشــكە باشــلىدىم.
-1964يىلــى ئامېرىكىغــا كەلدىــم .بــۇ يىــل بــۇ دۆلەتتــە تۇرىۋاتقىنىمغــا 50
يىــل بــوالي دېــدى .لىكىــن مــەن قەيەردىــا بولمــاي قەشــقەرنىڭ بالىلىــق
چاغلىرىمــدا يۈرىكىمگــە ئورنــاپ كەتكــەن سىماســى كــۆز ئالدىمدىــن كەتمىــدى.
-1980يىللىرىنىــڭ ئوتتۇرلىرىــدا قەشــقەردىكى تۇققانــار
بىلــەن خــەت ئاالقىمىــز ئەســلىگە كەلــدى .يېشــىم
چوڭايغانســېرى ئىچىمــدە ۋەتەنگــە بولغــان
ســېغىنىش ئوتــى كۈچىيىــپ كەتتــى .بىــر قېتىــم
تۇققانــار گۈلە-قــاق ۋە قــۇرۇق يەل-يېمىشــلەرنى
ئەۋەتىپتــۇ .مــەن ئۇالرغــا قايتۇرغــان جــاۋاپ
خېتىمــدە بــۇ نەرســىلەرنى مۇشــۇ يەردىمــۇ
تاپااليدىغانلىقىمنــى ،مۇمكىــن بولســا ۋەتىنىمنىڭ
توپىســىدىن بىــر خالتــا ئەۋەتىــپ بېرىشــنى تەلەپ
قىلدىــم .ئــۈچ خالتــا قەشــقەر توپىســى ئامېرىكىغــا
ئالتــە ئايــدا يېتىــپ كەلــدى .شــۇنىڭدىن بېــرى ئەنــە شــۇ
توپىالرنــى قەدىرلــەپ ســاقالپ كېلىۋاتىمــەن .ھــەر كۈنــى بىــر قېتىــم ئالقىنىمــدا
چىــڭ ســېقىمداپ تۇتىۋالىمــەن.
مــەن بوۋىمىزنىــڭ بــۇ تەســىرلىك بايانلىرىنــى ئــاڭالپ ،ۋەتەننىــڭ نەقــەدەر
مۇھىملىقىنــى تېخىمــۇ چوڭقــۇر ھېــس قىلدىــم ۋە ئۆز-ئۆزۈمگە«-ئــەي ۋەتــەن!
يەنــە بىــر قېتىــم ســېنىڭ يۈزۈڭنــى كــۆرۈش نېســىپ بولــۇپ قالســا ،ھاياتىمــدا
مــەن دەسســەپ باققــان
قەشقەرنىڭ توپىسىنى،
مۆلجەر تاغ توپىسىنى،
قاغىلىق بىلەن گۇما ئارىسىدىكى ھېمىت سىيىنىڭ توپىسىنى،
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قۇمۇلدىكى ئارا يەر توپىسىنى،
تۇرپاندىكى يار يېزىسىنىڭ توپىسىنى،
غولجا ئازات يۈزىنىڭ توپىسىنى،
كورال بوستان مەھەللىسىنىڭ توپىسىنى،
كۇچا كونا شەھەر توپىسىنى،
ئاتــۇش ســۇتۇق بۇغراخــان قەبرىســى ئالدىدىكــى چىالنــرەڭ توپىنــى كۆزۈمگە
ســۈرتۈپ تۇرۇپ ،ســىنى ئەمدى ھەرگىز دۈشــمەنلەرگە تارتقۇزۇپ قويماســلىققا
قەســەم ئىچىمەن»-دەپ پىچىرلىدىم..

كۆ نۈ كمــە
 -1تېكىســتنى گــۈزەل ئانــا ۋەتەننــى كــۆز ئالدىڭالرغــا كەلتــۈرۈپ تــۇرۇپ
جانلىــق ۋە ھېسســىياتلىق ئوقــۇپ چىقىــڭالر
 -2تېكىســتنى ئوقــۇش جەريانىــدا كــۆز ئالدىڭىزغــا ۋەتەننىــڭ قايســى
كۆرۈنۈشــلىرى كەلــدى؟
 -3مويســىپىت بــوۋاي نېمــە ئۈچــۈن ۋەتەننىــڭ توپىســىنى ئامېرىكىغــا
ئەكەلدۈرىــدۇ؟
 -4ۋەتەندىــن ھېجــرەت قىلىــپ كېلىــش جەريانىدىكــى ۋەقەلىكلەرنــى
ساۋاقداشــلىرىڭالرغا ســۆزلەپ بېرىــڭالر
« -5ئــۈچ خالتــا قەشــقەر توپىســى» دېگــەن يەردىــن ئاخىرغىچــە
يادلىۋېلىــڭالر
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ماشــىنا تــاغ يولىنىــڭ
يېرىمىغــا كەلگەنــدە قىزىــپ
كەتتــى .شــوپۇر ماشــىنىنى بىــر
جىلغىنىــڭ ئاغىزىدىكــى دۆڭلۈكتــە
توختۇتــۇپ ،ســوۋۇتماقچى بولــدى.
يولۇچىــار ماشــىنىدىن چۈشــتى.
ئەكبــەر چىرايلىــق كىيىنىۋالغانىــدى.
ئىسســقىتا قاغجىــراپ كەتكــەن يولۇچىــار
ماشــىنىنىڭ دالدىســىدىكى كىچىككىنە ســايىدا ئولتۇرۇپ ،ئۇسســۇلۇق ئىچىشــكە
باشــلىدى .ھەممىســىنىڭ سومكىســىدا ســۇدان ۋە بوتۇلكىلىق مېۋە شــەربەتلىرى
بــار ئىــدى.
ئەكبــەر ئىسســىققا چىدىيالمايــا قالــدى .ئۈستى-بېشــىدىن تــەر قۇيۇلــۇپ،
تېرىلىــرى چىم-چىــم قىلىــپ كۆيەتتــى .كاشــكى ،بــۇ يــەردە ســۈيى ســوغۇق بىــر
ئۆســتەڭ بولغــان بولســا ،راســا راھەتلىنىــپ بىــر چۆمۈلىۋالســا!...
لىكىــن ،ئەكبەرنىــڭ كۆزىگــە كۆيــۈك تــاغ ،قاقاس چۆلدىن باشــقا ھېچنەرســە
كۆرۈنمىــدى .ئــاھ ،خــۇدا! بــۇ يەرلەرنــى قانــداق يارىتىــپ قويغــان بولغىيدىــڭ!؟
بــۇ ســېنىڭ قەھرىڭمــۇ ياكى مېھرىڭمــۇ؟!...
ئەكبەرنىــڭ خىيــال ئىكرانىــدا ،يۇرتتىكــى چۆل-جەزىرىلــەر ئايــان بولــدى.
گەرچــە ئــۇ يەرلەردىكــى چۆل-جەزىرىلەرمــۇ بــۇ يەردىكىگــە ئوخشــاش
قۇرغاق،كۆرۈمســىز بولســىمۇ ،لېكىــن ئــۇ يەرلــەردە شــاپتۇل چېچىكــى رەڭگىــدە
گــۈل ئاچىدىغــان يانتــاق ،ســېرىق چېچەكلىــك ئېشەكقۇمۇشــى ،چاكانــدا،
يۇلغــۇن ،بېســىلغاق ،يــاۋا كەندىــر قاتارلىــق رەڭگارەڭ ئۆســۈملۈكلەر بولــۇپ،
ھاياتلىقتىــن ،يېشــىللىقتىن دېــرەك بېرەتتــى!...
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«سەرسان روھ»رومانىدىن ئېلىپ ئۆزگەرتىلدى.

ئەكبەرنىــڭ خىيالــى ئىختىيارســىز ھالــدا ،يۇرتنىڭ ســوغۇق قىــش كۈنلىرىگە
كەتتــى .بىــر قېتىــم ئــۇ ئىككــى دوســتى بىلــەن تۈگمــەن بېشــىدىكى ئۆســتەڭگە
ســۇغا چۈمۈلگىلــى چىققــان ئىدى .ئۇالر بەسلىشــىپ ســۇغا چۆمۈلمەكچى بولدى.
بــۇ چاغــدا ئۆســتەڭ قىرغىقــى نېپىــز مــۇز بىلــەن قاپالنغــان ئىــدى .مۇزنىــڭ
ئاســتىدا شــىلدىرالپ ئېقىۋاتقــان ســۇ ئادەمنىــڭ ھەۋىســى كەلگــۈدەك ســۈزۈك
ۋە ئوينــاق بولــۇپ ،ئــۇالر ئەنــە شــۇ مۇزالردىــن ســىرغىپ ئۆتــۈپ ،ئۆســتەڭنىڭ
ئوتتۇرىســىدىكى ســۇغا چۆمۈلگــەن ئىــدى .تــوڭالپ كەتكەنلىكتىــن لەۋلىــرى
كۆكىرىــپ ،چىشــلىرى كاســىلداپ كەتكــەن بولســىمۇ ،لېكىــن بەدىنىدىــن ھــور
كۆتۈرۈلــۈپ تۇراتتــى .ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ باتــۇر ،قەيســەرلىكىدىن كۆرەڭلەيتتــى،
پەخىرلىنەتتــى .شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ مۇزغــا دەسســەپ تــۇرۇپ چۆمۈلۈۋاتقــان
ســوغۇق ،يېقىمســىز ســۇ ئۇالرغــا ھــوزۇر بېغىشــلىغان ئىــدى.
ئەكبەرنىــڭ خىيالىدىكــى ســالقىن ،راھــەت تۇيغۇســىنى يــان تەرەپتىكــى
جىلغىدىــن تۇيۇقســىز چىقىــپ كەلگــەن  25ياشــار چامىســىدىكى بىــر يىگىــت
بۆلۈۋەتتــى .يىگىتنىــڭ مۆرىســىدە ئۆچكــە تېرىســىدىن ياســالغان قــۇرۇق تۇلــۇم
بــار ئىــدى .ئــۇ ماشــىنىنى كــۆرۈپ ،ئــۇدۇل يولۇچىــار تەرەپكــە قــاراپ كەلــدى ۋە
مۇاليىملىــق بىلــەن ســاالم بېرىــپ ،ئۇالردىــن بىــر ئــاز ســۇ بېرىشــنى ئۆتۈنــدى.
لىكىــن شــوپۇر ســەل خاپــا بولغــان ھالــدا:
كۆرمىدىڭمــۇ يىگىــت ،ســۇ بولســا ماشــىنىنى دۆڭگــە قارىتىــپ قويــۇپ،ئۆزىمىــز ئىسســىقتا مۇشــۇنداق
ئولتۇرامتۇق؟!-دېــدى.
باھاۋىدىــن مىــرزا يىگىتكــە
قىزىقىــپ ئۇنىڭدىن ســوئال سوراشــقا
باشــلىدى.
ئىسمىڭ نېمە؟قوســەي -،دېــدى يىىگىت ئىسســىقتىنتەرلــەپ كەتكــەن يۈزىنــى ســۈرتۈپ تــۇرۇپ.
سوئال-جاۋاپ داۋامالشتى:
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قەيەردە تۇرىسەن؟ئاۋۇ جىلغىنىڭ ئىچىدە.ئۇ يەردە قانچە ئائىلە بار؟بەش ئائىلە بار.ئۇ يەردە نېمىش قىلىسىلەر؟چــارۋا باقىمىــز ،يەنــە ئانچە-مۇنچــەتېرىقچىلىقمــۇ قىلىمىــز!
ئۇ يەردە سۇ يوقمۇ؟يوق.سىلەر نېمە ئىچىسىلەر؟يامغــۇر ياغقانــدا يامغــۇر ســۇلىرىنى يىغىۋالىمىــز .ســۇ تۈگىســە ،ســىلەرگەئوخشــاش يولۇچىالردىــن ســۇ ســوراپ ئىچىمىــز.
ئۇ يەردىن كۆچۈپ كەتسەڭالر بولمامدۇ؟شــۇ ئەمەســمۇ!-دېدى شــوپۇر باھاۋىدىــن مىرزىنىــڭ بــۇ ســۆزىنىقۇۋۋەتلەپ-،باشــقا يەرگــە كۆچــۈپ كەتســەڭالر بولىــدۇ .ئــۇ يــەردە ئېقىــن ســۇالر
بــار ،قــۇدۇق ســۈيىمۇ بــار!...
يــاق كۆچمەيمىــز! -دېــدى يىگىــت بىــر خىــل قەتئىيلىــك ۋە ئىپتىخارلىــقتۇيغۇســى بىلــەن -،بــۇ يەرنىــڭ تاشــلىرىنى باشــقا يەرنىــڭ ئۈنچە-مارجانلىرىغــا
تــەڭ قىلمايمىــز! چۈنكــى ،بۇ يــەر بىزنىڭ يۇرتىمىــز ،ئىككى دۇنيالىــق ۋەتىنىمىز!
بــۇ جىلغىــدا بىزنىــڭ بىــر مۇنچــە ئەجدادلىرىمىــز
ئۆتكــەن .بوۋامنىــڭ ،دادامنىــڭ قەبرىســى
مۇشــۇ يــەردە! ھــەر قانچــە قىيىنچىلىــق
بولســىمۇ ،ئۇالرنــى تاشــاپ كەتمەيمىــز!...
يىگىتنىــڭ ســۆزى گويــا ئېنچىكــە تال-چىۋىــق
بىلــەن ئۇالرنىــڭ يۈرىكىگــە ئۇرغانــدەك ،ئــۈچ
مۇســاپىر يولۇچىغــا قاتتىــق تەســىر قىلــدى.
ئــۇالر كۆڭلىنىــڭ قات-قېتىغــا ئورنــاپ
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كەتكــەن ھىجــران ئازابىنــى ،يــۇرت دەردىنــى بىــر يولــى چىقارماقچــى بولغانــدەك،
نەپســىنى تولــدۇرۇپ ئۇلۇغ-كىچىــك تىنــدى ۋە خۇرســىنىپ قويــدى!
يىگىــت توغــرا دەيــدۇ :ئەزەلدىــن مۇھەببەتســىز يۈرەككــە ۋەتــەن ســىغقان
ئەمــەس! ھەقىقــى ۋەتــەن ئوغلــى ئــۆزى تۇغۇلــۇپ ئۆســكەن تۇپــراق ۋە شــۇ
تۇپراقتىكــى ھــەر بىــر گۈل-گىيــاھ ،ھــەر بىــر تــاش-داڭگال بىلــەن چەمبەرچەس
باغالنغــان بولىــدۇ! ئــادەم قەيــەردە ياشىمىســۇن-راھەتبەخىش باغۇ-ئېرەمدىمــۇ،
گــۈزەل مەنزىرىلىــك ئــاۋات شــەھەردىمۇ ياكــى قاقــاس چۆل-جەزىرىدىمــۇ -،ئــۆز
يېرىنــى ،ئــۆز ئېلىنــى ۋە ئــۆز ئەركىنــى ھىمايــە قىلىــدۇ!
شــۇڭا دۇنيــادا ۋەتەنســىز ئىنســان بولمايــدۇ .ۋەتــەن ســۆيمىگەن ئىنســاندا
ۋىجــدان بولمايــدۇ!
ماشــىنا يەنــە يولغــا چىقتــى .ئــۇالر مېڭىــش ئالدىدا قوســەيگە ســۇداندىكى ســۇ
بىلــەن مېــۋە شــەربەتلىرىنى بــەردى .چۈنكى ئۇنىڭ ســۆز ۋە روھــى ھەممەيلەننى
تەســىرلەندۈرگەن ئىدى.

كۆ نۈ كمــە
 -1تېكىستنى چوڭقۇر ئويلىنىش ئىچىدە قايتا-قايتا ئوقۇڭالر
 -2ســىزنىڭمۇ ئەكبەرگــە ئوخشــاش ۋەتەندىكــى چاغــدا مــۇز تىيىلغــان
ۋاقىتلىرىڭىــز بولغانمــۇ؟
« -3ئەكبەرنىــڭ خىيالىدىكى»دېگــەن يەردىــن باشــاپ ئاخىرغىچــە
تېكىســتنى چىرايلىــق قىلىــپ دەپتىرىڭالرغــا كۆچۈرۋېلىــڭالر
 -4ســۇ ســوراپ كەلگــەن يىگىتنىــڭ نېمىشــقا شــۇنچە قىيىــن شــارائىتتىمۇ
يۇرتىدىــن كۆچمەســلىكنىڭ ســەۋەبى نېمىدۇ؟ساۋاقداشــار ئارىســىدا
مۇالھىــزە قىلىــپ بېقىــڭالر.
 -5ســىلەرنىڭمۇ تاشــلىرى باشــقا يۇرتالرنىــڭ ئالتۇن-كۆمۈشــلىرىگە تــەڭ
قىلمايدىغــان ۋەتىنىــڭالر بارمــۇ؟
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– 19كۈنى (يەكشەنبە).
بۈگــۈن مــەن ئۈچــۈن تولىمــۇ
ئەھمىيەتلىــك ۋە ھاياجانلىــق بىــر كۈن
بولــدى .چۈنكــى بۈگــۈن ئوقۇتقۇچىمىز
بىزنــى بىــر پائالىيەتكــە ئېلىــپ بارماقچــى
ئىــدى .پائالىيەتكــە مۇھىــم بىــر مېھمــان كېلەتتــى.
ئەتىگــەن بالــدۇرال ناشــتا قىلىــپ ســائەتنىڭ  09:00بولۇشــىنى
ســاقلىدىم  .ســىنىپ مەســئۇلىمىز جۈمــە كۈنــى ئاالھىــدە ئۇقتــۇرۇش
قىلىــپ ،بــۇ ئەزىــز مېھمــان ھەققىــدە بىــر ئــاز مەلۇمــات بەرگــەن بولســىمۇ ،يەنــە
تەكىتلــەپ تــۇرۇپ:
 ساۋاقداشــار ،ئەتىگــەن ســائەت  09:00دا مەكتەپنىــڭ ئالدىغــا يىغىلىــپبواليلــى ،ھەممىمىــز بىرلىكتــە مۇشــۇ يەردىــن يولغــا چىقىمىــز! -دەپ ئۇقتــۇرۇش
قىلــدى.
بۈگۈنكــى ئەزىــز مېھمىنىمىــز بولســا ،ئۇيغۇرالرنىــڭ پەخــرى ،دۇنيــا پــەن-
تېخنىكىســنىڭ يۇقىــرى پەللىســى بولغــان ئامېرىــكا "ناســا ئالــەم قاتنىشــى
ئىدارىســى"دىكى بىردىن-بىــر ئۇيغــۇر ،ئەركىــن ســىدىق تاغىمىــز ئىــدى.
مــەن بــۇرۇن دادامدىــن ۋە ئوقۇتقۇچۇمدىــن ئەركىــن ســىدىق تاغىمىــز
توغرىســىدا نۇرغــۇن تەرىپلەشــلەرنى ئاڭلىغــان بولغــاچ ،بــۇ پەخرلىــك
ئۇســتازىمىزنى ئــۆز كــۆزۈم بىلــەن بىــر كــۆرۈپ باققــۇم بــار ئىــدى.
لىكســىيە زالىغــا كىــردۇق .كىشــىلەر بــەك كــۆپ بولغاچقــا ئولتۇرىدىغــان
ئورۇنمــۇ يــوق ئىــدى .ساۋاقداشــار بىلــەن بىر-بىرىمىزنــى ئىتتىرىشــىپ يــۈرۈپ،
كىشــىلەرنىڭ ئارىســىدىن مىڭبىــر مۇشــەققەتتە ئۇســتازىمىزنى كــۆرۈش
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لوقمانجان ھىرائى (ئوقۇغۇچىنىڭ ئەسىرىدىن ئېلىپ ئۆزگەرتىلدى).

پۇرســىتىگە ئېرىشــتۇق.
ئەركىــن ســىدىق تاغىمىزنىــڭ لىكسىيەســى" ۋەتەننىــڭ ھازىرقــى ئەھۋالــى
ۋە نۆۋەتتىكــى ۋەزىيەتتــە مۇھاجىرەتتىكــى ئۇيغــۇرالر نېمىلەرنــى قىالاليمىــز؟
"-دېگــەن تېمىــدا بولــۇپ ،ئەركىــن ســىدىق تاغىمىــز ۋەتەنــدە يــۈز بېرىۋاتقــان
ئەھۋاالتــار توغرىســىدا تەپســىلى مەلۇمــات بــەردى ۋە ياشــارنىڭ تىرىشــىپ
ئوقــۇپ ،ۋەتــەن مىللــەت ئۈچــۈن ياراملىــق ئاۋانگارتالردىــن بولۇشــىمىز
كېرەكلىكىنــى تەكىتلىــدى.
لىكســىيە ئاخىرىدا ئەركىن ســىدىق تاغىمىز بىلەن قول ئېلىشــىپ كۆرۈشــۈش
ۋە بىرلىكتــە ســۈرەتكە چۈشــۈش پۇرســىتىگە ئېرىشــتۇق .مــەن دۇنيــاۋى مەشــھۇر
بىــر ئالىمىمىــز بىلــەن كۆرۈشــۈش پۇرســىتىگە ئېرىشــەلىگىنىمدىن بــەكال
ھاياجانالندىــم .ئۇســتازىمىز تولىمــۇ كەمتــەر ئىــدى .ھــەر بىــر ئوقۇغۇچــى بىلــەن
ئېرىنمــەي بىرمۇ-بىــر كۆرۈشــتى ھەمــدە ئاتىالرغــا خــاس مېھــرى بىلــەن ھــەر
بىرىمىزنــى ئايرىم-ئايرىــم باغرىغــا بېســىپ تــۇرۇپ-:
ياخشــى ئوقــۇڭ ،كەلگۈســىدە ياراملىــق ئــادەم بولۇڭ بــاالم! -دەپ پىشــانمىزگە
ســۆيۈپ قويــدى .يەنــە تېخــى ئــۆز قولــى بىلــەن يازغــان كىتاپلىرىغــا بىــر قانچــە
جۈملــە يېزىــپ ئېمزايىنىمــۇ قويــۇپ بەردى.
مــەن بــۇ لىكســىيەنى ئاڭلىغاندىــن كىيىــن ،ۋەتەندىــن ئايرىلغىلــى
شــۇنچە ئــۇزۇن يىلــار بولغــان بولســىمۇ ،ئەنە شــۇ تەكلىماكان
بويلىرىدىكــى گــۈزەل ئانــا يۇرتىنــى ۋە يۇرتىدىكــى
قېرىنداشــلىرىنى دائىــم ئەســلەپ
تۇرىدىغــان ،گەپ-ســۆز ،ئىــش-
ھەرىكەتلىرىــدە داۋاملىق ئــەل  -ۋەتەننى
بىــر مىنۇتمــۇ ئېســىدىن چىقىرىــپ
قويمىغــان بــۇ پەخىرلىــك ئۇســتازىمىزغا
بولغــان ھۆرمىتىــم تېخىمــۇ ھەسســىلەپ
ئاشــتى.
ھىرا ئۇيغۇر باشالنغۇچ مەكتىپىدىن :مۇھەممەد
ئابدۇلال
-2018يىلى -8ئاينىڭ -20كۈنى ( دۈشەنبە )
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كۆ نۈ كمــە
-1تېكىســتنى جانلىــق ۋە ھېسســىياتلىق ئوقــۇڭالر ۋە ئۆزەڭلەرگــە تەســىر
قىلغــان جۈملىلەرنــى دەپتەرگــە كۆچــۈرۈپ يېزىۋېلىــڭالر.
" -2ھــەر بىــر ئوقۇغۇچــى بىلــەن ئېرىنمــەي بىرمۇ-بىــر كۆرۈشــتى ھەمــدە
ئاتىالرغــا خــاس مېھــرى بىلــەن ھــەر بىرىمىزنــى ئايرىم-ئايرىــم باغرىغــا بېســىپ
تــۇرۇپ-:
ياخشــى ئوقۇڭ.كەلگۈســىدە ياراملىــق ئــادەم بولــۇڭ بــاالم!-دەپ پىشــانمىزگە
ســۆيۈپ قويــدى .يەنــە تېخــى ئــۆز قولــى بىلــەن يازغــان كىتاپلىرىغــا بىــر قانچــە
جۈملــە يېزىــپ ئېمزايىنىمــۇ قويــۇپ بەردى".دېگــەن جۈملىلەردىــن نېمىنــى
ھېــس قىلدىــڭالر؟
-3ســىنىپتىكى ئوقۇغۇچىــار ئــۈچ گۇرۇپپىغــا بۆلۈنــۈپ ،ئۇســتازنىڭ
ۋەتەندىكــى ھاياتــى ،چەتەئللەردىكــى ئوقۇش ھاياتــى ۋە خىزمــەت ھاياتى ھەققىدە
ماتېرىيــال توپــاڭالر .ئاخىرىــدا قايســى گۇرۇپپىنىــڭ تەپســىلىي مەلۇمــات
توپلىغانلىقــى ھەققىــدە مۇالھىــزە قىلىــپ بېقىــڭالر.
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 -4ســىنىپتىكى ھــەر بىرەيلــەن كەلگۈســىدىكى ئارزۇلىرىڭالرنــى ســۆزلەپ
بېقىــڭالر ۋە تۆۋەندىكــى كەســىپلەرنىڭ قايىســنى خالىســاڭالر ،رامــكا ئىچىگــە
توغــرا بەلگىســىنى قويــۇڭالر.

جەڭچى

دوختۇر

ئوقۇتقۇچى

ئالىم

ئۇچقۇچى

يازغۇچى

ئېنژىنىر

ئادۇۋكات

پۇتبۇلچى
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ئۇيغــۇر تىلــى بىلىملىرى
ئىگە ۋە خەۋەرنىڭ باغلىنىشى
ئىگــە بىلــەن خــەۋەر جۈملىنىــڭ مۇھىــم بۆلىكــى .بولۇپمــۇ خــەۋەر پۈتــۈن
جۈملىنــى تەشــكىللەش ،قۇراشــتۇرۇش رولىنــى ئوينايدىغانلىقــى ئۈچــۈن،
جۈملىــدە ئىگــە بىلــەن خــەۋەر بىلــەن تۆۋەندىكــى تەرەپلەردىــن زىــچ باغلىنىــپ
كېلىــدۇ.
 .1ئىگــە قايســى شەخىســتە قانــداق ســاندا كەلســە ،خەۋەرمــۇ شــۇنىڭغا
مــاس شــۇ شەخىســتە شــۇنداق ســاندا كىلىــدۇ.
مەسىلەن:
 )1بىز بۇ يىل ئوقۇش پۈتتۈرىمىز.
		
 )2سەن ئۇنىڭغا بەك قوپاللىق قىلدىڭ.
		
بىرىنچــى جۈملىنىــڭ ئىگىســى «بىــز»  -1شەخىســتە كۆپلۈكتــە كەلگــەن
بولــۇپ ،خەۋىــرى «پۈتتۈرىمىــز» ئىگىگــە زىــچ باغالنغــان ھالــدا  -1شەخىســتە
كۆپلۈكتــە كەلگــەن .ئىككىنچــى جۈملىنىــڭ ئىگىســى «ســەن» دىگــەن ئالمــاش
 -2شــەخىس بىرلىكتــە بولــۇپ ،خەۋىــرى «قىلدىــڭ» دېگــەن پېئىــل شــۇنىڭغا
مــاس ھالــدا  -2شــەخىس بىرلىكتــە كەلگــەن.
مەسىلەن:
 )1سىلەر بۈگۈنكى پائالىيەتكە ناھايىتى ۋاقتىدا كەلدىڭالر.
		
(ئىككىنچى شەخىس كۆپلۈك)
 )2مەن بۇ مەسىلىنى قانداق ھەل قىلىشنى بىلىمەن( .بىرىنچى
		
شەخىس بىرلىك)
 )3ئۇالر تېزال قايتىپ كېلىشتى( .ئۈچىنچى شەخىس كۆپلۈك)
		
		
كۆ پلــۈ ك )

 )4بىــز ئىشــنى ئــۆز ۋاقتىــدا تۈگەتتــۇق( .بىرىنچــى شــەخىس
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 .2جۈملىنىــڭ ئىگىســى تەڭداش بۆلەكلەردىن كەلســە ،ئۇنىڭ ئىســمىدىن
كەلگــەن خەۋىــرى كۆپلۈك ســاندا كېلىدۇ.
مەسىلەن:
 )1بۇغداي ،قوناق ،تېرىق ،شال ھەممىسى-دانلىق زىرائەتلەر
		
 )2ئەركىــن ،تۇرســۇن ۋە ئالىيــە -ســىنىپىمىزدىكى ئەالچــى
		
ئو قۇ غۇ چىــا ر .
 .3ئىگــە بىلــەن خەۋەرنىــڭ ســان بىلــەن شــەخىس جەھەتتىــن ماسلىشــىپ
كېلىشــىدە تۆۋەندىكــى نۇقتىالرغــا دىققــەت قىلىــش الزىــم.
ئىگە بىلەن خەۋەرنىڭ ئوتتۇرىغا سىزىق قويۇلىشى
ئىگە بىلەن خەۋەرنىڭ ئوتتۇرىغا تۆۋەندىكىدەك سىزىق قويۇلىدۇ:
ئىگــە بىلــەن خــەۋەر بــاش كىلىشــتىكى ئىســىمالردىن ياكــى بــاش
كېلىشتىكى سانالردىن بولسا ،ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىغا سىزىق قويۇلىدۇ.
مەســىلەن:
ئاتا-ئانىالرنىــڭ ئېســىل ئەخالقىــي پەزىلىتــى – بالىغــا قالدۇرغــان ئــەڭ
ياخشــى مىــراس.
ياسىن – ئوقۇغۇچى.
بۇغداي – سامان غوللۇق ئۆسۈملۈك.
ئادەم – تەپەككۇرغا ئىگە مەخلۇق.
تۆت يەردە تۆت – ئون ئالتە.
بەش – پۈتۈن سان.
 .4ئىگــە تەۋەلىــك قوشۇمچىســى بىلــەن كەلگــەن ئىســىم ،خــەۋەر بــاش
كېلىشــتە ئىســىم بولســا ...بــۇ ھالنىــڭ تەتۈرىســى بولســا ،ئىگــە بىلــەن
خەۋەرنىــڭ ئوتتۇرىســىغا ســىزىق قويۇلىــدۇ.
مەسىلەن:
دادام – شىركەتتە خىزمەتچى.
ۋەتىنىمىزنىڭ كەلگۈسى ئۈمۈدى – ياشالر.
ئۈرۈمچى – ۋەتىنىمىزنىڭ پايتەختى.
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ئەسكەرتىش:
يۇقىرىقىــدەك ھالــاردا خەۋەرنىــڭ ئاخىرىغــا «ئىــدى ،ئىكــەن ،ئىمىــش،
دۇر(تــۇر) ،بولىــدۇ ،بولــۇپ ،ســانىلىدۇ ،ھېســاپلىنىدۇ» دېگەنگــە ئوخشــاش
ياردەمچــى پېئىلــار قوشــۇلۇپ كەلســە ،ئىگــە بىلــەن خەۋەرنىــڭ ئوتتۇرىســىغا
ســىزىق قويۇلمايــدۇ.
مەسىلەن:
مەخمۇت ئىتىپاق ئەزاسى ئىدى.
		
تەن ساقلىق زور بايلىقتۇر.
		
رەيھاننىڭ ئانىسى دوختۇر ئىكەن.
		
باتۇر مىنىڭ ياردەمچىم بولىدۇ.
		
ئەركىن ئالدىنقى قاتاردىكى ئوقۇغۇچىالر بولۇپ سانىلىدۇ.
		

ئىشــلەپ بېقىڭالر
 -1تۆۋەندىكى جۈملىلەرنىڭ خاتالىرىنى توغۇرالپ قايتا يېزىڭالر
 )1مەن زاۋۇتتا ئىشلەيسەن ...............................................
 )2بىز مەكتەپتە ئوقۇيسىلەر.......................................................
 )3سىز نېمىش قىلىۋاتىمىز؟.....................................................
 )4سىلەر تۈركىيەگە كەلدىم................................................... .
 )5مەن كىتاپ ئوقۇدۇق.................................................... .
 )6مەن تاماق يەيدۇ.سەنمۇ يەمدۇ؟...........................................
 -2تۆۋەندىكــى جۈملىلەرنــى ئوقــۇڭالر ۋە ئېگىنىــڭ ئاســتىغا بىــر ســىزىق،
خەۋەرنىــڭ ئاســتىغا ئىككــى ســىزىق ســىزىڭالر
 )1مېنىڭ ئاكام ئالىي مەكتەپتە ئوقۇيدۇ.
 )2مەن ھەر كۈنى مەكتەپكە ماشىنا بىلەن بارىمەن .
 )3ئايگۈلنىڭ سىڭلىسى مەن بىلەن بىر سىنىپتا ئوقۇيدۇ.
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 )4مەن بۇ يىل يازلىق تەتىلدە ئانتالىيەگە بارىمەن.
 )5بىز ھەممىمىز سەفاكۈيدە ئولتۇرىمىز.
 -3تۆۋەندىكى جۈملىلەرنىڭ ھەممىسىنى -3شەخىسكە ئايالندۇرۇڭالر
 )1مەن ئاشخانىغا بارىمەن......................................... .
 )2سەن تاپشۇرۇقۇڭنى ئىشلەيسەن................................. .
 )3مەن بۇغداي ئورۇيمەن......................................... .
 )4سىلەر ۋەتەننىڭ ئۈمىد يۇلتۇزلىرى.................................... .
 )5بىز مەكتەپكە ۋاقتىدا بارىمىز........................................... .
 )6مەن ھەرگىز تورخانىغا بارمايمەن...................... .

ئا سا ســى مە شــىق
 -1تۆۋەندىكى جۈملىلەرنى كىڭەيتىپ يېزىپ بېقىڭالر
 )1دادام يۇرتنىڭ توپىسىنى ئېلىۋالغانىكەن.
.......................................................................................
 )2لېكىن مەن قەيەردىال بولماي كۆز ئالدىمدىن كەتمىدى.
.......................................................................................
 )3مەن تېخىمۇ چوڭقۇر ھېس قىلدىم.
.......................................................................................
 )4شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ھوزۇر بېغىشلىغانىدى.
.......................................................................................
 )5ھەقىقى ۋەتەن ئوغلى بىلەن چەمبەرچەس باغالنغان بولىدۇ.
......................................................................................
 )6ئۇيغۇرالر مېۋىلىك دەرەخلەر تىكىدۇ.
.......................................................................................
 )7باش باھاردىن تاكى كەچ كۈزگىچە ھۆسىن قوشىدۇ.
.......................................................................................
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 -2تۆۋەندىكى سوئالالرغا جاۋاپ بېرىڭالر؟
 )1ياشانغان كىشى نېمە ئۈچۈن ئاتايىن قەشقەردىن توپا ئەكەلدۈرىدۇ؟
.......................................................................................
...........................................................................................
 )2ياشــانغان كىشــىنىڭ دادىســى ۋاپــات بولۇشــتىن بــۇرۇن نېمــە دەپ
ۋەســىيەت قالدۇرغانىــدى؟
.......................................................................................
..........................................................................................
 )3ســۇ يــوق شــارائىت ئاســتىدىمۇ نېمــە ئۈچــۈن نامــرات چارۋىچىــار باشــقا
يەرگــە كۆچــۈپ كەتمەيــدۇ؟
.......................................................................................
..........................................................................................
 )4يىگىتنىــڭ ســۆزىنى ئاڭلىغــان ئــۈچ مۇســاپىرنىڭ يۈرىكــى نېمىشــقا
ئىنچىكــە تــال چىۋىقتــا ئۇرغانــدەك ئازاپلىنىــپ كىتىــدۇ؟
.......................................................................................
..........................................................................................
 )5ئۇيغۇرالر ئۆزى ئەھيا قىلغان باغقا نېمىلەرنى تېرىيدۇ؟
.......................................................................................
..........................................................................................
 -3تۆۋەندىكى جۈملىلەرنىڭ توغرا-خاتالىقىغا ھۆكۈم قىلىڭالر
 )1ئابدۇلــا تۈركىيەگــە كەلگىلــى ئــۈچ يىــل بولــدى .ئــۇ ئەمــدى ۋەتەننــى
ئويالشنىڭ ھاجىتى يوق) ( .
 )2مــەن ساۋاقداشــلىرىم پاراڭالشــقاندا ئۇيغۇرچــە بىلــەن تۈركچىنــى
ئارالشــتۇرۇپ ســۆزلەيمەن ،چۈنكــى ھازىــر مۇشــۇنداق ســۆزلەش مــودا) ( .
 )3مــەن دائىــم ۋەتەندىكــى تۇققانلىرىــم بىلــەن تىــزراق يــۈز كۆرۈشــۈش ۋە
يۇرتۇمنــى تىــزراق ئــازات قىلىــش ھەققىــدە دۇئــا قىلىمــەن) ( .
 )4تۈركىيــەدە ھەممــە ئادەمنىــڭ ئىككــى ئىســمى بــار ئىكــەن .مېنىــڭ بولســا
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)
ئــۈچ ئىســمىم بــار( .
 )5ئانــا تىلىمنــى ياخشــى ئۆگىنىمــەن ۋە بۇنىمــۇ باشــقىالرغا تەۋســىيە
)
قىلىمــەن( .
تۆۋەندىكى ماقال-تەمسىللەرنى خۇشخەت قىلىپ يېزىڭالر
ئەل ئىچى ئالتۇن بۆشۈك .

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

كىشى يۇرتىدا سۇلتان بولغىچە........................................... ،
..............................................
ئۆز يۇرتۇڭدا ئۇلتان بول.
.............................................
ئات تويغان يېرىگە تارتىدۇ،
يېگىت تۇغۇلغان يېرىگە (تارتىدۇ)........................................... .
يېرىدىن ئايرىلغان يەتتە يىل يىغالر.........................................،
يۇرتىدىن ئايرىلغان ئۆلگۈچە(يىغالر)....................................... .
........................................
ئۈگرىنى تاشالپ تالقان يەپتۇ،
يۇرتىنى تاشالپ ئارمان (يەپتۇ)................................... .

تەھلىل ۋە مۇالھىزە
 -1مــەن ئوقۇتقۇچۇمنىــڭ تەۋسىيەســى بىلەن «ئىــز»« ،ئويغانغان زېمىن» ۋە
«ئانــا يــۇرت» رومانلىرىنــى ئوقــۇپ چىقتىــم .رومانــدا ئانــا ۋەتىنىمىزدىكى جەســۇر
ئوغۇل-قىزالرنىــڭ ۋەتەننــى ئــازات قىلىــش يولىــدا كۆرســەتكەن پىداكارلىقــى
ناھايىتــى رۇشــەن بايــان قىلىنغانىكــەن .بولۇپمــۇ «ئويغانغــان زېمىــن» رومانىدا
ســالى دورغىنىــڭ قىــزى ئاينىســاخاننى ئالماقچــى بولغــان جاڭجىســا دىگــەن
بەدبەخنــى ئۆلتــۈرۈش ئارقىلىــق پۈتــۈن بىــر مىللەتنىــڭ غورۇرىنــى نامايــەن
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قىلغــان كۆرۈنۈشــلەر مىنــى بــەك تەســىرلەندۈردى.
ئاشــۇنىڭغا ئوخشــاش تارىخــى رومانالرنــى ئوقــۇش
چۈشىنىشــكە بــەك پايدىلىــق دەپ قارايمــەن.

ئۆتمۈشــىمىزنى

 -2ئوقۇتقۇچىمىــز ۋە ئاتا-ئانىمىزنىــڭ ياردىمىــدە
مۇھاجىرەتتــە ياشــاۋاتقان شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ
پىشــقەدەم ئىنقىالپچىلىــرى ۋە تۇنجــى تۈركۈمــدە
ھىجــرەت قىلغــان مويســىپىتلىرىمىزنى يوقاليلــى ۋە
ئۇالرنىــڭ ئۆتمۈشــتىكى سەرگۈزەشــتىلىرىنى تەپســىلى
خاتىرىلەيلــى!

سېغىندىم ۋەتەن
كۆزلىرىم نەملىنەر گاھى پىراقتىن،
بىر ئۇيغۇر كۆرۈنسە يىراق-يىراقتىن.
سېغىنىش دېڭىزى تاشار قىرغاقتىن،
مەن سېنى شۇ قەدەر سېغىندىم ۋەتەن.
خىيالالر ھەر قاچان كېتەر سەن تامان،
ئەڭ گۈزەل چۈشلەردە ئۆزۈڭ بار ھامان.
باغرىڭغا كۆمۈلمەك ئەڭ گۈزەل ئارمان،
مەن سېنى شۇ قەدەر سېغىندىم ۋەتەن.
قۇشالرغا قارايمەن نېمىدۇر ئىزلەپ،
ۋەتىنىم ئاسمىنىدىن ئۆتتىمىكىن دەپ.
دىلالرغا تۇتىيا ھەر تاش ھەر گىياھ،
مەن سېنى شۇ قەدەر سېغىندىم ۋەتەن.
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(مۇھەممەد مەسئۇد)

دېڭىز سەرگەردانى روبىنزون كىرۇزو
(ئومۇمىي مەزمۇنى)
بــۇرۇن ،روبىنــزون ئىســىملىك بىــر ئەنگىلىيەلىــك ئۆتكــەن .ئــۇ دېڭىــز
ســەپىرى ۋە تەۋەككۈلچىلىككــە ئامــراق بولــۇپ ،دۇنيادىكــى نۇرغــۇن جايغــا
بارغــان ،نۇرغــۇن خەۋپ-خەتەرگــە يولۇققانىــدى ،ئەممــا ئــۇ بۇالردىــن ئازراقمــۇ
قورقــۇپ قالمارســتىن ،دۇنيانىــڭ بۇلۇڭ-پۇچقاقلىرىغىچــە بېرىــپ بېقىشــنى
ئــارزۇ قىالتتــى.
بىــر قېتىــم ،روبىنــزون كېمىــدە جەنۇبىــي ئامرىــكا قىتئىســىگە بارماقچــى
بۇلىــدۇ ،ســەپەردە قاتتىــق بــوران چىقىــپ كېمــە ماچتىســى ســۇنۇپ كېتىــدۇ،
كېمىمــۇ ئاغدۇرۇلــۇپ كېتىــدۇ .ھەمراھلىرىنىــڭ ھەممىســى دېڭىزغــا غــەرق
بولــۇپ ،يالغــۇز ئۇنــى دولقۇنــار دېڭىــز قىرغىقىغــا چىقىرىــپ قويىــدۇ .بۇ نامســىز،
ئادەمزاتســىز قاقــاس ئارالنىــڭ
ھەممىــا يېــرى تــاش ۋە يــاۋا ئــوت-
چۆپلــەر بىلــەن قاپالنغانىــدى.
ئــۇ توڭلىغــان ھــەم قورســىقى
ئاچقانىــدى ،ئەمــدى ئــۇ مۇشــۇنداق
يــەردە قانــداق ياشــار؟
ئەتىسى قۇياش كۆتۈرۈلگەندە،
دېڭىــز يۈزىمــۇ تىنچلىنىــپ قالىــدۇ.
دېڭىــز ســۈيى يانغاندىــن كىيىــن ،روبىنــزون ئاغدۇرۇلــۇپ كەتكــەن ھېلىقــى
كېمىنــى كۆرىــدۇ ،يېرىمــى دېڭىــز يۈزىــدە كۆرۈنــۈپ تۇرغــان كېمــە قىرغاقتىــن
ئانچــە يىراقتــا ئەمــەس ئىــدى .ئــۇ بىــر نەچچــە ياغاچتىــن ســال ياســاپ كېمىنىڭ
يېنىغــا ئــۈزۈپ بارىــدۇ .روبىنــزون كېمــە بۆلمىســىدىن ئىشــلەتكىلى بۇلىدىغــان
نۇرغــۇن نەرســىلەرنى ۋە يېمەكلىكلەرنــى قىرغاققــا توشــۇيدۇ ،ئــۇ يەنــە ھايــات
قالغــان بىــر ئىــت بىلــەن ئىككــى مۈشــۈكنىمۇ قىرغاققــا ئېلىــپ چىقىــدۇ.
ئــۇالر غېرىپســىنغان روبىنزونغــا ئــازراق بولســىمۇ تەســەللىي بولىــدۇ .تېخىمــۇ
ئاپتورى :دانىل دىفو
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قىزىقارلىقــى ،ئــۇ كېمىدىــن نۇرغــۇن پــۇل تېپىۋالىــدۇ ،لېكىــن بــۇ تەنھــا ئارالــدا
پۇلنىــڭ نىمــە پايدىســى دەيســىز؟
ئەمــدى ئىشــى ئاپتــاپ ۋە يامغۇر-يېشــىندىن دالدىالنغــۇدەك جــاي تېپىــش
ئىــدى .روبىنــزون ئارالنــى كېزىــپ چىقىــپ ،تــاغ قاپتىلىدىــن ســۇ ،دەل-دەرەخ
بــار ،ياۋايى-ھايۋانالردىنمــۇ قوغدانغىلــى بولىدىغــان بىــر جاينــى تالــاپ ،ياغــاچ
ۋە يەلكەندىــن ئاددىــي چېدىــر تىكىــدۇ .ئــۇ يەردىــن دېڭىزنىمــۇ كۆرگىلــى
بوالتتــى .روبىنــزون بــۇ يەردىــن ئۆتۈۋاتقــان كېمىلەرنــى كۆرۈشــنى ،ئۇالرنىــڭ
ئۆزىنــى قۇتۇلــدۇرۇپ قېلىشــنى ئۈمــۈد قىلىــدۇ.
روبىنــزون جايلىشــىۋالغاندىن كىيىــن ،كۈنلىــرى زېرىكىشــلىك ئۆتۈشــكە
باشــايدۇ .ئــۇ كېمىدىــن توشــۇپ كەلگــەن يېمەكلەرنــى تىــزال يــەپ تۈگىتىــدۇ.
داۋاملىــق ياشــاش ئۈچــۈن ئامال-چــارە تېپىشــقا مەجبــۇر بولىــدۇ.
ئــۇ ھەركۈنــى مىلتىقىنــى
ئىتىنــى
كۆتۈرۋېلىــپ،
ئەگەشــتۈرۈپ ئورمانلىقتــا ئــوۋ
ئوۋاليــدۇ ياكــى دېڭىــز بويىغــا
بېرىــپ بېلىــق تۇتىــدۇ ،يەنــە
تېخــى ئۆچكىلەرنــى تۇتىۋېلىــپ
باقىــدۇ .كىيىــن ،ئــۇ بىــر
تــوپ ئۆچكىنىــڭ ئىگىســىگە
ئايلىنىــپ ،ســۈت ئىچەلەيدىغــان،
گــۆش يىيەلەيدىغــان بولىــدۇ .ئــۇ تېپىۋالغــان ئــازراق بۇغداينــى قاشــانىڭ
ئىچىگــە تېرىيــدۇ ،ئــۇزاق ئۆتمــەي بۇغــداي مايســىلىرى ئۆســۈپ چىقىــدۇ ،كىيىن
ئــون نەچچــە تــال باشــاق بولىــدۇ .ئــۇ بۇغــداي ئورۇقلىرىنــى تەكــرار تېرىيــدۇ،
تۆتىنچــى يىلىغــا بارغانــدا ،ئــۇ ئــۆزى تېرىغــان ئاشــلىقنى يىيەلەيدىغــان بولىــدۇ.
ئــون ســەككىز يىــل ئۆتىــدۇ .بىــر كۈنــى روبىنــزون دېڭىــز ســاھىلىدا
تۇيۇقســىز ئادەمنىــڭ ئايــاغ ئىزىنــى بايقــاپ قالىــدۇ .ئــۇ يېقىــن ئەتراپتىكــى
قورۇقلىقتىــن كەلگــەن ياۋايــى ئادەملــەر قالدۇرغــان ئايــاغ ئىــزى بولســا كېــرەك،
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دەپ پــەرەز قىلىــپ ،قاتتىــق قورقــۇپ كېتىــدۇ .ئــۇ بــۇ ياۋايــى ئادەملەرنىــڭ
ئۆزىنــى يەۋىتىشــىدىن ئەنســىرەيدۇ ،شــۇنىڭ بىلــەن تۇرالغۇســىنىڭ ئالدىدىكــى
بــوش يەرگــە قــوزۇق قېقىــپ قاشــااليدۇ ،يەنــە ئۆچكىلىرىنــى بىــر قانچــە
جايدىكــى ئېغىلالرغــا بۆلىــدۇ .ئــۇ مۇشــۇنداق ئەنســىزلىك ئىچىــدە ئىككــى
يىلنــى ئۆتكۈزىــدۇ .كىيىــن ،روبىنــزون ياۋايــى ئادەملــەر قالىغــان ئوتنىــڭ
ئىزىنــى ۋە چچىلىــپ ياتقــان ئــادەم ســۆڭەكلىرىنى كۆرىــدۇ .ۋەھىمــە ئىچىــدە
قالغــان روبىنــزون ھەرۋاقىــت دۇچ كېلشــى مۇمكىــن بولغــان ياۋايــى ئادەملەرگــە
قانــداق تاقابىــل تــۇرۇش توغرۇلــۇق ئويلىنىشــقا باشــايدۇ .ئــۇ قاقــاس ئارالــدا
يىگىرمــە ئالتــە يىــل ياشــىغاندىن كىيىــن ،ئاخىــرى ئوتتــۇز نەچچــە ياۋايــى
ئادەمنىــڭ قولۋاقالرغــا ئولتــۇرۇپ ئارالغــا كەلگەنلىكىنــى كۆرىــدۇ .ئــۇالر نــەس
باســقان ئىككــى ھەمراھىنــى قىرغاققــا ســۆرەپ چىقىرىــپ ،بىرىنــى ئۆلتۈرىــدۇ،
يەنــە بىــرى جېنىنىــڭ بارىچــە قېچىــپ روبىنزوننىــڭ كەپىســىگە كېلىۋالىــدۇ.
روبىنــزون بــۇ ياۋايــى ئادەمنــى قۇتقۇزۇۋالماقچــى بولىــدۇ ،ئۇنىــڭ بىلــەن ئــۇ
قوغــاپ كەلگــەن ئىككــى ياۋايــى ئادەمنــى ئېتىــپ ئۆلتۈرىــدۇ .روبىنــزون ئــۆزى
قۇتقۇزۇۋالغــان ياۋايــى ئادەمگــە «جۈمــە» دىگــەن ئىســىمنى قويىــدۇ .ئــۇ «جۈمە»
گــە ئىــش ئۆگۈتىشــكە باشــايدۇ« .جۈمــە» تىــزال ئۇنىــڭ ياخشــى ياردەمچىســى
بولــۇپ قالىــدۇ ھەمــدە ئاستا-ئاســتا سۆزلەشــنىمۇ ئۆگىنىۋالىــدۇ .ئــۇالر ئارالــدا
كۆڭۈللــۈك ياشــايدۇ ،تېرىقچىلىــق كۆلىمىنــى كەڭەيتىــدۇ ،يەنــە بىــر نەچچــە
ئۆچكــە ئېغىلىنــى كۆپەيتىــدۇ ،نۇرغــۇن ئــۈزۈم قۇرىتىــدۇ .ئــۇ ئەنگىلىيەگــە-
مەدەنىــي جەمئىيەتكــە قايتىشــنى ئاساســەن ئۇنتــۇپ كېتىــدۇ.
بىر كۈنى ســەھەردە «جۈمە» روبىنزوننى توۋالپ ئويغىتىدۇ ،ئەســلىدە بىر
ئەنگىلىيــە كېمىســى يېقىــن ئەتراپتــا توختىغانىكــەن .روبىنزون كېمىــدە توپىالڭ
يــۈز بەرگەنلىكىنــى ،ماتروســارنىڭ كېمــە باشــلىقىنى تۇتقــۇن قىلغانلىقىنــى
بايقــاپ قالىــدۇ .روبىنــزون بىلــەن «جۈمــە» كېمــە باشــلىقىنى قۇتۇلدۇرۋالىــدۇ،
كېمــە باشــلىقى ئۇالرنــى ئەنگىلىيەگــە ئېلىــپ كېتىشــكە خۇشــاللىق بىلــەن
قوشــۇلىدۇ .روبىنــزون بــۇ كېمــە بىلــەن دېڭىــزدا يېرىــم يىــل يــول يۈرگەندىــن
كىيىــن ،ئاخىــرى ئەنگىلىيەگــە قايتىــپ كېلىــدۇ.
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ئۇنتۇلماس ئىزالر
قەدەم ئىزى بىراۋنىڭ ماڭغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
ئىنســانىيەت يارىتىلغاندىــن بېــرى مىليــۇن
يىلالرنــى باشــتىن كەچۈرگــەن بولۇشــى مۇمكىــن .بــۇ
جەريانــدا ئــۇالر نى-نــى قىســمەتلەرنى كــۆرۈپ ،نــى-
نــى ئۆزگىرىش ۋە يىڭىلىنىشــارنى باشــتىن كەچۈرۈپ
بۈگۈنگــە ئۇالشــتى .ئــۇالر بــۇ ئــۇزۇن مۇســاپىنى ئىــز-
دېرەكســىز باســمىدى .تارىخنــى ئۇنتــۇش ۋە تارىختىــن
ســاۋاق ئالماســلىق كىيىنكىلــەر ئۈچــۈن ئــەڭ چــوڭ

-مەھمۇد قەشقەرى

يوقۇتۇشــتۇر .ھــەر بىــر مىللەتنىــڭ باشــتىن كەچۈرگــەن نۇرغــۇن تارىخــى
بولغىنىــدەك ،ئەلۋەتتــە بىــز ئۇيغۇرالرنىڭمــۇ ئۆتمۈشــتە قالدۇرغــان نۇرغــۇن
ئىزلىرىمىــز بــار.
بــۇ بۆلەكتىكــى دەرســلىرىمىزدە يىقىــن زامــان تارىخىمىزدا خەلقىمىــز كۈلگەن
ۋە قايغۇرغــان ئەنــە شــۇ ئىزالرنــى قىزىــپ چىقىرىمىــز .ئۆتمۈشــتىن تەجرىبــە-
ســاۋاقالرنى يەكۈنلــەپ ،كىيىنكــى ئەۋالتلىرىمىــز بىزنــى ئەســلىگىنىدە قايغــۇرۇپ
ئەمــەس ،پەخرلىنىــپ تــۇرۇپ ئەســلەيدىغان بىــر ئــەۋالت بولــۇش ئۈچــۈن
تىرىشــىمىز.
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ئىككىنچــى ســائەتلىك دەرس تۈگــەپ قوڭغــۇراق چېلىنىشــى بىلــەن
ئوقۇغۇچىــار چۇرقىرىشــىپ ســىنىپتىن چىقىشــقا باشــلىدى .مەيدانــدا بــەزى
بالىــار تــوپ ئوينىســا يەنــە بەزىلىــرى ئارغامچــا ســەكرەش ئويناۋاتاتتــى.
تۈنۈگۈنكــى ســاقا ســوقۇش ئويۇنىنىــڭ نەتىجىســى بالىــار بىر-بىرىنــى
چىدىماســقا چىقىرىــش بىلــەن ئېنىــق بولمــاي قالغانىــدى.
كېلــە ،بۈگــۈن يەنــە ئوينايمىــز .ئەمــدى كۆرىســەن كىمنىــڭ قالتىــسئىكەنلىكىنــى...
ئەھمــەد شــۇنداق دېگــەچ يىنىدىكــى ساۋاقدىشــى ئابدۇلالھقــا قولىدىكــى
بىــر ســىقىم ســاقىنى كۆرســەتتى.
چاتــاق يــوق ،ئەمىســە تۈنۈگۈنكــى بەشــەيلەننىڭ ھەممىســى كەلســۇن،لېكىــن تۈنۈگۈنكىــدەك چىدىماســلىق قىلىشــقا بولمايــدۇ.
بولدى ھېساپ!بالىــار قىســقىغىنە  10مېنۇتلــۇق تەنەپپــۇس ئارلىقىدىمــۇ بــۇ ســۆيۈملۈك
ئويۇننىــڭ مېھرىدىــن كېچەلمەيۋاتاتتــى.
قىنى ئەركىن ،ئەركىن يوققۇ؟-دېدى ئابدۇلالھ ئەتراپقا بويۇن سوزۇپ.ئەركىن سىنىپتا كىتاپ ئوقۇپ ئولتۇرىدۇ.ئەركىــن دەرســتىمۇ ئويۇندىمــۇ ھەممىنىــڭ ئالــدى بولــۇپ ،بالىــار ئارىســىدا
ئاالھىــدە ئىناۋىتــى بــار ئىــدى .شــۇنداقال ســاقا سوقۇشــتۇرۇش ئويۇنىدىمــۇ ئــۇ
بولمىســا قىززىمايتتــى .بالىــار ھەممىســى ئەركىننــى ئويۇنغــا تەكلىــپ قىلىــش
ئاپتورى :لوقمانجان ھىرائى

53

ئۈچــۈن ســىنىپقا كىرىشــتى.
«قوپــە ئــاداش ،تۈنۈگۈنكــىســاقا سوقۇشــتۇرۇش ئويۇنىــدا
چىدىماســلىق قىلغانالرنــى تــازا بىــر
قانــدۇرۇپ قويايلــى چىدىماســلىقىغا
» -دېــدى ئابدۇســاالم ئەركىندىــن
يــاردەم ســورىغان تەلەپپــۇزدا.
لېكىــن -،دېــدى ئەركىــنقولىــدا تۇتىۋالغــان بىــر كىتاپنــى
كۆرســىتىپ تــۇرۇپ -،بۈگۈنچــە ســىلەر ئوينــاپ تــۇرۇڭالر ،مــەن كىتــاپ
ئوقۇۋاتىمــەن .بــۇ كىتاپنــى تۈنۈگــۈن كۈتۈپخانىدىــن ئارىيــەت ئالغانىدىــم.
تىرىشــىش ۋە توختىمــاي ئىزدىنىــش توغۇرســىدا بــەكال ياخشــى مەزمۇنــار
بارئىكــەن .كىتاپنىــڭ مەزمۇنــى مىنــى بــەكال ئۆزىگــە جەلــپ قىلىۋالــدى.
خالىســاڭالر ئولتــۇرۇڭالر ،ســىلەرگىمۇ ئوقــۇپ بېــرەي! ســاقا ئويۇنىنــى ئەتــە
ئوينايلــى!
ئەركىننىڭ ناھايىتى ســالماق ئىش-ھەرىكىتى ۋە ئەخالقى دائىم ئەتراپىدىكى
ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ھۆرمىتىگــە ســازاۋەر ئىــدى .شــۇنىڭ ئۈچۈنمىكىــن ھىچكىــم
ئۈندىمەســتىن ئەركىننىــڭ يىنىدىكــى ئورۇندۇقالرغا كىلىپ ئولتۇرۇشــتى.
ئاڭلىدىڭالرمۇ؟-دەپــا ســۆز باشــلىدى ئەركىــن كىتــاپ ئىچىدىكــى قۇرالرغــائالدىــراش كــۆز يۈگۈرتكەچ.
چەتئەلدىكــى بــەزى تەرەققىــي قىلغــان دۆلەتلــەردە مۇۋەپپىقىيــەت قازانغــانئالىمــار ،يازغۇچىــار ،تەنھەرىكەتچىلــەر ۋە بايــار ئىنتايىــن كۆپكــەن .ئۇالرنىــڭ
بالىلىــق دەۋىرلىرىنــى ئوقــۇپ مەنمــۇ بــەك ھاياجانلىنىــپ قالدىــم .كەلگۈســىدە
بىزمــۇ شــۇالرغا ئوخشــاش مۇۋەپپىقىيــەت قازانغــان كىشــىلەردىن بولۇشــىمىز
كېــرەك.
ئورنۇڭدىــن تــۇرە ئــاداش ،مۇشــۇ ھاياجىنىــڭ بىلــەن بۈگــۈن ســاقا ئوينــاپقالســاڭ ھېــچ بولمىســا تۈنۈگۈنكــى يېرىــم مۇۋەپپىقىيەتنــى پۈتۈنلــەپ ســاقا
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ئوينــاش چېمپىيۇنــى بولــۇپ ،كىيىنچــە مەكتەپنىــڭ تــام گېزىتىگــە ئىســمىڭ
چىقىــپ قالســا ئەجــەپ ئەمــەس -،ئەركىننىــڭ كىتاپتىــن ئالغــان تەســىراتى
خوشــياقمىغان ئابدۇلــاھ شــۇنداق دەپــا ئوتتۇرلۇقتا گەپ قىســتۇرۇپ ھەممىنى
كۈلدۈرۋەتتــى.
دېمىســىمۇ پۈتــۈن ئەس-يــادى تۈنۈگۈنكــى ئويۇننىــڭ قىززىقتۇرۇشــىدا
تۇرۇۋاتقــان بالىالرغــا ئەركىننىــڭ بــۇ ســۆزلىرى ئانچــە خوشــياقمىغانىدى.
بالىالرنىــڭ پاراڭلىــرى شــۇنداق داۋاملىشــىپ ،تەكلىــپ بىلــەن رەت قىلىــش
ئارىســىدا مەســلىھەتى پىشــىپ بولغىچــە قوڭغــۇراق چېلىنىپ ،ســىنىپ مەســئۇلى
پاتىگــۈل مۇئەللىــم كىرىــپ كەلــدى.
ھەممىــڭالر جايىڭالرغا بېرىپ ئولتۇرۇڭالر ،دەرس باشــايمىز .ئابدۇســەمەت،ئورنۇڭغــا بېرىــپ ئولتۇر!
پاتىگــۈل مۇئەللىــم بالىالرنــى رەتكــە ســالغاچ ئەركىننىــڭ قولىدىكــى كىتاپقــا
قــاراپ قويــدى.
دەرس باشــاندى ،ئەدەبىيــات كىتابىڭالرنــى ئېلىــڭالر ،نېمــە ئوقۇۋاتىســەنبــاالم؟
ئەركىــن كىتاپتىــن كۆزىنــى ئۈزەلمىگــەن قىياپەتتــە ئــەڭ ئاخىرقــى قۇرلىرىنى
ئوقۇۋېتىــپ جــاۋاپ بەردى.
تۈنۈگــۈن بــۇ كىتاپنــى كۈتۈپخانىدىــن ئارىيەتكــە ئالغانىدىــم .ئادەمگــەبــەك ئىلھــام بېرىدىكــەن .مــەن بــۇ
كىتاپنــى ئوقۇغاندىــن كىيىــن بىــز
ئۇيغــۇرالر ئارىســىدىمۇ كىتاپتىكــى
كىشــىلەرنىڭ
قەھرىمانــاردەك
چىقمىغىنىغــا ســەل ئۆكۈنــۈپ
قالدىــم .بىزدىنمــۇ نېمىشــقا
نىيوتۇنــدەك كەشــپىياتچىالر ۋە
كارخانىچىــار
بىلگايتىســتەك
چىقمىغــان بولغۇيتــى؟!
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ئابدۇلالھ ئەپسۇسالنغان قىياپەتتە كىتاپنى ياپتى.
پاتىگــۈل مۇئەللىــم گەرچــە ئابدۇلالھنىــڭ تىرىشــچانلىق روھىدىــن
خۇشــال بولســىمۇ ،ئۇنىڭ «ئۇيغۇرالر ئىچىدىن نېمىشــقا ئۇنداق كىشــىلەر
چىقمىغــان بولغۇيتــى؟» -دېگــەن ســۆزىگە چۈشــەنچە بەرمەكچــى بولدى.
بــاالم ،ھــەر قانــداق بىــر مىللەتنىــڭ ئالىملىــرى ،زىيالىيلىــرى،يازغۇچىلىــرى ،كەشــپىياتچىلىرى ھەمــدە كارخانىچىلىــرى بولىــدۇ.
بەلكىــم بىــز ئۇيغۇرالرنىــڭ ئالىملىــرى ۋە زىيالىيلىــرى بــەزى تەرەققىــي
قىلغــان مىللەتلەرگــە قارىغانــدا ئۇنچــە كۆپ بولماســلىقى مۇمكىــن .ئەمما
بىزنىڭمــۇ دۇنياغــا مەشــھۇر ئالىملىرىمىــز،
داڭلىــق كىشــىلىرىمىز ئۆتكــەن .گــەپ
بىــر مىللــەت ئىچىدىــن ئەنــە شــۇنداق
ئىلغــار كىشــىلەرنىڭ چىقماســلىقىدا
ئەمــەس ،بەلكــى ئۇالرنىــڭ تارىخىنــى
بىلمەســلىكىمىز ،ئۇالرنىــڭ ئىــش-
ئىزلىرىنــى خاتىرلــەپ تۇرماســلىقىمىزدا.
ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ھەممىســى مۇئەللىمنىــڭ ســۆزلىرىنى دېققــەت بىلەن
ئاڭالۋاتاتتى.
مۇئەللىم -،دېدى قەيسەر قول كۆتۈرۈپ.بىزنىــڭ «مەخمــۇت قەشــقەرى» ۋە «يۈســۈپ خــاس ھاجىپ»تىــنباشــقىمۇ ئەركىــن دېگەنــدەك بىلگايتىســتەك داڭلىــق شەخىســلىرىمىز
بارمــۇ؟
ئەلۋەتتــە بــار ،ھەتتــا دۇنيانــى تــاڭ قالــدۇرۇپ ،ئــۆزى ياشــىغاندەۋىرنىــڭ چاقنىغــان يۇلتۇزلىــرى بولغــان پەخىرلىــك ئەجدادلىرىمىــز
ئۆتكــەن ،ھەقىقــى ئەپسۇســلىنارلىق ئىــش ،بۇالرنــى ۋە بۇالرنىــڭ ئىــش-
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ئىزلىرىنــى بىلمەســلىكتۇر.
جىممىــدە ئولتــۇرۇپ دېققــەت بىلــەن مۇئەللىمنىــڭ ســۆزلىرىنى
ئاڭالۋاتقــان ئەركىــن بىردىنال«-،ســۆزلەپ بېرىڭــە مۇئەللىــم ،ئــۇ كىــم؟
»-دېــدى ھاياجــان بىلــەن.
ھازىــر دەرىســىڭالرغا قــاراڭالر ،ئەگــەر خالىســاڭالر بۇنىــڭ جاۋابىنــىتېپىــپ كېلىــش تاپشــۇرۇقىنى مــەن ســىلەرگە بېــرەي ،ســىلەر ئــۆزەڭالر
كۆ نۈ كمــە
ئىزدىنىــپ بېقىــڭالر! ئەتىدىكــى دەرىســىمىزدە مــەن ســۆزلەپ بېــرەي!
قــارا تىرىشــچان يېگىــت -،دېــدى يانــدا ئولتۇرغــان ئابدۇلــاھئەركىننــى ئاســتا نوقــۇپ تــۇرۇپ -،ھەممىســى ئەتىگــە قالــدى.

كۆ نۈ كمــە
.1تېكىستنى رولالرغا بۆلۈپ ھېسسىياتلىق ۋە جانلىق ئوقۇڭالر
.2مۇئەللىمنىــڭ « بىزنىڭمــۇ دەۋىرنىــڭ چاقنىغــان يۇلتۇزلىــرى
بولغــان پەخىرلىــك ئەجدادلىرىمىــز ئۆتكــەن ،ھەقىقــى ئەپسۇســلىنارلىق
ئىــش ،بۇالرنــى ۋە بۇالرنىــڭ ئىش-ئىزلىرىنــى بىلمەســلىكتۇر».دېگەن
ســۆزىدىن نېمىنــى ھېــس قىلدىڭىــز؟
.3ســىلەرچە پاتىگــۈل مۇئەللىــم ئەتىدىكــى دەرســتە قايســى
مەشــھۇر شەخىســنىڭ ئىش-ئىزلىرىنــى ســۆزلەپ بېرىشــى مۇمكىــن؟
ئويلىغانلىرىڭالرنــى ســۆزلەپ بېقىــڭالر.
-4ســىلەر ئەتراپىــڭالردا بىلىدىغــان مەشــھۇر شەخىســلەر
بارمۇ؟ئۆزۈڭالرنىــڭ بىلىدىغانلىرىنــى ســۆزلەپ بېقىــڭالر
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قوڭغۇراق چېلىندى.
ئوقۇتقۇچى سىنىپقا كىردى .بالىالرنىڭ ھەممىسى تەڭال ئورنىدىن تۇردى.
ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم مۇئەللىم !ۋەئەلەيكۇم ئەسساالم بالىلىرىم! ئولتۇرۇڭالر! تۈنۈگــۈن ســىلەرگە ئۇيغــۇرالر ئىچىدىــن چىققــان مەشــھۇر شەخىســلەرھەققىــدە ئىزدىنىــپ كىلىشــنى تاپىلىغانىدىــم ،تەييارلىدىڭالرمــۇ؟
ھەئە!قىنى كىم سۆزلەپ باقىدۇ؟بالىــار ئۆزلىرىنىــڭ ئىزدەنگەنلىــرى بويىچــە ھــەر خىــل جاۋاپالرنــى
بېرىشــتى.
ھەممىڭالرنــى تەبرىكلەيمــەن ،ياخشــى ئىزدىنىپســىلەر! مەن ســىلەرگەبۈگــۈن شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ يېقىنقــى زامــان تارىخىــدا ئۆتكــەن،
ئۇيغــۇرالر ئارىســىدىال ئەمــەس ،پۈتــۈن دۇنيــادا ئۇتــۇق قازانغــان
ۋەتەنپــەرۋەر بوۋىلىرىمىزنىــڭ تارىخىنــى ســۆزلەپ بېرىمــەن.
پاتىگــۈل مۇئەللىــم دوســكىغا «پەخىرلىــك ئەجــدادالر» دەپ يــازدى
ۋە ئوقۇغۇچىالرغــا بىــر قــۇر نــەزەر ســېلىۋەتكەندىن كىيىــن:
ساۋاقداشــار! دېققــەت بىلــەن ئــاڭالڭالر ،بۈگــۈن يىقىنىقــى زامانتارىخىمىــزدا ۋەتىنىمىزنىــڭ غولجىــدا ياشــاپ ئۆتكــەن ھۈســەنباي
ۋە باھــاۋۇدۇن بــاي ئاتلىــق ئىككــى مۇھىــم شــەخىس ھەققىــدە
توختىلىمىــز .ئــۇالر كىيىنچــە كىشــىلەر تەرىپىدىــن «ئاكا-ئــۇكا
مۇســابايالر» دەپ ئاتالغــان .ئــۇالر ھاياتىــدا نۇرغــۇن ئالەمشــۇمۇل
نەتىجىلەرنــى قولغــا كەلتۈرگــەن بولۇپ ،بۇ قىتىمقى دەرىســىمىزدە
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لوقمانجان ھىرائى (توردىكى ئەسلى شەكلىگە ئاساسەن ئۆزگەرتىلدى)

پەقــەت ئۇالردىــن ئازغىنــە بىــر قىســمىنى ســۆزلەپ ئۆتىمىــز.
ئەينــى ۋاقىتتــا گــۈزەل دىيارىمىــز شــەرقىي تۈركىســتاندا پەن-تېخنىــكا ۋە
ســانائەتكە ئائىــت ھىــچ قانــداق تەرەققىيــات مەۋجــۇت ئەمــەس ئىــدى.
ئەقىللىــق تىجارەتچــى ھۈســەنباي چەتەئللــەردە قىلغان تىجارىتىــدە كۆپ پايدا
ئالغــان ۋە نۇرغــۇن دۆلەتلەرنــى كۆزدىــن كەچــۈرۈش ئارقىلىــق ۋەتىنىمىزنىــڭ
ھــەر قايســى ســاھەلەردە بــەك ئارقىــدا قالغانلىقىنــى ،چەتەئللەردىكــى زامانىــۋې
كــۆن  -خــۇرۇم زاۋۇتلىرىنىــڭ ئىلغــار ئىشــلەپچىقىرىش تېخنىكىســى ۋە ئــەال
ســۈپەتلىك مەھســۇالتلىرىنى كۆرگەندىــن كىيىــن ،ئۆزلىرىنىڭ تېرە پىششــىقالپ
ئىشــلەيدىغان قــول ســانائەت كارخانىســىنىڭ بەكال قــاالق ھالەتتــە ئىكەنلىكىنى
ھېــس قىلغــان.
ئىلغــار ئىدىيەلىــك ھۈســەنباي  -1904يىلــى ئىنىســى باھــاۋۇدۇن باينــى
نۇرغــۇن پــۇل بىلــەن گىرمانىيەدىــن زاۋۇت ئەكىلىــش ئۈچــۈن يولغــا ســالغان.
باھــاۋۇدۇن بــاي ناھايىتــى كــۆپ ئىزدىنىشــلەر ئارقىلىــق ئاخىــرى
گىرمانىيەنىــڭ فىرانكفــورت شــەھىرىدىكى بىــر ســانائەت شــېركىتىنىڭ
باشــلىقلىرى بىلــەن كۆرۈشــۈپ كۆن-خــۇرۇم زاۋۇتىنــى زاكاز قىلىــدۇ.
شــىركەت ســودا توختامــى تۈزۈلــۈپ ئىككــى يىلدىــن كىيىــن زاۋۇتنــى
تەييــار قىلىــپ بېرىــدۇ .شــۇ يىلــى گىرمانىيەدىــن تەكلىــپ قىلىنغــان تېخنىــك
خادىمالرنىــڭ مەســئۇللىقى بىلــەن زاۋۇت رۇســىيە ئارقىلىــق غولجىغا توشۇلۇشــقا
باشــايدۇ .زاۋۇت ئۈســكۈنىلىرى رۇسىيە چېگرىســىغا كىرگەندە ھاڭ-تاڭ قالغان
چــار پادىشــاھ ھۆكۈمىتــى بــۇ زاۋۇتنــى رۇســىيە چىگرىســىدىن ئۆتكۈزۈشــكە يــول
قويمايــدۇ .ناھايىتــى جاپالىــق ئىزدىنىــش نەتىجىســىدە چــار رۇســىيە ھۆكۈمىتــى
زاۋۇتنــى ئــۈچ ئــاي ئىچىــدە رۇســىيە زېمىنىدىــن ئېلىــپ چىقىــپ كېتىشــكە،
ئۇنــداق بولمىغانــدا مۇســادىرە قىلىدىغانلىقىنــى
ئۇقتۇرىــدۇ.
ئىنتايىــن ناچــار
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شارائىت
ئاســتىدا زاۋۇت ئۈســكۈنىلىرى
گىرمانىيەدىــن پويىــز بىلــەن  4-3مىــڭ كېلومىتىــردەك مۇســاپىنى
بېســىپ ،قاتمۇ-قــات تەكشۈرۈشــلەردىن ئۆتــۈپ – 15كۈنــى
رۇســىيەنىڭ ئۇمىســكى شــەھىرىگە توشــۇپ كېلىنگەنــدە ،چــار
رۇســىيە ھۆكۈمىتــى بەرگــەن رۇخســىتىدىن يېنىۋېلىــپ زاۋۇتنــى
تارتىۋالماقچــى بولىــدۇ.
تــاالي قېتىمــاپ يولىنــى مېڭىــش نەتىجىســىدە زاۋۇت ئومىســكى
شــەھرىدىن پاراخۇتقــا قاچىلىنىــپ ،ئېرتىــش دەرياســى ئارقىلىــق 1000
كېلومىتىرغــا يىقىــن يــول يۈرۈپ شــەمەيگە ،ئــۇ يەردىن قازاقىســتاننىڭ ياركەنت
شــەھرىگە توشــۇپ ئەكىلىنىــدۇ .ياركەنــت شــەھرى بىلــەن غولجــا ئارلىقىدىكــى
يولــار بەكمــۇ ناچــار بولغانلىقتىــن ،مۇنداق چــوڭ تىپتىكى زاۋۇت ئۈســكۈنىلىرى
بېســىلغان ماشــىنىالر ماڭالمايتتــى .ئۇنىــڭ ئۈســتىگە چــار رۇســىيە ھۆكۈمىتــى
ھــەر قەدەمــدە بىــر ئاۋارچىلىــق تۇغــدۇرۇپ ،ئۇالرغــا زور قىيىنچىلىقالرنــى
ئىلىــپ كەلگەنىــدى .ئەممــا باھاۋۇدۇنبــاي قىلچــە تەۋرەنمــەي جىددىــي تەدبىــر
قوللىنىــپ ،زاۋۇتنــى چوقــۇم شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ غولجــا شــەرىگە ســاق-
ســاالمەت يەتكۈزمەكچــى بولىــدۇ .ياركەنــت غولجا ئارىســىدىكى يولــار بەك ناچار
بولغاچقــا مىڭلىغــان ئۇيغۇر ئىشــچىالر يول ياســايدۇ ۋە شــۇنداقال  286دانە چوڭ-
كىچىــك كــۆۋرۈك ســېلىنىدۇ .بــەزى ئورۇنــاردا زاۋۇت ئۈســكۈنىلىرىنى چــۇۋۇپ
پارچىاليــدۇ .ئۈســكۈنىلەرنىڭ ئــەڭ ئېغىــرى تــۆت تۇننــا ،ئــەڭ يەڭگىلــى بىــر
يېرىــم تۇننــا كېلەتتــى .بۇالرنــى توشــۇيدىغان قاتنــاش قۇرالــى بولمىغانلىقتىــن،
ئېغىــر يــۈك كۆتۈرىدىغــان ھارۋىالرنــى ياســايدۇ 96 .تۇيــاق ئۆكــۈز تەييارلىنىــپ،
ھــەر بىــر ھارۋىغــا ئالتىدىــن 12گىچــە ئۆكــۈز قېتىلىــدۇ .ئاخىــرى زاۋۇت غولجــا
زېمىنىغــا توشــۇپ كېلىنىــدۇ ۋە ززاۋۇت قۇرۇلۇشــى -1907يىلى كۈزدە باشــلىنىپ
-1909يىلــى ئاساســىي بىناســى ھەمــدە  25مېتىــر ئېگىزلىكتىكــى تۇرخۇنــى
پۈتــۈپ رەســمىي ئىشــقا كىرىشــتۈرۈلىدۇ .زاۋۇت ئىشــقا كىرىشــتۈرۈلگىچە بولغــان
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ئارلىقتا
كەتكــەن چىقىــم نىســبىتى
10توننــا ســەككىز يــۈز كېلوگــرام ئالتۇنغــا بــاراۋەر بولىــدۇ.
جاپا-مۇشــەققەتكە بــاش ئەگمــەس روھىغــا ئىگــە بــۇ ئۇلــۇغ بوۋىلىرىمىزنىــڭ
غولجىدىكــى بــۇ زاۋۇتــى ئىشــلەپچىقارغان مەھســۇالتنىڭ تــۈرى  40خىلدىــن
ئېشــىپ ،شــەرقىي تۈركىســتان ئىچىدىــا بــازار تېپىــپ قالماســتىن ،خەلقئــارا
بازاردىمــۇ ئەتىۋارلىــق مــال قاتارىدىــن ئــورۇن ئالىــدۇ .چۈنكــى ئــۇ زامانــدا
پۈتــۈن ئوتتــۇرا ئاســىيادا «غولجــا تېــرە زاۋۇتــى»دەك بىــر زاۋۇت يــوق ئىــدى.
ھەتتــا دۇنيــادا ئۆزىنــى كۈچلــۈك ســانايدىغان چــار رۇســىيە ھۆكۈمىتىمــۇ خىلــى
ئــۇزۇن يىلالرغىچــە ھەربىــي ئاتنىــڭ ئىگەر-جابدۇقلىرىنــى ،قىلىچدان(غىــاپ)،
ســومكا قاتارلىقالرنــى مۇســا بايالردىــن ئالىــدۇ .قىســقىغىنە بىــر قانچــە يىــل
ئىچىــدە غولجــا تېــرە زاۋۇتىنىــڭ مەبلىغــى بىــر قانچــە مىليــۇن ســوم تىلــا
پۇلدىــن ئېشــىپ ،ئاكا-ئــۇكا مۇســابايالر ئاســىيا قىتئەســى بويىچــە ئاتاقلىــق
مىلياردىرالرغــا ئايلىنىــدۇ.
«مۇســا بايــار تېــرە زاۋۇتــى» نىــڭ قۇرۇلۇشــى بىلــەن ئاكا-ئــۇكا مۇســابايالر
شــەرقىي تۈركىســتان مىللىــي ســانائىتىنىڭ باشــامچىلىرى ســۈپىتىدە
تارىــخ بېتىدىــن ئــورۇن ئالىــدۇ.
مۇئەللىــم ســۆزىنى تۈگەتتــى .ئوقۇغۇچىــار ھەقىقەتــەن
ھەيــران قالغانىــدى .چۈنكــى كاال ھارۋىســىدا گىرمانىيەدىــن
زاۋۇت ئەكىلىــش دۇنيــا تارىخىــدا مىســلى كۆرۈلمىگــەن بىــر
ۋەقەلىــك بولــۇپ ،دەۋرىمىــزدە دۇنيانىــڭ فابرىكىســى دەپ
ئاتالغــان خىتايــار ئــۇ چاغــاردا «زاۋۇت» دېگــەن ئاتالغۇنىــڭ
نېمىلىكىنــى بىلمەيتتــى.
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كۆ نۈ كمــە
-1ئوقۇتقۇچــۇڭالر تېكىســتنى جانلىــق ۋە ھېسســىياتلىق ھالــدا ئوقــۇپ
بەرســۇن ،ھەممىــڭالر كۆزۈڭالرنــى يۇمــۇڭالر ۋە تېكىســتتە ســۆزلەنگەن
ۋەقەلىكنــى ئويــاپ بېقىــڭالر .تەســەۋۋۇرۇڭالرغا ئاساســەن كــۆز ئالدىڭالرغــا
نېمىلەرنىــڭ كەلگەنلىكىنــى ئېيتىــپ بېقىــڭالر
-2زاۋۇت –كارخانىالرنىــڭ بىــر مىللــەت ئۈچــۈن قانچىلىــك مۇھىــم رولــى
بارلىقىنــى ئىيتىــپ بېرىڭالر
-3تېكىســتنىڭ «ئەينــى ۋاقىتتــا گــۈزەل دىيارىمىــز شــەرقىي تۈركىســتاندا
پەن-تېخنىــكا ۋە ســانائەتكە ئائىــت ھىــچ قانــداق تەرەققىيــات مەۋجــۇت
ئەمــەس ئىــدى ».دېگــەن يەردىــن ئاخىرىغىچــە دەپتىرىڭالرغــا كۆچــۈرۈپ
يېزىــڭالر
-4ۋاقتىــڭالر يــار بەرســە « 100مەشــھۇر ئۇيغــۇر» دېگــەن كىتاپنــى ئوقۇپ
چىقىڭال ر .

ئاكا  -ئۇكا مۇسابايالر
ئاكىسى ھۈسەنباي  -1844يىلى تۇغۇلۇپ -1926 ،يىلى ۋاپات بولغان.
ئىنىسى باھاۋۇدۇن باي  -1851يىلى تۇغۇلۇپ -1928 ،يىلى ۋاپات بولغان.
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»دى ـن بى ـر ئۆم ـۈر
مەمتىل ـى ئەپەندىم
ۆيۈملۈك بوۋىمى ـز «
ەمتىلــى ئەپەندىــم
بى ـز ب ـۇ س ـ
ئەينــى ۋاقىتتــا م
قلىقمىــز ،چۈنكــى
ى ياققــان چاغــدا،
پەخىرلىنىشــكە ھە
ۇرلــۇق مەشــئىلىن
ــي مائارىپىنىــڭ ن
چىرىقىغىمــۇ ئــوت
ىڭــى زامــان مىللى
ــى ئۇنىــڭ شــام
ي
ــنا دۆلەتلــەر تىخ
ئەتراپتىكــى قوش
تۇرمىغان ئىــدى.
تۇتاشــ

شــۇنداق قىلىــپ مەمەتئىلــى ئەپەندىمنىــڭ ئاتۇشــتا باشــلىغان مائارىــپ
ھەرىكىتــى قىســقىغىنا بىــر ۋاقىــت ئىچىــدە ناھايىتــى تىــز تەرەققىــي قىلــدى.
ۋەھالەنكــى ئــۇ چاغــاردا تۈزۈكــرەك دەرس ئۆتۈدىغــان مۇئەللىــم بولمىغاچقــا،
غايــە چــوڭ ،ئىــرادە كۈچلــۈك بولســىمۇ بۇخىزمەتنــى جايىــدا ئېلىــپ مېڭىــش
ھەقىقەتــەن قىيىــن ئىــدى.
دەسلەپكى قەدەمدە مەمەتئىلى ئەپەندىم ئاتۇشنىڭ ئوڭئېرىق كەنتىدە
«مۇئەللىملەر مەكتىپى»نى ئاچقان ھەم ئالتە ئايغا يەتمىگەن ۋاقىت
ئىچىدە  60تىن ئارتۇق ئوقۇتقۇچىنى باشالنغۇچ مەكتەپلەرنىڭ دەرىسىنى
بەرگۈدەك سەۋىيەگە كەلتۈرگەن .يىڭى مەكتەپلەرنى سالىدىغان قۇرۇلۇش
خىراجىتى ۋە مائارىپ خىراجىتى مەسىلىسىنى «ئاتىالر ھەيئىتى» قۇرۇش
توردىن ئېلىندى
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ئارقىلىق
ئاتۇشتىكى
مەرىپەتپ ــەرۋەر بايالرنى
ھەرىكەتلەندۈرۈپ ،شۇالرنىڭ ياردىمى
ئارقىلىق ھەل قىلغان .شۇنداق قىلىپ
 -1934يىلى  -8ئايدىن  -1935يىلى  -1ئايغىچە
بولغان ئالتە ئاي ئىچىدە ئاستىن ئاتۇشنىڭ 24
كەنتىدە  24باشالنغۇچ مەكتەپ ئېچىپ ،ئۇيغۇر مىللىي
مائارىپ تارىخىدا ئۆچمەس تۆھپىلەرنى ياراتقان .دەسلەپكى
قەدەمدە  10مىڭدىن ئارتۇق ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىپ ،مىسلى
كۆرۈلمىگەن يېڭىالش ۋە ئاقارتىش ۋەزىيىتىب شەكىللەندۈرگەن.
كۈندۈزى ئوقۇغۇچىالرغا دەرس بەرسە ،كېچىلىرى كەچلىك
كۇرۇسقا تىزىمالتقانالرغا دەرس بەرگەن .مۇشۇ جەرياندا خەلق
بىلەن يىقىنلىشىپ تېخىمۇ ياخشى چۈشۈنۈش ھاسىل قىلىش ئۈچۈن
دېھقانالرغا ياردەم قىلىش ،يول بويلىرىغا مىڭالرچە تۈپ كۆچەت تىكىشكە
ئوخشاش خىزمەتلەرنى قىلغان.
مەمەتئىلــى ئەپەندىــم بــۇ ئالتــە ئــاي ئىچىــدە كىشــىنىڭ ئىشەنگۈســى
كەلمىگــۈدەك پىداكارانە روھىنى ،چىدامچان خىســلىتىنى ،ئەقىل-پاراســەت
ئۈســتۈنلۈكىنى ،پوالتتــەك ئىرادىســىنى نامايــەن قىلغــان .ئۇنىڭدىكــى ئــۆز
غايىســى ئۈچــۈن كۆيــۈپ كــۈل بولۇشــقا تەييــار پىــداكار ئەزمەتلەردىــا
بولىدىغــان بــۇ ئېســىل ئاالھىدىلىكلــەر كىشــىلەرنى ھەيــران قالدۇرغــان.
ئەينــى چاغــدا مەمەتئىلــى ئەپەندىمنىــڭ «مۇئەللىملــەر مەكتىپــى» دە
ئوقۇغــان بىــر شــاگىرتى ئــۆز ئەسلىمىســىدە شــۇ كۈنلەردىكــى ئەھــۋال
توغۇرلــۇق مۇنــداق دېگــەن «:كــۆپ ۋاقىتــاردا مەمەتئىلــى ئەپەندىــم
باشــقا كەنتلەردىــن قايتىــپ كېلىــپ،
ئۇدۇلال دەرسخانىغا كىرگىنىدە ،بىز ئۇنىڭ
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بــەك چارچىغانلىقىنــى ،كۆزلىرىنىــڭ ئۇيقۇســىزلىقتىن قىزىرىــپ
كەتكەنلىكىنــى كــۆرۈپ ،بىــردەم ئــارام ئېلىۋىلىشــقا تەكلىــپ قىالتتــۇق.
لىكىــن مەمەتئىلــى ئەپەندىمنىــڭ روھىــي كەيپىياتــى ناھايىتــى يۇقىــرى
ئىــدى .ئــۇ كىرىپــا ،ئالــدى بىلــەن بىزگــە ناھايىتــى خۇشــال ھالــدا
كەنتلــەردە مەكتــەپ سېلىشــنىڭ بــەك ياخشــى كېتىــپ بارغانلىقىنــى،
پىالننىــڭ ئەمەلگــە ئېشىشــىغا ئىشــەنچى بارلىقىنــى ســۆزلەرپ بېرىــپ،
ئاندىــن دەرس ئۆتۈشــكە باشــايتتى .ئۇنىــڭ مۇشــۇ ھەرىكىتــى ۋە
ئۈمىــدۋار جۇشــقۇن قىياپىتىنىــڭ ئــۆزى بىزگــە ناھايىتــى چــوڭ تەربىيــە ۋە
ئېلھــام بوالتتــى .بىــز ئــاز دەم ئېلىــپ جىقــراق ئوقۇشــقا كــۈچ چىقىراتتــۇق.
مۇشــۇنداق چــوڭ ھەرىكەتتــە مەمۇرىــي ،تەشــكىلىي ،ئىلمىــي جەھەتتىــن
رەھبەرلىــك قىلىدىغــان ئــادەم بىــرال ئاشــۇ مەمەتئىلــى ئەپەندىــم ئىــدى.
مەكتىپىمىزنىــڭ بىردىــن –بىــر ئوقۇتقۇچىســىمۇ مەمەتئىلــى ئەپەندىــم
بولــۇپ ،ئەدەبىيــات ،جۇغراپىيــە ،تارىــخ دەرســلىرىنى ئۆتەتتــى.
مەلۇمكــى ،مەمەتئىلــى ئەپەندىــم  - 1937يىلــى  -5ئاينىــڭ  -29كۈنــى 36
يېشــىدا خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرى تەرىپىدىن پاجىئەلىــك قەتلى قىلىنغان بولۇپ،
ئەينــى ۋاقىتتــا ئــۇ ئاچقــان مىللىــي مائارىــپ ھەرىكىتىمــۇ داۋاملىشــىۋاتقىلى 36
ئــاي بولغــان ئىــدى.

مۇئەللىم-بىز ،يۇرتالردا مەكتەپ ئاچىمىز،
خەلقىمىزگە يوپيورۇق نۇرالر چاچىمىز.
تاالي يىلالر زۇلمەتتە تېنەپ خار بولدۇق،
ئېلىم-ئىرپان يولىغا شۇنچە زار بولدۇق.
خۇراپاتتا قالدۇرۇپ ئەزدى زالىمالر،
كۆزلىرىمىز قارىغۇ ،كۆپ ناچار بولدۇق.
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بىزنىڭ ماڭغان يولىمىز سائادەت يولى،
بىز ۋەتەننىڭ يېڭىدىن ئېچىلغان گۈلى.
ئوقۇتىمىز ئەۋالتنى يىڭى پەن بىلەن،
پۇختا بولسۇن مەكتەپنىڭ بېسىلغان ئۇلى.
يورۇق تاڭغا تەلپۈندى ۋېاليىتىمىز،
ئىلىم بىلەن تىكلىنەر ئىناۋىتىمىز.
مەنبە بولدى ئىرپانغا يۇرتىمىز ئاتۇش،
ئىرپان بىلەن ئېچىلغاي سائادىتىمىز.

كۆ نۈ كمــە
-1تېكىســتنى جانلىــق ۋە ھېسســىياتلىق ئوقــۇڭالر ،شــېئىرنى ئوقۇغانــدا
ئاشــۇ ئۇســتازالرغا ۋە ئەجدادالرغــا ھۆرمەت بىلدۈرۈش ئۈچــۈن ئورنۇڭالردىن
تۇرۇڭالر
-2ئۇيغــۇر مىللىــي مائارىپىنىــڭ بايراقــدارى «مەمەتئىلــى ئەپەندىــم»
ھەققىــدە يەنە نېمىلەرنى بىلىســىلەر؟ ئاڭلىغانلىرىڭالرنى ساۋاقداشــلىرىڭالرغا
ســۆزلەپ بېرىــڭالر
« -3مەمەتئىلــى ئەپەندىــم» ئالتــە ئــاي ئىچىــدە قايســى نەتىجىلەرنــى
قولغــا كەلتۈرىــدۇ؟ ئۆيگــە قايتقانــدا ئائىلــە ئەزالىرىــڭالر بىلەن بــۇ توغۇرلۇق
ســۆھبەت ئۆتكــۈزۈڭالر
 -4ســىلەرگە ئــەڭ تەســىر قىلغــان ئابــزاس قايســى؟ ئاشــۇ ئابزاســنىڭ
ئاســتىغا ســىزىڭالر ۋە دەپتىرىڭالرغــا كۆچــۈرۈپ يېزىۋېلىــڭالر
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ئۇيغــۇر تىلــى بىلىملىرى
ئىسىمنىڭ كېلىش قۇشۇمچىلىرى بىلەن تۈرلىنىشى
ئىســىمنىڭ كېلىــش قۇشــۇمچىلىرى ئىســىمنىڭ بىرلىــك ياكــى كۆپلــۈك
ش ــەكلىگە ئۇلىنى ــدۇ .بەزى ــدە ئىس ــىمالرغا ئ ــاۋۋال كۆپل ــۈك قۇشۇمچىس ــى،
ئاندىـــن تەۋەلىـــك قوشۇمچىســـى ،ئاخىرىـــدا كېلىـــش قوشۇمچىســـى
قوش ــۇلىدۇ .ئومۇم ــەن ،كېلى ــش ش ــەكىللىرى تۆۋەندىك ــى تەرتى ــپ بويىچ ــە
ھاس ــىل بولى ــدۇ:
ئىسىم  +سان  +تەۋەلىك  +كېلىش.
مەس ــىلەن :كىت ــاب (بىرلى ــك ئىس ــىم)  +الر (كۆپل ــۈك)  +ى ــم (تەۋەلى ــك)
 +ن ــى (كېلى ــش) كىتابلىرىمن ــى.
ئىســىمنى جۈملىدىكــى باشــقا ســۆزلەر بىلــەن باغاليدىغــان ،ئىســىمنىڭ
جۈملـــە ياكـــى ســـۆز بىرىكمىســـىدىكى ۋەزىپىســـىنى بەلگىلەيدىغـــان
قوشـــۇمچىالر كېلىـــش قوشـــۇمچىلىرى ســـاپ ئاتىلىـــدۇ.
ئۇيغــۇر تىلىــدا ئالتــە كېلىــش بولــۇپ ،ئۇالرنىــڭ مەنىســى ۋە قوللىنىشــى
تۆۋەندىكىچە:
.1باش كېلىش
ئىس ــىمنىڭ كېلى ــش قۇش ــۇمچىلىرى قوش ــۇلمىغان ش ــەكلى ئارقىلى ــق
باي ــان قىلىنغۇچىن ــى بىلدۈرىدىغ ــان كېلى ــش ش ــەكلى ب ــاش كېلى ــش دەپ
ئاتىلى ــدۇ.
بــاش كېلىشــتە كەلگــەن ئىســىم جۈملىــدە ئىگــە ،خــەۋەر ،ئېنىقلىغۇچــى
ۋە قاراتمــا ســۆز بولــۇپ كىلىــدۇ.
مەسىلەن :ئوقۇتقۇچىلىرىمىز بىزگە ئىنتايىن كۆيىنىدۇ.
بىزنىـــڭ قوشـــنىمىز دوختـــۇر .ســـېلىم – ئوقۇتقۇچـــى .مـــەن بازاردىـــن
ياغـــاچ قوشـــۇق ســـېتىۋالدىم .مەكتىپىمىـــزدە ئايـــال ئوقۇتقۇچىـــار كـــۆپ.
ھۆرىگـــۈل ،نەگـــە كېتىـــپ بارىســـىز؟
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.2ئىگىلىك كېلىش
ئىســـىمنىڭ جۈملىدىكـــى ئىگىلىگۈچـــى شـــەيئىنى بىلدۈرىدىغـــان
كېلىـــش شـــەكلى ئىگىلىـــك كېلىـــش دەپ ئاتىلىـــدۇ.
ئىســـىمنىڭ ئىگىلىـــك كېلىـــش شـــەكلى ئىســـىمغا «-نىـــڭ»
قوشۇمچىس ــىنى قوش ــۇش ئارقىلى ــق ئىپادىلىنى ــدۇ .ئىگىلى ــك كېلىش ــتىكى
ئىس ــىمالر جۈملى ــدە ك ــۆپ ھال ــاردا ئېنىقلىغۇچ ــى بول ــۇپ كېلى ــدۇ ،ب ــەزى
ھالـــاردا خـــەۋەر بولـــۇپ كېلىـــدۇ.
مەســـىلەن :خوتەننىـــڭ گىلىمـــى داڭلىـــق .بىـــز مۇدىرنىـــڭ
دوكىالتىن ــى ئاڭلى ــدۇق .ئ ــۇالر ئاينۇرنى ــڭ ئۆيىگ ــە كېتىش ــتى .ب ــۇ روم ــان
نۇرمۇھەممەتنىـــڭ.
بــەزى ھالــاردا (ئىگىلىگۈچــى شــەيئى بىلــەن ئىگىلەنگۈچــى شــەيئىنىڭ
مۇناس ــىۋىتى تولىم ــۇ زىچالش ــقاندا ،ئابىستراكتالش ــقاندا) ئىگىلى ــك كېلى ــش
قوشۇمچىســـى چۈشـــۈپ قالىـــدۇ .لېكىـــن ئـــۇ يەنىـــا ئىگىلىـــك كېلىـــش
خاراكتېردىك ــى ئىس ــىم ھېس ــاپلىنىدۇ.
مەســـىلەن :شـــەرقى تۈركىســـتان خەلقـــى ،كـــۈرەش قەھرىمانـــى ،ئالمـــا
مۇرابباســـى ،ئوقۇتـــۇش پىالنـــى.
.3چۈشۈم كېلىش
ئىســـىمنىڭ جۈملىـــدە ئىپادىلەنگـــەن ھەرىكەتنـــى قوبـــۇل قىلغۇچـــى
ش ــەيئىنى بىلدۈرىدىغ ــان كېلى ــش ش ــەكلى چۈش ــۈم كېلى ــش دەپ ئاتىلى ــدۇ.
ئىســـىمالرنىڭ چۈشـــۈم كېلىـــش شـــەكلى ئىســـىمالرغا «-نـــى»
قوشۇمچىســىنىڭ قوشلىشــى ئارقىلىــق ئىپادىلىنىــدۇ .چۈشــۈم كېلىشــتىكى
ئىســـىمالر جۈملىـــدە تولدۇرغۇچـــى بولـــۇپ كېلىـــدۇ.
مەســـىلەن :مېنىـــڭ قانـــاس كۆلىنـــى بىـــر كۆرگـــۈم بـــار .ياتاقنـــى
تازىلىدىڭىزمـــۇ؟ بىـــز ۋاقىتنـــى قەدىرلىشـــىمىز كېـــرەك.
بەزىـــدە چۈشـــۈم كېلىشـــتىكى ئىســـىم بىلـــەن بېقىندۇرغۇچـــى ســـۆز
(پېئى ــل) نى ــڭ مۇناس ــىۋىتى زىچالش ــقاندا «_ن ــى» قوشۇمچىس ــى چۈش ــۈپ
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قالى ــدۇ ،چۈش ــۈپ قالغاندىم ــۇ ئۇن ــداق ئىس ــىم يەنى ــا چۈش ــۈم كېلىش ــتىكى
ئىســـىم ھېســـاپلىنىدۇ.
مەسىلەن :خەت يېزىش ،كىر يۇيۇش ،ئوت ئوتاش ،سۇ سېپىش.
ئەســـكەرتىش :چۈشـــۈم كېلىـــش قۇشۇمچىســـى شـــېئىرالردا «ىـــن»
شـــەكلىدىمۇ ئۇچرايـــدۇ .مەســـىلەن:
«يەر يۈزىن بوشات!» دېگەندەك تەگدى ئەغيارىمغا خەت.
_نىمشېھىت

.4يۆلىنىش كېلىش
ئىســـىمنىڭ ھەرىكـــەت يۆلىنىشـــىنى بىلدۈرىدىغـــان كېلىـــش شـــەكلى
يۆلىنىـــش كېلىـــش دەپ ئاتىلىـــدۇ.
ئىس ــىمالرنىڭ يۆلىنى ــش كېلى ــش ش ــەكلى ئىس ــىمالرغا «غ ــا ،ق ــا ،گ ــە،
كــە ،قــە» قوشــۇمچىلىرىنىڭ قوشۇلىشــى ئارقىلىــق ئىپادىلىنىــدۇ .يۆلىنىــش
كېلىـــش قوشـــۇمچىلىرى ئىســـىمالرغا ســـوزۇق ۋە ئـــۈزۈك تاۋۇشـــارنىڭ
ئاھاڭداش ــلىق قائىدىس ــى بويىچ ــە ئۇلىنى ــدۇ .يۆلىنى ــش كېلىش ــتە كەلگ ــەن
ئىس ــىمالر جۈملى ــدە ئاساس ــەن ھال ــەت بول ــۇپ كېلى ــدۇ.
مەس ــىلەن :ئوقۇتقۇچى ــار مەيدانغ ــا يىغىل ــدى .ئوقۇتقۇچىمى ــز س ــىنىپقا
كى ــردى .پاك ــزات دەرياغ ــا س ــەكرىدى .ئادەمنى ــڭ تېش ــىغا باقم ــا ،ئىچىگ ــە
ب ــاق.
.5چىقىش كېلىش
ئىش-ھەرىكەتنىـــڭ چىقىـــش ئورنىنـــى ،شـــەيئىنىڭ نىمىدىـــن
ياســـالغانلىقىنى بىلدۈرىدىغـــان كېلىـــش شـــەكلى چىقىـــش كېلىـــش دەپ
ئاتىلىـــدۇ.
ئىســـىمالرنىڭ چىقىـــش كېلىـــش شـــەكلى ئىســـىمغا «-دىـــن- ،تىـــن»
قوشۇمچىســـىنىڭ قوشۇلىشـــى ئارقىلىـــق ئىپادىلىنىـــدۇ .ئاخىـــرى ســـوزۇق
تـــاۋۇش بىلـــەن ياكـــى جاراڭلىـــق ئـــۈزۈك تـــاۋۇش بىلـــەن ئاياغالشـــقان
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ســـۆزلەرگە «-دىـــن» ئۇلىنىـــدۇ ،ئاخىـــرى جاراڭســـىز ئـــۈزۈك تـــاۋۇش
بىل ــەن ئاياغالش ــقان س ــۆزلەرگە «-تى ــن» ئۇلىنى ــدۇ .چىقى ــش كېلىش ــتىكى
ئىســـىمالر جۈملىـــدە ھالـــەت بولىـــدۇ .مەســـىلەن:
بىز غولجىدىن كەلدۇق ،ئۇالر قاغىلىقتىن كەپتۇ( .ھالەت)
ئەقىل باشتىن چىقىدۇ ،ئالتۇن تاشتىن چىقىدۇ( .ھالەت)
يولۋاس ئىزىدىن قايتماس ،يىگىت سۆزىدىن( .ھالەت)

 .6ئورۇن-پەيت كېلىش
ئىش-ھەرىكەتنىـــڭ ئورنـــى ،ۋاقتـــى ،شـــارائىتى ،ۋاستىســـى قاتارلىـــق
تەرەپلەرن ــى بىلدۈرىدىغ ــان كېلى ــش ش ــەكلى ئورۇن-پەي ــت كېلى ــش دەپ
ئاتىلىـــدۇ.
ئىس ــىمالرنىڭ ئورۇن-پەي ــت كېلى ــش ش ــەكلى ئىس ــىمغا «-دا- ،دە ،ت ــا،
تـــە» قوشـــۇمچىلىرىنىڭ قوشۇلىشـــى ئارقىلىـــق ئىپادىلىنىـــدۇ ،ئـــورۇن-
پەيـــت كېلىشـــنىڭ قوشـــۇمچىلىرى ئىســـىمالرغا ســـوزۇق تاۋۇشـــارنىڭ
ئاھاڭداشـــلىقى ۋە ئـــۈزۈك تاۋۇشـــارنىڭ ماسلىشـــىش قائىدىســـى بويىچـــە
ئۇلىنىـــدۇ .ئورۇن-پەيـــت كېلىشـــتىكى ئىســـىمالر جۈملىـــدە ئاساســـەت
ھال ــەت بول ــۇپ كېلى ــدۇ .جۈملىنى ــڭ ئاخىرى ــدا كەلگەن ــدە ،خ ــەۋەر بول ــۇپ
كېلىـــدۇ.
مەســـىلەن :ھەســـەنجان يېزىـــدا ئىشـــلەيدۇ .ســـاۋۇتجان ئاۋاتتـــا
تۇغۇلغـــان .زۇلپىيـــە ماقالىنـــى ئىككـــى ســـائەتتە پۈتكـــۈزدى( .ھالـــەت) ؛
مېنىـــڭ ئۆيـــۈم قەشـــقەردە .ئىـــش ئۆملۈكتـــە ،كـــۈچ بىرلىكتـــە( .خـــەۋەر) ؛
ئەركىنـــدە نۇرغـــۇن قاشتېشـــى بـــار( .ھالـــەت)
ئەس ــكەرتىش :تىلىمى ــزدا ئورۇن-پەي ــت كېلى ــش قوش ــۇمچىلىرى بىل ــەن
«بىل ــەن» تىركەلمىس ــىنى ئالماش ــتۇرۇپ قوللىنىدىغ ــان ئەھ ــۋال ب ــار.
مەسىلەن :ماشىنىدا باردۇق – ماشىنا بىلەن باردۇق.
ئايروپىالندا كەلدۇق – ئايروپىالن بىلەن كەلدۇق.
70

ئۇيغۇر تىلىدىكى ئالتە كېلىشنىڭ ئاتالغۇ ۋە مىساللىرى
) ئۆي ،يول ،سىنىپ ،ئوقۇغۇچى ،ئەينەك
① باش كېلىش( :
② ئېگىلىـــك كېلىـــش ( :نىـــڭ) ئۆينىـــڭ ،يولنىـــڭ ،ســـىنىپنىڭ،
ئوقۇغۇچىنىـــڭ ،ئەينەكنىـــڭ
③ چۈش ــۈم كېلى ــش( :ن ــى) ئۆين ــى ،يولن ــى ،س ــىنىپنى ،ئوقۇغۇچىن ــى،
ئەينەكن ــى
④ يۆنىلىـــش كېلىـــش( :غـــا ،قـــا ،گـــە ،كـــە) ئۆيگـــە ،يولغـــا ،ســـىنىپقا،
ئوقۇغۇچىغـــا ،ئەينەككـــە
⑤ چىقىـــش كېلىـــش( :دىـــن ،تىـــن) ئۆيدىـــن ،ســـىنىپتىن،
ئەينەكتىـــن
ئوقۇغۇچىدىـــن،
⑥ ئورۇن-پەي ــت كېلى ــش( :دا ،دە ،ت ــا ،ت ــە ) ئۆي ــدە ،يول ــدا ،س ــىنىپتا،
ئوقۇغۇچى ــدا ،ئەينەكت ــە

ئىشــلەپ بېقىڭالر
-1تۆۋەندىكـــى جۈملىلەرنـــى ئوقـــۇڭالر ۋە توغـــرا دەپ قارىغـــان
ســـۆزلەرنىڭ ئاســـتىغا ســـىزىڭالر
)1ئايگۈل مېھرىبانغا/مېھرىباندىن /مېھرىباندا كىتاپ بەردى.
)2ياشانغان كىشى يولنى /يولنىڭ /يولدىن ئۆتۈۋاتىدۇ.
)3مەن بۈگۈن مەكتەپتىن /مەكتەپكە /مەكتەپ كېچىكىپ قالدىم.
)4م ــەن مۈش ــۈكتىن /مۈش ــۈككە /مۈش ــۈكتە قورقمايمەن،ئەمم ــا ئىتت ــە/
ئىتنــى /ئىتتىــن قورقىمــەن.
)5سەن كىمدىن /كىمگە /كىمنىڭ سوئال سوراۋاتىسەن؟
 )6بى ــز ب ــۇ كىتاپتى ــن /كىتاپنى ــڭ /كىت ــاپ بىل ــەن نۇرغ ــۇن بىلىملەرن ــى
ئۆگەنــدۇق.
 )7خىتـــاي ۋېرۇســـى تارقالـــدى .ئۆيگـــە /ئۆينـــى /ئۆيدىـــن ســـىرتقا
چىقمـــاڭالر.
)8مۇئەللىم ئىشكاپنىڭ /ئىشكاپتىن /ئىشكاپقا كىتاپ ئالدى.
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)9ئىش ــتىن /ئىش ــقا /ئىش ــقا چۈش ــۈپ ئۆيگ ــە كەلس ــەم ،ئۆينى ــڭ /ئۆي ــدە/
ئۆين ــى ھېچكى ــم ي ــوق.
 )10ئەركىــن كىتاپنــى /كىتاپتــا /كىتاپتىــن بېشــىنى كۆتۈرمــەي جــاۋاپ
بــەردى.
-2تۆۋەندىكـــى جۈملىلەرنـــى ئوقـــۇڭالر ۋە ئاســـتىغا ســـىزلغان
ســـۆزلەرنىڭقايســـىكېلىـــشئىكەنلىكىنـــىتىرنـــاقئىچىگـــەيېزىـــڭالر
)
 )1مەن ساڭا نېمە دىيىشىمنى بىلەلمەيۋاتىمەن( .
)
 )2سۇتۇق بۇغراخان لەشكەرلەرنى تەرتىپكە سالدى(.
)
 )3ئانا تىلىم -مېنىڭ ئەڭ چوڭ بايلىقىم(.
)
 )4ئەبەيدۇلال -2008يىلى تۇغۇلغان( .
)
 )5پەن-تېخنىكىنى چوقۇم تەرەققىي قىلدۇرۇش كېرەك(.
)
 )6سەۋزىدىن خەۋەر يوق گۈرۈچ دەم يەپتۇ(.
)
 )7سەن ئۇ يەرگە نېمىشقا باردىڭ؟ (
)
 )8ئەسكى چاپان يامغۇردا ياخشى( .
)
 )9فاتىمەنىڭ دادىسى دوختۇر ،ئانىسى ئوقۇتقۇچى( .
)
 )10مەن ئىستانبۇلدىن ئەنقەرەگە ئايرۇپىالن بىلەن كەلدىم( .
-3تۆۋەندىكـــى پارچىنـــى ئوقـــۇڭالر ۋە كېلىـــش قوشـــۇمچىلىرىنىڭ
ئاســـتىغا ســـىزىڭالر
بى ــز مىللىتىمىزنى ــڭ تارىخ ــى توغرىس ــىدا ئاز-ت ــوال چۈش ــەنچىگە ئىگ ــە
بولـــدۇق .تارىخىمىـــز ھەققىـــدە بىلىدىغانلىرىمىزنـــى ساۋاقداشـــار ئـــارا
سۆزلىشـــىپ باقايلـــى .ئالـــدى بىلـــەن كىچىـــك گۇرۇپپىـــاردا ســـۆزلەيلى.
قايســـى خىـــل ئۇســـۇلدا كۆپچىلىككـــە تونۇشتۇرۇشـــنى ئويلىشـــىپ
باقايلـــى .ھـــەر قايســـى گۇرۇپپىالرنىـــڭ ۋەكىللىـــرى ســـۆزلىگەندە ،ئـــۆز
گۇرۇپپىســـىدىكىلەر تولۇقلىســـا ،باشـــقا گۇرۇپپىدىكىلـــەر ســـوئال سورىســـا
بولىـــدۇ .ئاخىرىـــدا ،قايســـى گۇرۇپپىنىـــڭ پائالىيىتـــى ياخشـــى ئېلىـــپ
بېرىلغانىلىقىنـــى باھـــاالپ باقايلـــى.
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ئا سا ســى مە شــىق
-1تۆۋەندىكى سوئالالرغا جاۋاپ بېرىڭالر
 )1ئەركىـــن ئىيتقانـــدەك راســـتىنال ئۇيغـــۇرالر تارىخىـــدا مۇۋەپپىقىيـــەت
قازانغۇچى ــار ياك ــى داڭلى ــق شەخىس ــلەر ئۆتمىگەنم ــۇ؟
 )2پاتىگـــۈل مۇئەللىـــم نېمـــە ئۈچـــۈن ئۇيغۇرالرنىـــڭ داڭلىـــق
شەخىســـلىرىنى ســـوئال ســـورىغاندا جـــاۋاپ بەرمەســـتىن ،ئەتىســـى دەپ
بەرمەكچـــى بولىـــدۇ؟
 )3سىز بۇرۇن «ئاكا-ئۇكا مۇسابايالر» ھەققىدە ئاڭلىغانمىتىڭىز؟
 )4مەمتىلـــى ئەپەندىـــم ئالتـــە ئـــاي ئىچىـــدە قانـــداق ئالەمشـــۇمۇل
نەتىجىلەرنـــى قولغـــا كەلتـــۈرۈپ بواللىـــدى؟
 )5يىقىنقـــى زامـــان تارىخىمىـــزدا مەمەتئىلـــى ئەپەندىمگـــە ئوخشـــاش
مائارىپچىـــار ئۆتكەنمـــۇ؟ بـــۇ توغرىســـىدا بىلىدىغانلىرىـــڭالر بارمـــۇ؟
-2تۆۋەندىكى سۆزلەرنىڭ توغرا جاۋابىنى تالالڭالر
 )1ھۈســەنباي ئىنىســى باھــاۋۇدۇن باينــى قانچىنچــى يىلــى گىرمانيەگــە
زاۋۇت ئەكىلىــش ئۈچــۈن يولغا ســالغان؟
چ1906 :
ج1905 :
ب1904 :
ئا1902 :
 )2باھـــاۋۇدۇن بـــاي زاۋۇتنـــى ئېلىـــپ قايســـى دۆلـــەت تەۋەلىكىگـــە
كەلگەنـــدە توســـۇپ قېلىنىـــدۇ؟
ب :خوتەن ج :چار رۇسىيە چ :بىلىرۇسىيە
ئا :ئامېرىكا
 )3باھ ــاۋۇدۇن ب ــاي يولنى ــڭ ناچ ــار بولۇش ــى س ــەۋەپلىك يولغ ــا قانچ ــە
ك ــۆۋرۈك س ــالىدۇ؟
چ286 :
ج297 :
ب288 :
ئا254 :
 )4زاۋۇتن ــى ئەكىلى ــپ ئىش ــقا چۈش ــكىچە بولغ ــان ئارلىقت ــا قانچ ــە تونن ــا
ئالتۇننى ــڭ باراۋى ــردە چىقى ــم بولى ــدۇ؟
ئا :بەش توننا ب 10 :توننا  800ج 10 :يېرىم توننا چ 30 :توننا
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 )5مەمەتئىلى ئەپەندىم قانچە يېشىدا شېھىت قىلىندى؟
چ46 :
ج35 :
ب26 :
ئا36 :
 )6مەمتىل ــى ئەپەندى ــم قىس ــقىغىنا ئالت ــە ئ ــاي ئىچى ــدە قانچ ــە نەپ ــەر
ئوقۇتقۇچـــى تەربىيلـــەپ يىتىشـــتۈرى؟
چ60 :
ج61 :
ب67 :
ئا55 :
 -3ئاستىغا سىزىلغان سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى يېزىپ بېقىڭالر
 )1تۈنۈگۈنكـــى ســـاقا ســـوقۇش ئويۇنىنىـــڭ نەتىجىســـى بالىـــار بىـــر-
بىرىنـــى چىدىماســـقا چىقىرىـــش بىلـــەن ئېنىـــق بولمـــاي قالغانىـــدى.
)
(
 )2ئەركى ــن دەرس ــتىمۇ ،ئويۇندىم ــۇ ھەممىنى ــڭ ئال ــدى بول ــۇپ ،بالى ــار
)
ئارىس ــىدا ئاالھى ــدە ئىناۋىت ــى ب ــار ئى ــدى(.
 )3ھەتتـــا دۇنيانـــى تـــاڭ قالـــدۇرۇپ ،ئـــۆزى ياشـــىغان دەۋىرنىـــڭ
چاقنىغـــان يۇلتۇزلىـــرى بولغـــان پەخىرلىـــك ئەجدادلىرىمىـــز ئۆتكـــەن.
)
(
 )4بى ــز ئۇنى ــڭ ب ــەك چارچىغانلىقىن ــى ،كۆزلىرىنى ــڭ ئۇيقۇس ــىزلىقتىن
قىزىرىـــپ كەتكەنلىكىنـــى كـــۆرۈپ ،بىـــردەم ئـــارام ئېلىۋىلىشـــقا تەكلىـــپ
)
قىالتتـــۇق( .
 )5ئەينـــى ۋاقىتتـــا گـــۈزەل دىيارىمىـــز شـــەرقىي تۈركىســـتاندا پـــەن-
تېخنىــكا ۋە ســانائەتكە ئائىــت ھىــچ قانــداق تەرەققىيــات مەۋجــۇت ئەمــەس
)
ئىـــدى( .
 )6ئۆزلىرىنىڭ تېرە پىششىقالپ ئىشلەيدىغان قول سانائەت
)
كارخانىسىنىڭ بەكال قاالق ھالەتتە ئىكەنلىكىنى ھېس قىلغان( .
 )7زاۋۇتنى ئۈچ ئاي ئىچىدە رۇسىيە زېمىنىدىن ئېلىپ چىقىپ
)
كېتىشكە ،ئۇنداق بولمىغاندا مۇسادىرە قىلىدىغانلىقىنى ئۇقتۇرىدۇ( .
 )8ياركەن ــت ش ــەھرى بىل ــەن غولج ــا ئارلىقىدىك ــى يول ــار بەكم ــۇ ناچ ــار
بولغانلىقتى ــن ،مۇن ــداق چ ــوڭ تىپتىك ــى زاۋۇت ئۈس ــكۈنىلىرى بېس ــىلغان
)
ماش ــىنىالر ماڭالمايتت ــى( .
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يېزىقچىلىق مەشىقى
بـــۇ باپنـــى ئۆگىنىـــش جەريانىـــدا تارىخىمىزغـــا بولغـــان چۈشـــەنچە ۋە
ھىسس ــىياتىمىزغا ئاساس ــەن ،ماتېرىيالالردى ــن پايدىلىنى ــپ « ،تارىخىمىزن ــى
ئۇنۇتمايل ــى!» دېگ ــەن تېمى ــدا بى ــر پارچ ــە نوت ــۇق تېمىس ــى يازايل ــى.
نوتـــۇق تېكىســـتىنى يېزىشـــتا ،تېكىســـتنى ئـــۈچ بۆلەككـــە بۆلـــۈپ،
ئالدىنقـــى بۆلەككـــە يورۇتـــۇپ بەرمەكچـــى بولغـــان مەقســـىدىمىزنى
قىســـقىغىنە ئىپادىلەيلـــى .ئىككىنچـــى بۆلـــەك ئاساســـىي بۆلـــەك بولـــۇپ،
ئۇنىڭـــدا پايدىالنغـــان ماتېرىيالالردىـــن مىســـلالرنى ئېلىـــپ يازايلـــى .بـــۇ
بۆلەكتـــە ســـۆزلىمەكچى بولغـــان مەزمـــۇن ئـــۇزۇن بولســـىمۇ بولىۋېرىـــدۇ.
ئۈچىنچـــى بۆلەكتـــە بولســـا ،يۇقىرقـــى ئىككـــى بۆلەكتـــە ســـۆزلەنگەن
مەقس ــەت-مۇددىئاالر خۇالس ــىلەنگەن ئاساس ــتا قىس ــقا بى ــر قانچ ــە قۇردى ــن
تەركى ــپ تاپس ــۇن.

مېنىڭ كۈتۈپخانام
ســۈرەتتىكىلەر تارىخمىــزدا ئۆتكــەن مەشــھۇر شەخىســلەردۇر .كىملەرنــى
تونۇيســىلەر؟ ئىســمىلىرىنى ئاســتىدىكى بــوش ئورۇنالرغــا يېزىــپ بېقىــڭالر
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 -5ئىيول قىرغىنچىلىقى

-2009يىلـــى  -7ئاينىـــڭ -5كۈنـــى ئۇيغـــۇرالر تارىختىكـــى ئىنتايىـــن
ئېچىنىشـــلىق بىـــر كۈنگـــە شـــاھىت بولـــدى.
خىتاينىــڭ ناھــەق سىياســىتى ،ۋەتىنىمىــز شــەرقىي تۈركىســتاندا ئېلىــپ
بارغــان زۇلىمــى ۋە شــۇنداقال تەڭســىز سىياســەتكە تىنىچلىــق يولــى بىلــەن
نامايىــش قىلىــش ئۈچــۈن چىققــان ئۇيغــۇر ياشــلىرىنى خىتــاي ھۆكۈمىتــى
رەھىمس ــىزلەرچە ئوقق ــا تۇت ــۇپ نۇرغ ــۇن كىش ــىلىرىمىزنى ش ــېھىت قىل ــدى.
ئۇيغۇرنى ــڭ س ــان  -ساناقس ــىز ئوغۇل-قىزلى ــرى تۈرمىلەرگ ــە تاش ــاندى.
ب ــۇ يىقىنق ــى زام ــان تارىخىمىزدىك ــى ئ ــەڭ ئېچىنىش ــلىق بى ــر قىرغىنچىلى ــق
بولـــۇپ ،بىـــز بـــۇ كۈننـــى ئەســـا ئۇنتـــۇپ قالماســـلىقىمىز ،ئەنـــە شـــۇ
ش ــېھىتلىرىمىزنىڭ ،تۈرمىل ــەردە ناھ ــەق يىتىۋاتق ــان قېرىنداش ــلىرىمىزنىڭ
ئىنتىقامىن ــى چوق ــۇم ئېلىش ــىمىز كې ــرەك.
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ھ ــەر ۋاقى ــت ئاش ــۇ ق ــان دەري ــا بول ــۇپ ئاقق ــان زۇلمەتلى ــك  -5ئىي ــول
كېچىس ــىنى ئەس ــتىن چىقارم ــاي ،ھ ــەر بى ــر قېرىندىش ــىمىزنىڭ قىساس ــىنى
ئالغىچ ــە توخت ــاپ قالماس ــلىقىمىز كې ــرەك .ب ــۇ بىزلەرنى ــڭ ئۈس ــتىمىزدىكى
ب ــاش تارتى ــپ بواللمايدىغ ــان بۇرچىمى ــزدۇر.
بـــۇ ۋەقـــە يـــۈز بېرىشـــنىڭ ســـەۋەبى ۋە شـــۇنىڭغا مۇناســـىۋەتلىك
ۋەقەلىكلەرنـــى ئاتا-ئاناڭالرنىـــڭ ســـۆزلەپ بېرىشـــى بىلـــەن بىـــر پارچـــە
«ئەســـلەش خاتىرىســـى» يېزىـــپ بېقىـــڭالر.
ئوقۇدى-ئاشتى…
ئوقۇدى-ئاشتى باشقىالر بىزدىن ئەي قەدىردانالر،
كۆرگەچكە ئۇالرنىڭ ئىجتىھادىنى قاينا ۋىجدانالر.
ھاۋادا الچىندەك جەۋالن قىلۇرلەر باشقا مىللەتلەر،
قالدۇق بىز ئۇالردىن بەكمۇ ئارقىدا ،ئويال ئىممەتلەر!
ئۆگەتمەس بىزلەرگە ھەق كاالمىنى بىلگەن ئالىمالر،
ئەخالقنى پۇچەك پۇلغا ساتقاي بىزنىڭ زالىمالر.
ئويالڭالر! زاكات-ئىسقات كىملەرنىڭ ھەققى ،كىملەر ئالۇرلەر؟
نى-نى خىيانەتلەر ھەيۋەت تون ئىچرە پىنھان قالۇرلەر.
مۇيەسسەر بولدىلەر باشقا ئەللەر ئانچە ھىكمەتلەر،
ئەمىلىگە قارىتا بەردى ئالال شانۇ-شەۋكەتلەر.
قەشقەردە يېتىملەر ھاممام ئاستىدا كۈلدە ياتۇرلەر،
تەربىيەسىز ،ئوشۇق ئويناپ ،نىشە تارتۇرلەر.
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بۇرۇننىڭ بۇرنىسىدا
ئۇيغــۇر ئېغىــز ئەدەبىياتىمىزنىــڭ مۇھىــم بىــر قىســمى بولغــان «ھىكايــە-
چۆچەكلــەر» بىزلەرنــى ئەزەلدىــن بوۋا-مومىلىرىمىزنىــڭ تىلســىماتلىق بىــر
دۇنياســىغا باشــاپ كىرىــپ ،ھــەر كۈنــى ئاخشــىمى ئۇخالشــتىن بــۇرۇن گاھ
كۈلدۈرســە ،گاھ قورقۇتــۇپ ،گاھ ھاياجانالندۇرســا ،گاھ چىــن تۆمــۈر باتۇرالرغــا
ئايالنــدۇرۇپ كەلمەكتــە.
بىــز بــۇ بۆلەكتىكى دەرســلىرىمىزدە بوۋىمىز ســۆزلەپ بەرگەن،
بوۋىمىزغــا بوۋىســى ســۆزلەپ بەرگــەن رىۋايەتلــەر قوينىغــا
ســەپەر قىلىــپ ،تەكلىماكاننىــڭ ئىيتىــپ تۈگەتكۈســىز
رىۋايــەت ۋە ئەپســانىلىرى بىلــەن ئەللەيلەنگــەچ «چىــن
تۆمــۈر باتــۇر»دەك كۈچلــۈك ۋە قورقمــاس بولــۇپ ،ھاياتلىق
ۋە ھۆرلۈككــە ئىنتىلگــەن تااليلىغــان مەختۇمســۇالالرنى
قۇتۇلدۇرىمىــز .زۇلۇمغــا قارشــى تــۇرۇپ ،پۈتــۈن كۈچىمىــز بىلــەن
ھەققانىيەتنــى ياقاليمىــز.
ھــەر ۋاقىــت ھازىر جــاۋاپ شــاتۇرلىقىمىز بىلــەن ئەقىللىق ۋە چېچــەن بولۇپ،
ئۇچرىغــان مەســىلىلەرگە تاقابىــل تۇرىمىــز .زۇلۇمغــا قارشــى ئىســيانكارلىقىمىز
بىلــەن زالىمغــا قارشــى مىســران قىلىچىمىزنــى ئوينىتىمىــز.
قىنــى ئومــاق دوســتالر! ئۇنداقتــا جاھــان ئەينىكــى بىزنــى ســاقالۋاتىدۇ.
ۋاقىــت تونىلىغــا كىرىــپ« ،بۇرۇننىــڭ بۇرنىســى»دىكى ئاشــۇ دەۋىرلەرگــە بېرىپ
كىلەيلــى!
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بۇرۇنقــى زامانــدا ،كــۈن چىقىــش تەرەپتــە تولىمــۇ گــۈزەل بىــر مەملىكــەت
بولغانىكــەن .بــۇ مەملىكەتنىــڭ خەلقــى تولىمــۇ ســاددا ،ئاقكۆڭــۈل ۋە
مېھماندوســت بولــۇپ ،ئورۇق-تۇققــان ،قولۇم-قوشــنىالر بىلــەن بەكمــۇ ئېجىــل-
ئىنــاق ياشــايدىكەن .بــۇ دۆلــەت ئۆزىنىــڭ باي-باياشــات ۋە دۇنيــادا تەڭدىشــى
يــوق گــۈزەل مەنزىرىلىــرى بىلــەن ئەتراپتىكــى باشــقا مەملىكەتلەرگىمــۇ مەشــھۇر
ئىكــەن.

مۇشــۇنداق پاراغەتلىــك كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە قوشــنا مەملىكەتتىــن بىــر
نەچچــە ســودىگەر كەپتــۇ ۋە ئــۇ يەردىكــى كىشــىلەرگە ئۆزلىرىنىــڭ مەملىكىتىــدە
سودىســىنىڭ ئانچــە بــازار تاپمايۋاتقانلىقىنــى ،شــۇ ســەۋەپتىن ۋەيــران بولــۇش
گىردابىغــا بېرىــپ قالغانلىقىنــى ،جېنىنــى جــان ئېتىــش ئۈچــۈن بــۇ مەملىكەتكــە
پاناھلىــق تىلــەپ كەلگەنلىكىنــى ئىيتىشــىپتۇ .بــۇ يەردىكــى ئاقكۆڭــۈل
ئاپتورلىرى :مەھبۇبە مۇھەممەت ئىمىن ،لوقمانجان ھىرائى
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كىشــىلەر كــۆپ ئويالشماســتىنال ئۇالرنــى
پادىشــاھنىڭ ھۇزۇرىغــا باشــاپ بېرىپتــۇ
ۋە پادىشــاھقا ئەھۋالنــى بايــان قىپتــۇ.
ئاقكۆڭــۈل پادىشــاھمۇ بۇكىشــىلەرنى
ئــۆز دۆلىتىــدە خالىغانچــە ياشاشــقا
رۇخســەت قىپتــۇ.
كۈنلەرنىــڭ ئۆتىشــىگە ئەگىشــىپ بــۇ يەردىكــى كىشــىلەر ئۇالرنــى يــات
كۆرمەيدىغــان ،ئۇالرغــا ئــۆز ئادەملىرىگــە ئوخشــاش قىزغىــن مۇئامىلــە
قىلىشــىدىغان بوپتــۇ.
بىــر كۈنــى ھىلىقــى كىشــىلەر نۇرغــۇن سوۋغا-ســاالم بىلــەن پادىشــاھنىڭ
ھۇزۇرىغــا كەپتــۇ .
_ ئۇلــۇغ شــاھىم ،بىزنــى بــۇ جەننەتتــەك ماكانــدا پاناھلىرىغــا ئالدىــا ،بىــز
ســىلىدىن ئالەمچــە مىننەتدارمىــز ،بىزگــە كۆرســەتكەن بــۇ ئىلتىپاتلىرىغــا قانداق
رەھمــەت ئېيتىشــىمىزنى بىلەلـــمەيۋاتىمىز ،بــۇ ئــاز بولســىمۇ بىزنىــڭ كۆڭلىمىــز-
دەپ ،ئېلىــپ كەلگــەن ھەدىيەلىرىنــى ئالدىغــا قويۇپتــۇ.
_ بىــر دۆلــەت ئادالــەت ،شــەپقەت ،پاراســەت ۋە ئەقىل-ئىــدراك بىلــەن
ئىــدارە قىلىنىــدۇ .ســىلەرنى پاناھىمغــا ئېلىشــىم ئىنســانلىق بۇرچۇمنــى ئــادا
قىلغانلىقىمدىنــدۇر .ھەدىيەرىــڭالر ئۈچــۈن رەھمــەت!
ھىلىقــى ئادەملــەر پادىشــاھنىڭ بۇ ســۆزلىرىنى ئــاڭالپ ،بىر-بىرىگە مەنىلىك
قارىشــىپ قويۇپ ،ھەشــقالال ئېيتىشــقىنىچە ئوردىدىن چىقىــپ كىتىپتۇ.
ئارىدىــن بىــر قانچە يىــل ئۆتۈپتۇ .پادىشــاھنىڭ ئالدىغا ئىلىــپ كېلىنىدىغان
ســوۋغاتالرمۇ شــۇ تەرىقىدە داۋاملىشپتۇ.
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پادىشــاھنىڭ ســەل بىخۇدلىشــىپ قالغانلىقىنــى ســەزگەن ھىلىقــى ئادەملــەر
بىــر كۈنــى پادىشــاھنىڭ ھوزۇرىغــا يەنــە كەپتــۇ ۋە ئارىدىكــى قىســىق كــۆز،
چاشــقان بــۇرۇت بىــرى:
كەمىنــە قۇللىرىنىــڭ اليىقىــدا بولمىســىمۇ يەنــە ئاددىيغىنــە بىــر ســوۋغىمىزبــار ئىــدى ،ئالىيلىــرى بــۇ ئەرزىمــەس ھەدىيىمىزنــى قوبــۇل قىلغايــا-دەپ،
ئۆزلىــرى ئېلىــپ كەلگــەن قىممــەت باھالىــق تاۋار-دۇردۇنالرنــى ســوۋغا قىپتــۇ.
بۇنىڭدىــن ناھايىتــى مىننەتــدار بولغــان پادىشــاھمۇ ئۇالرغــا اليىقىــدا ئىلتىپــات
قىپتــۇ.
بــۇ ئىشــاردىن ســەل غەلىتىلىــك ھىــس قىلغــان ۋەزىرلــەر بىــر نەرســە
دىمەكچــى بولغــان بولســىمۇ ،ســۆز ئېچىشــقا جۈرئــەت قىاللماپتــۇ.
ئەســلىدە بــۇ قوشــنا مەملىكەتتىكــى پادىشــاھنىڭ كەڭــرى كەتكــەن ئاشــۇ
مۇنبــەت تۇپراقالرنــى ئۆزىنىــڭ زىمىنىغــا قۇشــۇۋېلىش ئۈچــۈن ئىشــلەتكەن
ھىيلىســى بولــۇپ ،ئــۇرۇش باشــلىنىپ قالســا ئىچىدىــن ماسلىشــىپ ھۇجۇمغــا
ئۆتــۈش ئۈچــۈن تەييارلىغــان ئەســكەرلىرىنى ،نامراتلىقتىــن جېنىنــى باقالـــماي
قالغــان «بىچــارە» ســىياقىغا كىرگــۈزۈپ ئەۋەتكەنىكــەن.
بىــر كۈنــى ئــوردا مۇھاپىزەتچىســى ئاالقىزادىلىكتىــن چىرايــى تاتارغــان
ھالــدا قوشــنا مەملىكەتتىكــى پادىشــاھنىڭ تۈمــەن مىڭلىغــان قوشــۇن بىلــەن
شــەھەرگە قــاراپ كېلىۋاتقانلىقىنــى مەلــۇم
قىپتــۇ.
پادىشــاھ نىمىــش بولغانلىقىنــى
ئاڭقىرالـــماي ھاڭ-تــاڭ قالغىنىچــە تۇرۇپــا
قاپتــۇ .ۋەزىرلــەر شــۇندىال گۇمانىنىــڭ
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توغــرا ئىكەنلىكىنــى ،پاناھلىــق تىلــەپ كەلگەنلەرنىــڭ ئەســلىدە دۈشــمەن
ئەســكەرلىرى ئىكەنلىكىنــى جەزىملەشــتۈرۈپتۇ-دە ،ئازراقــا كېچىكســە پۈتــۈن
شــەھەر قولدىــن كېتىدىغانلىقىنــى ئېيتىــپ ئاگاھالندۇرۇپتــۇ.
دۈشــمەن شــەھەر ســېپىلىنى مۇھاســىرىگە ئاپتــۇ ۋە شــەھەرگە كىرمەكچــى
بولــۇپ ھۇجۇمغــا ئۆتۈپتــۇ .جەڭ شــۇ تەرىقىــدە تولىمــۇ شــىددەتلىك داۋام قىپتۇ.
جــەڭ مۇشــۇ پېتــى كېتىۋەرســە ،ئۆزلىرىنىــڭ بەرداشــلىق بېرەلمەيدىغانلىقىنــى

ھىــس قىلغــان پادىشــاھ ،ئــوڭ قــول ۋەزىرىنــى ســېپىلنىڭ يــەر ئاســتى يــول
ئارقىلىــق ســىرتقا چىقىــپ ،قوشــنا مەملىكەتلەرنىــڭ پادىشــاھلىرىدىن يــاردەم
ســوراش ئۈچــۈن بىــر قانچــە مىــڭ كىشــى بىلــەن يولغــا ســاپتۇ.
ۋەزىــر ناھايىتــى تىزلىــك بىلــەن كېچە-كۈنــدۈز يــول يــۈرۈپ ئاخىــرى قوشــنا
مەملىكەتكــە كەپتــۇ .ئەممــا «ئاپــەت كەلســە قــوش كەپتــۇ» دېگەنــدەك يولــدا
كەلگۈچــە ،نۇرغــۇن كىشــىلەر ئاچلىــق ۋە كېســەللىك ســەۋەبىدىن ئۆلــۈپ
كېتىپتــۇ.
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ۋەزىــر بارغانلىكــى مەملىكەتنىــڭ پادىشــاھلىرىدىن ئۆزلىرىگــە يــاردەم
قىلىشــنى ،ئــۇ يەردىكــى كىشــىلەرنىڭ ئىنتايىــن قىيىــن ئەھۋالــدا قالغانلىقىنــى
ئىيتىپتــۇ .لىكىــن بۇرۇندىنــا مۇناســىۋىتى ياخشــى بولغــان ئىتتىپاقــداش
دۆلەتلەرمــۇ ئېغىزىــدا ماقــۇل دەپ قويغــان بىلــەن ھېچكىــم ياردەمگــە قوشــۇن
ئەۋەتمەپتۇ.
ئارىدىــن ئــۇزۇن يىلــار ئۆتــۈپ ۋەزىرمــۇ
بــەكال قېرىــپ كېتىپتــۇ ھەمــدە ۋەتىنىدىكــى
كىشــىلەرنىڭ ھىــچ بىرىدىــن خــەۋەر ئااللماپتــۇ.
ھەممەيلــەن ئــۆز ئانــا ۋەتىنىنــى قاتتىــق ســېغىنىپتۇ
ۋە بــۇ ســېغىنىش ئوتــى بارغانســېرى كۈچىيىشــكە
باشــاپتۇ .ئەممــا ھەممىســى بىر-بىرىگــە تاپا-تەنــە قىلىــش بىلــەن ئــۆز
ئىچىــدە بــەكال پارچىلىنىــپ كېتىپتــۇ.
ۋەزىــر بىــر كۈنــى قۇرئــان ئوقــۇپ ئولتــۇرۇپ« -،ســىلەر دىنــدا
ئىختىــاپ قىلىشــىپ ،پىرقە-پىرقــە بولــۇپ ،ھــەر پىرقــە ئــۆز دىنــى بىلــەن
خوشــاللىنىدىغانالردىن بولمــاڭالر!» دېگــەن يېرىگــە كەلگەنــدە ئۆزىنــى
تۇتالمــاي بــەكال يىغــاپ كېتىپتــۇ .ئەتىســى ۋەتىنىدىــن بىرلىكتــە كەلگــەن
بارلىــق كىشــىلەرنى يىغىــپ ،ئىنتايىــن تەســىرلىك شــەكىلدە خەلىققــە خىتــاپ
قىپتــۇ.
پۈتــۈن خەلــق ئۆزلىرىنىــڭ ئىختىــاپ قىلىشــىپ بــەكال پارچىلىنىــپ
كەتكەنلكىنــى ۋە ياردەمنــى ئىنســانالردىن ئەمــەس ،پەقــەت ئالالھنىــڭ
ئارغامچىســىغا چىــڭ ئېســىلغان ھالــدا ،ئۇنىڭدىنــا ســوراش كېرەكلىكىنــى
تونــۇپ يىتىپتــۇ.
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كىشــىلەر شــۇ كۈندىــن باشــاپ قەتئــى ئىختىــاپ قىلىشــماپتۇ ۋە ئالالھقــا
تەۋەككــۈل قىلغــان ھالــدا ھەممــە بىرلىكتــە ۋەتىنىگــە قايتىــپ ،ھايات-ماماتلىــق
بىــر قىتىملىــق جــەڭ قىلىــش قارارىغــا كەپتــۇ .ۋەزىــر كىشــىلەرنى باشــاپ ئۇزۇن
يولالرنــى بېســىپ مەملىكىتىگــە قايتىپتــۇ .ئــۇ چاغــدا دۇشــمەن ئاللىبــۇرۇن
پادىشــاھنى ئۆلتــۈرۈپ ،خەلقنــى قــۇل قىلىــپ چىدىغۇســىز ئــازاپ ئىچىــدە
قىيناۋاتقــان ئىكــەن.
ۋەزىــر ۋە ئۇنىــڭ ئەگەشــكۈچىلىرى دۈشــمەنگە شــىددەتلىك ئــوت ئېچىپتــۇ.
جــەڭ ئىنتايىــن دەھشــەتلىك ھالــدا  40كېچە-كۈنــدۈز داۋام قىپتــۇ .ئاخىــرى
ۋەزىرنىــڭ لەشــكەرلىرى ئالالھنىــڭ رەھمىتــى بىلــەن ســىپىل دەرۋازىســىنى
پاچاقــاپ تاشــاپتۇ .ئىچىگــە قورقۇنــچ چۈشــكەن دۈشــمەنلەرنىڭ ھەممىســى
جېنىنــى ئىلىــپ قىچىشــقا باشــاپتۇ ۋە كۆپىنچىســى ئۆلتۈرۈلۈپتــۇ.
غەلبــە خۇشــاللىقىغا چۈمگــەن ۋەزىرنىــڭ لەشــكەرلىرى ياڭــراق تەكبىــر
ســادالىرى ئىچىــدە شــەھەر ئىچىگــە كىرىپتــۇ .ھايــات قالغــان تۇققانلىــرى بىلەن
كۆز-ياشــلىرىنى تۇتالمىغــان ھالــدا قۇچاقلىشــىپ كۆرۈشــۈپتۇ.
شــۇنداق قىلىــپ ،ئــۇ مەملىكــەت خەلقلىــرى يەنــە بۇرۇنقىغــا ئوخشــاش

84

كۆ نۈ كمــە
باي-باياشــات ۋە خۇشــاللىق ئىچىــدە ياشــاپتۇ.
-1بــۇ تېكىســتنى قايتا-قايتــا ئويلىنىــڭالر ۋە ئائىلــە ئەزالىرىــڭالر بىلــەن
بــۇ ھىكايــە ھەققىــدە بىــر مۇالھىــزە ئېلىــپ بېرىــڭالر.
«-2ســىلەر دىنــدا ئىختىــاپ قىلىشــىپ ،پىرقە-پىرقــە بولــۇپ ،ھــەر پىرقــە
ئــۆز دىنــى بىلــەن خوشــاللىنىدىغانالردىن بولمــاڭالر!» دېگــەن ئايەتنىــڭ
ئەرەپچىســىنى ئەتراپىڭالردىكــى ئۇســتازالردىن ســوراش ئارقىلىــق ،قايســى
ســۈرىنىڭ قانچىنچــى ئايىتــى ئىكەنلىكىنــى يېزىــپ كېلىــڭالر
 -3ئەســلىدە دۈشــمەن ئەســكەرلىرىنىڭ ھۇجــۇم قىلىــپ كېلىشــتىن بــۇرۇن
پادىشــاھ ۋە ۋەزىرلــەر قانــداق تەدبىرلەرنــى ئېلىشــى كېــرەك ئىــدى؟
 -4نــاۋادا ســىز ئاشــۇ دۆلەتنىــڭ پاىشــاھى بولغــان بولســىڭىز ،ســوۋغا-
ســاالم ئېلىــپ كەلگــەن ھىلىقــى كىشــىلەرگە قانــداق مۇئامىلــە قىلغــان
بوالتتىڭىــز؟
 -5كىشــىلەرنىڭ ئاخىرىــدا دۆلەتنىــڭ قايتىدىــن قولىغــا ئااللىشــىنىڭ
تــۈپ ســەۋەبى نېمــە؟ بىزمــۇ ۋەتەننــى قولىمىزغــا قايتــۇرۇپ ئېلىــش ئۈچــۈن
قانــداق قېلىشــىمىز كېــرەك؟ ســىنىپتا ساۋاقداشــار ئۆزىنىــڭ كۆز  -قارىشــىنى
ســۆزلەپ باقســۇن!
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بۇرۇنقــى زامانــدا بىــر ئورمانلىقنىــڭ چېتىــدە «چىــن تۆمــۈر باتــۇر» ۋە
«مەختۇمســۇال» ئاتلىــق ئاكا-ســىڭىل ياشــايدىكەن .ئاكىســى «چىــن تۆمــۈر
باتــۇر» دائىــم ئوۋغــا چىقىدىكــەن ۋە ھــەر قېتىــم
چىققىنىــدا

يەتتــە كۈنگىچــە قايتىــپ

كىرمەيدىكــەن .مىســران قىلىچــى بېلىدىــن،
ئالغــۇر بۈركۈتــى قولىدىــن ،ئارغىمــاق
ئېتــى ۋە كاپ-كاپ كۈچۈكــى يېنىدىــن
ئايرىلمايدىكــەن .كۈنلەرنىــڭ بىرىــدە
چىــن تۆمــۈر باتــۇر ئوۋغــا چىقىــش ئالدىــدا سىڭلىســى مەختۇمســۇالغا:
_ ســىڭلىم ،نــاۋادا ئــوت ئۆچــۈپ قالســا تۈتــۈن چىققــان ياققــا ئــوت ســوراپ
كېتىــپ قالمــاڭ! -دەپ نەســىھەت قىپتۇ ۋە مىســران قىلىچىنى ئېســىپ ،ئارغىماق
ئېتىغــا مىنىــپ ،كاپ-كاپ كۈچۈكىنــى ئەگەشــتۈرۈپ ،ئالغــۇر بۈركۈتىنــى قولىغــا
قونــدۇرۇپ ئوۋغــا مېڭىپتــۇ.
ئارىدىــن بىر-ئىككــى كــۈن ئۆتكەندىــن كېيىــن ،مەختۇمســۇال
ئېھتىياتســىزلىقتىن ئوتنــى ئۆچــۈرۈپ قويۇپتــۇ .ناھايىتــى قايغــۇرۇپ ئۆگزىگــە
چىقىــپ «ئەمــدى قانــداق قىالرمــەن؟» دەپ يىغــاپ ئولتۇرســا ،يىــراق بىــر
يەردىــن تۈتــۈن كۆرۈنۈپتــۇ.
نېمــە بولســا بولســۇن ،پېشــانەمدىن كــۆرەي-دەپ ئىــس چىققــان تەرەپكــەقــاراپ مېڭىپتــۇ .ئــۇزۇن ماڭغاندىــن كېيىــن مورىدىــن ئىــس چىقىۋاتقــان
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خەلق ئېغىز ئەدەبىياتى

بىرئۆيگــە يېتىــپ كەپتــۇ .قارىغــۇدەك بولســا ،ئــۆي ئىچىــدە بىــر قېــرى مومــاي
ئولتۇرغــۇدەك .مەختۇمســۇال- ،ئەسســاالمۇ ئەلەيكــۇم
دەپ ئۆيگــە كىرىپتــۇ .مومــاي نېمــە ئۈچــۈنكەلگەنلىكىنــى بىلگەندىــن كىيىــن
ئــازراق چــوغ بېرىپتــۇ.
ئــۇ موماي ئەســلىدە يەتتە باشــلىق
يالمــاۋۇز ئىكــەن ،مەختۇمســۇال ئۇنــى
بىلمەپتۇ.
كەچ كىرىشــى بىلەن ھېلىقى يەتتە باشــلىق يالماۋۇز موماي مەختۇمســۇالنىڭ
ئىشــىكى ئالدىغا كېلىپ:
چىن تۆمۈر باتۇر ئۆيىدە بارمۇ؟
ئارغىماق ئېتى ئېغىلدا بارمۇ؟
مىسران قىلىچى قوزۇقتا بارمۇ؟
ئالغۇر بۈركۈتى ئورنىدا بارمۇ؟
كاپ-كاپ كۈچۈكى ئىشىكتە بارمۇ؟
دەپ سوراپتۇ .مەختۇمسۇال مومايغا جاۋابەن:چىن تۆمۈر باتۇر ئۆيىدە يوقتۇر،
ئارغىماق ئېتى ئېغىلدا يوقتۇر،
مىسران قىلىچى قوزۇقتا يوقتۇر،
ئالغۇر بۈركۈتى ئورنىدا يوقتۇر،
كاپ-كاپ كۈچۈكى ئىشىكتە يوقتۇر-
دەپ جــاۋاب بېرىپتــۇ .شــۇنىڭدىن كېيىــن مومــاي يەتتــە باشــلىق يالمــاۋۇز
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ســۈرىتىدە ئۆيگــە كىرىــپ ،مەختۇمســۇالنىڭ ئــۇزۇن چېچىدىــن تورۇســقا ئېســىپ
قويــۇپ ،تاپىنىنــى تېشــىپ قېنىنــى شــوراپتۇ .ئاندىــن مەختۇمســۇالغا:
__ مېنىــڭ بــۇ يەرگــە كەلگەنلىكىمنــى ھېچكىمگــە ئېيتمــا! ئەگــەر
ئېيتىدىغــان بولســاڭ ،مېنىڭدىــن زادى قۇتۇاللمايســەن! __ دەپتــۇ .مەختۇمســۇال
قورققىنىدىــن ھېچنېمــە دېيەلمەپتــۇ .ئەتىســى كــۈن كــەچ بولۇشــى بىلــەن
ھېلىقــى يالمــاۋۇز مومــاي يەنــە كەپتــۇ ،ئىلگىرىكىگــە
ئوخشــاش مەختۇمســۇالنىڭ قېنىنــى شــوراپتۇ.
بــۇ ئەھــۋال بىــر نەچچــە كــۈن داۋاملىشــىپتۇ.
مەختۇمســۇال

كۈندىــن

كۈنگــە

ماغدۇرســىزلىنىپ ،چىرايلىــرى ســارغىيىپ
كېتىپتــۇ.
يەتتىنچــى كۈنــى چىــن تۆمــۈر باتــۇر ئوۋدىــن قايتىــپ كېلىــپ ،ھەيرانلىــق
ئىچىــدە نېمىــش بولغىنىنــى ســوراپتۇ.
مەختۇمســۇال يىغــاپ تــۇرۇپ بولغــان ئىشــارنى ئاكىســىغا بايــان قىپتــۇ.
بۇنــى ئاڭلىغــان چىــن تۆمــۈر باتــۇر ناھايىتــى غەزەپلىنىپتــۇ ۋە مەختۇمســۇالغا
قــاراپ:
جېنىــم ســىڭلىم ،مېنىــڭ كەلگىنىمنــى ھېچكىــم بىلمىســۇن ،مــەنئىشــىكنىڭ كەينىگــە ئــورا كــوالپ مۆكــۈپ ياتىمــەن .ئەگــەر يالمــاۋۇز كېلىــپ
مېنــى سورىســا ،ھــەر كۈنكىــدەك «كەلمىــدى» دەپ جــاۋاب بېرىــڭ __ دەپتــۇ.
چىن تۆمۈر باتۇر دۇبۇلغا ۋە ساۋۇتىنى كىيىپ مۆكۈنۈپ يېتىپتۇ..
يالماۋۇز موماي كېلىپ ،ئىشىكنىڭ ئالدىدا توختاپتۇ.
«چىــن تۆمــۈر باتــۇر» قايتىــپ كەلگــەن ئوخشــىمامدۇ؟ -دەپ ئــازراق گۇمان88

قىلغــان بولســىمۇ بىــر ســوراپ باقماقچــى بولۇپ:
چىن تۆمۈر باتۇر ئۆيىدە بارمۇ؟
ئارغىماق ئېتى ئېغىلدا بارمۇ؟
مىسران قىلىچى قوزۇقتا بارمۇ؟
ئالغۇر بۈركۈتى ئورنىدا بارمۇ؟
كاپ-كاپ كۈچۈكى ئىشىكتە بارمۇ؟
دەپ سوراپتۇ .مەختۇمسۇال:
چىن تۆمۈر باتۇر ئۆيىدە يوقتۇر،
ئارغىماق ئېتى ئېغىلدا يوقتۇر،
مىسران قىلىچى قوزۇقتا يوقتۇر،
ئالغۇر بۈركۈتى ئورنىدا يوقتۇر،
كاپ-كاپ كۈچۈكــى ئىشــىكتە يوقتــۇر-دەپ
جــاۋاب بېرىپتــۇ .مومــاي خاتىرجــەم ھالــدا ئۆيگــە كىرىپتۇ ۋە -ھەي مەختۇمســۇال!
ئــاكاڭ چىــن تۆمــۈر باتــۇر كەلگــەن ئوخشــىمامدۇ؟ ئۆيۈڭــدە ئادەمنىــڭ پۇرىقــى
بارغــۇ؟-دەپ ســوراپتۇ .مەختۇمســۇال تەمكىنلىــك بىلــەن:
ئــاكام تېخــى كەلمىــدى .ئەگــەر كەلگــەن بولســا ئارغىمــاق ئېتــى ئېغىلــدا،مىســران قىلىچــى قوزۇقتــا ،ئالغــۇر بۈركۈتــى ئورنىــدا ،كاپ-كاپ كۈچۈكــى
ئىشــىكتە بولماســمىدى؟ بۈگــۈن ئاكامنىــڭ كىيىملىرىنــى يۇيــۇپ ،ســۈيىنى
ئۆيگــە تۆككەنىدىــم .شــۇنىڭ پۇرىقــى بولســا كېــرەك -.دەپتــۇ.
بــۇ ســۆزنى ئــاڭالپ يالمــاۋۇز مومــاي ئۆيگــە كىرىپتــۇ ۋە ئادىتــى بويىچــە
مەختۇمســۇالنىڭ چېچىدىــن تورۇســقا ئېســىپ ،ئەمدىــا قېنىنــى شــوراي دەپ
تۇرۇشــىغا چىــن تۆمــۈر باتــۇر ئورىدىــن چىقىــپ ،مىســران قىلىچــى بىلــەن بىــر
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ئۇرغانىكــەن ،يالمــاۋۇز موماينىــڭ بىــر بېشــى ئۈزۈلــۈپ چۈشــۈپتۇ .غەزەپلەنگــەن
يالمــاۋۇز مومــاي چىــن تۆمــۈر باتۇرغــا ئېتىلىپتــۇ.
بىــر كېچە-كۈنــدۈز ئېلىشــقاندىن كىيىــن چىــن تۆمــۈر باتــۇر يالماۋۇزنىــڭ
يەنــە بىــر بېشــىنى چېپىــپ تاشــاپتۇ .يالمــاۋۇز مومــاي ئۆيدىــن قېچىــپ
چىقىشــنىڭ ئىالجىنــى تاپالمــاي ،چىــن تۆمۈر باتۇرغا يەنە ئېســىلىپتۇ .ئېلىشــىش
يەنــە بىــر كــۈن داۋام قىپتــۇ .چىــن تۆمــۈر باتــۇر بــۇ قېتىــم يالمــاۋۇز موماينىــڭ
يەنــە بىــر بېشــىنى چېپىــپ چۈشــۈرۈپتۇ .ئــۈچ بېشــىدىن ئايرىلغــان يالمــاۋۇز
تېخىمــۇ غــەزەپ بىلــەن تۇتۇشــۇپتۇ .چىــن تۆمــۈر باتــۇر ئۇنىــڭ تۆتىنچــى
بېشــىنىمۇ تېنىدىــن جــۇدا قىپتــۇ .يالمــاۋۇز مومــاي ئــۇ ياقتىــن بــۇ ياققــا قېچىشــقا
باشــاپتۇ .ئېلىشــىش ناھايىتــى ئــۇزۇن داۋاملىشــىپ ،ئۇنىــڭ بەشــىنچى بېشــىمۇ
چېپىــپ تاشــلىنىپتۇ .يالمــاۋۇز مومــاي
ھالىدىــن كېتىپتــۇ .ئىشــىكتىن قېچىــپ
چىقــاي دېســە مەختۇمســۇال قىلىــچ بىلــەن
چېپىــپ چىقارماپتــۇ .ئاخىــر چىــن تۆمــۈر
باتــۇر يالمــاۋۇز موماينىــڭ ئالتىنچــى
بېشــىنىمۇ چېپىــپ چۈشــۈرۈپتۇ .ئەمــدى
يالمــاۋۇز موماينىــڭ "يــەل مۈڭگــۈز" دەپ
ئاتىلىدىغــان بىــرال بېشــى قاپتــۇ .ئــۇ
ئامالســىزلىقتىن قۇيۇنغــا ئايلىنىپتــۇ-دە،
ئۇينىــڭ تۈڭلۈكىدىــن چىقىــپ كېتىۋېتىــپ:
 ھــەي مەختۇمســۇال ،خــەپ توختــا! خــەپ توختــا! __ دېگىنىچــە بــەدەرقېچىپتــۇ
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چىــن تۆمــۈر باتــۇر ئارغىمــاق ئېتىغــا مېنىــپ بىــر بېشــى قالغــان يالمــاۋۇز
موماينىــڭ ئارقىســىدىن قوغالپتۇ .مەختۇمســۇال باغالقلىــق كاپ-كاپ كۈچۈكىنى
قويۇۋېتىپتــۇ .چىــن تۆمــۈر باتــۇر يالمــاۋۇز مومايغــا يېتىشــىپتۇ .يالمــاۋۇز مومــاي
نائىــاج يەنــە ئېلىشــىپتۇ.
چېلىشــىش ناھايىتــى ئــۇزۇن داۋام قىپتــۇ ۋە ئاخىــرى چىــن تۆمــۈر
باتــۇر يالماۋۇزنىــڭ ئــەڭ ئاخىرقىســى بولغــان يەتتىنچــى بېشــىنىمۇ كېســىپ
تاشــاپ،ئۆيىگە خوشــال-خورام قايتىــپ كەپتــۇ.

كۆ نۈ كمــە
 -1تېكىســتنى جانلىــق ۋە ھېسســىياتلىق ئوقــۇڭالر .يالمــاۋۇز بىلــەن
مەختۇمســۇالنىڭ ئىيتىشــقان قوشــاقلىرىنى يادلىۋېلىــڭالر
 -2مەختۇمسۇالغا نېمە ئۈچۈن چوغ شۇنچىلىك مۇھىم بولىدۇ؟
" -3يالمــاۋۇز" دېگــەن بــۇ ســۆزنى ئاڭلىغاندىــن كىيىــن كــۆز ئالدىڭىزغا
قانــداق مەنزىــرە كەلدى؟
 -4ئاستى سىزىلغان سۆزلەرنىڭ مەنىسىنى ئىيتىپ بېقىڭالر.
چىن تۆمۈر باتۇر ئۇنىڭ تۆتىنچى بېشىنىمۇ تېنىدىن جۇدا قىپتۇ.
يالماۋۇز ئۇينىڭ تۈڭلۈكىدىن چىقىپ كېتىۋېتىپ:
 ھــەي مەختۇمســۇال ،خــەپ توختــا! خــەپ توختــا! __ دېگىنىچــە بــەدەرقېچىپتــۇ
-5ھىكايىنــى جانلىــق ۋە ھېسســىياتلىق ھالــدا ئەتراپىڭالردىكــى
دوســتۇڭالرغا ســۆزلەپ بېرىــڭالر.

91

بىر بوۋاي بىر موماي بىلەن ئۆتكەن زاماندا،
چەكسىز كەتكەن كۆپكۆك دېڭىز تاماندا.
قىلىپ پاناھ كونىرىغان كەپە ئۆيىنى،
ئالغانىكەن ئوتتۇز ئۈچ يىل بىللە كۈنىنى،
كۈندە بېلىق تۇتار ئىكەن تور تاشالپ بوۋاي.
بىر كۈنى بوۋاي كەڭ دېڭىزغا تورنى تاشلىسا،
ئىلىنىپتۇ چاڭگا ئوخشاش لەشلەر ،قارىسا.
ئىككىنچى رەت تاشالپ باقسا يەنە تورىنى،
سۈزۈۋاپتۇ بىرنەچچە تال دېڭىز چۆپىنى.
ئۈچۈنچى رەت بوۋاي تورنى تاشالپتۇ يىراق،
چۈشۈپتۇ بىر بېلىق شۇئان تورىغا ،بىراق...
ئادەتتىكى بېلىق ئەمەس ،ئالتۇن بېلىقمىش:
ئادەم كەبى زۇۋان سۈرۈپ يېلىنغان ئىمىش:
«قۇيۇۋەتسەڭ بوۋا ،ئەگەر دېڭىزغا مېنى،
ئوبدان رازى قىالر ئىدىم ھەق بېرىپ سېنى.
بوالر ئىدى ئالدىڭغا نەق خالىغان نەرسەڭ،
رەھىم قىلىپ تىنىمگىال ئەركىنلىك بەرسەڭ»...
دەپتۇ بوۋاي ھەيران بولۇپ قورقۇنچ ئىچىدە:
«ئوتتۇز ئۈچ يىل بېلىق تۇتۇپ مۇشۇ كەمگىچە،
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ئاڭلىمىغان بېلىق زۇۋان سۈرەلەيدۇ دەپ،
ئۇقالمىدىم ئۆزگىچىغۇ بۇ بېلىق ئەجەپ»...
بوۋاي ئۇنى كەچ دېڭىزغا قويۇپ بېرىپتۇ،
چىن كۆڭلىدىن ئىككى ئېغىز سۆزمۇ قىلىپتۇ:
«ھەققىڭ ماڭا كېرەك ئەمەس ،ئەي ئالتۇن بېلىق،
تەڭرى ساقالر ،كەڭ دېڭىزدا ئال ئەركىن تېنىق!»
قايتىپ كېلىپ كەپىسىگە بوۋاي شۇ ھامان،
مومىيىغا دەپتۇ شۇنداق بولغانچە ھەيران:
«قارا موماي ،تۇتتۇم بۈگۈن بىر ئالتۇن بېلىق،
سۆزلەيدىكەن ئادەم كەبى ئاجايىپ ئېنىق.
قويىۋەتكىن دېڭىزغا دەپ يالۋۇردى ماڭا،
دەيدۇ تېخى« :خالىغاننى بېرىمەن ساڭا!»
ئويالپ كۆرۈپ ،بىچارىدىن ئالماستىن ھېچ نەپ،
قويىۋەتتىم كەڭ دېڭىزغا ،كۈنۈڭنى ئال دەپ.
تېرىكىپتۇ موماي شۇئان بۇ گەپنى ئاڭالپ،
نۇقۇپ تۇرۇپ بوۋىيىنى تىلالپتۇ قارغاپ:
«نېمە دېگەن ھاماقەتسەن ،قاپاقباش ساراڭ،
بولماسمىدى ھېچ بولمىسا بىر تەڭنە ئالساڭ!
قارىمامسەن تەڭنىمىزگە ،كەتتى يېرىلىپ،
ئالغىن سوراپ يىڭى تەڭنە ،يۈگۈر تىز بېرىپ!»
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شۇنىڭ بىلەن ،يول ئاپتۇ ئۇ كەڭ دېڭىز تامان،
تۇرغانمىش دېڭىز ئاستا چايقىلىپ ھەريان.
«ئالتۇن بېلىق!» دەپ توۋالپتۇ بوۋاي ۋارقىراپ،
ئالتۇن بېلىق كەپتۇ ئۈزۈپ ئۇنىڭغا قاراپ:
«ئېيتقىن بوۋا ،بوپقالدىمۇ بىر نېمە الزىم؟»
دەپتۇ بوۋاي ئاڭا قاراپ قىلىپ بىر تەزىم:
«رەھىم قىلغىن ،ئالتۇن بېلىق ،چۈشتى ھاجىتىم،
موماينىڭ تىل-قارغىشىدىن پۈتتى تاقىتىم.
يېڭى تەڭنە كېرەك دەپ ئۇ بەرمىدى ئارام،
ئەسلىدىكى تەڭنىمىزمۇ تۈگەشكەن تامام».
ئالتۇن بېلىق دەپتۇ« :بوۋا ،ساقلىغاي تەڭرى،
بېرىۋەرگىن ،يېڭى تەڭنە تەق بوالر ئەمدى»...
قايتىپ كەلسە مومىيىنىڭ يېنىغا بوۋاي،
تۇرغۇدەكمىش يېڭى تەڭنە دېگەندەك ،ئايھاي!
بىراق ،موماي تېخىمۇ بەك تىلالپتۇ قارغاپ:
«ۋاي ھاماقەت ،ساراڭ بولۇپ قالدىڭمۇ شۇ تاپ!
قاراپ تۇرۇپ ئارانال بىر تەڭنە ئالدىڭمۇ،
خېلى پۇلغا يارامدىكىن بۇ دەپ قالدىڭمۇ؟
ئارقاڭغا يان ،قاپاقباش چال ،يېڭى ئۆي الزىم،
ماڭ ،ئۆي سورا ،قىلىپ ئالتۇن بېلىققا تەزىم!»
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شۇنىڭ بىلەن ،يول ئاپتۇ ئۇ كەڭ دېڭىز تامان،
(تۇرغانمىش دېڭىز سۈيى داۋالغۇپ ھەريان).
«ئالتۇن بېلىق!» دەپ توۋالپتۇ بوۋاي ۋارقىراپ،
ئالتۇن بېلىق كەپتۇ ئۈزۈپ ئۇنىڭغا قاراپ:
«ئېيتقىن بوۋا ،بوپقالدىمۇ بىر نېمە الزىم؟»
دەپتۇ بوۋاي ئاڭا قاراپ قىلىپ بىر تەزىم:
«رەھىم قىلغىن ،ئالتۇن بېلىق ،چۈشتى ھاجىتىم،
موماينىڭ تىل-قارغىشىدىن پۈتتى تاقىتىم.
كوت-كوت موماي پەقەت ئارام بەرمىدى ماڭا،
بىر يېڭى ئۆي الزىم بولۇپ قالغانمىش ئاڭا».
ئالتۇن بېلىق دەپتۇ« :بوۋا ،ساقلىغاي تەڭرى،
قايغۇرمىغىن ،يېڭى ئۆيمۇ بولغۇسى ئەمدى»...
بوۋاي ئاستا يول ئېلىپتۇ كەپىسى تامان،
كەلسە يوقمىش كەپىسى ھېچ ،بولۇپتۇ ھەيران.
تۇرغۇدەكمىش كەڭ-ئازادە يېڭى ئۆي ھەيۋەت،
پۈتكەنمىش مورىسىمۇ خىش بىلەن پەقەت.
ياسالغانمىش دەرۋازىسى كاشتان تىلىنىپ،
دېرىزىدە ئولتۇرارمىش موماي كېرىلىپ.
تىللىغىلى تۇرغانمىش ئاغزىنى بۇزۇپ:
«ئارانال بىر ئۆي ئالدىڭمۇ ،ئەي كالۋا بوۋاي،
ئالتۇن بېلىق يېنىغا چاپ ،بېزىرىپ تۇرماي!
بولغۇم يوقتى ئاددىي خوتۇن ،ئېيت قىلىپ تەزىم،
مەرتىۋىلىك ئېسىل خانىم بولۇشۇم الزىم!»
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شۇنىڭ بىلەن ،يول ئاپتۇ ئۇ كەڭ دېڭىز تامان،
(كۆپكۆك دېڭىز دولقۇنلىنىپ تۇرغانمىش ھەريان).
«ئالتۇن بېلىق!» دەپ توۋالپتۇ بوۋاي ۋارقىراپ،
ئالتۇن بېلىق كەپتۇ ئۈزۈپ ئۇنىڭغا قاراپ:
«ئېيتقىن بوۋا ،بوپقالدىمۇ بىر نېمە الزىم؟»
دەپتۇ بوۋاي ئاڭا قاراپ قىلىپ بىر تەزىم:
«رەھىم قىلغىن ،ئالتۇن بېلىق ،كەلدىم يېنىڭغا،
مومىيىمنىڭ چالۋاقىشى تەگدى جېنىمغا.
ئاددىي خوتۇن بولمايمەن دەپ بەرمىدى ئارام،
كېلەر ئىمىش ئېسىل خانىم بولغۇسى ھامان»،
ئالتۇن بېلىق دەپتۇ« :بوۋا ،غەم قىلما ئەمدى،
بېرىۋەرگىن پاناھىدا ساقلىغاي تەڭرى».
بوۋاي ئاستا ئۆيى تامان بولۇپتۇ راۋان،
كەلسە ئۇندا تۇرغۇدەكمىش ھەيۋەت بىر ئايۋان.
پەلەمپەيدە تۇرغۇدەكممىش موماي گىدىيىپ،
كۆركەم يۇلغۇن تېرىسىدىن كەمزۇلنى كىيىپ.
بېشىغا زەر بېسىلغان زەنجىر ئاسقانمىش،
بوينىغىمۇ مەرۋايىتتىن رومال ئارتقانمىش،
قوللىرىدا پارقىرارمەش ياقۇت كۆز ئۈزۈك.
پۇتلىرىدا غىچىرالرمىش قىپقىزىل ئۆتۈك،
نۇرغۇن ئىشچان چاكارلىرى تۇرارمىش «خوپ!» دەپ،
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موماي سۆرەپ چاچلىرىدىن ئۇرارمىش ھە دەپ.
دەپتۇ بوۋاي« :قانداق ئەھۋال ،ئىززەتلىك ئايىم،
مەمنۇن بولۇپ شاد يۈرەرسىز ئەمدىغۇ دائىم؟»
چالۋاقاپتۇ موماي ئاڭا« :يوقال يىراق!» دەپ،
ئەۋەتىپتۇ ئاتخانىغا « :ئات-ئۇالغ باق!» دەپ.
ئۆتۈپتىمىش ھەپتە شۇنداق ھەپتە كەينىدىن،
ئېشىپتۇمىش موماي يەنە بەكمۇ ھەددىدىن.
دەپتۇ قوغالپ بوۋاينى ئۇ« :دېڭىزغا بېرىپ،
ئېيتقىن ئالتۇن بېلىققا سەن تەزىم قىلىپ،
ئېسىل خانىم بۇلۇشنىمۇ تارتمىدى كۆڭلۈم،
كەلدى ئەركىن يايرايدىغان پادىشاھ بولغۇم!»
«ئازدىڭمۇ يا ئەقلىڭدىن؟  -دەپ چۆچۈپتۇ بوۋاي- ،

سۆز-ھەركىتىڭ پادىشاھقا قانداق ئوخشىغاي؟
بۇنداق قىلساڭ مازاق قىالر پۈتكۈل ئەل سېنى،
ئالتۇن بېلىق ئالدىغا بار ،دېمىگىن مېنى».
بۇنى ئاڭالپ موماي بەكمۇ قايناپ كېتىپتۇ،
بوۋىيىنىڭ كاچىتىغا بىرنى سېلىپتۇ:
«تۇرسام ئېسىلزادە خانىم ،قاپاقباش قېرى،
ماڭا جاۋاپ ياندۇرغىدەك بولدۇڭمۇ تېخى!
ياخشىلىقچە دېڭىز بويىغا ،ساراڭ،
ئەۋەتىمەن زورلۇق بىلەن ،ئۆزۈڭ بارمىساڭ!»
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كەلسە بوۋاي چەكسىز دېڭىز بويىغا ئاستا،
(تۇرار ئىمىش دېڭىز سۈيى كۆرۈنۈپ قارا).
«ئالتۇن بېلىق!» دەپ توۋالپتۇ بوۋاي ۋارقىراپ،
ئالتۇن بېلىق كەپتۇ ئۈزۈپ ئۇنىڭغا قاراپ:
«ئېيتقىن بوۋا ،بوپقالدىمۇ بىر نېمە الزىم؟»
دەپتۇ بوۋاي ئاڭا قاراپ قىلىپ بىر تەزىم:
«رەھىم قىلغىن ،ئالتۇن بېلىق ،بېشىمدا كۈلپەت،
غوۋغا قىلىپ موماي ئارام بەرمىدى پەقەت.
خالىماستىن ئەمدى ئېسىل خانىم بۇلۇشنى،
ئارزۇالرمىش خاقان بولۇپ تەخىتتە ئولتۇرۇشنى».

ئالتۇن بېلىق دەپتۇ« :بوۋا ،ساقلىغاي تەڭرى،
ئازاپالنما ،خانمۇ بوالر مومىيىڭ ئەمدى!»
ھەسرەت بىلەن كەلسە بوۋاي ئۆيىگە ئاستا،
تۇرغۇدەكمىش ھەشەمەتلىك كاتتا بىر ئوردا.
ئولتۇرغانمىش تەخىتتە موماي پادىشاھ بولۇپ،
باش ئىگەرمىش بايالر ئىككى تەرەپتە تۇرۇپ.
سۇنار ئىمىش قۇيۇپ شېرىن مەيلەرنى جامغا،
زورالر ئىمىش نازۇ  -نېئمەت ،ئېسىل تائامغا.
تۇرارمىش ياساۋۇلالر تىزىلىپ رەت-رەت،
قوللىرىدا ئايپالتىالر چاقنارمىش ھەيۋەت.
بۇنى كۆرۈپ بوۋاي بەكمۇ قورقۇپ كەتكەنمىش،
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تەزىم قىلىپ مومىيىغا شۇنداق دىگەنمىش:
«سەلتەنەتلىك پادىشاھىم ،قانداق ھالىڭىز؟
مەمنۇن بولۇپ سۆيۈنگەندۇ بەلكىم جانىڭىز؟»
موماي ھەتتا كۆز قىرىنى سالماي ئۇ تامان،
«بۇنى يىراققا قوغالڭالر!» دەپ بېرىپتۇ پەرمان.
كەپتۇ ۋەزىر ،ئاقسۆڭەكلەر بىردەك ئېتىلىپ،
تۇتۇپ بوۋاي شىللىسىدىن سىرتقا ئىتتىرىپ.
دەرۋازىدىن ياساۋۇلالر دۆشكەللەپ – ئۇرۇپ،
چانىغىلى تاس قېلىپتۇ پالتا ئوينىتىپ.
زاڭلىق قىلىپ كۈلۈشۈپتۇ بوۋايغا قاراپ:
«خوپ بولدىمۇ ئەخمەق قېرى؟ ئۆز ھۇشۇڭنى تاپ.

ئازراق ساۋاق بېرىپ قويدۇق بۈگۈن بىز ساڭا،
يۈرگىن سىڭگەن نېنىڭنى يەپ ،ئالجىماي يانا!»

ئۆتۈپتىمىش ھەپتىلەرنىڭ كەينىدن ھەپتە،
ئېشىپتىمىش ھەددىدىن بەك موماي تەخىتتە.
ئەۋەتكەنمىش ۋەزىرىنى ئېرىمنى تاپ دەپ،
كەلگەنمىش ۋەزىر شۇئان بوۋاينى ھەيدەپ.
دەپتۇ موماي« :قىلغىن ئالتۇن بېلىققا تەزىم،
ياندى رايىم ئەركىن خاقان بولۇشتىن رايىم.
بولغۇم كەلدى دېڭىزغىمۇ پادىشاھ-خاقان،
قىلىپ ئۇنىڭ قۇچىقىنى ئۆزۈمگە ماكان.
ئالتۇن بېلىق خىزمىتىمدە بولسۇن ھەركۈنى،
نېمە دېسەم بەجا قىلىپ تۇرسۇن ئۇ شۇنى!»
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بوۋاي جاۋاپ ياندۇرۇشقا قىاللماي جۈرئەت،
قىاللماي ھەم مومىيىنىڭ بۇيرۇقىنى رەت.
ماڭغانمىش قاراپ يەنە كۆك دېڭىز تامان،
ھۆركىرەرمىش ئۇندا تىنماي قارا جۇت بوران.
ئۆركەشلەرمىش غەزەپ بىلەن دېڭىز دولقۇنى،
ئاڭلىنارمىش يىراقالرغا شىددەت شاۋقۇنى.
«ئالتۇن بېلىق!» دەپ توۋالپتۇ بوۋاي ۋارقىراپ،
ئالتۇن بېلىق كەپتۇ ئۈزۈپ ئۇنىڭغا قاراپ:
«ئېيتقىن بوۋا ،بوپقالدىمۇ بىر نېمە الزىم؟»
دەپتۇ بوۋاي ئاڭا قاراپ قىلىپ بىر تەزىم:
«رەھىم قىلغىن ،ئالتۇن بېلىق ،مەن بىر بىچارە،
قارغىش تەككۈر مومىيىمغا نە قىالي چارە؟
يەر يۈزىگە شاھ بولۇشتىن يانغانمىش رايى،
بوالرمىش ئەمدى چەكسىز دېڭىزنىڭ شاھى.
قىلىپ ئۇنىڭ قۇچىقىنى ئۆزىگە ماكان،
سېلىپ بىزنى خىزمىتىگە سۈرەرمىش دەۋران»...
الم-جىم دېمەي ئالتۇن بېلىق سۇنى بىر چايقاپ،
يول ئېلىپتۇ چوڭقۇر دېڭىز تەكتىگە قاراپ.
جاۋاپ كۈتۈپ بوۋاي خېلى ساقالپتۇ ئۇزاق،
ئالتۇن بېلىق چىقىپ جاۋاپ بەرمەپتۇ بىراق.
ئىالجىسىز كەلسە يېنىپ ئۆيىگە بوۋاي،
ئولتۇرارمىش بوسۇغىدا موماي شۈمشىيىپ.
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تۇرارمىش ئۆز پېتى كونا كەپىسى،
ئىشىك ئالدىدا بۇرۇنقى شۇ پۇچۇق تەڭنىسى.

كۆ نۈ كمــە
-1تېكىستنى تەپسىلى ئوقۇڭالر ۋە ئۆزۈڭالرغا تەسىر قىلغان بۆلەكلىرىنى
دەپتىرىڭالرغا كۆچۈرۈپ يېزىپ بېقىڭالر.
 -2تېكىستنى بۆلەكلەرگە بۆلۈپ بېقىڭالر ،تېكىست چوڭ جەھەتتىن قانچە
بۆلەككە بۆلۈنگەن؟
-3چۆچەكنى ئۆز ئېغىز تىلىڭالرغا ئايالندۇرۇپ يېزىپ بېقىڭالر.
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تولىمــۇ تەقــۋادار بىــر كىشــى باركــەن .يۇرتىدىكــى نۇرغــۇن كىشــىلەرنىڭ
بىــر تــۈپ دەرەخكــە چوقۇنىدىغانلىقىنــى بېلىــپ ئاچچىقىغــا پايلىمــاي ،ئــاي
پالتىســىنى ئېلىــپ ئــۇ دەرەخنــى كېســىۋەتمەكچى بوپتــۇ .ئــۇ كىشــى دەرەخنىــڭ
قېشــىغا كېلىــپ تۇرۇشــىغا بىــر ئالۋاســتى ئۇنــى توســۇۋېلىپ ۋارقىراپتــۇ.
ھەي ،توختا! نېمىدەپ بۇ دەرەخنى كېسىسەن؟بــۇ دەرەخنىــڭ ســەۋەبىدىن نۇرغــۇن ئادەملــەر شــېرىك ئەقىــدە بىلــەنئېزىــپ كېتىۋاتىــدۇ -.دەپتــۇ ھېلىقــى تەقــۋادار كىشــى.
 -سېنىڭ نېمە كارىڭ؟ ئۇالر ئالدانسا ئالدىنىۋەرمىسۇنمۇ؟ھەرگىــز بولمايــدۇ ،مېنىــڭ ئۇالرنــى توغــرا يولغــا يېتەكلــەش مەجبۇرىيىتىــمبــار.
ســەن كىشــىلەرنى ئىختىيارىغــا قويغىــن،ئــۇالر نېمە قىلغۇســى كەلســە شــۇنى قىلســۇن.
بــۇ دېگــەن ئازغــۇن ئېتىقــاد تۇرســا،قانداقمــۇ ئىختىيارىغــا قويغىلــى بولســۇن؟
ئۇالر ماڭا ئەگەشسۇن دېمەكچىمۇسەن؟
يــاق ،ئــۇالر ئالالھقــا ۋە ئالالھنىــڭئەلچىســىگە

ئەگەشســۇن

دىمەكچــى.

مەنــا بولىدىكەنمــەن ،بــۇ دەرەخنــىھەرگىــز

كەســتۈرمەيمەن.
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بۇ دەرەخنى كەسكىنىم كەسكەن.شــۇنداق قىلىــپ ،ئالۋاســتى تەقــۋادار كىشــىنىڭ بوينىدىــن ،تەقــۋادار كىشــى
ئالۋاســتىنىڭ مۈڭگۈزىدىــن تۇتۇۋېلىــپ قاتتىــق ئېلىشــىپتۇ.
نوچىلىقىمنــى ئەمــدى بىلگەنســەن؟-دەپتۇ تەقــۋادار كىشــى يــەردە ياتقــانئالۋاســتىغا.
مېنــى قويىــۋەت ،نېمــە قىلغــوڭ كەلســە شــۇنى قىلغىــن!-دەپتۇ ئالۋاستى.
تەقــۋادار كىشــى ئالۋاســتىنى قويىۋېتىپتــۇ .ئېلىشــىپ
ھالىدىــن كەتكــەن كىشــى دەرەخ كېسىشــكە ماجالــى
يەتمــەي ،خىلۋەتتىكــى تۇرالغۇســىغا قايتىــپ ،بىــر كېچــە
ئــارام ئاپتــۇ.
ئەتىســى ئــۇ يەنــە ئــاي پالتىســىنى كۆتۈرگىنىچــە دەرەخ كەســكىلى
مېڭىپتــۇ .توســاتتىن ھېلىقــى ئالۋاســتى يەنــە پەيــدا بوپتــۇ.
يەنە دەرەخ كەسكىلى كەلدىڭمۇ؟ -دەپ ۋارقىراپتۇ ئۇ.بۇ دەرەخنى كەسكىنىم كەسكەن.بۈگۈنمۇ مېنى يېڭىۋالىمەن دەپ قالدىڭمۇ؟ســەن يىڭىلگىنىڭگــە تــەن بەرگەنگــە قــەدەر ســەن بىلــەن ئېلىشىشــقاتەييارمــەن.
قېنى ،نوچىلىقىڭنى بىر كۆرەي.ئالۋاســتى تەقــۋادار كىشــىنىڭ بوينىدىــن ،تەقــۋادار كىشــى ئالۋاســتىنىڭمۈڭگۈزىدىــن تۇتۇۋېلىــپ ،يەنــە قاتتىــق ئېلىشــىپتۇ .بــۇ قېتىممــۇ ئالۋاســتى
يېڭىلىــپ قاپتــۇ.
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يەنە دەيدىغىنىڭ بارمۇ؟-دەپتۇ تەقۋادار كىشى.مېنــى قويىــۋەت ،نېمــە قىلغــۇڭ كەلســە شــۇنى قىلغىن!-دەپتــۇ ئالۋاســتىئارانــا.
قاتتىــق چارچــاپ كەتكــەن ھىلىقــى كىشــى ئالۋاســتىنى يەنــە قويۇۋېتىپتــۇ-
دە ،تۇرالغۇســىغا قايتىــپ بىــر كېچــە ئوبــدان ئــارام ئېلىــپ ئاندىــن كەســمەكچى
بوپتــۇ .تــاڭ سۈزۈلۈشــى بىلــەن ئــاي پالتىســىنى كۆتــۈرۈپ يەنە دەرەخ كەســكىلى
مېڭىپتــۇ .بــۇ قېتىممــۇ ئالۋاســتى ئۇنــى
توســۇۋاپتۇ:
ھــەي ،ســەن تېخىچــە نىيىتىڭدىــنيا نمىد ىڭمــۇ ؟
يــاق ،مــەن بــۇ ئاپەتنىــڭ مەنبەســىنىچوقــۇم يىلتىزىدىــن قومــۇرۇپ تاشــايمەن.
مــەن ســىنىڭ شــۇنداق قىلىشــىڭغا قــاراپتۇرارمەنمــۇ؟
يەنــە كــۈچ سىنىشــىپ باققــۇڭ بولســا مــەن
تەييــار جۇمــۇ!
بــۇ چاغــدا ئالۋاســتى- ،بــۇ ئــادەم بىلــەن كــۈچ سىناشســام يېڭەلىشــىم تــەس.
چۈنكــى ،ھېچكىممــۇ ئېتىقــاد ۋە غايــە ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىدىغــان ئادەمــدەك
كۈچلــۈك ۋە قۇدرەتلىــك بولمايــدۇ .قارىغانــدا ،بــۇ ئادەمنــى يېڭىشــنىڭ بىردىنبىر
ئۇســۇلى ھىيلە-نەيــرەڭ بولســا كېــرەك ،دېگەنلەرنــى ئويالپتــۇ .شــۇنىڭ بىلــەن
ئــۇ دەررۇ چىرايىغــا كۈلكــە يۈگۈرۈتــۈپ يالغاندىــن مۇنــداق دەپتــۇ:
ســېنىڭ دەرەخ كىسىشــكە نېمىشــقا شــۇنچە قارشــى تۇرىدىغانلىقىمنــى104

بىلەمســەن؟ مــەن ســىنى ئويــاپ ،ســاڭا ياخشــى بولســۇن دەپ ،شــۇنداق
قىلغــان! ئەگــەر ســەن بــۇ دەرەخنــى كېسىۋەتســەڭ ،بــۇ دەرەخكــە چوقۇنىدىغانالر
ســەندىن نەپرەتلىنىــپ ،ســاڭا قارشــى چىقىــدۇ .ئۆزۈڭگــە ئىــش تېپىۋىلىــپ نېمە
قىلىســەن؟ بولــدى ،دەرەخنــى كەســمەيال قــوي ،مــەن ســاڭا كۈندە ئىككــى ئالتۇن
تەڭگــە بېــرەي ،شــۇنىڭ بىلــەن كېيىنكــى كۈنلىرىڭنــى ئارامخــۇدا ئۆتكــۈز.
ئىككى ئالتۇن تەڭگە؟شــۇنداق ،ھــەر كۈنــى ياســتۇقۇڭنىڭئاســتىدا ئىككــى ئالتــۇن تەڭگــە كۆرىســەن.
بۇنىڭغــا كىــم كېپىــل بولىــدۇ؟ -دەپتــۇھېلىقــى كىشــى بېشــىنى تــۆۋەن ســېلىپ بىــر
ھــازا ئويالنغاندىــن كىيىــن.
مەن كېپىل بولىمەن ،قەسەم قىالي.بولىدۇ ،سېنى بىر سىناپ كۆرەي.گېپىم گەپ.ئالۋاســتى قولىنــى ھىلىقــى كىشــىگە
ئۇزىتىــپ ،قــول بېرىشــىپتۇ .ئانــدى ئــۇ كىشــى
ئۆيىگــە قايتىپتــۇ .شــۇنىڭدىن باشــاپ ئۇنىــڭ ياســتۇقى ئاســتىدا ھــەر كۈنــى
ئىككــى ئالتــۇن تەڭگــە پەيــدا بوپتــۇ ،بــۇ ئىــش ســاق بىــر ئــاي داۋاملىشــىپتۇ.
بىــر كۈنــى ئەتىگىنــى ئــۇ قولىنــى ياســتۇقنىڭ ئاســتىغا ئۇزاتســا ،ئىككــى ئالتــۇن
تەڭگــە يــوق تۇرغــۇدەك .ئەســلىدە ئالۋاســتى ۋەدىســىدىن يېنىۋالغانىكــەن.
دەرغەزەپكــە كەلگــەن كىشــى ســەكرەپ ئورنىدىــن تۇرۇپ ئــاي پالتىســىنى قولىغا
ئاپتــۇ-دە ،دەرەخ كەســكىلى مېڭىپتــۇ .يېرىــم يولغــا كەلگەنــدە ئالۋاســتى يەنــە
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ئۇنىــڭ ئالدىنــى توســۇۋېلىپ ۋارقىراپتــۇ.
توختا ،نەگە بارىسەن؟دەرەخ كەســكىلى-،دەپتۇ ھېلىقــىتەقــۋادار كىشــى.
-بايلىــق

مەنبەيىڭنــى

ئــۈزۈپ

قويغانلىقىــم ئۈچۈنمۇ؟-دەپتــۇ ئالۋاســتى
مەســخىرە

ئارىــاش.

يــاق ،ئازغۇنلۇققــا باشــايدىغان بــۇ بااليىئاپەتنــى يىلتىزىدىــن قومــۇرۇپتاشــاش ئۈچــۈن.
سەن؟مېنى مازاق قىلۋاتامسەن؟كەچۈرگىن ،سېنىڭ ئىشلىرىڭ تولىمۇ كۈلكىلىك ئىكەن.بــۇ گەپنــى ســەن قىلدىڭ-ھــە! ھــۇ ئالدامچى-،ئــۇ كىشــى شــۇنداقدېگىنىچــە ،ئالۋاســتىغا ئېتىلىــپ بېرىــپ مۈڭگۈزىدىــن تۇتۇۋاپتــۇ ،قانلىــق
ئېلىشــىش يەنــە باشــلىنىپتۇ .بىــراق ،بــۇ قېتىــم ئېلىشار-ئېلىشــمايال ئالۋاســتى
يېڭىۋاپتــۇ.
ســېنىڭ كۈچ-قۇدرىتىــڭ نەگــە كەتتى؟-دەپتــۇ ئالۋاســتى ئــۇ كىشــىنى مازاققىلىپ .
يېڭلگەن كىشى ئاچچىقىدا ئۇنىڭدىن سوراپتۇ:
ئېيتە ئالۋاستى ،سەن قانداق قىلىپ مېنى يېڭىۋالدىڭ؟ئېتىقادىڭنــى دەپ دەرغەزەپكە كەلگەن چېغىڭدا ،ســەن مېنى يېڭىۋالىســەن؛ئــۆز مەنپەئىتىــڭ ئۈچــۈن ئاچچىققــا پايلىمــاي قالغــان چېغىڭــدا ،مــەن ســېنى
يېڭىۋالىمــەن .ســەن ئېتىقــاد ئۈچــۈن كــۈرەش قىلغىنىڭــدا ،مېنــى يېڭىۋالىســەن؛
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ئاپتورى :تەۋفىق ھەكىم (مىسىر) ئۆزگەرتىپ ئېلىندى.

شەخســىي پايدا-مەنپەئىتىــڭ ئۈچــۈن كــۈرەش قىلغــان چېغىڭــدا ،مــەن ســېنى
يېڭىۋالىمــەن- ،دەپ جــاۋاپ بېرىپتــۇ ئالۋاســتى.

كۆ نۈ كمــە
 -1تېكىســتنى جانلىــق ئوقــۇڭالر ،ئاندىــن تېكىســت مەزمۇنىغا بىرلەشــتۈرۈپ
تەســىراتىڭالرنى ســۆزلەپ بېقىڭالر.
 -2تېكىســتتىكى پىرســۇناژالرنىڭ دىئالۇگىنــى بېشــىغا پىرســۇناژالرنىڭ
ئىســمىنى يېزىــپ بېقىــڭالر
 -3ئىككــى ئوقۇغۇچــى بىــر گۇرۇپپــا بولــۇپ ،تېكىســتتىكى ئىككــى
پىرســۇناژنىڭ رولىنــى بىردىــن ئېلىــپ جانلىــق كەيپىيــات بىلــەن دوســكىنىڭ
ئالدىغــا چىقىــپ ئوقــۇپ بېقىــڭالر.
 -4ئالۋاســتىنىڭ "ئېتىقادىڭنــى دەپ دەرغەزەپكــە كەلگــەن چېغىڭــدا ،ســەن
مېنــى يېڭىۋالىســەن؛ ئــۆز مەنپەئىتىــڭ ئۈچــۈن ئاچچىققــا پايلىمــاي قالغــان
چېغىڭــدا ،مــەن ســېنى يېڭىۋالىمەن .ســەن ئېتىقــاد ئۈچۈن كــۈرەش قىلغىنىڭدا،
مېنــى يېڭىۋالىســەن؛ شەخســىي پايــدا -مەنپەئىتىــڭ ئۈچــۈن كــۈرەش قىلغــان
چېغىڭــدا ،مــەن ســېنى يېڭىۋالىمــەن- ،دېگــەن بــۇ ســۆزى توغرىمــۇ؟ بۇنىڭدىــن
ســىلەر بۇنىڭدىــن نېمىنــى ھىــس قىلدىــڭالر؟
-5تېكىســتتە پىرســوناژالرنىڭ روھىــي قىياپىتــى ۋە چىــراي ئىپادىســى
تەســۋېرلەنگەن تېپىــپ ئوقــۇپ ،ئويلىنىــپ بېقىــڭالر ھــەم كۆچۈرۋېلىــڭالر.
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ئۇيغــۇر تىلــى بىلىملىرى

تولدۇرغۇچى
ئەگەشــمە بۆلەكلــەر جۈملىدىكــى رولىغــا قــاراپ تولدۇرغۇچــى ،ئېنىقلىغۇچــى،
ھالــەت دەپ ئــۈچ تۈرگــە بۆلىنىــدۇ.
جۈملىدىكــى ئەگەشــمە بۆلەكلەرنىــڭ بىــرى تولدۇرغۇچىــدۇر .تولدۇرغۇچىالر
جۈملىــدە پېئىلدىــن بولغــان خەۋەرنىــڭ مەنىســىنى تۇلۇقــاپ كېلىدۇ.
مەسىلەن:
 )1ماھىرە ئۆينى تازىلىۋېتىپتۇ.
 )2پەرھات ئاكىسىنى چاقىرىپ كەلسۇن.
 )3مەن تاپشۇرۇقنى ئىشلەپ بولدۇم.
يۇقىرىدىكــى  -1جۈملىدىكــى «ئۆينــى» دېگەن ســۆز «تازىلىۋېتىپتۇ» دىگەن
خەۋەرنىــڭ مەنىســىنى؛  -2جۈملىدىكــى «ئاكىســىنى» دېگــەن ســۆز «كەلســۇن»
دېگــەن خەۋەرنىــڭ مەنىســىنى؛  -3جۈملىدىكــى «تاپشــۇرۇقنى» دېگــەن ســۆز
«ئىشــلەپ بولــدۇم» دېگــەن خەۋەرنىــڭ مەنىســىنى تۇلۇقــاپ تولدۇرغۇچــى
بولــۇپ كەلگــەن .ئەگــەر بــۇ تولدۇرغۇچىالرنــى ئېلىۋەتســەك ،جۈملىلەرنىــڭ
مەزمۇنــى تولــۇق بولمــاي قالىــدۇ-دە ،ئوي-پىكىــر ئېنىــق ئىپادىلەنمەيــدۇ.
ئىســىم خارەكتىرلىك ســۆزلەر (ســۆز بىرىكمىلىرى) چۈشــۈم كېلىش شــەكلىدە
كېلىــپ ،پېئىلدىــن بولغــان خەۋەرگــە باغلىنىــپ كەلســە تولدۇرغۇچــى بولىــدۇ.
تولدۇرغۇچىــار جۈملىــدە پېئىلدىــن بولغــان خەۋەرنىــڭ مەنىســىنى تولۇقــاپ،
ئــۇ خەۋەرلــەر بىلــەن باغلىنىــپ كېلىــدۇ.
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تولدۇرغۇچىنىڭ گىرامماتىكىلىق بەلگىسى «نى» دۇر.
مەسىلەن:
.1مەن خەتنى (نېمىنى؟) قەشقەردىكى ئاكامغا يازدىم.
.2بىز ئوقۇتقۇچىمىزنى (كىمنى؟) ھۆرمەتلەيمىز.
.3مەكتىپىمىز ئىلغارالرنى (كىملەرنى؟) تەقدىرلىدى.
.4سىز ماڭا ھىكايە كىتاپتىن بىرنى (قانچىنى؟) ئېلىپ كېلىڭ.
.5بېلىقالرنىڭ ئون تېلىنى (نەچچىنى؟) ساتتىم.
.6ئۇالر بىزنى (كىمنى؟) ياخشى كۈتۈۋالدى.
.7يېڭى كەلگەنلەرنى (كىملەرنى؟) مېھمانخانىغا ئورۇنالشتۇردۇق.
ئەســكەرتىش :چۈشــۈم كېلىــش قوشۇمچىســى بىلــەن تۈرلىنىــپ كەلگــەن
ســۆزلەرنىڭ قوشۇۇمچىســى بەزىــدە چۈشــۈپ قالىــدۇ .بۇنــداق چاغــدا بــۇ ســۆزلەر
«نېمــە؟» دېگــەن ســۇئالغا جــاۋاپ بولــۇپ كېلىــدۇ .ئەممــا ،بۇ ســۆزلەر ئوخشاشــا
جۈملىــدە تولدۇرغۇچــى بۇلۇۋېرىــدۇ.
مەسىلەن:
 )1ئائىشە كىتاب (نېمە؟) ئوقۇۋاتىدۇ( .ئائىشە كىتاپنى ئوقۇۋاتىدۇ).
 )2بىز كىنو (نېمە؟) كۆردۇق ( .بىز كىنونى كۆردۇق).
 )3مەن تاماق (نېمە؟) ئەتتىم( .مەن تاماقنى ئەتتىم).
 )4سىلەر خەت (نېمە؟) يېزىڭالر( .سىلەر خەتنى يېزىڭالر).

ئىشــلەپ بېقىڭالر
.1مۇشــۇ بۆلەكتــە ئۆگىنىــپ ئۆتكــەن تېكىســتلەر ئىچىدىن بــەش جۈملىنى
كۆچــۈرۈپ يېزىــپ ،ئۇنىڭدىكــى تولدۇرغۇچىالرنىــڭ ئاســتىغا ســىزىڭالر ھــەم
ئۇالرغــا ســۇئال بېرىڭالر.
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.2تۆۋەندىكــى جۈملىلەرنــى ئوقــۇپ ،بــوش ئورۇنغــا تولدۇرغۇچىالرنــى
قويــۇڭالر:
 )1ئايرىلغاننى ئېيىق يەر __________ ،بۆرە (يەر).
 )2بۇ __________ پوچتىخانىغا سېلىۋەتكەن.
 )3ئاپام __________ كىتاپخانىغا ئاپاردى.
 __________ )4بىلەن __________ تونۇيدۇ.
 )5دوست __________ تىلەر ،دۈشمەن __________ (تىلەر).
 )6مەن مۇئەللىمدىن __________ سورىدىم.
 )7ئالىم __________ ئوبدان بىلىۋالدى.
 )8ئاينۇر __________ بەك ئامراق.

ئا سا ســى مە شــىق
 -1ئاستىغا سىزىلغان سۆزلەرنىڭ مەنىسى يېزىپ بېقىڭالر.
 )1بىزگــە كۆرســەتكەن بــۇ ئىلتىپاتلىرىغــا قانــداق رەھمــەت ئېيتىشــىمىزنى
)

بىلەلـــمەيۋاتىمىز( .

 )2ھىلىقــى ئادەملــەر پادىشــاھنىڭ بــۇ ســۆزلىرىنى ئــاڭالپ ،بىر-بىرىگــە
مەنىلىــك قارىشــىپ قويــۇپ ،ھەشــقالال ئېيتىشــقىنىچە ئوردىدىــن چىقىــپ
)

كىتىپتــۇ( .

 )3پادىشــاھ نېمىــش بولغانلىقىنــى ئاڭقىرالـــماي ھاڭ-تــاڭ قالغىنىچــە تۇرۇپال
)

قاپتــۇ( .

 )4مەختۇمســۇال كۈندىــن كۈنگــە ماغدۇرســىزلىنىپ ،چىرايلىــرى ســارغىيىپ
)

كېتىپتــۇ( .

 )5تۇرالغۇســىغا قايتىــپ بىــر كېچــە ئوبدان ئــارام ئېلىپ ئاندىن كەســمەكچى
110

بوپتۇ( .

)

 -2تۆۋەندىكى سوئالالرغا جاۋاپ بېرىڭالر.
 )1ناتونۇش كىشىلەر پادىشاھنىڭ ھوزۇرىغا بارغاندا نېمىلەرنى دېدى؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ )2ناتونۇش كىشىلەر ئەسلىدە نېمە ئادەملەر ئىدى؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ )3يالماۋۇز ئۆيگە كىرىشتىن بۇرۇن نېمىلەرنى سورىدى؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ )4مەختۇمسۇال يالماۋۇزغا نېمە دەپ جاۋاپ بەردى؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ )5تەقــۋادار كىشــى نېمــە ئۈچــۈن دەرەخنــى ئالۋاســتىنى يىڭىۋالغــان ۋاقىتنىڭ
ئۆزىدىال كېســىۋەتمەيدۇ؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ )6نېمــە ئۈچــۈن تەقــۋادار كىشــى بىــر ئايدىــن كىيىــن ئالۋاســتى بىلــەن
ئېلىشــىپ ،ئالۋاســتىنى يىڭەلمەيــدۇ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 -7تۆۋەندىكــى ھىكايىنــى ئوقــۇڭالر ۋە ئاخىرىنــى ئۆزەڭالرنىــڭ
تەســەۋۋۇرى بويىچــە داۋامالشــتۇرۇپ بېقىــڭالر
بۇرۇنقى زاماندا بىر يېزىدا بىر ئانا-باال ياشايدىكەن .بىر كۈنى ئانىسى:
ئوغلــۇم ،بازارغــا بېرىــپ نــان ئېلىــپ كــەل -،دەپ ئوغلىنــى بازارغــا يولغــاســاپتۇ.
بــاال پۇلنــى ئېلىــپ كوچىغــا چىقىپتــۇ .ئــۇزاق ماڭمــاي بىــر تــوپ بالىالرنىــڭ
توپلىشــىپ ،ئــورۇق بىــر مۈشــۈكنىڭ قۇيرۇقىغــا يىــپ باغــاپ قىيناۋاتقانىلقىنــى
كــۆرۈپ ،رەھمــى كېلىــپ:
ھەي بالىالر ،مۈشۈكنى ساتامسىلەر؟-دەپتۇ.ساتىمىز -،دەپتۇ بالىالر.نەچچە پۇل؟خالىغىنىڭنى بەر.مانــا ،ئېلىــڭالر! -بــاال قولىدىكــى پۇلنــى بېرىــپ ،مۈشــۈكنى قۇچاقــاپئۆيىگــە قايتىپتــۇ.
ئەكەلدىڭمۇ؟ -دەپ سوراپتۇ ئانىسى.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------112

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ----------------------------كونىالر راست ئىيتقان
▲بۆرىنى قانچە باقساڭمۇ ئىككى كۆزى جاڭگالدا.
▲بۇغداي نېنىڭ بولمىسىمۇ بۇغداي سۆزۈڭ بولسۇن.
▲پۇلى بارنىڭ گىپى ئوڭ ،پۇلى يوقنىڭ گىپى توڭ.
▲تاياق گۆشتىن ئۆتەر ،تىل سۆڭەكتىن(ئۆتەر).
▲پىچاقنى ئاۋۋال ئۆزۈڭگە سال ئاغرىمىسا كىشىگە.
▲باتۇر بىر قېتىم ئۆلەر قورقۇنچاق مىڭ قېتىم.
▲ئەل ئامانلىقنى تىلەر دۈشمەن يامانلىقنى تىلەر.
▲ئالىمنىڭ خۇمارى بىلىم ،بەڭگىنىڭ خۇمارى چىلىم.
▲دۆڭنى كۆرۈپ تاغ دېمە ،گۈلنى كۆرۈپ باغ دېمە.
▲ئانا يۇرتۇڭ ئامان بولسا ،رەڭگى-روھىڭ سامان بولماس.
سىلەر يەنە قاندان ماقال-تەمسىللەرنى بېلىسىلەر؟ يېزىپ باقايلى.
---------------------------------------------------------- )1
---------------------------------------------------------- )2
-----------------------------------------------------------)3
-----------------------------------------------------------)4
-----------------------------------------------------------)5
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ئەدەبىيات باغچىسى
ئەمىرنى بىھوش قىلىپ قويۇپ ،سارايدىن چىقىپ كېتىش
فارابــى قىــران چاغلىرىــدا دەمەشــق شــەھرىگە بېرىــپ ،غورىگــۈل ياشــىغان،
ھەتتــا تۇرمۇشــنى قامــداش ئۈچــۈن باغــدا قاراۋۇللــۇق قىلغــان ،شــۇنداقتىمۇ
ئىجادىيــەت بىلــەن ئىزچىــل شــۇغۇلالنغان .دەل مۇشــۇ مەزگىلــدە فارابــى
كىشــىلەردىن دەمەشــق ئەمىرىنىڭ ئىلىــم ئەھلىنى قەدىرلەيدىغــان ،پەزىلەتلىك
ئــادەم ئىكەنلىكــى ھەققىــدە خــەۋەر ئاڭاليــدۇ.
بىــر كۈنــى فارابــى يۇقىرىقــى خەۋەرنىــڭ راســت-يالغانلىقىنى بىلىــپ بېقىــش
مەقســىتىدە ئەمىرنىــڭ ســارىيىغا بارىــدۇ .راســت دېگەنــدەك ،ســارايدا پــۇزۈر
كىيىنىشــكەن ئىلىــم ئەھلىلىــرى ئىلمىــي مەســىلىلەر ھەققىــدە مۇنازىرلىشــىپ
ئولتۇرۇشــقانىكەن .مۇنازىــرە ســورۇنىدا ئەمىرمــۇ بــار ئىكــەن.
فارابىنىــڭ كيىم-كېچەكلىــرى ئاددىــي بولغاچقــا ،ئولتۇرغانــار ئۇنىــڭ شــۇ
ھالىــدا ئەمىرنىــڭ ســارىيىغا كىرىشــكە پېتىنغانلىقىدىــن ھەيــران قېلىشــىپتۇ.
ئەمىــر فارابىنــى تونىمىســىمۇ ئۇنــى ئولتۇرۇشــقا تەكلىــپ قىپتــۇ .مۇنازىــرە
داۋاملىشــىپتۇ .مۇنازىــرە جەريانىــدا فارابــى تۈرلــۈك ئىلىملەردىكــى قىيىــن
مەســىلىلەردە ئــۆز قاراشــلىرىنى دادىللىــق بىلــەن بايــان قىلىــپ ،مۇنازىــرە
ئەھلىنــى ھەيــران قالدۇرۇپتــۇ.
ئاخىرىــدا ئەمىــر ســاراي ســازەندىلىرىنى مۇزىــكا چېلىشــقا بۇيرۇپتــۇ .ئــۆز
دەۋرىنىــڭ ئــەڭ داڭلىــق ئۇســتىلىرى ھېســاپالنغان ســاراي ســازەندىلىرى
بارلىــق ماھارەتلىرىنــى تۇلــۇق ئىشــقا ســېلىپ ،ئــەڭ ئېســىل كۈي-نەغمــە
ئورۇنالشــقا باشــاپتۇ .فارابــى ئــۇالر ئورۇنلىغــان مۇزىكىالرنــى بېرىلىــپ ئاڭالپتۇ،
ئاندىــن ئۇالرنىــڭ مۇزىــكا ئورۇنــاش جەريانىــدا ســادىر قىلغــان كەمچىلىــك،
نۇقســانلىرىنى بىرمۇ-بىــر كۆرســىتىپ بېرىپتــۇ .فارابىنىــڭ مۇزىــكا جەھەتتىكــى
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ســەزگۈرلىكىدىن ھەيــران بولغــان ئەمىــر:
_ سىزنىڭ مۇزىكا ئىلمىدىنمۇ خەۋىرىڭىز بار ئوخشىمامدۇ؟  -دەپ سوراپتۇ.
_ شــۇنداق ،مۇزىــكا ئىلمىدىنمــۇ ئــازراق خەۋىرىــم بــار - ،دەپ جــاۋاپ بېرىپتــۇ
فارابى.
_ ئۇنداقتــا مــاالل كەلمىســە بىــرەر مۇزىــكا چېلىــپ بەرســىڭىز ،ســىزنىڭ بــۇ
جەھەتتىكــى ماھارىتىڭىزدىنمــۇ بەھرىمــەن بولســاق قانــداق؟  -دەپتــۇ ئەمىــر.
_ بولىــدۇ - ،دەپتــۇ فارابــى ۋە يېنىدىــن بىــر چالغۇنــى چىقىرىــپ چېلىشــقا
باشــاپتۇ .ئولتۇرغانــار فارابــى چالغــان مۇزىكىنــى ئــاڭالپ ،ھاياجاندىــن
ئۆزلىرىنــى باســالماي قېلىشــىپتۇ .فارابــى يەنە بىــر ئاھاڭغا چالغانــدا ،ئولتۇرغانالر
ئىختىيارســىز كــۆز يېشــى قىلىشــقا باشــاپتۇ .ئاخىرىــدا فارابــى باشــقا بىــر ئاھاڭغا
چالغانــدا ،ئەمىــر ۋە ئەتراپىدىكىلەرنىــڭ ھەممىســى بىھــوش بولــۇپ ئۇخــاپ
قاپتــۇ .شــۇنىڭ بىلــەن فارابــى ســارايدىن چىقىــپ كېتىپتــۇ.
كېيىــن ئەمىــر ھەممــە پەنلــەردە دىگــۈدەك كامالەتكــە يەتكــەن بــۇ كىشــىنىڭ
مەشــھۇر ئالىــم فارابــى ئىكەنلىكىنــى بىلىــپ ،ئۇنــى ســارايغا تەكلىــپ قىلىــپ،
ئىجادىيــەت بىلــەن شۇغۇللىنىشــىغا ياخشــى ئىمــكان يارىتىــپ بېرىپتــۇ.
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پەن-تېخنىكا دۇنياسى
ئالالھ-تائــاال كائىناتتىكــى ياراتقــان مەخلۇقلىــرى ئىچىــدە ئەقىلدىــن
ئىبــارەت بــۇ چــوڭ نېئمەتنــى" ،ئىنســان" ئاتلىــق بىزلەرگــە ئىنئــام قىلــدى.
ئــادەم ئاتــا كائىناتتىكــى شــەيئىلەرنىڭ ئاتالغۇســىنى بېلىــش بىلــەن پەزىلەتكــە
ئىگــە بولــۇپ ،پەرىشــتىلەرنىڭ ھۆرمــەت سەجدىســىگە نائىــل بولــدى .بــۇ ئــۆز
نۆۋىتىــدە ئېلىمگــە قىلىنغــان ئېھتىــرام ھېساپالنســا ،يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئەنــە
شــۇ ئېلىــم بىلــەن قۇرالالنغــان ئىنســاننىڭ مەڭگــۈ خــار بولمايدىغانلىقىنىــڭ
رۇشــەن دەلىلىــدۇر.
مەيلــى بىــز دۇنيادىكــى قايســى بىــر دۆلــەت ياكى مىللەتكــە قارايلــى ،ئېلىمنى
دوســت تۇتقــان ئىلىــم شــەيدالىرىنىڭ كۆكلــەردە پــەرۋاز قىلىۋاتقانلىقىنــى،
ئۇنىــڭ ئەكىســچە بولغانالرنىــڭ بولســا مەھرۇمىيــەت ئىچىــدە ياشــاۋاتقانلىقىنى
كۆرىۋاتىمىــز.
بىــز بــۇ بۆلەكتىكــى دەرســلىرىمىز ئارقىلىــق ئالــاھ تائاالنىــڭ قۇدرەتلىــك
يارىتىــش ســەنئىتىگە شــاھىد بولــۇش بىلــەن بىرگــە ،ئىرادىمىزنــى تېخىمــۇ
چىڭىتىــپ ،ئىلىــم –مەرىپــەت يولىــدا غەيــرەت بىلــەن ئالغــا ئىلگىرلەيمىــز!
بىلىمســىزلىكتىن ئىبــارەت بــۇ دۈشــمەن بىلــەن ئاداققىچــە جــەڭ قىلىــپ،
غەلبــە تەنتەنىســىگە جــۆر بولىمىــز.
«ئالالھنىــڭ بەندىلىــرى ئىچىــدە ئالالھتىــن پەقــەت ئالىمــارال قورقىــدۇ،
ئالــاھ ھەقىقەتــەن غالىپتــۇر( ،بەندىلىــرى ئىچىــدە تەۋبــە قىلغۇچىالرنــى)
مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر».
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كومپىيۇتېــر مۇتەخخەسىســى ،دوكتــور ئاســپىرانت
يېتەكچىســى پىرۇفېســۇر ھوشــۇر ئىســام  -1942يىلــى
-8ئايــدا غۇلجىنىــڭ چاپچــال ناھىيــە چــوڭ بۇغــرا
يېزىســىدا دۇنياغــا كەلگــەن-1964 .يىلــى  -6ئايــدا
ئۇنۋېرســىتىتنىڭ فىزىــكا فاكۇلتىتىنــى ئــەال نەتىجــە
بىلــەن پۈتتۈرگــەن .ئــۇ ئــۆزى بــاش بولــۇپ ئۈســتىگە
ئالغــان  30نەچچــە تــۈر ئىچىــدە ،ئالتە تــۈر خەلقئارالىق
ئىلغــار ســەۋىيەگە يەتكــەن 9 .تۈر تۇنجــى ئىجادىيەت بولــۇپ باھالىنىپ ،مىللىي
يېزىــق ئۇچۇرلىرىنــى بىــر تــەرەپ قىلىــش جەھەتتىكــى نۇرغــۇن مەســىلىلەرنى
ھــەل قىلغــان .ئۇيغۇرچــە ،قازاقچــە ،قىرغىزچــە يېزىــق ئۇچۇرلىرىنــى بىــر تــەرەپ
قىلىــش قاتارلىــق خىزمەتلەرنــى ۋۇجۇتقــا چىقارغــان .كومپىيۇتېرنــى قوللىنىــش
دوكتــور پونكىتــى ،دوكتور ئاشــتى ســەييارە پونكىتى ،تۆت ماگىســتىر تەربىيلەش
پونكىتــى ،مىللىــي يېزىــق ئۇچــۇر تېخنىــكا تەتقىقات-تەرەققىيــات مەركىــزى ۋە
نوقتىلىــق تەجرىبىخانىســىنى بــاش بولــۇپ قــۇرۇپ چىققــان.
پەخىرلىــك ئۇســتاز ھوشــۇر ئىســام جاپالىــق ئىزدىنىــش ئارقىلىــق،
ۋەتىنىمىزدىكــى تۈركىــي مىللەتلەرنىــڭ ئۇچــۇر بىــر تــەرەپ قىلىــش ساھەســىنى
ئاچقــان .ئالتــاي تىلــى سېستىمىســىدىكى مىللەتلــەر ئارىســىدا تۇنجــى بولــۇپ
ئۇيغۇرچــە ئــاۋاز تونــۇش سېستىمىســىنى ئىشــلەپ چىقتــى 10 .نەچچــە
يىللىــق جاپالىــق ئەمگىكــى ئارقىلىــق ئۇيغۇرچــە ،قازاقچــە ،قىرغىزچــە يېزىــق
ئاپتورى :ئابدۈشكۈر ئابدۇكېرىم
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ئۇچۇرلىرىنىــڭ خەلقئارالىــق ئۆلچىمىنــى بېكىتىــش ۋە بىــر تــەرەپ قىلىشــتا
ئاالھىــدە تۆھپــە ياراتتــى.
ئەلۋەتتــە بۇنــداق ئالەمشــۇمۇل نەتىجىلەرنىــڭ ئارقىغــا مۈشــكۈل داۋانالردىــن
ئېشــىش جەريانىدىكــى تىــل بىلــەن تەسۋىرلىگۈســىز مۇشــەققەتلەر يۇشــۇرۇنغان
بولىــدۇ .جاپاغــا بويــۇن ئەگمــەي ئۇيغــۇر خەلقىنــى يــەر شــارىنىڭ بىــر پۇقراســى
بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن دەۋىــر بىلــەن تــەڭ ئىلگىرلــەپ ماڭالىشــى ئۈچــۈن
تۇنجــى قەدەمنــى باســقان بــۇ ئۇســتازىمىزنىڭ ھىكايىلىــرى ئىچىدىكــى بىرىنــى
ئەســلەپ ئۆتمــەي بولمايــدۇ.
-1984يىلــى ھوشــۇر ئىســامنىڭ شــاڭخەي قاتنــاش ئۇنۋېرســىتىتىنىڭ
كومپىيۇتېــر ئىلمــى فاكۇلتىتىــدا ئالتــە ئايلىــق بىلىــم ئاشــۇرۇۋاتقان مەزگىلــى
ئىــدى.
بىر كۈنى ھوشۇر ئىسالم يىتەكچى ئوقۇتقۇچىسىنى ئىزدەپ كىرىپ:
مۇئەللىــم ،مۇمكىــن بولســا مــاڭا كەچلىــرى بىــرەر كومپىيۇتېرنــى ئىشــلىتىپتۇرۇشــقا رۇخســەت قىلغــان بولســىڭىز؟ -دەيــدۇ.
 ئىشــلىتىپ تۇرســاڭ بولىــدۇ .بىــراق ،كەچتــە تەجرىبىخانىغــا چىقىــپنېمىــش قىلماقچــى؟ -دەپ ســورايدۇ يىتەكچــى ئوقۇتقۇچىســى ھەيــران بولــۇپ.
كومپىيۇتېرغــا ئۇيغــۇر يېزىقىنى كىرگۈزۈش ئۈســتىدە ئىزدىنىــپ باقايمىكىندەيمــەن -،دەيدۇ ھوشــۇر ئىســام ئۇدۇلــا قىلىپ.
نېمە دېدىڭ؟ كومپىيۇتېرغا ئۇيغۇر يېزىقىنى كىرگۈزۈپ باقاي دېدىڭما؟! دەيــدۇ يىتەكچــى ئوقۇتقۇچــى ھەيرانلىــق ۋە ئىشەنمەســلىك پوزىتسىيەســىبىلــەن.
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لېكىــن ،بــۇ ســەن ئويلىغانــدەك ئۇنــداق چاقچــاق قىلىدىغــان ئىــشئەمــەس .كومپىيۇتېــر دېگــەن بــۇ نەرســىنى ئامېرىكىلىقــار كەشــىپ قىلغــان.
شــۇڭا ،ئۇنىــڭ پۈتــۈن تىــل ۋە يېزىقــى ئېنگىلىزچــە .ھازىــر دۆلىتىمىــز نۇرغــۇن
ئىقتىســاد ۋە نەچچــە مىــڭ مۇتەخخەسىســىنى ئاجرىتىــپ ،كومپىيۇتېرغــا خىتــاي
يېزىقىنــى كىرگــۈزۈش ئۈســتىدە تەتقىقــات ئېلىــپ بېرىۋاتىــدۇ ،بــۇ تەتقىقــات
پــات ئارىــدا تاماملىنىــدۇ.
يىتەكىچــى ئوقۇتقۇچــى ســەل توختىلىۋېلىــپ يەنــە
داۋام قىلــدى:
مېنىــڭ بېلىشــىمچە ،كومپىيۇتېرغــا ئۇيغــۇريېزىقىنــى كىرگۈزۈشــنىڭ قىيىنلىــق دەرىجىســى
خىتــاي يېزىقىنــى كىرگۈزۈشــتىن نەچچــە
ھەسســە چــوڭ ،چۈنكــى ئېنگىلىزچــە بىلــەن
خىتايچــە ســولدىن ئوڭغــا ،ھــەرپ ۋە خەتلــەر
يەككــە ھالەتتــە يېزىلىــدۇ ،كەڭلىكىمــۇ ئوخشــاش،
يــورۇق بەلگــە تــەڭ كەڭلىكتــە يۆتكىلىــدۇ .ســىلەرنىڭ يېزىــق
بولســا ئوڭدىــن ســولغا يېزىلىــدۇ .ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ھەرپلىرىــڭالر بىر-بىرىگــە
ئۇلىنىدىكــەن ،ھەرپلەرنىــڭ كەڭلىكىمــۇ ئوخشــاش ئەمــەس ،يــورۇق بەلگــە
ئىختىيارىــي كەڭلىكتــە يۆتكىلىــدۇ .بۇنــداق چــوڭ ئىشــنى يالغــۇز بىــر ئادەمنىــڭ
روياپقــا چىقىرالىشــى مۇمكىــن ئەمــەس.
توغــرا دېدىڭىــز مۇئەللىــم ،دۇنيادىكــى ھــەر قانــداق بىــر چــوڭ ئىشــنىڭتۇنجــى قەدىمــى بولىــدۇ .كومپىيۇتېرغــا ئۇيغــۇر يېزىقىنــى كىرگــۈزۈش ئۇيغــۇر
قاتارلىــق تۈركىــي مىللەتلەرنــى ئۇچــۇر دەۋرىگــە باشــاپ كىرىشــتە تولىمــۇ
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مۇھىــم .بــۇ ئىشــنى مــەن باشلىمىســام ھامــان بىــر كۈنى باشــقا بىرىنىڭ قىلىشــى
زۆرۈر بولىــدۇ .شــۇڭا ،مــەن بــۇ ئىشــقا ئۇرۇنــۇپ كۆرەيمىكىــن دەيمــەن!
ھوشــۇر ئىســامنىڭ پەردازســىز ســەمىمىي ســۆزلىرى يىتەكچــى ئوقۇتقۇچىنــى
قايىــل قىلــدى.
ھوشــۇر ئىســام يىتەكچــى ئوقۇتقۇچىنىــڭ قولىدىــن تەجرىبىخانىنىــڭ
ئاچقۇچىنــى ئالغــان كۈندىــن باشــاپ ،پۈتــۈن ۋۇجــۇدى بىلەن ئۇيغــۇر يېزىقىنى
كومپىيۇتېرغــا كىرگــۈزۈش ئىشــىغا كىرىشــىپ كەتتــى.
سىناق ،مەغلۇبىيەت ،يەنە سىناق ،يەنە مەغلۇبىيەت...
كۈنلــەر ،ھەپتىلــەر ،ئايــار ئەنــە شــۇ تەرقىــدە بىر-بىرىنــى قوغلىشــىپ
ئۆســتەڭدىكى ئېقىــن ســۇدەك ئۆتــۈۋەردى .بــەزى كۈنلىــرى كەچلىــك تاماقتىــن
كىيىــن تەجرىبىخانىغــا كىرىــپ كەتكــەن ھوشــۇر ئىســام كومپىيۇتېــر ئالدىــدا
مۈكچىيىــپ ئولتــۇرۇپ قاچانــاردا تــاڭ ئېتىــپ كەتكەنلىكىنــى ســەزمەي،
ناشــتىغا ئۈلگــۈرۈپ قايتىــپ چىقاتتــى .ئۇيغۇرچــە ھەرپلەرنىــڭ كومپىيۇتېرنىــڭ
خــەت ئامبىرىغــا كىرگــۈزۈش ،ھەرپلەرنىــڭ كــود ئۆلچىمىنــى بېكىتىــش ۋە
ھەرپلەرنىــڭ كومپىيۇتېــر كونۇپــكا تاختىســىدىكى ئورنىنــى بېكىتىــش قاتارلىــق
نــازۇك ھــەم ئېنچىكــە تېخنىكىلىــق مەســىلىلەر ھوشــۇر ئىســامنىڭ «كاجلىــق»
بىلــەن قايتا-قايتــا ســىناق قىلىشــى نەتىجىســىدە ئاخىــر تۇنجــى قەدەمــدە بىــر-
بىرلــەپ ھــەل بولۇشــقا باشــلىدى.
ئىيــۇن ئايلىرىنىــڭ ئاخىــرى ،تــۈن نىســپىدىن ئاشــقان چــاغ.
ھوشــۇر ئىســام تىنچىــق ھــاۋا دەســتىدىن يۈز-كــۆز
ۋە پېشــانىلىرىدىن شــۇرقىراپ قۇيۇلۇۋاتقــان
تەرلىرىنــى قــول ياغلىقــى بىلــەن پاكىــز
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ســۈرتۈپ ،ئورۇندۇققــا كېلىــپ ئولتــۇرۇپ ،بارماقلىرىنــى كومپىيۇتېرنىــڭ
كونۇپــكا تاختىســىغا ئۇزاتتــى.
مانــا ،مۆجىــزە ئاخىــر يــۈز بــەردى« .ت»« ،ن»« ،ب» قاتارلىــق ئۇيغۇرچــە
ھەرپلــەر كومپىيۇتېــر ئېكرانىنىــڭ ئــۇ يــەر ،بــۇ يەرلىرىــدە ئېگىز-پــەس بولــۇپ
كۆرۈنــدى.
«چىقتــى! ...چىقتــى! » ...ھوشــۇر ئىســام ھاياجاندىــن ۋارقىرىغىنىچــە
چاچــراپ تــۇرۇپ كەتتــى .ئۇنىــڭ ئــاۋازى شــۇنچىلىك قاتتىــق چىقتىكــى،
مۇبــادا ئەتراپتىكــى ئىشــخانىالردا ئــادەم بولغــان بولســا ،ئۇنــى ئالجىــپ قالغــان
ئوخشــايدۇ ،دەپ قېلىشــى مۇمكىــن ئىــدى .ئــۇ ھاياجــان ئىلكىــدە تەجرىبىخانىدا
ئۇياقتىــن –بــۇ ياققــا مېڭىشــقا باشــلىدى .ئۇ بــۇ خۇشــاللىقنى ،يــاق ،خەلقىمىزگە
نىســبەتەن كاتتــا خوش-خــەۋەر ھېســاپلىنىدىغان بــۇ يېڭىلىقنــى يېقىنلىرىغــا،
كەسىپداشــلىرىغا ئىيتىــپ بېرىشــكە تولىمــۇ تەقــەززا ئىــدى.

كۆ نۈ كمــە
-1تېكىســتنى ھېسســىياتلىق ئوقــۇڭالر ھەمــدە ئــۆزەڭالر ياقتۇرغــان
جۈملىلەرنــى ھۆســىنخەت قىلىــپ يېزىــڭالر.
« -2دۇنيادىكــى ھــەر قانــداق بىــر چــوڭ ئىشــنىڭ تۇنجــى قەدىمــى
بولىــدۇ .كومپىيۇتېرغــا ئۇيغــۇر يېزىقىنــى كىرگــۈزۈش ئۇيغــۇر قاتارلىــق
تۈركىــي مىللەتلەرنــى ئۇچــۇر دەۋرىگــە باشــاپ كىرىشــتە تولىمــۇ مۇھىــم.
بــۇ ئىشــنى مــەن باشلىمىســام ھامــان بىــر كۈنــى باشــقا بىرىنىــڭ قىلىشــى
زۆرۈر بولىــدۇ .شــۇڭا ،مــەن بــۇ ئىشــقا ئۇرۇنــۇپ كۆرەيمىكىــن دەيمــەن!» بــۇ
جۈملىلەردىــن نېمىنــى چۈشــىنىۋالدىڭالر؟
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« -3ھوشــۇر ئىســامنىڭ پەردازســىز ســەمىمىي ســۆزلىرى يىتەكچــى
ئوقۇتقۇچىنــى قايىــل قىلــدى» .بــۇ جۈملىدىــن ھوشــۇر ئىســامنىڭ ســۆزنى
قانــداق قىلىدىغانلىقىنــى بېلىۋالغىلــى بولىــدۇ؟
-4تېكىست مەزمۇنىنى سۆزلەپ بېقىڭالر.
 -5تېكىســت مەزمۇنىغــا بىرلەشــتۈرۈپ باشــقا ئالىملىرىمىــز توغرىســىدىمۇ
پىكىــر ئالماشــتۇرۇپ بېقىــڭالر.

مــەن ئۇســتازىمىز ئالىــم ئەھــەت توغرىســىدا توپــاپ
كەلگــەن ماتېرىيالىمنــى ئوتتۇرغــا قويــۇپ باقــاي.

مــەن ئالىمىمىــز خالمــۇرات غوپــۇر توغرىســىدا توپــاپ
كەلگــەن ماتېرىيالىمنــى ئوتتۇرغــا قويــۇپ باقــاي.

مــەن ئالىمىمىــز ئەركىــن ســىدىق توغرىســىدا توپــاپ
كەلگــەن ماتېرىيالىمنــى ئوتتۇرغــا قويــۇپ باقــاي.
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بىــر كىشــى« :ھەقىقەتــەن  100ســۇئال بەلگىســىدىن كېيىــن دۇنياغــا كېلىدۇ».
دېگەنىكــەن .ئەمەلىيەتتــە ،بــۇ ســۆزنىڭ ئۆزىمــۇ بىــر ھەقىقەتتۇر.
ئــۇزاق يىلــار مابەينىدىكــى پەن-تېخنىــكا تەرەققىيــات تارىخىغــا قارايدىغــان
بولســاق ،كەشــپىياتچىالرنىڭ ھەممىســى دېگــۈدەك دائىــم كــۆرۈپ ئادەتلىنىپ قالغان
ئۇششــاق ھادىســىلەر ئىچىدىكــى مەســىلىنى كــۆرۈپ ،تىنىمســىز ســۇئال قويــۇپ،
گۇمانلىــق مەســىلىلەرنى ئۈزلۈكســىز ھــەل قىلىــپ ،تېگى-تەكتىنــى ئاختــۇرۇپ،
ئاخىرىــدا «؟»نــى تۈزلــەپ «!»گــە ئايالنــدۇرۇپ ،ھەقىقەتنــى تېپىــپ چىققــان.

-17ئەســىرنىڭ بىــر يــاز كۈنــى ،ئەنگىلىيەلىــك داڭلىــق خېمىيــە ئالىمــى
پوئېــر تەجرىبىخانىســىغا ئالدىــراپ كېلىــپ ،ئەمدىــا بوســۇغىدىن ئاتلىشــىغا،
ئاجايىــپ بىــر خىــل خۇشــپۇراق بۇرنىغــا ئۇرۇلــدى .ئــۇ گۈلخانىســىدىكى
ئەتىرگۈللەرنىــڭ ئېچىلغانلىقىنــى بىلــدى .ئــۇ گۈللەردىــن ھوزۇرلىنىشــنى ئويلىــدى
– يــۇ ،بىــر كــۈن تەجرىبــە ئىشــلەيدىغانلىقى ئېســىگە كېلىــپ ،بىــر نەچچــە تــال
رۇخســارگۈلنى ئۈزۈۋېلىــپ ،لىــق ســۈيى بــار لوڭقىغــا ســېلىپ قويــدى .ئاندىــن
ياردەمچىلىــرى بىلــەن تەجرىبىنــى
باشــلىۋەتتى .بىــر ياردەمچىســى
ئېھتىياتســىزلىقتىن بىــر تامچــە تــۇز
رۇخســارگۈلگە

كىسالتاســىنى

تامدۇرۋەتتــى .گۈلگــە ئامــراق پوئېــر
تۈتەك كۆتۈرلىۋاتقان رۇخســارگۈلنى
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دەرھــال ســۇ بىلــەن چايقــاپ ،لوڭقىغــا قايتــا ســېلىپ قويــدى .كىــم بىلســۇن،
گــۈل بەرگىلىرىگــە ســۇ تەككەندىــن كېيىــن ،تــۇز كىسالتاســى تېمىــپ كەتكــەن
گــۈل بەرگــى خــۇددى مۆجىــزە يــۈز بەرگەنــدەكال قىزىرىــپ قالــدى .پوئېــر
رۇخســارگۈلدىكى بىــر تەركىبنىــڭ تــۇز كىسالتاســى بىىلەن ئۇچراشــقاندا قىزىلغا
ئۆزگىرىدىغانلىقىنــى ســەزگۈرلۈك بىلــەن بايقىــدى .ئۇنداقتــا ،بــۇ مــاددا زادى
نېمىــدۇ؟ باشــقا ئۆســۈملۈكلەردىمۇ مۇشــۇنداق مــاددا بارمىــدۇ؟ بــۇ مــاددا باشــقا
كىســاتاالرغا قانــداق تەســىر كۆرســىتەر؟ بۇنىــڭ خېمىيــە تەتقىقاتــى ئۈچــۈن
قانــداق ئەھمىيىتــى بولىشــى مۇمكىــن؟ بــۇ غەلىتــە ھادىســە بىــر قاتــار مەســىلىلەر
پوئېرنىــڭ نۇرغــۇن تەجرىبــە قىلىشــىغا تۈرتكــە بولــدى .شــۇنىڭ بىلــەن ئــۇ
كــۆپ قىســىم گۈل-گىياھالرنىــڭ كىســاتا ياكــى ئىشــقارنىڭ تەســىرىگە ئۇچــراپ
رەڭ ئۆزگەرتىدىغانلىقىنــى ،تەجرىبىدىــن ئېلىنغان بىنەپشــە رەڭلىك ئېرىتمىدە،
بــۇ ئەھۋالنىــڭ ئــەڭ روشــەن بولىدىغانلقىنــى ،ئــۇ كىســاتا بىلــەن ئۇچراشســا
قىزىــل رەڭگــە ،ئىشــقار بىلــەن ئۇچراشســا كــۆك رەڭگــە كىرىدىغانلىقىنــى
بايقىــدى .پوئېــر بــۇ ئاالھىدىلىكتىــن پايدىلىنىــپ ،تەجرىبىخانىــدا دائىــم
ئىشــلىتىدىغان كىســاتا ئىشــقار ســىناق قەغىزىنــى ياســىدى .كېيىنكــى  300يىل
مابەينىــدە ،بــۇ تەجرىبــە قەغىــزى خىمىيــە تەجرىبىســىدە كــەڭ ،ئىزچىــل
ئىشلىتىپ كېلىنمەكتە.
ئاۋســتىرىيەلىك بىــر
كەچۈرمىشــى

دوختۇرنىــڭ

تېخىمــۇ قىزىقارلىــق .بــۇ قېتىــم
ئــۇ ئۇخالۋاتقــان ئوغلىنىــڭ كــۆز
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قارىچۇقىنىــڭ تۇيۇقســىز ئايالنغانلىقىنــى بايقــاپ قالــدى .ئــۇ تولىمــۇ غەلىتىلىــك
ھېــس قىلىــپ ،دەرھــال ئوغلىنــى چاقىرىــپ ئويغاتتــى ،ئوغلــى بايــا چــۈش
كۆرگەنلىكىنــى ئېيتتــى .بــۇ دوختــۇر كــۆز قارىچۇقىنىــڭ ئايلىنىشــى چــۈش
كۆرگەنلىــك بىلــەن مۇناســىۋەتلىكمىدۇ ،قانــداق مۇناســىۋىتى بولىشــى مۇمكىــن،
دېگەنلەرنــى ئويلىــدى .ئــۇ ھەرقانچــە ئويالپمــۇ بۇنىــڭ جاۋابىنــى تاپالمىــدى.
شــۇنىڭ بىلــەن ،ئــۇ بىــر قاتــار گۇمانلىــق ســوئالالر ئىچىــدە ،ئوغلــى ،ئايالــى،
قولۇم-قوشــنىلىرىنى تەجرىبــە ئوبېكتــى قىلىــپ ،ئاخىــر مۇنــداق يەكۈننــى
چىقــاردى :ئۇخالۋاتقــان ئــادەم كــۆز قارىچۇقىنــى ئايالندۇرغانــدا ،ئــۇ ھەقىقەتــەن
چــۈش كۆرۈۋاتقــان بولىــدۇ .ھازىــر ،كىشــىلەر تەتقىــق قىلىــپ ،كۆزنىــڭ
ئايلىنىــش قېتىــم ســانى ۋە ۋاقتىغــا ئاساســەن ،ئادەمنىــڭ چــۈش كــۆرۈش قېتىــم
ســانى ۋە چۈشــنىڭ ئۇزۇن-قىســقىلىقىنى ئۆلچەيدىغــان بولــدى.
ئەنگىلىيەلىــك دۇنياغــا مەشــھۇر
ماتېماتىــكا ئالىمــى نىيوتــۇن ،بىــر
كۈنــى ئــارام ئېلىــش ئۈچــۈن بىــر
ئالمــا دەرىخىنىڭ ئاســتىدا ئولتۇرىدۇ.
تۇيۇقســىز دەرەختىكــى بىــر تــال ئالمــا
نىيوتۇننىــڭ بېشــىغا چۈشــىدۇ.
نىيوتــۇن بــۇ ئىشــتىن كىيىــن
داۋاملىــق ئويلىنىشــقا باشــايدۇ.
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نېمــە ئۈچــۈن ئالمــا دەرەختىــن ئۈزۈلــۈپ كەتكەنــدە ئاســمانغا چىقىــپكەتمــەي يەرگــە چۈشــۈپ كېتىــدۇ؟
بــۇ ســۇئال نىيوتۇننىــڭ خىيالىدىــن كەتمەيــدۇ ۋە بىــر قانچە كــۈن ئويلىنىش
ئارقىلىــق ئاخىــر «يــەر شــارىنىڭ تارتىــش كۈچــى نەزىرىيىســى»نى تېپىــپ
چىقىــدۇ.
رۇخســارگۈلنىڭ رەڭ ئۆزگەرتىشــى ،ئۇخلىغاندا كۆز قارىچۇقىنىڭ ئايلىنىشى،
ئالمىنىــڭ يەرگــە چۈشۈشــى دېگەنلــەر ئىنتايىــن ئادەتتىكــى ئىشــار .ئىشــنىڭ
تېگى-تەكتىگــە

يېتىشــكە

ماھىــر

كىشــىلەر بۇالردىــن پايدىلىنىــپ
بايقايــدۇ ،كەشــىپ قىلىــدۇ ،ئىجــاد
قىلىــدۇ ،مۇۋەپپەقىيەتكــە ئېرىشــىدۇ.
ئىلىم-پــەن تارىخىــدا بۇنــداق
مىســالالر ناھايىتــى كــۆپ .بــۇ ئېلىــم-
پەننىــڭ ســىرلىق ئەمەســلىكىنى،
ھەقىقەتنىــڭ ھەرگىــز يىــراق ئەمەســلىكىنى چۈشــەندۈرىدۇ .ســىز كىچىككىنــە
ئىشــارنىڭ ماھىيتىگــە يېتىشــكە ،ســوئال قويۇشــقا ماھىــر بولســىڭىز ھەمــدە
ئۈزلۈكســىز ئىزدەنســىڭىزال ،بىــر نەچچــە ســۇئال بەلگىســىگە جــاۋاپ تاپقاندىــن
كېيىــن ،ھەقىقەتنــى تاپااليســىز.
ئەلۋەتتــە ،كىچىككىنــە ئىشــاردىن ماھىيەتكــە يېتىــش ،ســوئال قويۇشــقا
ماھىــر بولــۇش ھەمــدە ئۈزلۈكســىز ئىزدىنىــش قابىلىيىتــى ئۆزلىكىدىــن پەيــدا
بولمايــدۇ .ئەگــەر ئىلىم-پــەن ساھەســىدە ئاللىقانــداق تاســاددىبىي پۇرســەت
بــار دىيىلىدىغــان بولســا ،ئۇنداقتــا بۇنــداق «تاســاددىبىي پۇرســەت» تەييارلىقــى
بــار ،مۇســتەقىل پىكىــر يۈرگۈزۈشــكە ماھىــر ،تىرىشــچان كىشــىلەرگىال مەنســۇپ
بولىــدۇ.
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كۆ نۈ كمــە
-1تېكىســتتىكى مەزمۇنالرغــا دېققــەت قىلغــان ئاساســتا كۆڭــۈل قويــۇپ
ئوقــۇڭالر.
 -2ئەتراپىمىــزدا نۇرغــۇن نەرســىلەر ئانچــە دېققــەت قىلىــپ كەتمەيمىــز،
لېكىــن بــۇ شــەيئىلەر بەلكىــم بىزنىــڭ چــوڭ بىــر بايقاشــنى قولغــا
كەلتۈرۈشــىمىزگە تۈرتكــە بولۇشــى مۇمكىــن .ئەتراپىمىزدىكــى شــەيئىلەرنى
كۆزىتىــش ئارقىلىــق بايقىغــان نېمــە نەرســىلەرنى بايقىدىڭىــز؟ ساۋاقداشــار
ئــارا مۇالھىــزە قىلىــپ باقايلــى!
 -3ســىزمۇ نىيوتۇنغــا ئوخشــاش بىــر ئالمــا دەرىخىنىــڭ ئاســتىدا
ئولتۇرغىنىڭىــزدا بېشــىڭىزغا ئالمــا چۈشســە قانــداق قىلغــان بوالتتىڭىــز؟
نىيوتــۇن بىلــەن ئارىمىزدىكــى تەھلىــل ئۇســلۇبىنى ھىــس قىلىــپ باقايلــى!
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ئەتراپىمىــزدا كۆپىنچــە نەرســىلەرگە ئۇنچىــۋاال
دېققــەت قىلىــپ كەتمەيمىــز ياكــى ئــۇ نەرســىلەر
ئانچــە دېققىتىمىزنــى تارتالمايــدۇ  .دۇنياغــا
مەشــھۇر ئالىمالرنىڭمــۇ بىزگــە ئوخشــاش
بالىلىــق دەۋىرلىــرى ئۆتكــەن .ئەنــە شــۇالر
بالىلىــق دەۋىرلىرىدىمــۇ ،تاســاددىبى ئۇچرىغــان
بــەزى شــەيئىلەرنى مۇالھىــزە قىلىــش ،تەھلىللەرنــى ئېلىــپ
بېرىــش ئارقىلىــق بىــز ئويــاپ باقمىغــان يىڭىلىقالرنــى مەيدانغــا كەلتۈرگــەن.
بۈگۈنكــى دەرىســىمىزدە بالىلىــق ۋاقىتلىرىدىــا يىڭــى كەشــپىياتالرنى
مەيدانغــا كەلتــۈرۈپ ،ھەممىنىــڭ دېقىتتىنــى ئۆزىگــە تارتقــان ،دۇنياۋې مەشــھۇر
شــەخىس «نىيوتــۇن» نىــڭ بالىلىقــى ھــەم ئىجادىيىتــى بىلــەن تونۇشــۇپ
چىقىمىــز.
نىيوتــۇن -1643 ،يىلــى  -1ئاينىــڭ  -4كۈنــى ئەنگىلىيــەدە بىــر دېھقــان
ئائىلىســىدە دۇنياغــا كەلگــەن .دادىســى ،نىيوتــۇن تۇغۇلۇشــتىن  3ئــاي بــۇرۇن
ۋاپــات بولغانىــدى .تۇغۇلغانــدا زىيــادە ئاجىزلىقــى ســەۋەپلىك ،ئەتراپىدىكــى
ھەممەيلــەن ئۇنىــڭ ياشــىيااليدىغانلىقىغا ئىشــەنمەيتتى.
نىيوتــۇن ناھايىتــى كېســەلچان ۋە ئاجىــز چــوڭ بولــدى .شــۇ ســەۋەپتىنمىكىن
ئــۇ ئەتراپىدىكــى تەڭتۇشــلىرى بىلــەن پەقــەت بىللــە ئوينىمايتتــى .باشــانغۇچ
مەكتەپتــە ئوقۇۋاتقانــدا قــول ھۈنەرۋەنچىلىككــە بەكمــۇ قىزىقىدىغــان بولــۇپ،
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مومىســى بەرگــەن پارچــە پۇلالرنــى يىغىــپ ھــەرە ،پالتــا ،ئىســكىنە قاتارلىــق
نەرســىلەرنى ســېتىۋاالتتى .ئــۇ كەچكىچــە ھۈنەرۋەنچىلىــك بىلــەن ئالدىــراش
يۈرگەچكــە ئۆگىنىشــىمۇ ئانچــە ياخشــى ئەمــەس ئىــدى .ئويۇنچۇقالرنىمــۇ
دوســتلىرى بىلــەن بىللــە ئوينىماســتىن ئــۆزى ياســاپ چىقاتتــى .تىخــى
كىچىــك تۇرۇپــا ياســاپ چىققــان چاقپەلــەك ۋە قۇيــاش ســائىتى بۇنىــڭ تىپىــك
مىســاللىرىدىن بىرىــدۇر.
بىــر كۈنــى نىيۇتــون مەكتەپتىــن قايتىــپ كېلىۋېتىــپ ،توســاتتىن كەنــت
يېنىغــا ئــۇن تارتىدىغــان

تۈگمــەن چاقپىلىكــى ئورنىتىلىۋاتقانلىقىنــى

كۆرۈپتــۇ .ئــۇ چاقپەلەككــە قىزىقىــپ كېتىــپ ئۆيگــە قايتىشــنىمۇ ئۇنتــۇپ قاپتــۇ.
شــۇنىڭدىن كىيىــن ئــۇ ھــەر كۈنــى مەكتەپتىــن قويــۇپ بەرســىال چاقپەلەكنــى
كۆرگىلــى بارىدىغــان بوپتــۇ .چاقپەلــەك پۈتكەندىــن كىيىن ،نىيوتۇن مومىســىغا
ياردەملىشــىپ بىــر خالتــا بۇغداينــى ئــۇن قىلىــپ تارتقىلــى يــۈدۈپ بېرىپتــۇ.
چاقپەلــەك تــاش تۈگمەننــى پىرقىرىتىــپ ،ئاپئــاق ئۇنالرنــى تۈگمــەن تېشــى
ئەتراپىدىــن چىقارغانلىقىنــى كۆرگــەن نىيۇتــون مومىســىغا:
_ موما مەنمۇ چاقپەلەك ياسايمەن - ،دەپتۇ.
ئەنــە شــۇنىڭدىن كىيىــن نىيۇتــون مەكتەپتىــن قايتىــپ كېلىپــا ئۆيگــە
كىرىۋېلىــپ تاڭ-تــۇڭ ئاۋازالرنــى چىقىرىــپ ئالدىــراش يۈرىدىغــان بوپتــۇ .بىــر
مەزگىــل ئۆتكەندىــن كىيىــن ئــۇ راســتىنال كىچىككىنــە بىــر چاقپەلــەك ياســاپ
چىقىپتــۇ ،چاقپەلــەك يەلپۈگۈچتــە يەلپــۈپ قويســىمۇ پىرقىرايدىكــەن .بۇنــى
كۆرگــەن مومىســى:
_ بۇ چاقپەلىكىڭ ئۇن تارتاالمدۇ؟  -دەپ سوراپتۇ.
نىيوتۇن تولىمۇ سەبىيلەرچە:
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_
تارتااليدۇ - ،دەپ
جــاۋاپ بېرىپتــۇ .بۇنــى ئاڭلىغــان مومىســى كۈلــۈپ
كېتىپتــۇ.
ئەتىســى نىيوتۇن چاقپېلىكىنى مەكتەپكە ئېلىپ بېرىپ دەرس ئۈســتىلىگە
قويۇپتــۇ .ئوقۇغۇچىــار ئۇنىــڭ نېمــە ياســىغانلىقىغا قىززىقىــپ ئۇنــى ئورىۋاپتــۇ.
نىيوتــۇن كۆرەڭلىگىنىچــە چاقپېلىكىنــى پىرقىرىتىپتــۇ ،كۆپچىلىكمــۇ ياخشــى
ياساپســەن دەپ ماختىشــىپتۇ .بــۇ چاغــدا كات ئىســىملىك بىــر ساۋاقدىشــى
يۇقىــرى ئــاۋازدا:
_ نىيوتــۇن چاقپەلــەك نېمــە ئۈچــۈن پىرقىرايــدۇ ،بۇنىــڭ ســەۋەبىنى
چۈشــەندۈرۈپ بېرەلەمســەن؟  -دەپ ســوراپتۇ.
_ سەۋەبى؟
نىيوتــۇن بۇنــى ئەســا ئويــاپ باقمىغانىكــەن .قــول ھۈنەرۋەنچىلىككىمــۇ
ســەۋەپ ســۆزلەش كېتەمــدۇ؟ كات نىيوتۇننىــڭ ئويلىنىــپ تــۇرۇپ قالغانلىقىنــى
كــۆرۈپ ،كۈلگــەن ھالــدا:
_ســەۋەبىنى چۈشــەندۈرۈپ بېرەلمىســەڭ ،ياســىغاننىڭ نېمــە پايدىســى؟
تولىمــۇ كۈلكىلىكتــە بــۇ! – دەپتــۇ .باشــقا بالىالرمــۇ پىخىلــداپ كۈلــۈپ كېتىپتــۇ.
شــۇ ئارىلىقتــا كىــم ئىتتىردىكىــن ،چاقپەلەكمــۇ يەرگــە چۈشــۈپ چېقىلىــپ
كېتىپتــۇ.
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نىيوتــۇن خېجىــل بولغىنىدىــن ھۈپپىــدە قىزىرىــپ كېتىپتــۇ .ســۇنۇپ
كەتكــەن چاقپەلەكنــى ئېلىــپ ،ئۇنىــڭ كۆڭلــى تولىمــۇ يېرىــم بوپتــۇ ،ئەممــا
بىــر تامچىمــۇ يــاش تۆكمەپتــۇ .ئەنــە شــۇ ئىشــتىن كېيىــن نىيوتــۇن تىرىشــىپ
ئۆگىىنىــپ ،ھەرقانــداق مەســىلىگە يولۇققانــدا نېمــە ئۈچــۈن دېگــەن ســۇئالنى
قويىدىغــان بوپتــۇ ھەمــدە بارا-بــارا ئىجتىھــات بىلــەن ئۆگىنىدىغــا ئــادەت
يېتىلدۈرۈپتــۇ.

كۆ نۈ كمــە
-1تېكىستنى ئىچىڭالردا بىر قېتىم ئوقۇڭالر
 -2ئادەتتــە تۇرمۇشــىمىزدا ئۇچرىتىدىغان شــەيئىلەر ســىزنىڭ دېققىتىڭىزنى
تارتامدۇ؟ نېمىشــقا؟
 -3ســىنىپتىكى ئوقۇغۇچىــار ئىككــى گۇرۇپپــا بولــۇپ ،مۇالھىزە قىلىشــىپ
بېقىــڭالر ،بىــر گۇرۇپپــا "-ئەتراپتــا ئۇچراتقان شــەيئىلەرگە دېققەت قىلىشــىمىز
كېــرەك ،بەلكىــم بىزگــە پايدىلىــق بىــر تەرىپــى بولۇشــى مۇمكىن"-دېگــەن
تېمىــدا ،يەنــە بىــر گۇرۇپپــا "-ئارتــۇق ئىشــار بىلــەن مەشــغۇل بولــۇش
ياخشــى ئەمــەس ،بەلكىــم بىــر نەرىســلەر بىلــەن كــۆپ ھەپىلەشســەك بــۇزۇپ
قويۇشــىمىز مۇمكىن"-دېگەننــى چۆرىــدەپ تــۇرۇپ بىــر مۇنازىــرە ئېلىــپ
بېرىــڭالر.
-4سىزچە كاتنىڭ ئىيتقانلىرى توغرىمۇ؟ نېمە ئۈچۈن؟
-5گۇرۇپپىالرغــا بۆلۈنۈپ،ئوقۇتقۇچۇڭالرنىــڭ يــاردەم قىلىشــى بىلــەن
ســىلەرمۇ چاقپەلــەك ياســاپ بېقىــڭالر.
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ئۇيغــۇر تىلــى بىلىملىرى

ئېنىقلىغۇچى
تۆۋەندىكــى جۈملىلەرنــى ئوقــۇپ ،ئاســتى ســىزىلغان ســۆزلەرگە ســۇئال
بېرىــش ئارقىلىــق ،ئۇالرنىــڭ قايســى ســۆزلەرنىڭ قانــداق بەلگىلىرىنــى ئېنىقالپ
كەلگەنلىكىگــە دىققــەت قىلىــڭالر:
.1بىپايان يايالقتا ئاق بۇلۇتتەك پادىالر ئوتلىماقتا.
.2چوڭ ھارۋىدا 100دىن ئارتۇق تاۋۇز تۇراتتى.
.3ئادىلەنىڭ قىزىل كۆڭلىكى بار.
.4مەن تۆمۈر ئارا ياسىدىم.
 -1جۈملىدىكــى «بىپايــان» دېگــەن ســۆز «يايــاق» دېگــەن ئىســىمنىڭ
دائىرىســىنى «ئــاق بۇلۇتتــەك» دېگــەن ســۆز «پــادا» دېگــەن ئىســىمنىڭ
ســۈپىتىنى ئېنىقــاپ كەلگــەن.
 -2جۈملىدىكــى «چــوڭ» دېگــەن ســۆز «ھــارۋا» دېگــەن ئىســىمنىڭ
ھەجىمىنــى100« ،دىــن ئارتــۇق» دېگــەن ســۆز «تــاۋۇز» دېگــەن ئىســىمنىڭ
ســانىنى ئېنىقــاپ كەلگــەن.
 -3جۈملىدىكــى «ئادىلەنىــڭ» دېگــەن ســۆز «كۆڭلــەك» دېگــەن ئىســىمنىڭ
كىمگــە قاراشــلىق ئىكەنلىكىنــى« ،قىزىــل» دېگــەن ســۆز «كۆڭلــەك» دېگــەن
ئىســىمنىڭ رەڭگىنــى ئېنىقــاپ كەلگــەن.
 -4جۈملىدىكــى «تۆمــۈر» دېگــەن ســۆز «ئــارا» دېگــەن ئىســىمنىڭ نېمىدىــن
ياســالغانلىقىنى ئېنىقــاپ كەلگــەن .دېمــەك ،يۇقۇرىدىكــى ئاســتى ســىزىلغان
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ســۆزلەر ئېنىقلىغۇچىــاردۇر.
جۈملىــدە ئــادەم ۋە نەرســىلەرنىڭ ســۈپىتىنى ،ســانىنى ،بەلگىســىنى،
دەرىجىســىنى ،نېمىدىــن ياســالغانلىقىنى ۋە كىمگــە ،نېمىگــە قاراشــلىق
ئىكەنلىكىنــى بىلدۈرىدىغــان ئەگەشــمە بۆلەكلــەر ئېنىقلىغۇچــى دېيىلىــدۇ.
مەسىلەن:
 .1مەكتەپنىڭ تەنتەربىيە مەيدانى رېمونت قىلىنىدۇ.
 .2مومام قىزىق چۆچەك سۆزلەپ بەردى.
 .3ئون ئوقۇغۇچى بىر كۈندە  200تۈپ كۆچەت تىكىپتۇ.
 .4پېتىۋاتقان قۇياش ئاخىرقى نۇرىنى چاچماقتا ئىدى.
 .5مەن غۇر-غۇر شامالدا لەگلەك ئۇچۇردۇم.
ئېنىقلىغۇچىــار جۈملىــدە ئاساســەن ئىســىمالرغا باغلىنىــپ كېلىــپ ،ئــۆزى
ئېنىقــاپ كەلگــەن ســۆزنىڭ ئالدىــدا بــاش ھــەم ئىگىلىــك كېلىشــتە كىلىــدۇ.
ئېنىقلىغۇچىــار «قانــداق؟ قايســى؟ كىمنىــڭ؟ نېمىنىــڭ؟ قانچــە؟ نەچچە؟
قانچىنچــى؟ قەيەردىكــى؟ قاچانقــى؟» دېگەنگە ئوخشــاش ســۇئالالر بېرىلىدۇ.
مەسىلەن:
.1باغدا قىزىل (قانداق؟) گۈللەر ئېچىلىپتۇ.
.2بۇلبۇلنىڭ (نېمىنىڭ؟) سايرىغان ئاۋازى ئاڭالندى.
.3قوغۇنلۇقتىكى (قەيەردىكى؟) قوغۇنالر ئۈزۈپ بولۇندى.
.4تۆنۈگۈنكى (قاچانقى؟) تاماق بەكال ئوخشاپتۇ.
.5بۇ – جاپپارنىڭ (كىمنىڭ؟) سومكىسى.
.6ئاۋۇ (قايسى؟) دەپتەرنى ئېلىۋېتىڭە.
 300 .7تۇياق (نەچچە تۇياق) قوي قار ئاستىدا قاپتۇ.
133

ئىشــلەپ بېقىڭالر
 -1تۆۋەندىكــى ماقال-تەمســىللەرنى ئوقــۇپ ،ئېنىقلىغۇچىالرنىڭ ئاســتىغا
سىزىڭالر:
• داداڭنىڭ بالىسى بولغۇچە ،ئەلنىڭ بالىسى بول.
• ياخشى سۆز تاشنى يارار ،يامان سۆز باشنى (يارار).
• بۈگۈنكى ئىشنى ئەتىگە قويما.
• كېڭەشلىك ئىش بۇزۇلماس.
• ھورۇننىڭ ئەتىسى تۈگىمەس.
• تاال مۈشۈكى ئۆي مۈشۈكىنى قوغالپتۇ.
.2تۆۋەندىكى سۆزلەرنى ئېنىقلىغۇچى قىلىپ جۈملە تۈزۈڭالر.
ئــون بىــر

كىچىــك

شــەھەردىكى

ئاچچىــق

ئەتىگەنكــى

چــوڭ

ئاســماندىكى

ئەقىللىــق
قۇشــارنىڭ

ئاغزاكى ئاالقە
پەن تېخنىكا تەرەققىياتىنىڭ پايدىسى چوڭمۇ ياكى زىيىنىمۇ؟
پەن-تېخنىكىنىــڭ تەرەققىياتــى تۇرمۇشــىمىزدا زور يېڭىلىقــار پەيــدا قىلدى.
لېكىــن ،بــۇ ئۆزگىرىشــلەرنىڭ ھەممىســىال ياخشــى يۆنىلىشــكە قــاراپ تەرەققىــي
قىلىۋەرمەيــدۇ ،بەزىــدە پــەن -تېخنىكىنىــڭ تەرەققىياتى ئىنســانالرغا يېڭى-يېڭى
بــاش قېتىنچىلىقالرنىمــۇ ئېلىــپ كېلىــدۇ .مەســىلەن :ئاپتومۇبىلنىــڭ كەشــىپ
قىلىنىشــى كىشــىلەرنىڭ يــول يۈرۈشــىنى قواليالشــتۇرۇش بىلەن بىللــە ،مۇھىت
بۇلغىنىشــىنى كەلتــۈرۈپ چىقــاردى .بۇنــداق مەســىلىلەرگە قانــداق مۇئامىلــە
قىلىــش كېــرەك؟ بــۇ قېتىــم بىــز "پــەن -تېخنىــكا تەرەققىياتىنىــڭ پايدىســى
134

چوڭمــۇ ياكــى زىيىنىمــۇ؟" دېگــەن مەســىلىنى چۆرىــدەپ ،مۇنازىــرە ئۆتكۈزەيلــى.
ئالــدى بىلــەن ،ھــەر كىم ئۆزىنىڭ قارىشــىنى ئىپادىلەپ باقســۇن" ،پايدىســى
چــوڭ" دەپ قارايدىغانــار "ئــا" تــەرەپ" ،زىيىنــى چــوڭ" دەپ قارايدىغانــار
"ب" تــەرەپ بولســۇن ،مۇنازىرلىشىشــتىن بــۇرۇن ،ھــەر قايســى تەرەپلــەر ئــۆز
قارىشــىنى چۈشــەندۈرۈپ بېرەلەيدىغــان كونكىرېــت مىســالالر ۋە ماتېرىيالالرنــى
ئەســتايىدىل توپلىســا ،يەنــە قارشــى تەرەپنىــڭ قايســى جەھەتلەردىــن قارشــى
پىكىرلەرنــى ئوتتۇرىغــا قويىدىغانلىقــى ،بۇالرغــا قانــداق رەددىيــە بېرىــش
كېرەكلىكــى توغۇرلــۇق مۇنازىرلەشســە بولىــدۇ .مۇنازىرلەشــكەندە ،مۇۋاپىــق
مىســالالرنى ئوتتۇرىغــا قويــۇپ ئۆزىمىزنىــڭ قارشــىنى چۈشەندۈرســەك بولىــدۇ.
دېمەكچــى بولغانلىرىمىزنــى تەرتىپلىــك ،ئېنىــق چۈشەندۈرۈشــكە دېققــەت
قىلىشــىمىز كېــرەك .مۇنازىــرە ئاخىرالشــقاندىن كىيىن ،رىياســەتچى خۇالســىلەپ،
ئىككــى تەرەپنــى پەن -تېخنىكىنىڭ تۇرمۇشــىمىزغا بولغان تەســىرىنى تەپســىلى
چۈشىنىشــكە يىتەكلىشــى الزىــم .
ماتېماتىكىلىق بايقاش
نۆۋەتتىكــى مىالدىيــە يىلىدىــن 622نــى ئېلىۋېتىــپ ،چىققــان ســاننى 0.97گە
بۆلســەك ،نەتىجىســى ھىجىرىيــە يىلــى بولىدۇ.
مەسىلەن:
(2015 − 622) ÷ 0,97 = 1436
نۆۋەتتىكــى ھىجىرىيــە يىلىنــى  0.97گــە كۆپەيتىــپ ،چىققــان ســانغا 622نــى
قوشســاق ،نەتىجــە مىالدىيــە يىلــى بولىــدۇ.
مەسىلەن:
1436 × 0,97 + 622 = 2015
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ئۇنداقتــا ســىلەرمۇ يۇقىرىدىكــى ھېســاپالش ئۇســۇللىرى ئارقىلىق بــۇ يىلىقى
مىالدىيــە ۋە ھىجىرىيە يىللىرىنى تاپاالمســىلەر؟

ئا سا ســى مە شــىق
-1تۆۋەندىكى سۇئالالرغاجاۋاپ بېرىڭالر
 )1ھوشۇر ئىسالم قەيەردە ،قانچىنچى يىلى تۇغۇلغان؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )2ھوشــۇر ئىســامنىڭ قىلغــان خىزمىتــى ئۇيغــۇر ۋە تۈركىــي مىللەتلــەر
ئۈچــۈن قانــداق مۇھىــم ئەھمىيەتكــە ئېگــە؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )3يالغــۇز بىــر ئادەمنىــڭ جاپالىــق ئىشــلەش نەتىجىســىدە بىــر مىللەتنىڭ
تىل-يېزىقىنــى كومپىيۇتېرغــا كىرگۈزەلىشــى بىزگــە نېمىلەرنــى ھېــس
قىلدۇرىــدۇ؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )4ئەتراپىمىزدىكــى ھەرخىــل نەرســىلەر بىزگــە بىــر مۇھىــم بايقاشــتىن ئۇچۇر
بېرىشــى مۇمكىــن ،ســىز ئادەتتــە مۇشــۇنداق ئەھۋالالرغــا ئۇچــراپ باقتىڭىزمۇ؟
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )5يەرنىــڭ تارتىــش كۈچــى بولمىغان بولســا ئىنســانالر قانــداق ھەرىكەت
قىلىشــى مۇمكىــن ئىدى؟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -2تۆۋەندىكى بوش ئورۇنالرنى تولدۇرۇڭالر.
 )1پەخىرلىــك ئۇســتاز ھوشــۇر ئىســام جاپالىــق ئىزدىنىــش ئارقىلىــق،
ۋەتىنىمىزدىكــى تۈركىــي مىللەتلەرنىــڭ ئۇچــۇر بىــر تــەرەپ قىلىــش
(

) ئاچقان.

 )2ئالتــاي تىلــى سېستىمىســىدىكى مىللەتلــەر ئارىســىدا تۇنجــى بولــۇپ
ئۇيغۇرچــە ئــاۋاز تونــۇش (
 )3مەســىلىلەر ھوشــۇر ئىســامنىڭ («

) ئىشــلەپ چىقتــى.
») بىلــەن قايتا-قايتــا

ســىناق قىلىشــى نەتىجىســىدە ئاخىــر تۇنجــى قەدەمــدە بىر-بىرلــەپ ھەل بولۇشــقا
باشــلىدى.
 )4بىر كۈن تەجرىبە ئىشلەيدىغانلىقى ئېسىگە كېلىپ ،بىر نەچچە تال
(

) ئۈزۈۋېلىپ ،لىق سۈيى بار لوڭقىغا سېلىپ قويدى.

 )5شــۇ ســەۋەپتىنمىكىن ئــۇ ئەتراپىدىكــى (

) بىلــەن پەقــەت

بىللــە ئوينىمايتتى.
 )6بىــر كۈنــى نىيۇتــون مەكتەپتىــن قايتىــپ كېلىۋېتىــپ ،توســاتتىن كەنــت
يېنىغا ئۇن تارتىدىغان (

) ئورنىتىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپتۇ.
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-3تۆۋەندىكى جۈملىلەرنى كېڭەيتىپ يېزىپ بېقىڭالر
 )1كومپىيۇتېرنى باش بولۇپ قۇرۇپ چىققان.
------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------- )2ھوشۇر ئىسالم كونۇپكا تاختىسىغا ئۇزاتتى.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )3ئــۇ ھاياجــان ئىلكىــدە كەسىپداشــلىرىغا ئىيتىــپ بېرىشــكە تولىمــۇ تەقــەززا
ئىدى.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )4بۇ غەلىتە ھادىسە تۈرتكە بولدى.
------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------- )5ئۇ بۇ قېتىم بايقاپ قالدى.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )6ئەنە شۇ ئىشتىن كىيىن ئۆگىنىدىغان ئادەت يىتىلدۈرۈپتۇ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ماتېرىيــال خالتىســى
ئەقىل ياشتا ئەمەس ،باشتا.
ئــۇ قۇيــاش ئىللىــق نــۇر چاچقــان بىــر چۈشــتىن كىيىنلىكــى ئىــدى .مەريــەم
مەكتەپتىــن ســەكرەپ  -تاقلىغىنىچــە ئۆيىگــە قايتتــى .ئالدىدىكــى يېقىنــا بىــر
جايــدا قوشــنا ســىنىپتىكى بــەش ئوغۇل بــاال ئويناۋاتاتتــى .بىرى يىــپ پىرقىرتىپ
ئوينىســا ،يېنىدىكــى بــاال قولىنــى ســوزۇپ تالىشــاتتى .تۇيۇقســىز ئىككىلىســى
ۋارقىرغىنىچــە يەرگــە يىقىلــدى .قالغــان ئــۈچ بــاال يۈگــۈرۈپ بېرىــپ ئۇالرنــى
يۆلىمەكچــى بولۇشــتى -يــۇ ،ئۇالرمــۇ ئوخشاشــا ۋارقىراشــقىنىچە يىقىلــدى.

بۇنــى كۆرگــەن مەريــەم داڭ قېتىــپ تۇرۇپــا قالــدى .ئــۇ ،بالىالرنىــڭ نېمــە
ئويــۇن ئويناۋاتقانلىقىنــى بېلەلمىگــەن ئىــدى .يېقىــن بېرىــپ قارىســا ،بالىــار
قورقــۇپ كەتكىنىدىــن مىدىرلىمــاي يېتىشــقانىكەن .خــۇددى بىــر نەرســىدىن
قۇتۇاللمايۋاتقانــدەك كۆرۈنەتتــى.
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نېمــە بولــدى؟ -ســورىدى مەريــەم .ئــۇ ئۇالرنــى قۇرۇلدۇرماقچــى بولۇۋېتىپ،ئۇالرنىــڭ يېنىــدا بورانــدا ئۈزۈلــۈپ كەتكــەن تــوك ســىمىنى كۆردى.
مەريەمنىــڭ يۈرىكــى جىغ قىلىپ قالدى .ئۇ بالىالرنى تــوك تېپىۋەتكەنلىكىنى
بىلدى " .قانداق قىلســام بوالر؟"-دەپ ئويلىنىپ قالدى.
مەريــەم باشــانغۇچ مەكتەپنىــڭ ئوقۇغۇچىســى بولســىمۇ ،لىكىــن توكقــا
ئائىــت ئــەڭ ئاساســىي بىلىملەرنــى ئۆگىنىــپ باققانىــدى .شۇڭالشــقا ئۆزىنىڭمــۇ
ئېتىلىــپ بارســا ،ئــۇ بالىــاردەك بولــۇپ قالىدىغانلىقىنــى بىلەتتــى .ئــۇ چاغــدا
بالىالرنــى قۇتقــۇزۇش ئۇياقتــا تۇرســۇن ئۆزىنىڭمــۇ ھاياتىدىــن ئايرىالتتــى.
ئــۇ ،ئوقۇتقۇچىســىدىن كاۋچــۇك ،نىلــون ،ياغــاچ قاتارلىــق نەرســىلەردىن تــوك
ئۆتمەيدىغانلىقىنــى ئاڭلىغانلىقــى غــۇۋا ئېســىگە كەلــدى .بــۇ ھالقىلىــق پەيتتــە
بۇالرنــى نەدىــن تاپســۇن؟ ئۇ جىددىيلىشىشــكە باشــلىدى .تۇيۇقســىز بىــر ئەقىل
تاپتــى .دەرۋەقــە ئۇنىــڭ كوپتىســى نىلــون ئىــدى.
مەريــەم يوپكىســىنىڭ ئۇچىنــى كاللــەك قىلىــپ ،جېنىنىــڭ بارىچــە يۈگــۈرۈپ
بــاردى -دە ،تىــزال ئولتــۇردى .بــۇ تولىمــۇ خەتەرلىــك ئىــش ئىــدى .ســەلال خاتــا
كەتســە جېنىغــا زامىــن بوالتتــى .شــۇنداقتىمۇ بــەش دوســتىنىڭ ھاياتــى ئۈچــۈن
مەريــەم ھېــچ ئىككىلەنمىــدى .ئاخىــر ئــۇ قېلىــن نىلــون كوپتىســىنىڭ ئۇچىــدا
تــوك ســىمىنى ئــوراپ يىراققــا تاشــاپ بالىالرنىــڭ بەدىنىدىــن ئېلىۋەتتــى.
بــەش بــاال قۇتۇلــۇپ قالــدى .ئــۇالر ھۇشــىغا كەلگەنــدە ،ھەممىســى مەريەمگە
رەھمىتىنى بىلدۈرۈشــتى.
مەريەم ئۇالرغا ئەستايىدىللىق بىلەن:
ئۆگەنگــەن بىلىمىڭالرنــى ئەســتە ســاقالپ ئەمەلىيەتتــە ئىشــلىتەلەيدىغانبولــۇڭالر ،ئۆزۈڭالرنــى قوغداشــنى ئۆگىنىۋېلىــڭالر -دېــدى.
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ئەسلىمە ۋە ئۆرپ  -ئادەتلىرىمىز
ھــەر قانــداق بىــر مىللەتنىــڭ ئۆزىگــە چۈشــلۇق ئــۆرپ -ئادىتــى ۋە قائىــدە-
يۇســۇنى بولىــدۇ .ئــۆرپ -ئــادەت ،قانداقتــۇر ئارتۇقچــە ئاۋارچىلىــق بولماســتىن،
ئاشــۇ مىللەتنىــڭ نەچچــە مىــڭ يىلــار مابەينىدىكــى تارىــخ ئەلگەكلىرىــدە
تاســقىلىپ ،ئەجدادالردىــن ئەۋالتالرغــا ئۇالشــقان مەنىۋي بايلىقى ۋە مىراســىدۇر.
بــۇ بايلىقالرنــى قوغــداپ ۋە قېزىــپ چىقىرىــپ ،كىيىنكىلەرگــە ئامان-ئېســەن
ئۇالشــتۇرۇش بىزگــە چۈشــكەن ئامانەتتــۇر .بــۇ ئامانــەت ۋە بىباھــا بايلىــق،
بىزنىــڭ دەۋرىمىزگــە كەلگەنــدە ئۈزۈلــۈپ قالســا ئەســا بولمايــدۇ.
بــۇ بۆلەكتىكــى دەرســلىرىمىزدە ئۇلــۇغ ئاتىلىرىمىزنىــڭ بىزگــە ئامانــەت
قىلغــان مەنىــۋى بايلىقلىرىنــى جــان -جەھلىمىــز بىلــەن قوغــداپ ،ئەتىدىكــى
بىزنــى ســاقالۋاتقانالرغا ،كۈچ ئــۇالپ يۈگۈرگۈچى تەنھەرىكەتچىلەرگە ئوخشــاش
چەبدەســلىك بىلــەن ئۇزىتىشــنى ئۆگىنىمىــز.
بايلىقىمىز ۋە بارلىقىمىز بولغان مىللىي مەدەنىيىتىمىز مەڭگۈ ياشنىغاي!
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بوۋامدىــن يادىــكار قالغــان ئاشــۇ كانــۋاي كۆڭلــەك كونىــراپ ،رەڭگــى ئۆڭۈپ
كەتكــەن بولســىمۇ ،مــەن ئۈچــۈن تولىمــۇ ئەتىۋارلىــق ئىــدى .بــۇ كۆڭلەكنــى
بــوۋام ئوتۇنچۇلــۇق قىلىــپ يۈرگــەن  15يــاش چېغىــدا ئانىســى ئــۆز قولــى بىلــەن
تىكىــپ بەرگەنىكــەن .بــۇۋام كىيىنكــى كۈنلەردىمــۇ بــۇ كۆڭلەكنــى يېنىدىــن
ئايرىمــاي ئاۋايــاپ ســاقلىغان ،پەقــەت ھېيت-ئايــەم ياكــى بەزمە-باراۋەتلەردىــا
كىيگەنىكــەن.
دېمىســىمۇ ھــاۋا رەڭ شــايىغا يۇقىــرى ماھــارەت بىلــەن
كەشــتىلەنگەن گــۈل ئاجايىــپ نەپىــس ۋە چىرايلىــق ئىــدى.
كۆڭلەكنىــڭ ياقــا ،يــەڭ ۋە ئالــدى تەرەپلىرىگــە زىــچ ھــەم
ئىنچىكــە كەشــتىلەنگەن گــۈل نۇســخىلىرىدىن بىــر خىــل
جۇشــقۇنلۇق چىقىــپ تۇراتتــى .مەنمــۇ ئۇنــى پەقــەت ھېيت-
ئايــەم ياكــى مەكتەپتــە پائالىيــەت ئۆتكۈزۈلگــەن چاغالردىــا
كىيەتتىــم .كۆڭلەكنــى بــەزى ئوقۇتقۇچىالركــۆرۈپ
ماختىشــىپ كەتســە ،ساۋاقداشــار ھەۋەســلىنىپ قارىشــىپ
قاالتتــى .دوســتلىرىم بىــرەر ئىشــى بولــۇپ قالســا ،كۆڭلەكنــى
بېرىــپ تۇرۇشــۇمنى ئۆتۈنەتتــى.
ئەتىيازنىــڭ ئاخىرقــى مەزگىلــى ئىــدى .بىــر كۈنــى ،يېزىدىكــى تاغــام ئوغلــى
مەســئۇتنى باشــاپ ئۆيىمىزگــە كەپتــۇ .كەچتــە ئۆيگــە كەلســەم ،ئــۇالر تامــاق
يەۋاتقانىكــەن .خوشلىشــىش ئالدىــدا ،ئاپــام يېزىدىكــى تۇغقانلىرىمىزنىــڭ
بالىلىرىنىــڭ كىيىشــى ئۈچــۈن ،مىنىــڭ بــەزى كونــا كىيىم-كىچەكلىرىمنــى
ئېلىــپ بــەردى .ئاندىــن ئــۇ يەنــە نېمىنىــدۇر ئۇنتــۇپ قالغانــدەك ئىتتىــك
ئارقىغــا ئۆرۈلــۈپ ،نېرىقــى ئۆيگــە كىرىــپ كەتتــى .ئــۇ ئانچــە ھايــال بولمــاي،
مىنىــڭ كانــۋاي كۆڭلىكىمنــى ئېلىــپ چىقىــپ ،مەســئۇتقا كىيگــۈزۈپ قويــدى.
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ئاپتورى :ئىقبال تۇرسۇن

مــەن لىۋىمنــى چىشــلەپ"ئاپال!" دەپ قالدىــم.
تاغــام بالىجانلىــق كىشــى بولــۇپ ،بىــر ئائىلىنىــڭ تىرىكچىلىكــى بىــر نەچچــە
مــو ئېتىزغىــا قاراشــلىق ئىــدى .بىــراق ،ئــۇالر ھــەر قانچــە نامــرات بولغــان
تەقدىردىمــۇ ،ئاپــام كانــۋاي كۆڭلىكىمنــى ئۇالرغــا بېرىۋەتمەســلىكى كېــرەك-دە !
ئۇالر كەتكەندىن كىيىن ،دومسىيىپ :
_ مىنىــڭ ئــەڭ ياخشــى كۆرىدىغــان كۆڭلىكىــم ئىكەنلىكىنــى بىلىــپ تۇرۇپ،
نىمىشــقا ئۇنــى مەســئۇتقا بېرىۋېتىســىز؟  -دېدىم.
_ ئوغلــۇم - ،دېــدى ئاپــام ئەســتايىدىللىق بىلــەن - ،كانــۋاي كۆڭلەكنــى
بــوۋاڭ ســاڭا يادنامــە قىلغــان ،ئــۇ ســېنىڭ ھېچنىمىگــە تىگىشــمەيدىغان
نەرســەڭ ،بۇنــى ئوبــدان بىلىمــەن .بىــراق ئۇنــى مەســئۇتقا بېرىشــىم ،ســەھرادا
ياشــايدىغان ئاشــۇ تۇغقىنىڭنىــڭ روھىنــى ئۆســتۈرۈپ ،ئۇنــى ياخشــى ئوقۇشــقا
رىغبەتلەنــدۈرۈش ئۈچــۈن .قانــداق ،قىلغىنىــم توغــرا بوپتىمــۇ؟
مــەن ئاپامنىــڭ ســۆزلىرىنىڭ تېگىگــە يېتىــپ ،ئۇنىڭغــا قــاراپ ئامراقلىــق
بىلــەن كۈلۈمســىرىدىم.

كۆ نۈ كمــە
.1تېكىســتنى ھېســياتلىق ئوقــۇڭالر ،ئاندىــن تېكىســتكە نېمــە ئۈچــۈن
"كانــۋاي كۆڭلــەك" دەپ مــاۋزۇ قويۇلغانلىقــى توغرىســىدا ئويلىنىــپ
بېقىــڭالر.
.2تېكىستتىكى يېڭى سۆزلەرنى چۈشىنىۋېلىڭالر ۋە كۆچۈرۈۋېلىڭالر.
".3مــەن" نىــڭ ئاپىســى نېمــە ئۈچــۈن كانــۋاي كۆڭلەكنــى بېرىۋەتتــى؟
بۇنىڭدىــن نېمىنــى كۆرۈۋاالاليمىــز؟
.4ئۆزۈڭلەرگە تەسىر قىلغان جۈملىلەرنى كۆچۈرۋېلىڭالر.
.5بــۇ تېكىســتنىڭ مەزمۇنىنــى قانــداق ماقا-تەمســىلگە يېغىنچاقــاش
مۇمكىــن؟ ئويلىنىــپ بېقىــڭالر.
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ئۇيغــۇرالر ئولتــۇراق ئۆيگــە ئاالھىدە ئەھمىيــەت بېرىپ،
ئۆزىگــە خاس ھويال-ئــاران مەدەنىيىتــى ياراتقان.
يېشــىللىقنى ســۆيىدىغان ئۇيغــۇرالر ھويال-ئــاران
قىلىشــقا ســۈيى ئەلــۋەك جاينــى تالاليــدۇ .ئــۆي سېلىشــتىن
بــۇرۇن بــاغ قىلىدىغــان يەرگــە ئــۆزى ياخشــى كۆرىدىغان،
تۇپراققــا مــاس كىلىدىغــان كۆچەتلەرنــى تىكىــدۇ.
ئۇيغۇرالرنىــڭ ھويال-ئارانــى ھويــا ،ئــۆي ،باغدىــن
ئىبــارەت ئــۈچ بۆلەككــە بۆلۈنىــدۇ .ھويلىنىــڭ ئالدىغــا
نەقىشــلىك ،قــوش قاناتلىــق دەرۋازا قويۇلىــدۇ .دەرۋازا
ئالدىغــا ئېرىــق كەلتۈرۈلــۈپ ،كــۆۋرۈك ســېلىنىدۇ .ئېرىــق
بۇيىغــا كۆپۈنچــە ھالــدا ئۈژمــە تىكىلىــدۇ .ئۈژمــە تۈۋىگــە
يــاز كۈنلىــرى ســايىداپ ئولتــۇرۇش ئۈچــۈن ســۇپىچاق
(ســۆكىچەك) ياســىلىدۇ .ئېرىــق قېشــىنى بويلىتىــپ
ســۆگەت ،تېــرەك ،ســىدە قاتارلىقــار تىكىلىــدۇ.
توي-تۆكــۈن ،نەزىر-چىــراغ ،مېھماندارچىلىــق ۋە
ھەرخىــل مۇراســىمالر ھويلىــدا ئۆتكۈزۈلىدىغــان بولغاچقــا،
ئۇيغــۇرالر ھويلىنىــڭ چــوڭ ،كۆركــەم بولۇشــىغا ئاالھىــدە
ئەھمىيــەت بېرىــدۇ .ھويلىغــا بــاراڭ ياســاپ ،ئــۈزۈم
تاللىرىنــى ئارتىــدۇ .قاپــاق تېرىــپ باراڭغــا چىقىرىــدۇ .يــاز
كۈنلىــرى باراقســان كۆكلــەپ كەتكــەن بــۇ ئــۈزۈم تاللىــرى
ھويلىغــا ســايە تاشــاپ كىشــىگە راھــەت بېغىشــايدۇ.
ھويلىــدا گــۈل ئۆســتۈرۈلىدۇ ياكــى گــۈل تەشــتەكلىرى
قويۇلــۇپ،

ســۆگەتگۈل،
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قوغۇنگــۈل،

ئەتتىرگــۈل،

نامازشــامگۈل قاتارلىقــار پەرۋىشــلىنىدۇ .بــاش باھاردىــن تاكــى كــەچ كۈزگىچــە
دەل-دەرەخ ،گۈل-چىچەكلــەر ھەرخىــل تۈســكە كىرىــپ ھويلىنىــڭ ھۆســنىگە
ھۆســىن قوشــىدۇ.
ئۆينىــڭ يان-ياكــى ئارقــا تەرىپىگــە يەنــە بىــر ھويــا چىقىرىلىــدۇ .بــۇ
ھويلىغــا ئېغىــل ،كاتــەك ،ســامانلىق ،ھاجەتخانــا ســېلىنىدۇ ۋە ئىشــلەپچىقىرىش
ســايمانلىرى قويۇلىــدۇ.
ئۇيغــۇرالر باغخۇمــار خەلــق بولــۇپ ،ئۆيىنىــڭ ئارقىســىغا بــاغ ئەھيــا قىلىــدۇ.
باغقــا ئــۆرۈك ،ئالمــا ،شــاپتۇل ،يــاڭاق ،چىــان قاتارلىــق مېۋىلىــك دەرەخلــەر
تىكىلىــدۇ .بــاغ ئەتراپىنــى ســوقما تــام ياكــى جىگــدە بىلــەن قورشــاۋغا ئالىــدۇ.
باغــدا مەلــۇم مىقــداردا بــوش ئورۇن بولــۇپ ،بۇ يــەر «كۆكتاتلىــق» دەپ ئاتىلىدۇ.
كۆكتاتلىقتــا پىيــاز ،ســەۋزە ،چامغــۇر ،پەمىــدۇر ،مــۇچ ،كــۈدە ،كاۋا قاتارلىقــار
ئۆســتۈرۈلىدۇ.
باھاردىــن تاكــى كــەچ كۈزگىچــە يېشــىللىققا پۈركەنگــەن ھويال-ئارانــدا
تەبىئەتنىــڭ ھەرخىــل نېمەتلىــرى كۆزلەرنــى قاماشتۇرســا ،پىشــايۋانغا ئــۇۋا
ياســىغان قارلىغاچنىــڭ ۋىچىــرالپ سايراشــلىرى ،كەپتــەر ھەمــدە دەل-
دەرەخلەرگــە ئۇۋىلىغــان كاككــۇك ،تۇمۇچــۇق ،قۇشــقاچالرنىڭ ئۈنلەشــلىرى،
كۆنــەك تۇتقــان ھەرىنىــڭ گىژىلداشــلىرى ،قوزىالرنىــڭ مەرەشــلىرى ،ئىتالرنىڭ
ھاۋشىشــلىرى ...ئانــا تەبىئەتنىــڭ ســېھىرى كۈچىنــى نامايەن قىلىــدۇ ۋە ھويال-
ئاراننــى تېخىمــۇ ســۆيۈملۈك قىلىۋېتىــدۇ.

كۆ نۈ كمــە
 .1تېكىســتنى ئىچىــڭالردا ئوقــۇپ ،يېڭــى ســۆزلەرنى چۈشــىنىۋېلىڭالر ۋە
دەپتىرىڭلەرگــە كۆچــۈرۈپ يېزىۋېلىــڭالر.
 .2تېكىســتنى ھېسىســىياتلىق ئوقۇپ ،قانداق تەرتىپ بويىچە يېزىلغانلىقىنى
ســۆزلەپ بېقىڭالر
 .3ۋەتەننــى ســېغىندىڭالرمۇ؟ ۋەتەندىكــى ھويــاڭالر قانــداق ئىــدى؟
ساۋاقداشــلىرىڭالرغا ســۆزلەپ بېرىــڭالر.
ئاپتورى :ئوسمان ئىسمائىل تارىم
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ئوغــاق تارتىشــىش-ئۇيغۇرالرنىڭ ئــەڭ
قەدىمكــى ئەنئەنىــۋى ئــات ئۈســتى ئويۇنلىرىنىــڭ بىرى بولۇپ ،ئــۇ «ئاتلىقالر
مەدەنىيىتــى» دەۋرىنىــڭ يالدامىســىدۇر .بــۇ ئويــۇن ئادەملەرنىــڭ باتۇرلــۇق ۋە
جەڭگىۋارلىــق خىســلىتىنى نامايــەن قىلىدىغــان ئــات ئۈســتى مەشــىقى بولــۇپ،
ئاتنــى ئــەڭ بــۇرۇن قولغــا كۆندۈرگــەن ئوتتــۇرا ئاســىيا خەلقلىــرى ئارىســىدا
بارلىققــا كەلگەنلىكــى مۇئەييەنلەشــتۈرۈلمەكتە.
ئوغــاق تارتىشــىش ئويۇنىمــۇ ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا مۇســابىقە شــەكلىدە
توي-تۆكــۈن ،ھىيىت-مۇراســىم پائالىيەتلىرىــدە ئورۇنالشــتۇرۇلىدۇ .ئوغــاق
تارتىشــىش كۆپــرەك چارۋىچىلىــق رايۇنلىــرى ۋە شــەھەردىن چەتــرەك يېــزا –
قىشــاقالردا كــەڭ ئومۇمالشــقان بولــۇپ ،بۇنــداق يۇرتالرنىــڭ كۆپچىلىكىــدە
مەخســۇس ئوغــاق تارتىشــىش ماھارىتىنــى يىتىلدۈرگــەن چەۋەنــدازالر بولىــدۇ.
ئــۇالر ئوغــاق تارتىشــىش خەۋىرىنــى ئاڭلىغــان ھامــان ئاالھىــدە تەربىيلەنگــەن
ئاتلىرىنــى مىنىــپ ،يۇرت-مەھەللىلــەر بويىچــە ســەپ تارتىــپ بەلگىلەنگــەن
ئوغــاق تارتىــش مەيدانىغــا ھازىــر بولىــدۇ .ئوغــاق تارتىشىشــقا قاتنىشــىدىغان
چەۋەندازالرنىــڭ ســانى چەكلەنمەيــدۇ .ئوغــاق تارتىشــىش مۇسابىقىســىگە
قاتنىشــىدىغان ئىككــى تــەرەپ تەييــار بولغاندىــن كىيىــن ،مۇســابىقىنى
تەشــكىللىگۈچى شــەخس ئالدىــن تەييارلىغــان ئوغالقنــى بەلگىلەنگــەن
ئورۇنغــا تاشــاپ بېرىــدۇ .شــۇنىڭ بىلــەن مۇســابىقە باشــلىنىدۇ .ئېتــى
يۈگــۈرۈك ماھىــر چەۋەنــداز بەس-بــەس بىلــەن ئــات چاپتــۇرۇپ ،ئوغالقنــى
بــۇرۇن ئېلىۋېلىشــقا تىرىشــىدۇ .ئوغالقنــى يەردىــن ئېلىــپ ئۆزەڭگــە ئاســتىغا
ياكــى تېقىمغــا بېســىۋالغۇچى ئوغالقنــى باشــقىالرغا تارتتــۇرۇپ قويماســلىق
ئۈچــۈن نىشــانغا قــاراپ قۇيۇنــدەك چاپىــدۇ .قارشــى تــەرەپ ئۇنــى قوغاليــدۇ.
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يېتىشــىۋالغان چەۋەنــدازالر ئــات ئۈســتىدە تــۇرۇپ ئوغالقنــى تالىشــىدۇ .شــۇنىڭ
بىلــەن بىــر مەيــدان ئوغــاق تارتىشــىش جېڭــى باشــلىنىدۇ .ئوغالقچىالرنىــڭ
بىــر قىســمى ئوغالقنــى ئېلىــپ قېچىــش يۆنىلىشــىنى توســىدۇ .ئېتــى كۈچلــۈك،
قــاۋۇل چەۋەنــدازالر غۇژمــەك بولۇۋېلىــپ ئوغــاق تالىشــىۋاتقان جــەڭ ســورۇنىغا
بۆســۈپ كىرىــپ ،ئوغالقنــى تارتىــپ چىقىشــقا مەســئۇل بولىــدۇ .مۇشــۇنداق
قايتا-قايتــا تالىشــىش ،تارتىشــىش ئارقىلىــق ئــەڭ ئاخىرىــدا كىــم ئوغالقچىــار
توپىنــى يېرىــپ ئۆتــۈپ ،ئوغالقنــى بەلگىلەنگــەن پەللىگــە تاشلىيالىســا( ،ئوغــاق
تاشــاش نىشــانى كۆپىنچــە ئوغــاق تارتىشــىش مەيدانىدىــن يىراقــراق بولغــان
مەلــۇم يــۇرت ئىچىدىكــى ئابرويلــۇق بىــر ئادەمنىــڭ ئۆيــى ياكــى چەتــرەك بىــر
جايغــا نىشــانالپ ســىزىلغان چەمبــەر قىلىــپ بەلگىلىنىــدۇ ).شــۇ تــەرەپ غەلبــە
قىلغــان بولىــدۇ .ئوغــاق تارتىشــتا غالىــپ كەلگــەن تــەرەپ ئوغــاق تارتىشىشــنى
تەشــكىللىگۈچىلەر تەرىپىدىــن ئاالھىــدە مۇكاپاتلىنىــدۇ .ئوغــاق تاشــلىغان
ئــۆي ئىگىســى بــۇ ئويــۇن شــەرىپىگە زىياپــەت بېرىــدۇ مەشــرەپ ئۇيۇشــتۇرىدۇ.
ئۇتــۇپ چىققــان ئاتالرنىــڭ بېشــىغا قىزىــل تــاۋار باغاليــدۇ.
ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا يۇرت-مەھەللىلــەر بويىچــە كوللىكتىــپ ئىككــى ســەپ
بولــۇپ ئوغــاق تارتىشــتىن باشــقا يەنــە ئىككــى چەۋەنــداز ئارىســىدا يەككىمــۇ-
يەككــە ئوغــاق تارتىشــىش ئۇســۇلىمۇ بار .ئــۆز يۇرتلىرىغــا ۋەكىللىــك قىلىدىغان
ئىككــى چەۋەنــداز مەيدانغا چۈشــكەندىن كىيىــن ،تەييارالنغان ئوغــاق مەيدانغا
تاشــلىنىدۇ .ئــۇالر يەردىكــى ئوغالقنــى تارتىشىشــقا باشــايدۇ .كىمنىــڭ كۈچــى
ئارتــۇق ،ئېتــى كۈچلــۈك بولســا ،شــۇ كىشــى ئوغالقنــى تارتىۋالىــدۇ .يەككــە
تىركىشــىش ناھايىتــى جىــددى بولىــدۇ .تىركىشــىش نەتىجىســىدە ئوغالقنــى
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قولدىــن بەرمىگىنــى غەلبــە قىلغــان بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ .بۇنــداق يەككــە
ئوغــاق تارتىشــىش كىچىكــرەك دائىــرە ئىچىــدە ئېلىــپ بېرىلىــدۇ.
ئــات ئۈســتىدە ئوينىلىدىغــان ئويۇنــار ئىچىــدە ئوغــاق تارتىشىشــتىن بەشــقا
يەنــە " ئــات بەيگىســى"" ،تەڭگــە ئېلىــش"" ،قىــز قــۇۋار" " ،ئــات ئۈســتىدە كــۈچ
سىنىشــىش "" ،يەردىــن ياغلىــق ئېلىــش" قاتارلىــق ئەنئەنىــۋې ئويۇنالرمــۇ بــار.
بــۇ ئويۇنــار كۈچلــۈك جەڭگىۋارلىقنــى تەلــەپ قىلىشــتەك ئاالھىدىلىكــى بىلــەن
بۈگۈنكــى كۈنــدە مىللىــي تەنتەربىيــە پائالىيىتىنىــڭ مۇھىــم تۈرلىرىدىــن بىــرى
بولــۇپ قالــدى.

كۆ نۈ كمــە
 .1ئۇيغــۇر ئــۆرپ -ئادەتلىرىنىــڭ مۇھىــم تەركىبــى قىســمىدىن بىــرى بولغــان
ئوغــاق تارتىــش ھەققىــدە بــۇرۇن ئاڭلىغىنىــڭالر بولســا ســۆزلەپ بېقىــڭالر.
 .2ئۇيغــۇر خەلقىنىــڭ مىللىــي ئۆرپ-ئادەتلىــرى ۋە ئويۇنلىــرى ناھايىتىمــۇ
مــول .ســىز بىلىدىغــان بىــرەر ئويۇننىــڭ تەپســىلىي جەريانىنــى تونۇشــتۇرۇپ
بىــر ماقالــە يېزىــپ كېلىــڭالر ھەمــدە تەنەپپــۇس ئارلىقىــدا ساۋاقداشــار بىلــەن
بىرلىكتــە ئوينــاپ بېقىــڭالر.
 .3ئاتا-ئاناڭالردىــن كىچىــك ۋاقتىــدا قانــداق ئويۇنالرنــى ئوينايدىغانلىقــى
ھەققىــدە ســوراپ بېقىــڭالر ۋە ھازىرقــى ئويۇنــار بىلــەن بۇرۇنقــى ئويۇنالرنىــڭ
قانــداق ئوخشــىمايدىغان تەرىپــى بارلىقــى تەھلىــل قىلىــپ بېقىــڭالر.
 .4ئوغــاق تارتىشــىش قاتارلىــق ئەنئەنىــۋى ئويۇنالرنىــڭ ئادەمنــى روھــى
جەھەتتىــن جۇشــقۇنلۇققا ئۈندەيدىغــان قانــداق ئىجابىــي تەرەپلىــرى بولىشــى
مۇمكىــن؟ ئويلىغانلىرىڭالرنــى بايــان قىلىــپ بېقىــڭالر.

148

ئۇيغــۇر تىلــى بىلىملىرى

ھالەت
جۈملىلــەردە بــەزى ئەگەشــمە بۆلەكلــەر ئــادەم ۋە نەرســىلەرنىڭ ئىــش-
ھەرىكىتىنــى ئېنىقــاپ ،شــۇ ئىش-ھەرىكەتلەرنىــڭ قانــداق ،قاچــان ،قەيــەردە
بولغانلىقىنــى بىلدۈرىــدۇ.
مەسىلەن:
 .1ئۇ ئەقلىنى ياخشى ئىشلىتىپتۇ.
 .2مەن تۈرك تىلىنى راۋان سۆزلىيەلەيمەن.
 .3پاكــزات ئاغرىــپ قالغانلىقــى ئۈچــۈن بۈگۈنكــى پۇتبــول مۇسابىقىســىگە
قاتنىشــالمىدى.
 .4بىز نومۇر تەييارلىغىلى كەلدۇق.
 -1جۈملىدىكــى <ياخشــى> دېگــەن ســۆز <ئىشــلىتىپتۇ> دېگــەن ئىــش-
ھەرىكەتنىــڭ ئورۇنلىنىــش ســۈپىتىنى -2 ،جۈملىدىكــى <راۋان> دېگــەن ســۆز
<ســۆزلەيمە> دېگــەن ئىش-ھەرىكەتنىــڭ قانــداق ئېلىــپ بېرىدىغانلىقىنــى،
-3جۈملىدىكــى <ئاغرىــپ قالغانلىقــى ئۈچــۈن> دېگــەن ســۆز <قاتنىشــالمىدى>
دېگــەن ئىش-ھەرىكەتنىــڭ نېمــە ئۈچــۈن ئاغرىــپ قالغانلىــق ســەۋەبىنى-4 ،
جۈملىدىكــى <نومــۇر تەييارلىغىلــى> دېگــەن ســۆز <كەلــدۇق> دېگــەن ئىــش-
ھەرىكەتنىــڭ مەقســىدىنى بىلــدۈرۈپ كەلگــەن.
ئىش-ھەرىكەتنىــڭ قانــداق ھالەتتــە بولغىنــى ،ئورنىنــى ،جايىنــى،
مەقســىتىنى ،ســەۋەبىنى بىلدۈرگــەن ئەگەشــمە بۆلەكلــەر ھالــەت دىيىلىــدۇ.
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ھالــەت ئادەتتــە پېئىلدىــن بولغــان خەۋەرگە باغلىنىپ كېلىــدۇ .ھالەتلەرگە
<قانــداق؟ قانــداق قىلىــپ؟ قاچــان؟ قەيــەردە؟ نــەدە؟ قەيەردىــن؟ نەدىــن؟
قەيەرگــە؟ نەگــە؟ نېمــە ئۈچــۈن؟ نېمــە ســەۋەپتىن؟> دېگەنگــە ئوخشــاش
ســوئالالر بېرىلىــدۇ.
مەسىلەن:
.1ئۇنىڭ چىرايى بىردىنال (قانداق؟) ئۆزگەردى.
.2ئۇالر بۈگۈن (قاچان؟) ھايۋانات باغچىسىغا (نەگە؟) باردى.
.3ئاكام ئۈرۈمچىدىن (نەدىن؟) كەلدى.
.5ھەدەم ئوقۇغىلى (نېمە قىلغىلى؟) بارغان.
.6ئادىل ئاغرىپ قېلىپ (نېمە سەۋەپتىن؟) كېلەلمىدى.

ئىشــلەپ بېقىڭالر
 -1تۆۋەندىكــى پارچىنــى ئوقــۇپ ،ئاســتى ســىزىلغان ســۆزلەرنىڭ ھالــەت
ئىكەنلىكىنــى چۈشــىنىۋېلىڭالر ۋە ئۇالرغــا ســوئال بېرىــڭالر.
تــاڭ ئاتقانــدا بىــر تــوپ بالىــار دەرياغــا ئالدىــراپ ماڭــدى .ئــۇالر ئۆيدىــن
چىققانــدا كــۈن قىزىرىــپ چىققانىــدى .ئۇالر يېرىــم يولغا كەلگەندە قاتتىق شــامال
چىقتــى .ئاســماننى بىردەمــدە بۇلــۇت قاپلىــدى .يالغــۇر قاتتىــق ياغــدى .يامغــۇر
چاپســانال توختىــدى .بىرئازدىــن كېيىــن يامغــۇر يەنــە شــارقىراپ قۇيۇۋەتتــى.
بالىــار ئىككــى تــۈپ يوغــان دەرەخنىــڭ تۈۋىگــە يۈگــۈرۈپ كەلــدى .شــۇ يــەردە
ئــۇالر يېرىــم ســائەتكىچە قوزغالمــاي تــۇردى .كــۆپ ئۆتمــەي يامغــۇر چىپپىــدە
توختىــدى .بۇلۇتــار ئارىســىدىن كــۈن پارقىــراپ چىقتــى .بالىــار يۈگۈرۈشــۈپ
دەرياغــا كەلــدى.
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 -2تۆۋەندىكــى جۈملىلەرنــى ئوقــۇپ ،بــوش ئورۇنالرغــا مۇۋاپىــق ھالەتلەرنــى
قويۇڭالر
 .1مەن__________ مەكتەپكە بارىمەن.
 .2ئەسقەر بىلەن ئەنۋەر__________ مۇزاكىرە قىلدى.
 .3گۈلنار__________ ئۈچۈن ئۇ كىنونى كۆرەلمىدى.
 .4دادام___________ قايتىپ كەلدى.
 .5مەن مەكتەپكە__________ كەلدىم.
 -3تۆۋەندىكــى ســۆزلەرنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان جۈملــە تــۈزۈڭالر .بــۇ ســۆزلەر
جۈملىــدە ھالــەت بولــۇپ كەلســۇن
قىزىقىپ  /چاپسان  /باغقا  /بىردىنال  /تۈنۈگۈن
بالىالرغا نەسىھەت
بىــر پادىشــاھ نەۋرىســى بىلــەن ســەيلە قىلىۋاتســا ،بىــر قەلەنــدەر ئۇنىڭغــا
تەزىم-بىجــا قىلىــپ ھۆرمــەت بىلدۈرۈپتــۇ .پادىشــاھ دەرھــال قەدىمىنــى
توختۇتــۇپ ،ئۇنىڭدىــن بەكــرەك ئىگىلىــپ ســاالم بېرىپتــۇ .نەۋرىســى ھەيــران
قېلىــپ:
قەلەندەرگىمۇ شۇنچە ھۆرمەت قىلغان بارمۇ؟-دەپتۇ .پادىشاھ جاۋابەن:ھــا ھــا ھــا ،...قەلەندەرنىــڭ دۆلــەت باشــلىقىدىنمۇ ئــەدەپ -ئەخالقلىــقبولۇشــىغا يــول قويمايمــەن ئوغلۇم!-دەپتــۇ.
مــەن ناھايىتــى مۇنــەۋۋەر ياخشــى ئــادەم بولغانلىقىــم ئۈچــۈن باشــقىالر مــاڭا
ئىززەت-ھۆرمــەت بىلدۈرىــدۇ-،دەپ ئويــاپ قالمــاڭ! بېلىشــىڭىز كېرەككــى،
باشــقىالر ئېســىل ئەخالققــا ئېگــە بولغــاچ ،بىزنــى ھۆرمــەت قىلىــدۇ .ئېســىل
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كىشــىلەر باشــقىالرنى ھــەر دائىــم ھۆرمەتلەيــدۇ .مانــا بۇنــى "ســەۋىيە ،ســاپا"
دەيمىــز .كىبىرلىــك بىلــەن ياشــىماڭ ،ئادەمنىــڭ بېشــىدا مىڭبىــر قىســمەت بــار.
بۈگــۈن ئــات مېنگەنلــەر ئەتىســى پىيــادە قېلىۋاتىــدۇ .قۇشــقاچ ھايــات ۋاقتىــدا
قۇرۇتنــى يېســە ،قۇشــقاچ ئۆلگەنــدە قــۇرۇت قۇشــقاچنى يەيدۇ.ئــۇ بىــر ھەقىقــەت.
شــۇنداق ئېســىل ياشــاڭكى ،ســىز بىلــەن تونۇشــقان ھــەر بىــر ئــادەم تەقدىرىــم
ئەمــەس ،تەلىيىــم دەپ بىلســۇن.

ئا سا ســى مە شــىق
 -1ئاســتىغا ســىزىلغان ســۆزلەرنىڭ مەنىســىنى تىرنــاق ئىچىگــە يېزىــپ
بېقىــڭالر.
 )1بــۇۋام كىيىنكــى كۈنلەردىمــۇ بــۇ كۆڭلەكنــى يېنىدىــن ئايرىمــاي ئاۋايــاپ
ســاقلىغان ،پەقــەت ھېيت-ئايــەم ياكــى بەزمە-باراۋەتلەردىــا كىيگەنىكــەن.
)

(

 )2ئــۇ يەنــە نېمىنىــدۇر ئۇنتــۇپ قالغانــدەك ئىتتىــك ئارقىغا ئۆرۈلــۈپ ،نېرىقى
ئۆيگــە كىرىــپ كەتتــى(.

)
)

 )3كانۋاي كۆڭلەكنى بوۋاڭ ساڭا يادنامە قىلغان(.

 )4ئــۇ ئــات ئۈســتى ئويۇنلىرىنىــڭ بىــرى بولــۇپ ،ئۇ"ئاتلىقــار
)

مەدەنىيىتى"دەۋرىنىــڭ يالدامىســىدۇر(.

 )5ئېتــى يۈگــۈرۈك ماھىــر چەۋەنــداز بەس-بــەس بىلــەن ئــات چاپتــۇرۇپ،
)

ئوغالقنــى بــۇرۇن ئېلىۋېلىشــقا تىرىشــىدۇ(.

 )6تىركىشــىش نەتىجىســىدە ئوغالقنــى قولدىــن بەرمىگىنــى غەلبــە قىلغــان
بولــۇپ ھېســاپلىنىدۇ( .
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)

 -2تۆۋەندىكــى جۈملىلەرنــى ئوقــۇڭالر ۋە توغــرا -خاتالىقىغــا ھۆكــۈم
قىلىــڭالر
)

)1ئۇيغۇرالر ئويۇنخۇمار خەلق ،بىز پەقەت ئۇيۇشالمايمىز( .
)

)2ئۇيغۇرالر قوي -كاال بېقىشنى ياخشى كۆرىدۇ(

 )3ئوغــاق تارتىــش مۇسابىقىســىدە ئوغــاق تارتىشــلىدۇ ،ئوغــاق تاپالمىســا
پاقالننــى تارتىشســىمۇ بولىــدۇ(.

)

 )4ئوغــاق تاشــلىغان ئــۆي ئىگىســى بــۇ ئويــۇن شــەرىپىگە ھەممىســىگە پــۇل
بېرىدۇ.
(

)

 )5كانــۋاي كۆڭلــەك ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەنئەنىــۋى كىيىم-كېچەكلىرىدىــن
بىرىــدۇر.
(

)

 )6ئۇيغۇرالر تاماقنى مېڭىپ يۈرۈپ يېيىشنى ياخشى كۆرىدۇ.
(

)

 -3تۆۋەندىكى قااليمىقان جۈملىلەرنى رەتلىك جۈملىگە ئايالندۇرۇڭالر.
 )1قاراشــلىق /بالىجانلىــق /كىشــى /بولــۇپ /،تاغــام /ئېتىزغىال/ئىــدى /بىــر
نەچچــە مــو /ئائىلىنىــڭ /تىرىكچىلىكــى /بىــر
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )2تېگىگــە /ئۇنىڭغــا /كۈلۈمســىرىدىم /ئاپامنىــڭ /ســۆزىنىڭ /بىلــەن/
ئامراقلىــق /مــەن /قــاراپ /يېتىــپ،
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 )3كۆپــرەك /ۋە /يېزا-قىشــاقالردا /تارتىشــىش /ئومۇمالشــقان /كــەڭ/
رايۇنلىــرى /شــەھەردىن /ئوغــاق /چەتــرەك /چارۋېچىلىــق
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )4چىرايىغــا  /تاتىرىــپ  /مــەن /كەتكەنىــدى /ئۇنىــڭ  /ئــۇ قورققىنىدىــن/
قارىغىنىمــدا
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )5ئويغانسام  /بولغانىدى /چىقىپ  /ئۇخالپ  /كۈن
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )6مــەن /نېمىــا  /تــەن بەرمەيمــەن /مەيلــى /بولمىســۇن /قەتئــى/
يېڭىلگىنىمگــە /بــۇ قېتىــم
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )7مــەن /بولــدۇم  /ئاخشــام /بىلــەن /ئۈلگۈرمەيــا  /خوشلىشىشــقا  /تۈنۈگــۈن/
چىقىشــقا  /ئۇنىــڭ  /مەجبــۇر  /يولغــا
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )8ئەگىشــىپ  /ھەممەيلــەن  /قۇربــان  /ئالدىــراش  /بــەك  /يىقىنلىشىشــىغا /
كەتتــى  /بولــۇپ  /ھىيتنىــڭ
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مەدەنىيەت باغچىسى
گۈلخۇمار ئۇيغۇرالر
ســىز مەيلــى ئۇيغۇر خەلق  -ناخشــا قوشــاقلىرىنى ئاڭالڭ ،ياكــى ئۇيغۇرالرنىڭ
ئىســىملىرىنى تەكشــۈرۈڭ ،ئۇالرنىــڭ مۇتلــەق كــۆپ قىســمىنىڭ گۈلگــە
باغلىنىدىغانلىقىنــى ھېــس قىلىســىز .گــۈل -ئۇيغۇرالرنىڭ ئىســتىتىك قارىشــىدا
خۇشــاللىق ۋە بەخــت -ســائادەتنىڭ ھەمــدە گۈزەللىكنىــڭ ســېمۋۇلىدۇر .شــۇ
ســەۋەپتىن گــۈل ســۆيۈش ۋە ئاســراش ئۇالرنىــڭ بىــر خىــل ئەنئەنىــۋى ئادىتىگــە
ئايالنغــان .مەيلــى شــەھەر ،مەيلــى يېزىــاردا بولســۇن ھــەر قانــداق ئۇيغــۇر
ئائىلىلىــرى ھويلىســىغا ياكــى بېغىنىــڭ كۆرىنەرلىــك يېرىگــە گــۈل تېرىيــدۇ.
ئۇالرنىــڭ گــۈل ئۆســتۈرۈش ئۇســۇلى ئىككــى خىــل بولــۇپ ،بىــرى ،تەشــتەكتە
گــۈل ئۆســتۈرىدۇ .بىــرەر تەشــتەك گــۈل ئۆســتۈرمىگەن ئائىلىلــەر ئۇيغــۇرالر
ئارىســىدا كــەم تېپىلىــدۇ .تەشــتەكتە ئۆســتۈرۈلىدىغان گۈللــەر تــۆت پەســىلنىڭ
ھەممىســىگە مۇۋاپىقالشــقان بولــۇپ ،قىــش -يــاز دېگــۈدەك پورەكلــەپ ئېچىلىــپ،
خــۇش پــۇراق ھىــد بىلــەن ھەممىنــى ئۆزىگــە جەلــپ قىلىــدۇ .يەنــە بىــرى ،گــۈل
ئېتىزلىرىــدا ئۆســتۈرۈلىدۇ.
كۆپىنچــە يېزىــاردا ئولتۇراقالشــقان
ئۇيغــۇر ئائىلىلىرىنىــڭ ھويلىســى
ياكــى بېغىــدا مەخســۇس گــۈل
ئېتىزلىــرى بولىــدۇ .بۇنــداق گــۈل
ئېتىزلىــرى ناھايىتــى تەكشــى بولــۇپ،
ھــەر خىــل گۈللــەر ئــۆز رېتــى بويىچــە
تېرىلىــدۇ .ئېتىــز گۈللىــرى باھــار
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بىلــەن تــەڭ ھۆپپىــدە ئېچىلىــپ ،كىشــىلەرنىڭ زوقنــى ئۆزىگــە تارتىــدۇ .ئېتىزدا
ئۆســتۈرىدىغان گۈللــەر ئىچىــدە قىزىلگــۈل ،ھــەر خىــل رەڭــدە ئېچىلىدىغــان
ئەتىرگۈللــەر كــۆپ ســالماقنى ئېگەللەيــدۇ .ئۇيغــۇرالر قىزىلگۈلنــى ھەقىقەتــەن
ئەتىۋاراليــدۇ .ئۇيغــۇرالر قىزىــل گــۈل ۋە ئەتىرگۈلنــى يــاۋا جىغانغــا ئــۇالش
ئارقىلىــق يېتىشــتۈرىدۇ .قىــش كۈنلىــرى بۇنــداق گۈللەرنــى پاخــال بىلــەن
چۈمكــەپ يەڭگىــل كۆمــۈپ قويىــدۇ .يەرنىــڭ توڭــى كۆتۈرۈلگــەن مەزگىلــدە
ئېچىۋېتىــدۇ.
ئۇيغــۇر ئاياللىــرى چېكىســىگە ياكــى مەيدىســىگە گــۈل تاقاشــنى ياخشــى
كۆرىــدۇ .يــاش ئايالــار ۋە قىــزالر گــۈل ئېچىلغــان پەســىللەردە قۇلىقىغــا ياكــى
چېچىنىــڭ ئارىســىغا ،يېگىتلــەر ۋە بالىــار مەيدىســىگە ياكــى قۇلىقىغــا پورەكلەپ
ئېچىلغــان گۈللەرنــى قىســتۇرۇپ ،بەخــت ۋە خوشــاللىق ئىســتىكىنى ئىزھــار
قىلىشــىدۇ .ئۇششــاق تىجارەتچىلــەر دۇكىنىغــا ياكــى ئوقــەت غالتىكىنىــڭ
ئۈســتىگە ھۆپپىــدە ئېچىلغــان دەســتە گۈللەرنــى قــاداپ خېرىدارالرنــى ئۆزىگــە
جەلــپ قىلىدۇ .ھازىرمۇ شــەھەرلەدە تىجــارەت قىلىۋاتقان كاۋاپچىالر ،دوغاپچىالر
،لەڭپۇڭچىــار ۋە يەل-يېمىــش ســاتقۇچىالرنىڭ غالتەكلىرىــدە  ،ئاشــپۇزۇلالرنىڭ
پەشــخۇنلىرىدا كۆرىنەرلىــك ھالــدا
قــاداپ قويغــان گــۈل دەســتىلىرىنى
ئۇچرىتىســىز.
ئۇيغۇرالرنىــڭ
ئەنئەنىســىدە
گــۈل

ئۆستۈرۈشــنى

تۇرمــۇش
مەخســۇس
كەســىپ

قىلغان"گۈلچى"لــەر بولغــان .قەدىمكى
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خانالرنىــڭ ئوردىلىرىغــا مۇشــۇنداق "گۈلچى"لــەر تەكلىــپ قىلىنىــپ ،ئــۇالر
گــۈل ئۆســتۈرۈش ۋە گــۈل دەســتە تىزىشــقا مەســئۇل بولغــان .قەشــقەر شــەھرىدە
گۈلچىلىــك كەســپى بىلــەن داڭــق كۆتۈرگــەن ھەزرەتلىــك مەرھــۇم پايامــەت
ســوپىنىڭ نەچچــە ئــەۋالدى گۈلچىلىــك شــۇغۇللىنىپ خەلــق ئارىســىدا يۈكســەك
ھۆرمەتكــە ســازاۋەر بولغــان.
ئۇيغــۇرالر ئۆزلىرىنىــڭ گۈلخۇمــار خەلــق ئىكەنلىكىنــى ئىســىملىرىنىڭ
ئاخىرىغــا ياكــى بېشــىغا "گۈل"نامىنــى قوشــۇپ ئــادەم ئىســىملىرى قاتارىــدا
قوللىنىــش ئارقىلىقمــۇ ئىپادىلىگــەن .بــۇ ھــال كۆپــرەك ئايالالرنىــڭ ئىســمىدا
گەۋدىلەنگــەن.
مەسىلەن:
رەيھانگۈل ،رىزۋانگۈل ،رۇشەنگۈل ،مېھرىگۈل قاتارلىقالر.
گۈلگە بولغان ئەقىدە ئۇيغۇرالرنىڭ كەشــتىچىلىك قول-ھۆنەر ســەنئىتىدىمۇ
تولــۇق نامايــەن بولغــان .ئۇيغــۇر كەشــتىچىلىك ســەنئىتىدە ھەرخىــل گــۈل
نۇســخىلىرىنى نەقىــش قىلىــپ ئويــۇش ئاساســلىق ئورۇنــدا تۇرىــدۇ .ئــۇالر قــول
ۋە بــاش ياقلىقىنىــڭ بۇرجەكلىرىگــە پورەكلــەپ ئېچىلىۋاتقــان رەڭــدار گــۈل-
چېچەكلەرنىــڭ نۇســخىلىرىنى كەشتىلەشــتىن باشــقا ،يەنــە ئــۆي -ئېمارەتنىــڭ
تاملىــرى ۋە تۈۋرۈكلىرىگــە ،ســاندۇق قاتارلىــق ئــۆي جاھازلىرىغــا كۆركــەم گــۈل
نۇســخىلىرىنى ســىزىدۇ.
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سۆزلەرگە ئىزاھات
 -1بىزنىڭ مەكتەپ
جىلــۋە :گــۈزەل ،نازاكەتلىــك ھەرىكــەت .رەڭمــۇ-رەڭ تاۋلىنىــش ،كۆركــەم
كۆرۈنــۈش
ھەۋەس :بىرەر نەرسىگە بولغان قىزىقىش ،ئېنتىلىش ،ئارزۇ ،ئىستەك
ئىناق :دوستانە ،ئېجىل
زامانىــۋى :ھازىرقــى زامانغــا خــاس ،ھازىرقــى زامــان پەن-تېخنىــكا تەلىپىگــە
ئۇيغــۇن كېلىدىغــان ۋە جــاۋاپ بېرەلەيدىغــان.
ھەمــدەم :باشــقىالر بىلــەن كۆپىنچــە بىللــە بولىدىغــان ،سۆھبەتلىشــىدىغان
ئــادەم ،ئۈلپــەت.
 -2تىمتاس سازلىق
تىمتاس :جىمجىت ،جىم
سازلىق :سۈيى ۋە ئوت -چۆپلىرى بولغان پاتقاق جاي
خىلــۋەت :كۆپ كىشــى بارمايدىغــان ،ئادەملەردىــن ،كۆزدىن يىــراق ،ھېچكىم
كۆرمەيدىغانــم خالىــي ،چــەت ياقــا جاي.
قــۇرۇق تېمــى :ئېكىنــزار ياكــى بــاغ ،ھويــا -ئــاران قاتارلىقالرنــى ســىرتتىن
مۇداپىئــە قىلىــش ئۈچــۈن ســېلىنغان پــاكار تــام.
چەكسىز :چىكى ،چىگراسى يوق ،ناھايىتى كەڭ ،كۆز يەتكۈسىز ،بىپايان
ھۆسىن-جامالى :ھۆسىن ۋە جامال ،چىرايى.
چۈچــۈك :ئاچچىــق ئەمــەس ،ئاچچىــق بىلــەن تاتلىقنىــڭ ئارلىقىدىكــى
چۈچۈمــەل.
ھېســار :ئوبىيكتىــپ شــەيئىنىڭ ئايرىــم خۇسۇســىيىتىنىڭ كىشــى
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مېڭىســىدىكى

ئىنكاســى

مويسىپىت :چاچ -ساقاللىرى ئاقارغان ،ياشانغان ،پېشقەدەم.
ئاالمىتى :بەلگە ،نىشانە ،ئىپادە.
جىلۋىلــەش :جىلــۋە قىلمــاق ،يالتىرىمــاق ،نۇرالنمــاق ،چاقنىمــاق ،ئەكىــس
ئەتمــەك ،ئىپادىلەنمــەك.
تېبابەتچىلىك :تېبابەت كەسپى.
ۋىجــدان :كىشــىنىڭ ئــۆز ھەرىكىتــى ،قىلمىشــى ،يۈرۈش-تۇرۇشــى ھەققىــدە
جەمئىيــەت ۋە خەلــق ئالدىدىكــى مەســئۇلىيىتى.
ئازابى :جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىكى قىينىلىش ،ئېغىرچىلىق.
كــەم ئەقىللىــق :دۆتلــۈك ،ئەقلــى كەملىــك ،ئۇيالنمــاي ئىــش قىلىدىغــان
ئــادەم.
ئېكىلوگىيەلىك :ئېكىلوگىيەگە ئائىت ،ئېكىلوگىيەگە مۇناسىۋەتلىك
تەڭپۇڭلۇق :تەڭپۇڭ بولۇش ،تەڭ -باراۋەرلىك.
 -3بوۋامنىڭ يۇلغۇنلۇقى
شــورلۇق :شــور قىســمى كۆپ ،شــور قاپــاپ كەتكەن ،يــۈز تەركىبــى كۆپىيىپ
يۈزى شورلىشــىپ كەتكــەن يەر.
ئوتقاش :مەشئەل
ئەھيا قىلىش :بەرپا قىلىش ،بىنا قىلىش
بارخــان :شــامال ،بــوران قاتارلىــق تەبىئــەت ھادىســىلىرى تۈپەيلــى پەيــدا
بولغــان قــۇم دۆۋىلىــرى ،دۆڭلــۈك.
 -4قەشقەرنىڭ توپىسى
تەقــەززا :ئىنتىزارلىــق ،تەشــنالىق .بىــرەر ۋەزىيــەت ياكــى ھالەتتىــن كېلىــپ
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چىقىدىغــان تەلــەپ .ئېھتىيــاج.
خىزىر :خىزىر ئەلەيھىساالم
شىڭشىسەي :ۋەتىنىمىزگە 17يىل ھۆكۈمرانلىق قىلغان زالىم خىتاي
الداخ يولــى :بۇرۇنقــى دەۋىرلــەردە ۋەتىنىمىزدىــن چەتەئللەرگــە چىقماقچــى
بولســا ئۆتىدىغــان ئۆتــەڭ يــول.
سىقىمدىماق :چىڭ تۇتماق
 -5ئىككى دۇنيالىق ۋەتەن
جىلغا :تاغالر ،ئېگىزلىكلەر ۋە دۆڭلۈكلەر ئارلىقىدىكى ساي.
قاغجىراپ كېتىش :ئۇسساپ كېتىش ،چاڭقاپ كېتىش.
قەھرى :غەزىپى ،بىر كىشىگە بولغان غەزەپ -نەپرىتى.
ئېشەكقۇمۇشــى :مۇرەككــەپ گۈللۈكلــەر ئائىلىســىدىكى كــۆپ يىللىــق ،كونــا
يىلتىزلىــق ســامان غوللــۇق ئۆســۈملۈك.
چاكانــدا :چاكانــدا ئائىلىســىدىكى دائىــم يېشــىل تۇرىدىغــان ئۇششــاق
چاتقــال.
بېســىلغاق :كىرىســت گۈللــەر ئائىلىســىدىكى ئىككــى يىللىــق ســامان غوللــۇق
ئۆســۈملۈك .ئۇرۇقــى تۇخۇمســىمان ،تېبابەتچىلىكتــە يــەر ئۈســتىدىكى قىســمى ۋە
ئۇرۇقــى دورا قىلىنىــدۇ.
كاســىلداپ كېتىــش :تىتىــرەپ كېتىــش ،تــوڭالپ كەتكەنلىكتىــن چىشــلىرى
كاســىلداپ كېتىــش.
تۇلۇم :قورسىقىنى يارماي سويغان كاال ،ئۆچكە قاتارلىقالرنىڭ تېرىسى
 -6پەخىرلىك ئۇستاز
ناســا ئالــەم قاتنىشــى ئىدارىســى :ئامېرىكىدىكــى ئالــەم بوشــلۇقىنى
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تەكشــۈرۈش ۋە تەتقىــق قىلىــش ئورنــى.
تەرىپلىمــەك :ياخشــىلىقىنى ســۆزلىمەنك ،ماختىمــاق ،ئىنىــق قىلىــپ
ئىپادىلىمــەك.
ئېرىنمــەك :ئىــش خوشياقماســلىق ،خالىماســلىق ،ئېرىنچىكلىــك بىلــەن
قىلىــش.
 -7ئەتىدىكى ئىشالر
ســاقا سوقۇشــتۇرۇش :بىــر خىــل ئويــۇن .ئۇنىــڭ ئوينــاش ئۇســۇللىرى
كــۆپ ،كۆپىنچــە ئىككــى ئادەمنىــڭ بىــرى ئــۆز ساقىســىنى مەلــۇم ئارلىقتىــن
بارماقــار بىلــەن ئىتتىرىــپ قارشــى تەرەپنىــڭ ساقىســىغا تەككــۈزۈش ئارقىلىــق
ئوينىلىــدۇ.
سالماق :ئېغىرلىق ،ۋەزىن.
ئىلھــام :كۆتۈرەڭگــۈ ئىجابىــي روھ ،ئىجابىــي غەيــرەت ۋە زوق جــۇش ئۇرغــان
ھالەت.
ئۆكۈنمــەك :بىــرەر نەرســىدىن ياكــى ئىشــتىن قاتتىــق پۇشــايمەن قىلىــش،
ئەپسۇســانماق ،ئېچىنمــاق.
بېل گايتىس :مىكروسوفىت شىركىتىنىڭ قۇرغۇچىسى.
ئېنىشتىيىن :گىرمانىيەلىك يەھۇدىي فىزىكا ئالىمى.
كارخانىچى :كارخانا باشقۇرۇش كەسپى بىلەن شۇغۇلالنغۇچى.
كەشپىياتچى :كەشىپ قىلغۇچى كىشى ،ئختىرا قىلغۇچى.
زىيالىــي :بىــر قــەدەر يۇقىــرى پــەن -مەدەنىيــەت سەۋىيەســىگە ئىگــە ،ئەقلىــي
ئەمگــەك بىلــەن شــۇغۇلالنغۇچى كىشــىلەر .پــەن -تېىنىــكا خادىملىرى.
تاڭ قالدۇرماق :ھەيران قالدۇرماق.
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 -8ئاكا-ئۇكا مۇسابايالر
ئالەمشــۇمۇل :خەلقئــارا ئەھمىيەتكــە ئېگــە بولغــان ،ئەھمىيىتــى ئېنتايىــن
چــوڭ .جاھانشــۇمۇل.
قــاالق :تــۆۋەن تەرەققىيــات باســقۇچىدا تۇرۇپ قالغــان ،تەرەققىيــات جەھەتتە
ئارقىــدا قالغــان .ھازىرقــى زامــان تەلىپىگە مــاس كەلمىگەن.
ئۈســكۈنە :ئىــدارە -جەمئىيــەت .زاۋۇت -فابرىــكا .كارخانــا ۋە ئائىلىلەرگــە
كېرەكلىــك نەرســىلەر.
شەمەي :قازاقىستاندىكى بىر شەھەرنىڭ ئىسمى
ئېگــەر :ئــادەم ئولتــۇرۇش ئۈچــۈن ئاساســەن ئاتقــا توقۇلىدىغــان ئالــدى ۋە
كەينــى قېشــى ئېگىــز ،ئوتتۇرىســى پــەس جابــدۇق.
سوم :پۇل ئاتالغۇسى.
قىتئــە :يــەر شــارىنىڭ دېڭىــز -ئوكيانــار بىلــەن قورشــالغان ئاالھىــدە
قىســىملىرىنىڭ ھــەر بىــرى.
 -9نۇرلۇق مەشئەل
پىداكىرانــە :ئۆزىنــى ئاتىغــان ھالــدا ،بىــرەر ئىــش – ھەرىكــەت ئۈچــۈن
ئۆزىنــى بېشــىلىغان ھالــدا .
قەتلى قىلىنىماق :ئۆلتۈرۈلمەك .باشقىالر تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈش.
تېنىمەك :بارار جايى يوق ،تەمتىرەپ ،بېشى قېتىپ يۈرمەك.
 -10ھەقىقەتنى تاپقان خەلق
شاھ :پادىشاھ .دۆلەتنىڭ ئەڭ ئالىي ھوقۇقىغا ئىگە رەھبەر.
ئىلتىپــات :كىشــىلەرگە ياكــى بىــرەر نەرســىگە قىلىنغــان ياخشــى مۇئامىلــە.
غەمخۇرلــۇق ،مېھرىبانلىــق.
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بۇرچ :مەجبۇرىي ئۆتەشكە ،ئادا قىلىشقا تېگىشلىك ۋەزىپە.
ھەشــقالال ئىيتمــاق :رەھمــەت ئىيتمــاق ،بىراۋنىــڭ قىلغــان ياخشــىلىقى
ئۈچــۈن مىننەتــدار بولمــاق.
بىخۇدالشماق :بىخۇد ھالەتكە كەلمەك.
شــۇ تەرىقىــدە :شــۇ خىــل ئۇســۇلدا .مەلــۇم بىــر ئىشــنىڭ ئىزچىــل
داۋاملىشــىۋاتقانلىقىنى

بىلدۈرىدىغــان

ســۆز.

جەزىملەشــتۈرمەك :مۇقىمالشــتۇرماق .مەلــۇم بىــر ئىشــقا كۆڭــۈل توختاتمــاق.
چىــن پۈتمــەك.
پاچاقــاپ تاشــلىماق :كۇكــۇم -تالقــان قىلمــاق .كۇمپەيكــۇم قىلمــاق.
ۋەيــران قىلمــاق.
 -11چىن تۆمۈر باتۇر
ئوۋغــا چىقمــاق :ياۋايــى ھايۋانــار ،بېلىــق ،تۈرلىــك قــۇش قاتارلىقالرنــى
تۇتــۇش ئۈچــۈن ســىرتقا چىقمــاق.
ئارغىماق :ئاالھىدە نەسىللىك چاپقۇر ئات.
مــورا :ئۆينــى ئىسســىتىش ئۈچــۈن تامغــا ئويــۇپ ياكــى قوپــۇرۇپ چىقارغــان
ئالــدى ئوچــۇق قۇرۇلمــا.
يالمــاۋۇز :ئەپســانىلەردىكى ھــەر خىــل قىياپەتكــە ئۆزگىرەلەيدىغــان ياكــى
باشــقىالرنى ســېھرىي كۈچــى بىلــەن ھــەر خىــل قىياپەتكــە كەلتۈرەلەيدىغــان
ھەمــدە ئالدىغــا كەلگــەن نەرســىنى يــەپ تۈگىتىدىغــان مەخلــۇق .جادۇگــەر.
تۈڭلــۈك :كــۈن نــورى چۈشــۈش ۋە ھــاۋا ئالماشــتۇرۇش ئۈچــۈن ،ئۆينىــڭ
تورۇســىدىن ئېچىلغــان تۆشــۈك.
 -12ئالتۇن بېلىق ھەققىدە چۆچەك
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پاناھ :ئۆز ھىمايىسىدە ساقلىغۇچى ،قوغدىغۇچى ،ھىمايە.
چــاڭگا :ئۇچــار قاناتالرنىــڭ دەل-دەرەخلــەر ۋە تــام تۆشــۈكى قاتارلىــق
جايالرغــا ياســىغان تــۇرار جايــى .ئــۇۋا.
لــەش :لــەش ئائىلىســىدىكى ســۇدا ياشــايدىغان ســامان غوللــۇق ئۆســۈملۈك.
ئادەتتــە كــۆل ياكــى توختــام ســۇالردا كــۆپ ئۇچرايــدۇ.
ھاماقەت :ئەقىلسىز ،ئەخمەق ،نادان ،دۆت.
چال :ياشانغان ئەر كىشى ،بوۋاي ،مۇيسىپىت
كاشــتان :دۈب دەرىخــى ئائىلىســىدىكى يۇپۇرمــاق تاشــايدىغان دەرەخ.
يۇپۇرمىقــى ئــۇزۇن ،يۇمىــاق شــەكىلدە بولــۇپ ،ئارقــا تەرىپىــدە ئــاق رەڭلىــك
تېۋىتــى بولىــدۇ .گۈلــى ســارغۇچ ئــاق ،مېۋىســى قاتتىــق ،مېۋىســىنى يېيىشــكە
بولىــدۇ .قوۋزىقــى بىلــەن شــاكىلى تېــرە ئاســراش ۋە بوياشــتا ئىشــلىتىلىدۇ.
مەرتىۋېلىك :مەرتىۋېسى بار ،مەرتىۋېگە ئېرىشكەن .مەنسەپدار .ئەمەلدار.
چالۋاقاش :بىرەر ســەۋەپتىن باشــقىالرغا چېچىلماق ،پوزىتســىيە ئۆزگەرتمەك،
ئاچچىقالنمــاق ،خاپا بولۇپ ســۆزلىمەك.
ئىــززەت :باشــقىالرغا قىلىنىدىغــان ياكــى باشــقىالردىن كۆرگەن ،ئېرىشــكەن
ھۆرمەت.
مەمنۇن :رازى ،قانائەتلەنگەن ،خۇرسەن بولغان.
ئېســىلزادە :بــاي ۋە يۇقىــرى تەبىقىدىكىلەرنىــڭ پەرزەنتــى ھــەم شــۇ
تەبىقىدىــن كېلىــپ چىققــان كىشــى.
كۈلپەت :ئېغىر قىيىنچىلىق ،ئازاپ -ئوقۇبەت .دەرد -ئەلەم.
ھەشــەمەتلىك :خىلــى ھەشــەمىتى بــار .داغدۇغىســى كۈچلــۈك .دەبدەبىلىك،
ســۆلەتلىك .كۆركەم.
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نازۇ-نېئمەت :ئاتا قىلىنغان تۈرلۈك نېئمەتلەر ۋە يەل يېمىشلەر.
ســەلتەنەت :خــان ،ئەمىــر -پادىشــاھالرنىڭ ھۆكۈمرۈنلىقــى ۋە شــۇنداق
ھۆكۈمدارالرنىــڭ قــول ئاســتىدىكى دۆلەت ياكــى ئۇالر يۈرگۈزگــەن ھاكىمىيەت.
پەرمــان :ھاكىمىيــەت ئورفانلىــرى ئىلــەن قىلغــان بۇيــرۇق ،يوليــورۇق،
قــارار قاتارلىقالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ھۆججــەت .بىــرەر ئىشــنى ئورۇنــاش
ھەققىدىكــى بۇيــرۇق .ئۇقتــۇرۇش.
ياســاۋۇل :بۇرۇنقــى خــان ،پادىشــاھ دەۋرىــدە يۇقىــرى مەنســەپتىكى
ئەمەلدارالرغــا خىزمــەت قىلىدىغــان قۇراللىــق خادىــم .ســاقچى
خاقــان :ئوتتــۇرا ئەســىر تۈركىــي تىللىــق خەلقلەردىكــى بۈيــۈك دۆلــەت
باشــلىقلىرىنىڭ ئۇنۋانــى ۋە شــۇ ئۇنۋاننــى ئالغــان ئــەڭ يۇقىــرى ھوقۇققــا ئىگــە
شــەخىس.
بەجــا :كۆپىنچــە" كەلتۈرمــەك ،ئەيىپلىمــەك" قاتارلىــق پېئىلــار بىلــەن
كېلىــپ" جايىــدا ئورۇنلىمــاق ،ئىجــرا قىلمــاق ،ئەمەلگــە ئاشــۇرماق ،ئــادا قىلماق"
دېگــەن مەنىلەرنــى بىلدۈرىــدۇ.
 -13ئېتىقاد بىلەن مەنپەئەت
چوقۇنماق :ئېتىقاد قىلماق .سېغىنماق.
شېرىك ئەقىدە :خاتا ئۇقۇم .توغرا بىر ئەقىدىنىڭ بۇزۇلغان شەكلى.
ماجالى يەتمەسلىك :كۈچى يەتمەسلىك .ماغدۇرسىز بولۇپ قالماق.
خىلــۋەت :كــۆپ كىشــى بارمايدىغــان ،ئادەملەردىــن  ،كۆزدىــن يىــراق خالىــي
جا ي .
ئېتىقــاد :بىــرەر مەســلەككە ،ئېدىلۇگىيەگــە بولغــان ئىشــەنچ .ئۇنىڭغــا
باغالنغــان ئۈمىــد.
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 -14تۇنجى قەدەم
ئىزدىنىــش :بىــرەر ئامالالرنــى قىلمــاق ،چــارە قىلىپ ئېرىشــمەك .بىرەر ئىشــنى
ياخشــى ئىشلەش.
ۋۇجۇتقا چىقىرىش مەقسىتىدە ئىشتىياق بىلەن بېرىلمەك.
ھايال ئۆتمەك :ئانچە ۋاقىت ئۆتمەي ،تىزال.
پەرداسىز :پەردىزى يوق ،پەرداز قىلىنمىغان .ياسىمىغان .
كاجلىق :گەپ يېمەسلىك ،جاھىللىق .تەتۈرلۈك.
مۆجىــزە :كىشــىنى ھەيــران قالدۇرىدىغــان ،ئادەتتىــن تاشــقىرى ئىــش،
ھادىســە ،نەرســە.
 -15ئىلھام بۇالقلىرى
روخســار گــۈل :كىرىســت گۈللــەر ئائىلىســىدىكى ئىككــى ياكــى كــۆپ يىللىق،
ســامان غوللۇق ئۆســۈملۈك.
كىســاتا :ســۇدىكى ئېرىتمىســىدە ھېدروگىــن ئېئونــى پەيــدا قىلىدىغــان
بېرىكمىلەرنىــڭ ئومۇمــى نامــى.
ئىشقار :ئىشقارى بار .ئىشقارلىق.
يەكــۈن :بىــرەر مەســىلە ياكــى نەرســە ھەققىــدە يۈرگۈزۈلگــەن پىكىــر.
مۇالھىزىنىــڭ مەنتىقىــي نەتىجىســى.
ئاللىقانداق :قانداقلىقى ئېنىقسىز ،قانداقتۇر .نامەلۇم .ناتونۇش.
 -16چاقپەلەك ياساش
تەڭتۇش :ياش جەھەتتىن تەڭ ،قۇرداش ،بىر دېمەتلىك.
ئىســكىنە :ياغاچنــى ئويــۇش ،تېشــىش ئۈچــۈن ئىشــلىتىلىدىغان ،ئۇچــى
ياپىــاق ھــەم ئۆتكــۈر پــوالت ئەســۋاب
ئىجتىھــات :زور غەيــرەت ،پۈتــۈن كۈچــى بىلــەن ئۇرۇنــۇش .تىرىشــىش.
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تىرىشــچانلىق.
 -17كانۋاي كۆڭلەك
يادىــكار :بىــرەر ۋەقــە ،ھادىســە ياكــى شەخىســنى ئەســلىتىش ۋە كۆڭلىنــى
ئېلىــش ،تەبرىكلــەش قاتارلىــق تۈرلــۈك مەقســەتلەر بىلــەن تەقدىــم قىلىنغــان
نەرســە ،ســوۋغا ،نىشــانە.
بــاراۋەت :بىــر قانچــە كىشــىنىڭ بىــر جايغــا توپلىشــىپ قىلغــان ســەيلە-
تاماشاســى.
يادنامــە :ئۆلەۈچىنىــڭ ئىــش -ئىزلىرىنــى خاتىرلــەپ قەبــرە ئالدىغــا قويۇلغان
تــاش ئابىــدە ۋە ئۇنىڭغــا ئويۇلغــان خــەت ،يېزىق .ئەســلەتمە.
 -18ئۇيغۇرالرنىڭ ھويال -ئارانى
ئەلۋەك :مول ،كۆپ ،ئاۋار.
دەھلىــز :بىــر يــۈرۈش ئۆينىــڭ ســىرتقى ئىشــىكى بىلــەن باشــقا ئــۆي
ئىشــىكلىرى ئارلىقىدىكــى بوشــلۇق ،كارىــدور.
جەگــە :ئــۆي قۇرلۇشــىدا خانىــڭ ئۈســتىگە توغــرا ســېلىنىپ ئۈســتىگە ۋاســا
تىزىلىدىغــان ياغــاچ.
ۋاســا :يەرلىــك ئۇســۇلدا ئــۆي ياپقانــدا جەگىنىــڭ ئۈســتىگە قويۇلىدىغــان
توغــرا بالــداق .لىــم ئارلىقىغــا ئۆلچــەپ كېســىپ تەكشــىلەپ قويۇلىــدۇ.
ســېھرىي :كىشــىنىڭ ئەقىل-ھۇشــىنى ئالىدىغــان ،جەلىــپ قىلىدىغــان.
ســىرلىق.
 -19ئوغالق تارتىشىشى
چەۋەنــداز :ئــات مېنىــش ،ئــات چاپتۇرۇشــقا ماھىــر ئــات ئۈســتىدە ئويــۇن
كۆرســىتىش ســەنئىتىنى ئىگىلىگــەن ئــادەم .
يۈگۈرۈك :تىز يۈگۈرىدىغان ،چاپقۇر .ئىتتىك .ئىلدام.
غۇژمەك :بىر يەرگە يىغىلغان ،توپالنغان.
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