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 بىزگه قانداق دادىالر كېرهك؟

 يالقۇن روزى

 

 يۇرتقـا ھىمـمهت كۆرسىتىـشته     –ھـۈنهرده، ۋاپادارلىقتـا، ئهل    –جاسارهتته، ئىلىم –دادىالر قهيسهرلىكته، چىدام  

 .پهرزهنتلهرگه ئۈلگه بواللىشى كېرهك

ۇنـداق مۇھىتتـا   ب. بالىلىرىمىز مهدهنىيهت ۋه دۇنيا قاراشالر ئۈسـتۈنلۈك تالىـشىۋاتقان دهۋرده ياشـاۋاتىدۇ           «

شهپقهتنى غهپلهت بۆشۈكىگه ئايالندۇرۇۋالغان ئانىالر كېرهك ئهمهس، بهلكى ئۇنى يۈكسهك ئېتىقاد           –بىزگه مېھىر 

 .»سىگه ئايالندۇرغان ئانىالر كېرهكهئىستراتېگىي

ن  سـانىدا ئـېالن قىلىنغـا      –2 يىللىق   –2004بۇ بىر ئابزاس سۆز ئابدۇقادىر جااللىدىننىڭ مهزكۇر ژۇرنالنىڭ         

مېـنىڭچه، سـۆيۈملۈك    . دېـگهن ماقالىـسىنىڭ ئاخىرىـدىكى كهسـكىن خىتـابى         » بىزگه قانـداق ئـانىالر كېـرهك؟      «

مهن ئاشـۇ   ! ئانىلىرىمىزغا قىلىنغان بۇ خىتاب يهنه ئۆز نۆۋىتىده قهدىرلىك دادىالرغىمـۇ ئوخـشاشال مـاس كېلىـدۇ               

  . ئۈستىده جىددىي ئويلىنىپ قالدىم مهسىلهدېگهن» بىزگه قانداق دادىالر كېرهك؟«ماقالىنى ئوقۇغاندىن كېيىن 

دېـگهن ئهسـىرىنى ئـېالن      » بىـز ھـازىر قانـداق دادا بولۇشـىمىز كېـرهك          « يىللىـرى    –1920لۇشۈن ئهپهندى   

شـۇ يىلـالردا   . قىلىپ، ئهينى يىلالردىكى جۇڭگولۇق دادىالر توغرىسىدا ئۆتكۈر تهنقىدىي مۇالھىزه يۈرگـۈزگهنىكهن       

. نـى قوزغـاپ، مىللىـي ئـويغىنىش دولقـۇنىنى ئهۋج ئالـدۇرغان            »مهدهنىيهت ھهرىكىتى يېڭى  «جۇڭگو زىيالىيلىرى   

نهپـرهتكه تولغـان كـۆزىنى ئـۆزلىرىنى قاتمۇقـات          –مىللىي خورلۇقنى يهتكۈچه تارتقان جۇڭگو زىيـالىيلىرى غهزهپ       

هرگه تىكىـش  مۈشكۈل ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قويغان جاھانگىرالرغا، تهسلىمچى ھۆكۈمهتكه، ھوقـۇقپهرهس مۇسـتهبىتل        

شۇڭا ئهينى ۋاقىتتىكى ئهدهبىـي     . بىلهن بىرگه، مهھكۇملۇققا كۆنۈكۈپ كهتكهن جاسارهتسىز دادىالرغىمۇ تىككهن       

ئهسهرلهرده دادىالرنىڭ ئوبرازى ئاساسهن دېگۈدهك سهلبىي ئوبراز سۈپىتىده يارىتىلىپ ئۆتكـۈر ئىبـارىلهر بىـلهن               

شـۇڭىمۇ بهزى   . دهپ ئېيتىـشقان  »  ئهسـكى دادا توشـۇپ كهتتـى       يولالرغـا «ئهدهبىي تهنقىـدچىلهر    . تهنقىدلهنگهن

 .يىللىرى دهپ ئاتاشقان» دۇمباالشدادىنى «ئهربابالر بۇ يىلالرنى جۇڭگو تارىخىدىكى 

ئىـستىقبالى ھهققىـده ئهسـتايىدىل ئويالنغانـدا، مهۋجـۇت          –شۈبھىسىزكى، بىر مىللهت ئۆزىنىـڭ كـېلهچهك      
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قىلغانـدا ۋه  ئهندىـشىگه چۆمگهنـده، تهبىئىـي ھالـدا كرىـزىس ئېڭـى        ھالىتىدىن ئۆكۈنۈپ قانائهتسىزلىك ھېس   

تهرهققىيات –كۈچىيىدۇ؛ شۇنىڭ بىلهن، بۇ نېمه ئۈچۈن؟ قانداق قىلىش كېرهك؟ بىزگه نېمه كېرهك؟ چىقىش يولى              

بىـزگه قانـداق    «بايـانىمىزدىكى   . يولى زادى قهيهرده؟ دېگهندهك نۇقتىالردىن چىقىپ تۇرۇپ تهپهككـۇر قىلىـدۇ          

ــا ــرهك؟ئ ــرهك؟  «، »نىالر كې ــالر كې ــداق دادى ــزگه قان ــتىدىكى ئوي » بى ــېمىالر ئۈس ــگهن ت ــۇنىڭ  دې ــشالرمۇ ش لىنى

 .جۈملىسىدىندۇر

نۆۋهتته، خهلقىمىز مهۋجۇت بولـۇش، تهرهققىـي قىلىـش، ئهنـئهنه ۋه مىللىـي خاسـلىقنى                : بىلىپ تۇرۇپتىمىز 

شـارى مىقياسـىدا تۈرلـۈك        گهرچه پۈتكۈل يهر   .ساقالش قاتارلىق جهھهتلهرده قاتمۇقات خىرىسقا دۇچ كېلىۋاتىدۇ      

ســاھهلهر بــويىچه كۆرۈلۈۋاتقــان كهســكىن رىقــابهت ۋه خىــرىس ھهمــمه مىللهتــكه ئوخــشاش بولــسىمۇ، ھهربىــر   

بىزگه نىسبهتهن ئېيتقانـدا، ھـازىر ئهڭ مـۇھىمى         . مىللهتنىڭ ئهھۋالى مهلۇم جهھهتلهرده يهنىال پهرقلىنىپ تۇرىدۇ      

بىز دۇچ كېلىۋاتقان بارلىق خىرىسالر     «بۇنى. پهزىلهت جهھهتتىكى يىمىرىلىشتۇر  –ئهخالقۋه خهۋپلىك بولۇۋاتقىنى    

پهزىـلهت جهھهتتىكـى    –ئهخـالق «كۆپىنچه كىشىلهر بهلكىم،    . دهپ ئېيتىشقا بولىدۇ  » ئىچىدىكى ئهڭ زور خىرىس   

تـوغرا،  .  مۇمكىن دهپ ئويلىشى  »چۈشكۈنلىشىش پۈتكۈل ئىنسانىيهت ئورتاق دۇچ كېلىۋاتقان ئىجتىمائىي مهسىله       

تېخنىكــا –ئهقلىــي ئىقتىــدار جهھهتــته غــايهت زور ئىلگىرىلهشــلهرگه ئېرىــشىپ، مــۆجىزه خاراكتېرلىــك پهن       

. مۇۋهپپهقىيهتلىرىنى قولغا كهلتۈرگهن ئهللهردىكى كىشىلهردىمۇ  ئهخالقىي چۈشكۈنلىـشىش مهسىلىـسى مهۋجـۇت            

سىلىـسى تهرهققىـي تاپقـان ۋه تهرهققىـي تاپمىغـان           مۇشۇ مهنىدىن ئېيتقاندا، ھهقىقهتهنمۇ ئهخـالق كرىزىـسى مه        

–ئهممـا مهن بىزنىـڭ ئهخـالق     . بارلىق ئهل خهلقلىرى ئۈچۈن ئورتاق مهسىله بولۇپ قالدى، دهپ قاراشقا بولىـدۇ           

ســهۋهبى شــۇكى، بىزنىــڭ . پهزىــلهت جهھهتــته يىمىرىلىــشىمىز باشــقىالرنىڭكىدىن ئــۆزگىچىرهك، دهپ قــارايمهن

يورۇقلۇق، باتۇرلۇق، مېھرىبانلىق بۈيـۈك     – ھهققانىيهت، گۈزهللىك، مهردانىلىك، ئوچۇق    كىشىنىڭ زوقى كېلىدىغان  

ھېــسابلىنىدىغان نوپۇزلــۇق ئهخــالق ئــۆلچهملىرىمىز قاياقالردىنــدۇر يۇقتۇرۇۋېلىنغــان چاكىنــا ئهخــالق قاراشــالر 

ر ئهمهلــدارالرنىڭمۇ، قارايــدىغان بولــسىڭىز پــارىخو. تهرىپىــدىن يهكلهنمهكــته، بىــر چهتــكه چــۆرۈپ تاشــالنماقتا

خۇشامهتچى جان باقتىالرنىڭمۇ، نومۇسسىز ئىپـپهت سـودىگهرلىرىنىڭمۇ، ھـارام تامـاق ھۇرۇنالرنىڭمـۇ، ئهيتـاۋۇر،                

ئــۆزى ئۈچــۈن تــوغرا ھېــسابلىنىدىغان بىــر تــاالي ئهخــالق ... خــروئېن سودىــسى بىــلهن شــۇغۇللىنىدىغانالرنىڭمۇ
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مه، چاكىنا، كۈلكىلىك ئهخالق سهپسهتىلىرىنى ھېيىقماسـتىن سـۆزلهپ         ئۇالر بۇ خىل بىر تهرهپلى    . سهپسهتىلىرى بار 

ئـۇالر ئـۆز    . ئۇنداقالردا نه گۇناھ تۇيغۇسى، نه ۋىجدانىي ئازاب تۇيغۇسـى، نه نومـۇس تۇيغۇسـى يـوق               . يۈرۈۋېرىدۇ

رنىـڭ  نېمه ئۈچـۈن ئۇال   . دۇكى، قىلچىمۇ ئۆكۈنمهيدۇ، ئهپسۇسالنمايدۇ   ىئهتمىشلىرىدىن ماختانسا ماختىن  –قىلمىش

پهزىـلهت  –تۇرۇشى شۇنچه كۆرهڭ؟ سهۋهبى، ئۇالر نوپۇزلـۇق ئهخـالق        – سۆزى ياڭراق، يۈرۈش   –تىلى ئۇزۇن، گهپ    

پهزىلهتنىڭ كۈچىنى تولۇق تونـۇپ     –ئۆلچهملىرىنىڭ چهكلىمىسىنى دېيهرلىك ھېس قىلمىغان، ئالىيجاناب ئهخالق      

نلىكىنى ھېس قىلماق تۈگـۈل، ئهكـسىچه ئـۇنى         شۇڭا، ئۆزلىرى كېتىۋاتقان يولنىڭ نومۇسسىز يول ئىكه      . يهتمىگهن

ئۈسـتۈن بولـۇپ    –ئهخالق ئۆلچهملىرىمىزنىـڭ بۇنـداق ئاسـتىن      . جاھاندارچىلىقنىڭ شهرهپلىك يولى، دهپ بىلىدۇ    

بىزنىـڭ ھـازىرقى دادىلىرىمىـز      . كېتىشىدىكى تۈپ سـهۋهب مېـنىڭچه، بىزنىـڭ ئـايرىم سـاندىكى دادىلىرىمىـزدا             

ــىردىكى   ــۆتكهن ئهس ــتىلگهن –70، –60، –50ئ ــۈپ يې ــالردا ئۆس ــشىلهرنىڭ  .  يىل ــاغالردا كى ــۇ چ ــائىي « ئ ئىجتىم

–نـاھهق تۇيغۇسـىغا ئىـگه، مـۇھهببهت       –ھهق« بهكـرهك تهكىتلىنىـپ،     » ھهرىكهتلهردىكى ئىنقىالبىي قىزغىنلىقـى   

هرق ئېـتىش ئىقتىـدارى كۈچلـۈك، ھـاالل بىـلهن ھارامغـا             نهپرهت تۇيغۇسى روشهن، گۈزهللىك بىلهن رهزىللىكنى پ      

بـۇ دادىـالر   . كه يېتهرلىـك ئهھمىـيهت بېـرىلمىگهن   »ۈر ئادهملهردىن بولۇشنى تهكىتلهش بولغان مۇئامىلىسى سهزگ  

ئارقىدىن تۇغۇلغان پهرزهنتلىرىگه ئهخالق جهھهتته زۆرۈر بولغان تهلهپلهرنـى قويـۇپ، ئۇالرنىـڭ ۋۇجۇدىغـا               –ئارقا

اب پهزىــلهت گۈللىرىنىــڭ ئــۇرۇقىنى تېرىــشقا، ئۇالرنىــڭ قهلبىــده نوپۇزلــۇق ئهخــالق ئۆلچهملىرىنىــڭ   ئالىيجانــ

پهقهت، قانـداق قىلىـپ تىرىـشىپ ئوقـۇپ يـاكى تىرىـشىپ       . شهكىللىنىـشىگه يېتهرلىـك ئهھمىـيهت بېـرهلمىگهن    

هتكه سهزگۈر قىلىپ   نهتىجىده ماددىي مهنپهئ  . سۆز قىاللىغان –ئىشلهپ ياخشى كۈن كهچۈرۈش توغرىسىدىال گهپ     

ئىمتىيازنى ھهممىدىن ئهال بىلىدىغان، بۇ نهرسىلهرگه      –دۇنيانى، ھوقۇق –ئادهتلهندۈرۈلگهن بۇ پهرزهنتلهردىن مال   

ئېرىشىش ئۈچۈن ھهرقانداق بهدهل تۆلهشتىن، ھهرقانداق بولمىغـۇر ۋاسـىتىلهرنى قوللىنىـشتىن يانمايـدىغان بىـر             

. ئـۇالر بـۇ جهھهتـته ئېرىـشكهن نهرسـىلىرىدىن ماختانـدى، ھۇزۇرالنـدى             . تۈركۈم مهخلۇقالرمۇ   يېتىشىپ چىقتى     

ۋهھـــالهنكى، قۇربـــان قىلىـــۋهتكهن ئادىمىيلىكلىرىـــدىن قىلچىمـــۇ ئهپـــسۇسالنمىدى، ھهتتـــا مهھـــرۇم بولغـــان 

ئادىمىيلىكىـدىن بارغانـسېرى ياتلىـشىپ كهتـكهن بـۇ ئهۋالدتىـن            . ئادىمىيلىكىنى بىلىـشكىمۇ قـادىر بواللمىـدى      

قويـۇق بىـر    –بـۇ يهرده بىـز ھهممىنـى قـارا        (گه تېخىمۇ ئوخشىمايدىغان يهنه بىر ئهۋالد بارلىققا كهلـدى        ئىلگىرىكى

 - 3 -



 http://www.uchur.com                                                                                        بىزگه قانداق دادىالر كېرهك

 ). ھهممىال ئادهمنى ئهخالقتا يارىماس دېگهننىمۇ تهرغىب قىلمايمىز، ئهلۋهتته. تاياقتا ھهيدىمهيمىز

له ئهزالىرىنى ئهخـالق جهھهتـته      ئۇالرغا ئائى . ئادهتته، دادىالر ئائىلىۋى ئهخالقنىڭ ھامىيلىرى ھېسابلىنىدۇ     

راۋۇرۇس يېتهكلهش مهجبۇرىيىتى يۈكلهنگهن؛ ئائىلىگه ئۈلگه ۋه نهمۇنه بولۇش ۋهزىپىسى ئهجدادالردىن مىراس            

دېمىسىمۇ بالىالرنىڭ قهلبىده ئانىالر كۆيۈمچـانلىقى بىـلهن ئـورۇن ئالـسا، دادىـالر تهلهپچـانلىقى بىـلهن                  . قالغان

» پـادىلىرى «نـى ھهر جهھهتـتىن ياخـشى ھىمـايه قىلمىـسا، تهبىئىـي ھالـدا         »ز پادىلىرى ئۆ«دادا  . ئوبراز تىكلهيدۇ 

 بـۇ   مانـا . بىلمهي ھهتتاكى ئۆزى خاالپ كىرىـپ كېتىـدۇ       –بۆرىگه يهم بولۇپ كېتىدۇ، بۆرىنىڭ ئۆڭكۈرىگه بىلىپ      

 .بارلىق پاجىئهنىڭ باشلىنىشى

ىسىگه ئاالاليـدىغان ئهخـالق ساپاسـىغا       نى ھهر جهھهتتىن ھىماي   »پادىسى«خوش، بىزنىڭ دادىلىرىمىز ئۆز     

يــوق؟ مهن ھــازىرقى بىــر قىــسىم دادىلىرىمىزنىــڭ يــاراملىق ئهۋالد تهربىــيىلهش، ئېغىــر مهســئۇلىيهتنى  –ئىگىمــۇ

ئۈستىگه ئېلىش، خهتهر ۋه قىيىنچىلىققا كۆكرهك كېرىپ ئوتتۇرىغا چىقىش، قهيسهر ۋه چىدامچان بولـۇش، ھـاالل                

 ئويناۋاتقان رولىغا، پاراسىتى ۋه دىيانىتىگه ئـاپىرىن ئېيـتىش بىـلهن بىـر چاغـدا        مېھنهت بىلهن ياشاش جهھهتته   

مهردانه، جاسارهتلىك، غۇرۇرلۇق،   –مهرد. يهنه بىر قىسىم دادىلىرىمىزنىڭ بۇ جهھهتتىكى ساپاسىدىن گۇمانلىنىمهن       

گه دۇچ  »خهۋپـى نهسـلى قـۇرۇپ كېـتىش       «نومۇسچان، چىداملىق، ئهركهكلهرگه خاس دادىالرنىڭ سانى ئـازالپ         

دهپ قويـسا، ھهپـتىلهپ     » ئۆيۈڭنىـڭ دېرىـزه پهردىـسى چىـرايلىقكهن       «ئهكـسىچه،   . كېلىۋاتقاندهك ھېس قىلىمهن  

دهپ سورىـسا، باشـلىقىم ماڭـا       » ئايالىـڭ كۆرۈنمهيـدىغۇ؟   «خۇشال يۈرىدىغان خېنىم مىجهز دادىالرنـى؛ باشـلىقى         

يـالۋۇرۇپ ياشاشـقا كۆنۈكـۈپ كهتـكهن        –ېلىنىـپ ئامراق دهپ ماختىنىـپ يۈرىـدىغان يۇمـشاقباش دادىالرنـى؛ ي          

غهيرىتىگه تايانماستىن تهمهخورلۇق بىلهن ياشاشنى ئادهت قىلىۋالغان اللما مىجهز         –اليغهزهل دادىالرنى؛ ھىممهت  

مهنسهپنىڭ سايىسىگه ئېرىشىپ قالسا چاي ئويناپ ھارمايـدىغان پاخپـاق دادىالرنـى؛ ئـۆزى              –دادىالرنى؛ ئهمهل 

ر بىلهن تانـسا ئويناشـنى نومـۇس  بىلمهيـدىغان زهيپـانه مىـجهز دادىالرنـى؛  بىـر بوتۇلكـا                      ئهركهك تۇرۇپ ئهرله  

بهدبۇي ھاراقنىڭ قۇلى بولۇپ، سورۇنمۇسورۇن سوكۇلداپ، تېتىقسىز يۇمۇرالرنى ئېيتىشىپ ھارمايدىغان ھاماقهت           

چىلىكتهك پهسكهشـلىكلهرنى   دادىالرنى؛ لهۋزىده تۇرمايدىغان، خىيانهتكارلىق، ساتقىنلىق، سـاختىپهزلىك، سـۇخهن        

جاھاندارچىلىق يولى قىلىۋالغان ئاتـالمىش دادىالرنـى كـۆپلهپ كـۆرۈپ تۇرۇۋاتقـان ئهھۋالـدا،  دادىلىرىمىزنىـڭ                  
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ساپاسىدىن ئۈمىدۋار بولۇش مۇمكىنمۇ؟ بۇنداق دادىالر ئهۋالدلىرىنىـڭ قىـسمىتىنى قېـيىن كـۈنلهرگه قويمايـدۇ،                

 لچهملىرى بىلهن تۇتۇپ تۇراالمدۇ؟ ئۆز ئائىلىسىنى ئالىيجاناب ئهخالق ئۆدهپ كىم ئېيتااليدۇ؟ بۇنداق دادىالر

كېسىپ ئېيتىشقا بولىدۇكى، بۇنداق دادىالر بىزنىـڭ ئىجتىمـائىي ئهخالقىمىزنـى بۇلغـاپ، ئهۋالدلىرىنىـڭ               

 .ئهنىڭ پاتقىقىغا پاتۇرۇپ قويىدۇروھىنى كاردىن چىقىرىپ ئۇالرنى پاجى

چـۈنكى بىزنـى    . كېسىل خاتىمه بېرىـدىغان پهيـت كهلـدى       –ىمىزغا ئۈزۈل لىق ئوبراز »دادا«دى بۇنداق   مئه

 —دادىــالر : شــۇڭا  ئاخىرىــدا مۇنــداق تهكىـتلهپ قويــۇش كېــرهك  .مۆلچهرلىگۈسـىز كــېلهچهك كۈتــۈپ تۇرماقتـا  

دادىالرنىڭ ۋۇجۇدى ھهققانىيهت بىـلهن، بـاتۇرلۇق بىـلهن، چىۋهرلىـك بىـلهن،             . مىللهتنىڭ تۈۋرۈكى، قول، قانىتى   

ل ۋه دىيـانهت بىـلهن تولۇشـى كېرهككـى، ئـۇ يهرده دېلىغۇللـۇق، مۈجمهللىـك، پهمـسىزلىك، بېلـى بوشـلۇق،                       ئهقى

 جاسـارهتته،   –دادىالر قهيسهرلىكته، چىدام    . ساداقهتسىزلىك، ھاماقهتلىك، ھۇرۇنلۇق ئىللهتلىرى بولماسلىقى كېرهك     

 .زهنتلهرگه ئۈلگه بواللىشى كېرهك پهر...يۇرتقا ھىممهت كۆرسىتىشته– ھۈنهرده، ۋاپادارلىقتا، ئهل–ئىلىم 

مۇشۇالرنى قىلىش ئۈچـۈن قانـداق قىلىـش كېـرهك؟ ئهلـۋهتته مېنـى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان بـارلىق دادىـالر               

 .ئۆزىمىزنى بىر قېتىم دهڭسهپ كۆرۈشىمىز ۋه ئۆزىمىزنى مۇكهممهللهشتۈرۈش ئۈچۈن تىرىشىشىمىز الزىم
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 سانىدىن –4 يىللىق –2004رنىلى ۇ ژ»جۇڭگو مىللهتلىرى«


