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 كارىز بويىدىكى تاكىراڭخانىالر

 ئادىل غاپپار كارىزى

 

 ىمهدقهدمۇ.1

 بىرىنچى، بۇ تېمىنى تالالشنىڭ سهۋەبى

-11يىلى -2012ئهيدىزگه مۇناسىۋەتلىك تهتقىقات نهتىجىلىرىدە كۆرسىتىلىشىچه،       

كه يهتكهنىدى، بۇالرنىڭ ئىچىدە  40285ئايغىچه، شىنجاڭدىكى يۇقۇمالنغۇچىالر سانى 

نى باشقا ئازسانلىق مىللهتلهر قالغان قىسمىنى 7.2نى، خهنزۇالر %80.2ئۇيغۇرالر %

ماتېرىياللىرىغا  ستاتستىكاالرنىڭ تهكشۈرۈش نهتىجىلىرىگه ۋە ئىگهللهيدىكهن. تهتقىقاتچى

ئاساسالنغاندا، شىنجاڭ ئهيدىزنىڭ كهڭ كۆلهمدە تارقىلىش دەۋرىگه كىرگهن بولۇپ، ئهيدىز 

كېسىلىنىڭ تومۇردىن زەھهر چېكىش ئارقىلىق ئاساسلىق يۇقۇش يولى نۆۋەتته جىنسىي 

هق مۇناسىۋەتتىن يۇقۇشقا ئۆزگهرگهنىدى. يېقىنقى يىلالردىن بۇيان يۇقۇمالنغۇچىالرنىڭ مۇتل

ئايالالر بولۇپ، يۇقۇش نىسبىتى ئوخشاش -ياشقىچه بولغان ئهر 39ياشتىن  20كۆپ قىسمى 

سىي مۇناسىۋەت ئارقىلىق يۇقۇمالنغانلىقى بايقالغانىدى. نئىدى، شۇنداقال ئاساسلىق جى

ئهھۋالىغا ئاساسهن رەتكه تىزغاندا، ئاقسۇ  تارقىلىش رايونالردىكىيۇقۇمالنغۇچىالرنىڭ سانى ۋە 

ى بىرىنچى ئورۇندا، تۇرپان(پىچان ۋە رايونر ۋە باشقا ناھىيىلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ) (كۇچا

ى تۆتىنچى ئورۇندا، رايونى ئىككىنچى ئورۇندا، ئۈرۈمچى ئۈچىنچى ئورۇندا، ئېلى رايونتوقسۇن) 

 قهشقهر بهشىنچى ئورۇندا، خوتهن ئالتىنچى ئورۇندا تۇراتتى.

ىلىرىدىن بىلىشكه بولىدۇكى، ئهمدىكى ئهيدىز بىلهن تهتقىقات نهتىج يۇقىرقى       

يۇقۇملىنىۋاتقان ئۇيغۇرالر نۇقۇل ھالدىكى زەھهر چېكىشتىن يۇقۇمالنغان بولماستىن، بهلكى 

مهسۇئلىيهت قى، ئهخالقى بۇزۇلۇشنىڭ ئېغىرلىقى ۋە ۇقليوئىنسابنىڭ -جهمئىيهتته ئىمان

بۇزۇقچىلىق سهۋەبىدىن يۇقۇمالنماقتا  كهلتۈرۈپ چىقارغان جىنسى يىمىرىلىشىتۇيغۇسىنىڭ 

. غهيرى دېھقان ئهھلىدىن كۆچۈۋاتىدۇ ئىدى. جىنسى بۇزۇقچىلىقالر شهھهرلهردىن يېزىالرغا 

 ۋاتىدۇ. چوڭالردىن ياشالرغا ھهم كىچىكلهرگه كۆچۈئۇيغۇرنىڭ يىلتىزى بولغان دېھقانالرغا 

زۇيىمىزغا مۇخالىپ بىر ھادىسه. شۇڭا، . بۇ بىزنىڭ پاكىزە جهمئىيهت بهرپا قىلىش ئاركۆچۈۋاتىدۇ
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بۇنداق ھادىسىلهرنى پاش قىلىش، تهنقىد قىلىش ۋە ئۆزگهرتىشكه تىرىشچانلىق كۆرسىتىش 

ئېلىپ  تهكشۈرۈشىتېما ئۈستىدە جهمئىيهتشۇناسلىق  مهزكۇرقالدى. شۇڭا، بولۇپ  زۆرۈرتۇلىمۇ 

 . بېرىش ۋە مۇالھىزە يۈرگۈزۈشكه توغرا كهلدى

ئايالردا، مهن تۇرپانغا بېرىپ ئاتۇشلۇق سودىگهرلهرگه -8-7يىلى -2009يه: ھېكا-1       

ياش،  36نهچچه ياش باال(چوڭى  20ىدىكى لھهمكارلىشىپ ئۈزۈم سودىسى قىلدىم. مهن مهھهل

دىن پۇل بېرىپ ساندۇققا ئۈزۈم قاچىالتتىم. كهچته، يۈەن 100ياش)غا  كۈنىگه  17كىچىكى 

دەپ شهھهر ئىچىگه كىرىپ  ›ئوينىغىلى بارىمىز‹دە، -ئاالتتىئۇالر مهندىن ئىش ھهققىنى 

كېتهتتى. ئهتىسى سهھهردە ۋاقتىدا ئىشقا چىقمايتتى. مهن سۈرۈشته قىلسام، ئۇالر ئاخشىمى 

راڭخانىغا يۈگۈرەيدىكهن. ئۇ يهرگه بېرىپ، قىزالر بىلهن ھاراق ىمهندىن پۇلنى ئېلىپال تاك

كۈندۈزى تاپقان پۇلىنى كېچىسى سورىۋېتىپ قايتىپ  ئىچىشىپ، ناشايان ئىشالرنى قىلىشىپ،

پۇلنى جاپا ‹كېلىدىكهن. بىر كۈنى مهن كهچته پۇل تارقاتقىچه، ئۇالرغا نهسىھهت قىلىپ، 

تارتىپ، ھاالل ئىشلهپ تاپقاندىن كېيىن، ئۇنداق ھارام ئىشالرغا سهرپ قىلماي، ئائىلىنى، 

 10لىشقا ئىشلىتىڭالر، ئىش ھهققىنى ھهر تۇرمۇشنى قامداشقا ياكى باشقا ئىشقا دەسمايه سې

بىز كۈنلۈك ‹دېدىم. ئارىدىن ياشقا چوڭراق بىرى،  ›ياكى ئايدا بىرال تارقىتاي ەكۈند

ۋالدى. شۇ كۈنىمۇ ئۇالر پۇلنى ۇدەپ تۇر ›ئىشلىگهندىن كېيىن، كۈندىكىنى كۈندە ئالىمىز

ۋە بالىسى بار، بهزىلىرى تېخى  ئېلىپال، مهھهللىدىن يوقالدى. ئۇالرنىڭ بهزىلىرىنىڭ ئائىلىسى

توي قىلمىغان، ھهتتا توي قىلىش يېشىغىمۇ يهتمىگهنىدى. بۇ ئىشالرنى توسۇپ، توسۇپ 

بواللمىدۇق. گهرچه، ئۇالرغا نۇرغۇن قېتىم قاتتىق يۇمشاق نهسىھهتلهرنى قىلغان بولساقمۇ، 

چىلىككه قاراپ دەپ قويۇپال، ئۇالر يهنه شۇ مهينهت ›ھهئه، ماقۇل‹بىزنىڭ ئالدىمىزدا 

 يۈگۈرىشهتتى.

 

 ئىككىنچى، بۇ ماقالىنى يېزىشنىڭ سهۋەبى      

گهرچه دۆلهت ئىچى ۋە سىرتىدا ئهيدىز ۋە جىنسى مۇناسىۋەت توغرىلىق نۇرغۇنلىغان       

ىي بتهتقىقات تۈرلىرى ئىشلهنگهن بولسىمۇ، ئهمما بۇ تهتقىقات نهتىجىلىرىنىڭ كۆپىنچىسى تب

ئاممىباب ئهمهس  مهزمۇنىبىر قهدەر يۇقىرى، تىلى ۋە  كهسىپچانلىقىساھهدىكى تهتقىقات بولۇپ، 

ئىدى. جهمئىيهتشۇناسلىق نۇقتىسىدىن ئېلىپ بېرىلغان تهتقىقات نهتىجىلىرى بولسا، ناشايان 
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يىلدىن باشالپ، -2005سۇنۇلمىدى.  خهلقىمىزگهدەپ قارىلىپ،  مهزمۇنالرتېمىدىكى سېرىق 

 پىرافىسسوردىلمۇرات ئۆمهر ئهپهندى ۋە  پروفېسسورى ئونۋېرسىتېتىنىڭنجاڭ پىداگوگىكا شى

دىكى شىنجاڭدىكى ىئاۋستىرالىيه ھهمكارلىق-جوڭگو«سۈي يهنخۇ ئهپهندىلهر تۇنجى قېتىم 

تۈرىنىڭ ئىجتىمائىي تهسىرىگه نىسبهتهن » ىئهيدىز كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تهتقىقات

ە ئىنسانشۇناسلىق نۇقتىسىدىن تهكشۈرۈپ باھاالش تهتقىقات تېمىسىنى جهمئىيهتشۇناسلىق ۋ

ئىشلىدى. گهرچه بۇ تهتقىقات نهتىجىلىرى ئۇيغۇرچه كىتاب ۋە فىلىم قىلىپ ئىشلىنىپ 

يىلالرنىڭ ئالدى -2005جهمئىيهتكه تارقىتىلغان بولسىمۇ، ئۈنۈمى دىگهندەك ياخشى بولمىدى. 

دىكى تاكىراڭخانىالر، ناشايان قىلمىشالر ۋە ئهيدىز توغرىلىق بىر كهينىدە، تۇرپان ژورنىلىدا تۇرپان

، ئوبزور ۋە ماقالىلهر ئېالن قىلىندى. دەسلهپته، بۇ ماقالىلهر ئوقۇرمهنلهر ھېكايهقانچه پارچه 

 . ئارىسىدا بىر ئاز ئىجابىي تهسىرلهرنى قوزغىغان بولسىمۇ، يهنىال ئۈنۈمى كۆرىنهرلىك بولمىدى

پاھىشه قىزنىڭ «لالردىن باشالپ، بىر قىسىم تور ئهدەبىياتى يازغۇچىلىرى يى-2008        

دىگهندەك بىر قاتار تور ئهسهرلىرىنى ئېالن قىلىدى. »...مېنىڭ سۆيگىنىم ئهيدىز«، »مۇھهببىتى

بۇ ئهسهرلهر ئېالن قىلىنغاندىن كېيىن، ئوقۇرمهنلهرنىڭ سانى ھهسسىلهپ ئېشىپ، تورغا چىققان 

گهن ھهرقانداق بىر كىشى قىزىقىپ ئوقۇيدىغان تېمىغا ئايالندى.ئۇزۇن ئۆتمهي، ۋە مۇنبهرگه كىر

بۇ ئهسهرلهرنىڭ ئاۋازلىق نۇسخىسى ئېالن قىلىندى. بۇ تورغا چىقىشنىمۇ بىلمهيدىغان ساۋاتسىز 

ئادەملهرمۇ ياقتۇرۇپ ئاڭاليدىغان ئاۋازلىق ئهسهرلهرگه ئايالندى. كىشىلهرنىڭ بۇ ئهسهرلهرنى 

دىكى مۇھىم بىر سهۋەب شۇكى، بۇ ئهسهرلهر مهتبۇئات ىوقۇشى ۋە ئاڭلىشياقتۇرۇپ ئ

چهكلىمىلىكىگه ئۇچرىمىغاچقا، تېما ۋە مهزمون جهھهتته ناھايىتى ئهركىن بولۇپ، جىنسىي 

مۇناسىۋەت جهريانلىرى ۋە پىرسۇناژالرنىڭ ئىچكى كهچۈرمىشلىرى ھهققىدىكى تهسۋىرلهر 

غۇر جهمئىيىتى ۋە ئهدەبىياتىدا جىنسىيهت ئهزەلدىن يېپىق ئىنچىكه ۋە ئۇچۇق يېزىلغانىدى. ئۇي

تېما بولۇپ كهلگهچكه، بۇ ياشلىرىمىزغا نىسبهتهن تۇلىمۇ يېڭىلىق ۋە قىزىقارلىق تۇيۇلدى. ئهمما، 

شىدە ۈنۈبۇ ئهدەبىي ئهسهر بولغاچقا، نۇرغۇن مهقسهت ۋە كۆز قاراشالر ھېسىيات ئارقا كۆر

بۇنىڭدىن زوق ئېلىش بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئىجابىي تهربىيهمۇ ئهگىتىپ دىيىلگهنىدى. كىشىلهر 

چۇق وئېلىشى كېرەك ئىدى. ئهمما، ئهسهرلهردىكى جىنسىي مۇناسىۋەتكه ئائىت ئىنچىكه ۋە ئ

مهزمونالر بىر قىسىم ياشالردا بىر خىل شهھۋەتپهرەسلىكه قىزىقىش تۇيغۇلىرىنىڭ بىخلىنىشىغا 

 كهتتى.بولۇپ  ۇربانىتۈرتكه بولدى ۋە سهلبىي تهسىرنىڭ ق
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» ئازغان كۆڭۈل«غۇچى ئۆمهر ئابدۇلال ئهرقۇتنىڭ زئايدا تۇرپانلىق يا-4يىلى -2011       

ناملىق رومانى نهشىر قىلىندى. بۇ ئهسهردە تۇرپاننى نۇقتا قىلىپ تۇرۇپ، دەۋرىمىزدىكى بهزى 

دەپ نام بىرىلگهن يۇقۇملۇق كېسهل تارقىتىش » تاكىراڭخانا«كىشى، ېكىشىلهرنىڭ خىروئىن چ

دۈم چۈشكهن كىشىلهرنىڭ ئهيدىز  پاھىشىخانىلهرگهئورۇنلىرى بولغان ھهر خىل شهكىلدىكى 

ى ئهكس ئهتتۈرۈلۈپ، قزارلى-كېسىلىگه گىرىپتار بۇلۇشى، ئاخىرىدا ئازغان كۆڭۈللهرنىڭ خار

ى ئۈچۈن سىگنال چېلىنغان، چوقان قرنىڭ ئازماسلىئۇالرغا نهپرەت ياغدۇرۇپ، كۆڭۈلله

دىيه بىلهن ئاخىرالشقان ېرگهن تۇرپان، تارىم، تهڭرىتاغ ۋادىسىدىكى ئېچىنىشلىق كومۈكۆت

دىيهسى تهسۋىرلهنگهنىدى. بۇ ئهسهر ئېالن قىلىنغاندىن كېيىن، جهمئىيهتته ېئهيدىز تىراگ

يىلىشكه دېئهدەبىي ئهسهر بولغاچقا، پهيدا قىلدى. ئهمما، بۇ يهنىال  سىرخېلى ياخشى ته

تىگىشلىك بهزى كۆزقاراش ۋە ئىدىيىلهر يهنىال بهدىئي ئاالھىدىلىكلهر ئىچىگه يۇشۇرۇپ 

تهكلهيتتى. نۇرغۇن كىشىلهر بۇ ئهسهرنى ئوقۇپ، مهلۇم ئىجابىي يېكىشىنى ئويالندۇرۇشقا 

ئوقۇسىمۇ چۈشهنمهيدىغان،  تهربىيىلهرگه ئىگه بولغان بولسىمۇ، ئهمما كىتاب ئوقۇمايدىغان ۋە

ئىجادىي تهپهككۈر قىلمايدىغان كىشىلهر يهنىال بۇ ئهسهرنىڭ ئىجابىي تهربىيىسىگه نائىل 

 بواللمىدى.

خاتىرە قىلماستىن ھهق گهپنى رەھىمسىزلىك -يۇقارقىالردىن بىلىشكه بولىدۇكى، ئهمدى يۈز

ي دوست ىھهقىق«بىزدە بىلهن ئۇدۇل ۋە تۈز دەيدىغان پهيت يىتىپ كهلگهندەك قىلىدۇ. 

تهمسىل بار. ئهمما تارىختىن بۇيان، تىل گۈزەللىكى ۋە ئهدەبىي -دىگهن ماقال» يىغلىتىپ ئېيتار

زوقنى قوغلىشىپ، ھهقىقىي تارىخلىرىمىزنىمۇ ئهپسانه، شېئىرىي ۋە ھىكايه شهكىلدە يېزىپ 

ئىلىملىرى بىلهن لوگىيه ئارخېوئرىۋايهتلهرمۇ تارىخ سۈپىتىدە،  - كهلدۇق. چهتەئللهردە، ئهپسانه

بىرلهشتۈرۈلۈپ تهتقىق قىلىنىدۇ. بىزدە بولسا، ئهدەبىي ئهسهر ۋە ۋەسىقه سۈپىتىدە، تىل ۋە 

ئهدەبىيات نۇقتىسىدىن تهتقىق قىلىش بىلهن كۇپايىلىنىمىز خاالس. دېمهك، بىلمهسلهرنىڭ 

هسهرلهر قاتارىدىن ئورۇن زامانىسىغا كهلگهندە، بۇ ئهسهرلهر تارىخ دەپ قارالمىدى ياكى تارىخى ئ

ئااللمىدى. ئهمدىلىكته، ئۆز تارىخىنى بىلمهيدىغان ياكى تارىخ توغرىلىق نوپوزلۇق بىر ئېغىز 

 گهپ قىاللمايدىغان ھالهت شهكىللهندى. 

ۋە ھهق بۇ مهسىله ۋە تېما ھهققىدە راست شۇڭا، جهمئىيهتشۇناسلىق نۇقتىسىدا تۇرۇپ،         

هقىقهتنى گهپنى ئهگىتمهي، ئىلمىي ئۇسۇلدا ئهڭ ئاممىباب تىل گهپ قىلىش، راستنى ۋە ھ

بىلهن دېھقانالر ۋە باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى ئوقۇسىمۇ چۈشىنهلهيدىغان قىلىپ، تۈز ۋە 
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جاڭ بويىچه ئهيدىز بىلهن نئۇدۇل يېزىش زۆرۆرىيىتى تۇغۇلدى. بۇ تېمىنى تهتقىق قىلىشتا، شى

ى ئهۋرىشكه رايونهتته ئىككىنچى ئورۇندا تۇرىدىغان تۇرپان يۇقۇمالنغۇچىالرنىڭ سانى جهھ

-2011يىلدىن -2000قىلىپ تالالندى. شۇنداقال، ئوبىكتى سۈپىتىدە ئاساسلىق تهكشۈرۈش 

يىلغىچه توپلىغان ماتېرىيالالرنى رەتلهش ۋە پىشىقالپ ئىشلهش ئاساسىدا، مهسىلىنىڭ 

 مهنبهسىنى ئېنىقالپ، ماھىيىتىنى ئېچىپ بېرىش ئۈچۈن بۇ ماقاله يېزىشقا كىرىشتىم. 

هكتهپتىن تهتىل قىلىپ، ئاينىڭ باشلىرى، مهن ئالىي م-7يىلى -2000ھىكايه: -2        

ئوتتۇرا مهكتهپتىكى بىر نهچچه ساۋاقدىشىم تولۇق يۇرتقا باردىم. ئارىدىن نهچچه كۈن ئۆتۈپ، 

دا يىغىلىپ ئىچىملىك ئىچكهچ سالقىنداپ ربىلهن شهھهر ئىچىدىكى بىر كهچلىك بازا

قا يهڭ كۆڭلهك ئولتۇردۇق. بىر ئاز ئۆتكهندىن كېيىن، چاچلىرى بۈدرە، قېنىق گىرىم قىلغان، قىس

پۇرىقى قويۇق يگهن بىر قىز يېنىمىزدىن ئۆتتى، ئۇ كېلىشى بىلهن تهڭ بهدىنىدىن ئهتتىرنىڭ ىك

دىگهن  "تاكاراڭ XX"دىماققا ئۇرۇلدى. ئۇ ئۆتۈپ كهتكهندىن كېيىن، ساۋاقداشالردىن بىرى، 

ىدىم. دەپ سور» تاكاراڭ دىگهن نىمه گهپ؟«دىدى. مهن بۇ گهپنى چۈشهنمهي، !»  مۇشۇ شۇ

بهس بىلهن چۈشهندۈرگىلى تۇردى. ئۇالرنىڭ -بۇنى بىلىدىغان ساۋاقداشلىرىم، ماڭا بهس

نىمىشقا «دىگهن گهپكهن. مهن ئۇالردىن، » بۇزۇق، پاھىشه«يىشىچه، تاكاراڭ دىگهن گهپ ېد

دەپ سورىدىم. ئۇالر ماڭا » دەيسىلهر؟ ›تاكاراڭ‹دەۋەرمهي،  ›بۇزۇق، پاھىشه‹بۇنداقالرنى 

دىگهن بۇ گهپنى بىز دەۋالغان گهپ ئهمهس،  ›تاكاراڭ‹«چۈشهندۈرۈپ مۇنداق دىدى. تهپسىلى 

 ›ئارامگاھ XX‹دە  )تھازىر چوڭالر شۇنداق ئاتايدىكهن. ھازىر شىڭزەن(تۇرپاندىكى يېڭى بېكه

دەيدىغان ئاشخانىالر ئېچىلىپتۇ. نۇرغۇن ئايرىمخانىلىرى باركهن، ھهممه  ›ئارامگاھ XX‹ۋە 

هن، تاماكا چېكىپ، ھاراق ئىچسه بولىدىكهن. مېھمانالر ئايرىمخانىغا كىرىپ تاماق چىقىدىك

بولغۇچه، ئايال خوجايىن مېھمانالردىن نهچچىسى(قىز) كېرەك؟ دەپ سورايدىكهن. مېھمانالر ئۇ 

يهرگه قىزالرنى دەپال بارىدىكهن. تاماقالر چىقىپ بولغۇچه قىزالر كىرىپ، ھهر بىر مېھماننىڭ 

تاماكىالرنى -ز ئورۇن ئالىدىكهن. تاماقالر چىقىپ بولغاندىن كېيىن، ھاراقيېنىدىن بىر قى

ئىككى رومكا -چېكىشىدىكهن. بىرەر-بويرۇتۇپ، مېھمانالر قىزالر بىلهن بىلله ئېچىشىپ

ۋالىدىكهن. ۇئىچكهندىن كېيىن، قىزالر تارتىنماستىنال مېھمانالرنىڭ قۇچىقىغا چىقىپ ئولتۇر

الر كۆپرەك ھاراق ئىچكۈزۈپ، مهس قىلىپ، بۇ يهردە كۆپرەك پۇل قىزالرنىڭ مهقسىدى مېھمان

، خوجايىننىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشكهن. مېھمانالرنىڭ مهقسىدى قىزالر بىلهن بىلله خهجلىتىپ
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ھاراق ئىچىپ، كۆڭۈل ئېچىشكهن. سورۇن ئاخىرالشقاندا، خوجايىنالر بىلهن باھادا كېلىشىپ، 

ىپ كېتىدىكهن. ئۇ يهردىكى قىزالر ئۈچته ھهمراھ بۇزۇقچىلىق قىلغىلى) ئېل( قىزالرنى

دەيدىكهن. شۇ يهردىكى قىزالرنى  ›تاكاراڭخانا‹قىزالركهن. شۇڭا كىشىلهر، بۇنداق جايالرنى 

 » دىگهن شۇ پاھىشهخانا دىگهن گهپ. ›تاكاراڭخانا‹دەيدىكهن. ئهمهلىيهتته،  ›تاكاراڭ‹

ئاڭالپ  ھېكايىلهرنىمهينهت -پۇشقاقلىرىدىكى، بۇ خىل قاراڭغۇ-يهتنىڭ بۇلۇڭئىمهن جهم       

ئۇچۇق سوالمچىلىقكهنغۇ؟!!! ھۆكۈمهت، قانۇن -ۋاي، بۇ ئۇچۇقتىن«قۇبۇل قىاللماي، ئۇالرغا، 

دەپ سورىسام، ئۇالر ماڭا جاۋابهن مۇنداق دىدى. » ئورۇنلىرى بۇنى چهكلىمهمدىكهن؟!!!

ئورۇنىدا ئىشلهيدىغانالر كۆپ بارىدىكهن. بهزى تاكاراڭخانا  XXئاڭلىساق، ئۇ يهرگه شۇ «

لهرگه سخوجايىنلىرى بۇ يهرنى قانۇنسىز دەپ تاقىۋېتىشىدىن ئهنسىرەپ، مۇناسىۋەتلىك شهخى

 خوشامهت قىلىپ، دائىم ئۇالرنى چاقىرىپ كېلىپ مېھمان قىلىدىكهن. 

كهن، ھازىر چوڭالر ›خانxx‹سمى پته تاكاراڭخانا ئاچقان بىر ئايال كىشىكهن، ئىهئهڭ دەسل

مايدىغىنى يوقكهن. ئاڭلىساق، ئۇ ئايالنىڭ ئارقا تېرىكى ونۇدىسه ت ›تاكاراڭ XX‹ئارىسىدا 

باركهن، شۇڭا قورقماي يۈرەكلىك ئېچىۋېرىدىكهن. تاكاراڭخانا ئېچىپ تاپقان پۇلىغا ھهرەمگه 

مهن نۇرغۇن يول ‹شقىالرغا، ۋاپتۇدەك. ئۇ خوتۇن باۇبول ›خان ھاجىمxx‹بېرىپ كېلىپ، ھازىر 

يىسىر قىزالرنىڭ بېشىنى سىالپ، ياخشىلىق قىلىپ، -يالىڭاچ قالغان، يىتىم-تاپالمىغان، ئاچ

 » دەيدىكهن. ›ساۋاپلىق ئىشالرنى كۆپ قىلغاچقا، خۇدايىم ماڭا ھهرەمگه بېرىشنى نىسىپ قىلدى

لىق، ئهخالق بىلهن بۇ ھېكايىلهر كىشىگه، جهمئىيهتتىكى قانۇن بىلهن قانۇنسىز      

ئهخالقسىزلىق، ساۋاب بىلهن گۇناھ، ياخشىلىق بىلهن يامانلىق، ھاالل بىلهن ھارام ئارلىشىپ 

كهتكهن، مۇدھىش ھادىسىلهرنى تهسهۋۋۇر قىلىشقا ئۈندەيدۇ. قهدىمدىن تارتىپ، قهلبى ۋە 

ىلىدىغان زگۈلۈكنى ئهال بهئاتهش، مهردلىكىنى، ئ مېھرىپىكىرلىرى كارىز سۈيىدەك سۈزۈك، 

 بۇلغىنىۋاتقانلىقىنىتۇرپان خهلقى ئارىسىدا مهينهتلىك يامراپ، روھى ۋە جىسمانى جهھهتتىن 

 . كىشىنى تۇلىمۇ ئېچىندۇرىدۇ

 

 ئۈچىنچى، تېما تهتقىقاتىنىڭ ئهھمىيىتى      

ۋە ئهمهلىي جهھهتلهردىن تۆۋەندىكىدەك بىر قانچه  نهزەرىيىۋىيبۇ تېمىنىڭ يېزىلىشى       

 ئىگه. ئهھمىيهتكهمۇھىم 
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) گهرچه، دۆلهت ئىچى ۋە سىرتىدىكى جهمئىيهتشۇناس ئالىمالر بۇ تېمىدا كۆپلىگهن 1(      

تهتقىقات ماقالىلىرىنى ئېالن قىلغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇيغۇر جهمئىيىتىگه مۇناسىۋەتلىك بولغان 

لىق ساھهسىدىكى بىر تهتقىقات ماقالىسى تېخى يېزىلىپ باقمىغانىدى. بۇ ئۇيغۇر جهمئىيهتشۇناس

رىمىزنىڭ مۇشۇ بوشلۇقنى تولدۇرۇشتا بهلگىلىك ياردىمى ئهسىبوشلۇق بولۇپ، بۇ تهتقىقات 

 مكىن.ۇبولىشى م

بۇزۇقچىلىق ۋە ناشايان قىلمىشالر  ي) بۇ تهتقىقات تېمىسى ئۇيغۇر جهمئىيىتىدىكى جىنسى2(     

بى ۇۇسۇلى ۋە پىكىر قىلىش ئۇسلھهققىدىكى تۇنجى سېستىمىلىق تهتقىقات بولۇپ، تهتقىقات ئ

جهھهتته بىرقىسىم ئۆزگىچىلىكلهرگه ئىگه. بهلكىم بۇ بۇندىن كېينكى تهتقىقاتالرغا نىسبهتهن 

ى ۋە بىر قىسىم كۆز قاراشالر ئۇسلۇبرىيىۋىي ئاساس بولۇپ، تهتقىقات ئۇسۇلى، پىكىر قىلىش ەنهز

 بىلهن تهمىنلهشته بهلگىلىك رولى بولىشى مومكىن.

تاكىراڭخانىالر(جىنسى بۇزۇقچىلىق ئورۇنلىرى ۋە  رايونىدىكى) بۇ ماقالىدە تۇرپان 3(    

پاھىشىخانىالر) ئۈستىدە جهمئىيهتشۇناسلىق تهكشۈرۈشى ئېلىپ بېرىش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ 

ئاالھىدىلىكى ۋە  خاراكتىرئومىي ئهھۋالى، پهيدا بولۇشى، تهرەققىي قىلىشى، مۇالزىمهت شهكلى، 

مۇالھىزىلهر يۈرگۈزۈلدى.  ئۇنۋېرساليهتكه ئېلىپ كهلگهن ئىجتىمائىي تهسىرى ھهققىدە جهمئى

كىشىلهرنىڭ تاكىراڭخانىالرنىڭ ئاپهت خاراكتىرلىك زىيىنى ۋە  رايونىدىكىبۇ  تۇرپان 

مهنبهسى ئىكهنلىكىنى  كىرىزىسالرنىڭجهمئىيهتته كهلتۈرۈپ چىقىرىۋاتقان ماددىي ۋە مهنىۋىي 

 . ۋە بىلىشىگه پايدىلىق بولىشى مومكىن قىلىشىغاھېس 

جاڭ نبىرى ۋە شىمالى شى بۆشۈكلىرىنىڭى ئۇيغۇرالرنىڭ قهدىمكى مهدەنىيهت رايون) تۇرپان 4(

ىدىكى رايوننىڭ ئوتتۇرىسىدىكى غول تۈگۈن بولغاچقا، ماقالىدە تۇرپان شىنجاڭۋە جهنۇبى 

 رايونىالر) ھازىرقى ھهر قايسى تاكىراڭخانىالر(جىنسى بۇزۇقچىلىق ئورۇنلىرى ۋە پاھىشىخان

ئۇيغۇر جهمئىيىتىدىكى جىنسى بۇزۇقچىلىق ۋە ناشايان قىلمىشالرنىڭ تىپىك ۋەكىل 

خاراكتىرلىك ئهۋرىشكىسى سۈپىتىدە تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىندى. بۇ ئارقىلىق ھازىرقى ھهر 

ىالرنىڭ قايسى يۇرت ئۇيغۇر جهمئىيىتىدىكى جىنسى بۇزۇقچىلىق ئورۇنلىرى ۋە پاھىشىخان

كتىر ئاالھىدىلىكى امىي ئهھۋالى، پهيدا بولۇشى، تهرەققىي قىلىشى، مۇالزىمهت شهكلى، خارموئو

ۋە جهمئىيهتكه ئېلىپ كهلگهن ئىجتىمائىي تهسىرى ھهققىدە بهلگىلىك بىلىشكه ئىگه بولغىلى 

 بولىدۇ.
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ىمى بولىشى ديار) ئهڭ مۇھىمى ئوقۇرمهنلهرنىڭ تۆۋەندىكى سۇئالالرغا جاۋاب تېپىشىغا 5(    

 مكىن. ۇم

بىرىنچى، ئهگهر سىز گۈلدەك ئائىلىڭىز بار ئهر ياكى ئايال بولسىڭىز، ھاالل جۈپتىڭىزنىڭ      

سىرتالردا ناشايان ئىشالرنى ۋە جىنسىي بۇزۇقچىلىقالرنى قىلىپ، ئهيدىز يۇقۇملىنىپ كېلىپ، 

نى يىتىم قالدۇرۇپ، ئۇالرنىڭ رىالسىزنى ھهم ئۆزىنى، شۇنداقال پۈتۈن ئائىلىنى ۋەيران قىلىپ، بال

 شىنى خاالمسىز؟ۇچاقىسىز قالدۇر-گۈلدەك كهلگۈسىنى ئىگه

ئانا بولسىڭىز، بالىلىرىڭىزنىڭ ناشايان قىلمىشالر ۋە جىنسىي -ئىككىنچى، ئهگهر سىز ئاتا     

يىتىلىشنى خاالمسىز؟ ئهگهر -بۇزۇقچىلىقالر بىلهن تولغان جهمئىيهت مۇھىتىدا ئۆسۈپ

بالىلىرىڭىز ئاشۇ خىل مۇھىت ئىچىدە چوڭ بولۇپ، ئهيدىز بىلهن يۇقۇملىنىپ، باشقىالر 

دىيىلىپ جهمئىيهت تهرىپىدىن چهتكه  ›ئهيدىزكهن‹، ›قاپتۇبولۇپ  هينهت كېسهلم‹تهرىپىدىن 

 قېقىلىشىنى خاالمسىز؟

ئۈچىنچى، ئهگهر سىز تېخى بىر توي قىلمىغان قىز ياكى يىگىت بولسىڭىز، بىردەملىك     

ھاياجاننىڭ كهينىگه كىرىپ، ناشايان قىلمىشالرنى ۋە جىنسى بۇزۇقچىلىقالرنى  - ھېسسي

، ئهيدىز بىلهن يۇقۇملىنىپ، گۈلدەك كهلگۈسىڭىزنى نابۇت قىلىپ، تۆۋەن تۇرمۇش قىلىپ

 لۈمنى كۈتۈپ يېتىشنى خاالمسىز؟ ۆكاپالىتىدىن بهھرىمان بولغاچ ئ

لوگيىلىك ىوئتۆتىنچى، ئهگهر سىز بىر بهچچىۋاز ياكى ھهمجىنىس بولسىڭىز، بىردەملىك فىز      

يان قىلمىشالرنى ۋە يامان جىنسى بۇزۇقچىلىقالرنى ئېھتىياجىڭىزنى قاندۇرۇش ئۈچۈن، ناشا

قىلىپ، ئهيدىز بىلهن يۇقۇملىنىپ، ئائىلىڭىزنى، ھهمراھلىرىڭىزنى، كهلگۈسىڭىزنى نابۇت قىلىپ، 

 لۈمنى كۈتۈپ يېتىشنى خاالمسىز؟ ۆتۆۋەن تۇرمۇش كاپالىتىدىن بهھرىمان بولغاچ ئ

مىللهت يۇقۇمالنسا، ئهتراپتىكىلهر ۋەھىمه  بهشىنچى، ئهگهر ئهيدىز ۋابادەك يامراپ پۈتۈن     

بىرلهپ -ھېس قىلىپ، ھهممىمىزنى چهتكه قېقىپ، نورمال مۇئامىله قىلماي، خارلىسۇنمۇ ياكى بىر

 نمۇ؟ۇسىئۆلۈپ قىرىلىپ تۈگ

ئالتىنچى، ئۇنداقتا قانداق قىلغاندا، جىنسى بۇزۇقچىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، ھاالكهتتىن       

 ؟قۇتۇلغىلى بولىدۇ

 

 . تاكىراڭ ۋە تاكىراڭخانا ئۇقۇمى 2      
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تاكىراڭ دىگهن بۇ سۆز ئۇيغۇر تىلىدا تۆمۈر، مىس، قاڭالتىر قاتارلىق مىتال بۇيۇمالردىن        

غىتىدە تاكىراڭ دىگهن سۆزگه لۇچىققان ئاۋازنى ئىپادىلهيدىغان تهقلىد سۆز بولۇپ، ئوكيان 

دەپ » رنىڭ بىر خىلدا يۈگۈرۈشىدىن چىققان ئاۋازئات، ئېشهك قاتارلىق توم تۇياق ھايۋانال«

ال ۈپ تاكىراڭالپ كهتتى. سهن ئۇنى توئىزاھات بهرگهن. مهسلهن، بىر نهرسه يهرگه چۈش

تاكىراڭ قىلىپ ئاۋاز چىقىدىكهن. ئاتالرنىڭ تاقىسىنىڭ -ا! ئۇنى ئۇرسا تاكىراڭتاكىراڭشىتمىغىنه

ىراڭ قىلغان ئاۋاز ئۇنىڭ دىققىتىنى تارتتى. تاك-يهرگه تهكشى تىگىشىدىن چىقىۋاتقان تاكىراڭ

پ كهلسه ياكى ئىسىمالرنىڭ لۇنىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىسىدا، بۇ تهقلىد سۆز ئىسىم بووتۇرپان راي

» پاھىشه، پاھىشىۋاز، پاھىشىخانا بۇزۇق،«كهينىگه قوشۇلۇپ كهلسه، ئىستىمال مهنىسى 

پاالنچى  دىگهن سۆز پاالنچى بۇزۇق،ىراڭ دىگهندەك مهنىلهرنى بىلدۈرىدۇ. مهسلهن: پاالنچى تاك

پاھىشه، پاالنچى پاھىشىۋاز دىگهندەك مهنىنى بىلدۈرىدۇ. تاكىراڭخانا دىگهن گهپ بۇزۇقالر بار 

 ۋازالر بارىدىغان جاي دىگهندەك مهنىنى بىلدۈرىدۇ. ىپاھىشىخانا، پاھىش جاي،

بۇزۇق، «ىدا كىم، قاچان، قهيهردە، نىمه سهۋەبتىن رايونتاكىراڭ دىگهن بۇ سۆزنى تۇرپان      

دىگهندەك مهنىلهردە ئىشلهتكىنى بىزگه مهلۇم ئهمهس. ئهمما، » پاھىشه، پاھىشىۋاز، پاھىشىخانا

ىدا، تاكىراڭ لهقهملىق كىشىلهر بولۇپ، پاالنچى تاكىراڭ، پۇستانچى رايونئىلگىرىمۇ تۇرپان 

يىلالرنىڭ -1998شىمىزچه، ۈكېلىنگهنىدى. تهكشۈر تىلىپىتاكىراڭ دەپ لهقهم ئورنىدا ئىشىل

-312باشلىرىدا، ئۆزۈمچىلىك يېزىسىنىڭ بېلىق كۆل دىگهن يېرىدە يهنى بۇيلۇق بىلهن 

نۇمۇرلۇق دۆلهت تاشيولى كېسىشىدىغان تۆت كوچا ئېغىزىنىڭ باغرى مهھهللىسىگه قاراپ 

بىلهن پاھىشۋازلىق ۋە ناشايان دىگهن نام » يهتته ئىقلىم«پىدە ىنىلىشنىڭ ئوڭ تهرۆماڭغان ي

ئىشالرنى قىلىدىغان بىر ئاشخانا ئېچىلغانىدى. شۇ يېزىدىكى كىشىلهر ۋە ياشالر بۇ يهرگه 

ئۆگىنىۋېلىپ، ئائىله ۋە جهمئىيهتته يامان تهسىرلهرنى پهيدا قىلغاچقا، كىشىلهر بۇ ئىشالرنى 

ق ئىنتىزام تهكشۈرۈش يېزىلىق ھۆكۈمهتكه ئىنكاس قىلغانىدى. شۇ چاغالردىكى، يېزىلى

تىتىنىڭ شۇجىسى ئۆزى ئهمهلىي تهكشۈرۈش ئېلىپ بېرىپ، ئهھۋلالرنى بىر قۇر ېكوم

ىگهندىن كېيىن، كهنت كادىرلىرىغا يىغىن ئاچقاندا، تۇنجى قېتىم تاكىراڭخانا دىگهن بۇ لئىگهل

راڭخانا دەپ ئاتالغۇنى ئىشلهتكهنىكهن، يهنى ئاشۇ ناشايان ئىشالرنى قىلىدىغان ئاشخانىنى تاكى

ئاتىغانىكهن. شۇنىڭدىن كېيىن، بۇ سۆز كهنت كادىرلىرى ئارىسىدا مودا گهپكه ئايالنغان ۋە 

چه خهلق ئارىسىغا كهڭ تارقالغانىدى. شۇنىڭدىن باشالپ، خهلق ئارىسىدا ئاشۇنداق نكېيى

انىدى. لىدىغان بولغىناشايان قىلمىشالرنى قىلىدىغان جايالرنىڭ ھهممىسى تاكىراڭخانا دەپ ئات
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چوكانالر ۋە دائىم شۇ يهرگه بېرىۋالىدىغان ئهرلهر بولسا -شۇ يهردە بۇزۇقچىلىق قىلىدىغان قىز

 دىغان بولغانىدى. ىتاكىراڭ دەپ ئاتىل

دىگهن مهنىدە » بۇزۇق، پاھىشه، پاھىشىۋاز«تاكىراڭ دىگهن بۇ سۆزنىڭ نىمه ئۈچۈن       

شى ئوخشاش ئهمهس ۈچۈشىنىشى ۋە چۈشهندۈرئىستىمال قىلىنغانلىقى توغرىسىدا، كىشىلهرنىڭ 

ئىدى. بهزىلهرنىڭ قارىشى مۇنداق: تاكىراڭخانىالر ئاشخانا ۋە ئارامگاھ دەپ ئىسىم قويۇپ 

باشقا ئىش يوق. ئهمهلىيهتته ئۇ يهرلهر قۇرۇق داسقا ئېچىلغىنى بىلهن، ئۇ يهردە بۇزۇقچىلىقتىن 

پال رىكىراڭشىغانغا ئوخشاش، بۇ يهرگه كىپقۇرۇق، قۇرۇق داستقا تىگىپال كهتسه، تائوخشاش قۇ

ئۇھلىغان بۇزۇقچىلىقنىڭال ئاۋازى چىقىدۇ. شۇڭا، كىشىلهر ئوخشىتىپ تاكىراڭخانا -قالسا، ئاھ

ئېشىكى ھاڭرىغان، «دەپ ئىسىم قويۇشقانىدى. يهنه بهزىلهرنىڭ قارىشى مۇنداق: بىزدە 

قوڭى «ىڭ ئهسلى مهنىسى دىگهن گهپ بار. بۇ گهپن» توخمىقى تاڭگىرىغان يهردە يۈرۇش

تاكىراڭ قىلغان ئاۋاز -دىگهنلىك. توخماقالر تىگىشسه، تاكىراڭ» قوپقانالرنىڭ يېنىدا يۈرمهك

چىقىدۇ. شۇڭا، كىشىلهر بۇزۇقچىلىق قىلىشقان ئىشالرنى شۇنىڭغا ئوخشىتىپ، بۇزۇقچىلىق 

ى مۇنداق: غانىدى. يهنه بهزىلهرنىڭ قارىشئاتىقىلىدىغان جايالرنى تاكىراڭخانا دەپ 

نهچچه  10ۋازنى، كۆپ دىگهندە ىپاھىش 5-4كۈنىگه ئاز دىگهندە  پاھىشىلهرتاكىراڭخانىدىكى 

چېلهككه تىگىپال كهتسه تاكىراڭشىغانغا ئوخشاش، -ۋازنى ئۇزىتىدۇ.... خۇددى داسىپاھىش

اڭ كىمال كهلسه، قاچانال كهلسه، تىگىپال كهتسه قوپۇپ تۇرىدۇ، شۇڭا، كىشىلهر ئۇالرنى تاكىر

چوكانالر -دەپ ئاتىغانىدى. يهنه بهزىلهرنىڭ قارىشى مۇنداق: تاكىراڭخانىدا ئىشلهۋاتقان قىز

ئاياللىق جىسمىدىن باشقا ھېچقانداق دەسمايىسى يوق. ئۇالر پۇل تېپىش، جىنسى تۇرمۇشتىن 

باشقا ھېچنىمىنى ئويلىمايدۇ. ئۇالرنىڭ روھى خۇددى قۇرۇق داسقا ئوخشاش قۇپقۇرۇق. شۇڭا، 

الرغا يېقىنالشسا ياكى تىگىپال كهتسه، پۇل ۋە جىنسى تۇرمۇشنىڭ تاكىراڭشىغان ئاۋازى ئۇ

 ئاڭلىنىدۇ. شۇڭا، كىشىلهر ئۇالرنى تاكىراڭ دەپ ئاتىغان. 

يىلى يازدا، -99ھېكايه: مهنمۇ بۇرۇن تاكىراڭخانا دىگهننى ئاڭالپ باقمىغان. -3       

تۇق، ئىچدا ئىچىشتۇق. بىز باشتا پىۋا ركهچلىك بازامهھهللىدىكى بالىالر بىلهن بازاغا چىقىپ، 

پ بولغان بىر لىپ كېتىپتىمىز. ئارىمىزدا توي قىلۇتۇق، ھهممىمىزال مهست بوئىچقىدىن ھاراق رئا

گه ئاپىرىمهن، دېدى. بىز مهستچىلىكته، چاتاق رباال بار ئىدى. ئۇ مهن سىلهرنى ئاالمهت بىر يه

اشخانىغا كىردۇق، بۇ ئاشخانىالرنىڭ چىراقلىرى غۇۋا، ئىچى ىڭزەندىكى بىر ئشيوق دەپ ماڭدۇق. 

بىر خىل سېسىق پۇراپ تۇرىدىكهن. ئايرىمخانىالر توشۇقكهن، بىر ئايال ساقالپ تۇرۇڭالر دىدى. 
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. بىز خىل ئاۋازلىرى چىقىپ تۇراتتى-خىلمۇئايالالرنىڭ -ئهر ئايرىمخانىالردىنئهتراپتىكى 

كىچىك قىزالر ئاتىسىدەك -ن قارىساق، كىچىكىيۇچۇقلىرىدساقلىغاچ، ئايرىمخانىالرنىڭ 

قۇچىقىدىكى قىزالرنىڭ  ئىچىۋاتقان، ئهرلهر هرنىڭ قۇچىقىغا چىقىپ، تاماكا چىكىپ، ھاراقئادەمل

 يۈپ ئولتۇرغان. بۇرۇن بۇنداق ئىشالرنى كۆرۈپ باقمىغاچقا، كۆزىمىزنىسۆ لىنى تىقىپ،قوينىغا قو

لگهيلىرى ئېقىپ، نهپسىلىرىمىز تاقىلداپ كهتتى. شۇنىڭ شۈ ئۈزەلمهي قالدۇق، ھهممىمىزنىڭ

زدىن بۇ قانداق يهر دېسهك، تاكىراڭخانا دىگهن يهر مۇشۇ ىبىلهن، بىزنى باشالپ كهلگهن ئاغىنىم

 .دېدى

 

 . كارىز بويىدىكى تاكىراڭخانىالرنىڭ ئومومىي ئهھۋالى3        

وڭقۇرالشتۇرۇش ئۈچۈن، بىر قىسىم يازما تاكىراڭخانىالر توغرىسىدىكى تهتقىقاتنى چ        

ۋەسىقىلهرنى ئاختۇرۇش ۋە پېشقهدەم تهتقىقاتچىالر بىلهن ھهمسۆھبهتته بولۇش جهريانىدا، 

(پاھىشىخانا)الرنىڭ تاكىراڭخاناىدا، رايونتارىختىمۇ يىپهك يولىنىڭ تۈگۈنى بولغان تۇرپان 

قالدى. تۇرپاندىن تېپىلغان بىر مهۋجۇت ئىكهنلىكى توغرىسىدىكى بهزىبىر تهپسىالتالر باي

ه، بىر دېدەكنى بىر پاھىشىخانىغا ساتقانلىقى توغرىسدىكى ۋەسىقىگقهدىمكى ئۇيغۇر يېزىقىدىكى 

ندا مهۋجۇت رايوھۆججهت پۈتۈلگهنىدى. دېمهك، تارىختىن بۇيان پاھىشىخانا ۋە تاكىراڭخانا بۇ 

 .بولۇپ، سۇ بېشىدىن الي ئىدى

-1994ئهڭ دەسلهپكى تاكىراڭخانىالر  رايونىدىكىزىرقى تۇرپان ، ھائىگىلىشىمىزچه        

يىلالرنىڭ باشلىرىدا، تۇرپان شهھهر سودا شهھهرچىسىنىڭ سول -1995يىلالرنىڭ ئاخىرى ۋە 

كىچىك -چوڭ تهرىپىدىكىتهرىپىدىكى ھازىرقى ئهلقهم پىششىق گۆش دۇكىنىنىڭ جهنۇبى يان 

اشخانىالرنى ئاچقانالرنىڭ كۆپىنچىسى قىمارۋازالر، ئاشخانىالردىن باشالنغانىكهن. بۇرۇن بۇ ئ

قىمارۋازالرنىڭ ئاياللىرى ۋە تۇل قالغان چوكانالر ئىكهن. بۇ ئاشخانىالرغا دائىم كېلىپ تاماق 

يهيدىغانالرنىڭ كۆپىنچىسى يهرلىك ياكى سىرتتىن كهلگهن قىمارۋازالر ئىكهن. بۇ 

چېكىپ، ھاراق ئىچسىمۇ بوالتتىكهن. ئاشخانا نهشه) ( ئاشخانىالرنىڭ ئايرىمخانىلىرىدا تاماكا

كهتكهن ياكى قىماردا ئۇتتۇرۇپ كۆڭلى يېرىم بولۇپ  ئاچقان چوكانالر قىماردا ئۇتۇپ خوش

بولغان دائىملىق خېرىدارالرغا ئاالھىدە مۇالزىمهت قىلىپ، بىلله ئولتۇرۇپ ھاراق ئىچىشىپ 

ىشىپ قالىدىكهن ياكى ياتاقخانىالرغا كهتسه، شۇ ئاشخانىدىال يېتبولۇپ  بېرىدىكهن. بهك كهچ

بىلله كېتىشىپ قالىدىكهن. بۇ مۇالزىمهتنى پهقهت ئاشخانا خوجايىنى ئۆزىال قىلىدىكهن. ئۇالر 
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ياشالر چامىسىدىكى خېرىدارالرغىال ئاالھىدە مۇالزىمهت  55-35ئاساسهن ئوتتۇرا ياش يهنى 

كى ئۇالرغا ئاشخانىدا تاماقتىن باشقا قىلىدىكهن. ياش بالىالرنىڭ تهلىپىنى رەت قىلىدىكهن يا

نهرسه بهرمهيدىكهن. ئاشخانا ئاچقان ئايالالر بىلهن قىمارۋازالرنىڭ مۇناسىۋىتى بهك يېقىن 

بولۇپ، بهزىلىرىنىڭ ئاشخانا دەسمايىسىنى قىمارۋازالر سېلىپ بهرگهنىكهن. بهزىدە، قىمارۋازالر 

قىمارۋازالر ئۇتىۋالغاندا، ئۇالرغا قهرزلىرىنى ئۇتتۇرۇپ قويسا، ئۇالرغا قهرز بېرىپ تۇرىدىكهن. 

چوڭ سودىالرنى قىلىپ بېرىدىكهن ياكى زىبۇ زىننهت ئېلىپ بېرىدىكهن. -قايتۇرۇپ، چوڭ

ئهگهر قىمارۋازالر بۇ چوكانالردىن ئالغان قهرزنى قايتۇرالمىسا، قهرزنى قايتۇرغىچه ئهرلهرنى ئۆيىگه 

كېيىنچه، بۇنداق . بىلله تۇرۇشقا قىستايدىكهن قايتىشقا يول قويمايدىكهن ۋە ئۆزى بىلهن

پتۇ. جهمئىيهتتىكى ۋائاشخانىالر كۆپىيىپ، ئادەتتىكى ھاراقكهش، زابويالرمۇ بۇ يهرگه ئۆگۈنۈ

مۇشۇنداق پاسىقالرنىڭ ئېھتىياجى كۆپهيگهنلىكتىن، بۇ كىچىك ئاشخانىالرمۇ كۆپىيىپ كېتىپتۇ. 

قىرىپ، ئىناق ئائىلىلهرنىڭ ۋەيران بولىشىغا، ئۇماق بۇ پاسىقلىقالر نۇرغۇن ئهرلهرنى يولدىن چى

كېسهللهرنى يۇقتۇرۋېلىشىغا ۋە  يسهبىي بالىالرنىڭ يىتىم قېلىشىغا، كىشىلهرنىڭ نىجىس جىنسى

 تارقىتىشىغا سهۋەبچى بوپتۇ. 

كىمگه چھې بىر قىسىم ئايالالر، بۇ ئىشالرنىئۆز ئهرلىرىنىڭ يۇقارقى قىلمىشلىرىنى بىلگهن        

دەريا يىغالپ، -تىنالماي، نهسىھهت قىلىپ ئاڭلىتالماي، يالغۇز ئۆيدە جاينامازدا ئولتۇرۇپ دەريا

ئالالھتىن ئۆز ئېرىگه ئىنساب بېرىشىنى تىلىشىپتۇ. يهنه بىر قىسىم ئايالالر بالىلىرىنى سۆرىشىپ، 

ئاشخانا  ئېرىنىڭ كهينىدىن ئىز قوغالپ بېرىپ، نهق مهيداندا تۇتىۋېلىپ، ھېلىقى شهرمهندە

ئۇرۇشۇپ، ئالهمنى مالهم قىلىپ، نهتىجىدە يهنىال ئېرىنى -پىنلىرى بىلهن ۋارقىرىشىخوجاي

بولۇشۇپتۇ.  مهجبۇرقان يىغالپ، ئۆيىگه قايتىشقا -باال قان-قايتۇرۇپ كېتهلمهي، دەرت يۇتۇپ، ئانا

غا ۋە قانۇن رسېكىرتارالتىتىغا، كهنت مۇدىرى، كومېيهنه بهزىلىرى تهشكىلگه يهنى ئاھالىلهر 

بۇ ھۆكۈمهت تارماقلىرىمۇ بۇ خىل  لېكىنبېرىپ ئهھۋال ئىنكاس قىلىشىپتۇ.  ئورۇنلىرىغا

جهمئىيهت مهسىلىسىنى تۈزەشكه تازا كۆڭۈل بۆلۈپ كهتمهپتۇ. يهنه بىر قىسىم ئايالالر ئېرىنى 

ىخون پېر-يامان يولالردىن ياندۇرۇپ، كېلىش ئۈچۈن بىرقىسىم دىنىي ئۆلىما، مولالم، باخشى

پائالىيهتلهر -دىگهندەك كىشىلهرنىڭ يېنىغا بېرىپ، نهسىھهت قىلدۇرۇپتۇ ۋە بىر قىسىم مۇراسىم

ئارقىلىق بۇ ئىشقا سهۋەب قىلىشىپتۇ. شۇنىڭ بىلهن، يۇقارقى مهسىلىلهر جهمئىيهتته غۇلغۇال 

نا ئاچقان قوزغىغانىدى. بىر قىسىم ساقچىالر، جامائهت ئهربابلىرى ۋە دىنىي ئۆلىماالر بۇ ئاشخا

چوكانالرغا قاتتىق ۋە يۇمشاق ۋاستىلهر بىلهن نهسىھهت قىپتۇ. شۇنىڭ بىلهن، تۇرپان شهھهر 
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كىچىك ئاشخانىالر ئازىيىشقا -سودا شهھهرچىسىدىكى ئاالھىدە مۇالزىمهت قىلىدىغان چوڭ

 باشالپتۇ.

ۇرا ياش ئايالالر دېمهك، ئهڭ دەسلهپكى تاكىراڭخانىالر ئهنه شۇ يهرلىك تول قالغان ئوتت        

ىنلىرىنىڭ ئۆزى خوجايپىدىن ئېچىلغان. تاكىراڭخانىالرنىڭ مۇالزىمهتچىسى شۇ تاكىراڭخانا ىتهر

ئىدى. ئۇالرنىڭ مۇالزىمهت ئوبىكتى ئاساسلىق يهرلىك ۋە سىرتتىن كهلگهن قىمارۋازالر ئىدى. 

. تاكىراڭخانىالر ۋالغانىدىىكېيىنچه، يهرلىك ھاراقكهش زابويالرمۇ ئارىغا قىستۇرۇلۇپ كىر

جهمئىيهتته ئېغىر ئىجتىمائىي بولغۇنۇش پهيدا قىلىپ، ئىجتىمائىي تهڭپۇڭلۇققا تهھدىت ئېلىپ 

كهلگهچكه، ئامما تهرىپىدىن قاتتىق تهنقىدكه ئۇچراپ، قاتتىق بېسىم ئاستىدا، ئازىيىشقا 

 باشلىغانىدى. ياكى بىر مهزگىل تىجارەتنى توختاتقانىدى.

يىلنىڭ باشلىرىدا، بۇ -1996يىلالرنىڭ ئاخىرى ۋە -1995ۇن ئۆتمهي، يهنى ئارىدىن ئۇز       

كىچىك ئاشخانىالر سودا شهھهرچىسىنىڭ -خىلدىكى ئاالھىدە مۇالزىمهت قىلىدىغان چوڭ

ىدا پهيدا بولۇشقا باشلىدى ئهتراپلىرل مېھمانخانىسىنىڭ ئاستى ۋە يان يارغوشهرقى جهنوبىدىكى 

-ۈنكى، بۇ ئورۇن تۇرپاننىڭ يېزا ئىگىلىك ماللىرى بازىرى يهنى مىۋەۋە تېز سۈرەتته كۆپهيدى. چ

كۆكتات بازىرى، مال بازىرى، كونا مال بازىرى...قاتارلىق دېھقانالر ئهڭ كۆپ پائالىيهت قىلىدىغان 

نىڭ مهركىزىدە ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگه، يار يېزىسىنىڭ بىر قىسىم كهنتلىرى، ئايدىڭكۆل رايون

ك يېزىسى، چاتقال يېزىسى، قارغۇجا يېزىسى، ئاستانه يېزىسى، سىڭگىم يېزىسى، ئۈزۈمچىلى

يېزىسى قاتارلىق يېزىالرنىڭ شهھهر ئىچىگه ماڭىدىغان قاتناش ۋاستىلىرىنىڭ ئاخىرقى بېكىتى 

ل يارغوئىدى. يولۇچىالر يېزىدىن ماشىنىغا ئولتۇرۇپ شهھهر ئىچىگه ماڭسا، دەل 

ا ماشىنىدىن چۈشهتتى. قايتقىچىمۇ مۇشۇ يهردىن ماشىنىغا مېھمانخانىسىنىڭ ئالدىدا ياكى يېنىد

چىقاتتى. دېمهك، مۇشۇنداق ئادەم كۆپ بولۇشتهك ئهۋزەللىك، بۇ ئاالھىدە مۇالزىمهت قىلىدىغان 

 ئاشخانىالرنىڭ كۆپىيىشىگه تۈرتكه بولغانىدى. 

نىغا كېلىدىغان ئادەم ل ئايالالر ئاچقانىدى. بۇ ئاشخائاشخانىالرنى يهنىال شۇ يهرلىك تۇبۇ        

كۆپ بولغاچقا، ئاشخانىدا ئاالھىدە مۇالزىمهت قىلىدىغان چوكانالرمۇ كۆپهيگهنىدى. بۇ 

تاكىراڭخانىالردىكى ئاالھىدە مۇالزىمهت قىلىدىغان ئايالالرنىڭ بىر قىسمى ئېرى تاكىراڭخانىغا 

غا بېرىۋالغان ئۆگىنىپ قېلىپ ئاجرىشىپ كهتكهن، ئېرىدىن ئۆچ ئېلىش ئۈچۈن تاكىراڭخانى

يهرلىك ئايالالر ھهم بىر قىسمى ئاقسۇ، كۇچا، شايار، باي قاتارلىق جايالردىن كهلگهن، ئاجراشقان 

كتى ئوبىياكى تۇل قېلىپ چىقىش يولى تاپالمىغان ئايالالر ھهم ئىدى. ئۇالرنىڭ مۇالزىمهت 
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ياشالر چامىسىدىكى ئهر كىشىلهر ئىدى. گهرچه ئۇالر  55-30ئاساسلىق ئوتتۇرا ياش يهنى 

-مۇالزىمهت جهھهتته ياش تاللسىمۇ، ئهمما كهسىپ تالالپ كهتمهيتتى. يهنى دېھقان، ئىشچى

ساقچىالرنىڭ قاندىقى كهلسه، ئوخشاش مۇالزىمهت قىالتتى. شۇنىڭ بىلهن، -ىركادخىزمهتچى، 

ئېغىر تهھدىت  كېسهللهر كۆپىيىپ، كىشىلهرنىڭ ساغالملىقىغا يه نىجىس جىنسىجهمئىيهتت

نىدىكى رايويىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن باشالپ، تۇرپان -1995پهيدا قىلدى. شۇنىڭ بىلهن، 

رلىكى تهكسهك ئهھمىيهت بېرىپ، جامائهت ئامانلىقى ۋە بىخهيۈسهھىيه تارماقلىرى بۇ ئىشقا 

يىلنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن باشالپ، جامائهت -1996ئىنكاس قىلغان.  تارماقلىرىغا ئهھۋالنى

نىقالش، تۈزەش، تهرتىپكه سېلىش ئېخهۋپسىزلىكى تارماقلىرىنىڭ بىر قاتار تهكشۈرۈپ 

خىزمهتلىرى نهتىجىسىدە، يارغول مېھمانخانىسىنىڭ ئاستى ۋە يان تهرەپلىرىدىكى تاكىراڭخانىالر 

 تىجارەتنى توختاتقانىدى.  ئازىيىشقا باشلىغان ۋە بىر مهزگىل

يىلالرغا كهلگهندە، تاكىراڭخانىالر تۇرپان شهھىرىنىڭ غهربىي ئايالنما يولغا -1997      

كهلگهنىدى. بۇ يهردىكى تاكىراڭخانىالردىكى مۇالزىمهتچىلهرنىڭ ساالھىيىتى، مۇالزىمهت تيۆ

پىدىكى ىستى ۋە يان تهرول مېھمانخانىسىنىڭ ئامۇالزىمهت شهكلى ۋە ئۇسۇلىمۇ يارغئوبىكتى، 

 تاكىراڭخانىالرغا ئوخشاش ئىدى. بۇ تاكىراڭخانىالر ھازىرمۇ بارئىدى.

يىلالرنىڭ باشلىرىدا، ئۆزۈمچىلىك يېزىسىنىڭ بېلىق كۆل دىگهن يېرىدە يهنى -1998      

نۇمۇرلۇق دۆلهت تاشيولى كېسىشىدىغان تۆت كوچا ئېغىزىنىڭ باغرى -312بۇيلۇق بىلهن 

دىگهن نام بىلهن بىر » يهتته ئىقلىم«پىدە ىنىلىشنىڭ ئوڭ تهرۆقاراپ ماڭغان ي مهھهللىسىگه

ئىسىملىك بىرى  ›خان XX‹ئاشخانا ئېچىلغان. مهلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا، بۇ ئاشخانىنى 

ئاچقان بولۇپ، ئۇ ئىلگىرى تاكىراڭخانىالردا ئىشلىگهن ۋە تاكىراڭخانا ئاچقان ئايال ئىكهن. 

تۇرپاندىكى ئهڭ دەسلهپكى تاكىراڭخانا مۇشۇ دەپ قارايدىكهن. چۈنكى، ئۇ نۇرغۇن كىشىلهر 

ئاچقان بۇ تاكىراڭخانا بۇرۇنقى تاكىراڭخانىالردىن پهرقلىق بولۇپ، ئۇالرنىڭ قارىشىچه، بۇ 

تاكىراڭخانىنىڭ مۇھىتى ياخشى، تامىقى ياخشى، مۇالزىمىتى ياخشى، مۇالزىمهتچىلهر ھهممىسى 

الر ئىدى. ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ قىزالرنىڭ ھهممىسى ئاقسۇ، كۇچا، باي توي قىلمىغان ياش قىز

قاتارلىق جايالردىن كهلگهن بولۇپ، خېرىدارالرغا بىخهتهرلىك تۇيغۇسى بېرەتتى. ئهگهر ئۇالر 

پ قېلىشىدىن، قىلمىشلىرىنىڭ ئۇالر لۇبو ىيهرلىك قىزالر بولسا، بهزى خېرىدارالر ئۇالرنىڭ تۇنۇش

يېيىلىپ كېتىشىدىن ئهنسىرەپ بۇنداق جايالرغا كىرەلمهيتتىكهن. بۇ جاي  غاپىدىن باشقىالرىتهر
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نۇمۇرلۇق دۆلهت تاشيولى -312ئىچكىرىنى تۇتاشتۇرىدىغان -قۇمۇل-پىچان-تۇرپان-ئۈرۈمچى

بويىدا بولغاچقا، سىرتتىن كهلگهن خېرىدارالرمۇ كۆپ ئىدى. بۇنداق ئهۋزەللىكلهر بۇ خىلدىكى 

شى ۋە كۆپىيىشىگه سهۋەب بولغانىدى. بۇ ۇن مهزگىل مهۋجۇت بولۇپ تۇرتاكىراڭخانىالرنىڭ ئۇزۇ

تاكىراڭخانىدىكى ئاالھىدە مۇالزىمهت قىلىدىغانالر ھهممىسى ياش قىزالر بولغاچقا، بۇ شۇ 

ئهتراپتىكى يهرلىك ياشالرنىڭ دىققىتىنى ئۆزىگه جهلىپ قىلغانىدى. مۇالزىمهتچى قىزالرمۇ 

-ندا، ياشالرغا مۇالزىمهت قىلىشقا ئامراقكهن. ھهتتا بهزىدە قىزالر ئۆزئوتتۇرا ياش ئهرلهرگه قارىغا

پ كېتىدىغان ئهھۋالالرمۇ بولغانىكهن. شۇڭا، بۇ تاكىراڭخانا ئۇرۇشۇئارا مۇالزىمهتچى تالىشىپ، 

. يهنى ئۇالر مهيلى قايسى ياش كهنكتىلىرىغا نىسبهتهن ھېچقانداق چهك قويمغانىئوبىمۇالزىمهت 

 قۇرامدا، قايسى كهسىپته بولىشىدىن قهتئىنهزەر، پۇلى بولسىال ئۇالرغا مۇالزىمهت قىلىۋېرەتتى. 

، ئۇالرنىڭ مۇالزىمهت ئۇسۇلى مۇنداق ئىدى. خېرىدار كهلگهندىن كېيىن، ئىگىلىشىمىزچه        

هيدىغانلىقىنى سوراپ بولغاندىن كېيىن، قىز ئۇالرنى ئايرىم خانىالرغا باشاليدىكهن. نىمه تاماق ي

ھهمراھ كېرەك ياكى كېرەك ئهمهسلىكىنى، كېرەك بولسا نهچچىسى كېرەكلىكىنى سورايدىكهن. 

، ئۇالرنىڭ تهلىپى بويىچه، قىزالرنى باشالپ كىرىدىكهن. كېىنخېرىدار كېرەك دىگهندىن 

ى تاللىۋالىدىكهن. قالغانلىرى چىقىپ خېرىدار رەتكه تۇرغان قىزالر ئارىسىدىن ئۆزىگه يارىغىنىن

كېتىدىكهن. تاماق چىققۇچه، قىزالر خېرىدارالرنىڭ يېنىدىن ئورۇن ئېلىپ، ئۇالر بىلهن تهڭ 

تاماكا چېكىشكهچ پارڭلىشىدىكهن. تاماقالر چىققاندىن كېيىن، ھاراقالرنى بويرۇتۇپ، قىزالر 

مكا ئىچىپ كالال قىزىغاندىن كېيىن، خېرىدارالر بىلهن تهڭ ھاراق ئىچىشىدىكهن. بىر ئىككى رو

بۇيهرلىرىنى سىلىغاچ -، بهدىنىگه قول سېلىپ، ئۇيهرسۆيۈپ، قۇچاقالپياكى خېرىدار قىزنى 

ھاراق ئىچىدىكهن. ياكى قىزالر شوخلۇق قىلىپ، خېرىدارنىڭ قۇچىقىغا چىقىپ ئولتۇرۇپ ھاراق 

الرنى مهخسۇس ناشايان ئىش ئىچىشىدىكهن. ئۇالر مهست بولۇپ ھاياجانالنغاندا، قىزالر ئۇ

ۋېلىپ، ئاندىن ىيىشدېقىلىدىغان ئايرىم خانىالرغا باشالپ ئېلىپ كىرىدىكهن. ئاۋۋال باھانى 

 ناشايان ئىش قىلىشىدىكهن. 

بۇ خىل قىزىقتۇرۇپ، ئالداپ پۇل تېپىش ئۇسۇلى نۇرغۇنلىغان ساددا تۇرپانلىقالرنى يامان        

ڭخانا جايالشقان باغرى مهھهلله كىشىلىرىنىڭ دىننىي بىر قهدەر يولالرغا باشلىغانىدى. بۇ تاكىرا

ئهخالققا ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرەتتى. مهھهلله كىشىلىرى بۇ -ئېتىقادى كۈچلۈك بولۇپ، ئهدەب

انلىقىنى بىلگهندىن كېيىن، ئاشخانا خوجايىنىغا قۋاتىئاشخانىدا ناشايان ئىشالرنىڭ بولۇن

-1999قىلغانىدى. شۇنىڭ بىلهن،  مهجبۇرىنى توختىتىشقا كۈچلۈك بېسىم قىلىپ، قىلمىشلىر
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نۇمۇرلۇق دۆلهت تاشيولى شىمال تهرەپتىكى يول بويىغا -312يىلالرنىڭ ئاخىرىدا، بۇ تاكىراڭخانا 

 كۆچكهنىدى.

كارىز بويىدىكى تاكىراڭخانىالرنىڭ پهيدا بولۇش مهنبهسىدىن قارىغاندا، جهمئىيهتتىكى        

ىڭ ئىقتىسادىي شارائىتى تاكىراڭ ۋە تاكىراڭخانىالرنىڭ مهۋجۇت بولىشىنى بىر قىسىم كىشىلهرن

يىللىرىدىن باشالپ، -90مهلۇم ئىقتىسادىي ئاساس بىلهن تهمىنلىگهنىدى. ئالدىنقى ئهسىرنىڭ 

نهپىسلىرىنى قاندۇرۇش ۋە تېخىمۇ كۆپ  ىيبىر قىسىم كىشىلهر ئۆزىنىڭ ۋە باشقىالرنىڭ ھايۋان

كه ئېرىشىش ئۈچۈن قىلغان پاھىشه، پاھىشىۋازلىق ۋە سوالمچىلىق ئىقتىسادىي مهنپهئهت

نىدىكى تاكىراڭ ۋە تاكىراڭخانىالرغا بولغان دەسلهپكى ئىچكى وقىلمىشلىرى، تۇرپان راي

 ئېھتىياجنىڭ بارلىققا كېلىشىگه ئاساس بولغانىدى.

ئهگىشىپ،  ي كىرىمىنىڭ ئېشىشىغائىقتىسادىيىلالردىن باشالپ، يهرلىك كىشىلهرنىڭ -2000

-312كىشىلهرنىڭ بۇ خىل مۇالزىمهتكه بولغان ئېھتىياجى كۆپىيىشكه باشلىدى. بۇنىڭ بىلهن، 

پ تهرەپتىكى يول بويىدا كۆپلىگهن تاكىراڭخانىالر جهنۇنۇمۇرلۇق دۆلهت تاشيولىنىڭ شىمال ۋە 

هن يىللىرى تۇرپاندا، تاكىراڭخانىالر ئهڭ گۈللهنگ-2005-2003پهيدا بولۇشقا باشلىدى. 

) بويىدىكى يېڭى G312دۆلهت تاشيولى(-312مهنزىرە بارلىققا كهلدى. بولۇپمۇ، 

قېرى -بېكهت(شىڭزەن)دە ئېچىلغان ئايرىم خانىلىرى بار تاكىراڭخانىالر تۇرپاندىكى ياش

ئهرلهرنىڭ دائىملىق بارارگاھىغا ئايالندى. يهنى ياشالر ۋە ئوتتۇرا ياشالر ئارىسىدا، ھهر قانداق بىر 

ننىڭ ئاخىرى تاكىراڭخانىدا ئاخىرلىشىدىغان، سىرتتىن كهلگهن سورۇىق ياكى شاراپسىز شاراپل

ئهزىز مېھمانالرنى تاكىراڭخانىدا مېھمان قىلىدىغان، ئهمهلدارالر ئارىسىدا تهخسىكهشلىكلهر 

قىنى تاكىراڭخانىدىن چىقىرىغان، ئوقۇتقۇچى، ۇپۇش-تاكىراڭخانىدا يۈز تاپىدىغان، كادىرالر ئىچ

ى خىزمهتچىلهر چارچاشلىرىنى تاكىراڭخانىدا تۈگىتىدىغان، دېھقانالر ئېتىزدىكى ئاچچىق ئىشچ

تهرلىك ھاردۇقىنى تاكىراڭخانىغا بېرىپ چىقىرىدىغان مهنزىرە بارلىققا كهلدى. بۇندىن باشقا 

ئىچكىرى ئۆلكىلهرگه -قۇمۇل-پىچان-تۇرپان-نۇمۇرلۇق دۆلهت تاشيولى ئۈرۈمچى-312يهنه، 

تۇرپانغا، پىچانغا، -ئاساسلىق تاشيول بولغاچقا، ھهر خىل مهقسهت بىلهن ئۈرۈمچىدىنماڭىدىغان 

قۇمۇلغا، ئىچكىرىگه ياكى ئىچكىرىدىن، قۇمۇلدىن، پىچاندىن ئۇرۇمچىگه قاراپ خۇسۇسىي ماشىنا 

چىالرمۇ بۇ تاكىراڭخانىالرنى يوقالپ ماڭاتتى. بۇنىڭ بىلهن يولوھهيدەپ ماڭغان 

ي كىرىمى ئېشىپ، تاكىراڭالرنىڭ سانى ۋە مۇالزىمىتى كۆپىيىشكه ىقتىسادىئتاكىراڭخانىالرنىڭ 

 باشلىغانىدى.
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ش كىشىلهر ئهيدىز، يۇقۇملۇق جىنسى كېسهل، يابۇ نهتىجىدە، نۇرغۇنلىغان ياش ۋە ئوتتۇرا       

يۇقۇملۇق جىگهر كېسىلى ۋە يۇقۇملۇق ئۆپكه كېسىلى قاتارلىق نىجىس كېسهللهرگه گىرىپتار 

لىرىنى ۋە نارىسىدە بالىلىرىنى شۇ تىئۆزلىرى بىلهنال قالماي، ئۆيىگه بېرىپ ھاالل جۈپ بولدى.

نىجىس كېسهللهر بىلهن بولغىدى. توي قىلمىغان يىگىتلهر شهھۋەتنىڭ كويىدا، خام خىيالنىڭ 

قوينىدا ۋەيران بولدى. يهنى ئۇالر تاكىراڭخانىغا بېرىپ ئويناش ئۈچۈن پۇل تېپىشنى ئوياليدۇ. 

ق قىلىدۇ، بۇالڭچىلىق قىلىدۇ. تاپقان پۇلىنى تاپقان ىلئوغرىتېپىش ئۈچۈن قىمار ئوينايدۇ،  پۇل

ئون مىنۇتلۇق ئىشقا سورىۋېتىپ قايتىپ كېلىدۇ. ئۆز -پۇلىنى تاكىراڭخانىغا ئاپىرىپ بهش

يا ئانىالر بۇ ئىشالرنى -ئهرلىرىنىڭ، بالىلىرىنىڭ شۇ نىجىس قىلمىشلىرىنى بىلگهن ئايالالر، ئاتا

دەريا -ھېكىمگه تىنالماي، نهسىھهت قىلىپ ئاڭلىتالماي، يالغۇز ئۆيدە جاينامازدا ئولتۇرۇپ دەريا

يىغالپ، ئالالھتىن ئېرىگه ۋە پهرزەنتىگه ئىنساب بېرىشىنى تىلىشىدۇ. ئهرلهرنى ۋە بالىالرنى يامان 

-پ، مۇراسىمپېرىخونالرنىڭ يېنىغا بېرى-يولالردىن ياندۇرۇپ كېلىش ئۈچۈن مولالم، باخشى

 پائالىيهتلهر ئارقىلىق بۇ ئىشقا سهۋەب قىلىشىدۇ.

يىلالرنىڭ باشلىرىدا، بۇ مهسىلىلهر كىشىلهرنىڭ -2007يىللىرىنىڭ ئاخىرى ۋە -2006        

ي، جىسمانىي ۋە روھىيىتىگه ئېغىر تهسىر كۆرسىتىپ، ئائىله ۋە جهمئىيهتته ئىقتىسادى

ڭ پهيدا بولىشىغا سهۋەب بولدى. شۇنىڭ بىلهن، يهرلىك زىسالرنىىىيهت ۋە كىردزىد ننۇرغۇنلىغا

غورورى بار قهلهمكهشلهر بو توغرىسىدا تۇرپان ژورنىلى قاتارلىق مهتبۇئاتالردا مهخسۇس 

تېمىدىكى ئوچىرىك ۋە ئهدەبىي ئهسهرلهرنى ئېالن قىلدى. بۇ جهمئىيهتنىڭ ۋە مۇناسىۋەتلىك 

ىسبهتهن تهكشۈرۈپ تهرتىپكه نىراڭخانىالرغا تارماقالرنىڭ دىققهت ئېتىبارىنى قوزغاپ، تاك

ىدىكى سهھىيه تارماقلىرى، مهخسۇس رايونسېلىش خىزمهتلىرىنى ئىشلىدى. تۇرپان 

لهرنىڭ ئايالالر ىتاكىراڭخانىالرنى تهكشۈرۈپ ئېنىقالپ، ئۇ يهردىكى ئايال مۇالزىمهتچ

ۋالماسلىق ۋە ۇقتۇرردە مهخسۇس تهكشۈرۈپ، كېسهل يۇتۈساغالملىقىنى ۋە قىنىنى قهرەللىك 

يۇقتۇرۇپ قويۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن تۇغۇتتىن ساقلىنىش بىخهتهرلىك بۇيۇملىرىنى 

تهنھهرىكهت  ئولىمپىكيىلى -2008تهربىيه ئېلىپ بارغانىدى. -ئىشلىتىش، توغرىسىدا تهشۋىق

-312ن مۇسابىقىسى مۇناسىۋىتى بىلهن، جامائهت خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى كۈچلۈك بېسىم بىله

بى يول بويىدىكى تاكىراڭخانىالرنى تاقىۋەتتى. ۇنۇمۇرلۇق دۆلهت تاشيولىنىڭ شىمال ۋە جهن

شكه باشلىدى. ھازىر بۇ تاكىراڭخانىالر ىلىبۇنىڭ بىلهن، تاكىراڭخانىالر شهھهر ئىچىگه يۆتك
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ئۆيلهردە ھهم ئىجارە ئېلىپ  خۇسۇسى قورۇسىدىكىدىكى بىرقىسىم ئائىلىلىكلهر ىشهھهر ئىچ

 . ولتۇرغان ئۆيلهردە ۋە شهھهر ئهتراپىدىكى بىرقىسىم ئارامگاھالردا تىجارەت قىلماقتائ

 

 . تاكىراڭخانىالرنىڭ تۈرلىرى4         

تاكىراڭخانىالرنى ئادەتتىكى تاكىراڭخانا، زامانىۋىي  رايونىدىكى، تۇرپان ئىگىلىشىمىزچه         

ۋە ئائىلىۋىي تاكىراڭخانا دەپ تۆتكه ئايرىشقا ) تاكىراڭخانا  (خهنزۇچه تاكىراڭخانا، خهنزۇچه

 بولىدۇ. تۆۋەندە بۇ تاكىراڭخانىالر ھهققىدە قىسقىچه چۈشهنچه بېرىلىدۇ.

 

 بىرىنچى، ئادەتتىكى تاكىراڭخانا        

يىلالردىن تارتىپ ئېچىلىپ كېلىۋاتقان ياكى شۇالرغا ئوخشاش ئېچىلغان -1996بۇ         

ىدۇ تۇرپاندىكى ئهيدىز ۋە باشقا نىجىس يۇقۇملۇق كېسهللىكلهرنى تاكىراڭخانىالرنى كۆرسىت

تارقىتىدىغان ئاساسلىق ئورۇنالرنىڭ بىرى. بۇ تاكىراڭخانىالرنىڭ كۆپىنچىسىنى ئايال كىشى 

ئاچقان بولۇپ، يهرلىك ۋە سىرتتىن كهلگهن ئاجرىشىپ چىقىش يولى تاپالمىغان، زەھهر 

چوكانالر -ياشقىچه) قىز 35-17يېشى ( ن ياشچهككهن ۋە پاھىشىلىككه ئۆگىنىپ قالغا

راڭخانا خوجايىنى ئۇالرنىڭ ياتاق ۋە تامىقىنى تهمىنلهيدۇ. ئۇالر ىمۇالزىمهت قىلىدۇ. تاك

قوپۇپ ئىشلهيدۇ. خېرىدارالر بۇ تاكىراڭالرنى ئۆز ياتىقى ياكى -تاكىراڭخانىالردا مۇقىم يېتىپ

جايىنى بىلهن باھادا كېلىشىپ، پۇلنى خوا باشقا ياققا ئېلىپ كهتمهكچى بولسا، تاكىراڭخان

نالر ئۇالرنىڭ تاپقان پۇلىنىڭ ىجايخوىگهندىن كېيىن بېرىدۇ. تۈگئالدىن بېرىدۇ ياكى ئىش 

نىسبىتى بويىچه ئۇالرغا پۇل بېرىدۇ. ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ مهدەنىيهت ساپاسى تۆۋەن بولۇپ، 

تتۇرا تېخنىكوم مهدەنىيهت سهۋىيىسىگه ئىگه باشالنغۇچ، تۇلۇقسىز، تۇلۇق ئوتتۇرا مهكتهپ ۋە ئو

ئىدى. ئۇالرنىڭ ئاساسلىق مۇالزىمهت ئوبىكتى ياش ۋە ئوتتۇرا ياش دېھقانالر، ئۇششاق 

لهر ئىدى. مۇالزىمهت ئۇسۇلى ىتىجارەتچىلهر ۋە بىر قىسىم ئوقۇتقۇچى ھهم ئىشچى خىزمهتچ

ىش، ھاراق ئىچىش ۋە جىنسى دارالر بىلهن بىلله ئولتۇرۇپ تاماق يىيىش، تاماكا چېكىېرخ

ۋاتتا بىلله بولۇش مۇالزىمىتى ئىدى. بۇنى ىمۇناسىۋەت قىلىش ئىدى. يهنى تاماقتا، ھاراقتا، كار

 كىشىلهر ئۈچته ھهمراھ بولۇش دەيدىكهن.

ھېكايه: شىڭزەندىكى تاكىراڭخانىالر بهك مهينهتكهن. بىر ئۆينىڭ ئىچىدە ھهممه -4       

نىمۇ شۇ يهردە يهۋاتقان، ھاراقنىمۇ شۇ يهردە ئىچىۋاتقان، ئىشىنى قىلىدىكهن. تاماق
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 بۇزۇقچىلىقنىمۇ شۇ يهردە قىلىۋاتقان، باشقىالر بۇزۇقچىلىقنى قىلىپ بولغۇچه، ئۆچىرەتته

تۇرىدىغان گهپكهن. ئۇالر قىلىدىغاننى قىلىپ چىقىپ كهتسه، سۈپۈرۈپمۇ قويماستىن، ئۇالر ئىش 

زىالرنى رەتلهپ تاماق چىقىرىدىكهن، ئادەمنى نهس قىلغان كۆپىلهرنى تۈزەشتۈرۈپال جو

باستۇرۇپ. بۇ ئىشالرنىمۇ تېخى بايىال باشقىالرنىڭ ئاستىدىن قوپقان نىمىلهر، تهرەتمۇ ئالماي 

تۇرۇپ جوزا رەتلهيدىكهن، چاي قۇيىدىكهن، تاماقالرنى كۆتىرىپ ئېلىپ چىقىدىكهن، ئادەمنىڭ 

ىنى ۋە تاماق ئهتكهن خوجايق تۇرسا، ئۇالرنىڭ ىچىنى ئېلىشتۇرۇپ. ئۇ تاكىراڭالر شۇندائ

ئاشپهزلهر قانداقتۇ؟ تاماقنى قانداقال قىلىپ ئېتىدىغاندۇ؟ ئاڭلىسام، تاكىراڭخانىدىكى 

ئاشپهزلهرنىڭ كۆپىنچىسى ئهرلهركهن. تاكىراڭ قىزالر تاماق ئالغىلى ياكى بىر ئىشالر بىلهن قازان 

شىدىال بىر ئىشالرنى قىلىشارمىش. ئۇ يهردىكى بېشىغا بېرىپال قالسا، تۇتىۋېلىپ قازان بې

ڭالرنىڭغۇ چىرايىغا چىقىپ كېتىدىكهن بۇزۇقلۇقى، مهينهتلىكى. ئۇ نىمىلهر تىزىغىچه ارىتاك

كېلىدىغان كۆڭلهك كىيىپال، يا باغىرداق تاقىمايدىكهن، يا ئىچىگه كوسار كهيمهيدىكهن. جوزىغا 

بۇيهرلهرنى سىالپ، قۇچاققىال -ىپ، ئۇ يهرئولتۇرۇپ بولغۇچه، ئادەمنىڭ يېنىغا كېلىۋېل

شىغا بۇيرۇتىدىكهن. تاماق چىقىپ بولغۇچه، قۇچاقتا ۇلبوچىقىدىكهن. ئاندىن، تاماق دىگهننى 

ئولتۇرۇپ، ئۇ يهر، بۇ يهرلهرنى سىالتقۇزۇپ،  قىلماي دىسىمۇ بىر ئىشالرنى قىلغۇسىنى 

ئىشقا چۈشۈپ كېتىدىكهن. ئۇ  كهلتۈرۋېتىدىكهن. شۇنىڭ بىلهن، تاماق ئۈستىلى يېنىدىال

قىلىۋاتقان، ئىشقىلىپ بهك مهينهتكهن، ئۇ يهردىكى  تاكىراڭالر تاماقمۇ يهۋاتقان، باشقا ئىشالرنىمۇ

 مىلهر...نىبىر

ىدىكى تۇرسۇن ئاكامنىڭ بالىسى قاھارجان ئازراق پۇل تاپسىال لھېكايه: بىزنىڭ مهھهل-5       

قاپتۇ. توي قىلمىغان بالىالرغا، ئۇ يهردە نىمه بار دەيمهن؟ تاكىراڭخانىغا يۈگىرەيدىغان بولۇپ 

دا قاھار تاكىراڭ دىسه ركىچىك تۇرۇپال يامان ئىشالرنى ئۆگىنىۋالغىنىنى دەيمهن. ھازىر بازا

ئانىسى بالدۇرراق ئۆيلهپ قويسىغۇ مۇشۇ ئىش يوك. ئۇنى -كهن ئۇنى. ئاتايوقتۇنۇمايدىغان ئادەم 

قالغان ئاۋۇ ھامۇتمۇ شىڭزەندىن بېرى كهلمهيدىكهن. ئايالى پ بولۇ دىسىغۇ، ئىككى بالىسى

نهچچه قېتىم شىڭزەندىكى تاكىراڭخانىدىن ياندۇرۇپ كهپتۇ. بىر قېتىم ئىككى بالىسىنى سۆرەپ 

بېرىپ، تاكىراڭخانىدىكىلهر بىلهن ئۇرۇشۇپتىكهن. ھامۇت تازا ساپتۇ خوتۇن بالىلىرىنى، ھهي 

ھاندا. شۇنىڭ بىلهن ئىككى بالىنى يېتىم قىلىپ ئاجراشتى. ساراڭ تۈگهپ قالمايدىكهن بۇ جا

 .قاپتۇ دەيدۇبولۇپ  ئاڭلىساق، ھامۇت ھېلىقىدەك كېسهل
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 ئىككىنچى، زامانىۋىي تاكىراڭخانا       

يىلالردا پهيدا بولغان تاكىراڭخانا بولۇپ، بۇنىڭ بهزىلىرىنى ئايالالر ئاچقان، -2004بۇ       

بهزىلىرىنى ئهرلهر ئاچقانىدى. بۇ تاكىراڭخانىالردا يهرلىك ۋە سىرتتىن كهلگهن ئالىي مهكتهپته 

 40-23ھهر كهسىپته مۇقىم خىزمىتى بار تۇل قالغان ياش(يېشى -ئوقۇيدىغان قىزالر، ھهر ساھه

چوكانالر مۇالزىمهت قىلىدۇ. ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى تۇلۇق ئوتتۇرا مهكتهپ، ئوتتۇرا -ياشقىچه) قىز

تېخنىكوم ۋە ئالىي مهكتهپ مهدەنىيهت سهۋىيىسىگه ئىگه ئىدى. ئۇالرنىڭ ئاساسلىق مۇالزىمهت 

ي سودىگهرلهر ۋە بىر تى ئاتالمىش يۇقىرى قاتالم ۋە ئوتتۇرا قاتالم ئهمهلدارالر، زىيالىيالر، بائوبىك

دارالر بىلهن بىلله ئولتۇرۇپ تاماق ىقىسىم ئىشچى خىزمهتچلهر ئىدى. مۇالزىمهت ئۇسۇلى خېر

تانسا ئويناش، ناخشا ئېيتىش ۋە جىنسى مۇناسىۋەت قىلىش -يىش، ھاراق ئىچىش، ئۇسۇليى

. ئهمما، بۇ ئىدى. يهنى تاماقتا، ھاراقتا، ئۇيۇندا، كارۋاتتا بىلله بولۇش مۇالزىمىتى ئىدى

چوكانالر بۇ تاكىراڭخانىدا مۇقىم تۇرمايدۇ. -تاكىراڭخانىالرنىڭ قۇرۇلمىسى ئاالھىدە بولۇپ، قىز

ئۇالر ئادەتته، ئۆز خىزمىتى ياكى ئائىله ئىشلىرى بىلهن مهشغۇل بولىدۇ. خېرىدار كهلگهندە، 

لىپ چاقىرىپ كېلىدۇ. نلىرى ئۇالرنى تېلىفۇن قىىايخوجئۇالرنىڭ تهلىپىگه ئاساسهن تاكىراڭخانا 

يۇقىرى  تهننهرخىبهزى خېرىدارالر ئالدىن زاكاز قىلىدۇ. بۇنداق ئالدىن زاكازلىق سورۇنالرنىڭ 

بولۇپ، ئارامگاھالرنىڭ ئهڭ ئېسىل ئايرىمخانىلىرىدا سورۇن تهشكىللىنىدۇ. بۇ سورۇندا، ئېسىل 

-ئۇسۇلچىالر بولىدۇ. قىز-قاپاقالر، ساز ۋە سازچىالر، ناخشا-چوكانالر، نهشه-تائامالر، قىز

چوكانالرنىڭ بهزىلىرى ئۈرۈمچىدىن چاقىرىپ كېلىنىدۇ. تاكىراڭخانا خوجايىنلىرى پهقهتال 

سورۇن تهشكىللهپ، تاماق ۋە مۇالزىمهت(سوالمچىلىق)تىن كىرىم قىلىدۇ. چاقىرىپ كهلگهن 

بولسا بۇنىڭ پۇلى  ۋاتتا بىللهىچوكانالر كار-چوكانالرغا مهلۇم نىسبهتته ھهق بېرىدۇ. قىز-قىز

ئۆزىگه قالىدۇ. نۇرغۇنلىغان ئاشنىدارچىلىق مۇناسىۋەتلىرى مانا مۇشۇ سورۇنالردا بارلىققا كېلىدۇ. 

الرنىڭ چىرىكلىك، پارىخورلۇق ۋە يبۇ ئاتالمىش يۇقىرى ۋە ئوتتۇرا قاتالم ئهمهلدارالر ۋە زىيالى

 ۋە سورۇنالرنىڭ بىرى.ئائىله پاجىەئسىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىۋاتقان ئاساسلىق ئورۇن 

 xx‹ھېكايه: ئالدىنقى قېتىم، ئاغىنىمىزنىڭ خىزمهت يۆتكىلىش ئىشىغا ماڭغاندا، -6        

تا بىر سورۇن قىلغانتۇق. ھهپته بۇرۇن زاكاز قىلىشقا باردۇق ۋە ئهڭ چوڭ ھهم ئهڭ ›ئارامگاھ

سىدىكى ياسانچۇق ياشالر چامى 48-47ياخشى ئايرىمخانىنى بېرىشنى تهلهپ قىلدۇق. خوجايىن 

ئايالكهن، ئۇ بىزنى ئهڭ ئىچىدىكى چوڭراق، ئېسىل بېزەلگهن بىر ئايرىمخانىغا باشلىدى. بىز 
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كۆرۈپ شۇ ئايرىمخانىنى اليىق تاپتۇق. شۇنىڭ بىلهن، ئايال خوجايىن بىلهن چىقىرىدىغان 

نىمه سهۋەبتىن  تاماقالر ۋە مۇالزىمهتلهر توغرىسىدا پاراڭالشتۇق. ئۇ بىزدىن قانداق كىشىلهرنى

مېھمان قىلىدىغىنىمىزنى، ھهم شۇنىڭغا ماس مۇالزىمهت قىلىپ بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى. 

تكىلىش ئىشى بىلهن بىر چوڭ باشلىقنى مېھمان قىلىمىز دىدى. ئايال يۆئاغىنهم، خىزمهت 

خوجايىن بىزگه، بۇ يهرگه چوڭ باشلىقالرنىڭ دائىم كېلىپ تۇرىدىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ قانداق 

تاماقالرنى يهيدىغانلىقىنى، كۆڭلىنىڭ نىمىلهرگه تارتىدىغانلىقىنى ۋە ئۇالرغا قانداق مۇالزىمهت 

ئىچىملىكلهرنى لىقىنى ئېيتتى ۋە بىزگه چىقىرىدىغان تائامالرنى، ئىچىدىغان قىلىشنى بىلىدىغان

سازەندىلهرنى، چاقچاقچىالرنى ئاالقىىشىپ بېرىدىغان بولدى. بىز ناھايىتى  تهۋسىيه قىلدى ھهم

شىمىزغا، ئۇ بىزگه: قىزالرنى ئۆزۈڭالر ئېلىپ لۇپ، رەھمهت ئېيتىپ ماڭاي دەپ تۇرۇخۇرسهن بو

بىرىمىزگه قاراپ، قىزالرنى -كى ئۇالرنىمۇ مهن ئاالقىلىشىپ بېرەيمۇ؟ دىدى. بىز بىركېلهمسىلهر يا

چوكانالرنى چاقىرمىساڭالر -چاقىرمايمىز دىدۇق. ئۇ بىزگه، شۇنداق ئېسىل سورۇننى راسالپ، قىز

سورۇن زايا كهتمهمدۇ؟ تازا باشلىقنىڭ كۆڭلىنى ئۇتۇشنى بىلمهيدىكهنسىلهر، باشلىق دىگهننىڭ 

كهتمهيدۇ. بولۇپ  وشپئىچكهنگه قوسىقى توق، قانچه ياخشى تاماق چىقارساڭالرمۇ ئانچه -يىگهن

ئۇالر ئىشلهپ چارچايدۇ، كېرىكى ئارام ئېلىش، كۆڭلىنى خوش قىلىش، راھهت سۈرۈش، 

پ، كۆڭلى ىچىرايلىق ياش قىزالردىن نهچچىنى چاقىرىڭالر، باشلىقىڭالر ئۇالر بىلهن چىقىش

كېتىدۇ، دېدى. بىز بىزنىڭ ئۇ باشلىق ئۇنداق بولۇپ  ه ئىشىڭالر ھهلئېچىلىپ قالسا، ھهمم

ئىشالرنى قىلمايدۇ، بولدى چاقىرمايلى دىدۇق. ئۇ ئايال بىزگه، باشلىقىڭالر چاتاق ئهمهستۇ؟ 

نى سىھهممى الرنىڭچاتاق بولمىسىال قىز بالىنى خالىمايدىغان باشلىق يوق. بۇ يهردىكى باشلىق

ا ىغلىفۇن قىلىپ سوراپ بېقىڭالر، دىدى. ئاغىنهم، ئويلىشىپ، باشلىقكۆرگهنمهن، بولمىسا تې

جۈجاڭ تېشلىقمۇ؟ شهنبه كۈنىدىكى سورۇننى ئورۇنالشتۇرۋاتقان،  xx‹تېلىفۇن قىلىدى. 

قىزالردىنمۇ بىر نهچچىسىنى چاقىرايلى دىگهن، ئۆزله بىر مهسلىھهت بهرسىله، قانداق قىلساق 

ىڭالر! ئهمما، يهرلىك بولمىسۇن، تۈزۈكرەك چىراي بار، بوال؟ باشلىق: ھه بولىدۇ، چاقىر

سىلهر ھه!.ئايال خوجايىن بۇنى ئاڭالپ كۈلۈپ تۇرۇپ، قانداقكهن، ئۇالرنى رياشراقلىرىنى چاقىرا

قانداق توغرىالشنى بىزدىن سورايسىلهر دىدى. ئهمما، ئاغىنهمگه غهم بولدى. باشقا يهرلىك، 

ىن: مان چاقىرىپ بېرىمهن غهم خوجايمىز ئهمدى؟ ئايال رچىرايلىق ياش قىزالرنى نهدىن تاپا

قىلماڭ، مېنىڭ قۇلۇمدا پهرىزاتتهك چىرايلىق قىزالر بار، ئۈرۈمچىدىن كېلىدۇ، ھهممىسى يۇقىرى 
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چوكانالر. ئۇالرنىڭ كىراسىنى كۈتۈرۈپ، -سىڭ قىزۆئورۇنالردا ئىشلهيدىغان خىزمهتچى، داش

نى چاقىرىپ بېرىڭ،  5دىدى. ئاغىنهم: بولىدۇ بېرەي،  ز، نهچچىسى الزىم؟ىئازراق ئۆرمه بېرىس

مهت ھۆكۈئهمما چوقۇم ياش، چىرايلىق بولسۇن دىدى. شۇنىڭ بىلهن مهن قىزىقىپ سورىدىم، 

چوكانالرمۇ مۇشۇنداق -ئورنىدا ئىشلهيدىغان، مۇقىم خىزمىتى بار، داشۆدە ئوقۇيدىغان قىز

قىزالرنى؟ ئۇ ئايال مۇنداق دېدى. ۋاي ئۇكام،  ئىشالرنى قىالمدا؟ سىز قانداق تۇنۇيسىز بۇنداق

ئايال كىشىنىڭ دەردىنى سىلهر بىلمهيسىلهر، ئايال كىشى دىگهنگه ياتىدىغان ئۆي، كېيىدىغان 

قىغا ۇكىيىم، خهجلهيدىغان پۇل بولسىال بولمايدۇ. ئايال كىشىمۇ مۇنداق بىر كۆڭۈل خوشل

ئىچمىگهن، ئۇالر ئۆزىنى خوش  مۇھتاج. بهزىلىرىنىڭ تۇرمۇشتىن ئېرىدىن كۆڭلى سۇ

قىلىدىغان ئهرلهرگه مۇھتاج. بهزىلىرىنىڭ ئېرى ئاقچى، تۈرمىدە، بالىسىنىڭ ھالىدىن خهۋەر 

ئالىدىغان ئادەم يوق، ئۇالر پۇلغا مۇھتاج. يهنه بهزىلىرى ئاجراشقان، تۇل قالغان، تۇرمۇشى 

يدىغان قىزالر پۇلنى كۆڭۈللۈك بولمىغان، ئۇالر ئهرگه مۇھتاج. ئالىي مهكتهپته ئوقۇ

خىل مۇھتاجلىقالر بىلهن كېلىدۇ. بۇرۇن -يىتىشتۈرەلمىگهن، پۇلغا مۇھتاج....دىگهندەك، خىلمۇ

ھهممىسىنى سىلهردەك ئهرلهر مۇشۇ يهرگه باشالپ كهلگهن. باشلىقالرغا خوشامهت قىلىپ، مۇشۇ 

پ بېرىدۇ. ئىش چۈرۈپ مهس قىلىپ، باشلىقالرغا سوالىيهرگه ئهكىلىپ، ھاراقنى بولىشىغا ئ

تۈگهپ ئوڭشالغاندىن كېيىن، ئايال كىشى بولغاندىكىن كېيىن بىزگه دەردىنى تۆكىدۇ. شۇنىڭ 

لىفۇنالرنى يېزىشىپ، ئاالقىلىشىپ تۇرىمىز. ئۇالر سورۇن سېغىنغاندا ېشىپ قالىمىز. تۇبىلهن، تۇن

ىز ئۇالرمۇ ھهممىنى ئۆزى تېلىفۇن قىلىدۇ. سورۇن چىققاندا، بىز تېلىفۇن قىلىمىز. پۇل بهرسىڭ

ۋېتىدۇ. بهزىلىرى ىقىزىتىپ چاڭ چىقىر دېگهننىقان ياتمايدۇ. سورۇن ىقىلىدۇ، ئهمما، قااليم

سېلىۋېتىپ سورۇندا يالىڭاچ ئۇسۇل ئويناپ كېتىدۇ. ئۇالرمۇ  دېگهننىقالسا، كىيىم بولۇپ  مهست

قالدى. بولۇپ  ئوينايدىغانرۈپ قالىدۇ دەپ تۇرپانغا كېلىپ كۆئۈرۈمچىدە ئادەم كۆپ، باشقىالر 

بولىدۇ، ئۆزى  كهتسهڭالرپ لىئاشنىلىرى بىلهن كېلىپ ئويناپ كېتىدۇ...ياتاققا ئې كۆپىنچىسى

 500يۈەندىن  250رال، ئۇالر سهل جىقراق ئالىدۇ. ئادەتته كېلىشهلىسهڭلهبىلهن باھادا 

بولدى، بىزنىڭ شۇنىڭ بىلهن، سورۇن ئالىدۇ، نى 1000قالسا بولۇپ  يۈەنگىچه، ئهگهر قىز

چوكانالرنى باشالپ كىردى. -ىن قىزخوجايمېھمانالر كېلىپ ئولتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، ئايال 

ياشقىچه) ئاالمهت چىرايلىق قىزالركهن، ئېسىل گىرىملهرنى قىلىپ كهپتۇ.  29-24ئۇالر (يېشى 

ڭ چىرايلىق، ن ئهىن قىزنى ئولتۇرغۇزدى. ئارىدىىن، ھهر بىر مېھماننىڭ يېنىغا بىردخوجايئايال 

بويى ئىگىز تولغان بىرىنى باشلىقنىڭ يېنىغا ئولتۇرغۇزدى. ئۈرۈمچىدىن كهلگهن قىزالر باشقىچه 
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ۋەتتى. ىچىقىر چوقان - شوخكهن، بىردەمدىال سېرىق يۇمۇر دىگهن تۆكۈپ، سورۇندىن قىقاس

ئهرلهر بىلهن تهڭ  تاماقالر يىيىلىپ، ھاراقالر كهلدى، قىزالر ھاراقالردىنمۇ تارتىنىپ قالمىدى،

ئولتۇرۇپ ئىچىشتى. باشلىقمۇ ناھايىتى خوشال ئىدى. سازالر چېلىنىپ ناخشىالر باشالندى، 

قىزالرنىڭ ئاكتىپلىقى بىلهن ئۇسۇلمۇ باشالندى. ھاراق تۆت رومكا ئايالنغاندىن كېيىن، 

ۇن بىرىگه سۈركىلىپ چاپلىشىشقا باشلىدى. سور-خىلى بىلهن تېپىشىپ، بىر-ھهممىسى خىل

ىن، باشلىققا بىر ھۇجرا راسالپ قويغانلىقىنى، ئاۋۇ قىزنىڭ خوجايئاخىرلىشاي دىگهندە، ئايال 

ھهققىنى ۋە ياتاقنىڭ ھهققىنى ئالدىن تاپشۇرۇشنى ئېىيتتى. باشقىالر باشقا يهرگه ئېلىپ كېتىپ، 

قى قىز ن دەپ ئىش ئۆگهتتى. سورۇن ئاخىرالشقاندا، باشلىق ھېلىۇقالغان ئىشنى ئۆزى پۈتتۈرس

 .قويغان ھۇجرىغا كىرىپ كهتتى. باشقىالر باشقا ياقالرغا كېتىشتى تهييارالپبىلهن 

 

 ئۈچىنچى، خهنزۇچه(خهنسوچه) تاكىراڭخانا      

لىرىدىن باشالپ، تۇرپاندا ئۇيغۇرالر باشالپ بهرگهن ىيىلالرنىڭ ئوتتۇر-2004بۇ      

اھىشخانا بىرلهشتۈرۈلگهن تاكىراڭخانىالرنى تاكىراڭخانا ئاساسىدا بارلىققا كهلگهن، مۇنچا ۋە پ

يىلىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدىن باشالپ، تۇرپان شهھهرلىك پىالنلىق تۇغۇت -2004كۆرسىتىدۇ. 

نچىخانا مۇكومىتىتى بىناسىنىڭ ئاستىغا يهنى ئهسلىدىكى دىيارشاھ رېستۇرانىنىڭ ئورنىغا بىر 

قۇۋۇقتىكى خۇاتهي  يرقىقۇرۇلغانىدى. بىر ئايدىن كېيىن، تۇرپان كونا شهھهر شه

مېھمانخانىسىمۇ ئوخشاش شهكىلدىكى مېھمانخانىدىن بىرنى بهرپا قىلدى. ئهنه شۇ ۋاقىتىالردىن 

 يهردە قۇرۇلغانىدى.  5-4ىخانا مۇنچتا بۈگۈنگىچه، تۇرپاندا بۇ خىل شهكىلدىكى 

ى. ئايرىمخانىالردا ھىلهنگهنىدىىخانىالر پۈتۈنلهي ئايرىمخانا شهكىلدە ئاالھىدە اليمۇنچبۇ        

يۈەن ئىدى. بۇ  5كارۋات ۋە باشقا تازلىق بۇيۇملىرى بار بولۇپ، مۇنچىغا چۈشۈش ھهققى 

بار  چوكان-قىزنهپهر ئۇيغۇر ۋە خهنسو  30-20ىخانىدا ئاالھىدە مۇالزىمهت قىلىدىغان مۇنچ

ئىدى. ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى زەھهر چهككهن، ئهيدىز كېسىلىگه گىرىپتار بولغان، پاھىشىلىكنى 

چوكانالرنى ياتاق بىلهن تهمىن ئېتىدۇ. -ىخانا بۇ قىزمۇنچچوكانالر ئىدى. -كهسىپ قىلغان قىز

تى جهمئىيهتتىكى بىر قىسىم يهرلىك ۋە سىرتتىن كهلگهن ئوبىكئۇالرنىڭ مۇالزىمهت 

چىلهر، دېھقانالر، تىجارەتچىلهر، بىكارچى، قىمارۋاز، نهشىخور ياشالر، پىسخكىسى بىنورمال ئىشلهم

خىزمهتچىلهر، ئوقۇتقۇچىالر ۋە ئوتتۇرا ياش كىشىلهر ئىدى. مۇالزىمهت ئۇسۇلى -قسىم ئىشچى بىر

جىنسىي مۇناسىۋەت قىلىش ۋە بىرگه يۇيۇنۇش ئىدى. خېرىدارالر كىرگهندىن كېيىن، بهزىلىرى 
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رىنى تالالپ، باھادا كېلىشىپ، ئاندىن چوكانال-چوكانالرنى، يهنه بهزىلىرى ئۇيغۇر قىز-هنسو قىزخ

ئايرىمخانىالرغا كىرىشىدۇ، ئىش تۈگىگهندىن كېيىن يۇيۇنۇپ بولۇپ، ھهققىنى بېرىدۇ. شۇڭا، بۇ 

رىشىدۇ. ئۇالر غا قارىغاندا پاكىز دەپ قاالريهرگه كىرىدىغانالر ئۆزىچه بۇ يهرنى باشقا تاكىراڭخانى

سىي مۇناسىۋەت قىلغاندا، بىخهتهرلىك قاپچۇقىنى ئىشلهتمهيتتى. شۇڭا، بۇ خىل جىن

 تاكىراڭخانىالر ئهيدىز قاتارلىق نىجىس كېسهللهرنىڭ ئاساسلىق تارقىلىش مهنبهسى ئىدى. 

 

 تۆتىنچى، ئائىلىۋىي تاكىراڭخانا       

راڭخانىالرنىڭ قۇرۇلمىسىدا ئۆزگىرىش يۈز يىلالردىن باشالپ، تۇرپاندىكى تاكى-2010        

بازارالردىكى بازار بولدىغان -بېرىپ، شهھهر ئىچىدىكى بىر قىسىم ئائىلىكلهر قوروسىدا ۋە يېزا

ئاۋات جايالردا ئائىلىۋىي تاكىراڭخانىالر بارلىققا كهلدى. يېڭىدىن پهيدا بولىۋاتقان ئائىلىۋىي 

هت قىلىدىغان ۋە ئائىله بويىچه تاكىراڭخانىغا ئۆگىنىپ تاكىراڭخانىالردا ئائىله بويىچه مۇالزىم

قالغان ھادسىلهر بارلىققا كهلدى. بۇ ئاساسلىق تۇل قالغان ئايالالرنىڭ ئائىلىسىنىڭ تۇرمۇشىنى 

لىق كىشىلهرنى چاقىرىشى ۋە جايقامداش ئۈچۈن، ئۆز ئائىلىسىگه، شۇ خىل مۇالزىمهتكه ئېھتى

 كهلگهن ئائىلىۋىي تاكىراڭخانا ئىدى.  قۇبۇل قىلىشى نهتىجىسىدە بارلىققا

 

 . تاكىراڭالرنىڭ قىسقىچه ئهھۋالى5        

ر قانچه نۇقتىدىن تونۇشتۇرۇپ كارىز بويىدىكى تاكىراڭالرنىڭ ئهھۋالى تۆۋەندىكى بى        

 لىدۇ.ئۆتۈ

 

 بىرىنچى، تاكىراڭالرنىڭ سانى       

ھهرقايسى يىلالردىكى ئهھۋالى ئوخشاش  تاكىراڭخانىدا ئىشلهيدىغان تاكىراڭالرنىڭ       

يىلالردا، يهنى تۇرپاندا تاكىراڭخانىالر يېڭى ئېچىلىپ، خېرىدار مهنبهسى -1995ئهمهس ئىدى. 

يىلالردىن باشالپ، -2000كۆپ بولمىغان ۋاقىتالردا، تاكىراڭالرنىڭ سانى كۆپ ئهمهس ئىدى. 

لالرغا بارغاندا، ئهڭ كۆپ سانغا يهتتى. يى-2003تۇرپاندا تاكىراڭخانىالر كۆپلهپ پهيدا بولۇپ، 

بۇنىڭغا ئهگىشىپ بۇ يهردە ئىشلهيدىغان تاكىراڭالرنىڭ سانىمۇ كۆپهيدى. مۇناسىۋەتلىك 

يىلدىكى سىتاتېستىكا ماتېرىيالىغا ئاساسالنغاندا، تۇرپان شهھهر -2011تارماقلىرىنىڭ 

كۆڭۈل ئېچىش سورۇنى ۋە مېھمانخانا قاتارلىق نامالردىكى  KTVئىچىدىكى ئاشخانا، ئارامگاھ، 
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نهپهر بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە ئۇيغۇر تاكىراڭالر  387تاكىراڭخانىالردىكى تاكىراڭالرنىڭ سانى 

نهپهر ئىدى. بۇنىڭ ئىچىگه، شهھهر ئىچىدىكى ئائىلىلىكلهر  95نهپهر، خهنزۇ تاكىراڭالر  292

بازارالردىكى ئاۋات بازا -الشقان تاكىراڭخانىالردىكى، يېزاقوروسىدىكى خۇسۇسىي ئۆيلهرگه جاي

بويىغان جايالشقان ئائىلىۋىي تاكىراڭخانىالردىكى ۋە توقسۇن، پىچان، ئۈرۈمچى ۋە باشقا 

يۇرتالردىن كېلىپ كېتىپ يۈرىدىغان سهييارە تاكىراڭالرنىڭ سانى سىتاتېستىكىغا 

 8-7گهندە ېنهپهر، كۆپ د 3-2گهندە ېدا ئاز دكىرگۈزۈلمىگهنمىدى. بۇ جايدىكى تاكىراڭخانىالر

 نهپهر تاكىراڭ بار ئىدى. 

 

 تهۋەلىكى رايونئىككىنچى، تاكىراڭالرنىڭ        

تهكشۈرۈش ۋە سىتاتېستىكا ماتېرىيالىغا ئاساسالنغاندا، تاكىراڭالر ئىچىدە يهرلىكلهر ئاز،       

 29ۇرپان شهھهر ۋە يېزا تهۋەسىدىن سىرتتىن كهلگهنلهر كۆپرەك ئىدى. تاكىراڭالر ئىچىدە، ت

نهپهر،  41نهپهر، ئاقسۇدىن  74نهپهر، كۇچادىن  38نهپهر، پىچاندىن  44نهپهر، توقسۇندىن 

نهپهر،  13نهپهر، ئۈرۈمچىدىن  4نهپهر، قهشقهردىن  21نهپهر، شاياردىن  28بايدىن 

 ىراڭ بار ئىدى.نهپهر تاك 95ئىچكىرىدىن(سىچۋەن، خېنهن، خۇنهن قاتارلىق جايالردىن) 

بۇنىڭدىن قارىغاندا، تاكىراڭالر ئىچىدە يهرلىكلهر ئاز، سىرتتىن كهلگهنلهر كۆپرەك بولۇپ، ئادەتته 

 رىكچىلىك قىالتتى.تىتاكىراڭالر يۇرت ئاتالپ 

 

 ئۈچىنچى، تاكىراڭالرنىڭ ياش ئاالھىدىلىكى       

، تاكىراڭالرنىڭ ئىچىدە يېشى ئهڭ تهكشۈرۈش ۋە سىتاتېستىكا ماتېرىيالىغا ئاساسالنغاندا       

ياشقىچه  20ياشتىن  17ياش ئىدى. بۇالرنىڭ ئىچىدە  44ياش، ئهڭ چوڭى  17كىچىكى 

ياشتىن  26نهپهر،  98ياشقىچه بولغان تاكىراڭالر  25ياشتىن  21نهپهر،  41بولغان تاكىراڭالر 

 87لغان تاكىراڭالر ياشقىچه بو 35ياشتىن  31نهپهر،  121ياشقىچه بولغان تاكىراڭالر  30

ياشقىچه بولغان  45ياشتىن  41نهپهر،  31ياشقىچه بولغان تاكىراڭالر  40ياشتىن  36نهپهر، 

 نهپهر ئىدى.  19تاكىراڭالر 

 17غا ئاساسالنغاندا، تاكىراڭالر ئىچىدە ياشالر بىر قهدەر كۆپ بولۇپ، ماتېرىيالقى ىيۇقۇر       

نهپهر ئىدى، بۇ ئومومىي تاكىراڭ سانىنىڭ  347ر ياشقىچه بولغان تاكىراڭال 35ياشتىن 
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ن قىزالرمۇ بار ئىدى. بۇ تىنى ئىگهللهيدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە تېخى قۇرامىغا يهتمىگه %89.66

 لىمۇ ئهندىشىگه سالىدىغان بىر ئهھۋال...بىزنى تو

 

 تۆتىنچى، نىكاھلىنىش ئهھۋالى       

تهكشۈرۈش ۋە سىتاتېستىكا ماتېرىيالىغا ئاساسالنغاندا، تاكىراڭالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى        

نهپهر تاكىراڭ ئىچىدە،  387نىكاھتىن ئاجرىشىپ چىقىش يولى تاپالمىغانالر ئىدى. 

نهپهر، ئىككى قېتىم نىكاھلىق  186نهپهر، بىر قېتىم نىكاھلىق ئاجراشقانالر  63نىكاھالنمىغانالر 

 نهپهر ئىدى. 41نهپهر، ئۈچ قېتىم نىكاھلىق بولۇپ ئاجراشقانالر  97بولۇپ ئاجراشقانالر 

يۇقۇرقى ماتېرىيالىغا ئاساسالنغاندا، تاكىراڭالر ئىچىدە بىر قېتىم ياكى كۆپ قېتىم نىكاھالنغانالر 

ن نالرمۇ مهلۇم نىسبهتنى ئىگهللهيتتى. تېخى نىكاھالنمىغااكۆپ بولۇپ، تېخى نىكاھالنمىغ

 قىزالرنىڭ بۇنداق جايدا بولىشى، بىزنى ئويغا سالىدىغان بىر مهسىله.

 

 بهشىنچى، تاكىراڭالرنىڭ مهدەنىيهت سهۋىيىسى      

تهكشۈرۈش ۋە سىتاتېستىكا ماتېرىيالىغا ئاساسالنغاندا، تاكىراڭالرنىڭ مهدەنىيهت       

نهپهر،  16اۋاتسىزالر نهپهر تاكىراڭ ئىچىدە، س 387سهۋىيىسى بىر قهدەر تۆۋەن ئىدى. 

نهپهر، تۇلۇقسىز مهدەنىيهت سهۋىيىسىدىكىلهر  174باشالنغۇچ مهدەنىيهت سهۋىيىسىدىكىلهر 

نهپهر، ئوتتۇرا تېخنىكوم مهدەنىيهت  78نهپهر، تۇلۇق ئوتتۇرا مهدەنىيهت سهۋىيىسىدىكىلهر  109

 نهپهر ئىدى.  7رس مهدەنىيهت سهۋىيىسىدىكىلهر نهپهر، تۇلۇق كۇ 13ۋىيىسىدىكىلهر سه

يۈزلۈك تۆۋەن ئومومقى ماتېرىيالىغا ئاساسالنغاندا، تاكىراڭالرنىڭ مهدەنىيهت سهۋىيىسى ىيۇقۇر

بولۇپ، باشالنغۇچ ۋە تۇلۇقسىز ئوتتۇرا مهكتهپ سهۋىيىسىدىكىلهر بىر قهدەر كۆپ سالماقنى 

اڭلىق يولىغا ئىگىللهيدۇ. دېمهك، مهدەنىيهت ساپانىڭ تۆۋەن بولىشىمۇ، تاكىراڭالرنىڭ تاكىر

 مېڭىشىدىكى مۇھىم ئامىلالرنىڭ بىرى ئىدى. 

 

 ئالتىنچى، تاكىراڭالرنىڭ ساالمهتلىك ئهھۋالى       

تهكشۈرۈش ۋە سىتاتېستىكا ماتېرىيالىغا ئاساسالنغاندا، تاكىراڭالرنىڭ ساالمهتلىك ئهھۋالى        

 31بىلهن يۇقۇمالنغانالر  نهپهر تاكىراڭ ئىچىدە، ئهيدىز 387دىگهندەك ياخشى ئهمهس ئىدى. 

نهپهر، بالىياتقۇ ۋە جىنسى يول ياللۇغى  103نهپهر، سۆزنهك قاتارلىق يۇقۇملۇق جىنسى كېسهللهر 
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نهپهر،  9كېسلى  تۇبېركۇليوزنهپهر، ئۆپكه  17نهپهر، جىگهر كېسىلى  81قاتارلىق كېسهللهر 

مهقهت يولى ياللۇغى ۋە قهۋزىيهت نهپهر،  33يولى ياللۇغى ۋە بۇرۇن ياللۇغى بارالر  نهپهسلىنىش

 70نهپهر، ساغالم بولغانلىرى  23نهپهر، باشقا كېسهللهر  3نهپهر، يۈرەك كېسهل  17بولغانالر 

 نهپهر ئىدى. 

خىل يۇقۇملۇق كېسهللىكلهرگه گىرىپتار -بۇنىڭدىن قارىغاندا، تاكىراڭالرنىڭ كۆپىنچىسى خىلمۇ

ېغىر دەرىجىدە زەئىپلهشكهن، ساالمهتلىكى ۋە بولغان بولۇپ، جىسمانى ۋە روھى جهھهتته ئ

ھاياتى خهۋپ ئىچىدە قالغان كىشىلهر ئىدى. ئۇالر جهمئىيهتته ئاشكارە ۋە يۇشۇرۇن ھالدا 

خىل يۇقۇملۇق كېسهللىكلهرنى ئېلىپ يۈرگۈچىلهر ۋە تارقاتقۇچىالر بولۇپ، ئۇالر بىلهن -خىلمۇ

 . پ ئىدىئاالقه قىلىدىغانالرغا نىسبهتهن زور يۇشۇرۇن خهۋ

 

 كىسىىيهتتىنچى، تاكىراڭالرنىڭ تۇرمۇش ئادىتى ۋە پىسخ        

زەربه  تۇرمۇشتاتهكشۈرۈش ماتېرىياللىرىغا ئاساسالنغاندا، تاكىراڭالرنىڭ كۆپىنچىسى        

-كىدىغان قىزچېي قىينچىلىقتا قالغان، زەھهر ئىقتىسادىچىقمىغان،  تهلىيىيىگهن، نىكاھتىن 

ۋالغانىدى. ىرىكچىلىكىنىڭ ۋاستىسى قىلتىچوكانالر ئىدى. شۇڭا، ئۇالر مۇشۇ ئىشنى تۇرمۇش 

ئۇالر بۇ ئىشنى ئۆز يۇرتىدا ئاشكارە قىلسا، تۇنۇش بىلىشلىرىنىڭ كۆرۈپ قېلىشى ۋە بىلىپ 

غا رتالشىدىن ئهنسىرەپ، باشقا يۇريۈرۈچۆچهك قىلىپ -قېلىشى، ئاندىن يۇرت مهھهللىلهردە سۆز

بولۇپ  بولغانىدى. يهنه بهزىلىرى، زەھهرگه خۇمار مهجبۇربېرىپ مۇشۇ يولغا مېڭىشقا 

قالغانلىقتىن، زەھهر ئېلىپ خۇمارىنى باسقىدەك پۇل تېپىش ئۈچۈن، تېخى توي قىلماي تۇرۇپال 

كى ۋە نىالرغا ياللىنىپ، ئۆزىنىڭ ساالمهتلىخوجايمۇشۇ يولغا مېڭىپ قالغانىدى. شۇڭا، ئۇالر ئايال 

كۈندۈز پۇل تېپىش ئۈچۈن ناشايان ئىشالرنى قىلىدۇ. -سېلىپ، كېچه دەسمايهھاياتىنى 

ئاساسهن ئۇالرنىڭ كېچىسى بىلهن كۈندۈزى ئالماشقان بولۇپ، كېچىسى ئىشلهپ، كۈندۈزى 

 للهر چىرمىغانىدى. كېسهئارام ئالىدۇ. شۇڭا، ئۇالرنىڭ روھى ۋە جىسمانىيىتى زەئىپلىشىپ، 

يانلىرىغا ئاساسالنغاندا، ئۇالر بۇ ئىشنى ئۆزى خاالپ قىلمىغان، بهلكى تۇرمۇشنىڭ ئۇالرنىڭ با

قىلغانىدى. ئۇالر دەسلهپ، ئايال خوجايىنالرنىڭ  مهجبۇرقاتتىقلىقى ئۇالرنى مۇشۇ يولنى تالالشقا 

قىلىپ،  مهقسهتيېنىغا كېلىپ، بىرەر ئاي ئىشلهپ، ئازراق پۇل جۇغلىۋېلىپ، قايتىپ كېتىشنى 

ىنالرغا ئېيتقان. ئۇالر ناھايىتى قىزغىنلىق بىلهن قارشى ئېلىپ، خوجايىنى ئايال ىتمهقس

تىدا بهرمهيدىكهن. ۋاقىت ئۇزارغانچه، ئۇالرنىڭ بهدىنى مۇشۇ ئىشالرغا ۋاقئىشلىتىدىكهن، پۇلنى 
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قالىدىكهن. بولۇپ  كۈنۈپ قالىدىكهن، شۇ ئىشالرنى خااليدىغان، قىلغۇسى كېلىدىغان خۇمار

بهزىلىرى پۇل تېپىپ قايتىپ كېتىپ، خۇمارىنى بېسىش ئۈچۈن يهنه قايتىپ كېلىدىكهن. 

 قالىدىكهن. بولۇپ  ئۇالرنىڭ روھىمۇ مۇشۇ خىل تۇرمۇش ئۇسلۇبىغا كۆنۈپ قالىدىكهن، خۇمار

 

 . تاكىراڭالرنىڭ تۈرلىرى ۋە ئاالھىدىلىكى6          

بولمىغان نۇقتىالردىن ئوخشاش بولمىغان  كارىز بويىدىكى تاكىراڭالرنى ئوخشاش          

تۈرلهرگه بۆلۈشكه بولىدۇ. ئۇالرنى جىنسىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ، ئهر تاكىراڭ ۋە ئايال 

تاكىراڭ دەپ ئىككىگه بۆلۈشكه بولىدۇ. مۇالزىمهت سىجىللىقىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ، 

ۆلۈشكه بولىدۇ. تۇرۇشلۇق ئورنىنىڭ كهسپىي تاكىراڭ ۋە غهيرى كهسپىي تاكىراڭ دەپ ئىككىگه ب

مۇقىم ياكى ئهمهسلىگه قاراپ، مۇقىم تاكىراڭ ۋە سهييارە تاكىراڭ دەپ ئىككىگه بۆلۈشكه بولىدۇ. 

مۇالزىمهت خاراكتېرىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ لۈكچهك تاكىراڭ ۋە ئىلمىي تاكىراڭ دەپ 

لىۋىي تاكىراڭخانىالردا ئائىله بويىچه ئىككىگه بۆلۈشكه بولىدۇ. يېڭىدىن پهيدا بولىۋاتقان ئائى

مۇالزىمهت قىلىدىغان ۋە ئائىله بويىچه تاكىراڭخانىغا ئۆگىنىپ قالغان ھادسىلهر بارلىققا 

باال تاكىراڭ دەپ -باال تاكىراڭ ۋە ئاتا-كهلمهكته. بۇالرنىمۇ جىنسى ئايرىمىسى جهھهتتىن ئانا

لىرى ۋە ئۇالرنىڭ ئاالھىدىلىكلىرى ھهققىدە ئىككىگه بۆلۈش مومكىن. تۆۋەندە تاكىراڭالرنىڭ تۈر

 تهپسىلىي توختىلىپ ئۆتىمىز.

 

 بىرىنچى، ئايال تاكىراڭ       

چوكان تاكىراڭالرنى -بۇ تاكىراڭخانىالردىكى مۇالزىمهت قىلىدىغان بارلىق قىز       

كۆرسىتىدۇ.(ئالدىنقى مهزموندا ئۇالر ھهققىدە تهپسىلى ئۇچۇر بهرگهنىدۇق، بۇ يهردە 

 توختالمايمىز).

 

 ئىككىنچى، ئهر تاكىراڭ        

ئىشرەت سورۇنلىرىغا -شئهيگىنىپ قالغان ياكى بۇزۇقچىلىق ۋە ئۆبۇ تاكىراڭخانىالرغا         

ئامراق، قىلمىش ۋە گهپ سۆزلىرىدىن شهھۋەت پۇراپ تۇرىدىغان ئهر كىشىلهرنى كۆرسىتىدۇ. 

دىگهن لهقهمنى قوشۇپ » تاكىراڭ«ىگه كىشىلهر بۇنداق ئهر كىشىلهرنىڭ ئىسمىنىڭ كهين

ئاتاپ، ئۇالرنى مهسخىرە قىلىدۇ ياكى ھاقارەتلهيدۇ. ئۇالر گهرچه ئۆيىدە ھاالل نىكاھالپ ئالغان 
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ئايالى بولسىمۇ، ئهمما سىرتتا يۇندا پۇراشقا ئامراق كېلىدۇ. ھاراق ئىچىپال قالسا، تاكىراڭخانىغا 

نىڭ دەرۋازىسىنى چېكىدۇ. بهزىدە ئېرى بار ىدىكى تۇل چوكانالرلرەيدۇ ياكى مهھهلۈيۈگ

غا يهپ، مهھهللىدە سېسىپ كېتىدۇ. ىشبولۇئايالالرنىڭ دەرۋازىسىنى چېكىپ قېلىپ، تاياقنى 

مهھهللىدىكى چوڭ كىچىك ھهممىسىگه بىزەڭلىك بىلهن، ھاياسىز چاقچاقالرنى قىلىدۇ. مهيلى 

كىچىك بار دىمهي ھاياسىز -الردا، چوڭكويالردىكى ئادەم توپالشقان جاي-سورۇنالردا ياكى كوچا

سۆز ۋە چاقچاقالرنى قىلىدۇ. بۇنداقالرنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئائىلىسىدىكى ئايالى ۋە -گهپ

 بالىلىرىنىڭمۇ مهھهللىدە ئىناۋىتى بولمايدۇ، كىشىلهر ئۇالرنى كۆزگه ئىلمايدۇ. 

هن. بىزنىڭ ھېكايه: ھهي، بهزى ئادەملهر پهقهت چوڭ بولغىنىنى بىلمهيدىك-7        

ياشالرغا كىرىپ قالدى. بىر ئوغلىنى  52-53مهھهللىدىكى ئهركىنكامنى بىلىسىز، بۇ يىل 

يوئغۇللىرىدىنمۇ نۇمۇس قىلمايدىغان بىر كۈ-ئۆيلهپ، بىر قىزىنى تاالغا چىقاردى. كېلىن

ھه! ئىچىپالۋالسا تاكىراڭخانىغا بارىدۇ. -ئادەمكهن. خۇدانىڭ قۇتلۇق كۈنى ھاراق ئىچىدۇ

ۇدەك... كهپتڭلىساق، ئوغلى نهچچه قېتىم تاكىراڭخانىغا بېرىپ، ئۇرۇپ دىگۈدەك قايتۇرۇپ ئا

 ھازىر مهھهللىدىكىلهر ئۇنى ئهركىن تاكىراڭ دەيدۇ.

 

 ئۈچىنچى، كهسپىي تاكىراڭ        

بۇ تاكىراڭخانىالردىكى ئۇزۇن مهزگىل مهخسۇس مۇالزىمهت بىلهن شوغۇلالنغان ھهم         

شوغۇللىنىۋاتقان تاكىراڭالرنى كۆرسىتىدۇ. ئۇالر ئۆزىنىڭ بۇ كهسپىنى بهك قىزغىن سۆيىدۇ. 

پۇشقاقلىرىدا ۋە -سورۇن تاللىماي(كوچىنىڭ بۇلۇڭ-كهسىپچانلىقى بهك يۇقىرى، ئورۇن

ۇ) مۇالزىمهت قىلىدۇ. ئۇالرنىڭ كۆپ قىسمى، بۇ كهسىپنى راھهت كۆرىدىغان ھهم ئېتىزلىقالردىم

ي ئىقتىسادىتهرلىك ېئاسان پۇل تاپىدىغان كهسىپ دەپ قارايدۇ. يهنه بهزىلىرى، گهرچه ي

(ھايۋانى نهپسى) ئېھتىياجىنى  لوگىيىلىكفىزىوئشارائىتى بولسىمۇ، بۇ كهسىپنى ئۆزىنىڭ 

ئىشرەتلىك تۇرمۇشقا كۆنۈپ كهتكهن، -ئۇالر مۇشۇ خىل ئهيشقاندۇرۇش ئۈچۈن قىلىدۇ. 

سى كهلمهيدۇ. ئهگهر ئۇالرغا باشقا بىر چىقىش يولى ئىزدەشكه دەۋەت كهچكۈئۇنىڭدىن ۋاز 

 لىنسا ياكى پۇرسهت بېرىلسه، ئۇالرغا خوشياقمايدۇ. ىق

جهمهت، -دەپ، سېسىپ قالسا پۈتۈن ئائىله» قىز باال ئىچىدىن سېسىيدۇ«ھېكايه: -8        

گهننى زادى بالدۇرراق ياتلىق قىلۋەتمىسه ېمهھهللىنى سېسىتىدىكهن. قىز باال د-يۇرت

ياشقا كىرگهن، تاكىراڭخانىغا  19ئاكامنىڭ قىزى بۇ يىل ئهمدى  xxبولمايدىكهن. ياردىكى 
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سهڭ ئۆيدە شۇ بار تۇرسا، ېسهڭ بار، نىمه دېپۇل د‹هچچه قېتىم ياندۇرۇپ كېلىپ، ئۆگىنىۋاپتۇ. ن

قويايلى پ لىڭنى قىتويۇدەپ، قاتتىق ئۇرۇپتۇ.  ›سهڭ بولمامدۇېبىر نهرسه الزىم بولسا ئاپاڭغا د

كوي پۇل بېرىپ،  2000مايدىكهن، توي قىلمايمهن دەپ. ئالدىنقى ھهپته، ئاپىسى ئۇنۇيا  دىسه

دەپتىكهن. بىر  ›المسىز ياكى باشقا الزىملىق نهرسه ئاالمسىز، بازارغا كىرىپ ئېلىۋېلىڭكىيىم ئا‹

كوينى ئېلىپ،  200دەپ يېزىپ، پۇلدىن  ›ماڭا پۇل كېرەك ئهمهس‹كىچىك قهغهزگه، 

ي ئىقتىسادىقالغىنىنى قويۇپ قويۇپ، يهنه شۇ يهرگه قېچىپ كېتىپتۇ، دەيدۇ. بولمىسا، ئۇالرنىڭ 

لىدە خىلىال ياخشى، ئۇ قىز شۇ ئىشقا كۈنۈپ قالغان ئوخشايدۇ. ئهلچىلهرمۇ ئهھۋالى مهھهل

تۈرىدۇ دەيال ۆكهپتىكهن بولمىسا، بۇ ئىشلىرىنى ئاڭالپ يېنىپ كېتىپتۇ. كىمنىڭ كۆڭلى ك

 ئاشۇنداق ئىش قىلىپ يۈرسه؟ 

قتىكى قوشۇمچه: مۇشۇ تېما تورغا يولالنغاندىن كېيىن، نۇرغۇنلىغان تورداشلىرىمىز، مۇشۇ ھه

يهنه داۋاملىق  ( بىلگهن ماتېرىياللىرى بىلهن تهمىنلىدى-ئۆزىنىڭ ئاڭلىغان ۋە كۆرگهن

جهمئىيهت بهرپا قىلىشقا  ئۈچۈن پاكىزالر ئهۋالدتهمىنلىشىڭالرنى ئۈمۈد قىلىمىز، كېيىنكى 

الشنى خالىمىغان بىر خانىمنىڭ دىيىشىچه، ھازىر ىتىرىشايلى!). بۇنىڭ ئىچىدە، ئىسمىنى ئاشكار

 ئۈرۈمچىدە كهسپىي ئهر تاكىراڭالر بار ئىكهن. 

تىكى دەنلۇ سودا سارىيىنىڭ  ) شىياۋشىمىن ( ھېكايه: بىر كۈنى تۆۋەنكى قۇۋۇق-9        

 بۇنى كۆرۈپ كېتىۋاتسام، بىر باال يېنىمغا-ئايالچه داڭلىق ماركىلىق كىيملهر سالونىدا ئۇنى

قۇرامىغا -ياشالر چامىسىدىكى، ياش 22دەيدۇ. قارىسام، بىر  › ئاچا، مۇالزىمهت الزىممۇ؟‹كېلىپ، 

كۆزى جايىدا خېلى قامالشقان ئۇيغۇر يىگىتى -ماس يارىشىملىق كىيىنگهن، بويى ئىگىز، قاش

پ سهم، ئۇ باال بىر ئىسىم كارتوچكىسىنى چىقىرىدې ›نىمه مۇالزىمهت؟‹ئىكهن. مهن ئهندىكىپ، 

ڭلىشىدىغان، كۆڭلىڭىز يېرىم بولغاندا مۇڭدىشىدىغان، كۆڭۈل امۇنداق پار‹ماڭا بهرگهچ، 

ياق ‹دېدى. مهن جىددىيلىشىپ دەرھالال،  ›ئاچىدىغان دىگهندەك...الزىم بولسا تېلىفۇن قىلىڭ

خهنزۇچه -دىم. ئۆيگه بېرىپ، ئىسىم كارتوچكىسىغا قارىسام، ئۇيغۇرچه،دې ›كېرەك ئهمهس

سۆزلهر باركهن. بۇنىڭغا قارىغاندا، بۇ بىرنىمىلهر پۇل -الغۇسىز ھاياسىز، مهينهت گهپئېغىزغا ئ

بهرسه، مىللهت، دىن ئايرىماي، ئۇيغۇر، خهنزۇ ۋە باشقا تائىپىلهرگىمۇ ھهرقانداق مۇالزىمهتنى 

شتىن نۇمۇس يۈرۈقىلىۋېرىدىغان ئوخشايدۇ. ئوغۇل باال تۇرۇپ مۇشۇنداق ئىشنى قىلىپ 
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يغۇرنىڭ يۈزىنى تۆكۈپ. يهنىال، كونىالرنىڭ قائىدىسى ياخشىكهن، بۇنداقالرنى قىلسىچۇ؟ ئۇ

چالما كېسهك قىلىپ، ئۆلتۈرۈش كېرەككهن. پاك قىزلىرىمىزنىڭ مۇشۇنداق نىجىس، 

پهسكهشلهرنىڭ قۇلىغا قېلىشىنى ئويلىسام، ھېلىقى شۇمنى رەسىمگه تارتىۋېلىپ، ئىسىم 

ن قىلىمهن. كېيىن ئاڭلىسام، مېنىڭ بىر امىگىنىمگه پۇشايمۋەتىكارتوچكىسى بىلهن، تورغا تارقىت

لۇقۇپتىكهن. ئۇ بىر نىمىلهر ئاشۇ داڭلىق سودا يو، مۇشۇنداق ئىشالرغا دوستلىرىممۇ نهچچه 

سارايالردا كىيىم ئالغىلى كهلگهن باي چوكانالرنى نىشانالپ يۈرىدىكهن. بۇنداقالرنى زادى 

ىش كېرەك. ئىسىم كارتوچكىسىدىكى گهپلهرنى دەپ ۋېتىئۇجۇقتۇرۇپ، باش كۆتۈرەلمهس قىل

بېرەي، كۆپچىلىك بۇ پهسكهشلهرنىڭ مهينهتچىلىكىنى بىلىپ قالسۇن. ئىسمى: دىلشاد، 

بولۇپ  (تورداشالر بۇ تېمىغا، بهك ئاشكاراxxxx، مۇالزىمهت تۈرلىرى: xxx138تېلىفۇن: 

 )كېتىپتۇ، دەپ ئىنكاسالرنى يېزىپتۇ، شۇڭا ئاشكارە بېرىلمىدى

 

 تۆتىنچى، غهيرى كهسپىي تاكىراڭ        

ر زۆرۆبۇ ئادەتته تاكىراڭخانىالردا مهخسۇس مۇالزىمهت بىلهن شوغۇلالنمايدىغان، ئهمما         

ياكى قهرەلسىز شۇ خىل مۇالزىمهت بىلهن  ك(پۇلغا ئېھتىياجلىق بولغاندا)، قهرەللى تېپىلسا

ئۇالرنىڭ بىر قىسمى ئادەتته رەڭلىك سورۇنالردا تىدۇ. ىشوغۇللىنىدىغان تاكىراڭالرنى كۆرس

تۇنۇشۇپ، سورۇن ئاخىرىدا مۇالزىمهت قىلىدۇ. بهزىلىرى تاكىراڭخانا خوجايىنلىرى بىلهن 

مېھمانالر كهلگهندە، شۇالرغا مۇالزىمهت قىلىدۇ. » (پۇلدار ياكى ئهمهلدار) ئېسىل«ئاالقىلىشىپ، 

غاچ پۇرسهت بولسا، شۇ خىلدىكى قىلكۈچىلىك كۈتردا يهنه بهزىلىرى مېھمانخانا ۋە تاكىراڭخانىال

 مۇالزىمهتنىمۇ قىلىپ قويىدۇ.

 

 بهشىنچى، مۇقىم تاكىراڭ        

يىلالپ مۇقىم تۇرۇپ مۇالزىمهت قىلىدىغان تاكىراڭالرنى -بۇ تاكىراڭخانىالردا يىل        

خىل -ر تۇرپاندىكى خىلمۇكۆرسىتىدۇ. بۇنداق تاكىراڭالر كۆپىنچه سىرتتىن كهلگهن بولىدۇ. ئۇال

 جىنسى كېسهللىكلهرنى يېغىۋالغۇچىالر، شۇنداقال تارقاتقۇچىالر ھېسابلىنىدۇ. 

 

 ئالتىنچى، سهييارە تاكىراڭ        
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بۇ بىر جايدا مۇقىم تۇرماي، يۇرت ئارىالپ ياكى تاكىراڭخانا ئارىالپ مۇالزىمهت قىلىدىغان         

رپانغا كۇچا، ئاقسۇ، پىچان، توقسۇن، ئۈرۈمچى ۋە سانجى تاكىراڭالرنى كۆرسىتىدۇ. ھازىر تۇ

تهرەپتىن كېلىدىغان سهييارە تاكىراڭالر كۆپرەك. سهييارە تاكىراڭالر ئادەتته، بىر جايدا بىر 

ئاي تۇرغاندىن كېيىن، يهنه باشقا يۇرتالرغا يۆتكىلىدۇ. ئۇالر تۇرپانغا  3-2ھهپته، بىر ئاي ياكى 

خىل -لهرنىڭ ئېلىپ كهلگۈچى، شۇنداقال تۇرپاندىكى خىلمۇخىل جىنسى كېسهللىك-خىلمۇ

 الرغا تارقاتقۇچىالر ھېسابلىنىدۇ. رايونجىنسى كېسهللىكلهرنى باشقا 

 

 يهتتىنچى، لۈكچهك تاكىراڭ       

تۇرۇش جهھهتته مهرد، -يۇرۇق، يۇرۇش-سۆز جهھهتته ئۇچۇق-خاراكتىر ۋە گهپ-بۇ مىجهز       

تىدۇ. ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى مهدەنىيهت سهۋىيىسى ىتاكىراڭالرنى كۆرسئهرلهردەك لۈكچهك مىجهز 

 تۆۋەن، تاكىراڭخانىالردا مۇالزىمهت قىلىدىغان تاكىراڭالردۇر.

 

 سهككىزىنچى، ئىلمىي تاكىراڭ       

خۇلقى كۆپ، زامانغا اليىق -سۆز جهھهتته سهل ئىلمىيرەك، ناز-خاراكتىر ۋە گهپ-بۇ مىجهز       

دىغان تاكىراڭالرنى كۆرستىدۇ. ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى مهدەنىيهت سهۋىيىسى ياسىنىپ يۈرى

يۇقىرى، مۇقىم خىزمىتى بار، رەڭلىك سورۇنالردا ياكى ئايرىم مۇالزىمهت قىلىدىغان تاكىراڭالرنى 

 كۆرسىتىدۇ. بۇنداق تاكىراڭالرنىڭ سىرتتىن كېلىدىغانلىرى كۆپرەك ئىدى. 

 

 كىراڭباال تا-توققۇزىنچى، ئانا      

بۇ بىر ئائىلىدىكى ئانىسى بىلهن قىزى مۇالزىمهت بىلهن شوغۇللىنىدىغان تاكىراڭالرنى       

يىلالردىن باشالپ، تۇرپاندىكى تاكىراڭخانىالرنىڭ قۇرۇلمىسىدا ئۆزگىرىش -2010تىدۇ. ىكۆرس

ار بازارالردىكى باز-يۈز بېرىپ، شهھهر ئىچىدىكى بىر قىسىم ئائىلىكلهر قوروسىدا ۋە يېزا

دىغان ئاۋات جايالردا ئائىلىۋىي تاكىراڭخانىالر بارلىققا كهلدى. بۇ تاكىراڭخانىالرنىڭ ىبول

بهزىلىرىدە ئانىسى بىلهن قىزى تهڭال مۇالزىمهت قىلىدىغان ھادىسىلهر بارلىققا كهلدى. بۇ 

، شۇ ئاساسلىق تۇل قالغان ئايالالرنىڭ ئائىلىسىنىڭ تۇرمۇشىنى قامداش ئۈچۈن، ئۆز ئائىلىسىگه

لىق كىشىلهرنى چاقىرىشى ۋە قۇبۇل قىلىشى نهتىجىسىدە بارلىققا جايخىل مۇالزىمهتكه ئېھتى

 كهلگهن ئائىلىۋىي تاكىراڭخانا ئىدى. 
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ياش، قالغان  12باالم بىلهن تۇل قالدىم. چوڭى قىز  3يېشىمدا -34ھېكايه: -10       

ر بولغاندىكىن، يه ئهر باال با 3ياش.  4ياش، يهنه بىرى  9ئىككىسى ئوغۇل، بىرى 

چىقمايدىكهن. رەھمهتلىكنىڭ بىر ئوبدان ياغاچچلىق ھۆنىرى بار ئىدى. تۈگهپ كهتكهندىن 

كېيىن، يىغىپ قويغان پۇلالر بىلهن ئىشىك ئالدىدا بىر دۇكان ئاچتۇق. دۇكانغا ئۆزەم قاراپ، 

ولغاندىكىن، يازنىڭ تامىقىنى ئېتىپ يۈردۈم. دۇكىنىمىز كوچىنىڭ ئېغىزىدا ب-بالىلىرىمنىڭ ئاش

ئىسسىق ۋاقىتلىرىدا ئهرلهر كۆپرەك كىرىدۇ. مهن تۇل خوتۇن بولغاندىكىن، كىرىپ چىقىپ قاش 

ئاتىدىغان، چاخچاق قىلىدىغانالرمۇ يوق ئهمهس ئىدى. بىز كۈنى كهچته، شۇالرنىڭ بىرى ھاراق 

دۇكىنىڭىزغا ‹هم، ئىچىپ مهس كېلىپ، دۇكاننى ئۇرىۋەردى. ئاچسام ھاراق بامۇ دەيدۇ. يوق دىس

دەپ، ئۇنى دەپ، بۇنى دەپال دۇكاننىڭ  ›ۋىتهتتىمىھاراق سالسىڭىز بولمامدۇ؟ ئۆزەم باي قىل

پ قالدۇق. شۇنىڭ لىھۇيت دەپ بولغىچه بىر ئىشالرنى قى-ئىچىدىال مېنى بېسىۋالدى، ھايت

غان دىپات كېلىپ، ماڭا ياردەملىشىپ، دۇكانغا مال سېلىشىمغا ياردەملىشى-بىلهن، ئۇ پات

بولدى. بهزىدە كېچىلىرى ئۆيىمىزدە قونۇپمۇ قالىدۇ. دۇكىنىمىزغا ھاراق سالغاندىن كېيىن، 

كهتتى، لېكىن كهچكىچه شۇ ھاراقكهشلهرگه ھهمراھ بولۇپ  دۇكاننىڭ سودىسى بهك ياخشى

بولۇپ، قېلىن چاقچاقلىرىنى ئاڭالپ ئولتۇرىدىغان بولدۇم. بهزىدە ئىشىم چىقىپ قالسا، قىزىم 

ندا بۇ كاساپهتنىڭمۇ قۇلىقى جهرياياشقا كىرىپ قالغاندىكىن، شۇ  17انغا قارايدۇ. ئۇمۇ دۇك

پىشىپ قاپتۇ. بىر كۈنى كهچته، ئۇ مهس كهپتۇ، مهن دۇكاندا ھاراق ئىچىۋاتقان خېرىدارالرغا 

قاراپ ئولتۇرغانىدىم. قىزىمنى چاقىرىپ، ئۇنى ئۆيگه ئهكىرىپ ياتقۇزۇپ قويۇشقا بويرۇدۇم. بىر 

ۋاي نىمه ‹اغدا دۇكاننى يىغىپ، ئۆيگه كىرسهم، قىزىم يالىڭاچ يىغالپ يېتىپتۇ، ئاستى قان...چ

دەيدۇ. ۋاي بېشىنى يهيدىغان ئهبلهخ، مهندىن  ›ئۇ ماڭا چېقىلدى‹سهم، دېقىزىم  ›بولدى

پ، قېچىپ لۇپ بولىئېشىپ قىزىمغىمۇ چېقىلىپتۇ. ئۇنى ئىزدەپ تاپالمىدىم، قىلىدىغاننى قى

دەپ سىرتقا  ›خهق ئاڭلىسا سهت بولىدۇ‹شۇنىڭدىن كېيىن، ئۇمۇ كهلمىدى، بىزمۇ  كېتىپتۇ.

ىدىغان بولدى. ياش بالىالرمۇ چىقىۋالپات -يايمىدۇق بۇ ئىشالرنى. كېيىن قىزىم دۇكانغا پات

كۆپىيىپ قالدى. بىر كۈنى ئىككى باالمنى ئېلىپ، مال ئالغىلى بېرىپ كهلسهم، قىزىم دۇكاننى 

كۈنى -3كۈن يوق، دېرىكىنى ئااللماي بارمىغان يېرىم قالمىدى.  2كېتىپتۇ. ئۇدا قاپ يوتاقاپ، 

 ريېنىپ كهپتۇ. نهگه باردىڭ دىسهم، مابىتىم بىلهن ئوينىغىلى دەيدۇ. نهگه ئوينىغىلى باردىڭال

-كۈن شۇ يهردە يېتىپتۇ. تازا ئۇردۇم 2دىسهم، شهھهر ئىچىدىكى بىر مېھمانخانىدا ياتاق ئېلىپ 
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كوي  500-400قالدى. بهزىدە بولۇپ  پاتال يوقاپ كېتىدىغان-م. ئۇ كېيىن، پاتتىللىدى

ئهمدى سىرتقا چىقما، دوستلىرىڭ بىلهن ‹كۈتۈرۈپ كېلىدۇ. شۇنىڭ بىلهن، مهن ئۇنىڭغا، 

دىدىم. شۇنىڭ بىلهن،  ›شكىن، ئاۋۇ بىر ئېغىز ئۆينى ساڭا بېرەيۈشسهڭ، ئۆيدىال كۆرۈكۆر

قالدى. كېينچه، بۇ گهپلهر تارىلىپ، دۇكانغا ھاراق بولۇپ  لىدىغانمىزگه ئوغۇلالر كۆپ كېىئۆي

ۋالىدىغان بولدى. شۇنىڭ بىلهن، سورۇننى ئۆيدىال ۇئىچكىلى كهلگهنلهرمۇ كىرىمىز دەپ تۇر

تۈزەيدىغان بولدۇق، مهن ئاساسلىق تاماق ئېتىپ، سهي قورۇپ بېرەتتىم، قىزىم بىر نهچچه قىز 

 قالسا، مېنىمۇ چاقىرىدىغانبولۇپ  كهم ريىن، سورۇندا قىزالدوستىنى چاقىرىپ كېلهتتى. كې

بولۇپ  باال ئىككىمىز تهڭال قىلىدىغان-قالدى. شۇنىڭ بىلهن، بۇ ئىشالرنى شۇ ئانابولۇپ 

قالدۇق. لېكىن، باللىرىمنى ياخشى تهربىيلىمىگهنلىكىمدىن مىڭ پۇشايمان قىلىمهن. قىزىم توي 

جىق تارتىپ كهتتى. ھازىر ھېلىقى نىجىس كېسهل  دىنىرقىلماي تۇرۇپال، كېسهلنىڭ دە

چاپلىشىپتۇ. مهنغۇ مهيلى، قىزىم تېخى توي قىلمىغانتى، ...چوڭ ئوغلۇم بىزگه قاراپ بېقىپ، 

ق قىلىپ، تۇتۇلۇپ بىر يېرىم يىللىق كېسىلدى. ئۇغرىلىپال بۇزۇلۇپ كهتتى، پۈتتۇرۈتۇلۇقسىزنى 

مهندىن ئىبرەت بولسۇن، قىزلىرىمىز ھهرگىز بۇ يولغا  مهن بالىلىرىمنى ياخىشى تهربىيلىيهلمىدىم.

 لۈمنى كۈتۈپ ياتىمىز ئهمدى....ئۆتېزىپ كىرىپ قالمىسۇن، مانا بىز -ئېزىپ

(چىنه  ھېكايه: (تورداشالر تهمىنلىگهن ماتېرىيال) نهچچه يىلنىڭ ئالدىدا، تاۋسىچاڭ-11        

ئۇكا ئىككى ئهزەربهيجانلىق ئۆي ئىجارە -ئاكادىكى خۇڭخۇي ئائىلىكلهر قوروسىدا،  زاۋۇتى)

ئېلىپ ئولتۇرغانىدى. بىر كۈنى كهچته، مهن دەل شۇالر ئىجارە ئالغان ئۆينىڭ يېنىدىكى ئۆيدە، 

ال، نتام قوشنا ئۆيگه بىر ئاغىنهمنى ئىزدەپ بارغانىدىم. ئۆينىڭ ئىشىكىنى چېكىۋاتسام، كهينىمدى

-ى ياشقا چوڭ، بىرى كىچىكرەك، قارىماققا ئاچائىككى ئايال چىقىپ كهلدى. قارىسام، بىر

سىڭىلدەك كۆرىنىدىغان، ناھايىتى مودا ياسانغان، ئىككهيلهن تۇراتتى. ئهتتىر دىگهننى 

رنى بىر ئالغانىدى. ئۇالرمۇ ياندىكى ئۆينىڭ ئىشىكىنى چهكتى. چېچىپتۇ، كارىدوشهت دەھ

قارشى ئېلىپ، ئۆيىگه تهكلىپ ئىشىك ئېچىلىپ، بىر چهتەئللىك ئۇالرنى ناھايىتى قىزغىن 

ماۋۇ ‹قىلىپ، ئهكىرىپ كهتتى. ئۇنىڭغىچه ئاغىنهم ئىشىكنى ئاچتى. ئۆيگه كىرىپال ئاغىنهم، 

دىدى. مهن ئهجهپلىنىپ سورىدىم،  ›***ال بۈگۈن يهنه كهپتۇدە، ئادەمنى دومىال باستۇرۇپ

قىلما ئاداش، ساتىدىغان كىملهر ئۇ، شۇنداق چىرايلىق قىزالرنى تىلالپ كهتتىڭغۇ؟ ۋاي گېپىنى 

مهن  باال تهڭ كېلىپ ساتىدۇ!-***ال بۇ، شۇ ئهزەربهيجانلىقالرغا ساتىدۇ...يهنه كېلىپ، ئانا
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 xxبايىقى ئىككىسى ‹ئۇ دېدى: ›ۋاي بۇ قانداق گهپ ئاداش؟‹تېخىمۇ گاڭگىراپ سورىدىم 

باشلىقىنىڭ خوتۇنى  نازارىتىدىكى مهلۇم بىر باشقارمىنىڭ خېلى ھۆرمهتكه سازاۋار بىر باشقارما

مهت خىزمهتچىسىكهن. ئۇالر ۈبىلهن قىزى. قىزى شىنجاڭ داشۆدە ئوقۇيدىكهن. ئانىسىمۇ بىر ھۆك

ھهپتىدە بىر ئىككى قېتىم كهچته كېلىپ، مۇشۇ ئهزەربهيجانلىقالر بىلهن ناشايان ئىشالرنى 

ئۈستى -ۋە ئاستىقىلىپ، ئهتىسى قايتىپ كېتىدۇ. ئۇالر كهلگهن كۈنى كهچته، مۇشۇ قهۋەتتىكى 

خلىيالمايدۇ... بۇنى مۇشۇ بىنادىكىلهر ئۇقهۋەتتىكى قوشنىالر ناشايان ئىشالرنىڭ ئاۋازىدىن 

  ›باال بۇزۇقالر بۇ...-ھهممىسى بىلىدۇ.  ئانا

 

 باال تاكىراڭ-ئونىنچى، ئاتا        

لغان ئهر بۇ بىر ئائىلىدىكى ئاتا بولغۇچىمۇ، بالىسىمۇ تاكىراڭخانىغا ئۆگىنىپ قا        

كىشىلهرنى كۆرسىتىدۇ. ئادەتته، باشقىالرنىڭ ئاغزىدىن ئاتىسى بىلهن قىزى رەڭلىك سورۇنالردا 

گهننى ئاڭاليتتۇق. ئهمدى سىنچىالپ قارىساق، دادىسى بىلهن تاكىراڭخانىدا دېپ قاپتۇ شىئۇچرى

 ن. باال باجا بولۇپ قالىدىغان ئهھۋالالرمۇ يوق ئهمهسكه-ئۇچرىشىپ قالىدىغان، ئاتا

كارىز بويىدىكى تاكىراڭالرنىڭ تۈرلىرىنىڭ بۇنداق كۆپ بولىشى، بىر جهھهتتىن، ئۇالرنىڭ 

تارقىتىش ئۇسۇلىنىڭ كۆپ خىللىققا ئىگه  كېسهللىكلهرنىجهمئىيهتته، ئهيدىز قاتارلىق يۇقۇملۇق 

، ئىكهنلىكىنى ۋە دائىرىسىنىڭ ئىنتايىن كهڭ ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرىدۇ. يهنه بىر جهھهتتىن

ئېتىقاد ۋە ئهخالقى قاراشالر جهھهتته بۇزۇلۇشنىڭ ئىنتايىن ئېغىر ۋە كهڭ -كىشىلهرنىڭ ئهقىدە

 دائىرىلىك ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرىدۇ. 

 

 لهرجېدەل-. تاكىراڭخانىدىكى جهڭگه7        

تاكىراڭخانا جهمئىيهت تهركىبىدىكى بىر ئىجتىمائىي ئورۇن بولۇش سۈپىتى بىلهن،         

ئهر ياكى ( ىنخوجايمۇستهسنا ئهمهس ئىدى. تاكىراڭخانىالر  زىددىيهتلهردىنخىل -خىلمۇ

بهزى تاكىراڭخانىالردا ئاشپهزلهر قوش ( ئايال)، ئاشپهزلهر، تاكىراڭالر، ئامانلىق قوغدىغۇچىلىرى

ئىبارەت بهش خىل ئوخشاش بولمىغان ساالھىيهتتىكى  خېرىدارالردىنپه ئۆتهيدۇ) ۋە ۋەزى

ئىچكى ئامىل ياكى تاشقى ئامىل  دېگۈدەكئادەملهردىن تهركىپ تاپقانىدى. شۇڭا، دائىم 

ۋە  زىددىيهتئوخشاش بولمىغان ساالھىيهتتىكى ئادەملهر ئارىسىدا بىرقىسىم  سهۋەبلىك
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تۆۋەندىكى بىر قانچه  زىددىيهتلهرنىبولۇپ تۇراتتى. بۇ  جېدەللهر-سۈركىلىش ھهم جهڭگه

 . نۇقتىدىن تۇنۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز

 جېدەللىرى-ىن بىلهن ئاشپهزلهرنىڭ جهڭگهخوجايبىرىنچى،         

كۈندۈزى دىمهي -مۇتلهق كۆپ ساندىكى تاكىراڭخانىالر ئادەتته خېرىدار قاچانال كهلسه، كىچه

كۆپىنچه، ئىش  جېدەللىرى-ىن بىلهن ئاشپهزلهرنىڭ جهڭگهخوجايا، مۇالزىمهت قىلىدۇ. شۇڭ

 چۈشلۇقئىشلىگهنگه ‹دائىم  ئاشپهزلهرھهققى، خىزمهت ۋە دەم ئېلىش سهۋەبىدىن چىقىدۇ. 

ئىش ھهققى ئااللمىدۇق، ئىش ھهققىمنى تۇتىۋالدى، ئىش ھهققىمنى ۋاقتىدا بهرمىدى، دەم 

ر قازان بېشىغا كىرىپ قالغان تاكىراڭالرنى تۇتۇپال بىر . ئاشپهزلهقاقشايدۇدەپ  ›ئېلىش بهرمىدى

تاماقنى ۋاقتىدا چىقارماي ياكى ‹ىنالر بولسا، خوجايئىشالرنى قىلىپ سالىدىكهن. شۇنىڭ بىلهن، 

، ئىشلىتىۋەتتىڭگۆشنى جىق -تاماققا ماي‹، ›قاچۇرۇپ قويدۇڭ خېرىدارنىئوخشىتىپ ئهتمهي 

دەپ ئىش ھهققىنى  ›قىزالرغا چېقىلدىڭ‹ياكى  ›دىڭمانچه ۋاقىت دەم ئال‹، ›زىيان چىقتى

ىنى بىلهن ئاشپهزلهر ئارىسىدا كۈچلۈك خوجايتۇتۇپ قالىدۇ. بهزىدە، شۇنىڭ بىلهن، تاكىراڭخانا 

ىندىن ياكى خوجايتۇغۇلۇپ، سۈركىلىش ياكى مۇشتلىشىش يۈز بېرىدۇ. ئاشپهزلهر  زىددىيهت

لۇشىغا يهپ، تىل ھاقارەتنى تويغىچه ئىشىتىدۇ. ئۇنىڭ ئامانلىق قوغدىغۇچىلىرىدىن تاياقنى بو

ئاندىن ياكى ئىش ھهققىنىمۇ ئالماي كېتىپ قالىدۇ، ياكى چىشىنى چىڭ چىشلهپ يهنه 

بۇنداق جايالردا ئۆزىنىڭ قانۇنىي  ئاشپهزلهرىن يېڭىپ چىقىدۇ. خوجاييهنىال  ئاخىرىدائىشلهيدۇ. 

 مهنپهئهتىنى قوغدىيالمايدۇ.-ھوقوق

 

 جېدەللىرى-ىن بىلهن تاكىراڭالرنىڭ جهڭگهخوجايچى، ئىككىن       

ىنى تهمىنلهيدۇ. خوجايئىچمىكى ۋە تۇرار جايىنى تاكىراڭخانا -تاكىراڭالرنىڭ يىمهك       

ىنالر ئۇالرغا ئايلىق ئىش ھهققىدىن سىرت، باشقىالر بىلهن جىنسى مۇناسىۋەت خوجايكۆپىنچه 

بېرىدۇ،  مائاشالقىلىپ تاپقان پۇلىغا قاراپ، نىسبهت ئايرىپ بېرىدۇ. يهنه بهزىلىرى ئايلىق 

باشقىالر بىلهن جىنسى مۇناسىۋەت قىلىپ تاپقان پۇلىنى تاكىراڭ ئۆز يانچۇقىغا سالىدۇ. شۇڭا، 

ئىش ‹ئىش ھهققى بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. تاكىراڭالر دائىم  زىددىيهتمۇدىكى ئۇالر ئارىسى

ئاز بهردى، ئىش ھهققىمنى تۇتىۋالدى، ئىش ھهققىمنى ۋاقتىدا  نىسبهتنىھهققىنى ياكى 
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تامىقىڭ مهندىن، بۇ ئايدا مانچىلىك تاماق -ياتاق‹ىنالر بولسا، خوجاي. قاقشايدۇدەپ  ›بهرمىدى

قهرز ئالدىڭ، مانچه ۋاقىت دەم ئالدىڭ، پاالنى چاغدا ۋاقتىدا كهلمهي، مانچه  ، مانچىلىكيېدىڭ

دىگهندەك باھانىلهر بىلهن ئىش ھهققىنى تۇتۇپ قالىدۇ. شۇنىڭ  ›كېتىپ قالدى خېرىدار

ۋە سۈركىلىشلهر يۈز بېرىدۇ. بهكرەك  زىددىيهتىن ئارىسىدا خوجايبىلهن، تاكىراڭالر بىلهن 

تىل ئىشىتىپ ياكى تايىقىنى يهپ، يهنه  تويغۇدەكىندىن خوجاير كۈچهيگهندە، تاكىراڭال

 تاكىراڭلىقىنى قىلىدۇ. 

 

 جېدەللىرى-ىن بىلهن خېرىدارالرنىڭ جهڭگهخوجايئۈچىنچى،         

خېرىدارالر كۆپىنچه مهست ھالهتته تاكىراڭخانىغا كېلىدۇ ياكى تاكىراڭخانىدا ئىچىپ         

ماجراالر -جېدەلخالىي بولغىلى بولمايدۇ.  جېدەللهردىن-ا ئۇرۇشمهست بولىشىدۇ. شۇڭا، سورۇند

ئىچىدە تاكىراڭخانىنىڭ بۇيۇملىرى زىيانغا ئۇچرايدىغان ئهھۋالالرمۇ بولىدۇ. بۇنداق چاغدا 

، زىياننى نهق مهيداندا تۆلهش سهۋەبىدىن زىددىيهتئارىسىدىكى  خېرىدارىن بىلهن خوجاي

 جېدەلبوينىغا ئېلىپ، زىياننى نهق مهيداندا تۆلىسه،  لىقىنىخاتاكېلىپ چىقىدۇ. ئهگهر خېرىدار 

بېسىقىدۇ. ئهگهر خېرىدار تۆلهشنى رەت قىلسا، ئامانلىق قوغدىغۇچىلىرى تهرىپىدىن قاتتىق 

دۇمبالىنىپ، قىلغان ئىستىمالىنىڭ پۇلىنى تۆلهتكۈزۈپ، تاكىراڭخانىدىن قوغالپ چىقىرىدۇ. ئۇالر 

نۇمۇس قىلىپ ھېچكىمگه دىيهلمهي، دېمىنى ئىچىگه  يېگىنىنى ئۆزىنىڭ تاكىراڭخانىدا تاياق

 . سىڭدۈرۈۋېتىدۇھارام تايىقىنى  يېگهنيۇتۇپ 

ىن بىلهن خوجايتۆلهشكه پۇلى يهتمهي،  ئىستېمالىغايهنه بهزى خېرىدارالر قىلغان         

تاكاللىشىپ قالىدۇ. بۇ چاغدا، ئۇالر ئامانلىق قوغدىغۇچىلىرى تهرىپىدىن قاتتىق دۇمبالىنىپ، 

 . قۇسۇپ بېرىپ، تاكىراڭخانىدىن قوغالپ چىقىرىلىدۇ ھهممىسىنىيانچۇقىدا بار پۇلنىڭ 

 ئۆزى، تاكىراڭخانىدىكى دېمهيالىنغا خوجايمهست ھالهتته كېلىپ،  خېرىدارالريهنه بهزى 

ئولتۇرغان  تاكىراڭالرنىتاكىراڭالرنى ئېلىپ كهتمهكچى بولۇپ،  چىرايلىقراقتۇنۇيدىغان 

ىننىڭ نهسىھىتىنى ئاڭلىمىسا، ئامانلىق خوجايسورۇنىدىن سۆرەپال چىقىدۇ. بۇ چاغدا، ئۇ 

 . قوغدىغۇچىلىرى تهرىپىدىن قاتتىق دۇمبالىنىپ، تاكىراڭخانىدىن قوغالپ چىقىرىلىدۇ

 

 جېدەللىرى-، تاكىراڭالرنىڭ جهڭگهتۆتىنچى        
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تاكىراڭخانىالرنىڭ كۆلىمىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقىغا قاراپ، تاكىراڭالرنىڭ سانىمۇ         

كۆپ بولغاندا ، گىچه تاكىراڭ 8-6ئوخشاش بولمايدۇ. ئادەتته بىر تاكىراڭخانىدا، ئاز بولغاندا 

ئهڭلىك، -كېچهك، ئۇپا-ىدا، كېيىمگىچه تاكىراڭ بولىدۇ. شۇڭا، بۇ تاكىراڭالر ئارىس 15-18

گهپ دارتمىالش، كۆرەلمهسلىك دىگهندەك سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن توختىماي زىدىيهت ۋە 

تۇرىدۇ. بهزىدە ئۇرۇشۇپ چاچلىشىپمۇ كېتىدۇ. ئهمما، ئۇالردا بىر خىل بولۇپ  سۈركىلىشلهر

يهنه ياخشىلىشىپ بىرىنى كهچۈرۋىتىپ -لۈكچهك مىجهز كهڭ قوساقلىق بولغاچقا، ئاسانال بىر

 قالىدۇ.

 

 لىرى جېدەل-جهڭگه خېرىدارنىڭبهشىنچى، تاكىراڭ بىلهن            

الر تاكىراڭخانىغا كىرگهندىن كېيىن، ئۆزىنىڭ خاھىشى بويىچه تاكىراڭالرنى خېرىدار           

ياكى  كهتكهن ياكى تازلىقى ياخشى ئهمهسبولۇپ  تاللىۋالىدۇ. ئهمما بهزى تاكىراڭالر بهك مهست

الر بىلهن سورۇندا ئولتۇرۇشنى ياكى ئۇالر بىلهن جىنسى مۇناسىۋەت قىلىشنى خېرىداركۆرۈمسىز 

 خالىمايدۇ. بۇ چاغدا خېرىدار بىلهن تاكىراڭالر ئارىسىدا سۈركىلىش پهيدا بولىدۇ. بهكرەك مهست

 كهتكهنلىرى تاكىراڭالرنى ئاغزىنى بۇزۇپ تىلالپ، سورۇندىن قوغالپ چىقىرىدۇ. بولۇپ 

بهزى خېرىدارالر سورۇنغا كىرگهندىن كېيىنال، تاكىراڭالرنىڭ كۆكسى ۋە باشقا جايلىرىنى         

بهزى تاكىراڭالر بۇنى رەت . سىالپ، سورۇننىڭ ئۆزىدىال جىنسى مۇناسۋەت قىلىشقا زوراليدۇ

نىڭ بىلهن، خېرىدار بىلهن تاكىراڭالر ئارىسىدا سۈركىلىش پهيدا بولىدۇ، تاكىراڭالر قىلىدۇ. شۇ

يهنه بهزى خېرىدارالر تاكىراڭالرنى ئېلىپ كېتىپ بىلله بولىدۇ. . سورۇندىن چىقىپ كېتىدۇ

پۇلنى كهم بېرىدۇ. بۇ چاغدا، تاكىراڭالر خېرىدارالرنى سهت گهپلهر بىلهن  دېيىشكهنئهمما، 

 . ۇرۇشۇپ كېتىدۇتىلالپ، ئ

 

 لىرىجېدەل-الرنىڭ جهڭگهخېرىدارئالتىنچى،         

لهر ئاساسلىقى ئورۇن تالىشىش ۋە جېدەل-الر ئارىسىدىكى جهڭگهخېرىدارتاكىراڭخانىدىكى        

لهردۇر. تاكىراڭخانىدىكى ئايرىمخانىالر جېدەلتاكىراڭالرنى تالىشىش سهۋەبىدىن چىقىدىغان 

كىچىك قىلىپ -اجىغا ئاساسهن ئوخشاش بولمىغان شهكىلدە ۋە چوڭخېرىدارالرنىڭ ئېھتىي

، سانى كۆپ ئولتۇرۇۋېلىپبېزەلگهن بولغاچقا، بهزىدە سانى ئاز خېرىدارالر چوڭ ئايرىمخانىدا 

تهڭ تالىشىپ قالىدىغان ئهھۋالالر  ئايرىمخانىسىخېرىدارغا بوشىتىپ بهرمهيدىغان، ياكى بىر 
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ۋە سۈركىلىشلهر پهيدا بولىدۇ. ھهتتا  زىددىيهتدارالر ئارىسىدا كۆرۈلىدۇ. بۇنداق چاغدا، خېرى

الر ئوخشاش بىر تاكىراڭنى خېرىداربهزىلىرى ۋارقىرىشىپ، تىللىشىپمۇ كېتىدۇ. يهنه بهزى 

 . تالىشىپ، مۇشتلىشىپ كېتىدىغان ئهھۋالالرمۇ بار ئىدى

نىسبهتهن ئىجابىي رولى تولغان بىر جهمئىيهتكه  زىددىيهتكهخىل -دېمهك، تاكىراڭخانا خىلمۇ

 . بولمىغان بىر ئىجتىمائىي ئورۇن ئىدى

 

 مهسىلىلهر ئىجىتمائىي. تاكىراڭخانا كهلتۈرۈپ چىقارغان 8         

تاكىراڭخانا جهمئىيهتكه نىسبهتهن بىر يامان سۈپهتلىك ئۆسمه بولۇش سۈپىتى بىلهن         

اش بولمىغان ئىجتىمائىي ئېكولوگىيه جهمئىيهت قۇرۇلمىسىنىڭ ھهر قايسى قاتالملىرىدا ئوخش

 . تهڭپۇڭسىزلىق مهسىلىلىرىنى كهلتۈرۈپ چىقاردى

 

بىرىنچى، تاكىراڭخانىالر يۇقۇملۇق كېسهللىكلهرنىڭ تارقىلىشىغا تۈرتكه بولۇپ، خهلقنىڭ          

 ساغالملىق ساپاسىغا ئېغىر تهھتىت ئېلىپ كهلگهنىدى. 

كېسلى قاتارلىق  تۇبېركۇليوزتاكىراڭالر ئارىسىدا ئهيدىز، سۆزنهك، جىگهر كېسىلى، ئۆپكه 

يۇقۇملۇق كېسهللهر بىلهن يۇقۇمالنغانالر بار بولۇپ، تاكىراڭخانىالر بۇ خىل كېسهللىكلهرنى 

ئاساسلىق بازىغا ئايالنغانىدى. تاكىراڭخانىالردا بۇ خىل كېسهللىكلهر بىلهن  تارقىتىدىغان

قۇمالنغان كىشىلهرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى ئهر كىشىلهر بولۇپ، ئۇالرغا يهنه قانچىلىغان يۇ

ىدىكى رايونئايالالرغا بۇ خىل كېسهللىكلهرنى يۇقتۇرغانلىقى بىزگه نامهلۇم. تاكىراڭخانىالر تۇرپان 

يۇقۇملۇق كېسهللىكلهرنىڭ تارقىلىش سۈرئىتىنى تېزلهشتۈرۈپ، يۇقۇمالنغۇچىالر سانىنىڭ زور 

دەرىجىدە كۆپىيىشىدە ئاساسلىق رول ئويناپ، خهلقىنىڭ ساغالملىق ساپاسىغا ناھايىتى زور 

 يۇشۇرۇن تهھتىت ئېلىپ كهلگهنىدى. 

 

چۈشكۈنلهشتۈرۈپ، جهمئىيهتته ئېتىقاد، ئىككىنچى، تاكىراڭخانىالر ئهرلهرنىڭ روھىنى         

 ئىلگىرى سۈرگهنىدى.  يىمىرىلىشىنىتۇيغۇسىنىڭ  مهسۇئليهتئهخالق ۋە 

ھهۋىسىنى  ھايۋانىيتاكىراڭخانىغا بارغان ئهرلهرنىڭ ھهممىسى شهھۋەتكه تولغان        

 نبولغاقاندۇرۇش ئۈچۈن، دىننى ئېتىقاد، ئادىمىيلىك ئهخالق، ئائىله ۋە جهمئىيهتكه 

ھهممىسىنى ئۇنتۇغانىدى. ئۇالر ھاراق ۋە شهھۋەتكه خۇمار بولۇپ،  دېگهنلهرنىڭمهسوئلىيهت 
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. بۇ خىل زەئىپلىك ئهرلهردىكى ئاقىالنىلىق، زەئىپلهشكهنىدىروھىي ۋە جىسمانىي جهھهتتىن 

ۋە ئىشهنچ تۇيغۇسىنى يىمىرىپ  خاراكتېرىنى ئاقكۆڭۈللۈكمهردانىلىق، سهمىمىيلىك، -مهرد

مهھكۈم قىلىپ، جهمئىيهتنىڭ نورمال  پهسلىككه، روھىي قورقۇنچاقلىقنادانلىق،  تاشالپ،

ئېغىر دەرىجىدە سهلبىي تهسىرلهرنى  ئېكولوگىيىسىدەئىجتىمائىي پىسخكىسى ۋە ئىجتىمائىي 

 . پهيدا قىلغانىدى

ىز ئهز«بىر قىسىم ئهرلهر تۈزگهن شارابلىق سورۇنالرنىڭ كۆپىنچىسى، سىرتتىن كهلگهن         

هرنىڭ كتهخسىكهشلى-قال خوشامهتائىناۋىتى ۋە خوشاللىقى، شۇند-الرنىڭ ھۆرمهت»مېھمان

يۇقىرى پهللىسى شۇ تاكىراڭخانىالردا ياكى تاكىراڭالر بىلهن بىلله ئاخىرلىشاتتى. بىر قىسىم 

ياشالر تاكىراڭخانىالردىكى شهھۋەتپهرەسلىككه خۇمار بولۇپ، ھاالل ئىشلهپ تاپقان پۇلىنىڭ 

ىسىنى تاكىراڭخانىالرغا خهجلهپ، خهلقى ئالهم ئالدىدا ئۆزىنى شهرمهندە قىلىپ، كهلگۈسى ھهمم

ئىستىقبالىنى نابۇت قىلىشقانىدى. بۇنداق ناشايان قىلمىشالرنى قىلغانالرنىڭ كۆڭلى قارىداپ، 

مۇسىبهت سهرمۇ قالمىغانىدى. ئۇالر پهقهت دىننى ئېتىقاد سۇسالپ ۋە ئادىمىيلىك ئهخالقتىن ئه

تتىال مهسچىدنى تۇنۇيتتى، باشقا چاغالردا خىيالىغىمۇ كىرىپ چىقمايتتى. ھېيهتكهندە ۋە ئىككى ي

مۇھهببهت -ئانىسى ۋە خوتۇن بالىلىرىغا نىسبهتهن مېھىر-ئۇالرنىڭ يۈرىكىدە ئائىلىسىدىكى ئاتا

ز ۋە سۆ-ىدە ئهخالقسىز گهپلمهھهل-يۈنۈش دىگهنلهرنىڭ ئېلىمىنىتلىرى تېپىلمايتتى. يۇرتكۆۋە 

 قىلمىشالرغا جۆر بوالتتى. 

ھېكايه: ھازىر يېڭى يېزا قۇرۇلىشى دەپ بىر سىياسهت چىقىپ، نهدىكى ئىش -12        

ئوتتۇرا ياش شوركىالر -رىدىغان ياشۈئۇقمايدىغان، ئهقىلسىز، باشلىقالرنىڭ تهخسىسىنى كۆت

ئىچىشىدىغان بولدى. ئۇالر يهپ، چوڭ -يېزا كادىرى بولغاننىڭ ياقى كهنتنىڭ پۇلىغا چوڭ

مانتا كۆرمىگهن قاسقانغا «دەپ قويۇپ،  ›ته دىجورنىلىك قىلىمىزتكهچته كهن‹ئۆيىدىكىلهرگه 

توپ بولۇشۇپ تاكىراڭخانىالرغا بېرىپ تاڭ ئاتقۇچه بۇزۇقچىلىق -دىگهندەك، توپ» دۈم چۈشۈپتۇ

نىڭ قىلىشىدىكهن. ئهترەت باشلىقى(شودۈيجاڭ) دىگهنلهر نۆۋەتلىشىپ كهنت

سېكىرتارى(شۇجى) ۋە كهنت باشلىقى(دادۈيجاڭ)غا ئارقا ئىشىك قىلىپ، ئاشۇنداق يهرلهرگه 

 ئاپىرىپ مېھمان قىلىدىكهن.
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ئۈچىنچى، تاكىراڭخانىالر ئائىلىلهردە كىرزىس پهيدا قىلىپ، ئاجرىشىش نىسبىتىنى          

 يۇقىرى كۆتۈرگهنىدى.

ي كىرزىس پهيدا قىلغانىدى. ئىقتىسادىهردە تاكىراڭخانا ئالدى بىلهن ئائىلىل         

توي قىلمىغان ياشالر ياكى ئائىلىسى بالىسى بار ئهرلهر، تاپقان  نتاكىراڭخانىغا خۇمار بولغا

هچكه، ئائىلىلهر ناھايىتى زور خهجلىگتهرگىنىنى ئائىلىگه ئىشلهتمهي تاكىراڭخانىالردا 

ئاشىنى يالغان مهلۇم ماهتچى ئهرلهر ئايلىق ي بېسىمغا دۇچ كهلگهنىدى. بىر قىسىم خىزمئىقتىسادى

خىل باھانىلهر بىلهن ئۆيگه ئېلىپ كىرمهسلىككه -قىلىپ يېرىمىنى ئېلىپ كىرەتتى ياكى خىلمۇ

پىشىپ ئاران -م ئىسسىقىدا تهرلهپىتىرىشاتتى. بىر قىسىم دېھقان ئهرلهر بولسا، تۇرپاننىڭ پىژغىر

زىننهت ئېلىپ -كېچهك، زىبۇ-ىغا بىرەر قۇر كىيىمللىرىنى ئايالى ۋە بالىلىرپۇئىشلهپ تاپقان 

بېرىشكه كۆزى قىيماي، قىشىچه تاكىراڭخانىدىكى مهينهت تاكىراڭالرغا خهجلهيتتى. بىر قىسىم 

ئانىسى بهرگهن پۇلنى ئۇدۇل ئاپىرىپ تاكىراڭالرغا خهجلهپ -توي قىلمىغان ياش يىگىتلهر ئاتا

تتى. ئامال ئاالتتى، بهرمىسه ئۇرۇشۇپ يل سورازالرچه پۇنۇمۇسسىئانىسىدىن -بوپ، يهنه ئاتا

قىاللمىسا ئۆيىدىكى كهپتهر، توخو، قوينى ياكى ئېتىزدىكى ھۆل ئۈزۈمنى ۋەياكى ئۆيدىكى قۇرۇق 

رەيتتى. ھهتتا بهزىلهر يۈگۈئۈزۈملهرنى ئوغۇرلۇقچه ئېلىپ چىقىپ سېتىپ تاكىراڭخانىغا 

ئىلىپ چىقىپ سېتىپ، تاكىراڭخانىغا زىننهتلىرىنى ئوغۇرلۇقچه -ئانىسىنىڭ ئالتۇن زىبۇ

بارغانالرمۇ يوق ئهمهس. بۇنىڭ بىلهن، بىر قىسىم ئائىلىلهردىن بهرىكهت قېچىپ، پۇل توغرىلىق 

سائادىتى كهلمهسكه كهتكهنىدى. -ماي، ئائىلىنىڭ خوشاللىقلىرى ۋە بهختقۇرۇ جېدەل-جهڭگه

 ۋەيران بولىشىغا سهۋەبچى بولدى. زىس بهزى ئائىلىلهرنىڭ ىي كىرئىقتىسادىئائىلىدىكى بۇ خىل 

زىسىنى پهيدا قىلدى. بىر قىسىم ئهرلهر ىتاكىراڭخانا ئۆز نۆۋىتىدە يهنه، ئائىله ئهخالق كىر        

تاكىراڭخانىالرغا بېرىپ ناشايان ئىشالرنى قىلىش ئۈچۈن ئايالى ۋە بالىلىرىنى ئالداپ يالغان 

مۇھىتىنى بارلىققا كهلتۈردى. بىر قىسىم ئهرلهر ئېيتىپ، سهمىمىيهتسىزلىك ئهۋج ئالغان ئائىله 

تۈكۈن ۋە يىغىلىش سورۇنلىرىنى باھانه قىلىپ، ئايالى ۋە بالىلىرىنى ئالداپ -خىل توي-خىلمۇ

يالغان ئېيتىپ، ئۇدۇل تاكىراڭخانىغا چاپاتتى. يهنه بهزىلىرى دىجورنىلىك خىزمىتىنى باھانه 

جاھاندا «كىراڭالر بىلهن بىلله بوالتتى. قىلىپ، تاكىراڭخانىالردا تۈنهيتتى ياكى تا

دىگهندەك، بۇنداق ناشايان ئىشالرنى قىلىۋاتقان ئهرلهرنىڭ » النمايدىغان سىر يوقىئاشكار

مهھهلله ۋە ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ ئالدىدا يۈزى يهر -قۇالققا يېتىپ، يۇرت-قىلمىشلىرى قۇالقتىن

بېرەلمىگهن بىر قىسىم ئايالالر ئاجرىشىپال بولدى. بۇنداق خورلۇق ۋە روھى بېسىمغا بهرداشلىق 
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قۇتۇلدى. يهنه بىر قىسىملىرى بولسا، دەردىنى ئىچىگه يۇتۇپ، ئالالھتىن ئىنساب تىلهپ، ئېرىگه 

 تهربىيه ئىشلهپ ئائىلىسىنى ساقالپ قىلىشقا تىرىشچانلىق كۆرسهتتى.

 

تۆتىنچى، تاكىراڭخانىالر ئائىله تهربىيىسى ۋە جهمئىيهت تهربىيىسىگه بىۋاسته تهسىر          

 ىغانىدى.نكۆرسىتىپ، بالىالرنىڭ ۋە ياشالرنىڭ ئىجتىمائىيلىشىشىغا نىسبهتهن سهلبىي رول ئوي

تاكىراڭخانىالر كهلتۈرۈپ چىقارغان جهمئىيهتتىكى روھى چۈشكۈنلۈك ۋە مهنىۋىي         

ئىپلىك، بىر قىسىم  ياشالرنىڭ تېخىمۇ ئېتىقادسىز، ئهخالقسىز ۋە مهسوئلىيهتسىز بولۇپ زە

چىقىشىغا ئىجتىمائىي مۇھىت يارىتىپ بهرگهنىدى. جهمئىيهتنىڭ بۇلۇڭ پۇشقاقلىرىدىكى 

تىلىۋاتقان يېيۇمۇرالر -سۆز ۋە چاقچاق-تاكىراڭخانىغا مۇناسىۋەتلىك شهھۋەت پۇراپ تۇرغان گهپ

غانىدى. بۇنىڭ قىلدۇنيا قاراش ۋە قىممهت قاراشلىرىغا سهلبىي تهسىرلهرنى پهيدا ياشالرنىڭ 

بىلهن، بىرقىسىم ياش بالىالر تېخى قۇرامىغا يهتمهي تۇرۇپال تاكىراڭخانىالرنى پۇرايدىغان 

ۋە  رىلىق(نهشه) چېكىشكه خۇمار بولۇپ، ئوغ ۋالغانىدى. يهنه بىر قىسىم ياشالر قىمار ۋە زەھهربولۇ

 يهت يولىغا مېڭىپ، ھاياتىنى ۋە ياشلىقىنى نابۇت قىلىشقا باشلىدى. جىنا

خىل كىرزىسالر بالىالرنىڭ -تاكىراڭخانىالر كهلتۈرۈپ چىقارغان ئائىلىدىكى خىلمۇ        

دۇنياسىغا تهسىر قىلىپ، بىر قىسىم بالىالرنىڭ ئېتىقادسىز، روھى ئۆلۈك،  يپىسخىكىسى ۋە روھى

بولۇپ يىتىلىشىگه سهۋەب بولماقتا.  مهسۇئلىيهت قارىشى بوشنچى، تىرىشماس، بوشاڭ، يالغا

ئائىلىسى مۇكهممهل بولمىغان ياكى ئائىله تهربىيه مۇھىتى ياخشى بولمىغان بالىالر مهكتهپتىمۇ 

مائارىپنىڭ  يىمهجبۇرياخشى ئوقۇماي، ئهكسىچه مهكتهپتىن قاچىدۇ.بۇنداق ئائىلىلهردە 

بالىالر ئاز ئهمهس ئىدى.  چىقىرالمىغانمۇ ساۋادىنى ىسپۈتتۈرقى بىلهن، تۇلۇقسىزنى غهمخورلۇ

دىگهندەك، ئاتىسى تاكىراڭخانىدىن كهلمهيدىغان » ئاال ئىنهكنىڭ بالىسى چاال قويرۇق«

كىشىلهرنىڭ بالىلىرى ئارىسىدا باشقىالرغا باسقۇنچىلىق قىلىپ تۈرمىگه كىرگهنلهر ۋە تويدىن 

النغانالرمۇ بار ئىدى. بىزدە مهجبۇرا خوتۇن ئېلىشقا ق بولۇپ قىلىپ، زورىغىئىلگىرى بالىل

دىگهن » اننىڭ پوردىقى يۇغان، ئانىسى باشلىمىغاننىڭ ئهمچىكى يۇغانىغئاتىسى باشلىم«

تهمسىل بار. ئائىله تهربىيه مۇھىتى ياخشى بولمىغان بىرقىسىم ئائىلىلهرنىڭ قىزلىرىمۇ، -ماقال

ئانىسىنىڭ -مهھهلله ئالدىدا ئائىلىسى ۋە ئاتا-يۇرتتاكىراڭخانىغا بېرىپ تاكىراڭ بولىۋېلىپ، 

 يۈزىنى يهر قىلغانىدى. 
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 بهشىنچى، تاكىراڭخانىالر جهمئىيهت ئامانلىقىغا ئېغىر دەرىجىدە تهسىر يهتكۈزگهنىدى.          

تاكىراڭخانىالردا ھاراق ۋە ناشايان قىلمىشالر بىرال ۋاقىتتا بولىدىغان جاي. ئۇ يهرگه           

ئاۋال ھاراق ئىچىپ بارىدۇ، ياكى بارغاندىن كېيىن ھاراق ئىچىدۇ.  نغانالر ياكى بېرىشتىربا

ماجراالردىن خالىي بواللمايدۇ. خېرىدارالر ئارىسىدا، -جېدەلشۇڭا، ئادەتته تاكىراڭخانىالر 

لىشىدىغان ئىشالر تسورۇن تالىشىپ ئۇرىشىدىغان ياكى تاكىراڭالرنى تالىشىپ مۇش-ئورۇن

لهر كۆپىنچه تىغ كۈتۈرۈپ ئۇرۇشۇش ياكى توپلىشىپ جېدەل-تۈرىدۇ. بۇنداق جهڭگه كۆرۈلۈپ

ئېغىر  ئامانلىقىغاقۇچىغا تهرققىي قىلىپ، كىشىلهرنىڭ بىخهتهرلىكى ۋە جهمئىيهت سئۇرۇشۇش با

تهسىر يهتكۈزىدۇ. تاكىراڭخانىالردا تاكىراڭ تالىشىپ، پىچاق تىقىشقان ئىشالرمۇ يوق ئهمهس. بۇ 

قى مهۋجۇتلۇدىلولىرىنىڭ تۈپكى مهنبهسى ۋە سهۋەبى شۇ تاكىراڭخانىالردۇر، ئۇالرنىڭ  ئامانلىق

 جهمئىيهت ئامانلىقىغا ئېغىر دەرىجىدە تهسىر يهتكۈزگهنىدى.

 

 . مهسىلىلهرنى ھهل قىلىشنىڭ تهدبىرلىرى 9        

ىراڭخانىالر مهسىله بولغانىكهن ئۇنى چوقۇم ھهل قىلىش كېرەك. كارىز بويىدىكى تاك        

پهيدا قىلغان ئىجتىمائىي مهسىلىلهرنى ھهل قىلىشتا، تۆۋەندىكى بىر قانچه نۇقتىدىن ئويلىشىش 

 كېرەك.

 

 كېرەك. يۇقۇتۇشبىرىنچى، تاكىراڭخانىالرنى تۈپ يىلتىزىدىن        

 مهتنىڭ قانۇن تارماقلىرى بىلهن خهلق ئاممىسى زىچ ھهمكارلىشىپ، تاكىراڭخانىالرنىھۆكۈ      

شىگه ھهرقانداق كۆتۈرۈبايقىغان ھامان پاش قىلىپ، بىخ ھالىتىدە يۇقىتىپ، ئۇالرنىڭ قايتا باش 

جايدىن ئورۇن بهرمهسلىك ۋە سورۇن ھازىرالپ بهرمهسلىك كېرەك. خهلق ئارىسىدا تاكىراڭخانا 

ۋەت ئاچقانالرنى ۋە تاكىراڭالرنى قاتتىق تهنقىد قىلىپ، ئۇالرنى تاكىراڭخانا ئاچماسلىققا دە

قىلىپ، توغرا، ھاالل تۇرمۇش يولىغا باشالش كېرەك. بۇ ئارقىلىق جهمئىيهتته، پاكىزە ئىجتىمائىي 

 مۇھىت بهرپا قىلغىلى بولىدۇ.

 

 ئىككىنچى، تاكىراڭالرغا تهربىيه ئىشلهپ، چىقىش يولى تېپىپ بېرىش كېرەك.       

رەت قىلىدىغان كهيپىيات مىشىنى قىلخهلق ئارىسىدا، تاكىراڭالرنىڭ تاكىراڭلىق        

شهكىللهندۈرۈپ، تاكىراڭالرغا ئېتىقاد تهربىيىسى ۋە ئادىمىي ئهخالق ئېلىپ بېرىش ئاساسىدا، 
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تهكچىلىكى ۋە ئىدىيىۋىي خىزمهت ئىشلهپ، تۇرمۇشتا ھاالل بولغان بىر يېىكا مهسلىھهت خپىس

لىتىش پۇرسىتى ۋە چىقىش يولى تېپىپ بېرىش كېرەك. شۇنداقال، ئۇالرغا كېسهللىرىنى داۋا

شارائىتى يارىتىپ بېرىپ، جهمئىيهتنىڭ ئىللىقلىقىنى ھېس قىلدۇرۇش كېرەك. بۇ ئارقىلىق 

ئۇالرنى تهسىرلهندۈرۈپ، تاكىراڭلىق قىلمىشىدىن يىرگهندۈرۈپ قول ئۈزدۈرۈش كېرەك. بۇ 

دىنى ىكلهرنىڭ تېز سۈرەتته ۋە كهڭ دائىرىلىك تارقىلىشىنىڭ ئاللئارقىلىق يۇقۇملۇق كېسهل

 ئالغىلى بولىدۇ. 

 

ئۈچىنچى، تاكىراڭخانىغا ئۆگىنىپ قالغان ئهرلهرگه ئېتىقاد ۋە ئهخالق تهربىيىسى بېرىپ،         

 تهكلهش كېرەك. يېپىسخىكا جهھهتتىن 

تاكىراڭخانىالرغا ئۆگىنىپ قالغان ئهرلهرگه نىسبهتهن نىشانلىق، تهشكىللىك ۋە قهرەللىك        

مۇھهببهت تهربىيىسى ئېلىپ -ھىرمېيىسى، ئادىمىي ئهخالق تهربىيىسى ۋە ھالدا، ئېتىقاد تهربى

بېرىپ، ئۇالردا ئېتىقاد ئېڭى، ئهخالق قارىشى ۋە مهسوئلىيهت تۇيغۇسى پهيدا قىلىش كېرەك. 

ىكا جهھهتتىن تهڭشهش ئېلىپ بېرىش ۋە مهسلىھهت بېرىپ يىتهكچىلىك خشۇنداقال، پىس

ئىدىيىۋىي خىزمهت ئىشلهپ،  نورمال نورمال تۇرمۇش  قىلىش، ئائىله ۋە تۇرمۇش جهھهتتىن

قارىشى شهكىللهندۈرۈش كېرەك. بۇ ئارقىلىق ئۇالرنى ئائىلىگه سادىق، خوتۇن بالىلىرىغا 

 كۈيۈمچان بولۇشقا يىتهكلىگىلى بولىدۇ.

 

مهزموندىكى بۇيۇمالرنى ۋە ناشايان قىلمىشالرنى قاتتىق چهكلهپ،  تۆتىنچى، شهھۋانىي       

 تهشۋىقات تهربىيىسىنى كۈچهيتىش كېرەك. 

تۈزۈملهرنىڭ روھى بويىچه، سېرىق -قانۇننى ئىجرا قىلغۇچى ئورگانالر مۇناسىۋەتلىك قانۇن       

قاتتىق چهكلهپ، مهزموندىكى بۇيۇمالرنى ۋە ناشايان قىلمىشالرنى باشقۇرۇشنى كۈچهيتىپ ۋە 

نورمال جهمئىيهت تهرتىپىگه تهسىر يهتكۈزۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. جهمئىيهتته ۋە 

ەت ئاقىۋمهزموندىكى بۇيۇمالرنىڭ ۋە ناشايان قىلمىشالرنىڭ يامان  شهھۋانىيمهكتهپلهردە، 

كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقى ۋە قانۇن بويىچه قاتتىق چهكلهش توغرىسىدىكى تهشۋىقات 

ئۆسمۈرلهرنىڭ قانۇن ئېڭىنى -بىيىسىنى كۈچهيتىش كېرەك. بۇ ئارقىلىق كىشىلهرنىڭ ۋە ياشتهر

مايدىغان قىلىپ قىليۇقىرى كۆتۈرۈش بىلهن بىر ۋاقىتتا، ناشايان قىلمىشالردىن يىرگىنىپ 

 تهربىيلىگىلى بولىدۇ.
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ربىيىسى ئېلىپ بهشىنچى، تاكىراڭ ۋە كهڭ خهلققه سهھىيه ۋە جىنسىيهت بىلىملىرى ته         

 بېرىش.

سهھىيه تارماقلىرى تاكىراڭالر ۋە كهڭ خهلق ئاممىسىغا پىالنلىق ۋە تهشكىللىك ئاساستا،         

ساغالملىق  تهربىيىسى ئېلىپ بېرىپ، ئۇالرنىڭ جىنسىيهت ساغالملىق ئېڭىنى ۋە  يجىنسى

 ئېھتىيات ئېڭىنى يۇقىرى كۈتۈرۈش كېرەك.

 

 . خاتىمه10       

رىز بويىدىكى تاكىراڭخانىالر پهيدا بولۇش، ئۆزگىرىش ۋە تهرەققىي قىلىش جهريانىدا، كا       

جهمئىيهت قۇرۇلمىسىنىڭ ئوخشاش بولمىغان قاتالملىرىدا ئوخشاش بولمىغان مهسىلىلهرنى پهيدا 

كولوگىيه ۋە جامائهت ئامانلىقىغا ئېغىر بۇزغۇنچىلىق ېىنىڭ ئىجتىمائىي ئرايونقىلىپ، تۇرپان 

كهلگهنىدى. بۇ مهسىلىلهر جهمئىيهت مۇھىتى، كىشىلهرنىڭ روھى ۋە جىسمانى ساغلىقى،  ئېلىپ

ئائىلىۋىي تۇرمۇش، ئائىله تهربىيىسى ۋە جهمئىيهت تهربىيىسى، جهمئىيهت ئامانلىقى قاتارلىق 

ساھهلهرگه بىۋاسته تهسىر كۆرسىتىپ، بىر قىسىم سهلبىي ھادىسىلهرنىڭ پهيدا بولىشىغا تۈرتكه 

ئىناق جهمئىيهت ۋە پاكىز جهمئىيهت مۇھىتى بهرپا قىلىش ئۈچۈن تاكىراڭخانىدىن  بولدى.

الرنىڭ دئىبارەت بۇ ھادىسىنى تۈپ يىلتىزىدىن قۇرۇتۇش كېرەك. بۇ بۇندىن كېىينكى ئهۋال

 تىلىشىنى ئىجتىمائىي ئاساس ۋە كاپالهت بىلهن تهمىن ئېتىدۇ. يېساغالم ئۆسۈپ 
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