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نىڭ سۆزى تاتلىق، یىپهك رەختلىـرى    )خىتاي(تابغاچ
ــرى     ــشاق یىپهكلى ــۆز ۋە یۇم ــاتلىق س ــكهن، ت ــشاق ئى یۇم

هرنـــى ئـــۆزىگه بىـــلهن ئالـــداپ، یىـــراق بولغـــان مىللهتل
ــتۇرىدىكهن ــقاندىن  . یېقىنالشـ ــشىپ ئورۇنالشـ یېقىنلىـ

. كېیىن، یامان چۈشهنچىلهرنى تارقاتقىلى باشـالیدىكهن     
یاخشى، ئالىم كىشىلهرنى ۋە یاخشى، بـاتۇر كىـشىلهرنى         

بىــر كىــشى ئــۆزگىرىش قىلــسا . ئالغــا باســتۇرمایدىكهن
ئۇنىـــڭ خهلقىـــگه، ھهتتـــا بۆشـــۈكتىكى ئـــۇرۇق ـــــ      

تــاتلىق ســۆزىگه،  . ھىــم قىلمایــدىكهن ئهۋالدىغىــچه رە
تـــۈرك  كـــۆپلىگهنیۇمـــشاق یىپهكلىـــرىگه ئالـــدىنىپ 

  .خهلقى ئۆلدۇق
تـۈرك شاھزادىـسى كولتېگىننىـڭ    (يىـلـــى  -732مىــالدى —

كـــــولتېگىن «) قهۋره تېــشىغا ئورخــۇن يېزىقــى بىـــلـــــهن ئويۇلغــان
  .دىن»مهڭگۈ تېشى
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  رىش سۆز ئورنىداكى

، “یـول باشـچى   ”الر ئۈچۈن،   “بىلىمدان”الر ئۈچۈن،   “داھى”كىتابىمنى  
الر ئۈچـۈن پایـدىلىنىش ماتىرىیـالى، ھـېچ       “ۋەلـى ”یـاكى   “ لېـدىر ”،  “ئهمىر”

چـۈنكى  . بولمىسا ساۋاق كىتابى بولۇپ قاالر دېیىشكه جۈرئهت قىاللمـایمهن        
بولغاچمىكىن “ غئۇلۇ”لىرىمىز بهكرەك   “داھى”ھىس قىلدىمكى، بىزنىڭ    

زىدى ”باشقىالرنىڭ داھىلىرىدەك خهق یازغان كىتاپالرنى ئوقۇپ یۈرىدىغان        
شــۇڭا ئــۇالر ئــۆزى ھهپىلهشــمهكچى بولىۋاتقــان  . لهردىــن ئهمهســكهن“پهســت

دۈشمهننى، ئۆزى ئازاد قىلماقچى بولىۋاتقـان مىللهتنـى چۈشـىنىش ئۈچـۈن،            
ــڭ ــۈزۈش، ت  ئۆتكهنلهرنىـ ــدىن ئۆتكـ ــاۋاقلىرىنى نهزىرىـ ــڭ سـ هتقىقاتچىالرنىـ

، سىیاسـىئونالرنىڭ ھایـاتى، تـارىختىكى زور        كـۆرۈپ ئىزدىنىش مېـۋىلىرىنى    
ــسىگه     ــۇنلىرىنى ئۈگىنىــپ ئې سىیاســىي ۋاقهلهرنىــڭ مۇناســىۋەتلىك مهزم
سېلىۋېلىش، مهغلـۇپ بولغانالرنىـڭ، غالىپالرنىـڭ ھایـات پائـالىیهتلىرىنى           

ىنـى  “لۇغـۋار ئـوبراز  ئۇ”تهتقىق قىلىش ۋە ئۈگىنىش قاتارلىق ئىشالر بىـلهن       
نىڭ “ رىقابهتچى داھى” خىیالى یهنه بىر -ئۇالرنىڭ ئىشمۇ . تۆۋەنلهتمهیدىكهن

 نــېمه ئــویالپ، نــېمه قىلىۋاتقــانلىقىنى، ئائىلىــسى، شهخــسىي تۇرمۇشــى، 
 بىلهن بهند )“چوڭ ئىشالر”الردەك “یىپ بازىرىدىكى ئۇلۇغ ئایال   ”قاتارلىق  (

ولىدا ئىزدىنىمهن، چوڭقـۇر چـۆكىمهن،   بولغاچقا، كىتاپ كۆرىمهن، ئازادلىق ی 
دىقــقهت قىلىــشقا تېگىــشلىك مــوھىم ”دەپ، كۈنــدىلىك كوچــا پــارىڭى ۋە 

نى نهزەردىن ساقىت قىلىپ، رەئىـسجۇمھۇرلۇقنى قولـدىن بېرىـپ     “نۇقتىالر
دېمىسىمۇ .  قویۇشتهك خاتالىقنى سادىر قىلماسلىققىال دىققهت قىلىدىكهن

كىتىگه دىققهت قىلىپ تۇرمىسا، ئهگهر ئۇ    الرنىڭ ھهر “رىقابهتچى داھى ”ئۇالر  
! ئۈنۈملۈك ئىش قىپ كېتىپ، داھىلىق ئورنىنى مۇقىملىۋالسا بولمایدۇ ـ دە

  ! ۋاقتىدا بۇزۇپ تۇرۇش كېرەك ـ ته-شۇڭا دىققهتته تۇرۇپ، ۋاقتى
مهن بۇ كىتاپنى كىملهرنىڭ ئوقۇپ، كىملهرنىڭ ئوقۇمایدىغانلىقىنى 

ــىرگ   ــسهممۇ، یهنىــال نهش ــدىمئېنىــق بىل ــولغىنىم . ه تهییارلى : دېمهكچــى ب
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بىلىـدىغان،   كـۆپ كىتابىمنى مهن بىلگهننـى بىلىـدىغان، بهلكـى مهنـدىن          
ۋەتهن ھهققىدە بىـر  ”چوڭقۇر ئویالیدىغان، تېرەن پىكىر قىلىدىغان ئادەملهر       

دېگهن ئۈمىـد ۋە ئىـزدىنىش   “ قهترە پایدىلىق بىر نېمه چىقىپ قاالمدىكىن   
 بىلىـــدىغان ئىـــشالرنى مېنىـــڭ قایتـــا     ئـــۇالر . روھـــى بىـــلهن ئوقۇیـــدۇ   

ئهكـسىچه، مهن ئوقـۇپ،     . ئۇقتۇرۇشۇمنىڭ ئۇالرغـا ئـانچه مهنپهئهتـى بولمایـدۇ        
ــارقىلىق مهلـــۇم    ــابىم ئـ بىلىـــپ قېلىـــشىنى ئۈمىـــد قىلىـــدىغان ۋە كىتـ
ــاۋاتقا بولـــسىمۇ    چۈشـــهنچىلهرگه ئىـــگه بولـــۇپ قېلىـــشىنى، ئهقهللىـــي سـ

رنىـڭ ئاساسـىي ئاھالىـسى     ئۇیغۇرال—ئېرىشىشىنى ئىـستىگهن كهڭ ئـاۋام     
“ یىپ بازىرى”كىتاپ ئوقۇمایدىغان، گېزىت ئوقۇمایدىغان، پهقهت . ئوقۇمایدۇ

ئۇقۇپ، كوچا پاراڭلىرىـدىنال  “ خهۋەر”دىكى خوتۇنالردەك كوچا پاراڭلىرىدىنال    
ئالىدىغان بۇنداق ئاڭسىز خهلقنى مهنىۋىي جهھهتتىن یېتهكلهش، “ بىلىم”

ــنىڭ  ــیىلهش، یېتىلدۈرۈشـ ــاممۇ،  تهربىـ ــپ تۇرسـ ــسىزلىقىنى بىلىـ ئىمكانـ
قهرزىم، ئۇیغۇرلۇق بۇرچۇم، شـهرقىي تۈركىـستانلىق بولغـانلىق        مۆمىنلىك

ــى    ــدىغان، تهننـــ ــۇ روھنـــــى غاجىالیـــ ــدىن، بـــ ــۇرىیىتىم تۈپهیلىـــ مهجبـــ
  . ئاجىزالشتۇرىدىغان تهپهككۈر ئهمگىگىنى قىلماي تۇرالمىدىم

ۇرۇپ خهلقىمىــز تۇیماســتىن خهنــدان ئــ   “ بىلىمــدان”بىزنىــڭ بــۇ  
ھاڭۋاقتىالرچه یاشاۋاتقىنى بىلهن، بىزگه یۈزلهنگهن قىسمهتنىڭ خهتىرىدىن 

لـېكىن، بىـغهم مىلـلهت بـۇ خهتهرنـى ھهقىقىـي ھىـس             . تېنىم شۈركىنىدۇ 
دىـن  “پارتىیهنىڭ پارالق مىللىي سىیاسـىتى    ”بهزىلىرىمىز  . قىاللمایۋاتىدۇ

تېخىمـۇ بىــمهنه  لهر “ۋەلـى ”ئۈمىـدۋار، سـاراڭالرچه یاشـاۋاتقان بولــساق، بهزى    
ئۇسۇلدا ئهمهلىیهتتىن چهتنىگهن، بالىالرنى ئاخماق قىلغانـدەك ئىنتـایىن       
ئاددىي، تېیىز، خۇنۈك پىكىرلهر بىـلهن خهلقنـى ئۈسـتىلهپ كولـدۇرلىتىپ          

گه خــوپ “تىجــارىتى”خهلقنىــڭ زىیــادە نــادانلىقى ئۇالرنىــڭ . جــان باقماقتــا
قویـاي دېگـۈچىلهرنى بـى    چۈشكهن بولسا، ھهق ۋە پایدا ـ زىیـاننى ئۇقتـۇرۇپ    

  .رىجهلىكى بىلهن زەردىگۆش قىلماقتا
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دېگهن ھېكایىسى “  ھهسرەت”نىڭ ①یادىمغا ئىختىیارسىز ھالدا چېخوۋ
ھېكایىـدا دەرتـمهن كىـراكهش بـوۋاي كىمـال ئۇچرىـسا ئـۆز ھـالىنى           : كېچىدۇ

ھهركىم ئۆز غېمى، ئۆز ھالى بىلهن بولغاچقا، ئۇنىڭ زارىغا . تۆكۈشكه باشالیدۇ
ىم قۇالق سالمایدۇ،ئاخىرى بىچارە بوۋاي ئېغىلدا ئېتىنى سىالپ تۇرۇپ ھېچك

بۈگـۈنكى كۈنـدە كىتاپخـانى بولمىغـان بـۇ      . بېرىـدۇ  سـۆزلهپ دەردىنى ئېتىغا   
كىتاپ، تـاڭال ئهته، ئۇیغـۇر تىلـى یوقالغـان، ئۇیغـۇرالر سىڭىـشىپ تـۈگىگهن         

نهسلى قۇرۇپ ”ن بولغا“ مۇدا”زاماندا مۇزېیالردا ساقلىنىپ قالسا، شۇ زاماندا    
دېگهنـدەك ئورگانالرنىـڭ   “ كهتكهن مىللهتلهرنى تهتقىق قىلىش جهمىیىتى 

 كـۆزۈمگه پایدىلىنىش ماتىرىیالى بولۇپ قېلىشىنى تهسـهۋۋۇر قىلغىنىمـدا         
  .یاش تىقىلىدۇ

شـۇم گهپ  ! مىللهت یوقالمایـدۇ ”كىشىلىرىمىز “ بىلىمدان”بهلكى   (
.  ئهینـى شـۇ دەرىجىـدە جىددىیـدۇر        دەپ رەددىیه بېرەر، ئهمما مهسىله    “ !قىلما

چــۈنكى بىـــز مهۋجـــۇتلىقىمىزنى ساقالشــنىڭ ئهقىللىـــي شـــهرتلىرىدىن   
 مـۇداپىئه  —دۆلهتـتىن ئىبـارەت بـۇ مىللهتنىـڭ قورۇمـا تېمـى         . مهھرۇممىز

ھالقىسى بىزدە بولمىغـان ئىـكهن، یوقۇلۇشـنى تهن ئېلىـشتىن باشـقا یـول             
  ). یوقتۇر

ــا قىلغىنىمغــا  ئىلگىــرى ئىچكــى زىــددىیهتلهرگه زېھىــ  ن ۋە ۋاقــت زای
لهرگه “غهیـۋەت سـورۇنلىرىدىكى جۆیلـۈش     ”بىرىنچىـدىن،   . ئۆكۈنۈپ قالـدىم  

ــلهن     ــچ بىـ ــۋىننى قىلىـ ــۇددى چىـ ــرىش خـ ــیه بېـ ــارقىلىق رەددىـ ــاپ ئـ كىتـ
قوغلىغاندەك ئارتۇقچه ھهم بىھۇدە ئىـش بولـۇش بىـلهن بىـرگه، ئهمهلىیهتـته        

ئۇنـداق غهیۋەتلهرنىـڭ    چـۈنكى،   (قىلىپ قویىـدىكهن    “ ئىناۋەتلىك”ئۇالرنى  
: ھېچقانداق ھایاتىي كۈچى بولمایدۇ، قىسقا مۇددەتته ئۇنتۇلىدۇ ۋە ھېچكىم        

دەپ “  ئـۆتكهنىكهن  پـاالن دېـگهن مهشـھۇر پىتنىخـورلىرىمىز       -تارىختا پاالن ”
؛ )ئهســـلهپ ئولتۇرمایـــدۇ، كىتـــاپ بولـــسا مىڭـــالرچه یىـــل یاشـــاپ قالىـــدۇ  

قىلمایــــدىكهن، زېھىــــن ئىككىنچىـــدىن، ئۇالرغــــا بهرىبىــــر گهپ تهســــىر  

                                            
 .مهشھۇر رۇسىیه یازغۇچىسى —ئانتون پاۋلوۋىچ چېخوۋ  ①
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ــاچچىق      ــان ئ ــا قارىتىلغ ــدىن، ئۇالرغ ــدىكهن؛ ئۈچىنچى ــسراپچىلىقى بولى ئى
یاخشى ئادەملهرگه قارىتىلغـان قىلىـپ      “ شهرھىیلهپ”گهپلهرنى دۈشمهنلهر   

ــدىكهن   ــدا قىلىـ ــلىق پهیـ ــىتىپ، ئۇقۇشماسـ ــىي  . كۆرسـ ــقا ئاساسـ شۇڭالشـ
  .توغرا بولىدىكهنزېھنىمىزنى ئازادلىق یولىدا ئىزدىنىشكه قاراتساق تېخىمۇ 

 پۇرات ماقالىلىرىمنىڭ توپلىمى بولغـان بـۇ كىتـابىمنى     -گهرچه پارچه 
دەپ ئاتىغــان بولــساممۇ، بۇنىڭــدا یهنه باشــقا » ئــازادلىق یولىــدا ئىــزدىنىش«

 سـاۋاقالر، ئىـدىیىۋىي   -مېـنىڭچه، بـۇالر تهجـرىبه   . مهزمۇنالرمۇ باردەك قىلىدۇ  
ى مۇالھىزە ۋە بایانالر بولۇپ، تېگى توسالغۇالر، پىسخىك توسالغۇالر ھهققىدىك

ـ تهكتىدىن ئالغاندا یهنىال ئازادلىققا مۇناسىۋىتى بار دەپ ئویلىغانلىقىمدىن 
  .ئۇ خىلدىكى ماقالىلىرىمنىمۇ بۇ كىتاپقا كىرگۈزدۈم

مىللهتنى كېسهل «بهزى سهمىمىي كىشىلهر ئىلگىرىكى كىتابىمنى 
 ئۈمىدسـىزلىككه ئېلىـپ   چىرماپ كهتتـى، قۇتقۇزۇشـقا ئامـال یـوق، دېـگهن      

بۇ مهلۇم مهنىدىن ئېیتقاندا توغرا، ئهمما . دەپ تهنقىد قىلغانىدى» بارىدىكهن
ئۈمىدسىزلىكنى تهرغىپ قىلىش چۈشهنچىسىدە بولۇش ئـادىللىق ئهمهس،        

، یهنه بىرىمىــــز دورىــــسىنى كۆرسهتــــسهكچــــۈنكى بىرىمىــــز كېــــسهلنى 
ىسى باركى، دورىسىنى   بهلكى تېخى شۇن  . تاپارمىزمىكىن دەپ ئویلىغانىدىم  

 كېـسىل تېپىـپ چىقىـشمۇ بىـر یـا بىـرنهچچه         -تېپىشمۇ، كېسهلنى ئـۈزۈل   
ــدۇ   ــدىن كهلمهی ــڭ قولى ــاش     . ئادەمنى ــته ب ــۇ ھهق ــادەم ب ــالپ ئ ــۈزلهپ، مىڭ ی

بىر كېسهلنى ساقایتماق . تهكلىپ قىلىشلىرى كېرەك“ دورا”قاتۇرۇشلىرى، 
الرمۇ قالمىغانـدەك  ئۈچۈن، بارمىغـان دوختـۇر، تىۋىـپ، ھهتتـا داخـان، باخـشى          

  !بىزمۇ تېخى نى كویالردا پاالقالیمىز
دېـگهن ئهیپنـى یـۈكلهش ئاسـان        “ قۇتۇلۇش یولى كۆرسـىتىلمىگهن    ”

راست، كىتابىمدا . بولغىنى بىلهن، یولنى كۆرسىتىش ئۇ قهدەر ئاسان ئهمهس
 توغرا بۇنداق بىر یول كۆرسىتىلمىگهن ئىـدى، ھهم بۇنـداق بىـر         -توغرىدىن

ئهممـا، یـول پهقهتـال     . ىمۇ ھـازىرچه ئـانچه ئهقىلـغه سـىغمایدۇ        یولنىڭ بولىش 
ــدا بهزى  -ئۇنىـــڭ دۆۋە. یوقمـــۇ ئهمهس ــۆز جاڭگاللىرىـ ــالالردەك سـ  دۆۋە چاتقـ

“ پهرھىـز ”كېـسهلنىڭ كۆرسىتىلىـشى     . كۆرىنىپمۇ قالىـدۇ  “ چىغىر یولالر ”
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ــشى       ــى یاخ ــۇ تهرىپ ــا ب ــى، ئهمم ــشتىنمۇ دااللهت بېرەتت ــسا یاخشىلىنى تۇتۇل
 گهرچه بهك چوڭ گهپ بولسىمۇ   —شۇڭا مهزكۈر كىتابىمدا    . غانئاڭلىشىلمى

ئىلگىرى بىز .  ئېنىقراق یول كۆرسىتىش ئۇرۇنۇشلىرىدىمۇ بولماقچىمهن—
بـارلىق تېنچلىـق ئۇسـۇللىرى، ئاتـالمىش سىیاسـىي یـول، سـاالھىیىتىمىز        

 ئومــۇمهن  —یــوللىرى  “ ســۆھبهت”ھازىرالنمىغــان ھالــدا چۈشــهكهۋاتقان   
ى چىرایلىق نىقاپالیدىغان بارلىق خوتۇنالرچه ئۇسـۇلالرنى       جاسارەتسىزلىكن

ئىنكـــــار قىلىـــــپ، قـــــان تـــــۆكمىگىچه، جانـــــدىن كهچمىگىـــــچه ۋەتهن  
بهزى قىـزغىن كىـشىلهر بـۇ قـان     . بولمایدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قویغانىدۇق  

بۇنىڭغا قوشۇلۇش بىـلهن  . تۆكۈشنىڭ كونكرېت ئۇسۇللىرى ھهققىدە یازدى   
ا قارشى كهلمهیدىغان یـاكى پۇتالشـمایدىغان، ئۆلـۈمگه         بىرگه، بۇ تهشهببۇسق  

 كـۆرەش  —جۈرئىتى بولمىغانالرغـا مۇۋاپىـق ئۇشـشاق ئهمهلىـي ھهركهتـلهر            
“ ئۇششاق” یوللىرى، مىللىي بارلىقىمىزنى ساقالشنىڭ ئهقهللىي یوللىرى، 

ــسىمۇ،  ــي”بول ــنالردىن    “ئهمهلى ــۇرۇق یىغى ــدا ق ــتىن ھهر ھال ــى جهھهت لىك
ئومـۇمهن، ھـۆررىیهت    . لالرنى كۆرسىتىـشكه تىرىـشتۇق    یاخشىراق بولغان یو  

ئارزۇسىدا بولغـان خهلـق قانـداق روھىـي ھـالهتته بولىـشى كېـرەك؟ قانـداق                 
ھىسسىیاتتا بولىشى كېرەك؟ قانداق ئىدىیىۋىي تهییارلىقتا بولىشى كېرەك؟ 

بىـر ئادەمـدە   . دېگهندەك مهزمۇنالر ئۈستىدە بىلگىنىمنـى ئوتتۇرىغـا قویـدۇم       
ئىمكـانلىرى   كـۆرەش  نهپرەت تۇیغۇسىال بولىدىكهن -ارشى كىن دۈشمهنگه ق 

  . تېپىلماي قالمایدۇ
مــۇ  “ یــولالر”خــۇددى شــۇنداق، كۆرسىتىــشكه ئــۇرۇنمىش بولغــان بــۇ      

قالـدى گهپ بىزنىـڭ   . ھهر تۈرلۈكتـۇر  كـۆرە ھهركىمنىڭ قوللۇنۇش ئىمكانلىرىغا  
ــاغلىقتۇر ــىمىزغا بـ ــىن  . قوللۇنۇشـ ــۇنى سـ ــسه شـ ــسى كهلـ ــولىڭىزدىن قایـ اپ قـ

بهك بولمىغاندا دىلىڭىزنىـڭ چوڭقـۇر یېرىـدە خىتـاینى ئـۆچ            . كۆرسىڭىز بولىدۇ 
شـۇنداق بولـسىال بـۇ تۇیغـۇ سـىزنىڭ      . تۇیغۇسى بولسىمۇ بىرگه ھېساپ  كۆرۈش

ــۆز  ــازۇك س ــابىي    -ئهڭ ن ــزدا ئىج ــپ، ئهۋالدلىرىڭى ــزدە ئىپادىلىنى  ھهركهتلىرىڭى
قان مىللهتـلهر  تهسىر پهیـدا قىلىـشى، سـىز خـۇددى پىـسخىكا جهھهتـتىن پىـش              

پوزىتسىیىــسىنى  مۇســتهملىكىچىلهرگه تۇتىــدىغان تهبىئىــي یاقتۇرماســلىق    
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ئهگهر دىلىڭىزدىمــۇ . بولـسىمۇ ئاڭـسىز ھالــدا ئىپـادىلهپ قېلىــشىڭىز مـۈمكىن    
بۇنــداق ئۆچمهنلىــك تۇیغۇســىنىڭ ئــورۇن ئېلىــشىدىن، ئــۆز بــالىلىرىڭىزغىمۇ  

مۇناپىقنىـڭ نهق ئـۆزى   بۇنداق بىر ئۇدۇمنى مىـراس قالدۇرۇشـتىن قورقـسىڭىز      
  !بوپتىمهن دەۋېرىڭ

كىتاپلىرىمدا مىللىتىمىزنىڭ ئهجهللىك ئاجىزلىقلىرىنى قېزىشىم، 
ــدەك   ــلهر دېگهن ــاتى ”بهزى ــىزلىك تهرغىب ــۇم  “ ئۈمىدس ــۆزدە تۇتقۇن ئهمهس، ك

 رىیــال ئهمهلىیىتىمىــزگه مــاس كهلمهیــدىغان  —مىللىــي خاســلىقىمىزغا 
 ئـۆزىنى گوللىماسـلىق،   -ىـلهن ئـۆز  یولالردا قایمۇقماسـلىق، چـوڭ گهپـلهر ب      

یولىنى تهتقىق قىلىپ  كۆرەشبهلكى ئۆزىمىزنىڭ ئهمهلىي ئهھۋالىغا یارىشا 
 .تېپىش ئۈچۈندۇر

ــدۇ   ــۇ ئۇچرای ــاچچىق قۇرالرم ــا یهنه بهزى ئ ــهنگهن  . كىتاپت ــېكىن چۈش ل
بىرسـى  . ئوقۇرمهن ئۈچۈن بۇالر بىزنىڭ قىسمىتىمىزدىنمۇ ئـاچچىق ئهمهس  

منى شۇنداق ئاچچىق سـۆزلهر بىـلهن تىلغـا ئالغـان           مېنىڭ تاماكا چېكىشى  
ئىدىكى، ئاھانهت چهككىنىمدىن، ئىككىنچىلهپ تاماكـا چهكـكهن ھالـدا بـۇ            

مانـــا ئهمـــدى . بـــۇرادەرگه مۇالقـــات بولۇشـــتىن ئۇیۇلـــۇپ تاشـــلىۋەتكهنىدىم
ئـاچچىق گهپلهرنىـڭ تـاتلىق      . ئۆزۈمگىمۇ، جهمىیهتكىمـۇ پایـدىلىق بولـدى      

ىڭدەك، تهنقىدىي ئىبارىلىرىمنىڭ ئاچچىقى بىرەر خۇددى شۇن. نهتىجىسى بۇ
تهبىئىتى بار، ئىـزا تارتىـشنى بىلىـدىغان ۋەتهندىـشىمىزغا تهسـىر قىلىـپ،               
مېنىـــڭ تاماكـــا تاشـــلىغىنىمدەك نهتىـــجه روي بهرســـه ئهجهپ ئهمهس، دەپ 

ئـاچچىق قـۇرلىرىمنى بهزىـلهر شهخـسكه قىلىنغـان ھۇجـۇم دەپ       . ئویلىـدىم 
ئىــنقىالپ ! شــۇغۇللىنىۋاتقىنىمىز ئىــنقىالپبىزنىــڭ . قارىــشى مــۈمكىن

بولغــان ئىــكهن ئــۇ كىــشىلهر خىیــال قىلغانــدەك ھــېچكىمگه تېگىـــپ        
بۇ .  كهتمهیدىغان، ھېچكىمنى رەنجىتمهیدىغان، سىلىق سىپایه نهرسه ئهمهس

یادالیــدىغان یىلالردىــن خاتىرەمــدە قالغــان ماۋزېــدوڭنىڭ » ئۈزۈنــدە«ھهقــته 
ئىــنقىالپ «: ىنــى نهقىــل قىلىــپ قویــايئىـنقىالپ ھهققىــدىكى بىــر تهبىر 

قىلىش مىھمان چاقىرىش، زىیاپهت بېرىش ئهمهس، رەسىم سىزىش، كهشـته           
تىكىشمۇ ئهمهس، ئۇ ئۇنداق مۇالیىم، ئۇنداق نازاكهتلىك ئهمهس؛ ئىـنقىالپ    
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. »بىر سىنىپ یهنه بىر سىنىپنى ئاغدۇرۇپ تاشالیدىغان زوراۋانلىـق ھهركهت   
ۇنداق ئىــكهن، ئۇنىــڭ كىملهرنىڭــدۇر نــازۇك شــ. مېــنىڭچه بــۇ تهرىــپ تــوغرا

ئاچچىق دورا . جایلىرىنى ئېچىشتۇرىۋېتىشى تهبىئىي ۋە كۈتۈلگهن نهتىجىدۇر
  !ھامان یارا بار جاینى ئېچىشتۇرىدۇ

یهنه بىر ئىھتىماللىقنىمۇ ھېساپقا ئېلىپ، بۇ یهردە ئازراق ئالدىن جاۋاپ 
ىتـاپ یېزىلـسا كهسـپته      مهملىكهتته بىرەر یاخشى ك   . بېرىشنى الیىق تاپتىم  

ــادەم      ــمه ئ ــقا ھهم ــۇر قهلهمكهشــتىن باش ــرنهچچه قىتىغ ــسىلهلمىگهن بى یۈك
چاپانچى سـودىگهردىن تارتىـپ     : ئهمما چهتئهلدە ئۇنداق ئهمهسكهن   . ماختایتى

ــوللىالرغىچه،     ــگهن م ــامىتى كهلمى ــرىچىلهردىن تارتىــپ ئ ــچه؛ تې دەلاللالرغى
. دېگىلـى تۇرىـدىكهن  “ مېـنىڭچه ”، قۇسـۇر تېپىـپ   “باھالىغىلى”هممىسى  ھ

كىتاپالر ھهققىدە مۇالھىزە، مۇنازىرە قانـات یایـدۇرۇش، ئـوبزور ئـېالن قىلىـش           
ئهلۋەتته یاخشى ئىش، ئىلمىي ئىش، شۇنداقال ئوقۇرمهنلهرنى كىتاپنى تېخىمۇ 

ئهممـا بـۇ ئىلىـم     . یاخشى چۈشىنىشكه یېتهكلهیدىغان پایـدىلىق ۋاسـىتهدۇر      
لمىي ساھهنىڭ، ئىلىم ئادەملىرىنىـڭ  مهسىلىسى بولۇش سۈپىتى بىلهن ئى  

چهتئهلـدە بولغىنىنىـڭ ئـۆزىنىال ھهر ئىـشقا پىكىـر قاتناشـتۇرۇش،          . ئىشىدۇر
ــسى      ــشنىڭ شاھادەتنامى ــېالن قىلى ــاراش ئ ــۆز ق ــدە ك ــهیئى ھهققى ــمه ش ھهم
ھېــساپلىۋالغان بـــۇ ئـــادەملهر ئـــۆزىنى چاغلىمـــاي گهپ یورغىلىتىـــپ، بهزى  

: ز بـۇ یهردە بـۇ جاناپالرغـا قىـسقىچىال    بىـ . پىتنىلهرگه یول ئېچىپ بېرىدىكهن  
  !دەپال قویىمىز، خاالس“ ئۆزەڭنى بىلىپ، ھهمىلىڭنى قىل”

 “ ئهقىــل ” ھهقىچـان نۇرغــۇن كىتــاپالرنى ئوقــۇپ، ئىزدىنىــپ، كېرەكلىــك 
ئىچىـدە  “ داھىـالر ”توپالشقا ئۇرۇنىدىغان ئۇیغۇر تـایىنلىق دەپ ئـویالپ، بولۇپمـۇ         

ــا ئىگىلىرى  ــزدىنىش روھىغ ــداق ئى ــۇپ،   بۇن ــوقلىقىنى نهزەردە تۇت ــایىنى ی نىــڭ ت
ــا ئائىــت كىتــاپالردىن نهقىــل ئېلىــپ    بىلىــشكه تېگىــشلىك ئىــشالرنى تارىخق

كىتـاپ ئوقۇیـدىغان     كـۆپ ئهگهر بىـز    .  سهھپه كۆچۈرۈشكه مهجبۇر بولـدۇم     -سهھپه
مىـسالى،  . مهنـپهئهت ئالغـان بوالتتـۇق    كـۆپ خهلق بولغىنىمىزدا ئىدى، تېخىمـۇ   

 قانـداق، تهخـسىگه ئېلىـپ كېلىنگهننـى یـېگهن قانـداق؟           مېۋىنى باغدا یـېگهن   
بىرى سانى چهكلىك، تۈرى ئاز؛ بىرىدە تالالش ئىمكـانلىرى كهڭ بولغانـدەك بىـر      
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ــاپالر ئىچىــدىن  . ئىــشتۇر ــۈزلهرچه كىت یىغىــشتىن “ شــىرنه”ئهمهلىیىتىمىــزدە ی
“ مھهزىـ ”تهییـار بولـسا   . تـۇرۇپتىمىز  كـۆرۈپ ئېرىنمهیدىغانالرنىڭ بهك ئازلىقىنى  

ــوالر دەپ،   نــى سۇنۇشــقا، “چهش”دىــن  ئایرىلغــان “ســامان”قىلىــش ئاســانراق ب
بۇنىڭ بىلهن ھـېچ بولمىـسا بىرلىرىنىـڭ تهپهككـۈرىگه ئىلھـام بېـرىش، ئهسـلى         

ھالىتىــدە تۇرغــانالرنى غىــدىقالش رولــى ئوینــاپ “ ئــۈچهك”ئهقىللىــق بولــسىمۇ 
كهرتىـشىمدىكى یهنه بىـر   بـۇ گهپلهرنـى بـۇ یهردە ئهس       . قاالر دېگهننى نهزەردە تۇتتۇم   

 -تـارىخى كىتـاپالردىن ئـۇزۇن      كۆپلىكىـدىن سهۋەپ شۇكى، بىلهرمهنلىرىمىزنىڭ    
ــڭ      ــلىكمىكىن، ئۆزىنىـ ــل كۆچۈرمىكهشـ ــشىمنى بىرخىـ ــل ئېلىـ ــۇزۇن نهقىـ ئـ
ــېلىش    ــدىنى ئــ ــسىرەشلهرنىڭ ئالــ ــدىمىكىن، دەپ ئهنــ ــپىیاتى قىلىۋالــ كهشــ

كارتىنىـسىدۇر، ئـۇنى   بىلىـش كېرەككـى، تـارىخ بولـۇپ پـۈتكهن ھایـات           . ئۈچۈندۇر
  .بىر شهخس كهشپ قىلغان ئهمهس

  . یىلى، ئىستانبۇل– 2001.  یىلى، دىكابىر، تاشكهنت- 1998
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  كىتاپ ئوقۇمایدىغان ئۇیغۇرالر
 

  
ــۇرۇپ   كــۆرەئاڭالشــالرغا  بىــرى مهســئۇد ســهبىرىدىن ھهســرەتلىنىپ ت

  : شۇنداق سورىغان ئىكهن
ئهپهندىم، ئېیتىپ بېقىڭـا،  مۇشۇ مىللهتمۇ ئازاد بوالرمۇ؟     !  یا ئالالھ  —

  سىزنىڭچه قاچان، قانداق بىر ئهھۋالدا ئازاد بوالر؟
ــدۇ،  — ــازاد بولى ــدى،    — ئ ــئۇد ئهپهن ــۇ، مهس ــۇ مىللهتنىــڭ  —دەپت  ب

دىھقىنىمۇ ئېتىزىغا سۇ باشالپ قویۇپ، یانچۇقىدىن شـۇ كۈنلـۈك گېزىتنـى        
  .ئېلىپال ئوقۇیدىغان بولغاندا ئازاد بولىدۇ

ــۆزنىڭ نهقهدەر تـــ  ــانلىقىنى بـــۇ سـ ــدا ئېیتىلغـ وغرا، نهقهدەر دەل جایىـ
ــاچچىق ئهمهلىــیهتلهر ھىــس قىلــدۇرماقتا  ــا  ! ئ ــر مىلــلهت ئازادلىقق ئهگهر بى

ئىنتىلىدىكهن، ئۇ ھالدا بىر مهپكۈرە، بىر خىل سىیاسىي غـایه ئاسـتىدا بىـر         
 ئۆزىـدىن   -لـېكىن بـۇ ئۇیۇشـۇش ئـۆز       . بایراق ئهتراپىغـا ئۇیۇشـمىقى كېـرەك      

 بۇنــداق ئىــدىیىۋىي بىرلىــك دۇنیانىــڭ نهرىــدە، قایــسى .ۋۇجۇدقــا چىقمایــدۇ
رق، قایسى مىللهتته بولىشىدىن قهتئىینهزەر بىرال خىـل ئۇسـۇلدا ئىـشقا       ېئ

 ژۇرنـال،   -تهشۋىقات بولسا كىتاپ، گېزىت   !  تهشۋىقاتتۇر -ئۇ بولسىمۇ . ئاشىدۇ
نۇتـۇق  . تهشۋىقات ۋاراقلىرى، نۇتۇق، چاقىرقالر ئارقىلىق ئېلىـپ بېرىلىـدۇ        

ــایىن زور    گهر ــسىمۇ ئىنتـــ ــىرلىك بولـــ ــانلىق، تهســـ ــلۇق، جـــ چه ئۇقۇشـــ
یهنى نۇتۇقنى شۇ مهیداندا بولغانالر، ناتىقنىڭ ئـاۋازى    . چهكلىمىلىككه ئىگه 

چهكلىمىگه ئهڭ ئاز ئۇچرایدىغان، . یهتكهن دائىرىدىكى ئادەملهرال ئاڭلىیاالیدۇ
  .  یىراقالرغا كېتهلهیدىغىنى بولسا یازما تهشۋىقاتتۇر-یىراق

ـــكى، ئۇیغۇرالرنىــــڭ  ئه ــه قىـــلىـــــــش تهس ئهمهســــــ مــــدى خۇالســ



 14 

ئازادلـــــــــىق مهسىلىسىدىكى ناھایىتى چوڭ ئىچكى توسـالغۇنىڭ بىـرى،         
. بهلكى ئهڭ موھىمى ئوقۇش بىـلهن كېلىـشهلمهیدىغان غهلىـته مىجهزىـدۇر          

بۇنداق بىر خهلقنى توغرا مهپكـۈرە ئاساسـىدا یېـتهكلهش، مهلـۇم ئىـدىئالنى             
رۈش مۈمكىنمۇ؟ ئىتتىپاقسىزلىقنى تۈگىتىش، زىـددىیهتلهرنى ھهل       سىڭدۈ

ــوغرا  ــش، ت ــش،   -قىلى ــد قىلى ــالىقالرنى تهنقى ــتىش، خات ــانى پهرق ئې ...  خات
بولغان بارچه ئىـدىیىۋىي تهییـارلىق ئوقـۇش         زۆرۈرئومۇمهن ئىنقىالپ ئۈچۈن    
 ئۇنىڭسىز خۇددى ھازىرقى بىزنىڭ ئهھۋالىمىزغا    . ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشىدۇ  

 ھهركىم ئۆزى تۇرىۋاتقان تار بىر دائىرىنى دۇنیا مۇشـۇ دەپ  -ئوخشاش ئهھۋال  
  .ئهھۋالى كېلىپ چىقىدۇ“  ھهركىم ئۆزى بىلگهنچه چىلالش”تونۇپ قېلىش، 

ئایلىنىۋاتقان تىرىشـچانلىقلىرىمىزغا  كۆپۈككهمهن ئاخىرقى كۈنلهردە 
زارلىـق  ئېچىنىش ھىسسى ئىچىدە قـاراپ ئولتـۇرۇپ بـۇ خىـل ئوقۇشـتىن بى           

.  قایتا تهھلىل قىلىپ تۆۋەندىكى خۇالسىگه كهلـدىم    -پىسخىكىسىنى قایتا 
  :ئۇیغۇرالر ئاساسهن ئۈچ سهۋەپتىن كىتاپ ئوقۇمایدىكهن

ــۇغ”.1 ــدىكهن “ئۇل ــهۋەپلىك ئوقۇمای ــى س ــۆزى بهك ) 1. لىق ــۇغ”ئ “  ئۇل
ئادەملهرنىـڭ یازغـان بىـر نېمىـسىنى     “ تـۆۋەن ”بولغاچقا ئۆزى یاراتمایـدىغان   

“ تــۆۋەن”ىغــا مۇناســىپ كهلمهیـدىغان، ئاشــۇ  “ئۇلۇغلـۇق ”ۈرۈشــنى ئوقـۇپ ی 
ــساپالپ     ــش ھېـ ــدىغان ئىـ ــوپ قالىـ ــدەك بـ ــراپ قىلغانـ ــۇئهللىپنى ئېتىـ مـ

بولغانلىقتىن، ئۆزىنى ھهر جهھهتته بىلىمگه “ ئۇلۇغ”ئۇالر ) 2. ئوقۇمایدىكهن
“ بـوش یهر ”توشقان دەپ ئویالیدىغان بولغاچقا، یهنه بىلىم قوبۇل قىلغۇدەك  

بولۇپ قېلىـشى  “ تالىپ”ىقىدىن، شۇنداقال ئۆزىنىڭ بىلىم ئالىدىغان     یوقل
ساالھىیىتىنى تۆۋەنلىتىۋېتىدىغان ئىـش بولغـانلىقتىن، بىلىـم بهرگـۈچى           

ىمىزنىـڭ  “ئۇلـۇغ ”بۇنى بىـر    . ھېساپالپ ھېچنهرسه ئوقۇمایدىكهن  “ ئۇستاز”
ــدۇق  ــسىدىن بىلـ ــي پوزىتسىیىـ ــۇ . ئهمهلىـ ــى”بـ ــڭ  ”(“ داھـ ــالالھ بىزنىـ ئـ

  ): “زنى ئىجابهت قىلىپ مۇیهسسهر قىلىپ بهرگهن ۋەلىدۇئاسىمى
دېگهن كىتـاپنى ئوقـۇپ بـاقلىمۇ تهقـسر؟     » جهننهتنىڭ ئاچقۇچى  «—

شـۇنداق جـاۋاپ   ) داھىیانه قىیاپهت، ئۇلۇغۋار تۈس بىـلهن    ( دېگهن سوئالغا    —
  :بهرگهن
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...  دە، -ئىـشقىلىپ، ئۆزىنىـڭ ئهھۋالىغـا یارىـشا یازغـان         ... ئهندى،... —
  ...بولىدۇ، دېیىشكه بولىدۇ... سهپلهپ، -ئهپلهپ 

باھاسـىغا  “ ئىلتىپـاتلىق ”بىـلهن بهرگهن  “´كهڭ قوسـاقلىق ”ئۇنىـڭ  
بۇ تىل چایناشالردىن ). نىیىتىگه یارىشا ئالالھ  مۇكاپاتىنى بهرسۇن(رەھمهت 

ئهمما . بۇ كىتاپنى ئوقۇمىغان“ ۋەلى”شۇنى قىیاس قىلىش تهس ئهمهسكى،    
بۇ؟ دېگهن سوئال تۇغۇلۇپ قالماسلىق “ ئالىم ”كىتاپ ئوقۇمایدىغان قانداق

شۇنىڭ بىلهن ئـاۋارى  . ئۈچۈن، ئوقۇغان قىیاپهتته باھا بېرىشكه توغرا كهلگهن  
مۇخلىسلىرىنىڭ ئاغزاكى ئېیتىپ بهرگهن باھالىرىغا ئاساسهن، ئهنه شۇنداق 

رەسـمىي  . “مۇئهییهنلهشـتۈرگهن ”بىـلهن   “ كهڭ قورسـاقلىق  ”،  “ئۇلۇغلۇق”
 ئۆزىنىڭ ئۇلۇغلىقىنى چۈشۈرۈپ، باشقىالرنى كۆتۈرۈپ قالماي، ماختاي دېسه،

ــپ      ــۇرلىقى بىلىنى ــسه، قىتىغ ــالي دې ــار قى ــسا، ئىنك ــسىرىگهن بول دەپ ئهن
لىـق ئـوبرازىنى بۇزىۋېلىـشىدىن ئهنـسىرەپ،      “كهڭ قورساق داھـى   ”قېلىپ،  
  !تازىمۇ قىینالغان“ تاشنىڭ ئارىسىدا”ئىككى 
ئاالھىدە ”، چۈنكى ئۇالر “ىز یوقھهققىم”الردىنغۇ ئاغرىنىشقا  “ۋەلى ”

. بولغاچقا، ئۇالرنىڭ كىبرى بۇنىڭغا یولمۇ قویمایدۇ     “ ماتىرىیالدىن یاسالغان 
الرمـۇ ئوخـشاشال    “لېدىر”الر، یولباشچى،   “داھى”ئهمما باشقا ئۇقۇمۇشلۇقالر،    

شهرقىي .  ئىكهنلىكىنى ھىس قىلىش تهس ئهمهس“ قېیىق”كىتاپ ئوقۇشقا 
ى ھهققىدە یېزىلغان نهرسىلهرنىڭ ئازلىقىدىن تىلغا تۈركىستاننىڭ ئازادلىق
شــهرقىي تۈركىــستان ”شــۇنداق بولىــشىغا قارىمــاي، . ئــالغۇچىلىكىمۇ یــوق

ــازادلىقى ئۈچــۈن  ــان كــۆرەشئ داھىالرنىــڭ ھهممىــسى دېگــۈدەك  “ قىلىۋاتق
ھهقىقهتهنمۇ قـالتىس   (بۇنداق كىتاپالرنى ئوقۇیالمىغان  “ چولىسى تهگمهي ”

ئىزدىنىـپ، ئىزدەتكـۈزۈپ، تـاپتۇرۇپ ئهكهلـدۈرۈپ        !)!  دە -ئالدىراش ئـادەملهر  
ــا  ! ئوقــۇش ئهمهس، بۇرنىنىــڭ تۈۋىــدە تۇرغــان بولــسىمۇ  بــۇ یــا كىبىــردىن، ی

ــاتۇرىۋاتقىنى یالغــان   كــۆرەشئۇالرنىــڭ ۋەتهن ئۈچــۈن  ــۋاتقىنى، بــاش ق قىلى
  !بولغىنى ئۈچۈندۇر

ــدۇ . 2 ر پــۇل تاپقــان ئۇیغــۇرال ) 1. پۇللــۇق بولغــانلىقى ئۈچــۈن ئوقۇمای
ــۆزلىرىنى ــد، ئالــدىراش،      ئ “ چــوڭ ئــادەم ”ئهرزىیــدىغان ئىــشالر بىــلهن بهن
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كىتاپ ئوقۇپ یۈرۈش ئۇالرنىڭ نهزىرىدە مهكـتهپ بالىلىرىنىـڭ،       . ھېساپالیدۇ
قولىدىن ئىش كهلمهیدىغان ئاۋارىالرنىڭ ئىشى، بىكارچىالرنىڭ ئىچ پۇشقى    

دىكى ئىـش،  ئۈچۈن قارت ئـوینىغىنى، بېلیـارد ئـوینىغىنى بىـلهن بىـر قاتـار            
پۇللۇق بولغىنىنى بىر خىل ئۇلۇغلۇقنىڭ ئىپادىسى بىلگهچكه، ) 2! خاالس

. نى قىلىپ كىتاپ ئوقۇپ یۈرگۈسى كهلمهیدۇ“چاكىنا ئادەملهرنىڭ قىلىقى”
دېگهنـدەك، ئـۇالردا ئاجایىـپ بىـر خىـل         “ تۆگىنىڭ مازار بىلهن ئىشى یـوق     ”

ۇ ھېچ قورۇنماستىن   باركى، ھهرقانداق بىر ئۇقۇمۇشلۇق ئالدىدىم     كۆرەڭلىك
قا “خوجایىنلىق روھ”گهپ یورغۇلۇتۇدىغان، ھېچكىمنى كۆزگه ئىلمهیدىغان     

  !ئىگه
سـانلىقنى تهشـكىل     كـۆپ ئهڭ  . ساۋاتسىزلىقى تۈپهیلى ئوقۇمایـدۇ   . 3

دېسه، ) یاكى مهكتهپته ئوقۇش  (“ كىتاپ ئوقۇش ”. قىلىدىغىنى مۇشۇ تهبىقه  
هر كـادىر بولمایـدىغان ئىـش     ئهگ. كادىرلىقنىڭ تهییـارلىقى، دەپ چۈشـىنىدۇ     

ئـۇالر نـادانلىقى تـۈپهیلى     . دەپ قارایـدۇ  “ ئوقۇغاننىـڭ پایدىـسى نـېمه     ”بولسا  
ئوقۇشــنىڭ ئهھمىیىتىنــى ئهڭ تــار چۈشــهنگهن یــاكى زادىــال چۈشــهنمىگهن  

شۇنداق بولىشىغا قارىماي، ئۇالردىن ئاغرىنىشقا زادىال ھهققىمىز . ئادەملهردۇر
ئاغرىنىـشقا ھهققىمىـز یـوقلىقىنى    . ساۋاتـسىز چۈنكى ئۇالر نـادان ھهم   . یوق

ماركىـسىدا بولـۇپ تۇرۇقلـۇق    “ ئۇقۇمۇشـلۇق ”ساۋادى بار تۇرۇپ، ھهتتا ئـۆزى   
  .ئوقۇمایدىغانالرنى بىلگهنسېرى تېخىمۇ تونۇپ یېتىمىز

ــز     ــقا خىرلىقىمىـ ــاپ ئوقۇشـ ــڭ كىتـ ــم بىزنىـ ــتىكى بهلكىـ  ئۆتمۈشـ
قارشى تۇرۇپ،  ۆلگىدەكئبىلگىنلهرنىڭ دىنىي كىتاپالرنى تهرجىمه قىلىشقا 

كـۈچهیگهن بولـسا     كۆرسـهتكهنلىكىدىن خهلقنى نادان قالدۇرۇشـتا خىـزمهت       
  . كېرەك

ئۇ بىلىمدانالر كىتاپالر تهرجىمه قىلىنىپ كهتسه، ھهممه ئـادەم ئـۆزى           
ئوقۇۋالسا، بىزدىن كىم مهسىله سـورایدۇ، كىـم بىزنـى مىھمانغـا چاقىرىـپ            

شــۇنىڭ بىــلهن خهلــق پهقهت . ىشزەلــله قولتۇقلىتىــدۇ، دەپ قورقىــدىكهنم
ئاڭلىغان نهرسـه تولـۇق ئهسـته       . ئاڭالپ قویۇشقىال ئادەتلهنگهن   سۆزلىگهننى

ــا   ــا قایت ــدىغان بولغاچق ــشتۇرۇش،  كــۆرۈشقالمای ــلهن سېلى ، باشــقىلىرى بى
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تهتقىــق قىلىــش، مــۇالھىزە قىلىــش، ئــۆز ئهمهلىیىــتىگه تهدبىــق قىلىــش   
ئولتۇرىۋېرىدىغان ئادەت “ ئېچىپئاغزىنى كاماردەك ”مۈمكىن بولماي، ھامان 

ئوقـۇش بىـلهن     ئـۆمرى كىتـاپ دېـگهن یېـرىم       ”ئۇالر ئۈچـۈن    . شهكىللهنگهن
سـىرلىق نهرسـىگه    “ ئادەملهر چۈشهنمىسه باشقىالر چۈشهنمهیدىغان    ئۆتكهن

ئایلىنىــپ كهتــكهن بولــۇپ، ئــۇالردا بىلىــپ بــېقىش، چۈشىنىــشكه ھهركهت  
خىمۇ سهت بـولغىنى بىلگىـن     تې. قىلىپ بېقىش جۈرئىتىنى قۇرىتىۋەتكهن   

قىــسمىمۇ پهقهت ئهرەپــچه خهت ئوقۇیاالیــدىغان،  كــۆپئاتالغانالرنىــڭ خېلــى 
 -ئهمما ئۆزىمۇ ھېچنـېمه چۈشـهنمهیدىغان بىچـارىالر بولـۇپ، ئۇالرمـۇ بىلىـپ       

راقالردىــن  “ ئىگىــز ”، ئۆزىــدىن ســهل  ســۆزلهپ بىلــمهي بىــر نېمىلهرنــى   
بىر گهپلهر، باشقا مهزمۇنالر بىلهن ئاڭلىۋالغانلىرىنى كاللىپاي قىلىپ، باشقا 

” :    جېنىنى بېقىـپ كهلگهنلىكـى، كىـشىلهردە       سۆزلهپئالماشتۇرىۋېلىپ  
دېگهنــدەك  “ ...پــاالنچى قــارىم مــۇنچه یىــل ئوقۇپمــۇ تــۈزۈك بىلمهیۋاتــسا      

یېڭــى زامـان یاشــلىرىنىڭ ئىچىـدىكى بىــر   . جۈرئهتـسىزلىكنى كـۈچهیتكهن  
” كۈزۈشـته ئالالھنىـڭ دېگىنىـدەك     قىسىم مـوللىالر ھهقىقهتنـى ئهلـگه یهت       

 —بولغاچقا كونىلىرىنىڭ “ ھهقنى یهتكۈزگىنى ئۈچۈن ھهق ئالمایدىغان
ــان   ــى قاتۇرغ ــڭ جهھلىن ــا یىگهنلهرنى ــئهلگه  . جىڭموم ــۇ چهت ــراق، ھېلىم بى

ھهمـمه  ”چىقىۋالغان بىر قىسىم جانباقارالر ھهقنى یوشۇرۇپ، ئهلنى ئالـداپ،   
 ئازاد قىلىدىغان ئىشنى تهییارال قىلىپ ئىش تهق، پهقهت پۇلال بولسا ۋەتهننى

ئۇالرنىـڭ ۋەتهن دېمهیـدىغانلىقى، ئالـدى بىـلهن         ! دېیىشمهكته“ قویغانتۇق
پهلهســتىننى ئــازاد قىلىــدىغانلىقى، ئامېرىكىغــا بــایراق قادایــدىغانلىقىنى  
خهلق ئۇنتۇپ قالمىغان بولسا، بۇ كېیىنكى گهپـكه رەپ یىمهیۋاتقـانلىقىنى          

بـۇ  ”، بۇنىمـۇ دېـمهي تـۇرایلى،      )گهپ ئۇنىڭدىمۇ ئهمهس  (هھىس قىالر، ئهلۋەتت  
دېــگهن ســوئالنى “ ئىـش ســهن قوڭالتاقالرنىـڭ دەپ یۈرگىنىــدەك ئـاددىیمۇ؟   

ئۇالر قاچـانغىچه بىـر قورسـىقى ئۈچـۈن         ! سورىسىال ئۇالرنىڭ مېزى چۇۋۇلىدۇ   
قۇرئان، ھهدىسلهردىن بىر قاتـار ئوقۇۋېتىـپ، ئارقىـدىن         ! خهلقنى ئالداركىن؟ 

ر ئېتىلـسا راسـت دەپ ئالــدىنىپ پـۇل بېرىـدىغانالر، ھـېچ بولمىــسا      یالغـانال 
تېپىپ ھهیدىۋەتمهي ھىسسىداشلىق قىلىدىغانالرنىڭ مهۋجۇتلىقى  كۆتىگه
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ــلهن      ــۇش بى ــاپ ئوق ــسىمۇ كىت ــاۋادى بول ــادانلىقى، س ــڭ ن دەل خهلقىمىزنى
بولمىـسا بـۇ یالغـانالر شـۇنچه ئـاددىي،          . خوشىنىڭ یوقلىقىنىڭ ئاقىۋىتىدۇر  

رچه، سـاراڭالرچه كـۆتى ئېچىلىـپ تۇرىـدۇكى، بۇنـداق گهپـلهرگه پهقهت             بالىال
  .بىزنىڭكىدەك خهلقال ئىشىنىدۇ

ــال تهســهۋۋۇر       ــاجىزلىقنى ئىلگىــرى زادى ــۇ خىــل ئ ــى ب خهلقىمىزدىك
بـۇ   نـۆۋەتته . قىلمىغان یاكى بۇ دەرىجىدە ئېغىر دەپ ئویلىمىغان ئىكهنـمهن       

ئالــدىمىزغا قویۇلىــشى خهلقــقه رەج ئۇقتــۇرۇش ئىھتىیــاجى جىــددىي ھالــدا  
مۇناســىۋىتى بىــلهن بـــۇ نــۇقتىنى تونـــۇپ یهتكىنىمــدە، مهملىكهتتىكـــى     
یازغۇچىالرنىڭ بـالىالرچه سـاددىلىق بىـلهن خـوش بولـۇپ كېتىـدىغان بىـر              

یاش  كۆزۈمگهئىشى یادىمغا یېتىپ، ئۇالرغا ئىچ ئاغرىتىشتىن ئىختىیارسىز        
  . كهلدى

ســۈرگهچكه چىڭــراق  ھۆكــۈمۋەتهنــدە دەھــشهتلىك قىزىــل تېرورلــۇق  
مىللىـي ۋە سىیاسـىي    ئۆزلىرىنىـڭ نهپهسمۇ ئـالغىلى بولمایـدۇ، یـازغۇچىالر      

ھېچنهرســه دېمهســلىك، یهنــى، خهلقنــى  . تۇیغــۇلىرىنى یوشۇرۇشــقا مهجبــۇر
. تهربىیىلهشتىن ئىبارەت بۇرچىنى ئادا قىلماسلىققا ۋىجدانى یـول قویمایـدۇ       

ن ئهنه شـۇ خاھىـشلىرىنى      شۇڭالشقا ئهسـهرلىرىدە سـىمۋوللۇق یـولالر بىـله        
ئهگهر مهلۇم قارشىلىق روھىنى ئىپادىلهیدىغان  . ئىپادىلهشكه مهجبۇر بولىدۇ  

غا ئوراپ ، یاپتا گهپلهر، ئهگىتمه ئۇسـۇلالر      “پایتىمىالر” قات   -جۈملىنى قاتمۇ 
بىلهن ئهسىرىگه قىستۇرىۋالغان بولسا، بۇ قىلىقىدىن خۇرسهن بولـۇپ، گویـا       

: بىر ئىشىنى ھهل قىلىۋەتكهندەك، دوسـتلىرىغا بۇ مىللهتنىڭ ئهڭ موھىم  
“ ...مۇنداق، مۇنداق دەۋالدىم دېگىنه، راسا كهلتۈردۈم، ھـاردۇقۇم چىقتـى       ... ”

ــدۇ  ــشىپ كېتى ــۇ  . دېیى ــالهنكى، ب ــان”ۋاھ ــۇرۇن  “ دەۋالغ ــایىتى یوش گهپ ناھ
دارىــتمىالش بولغاچقــا ئـــۇنى پهقهت شــۇ ئىـــدىیىنى ھازىرلىغــان، ئۆزىمـــۇ     

مۇئهللىـــــپ . ئىـــــگه كىـــــشىلهر چۈشـــــىنىدۇشـــــۇنچىلىك ســـــهۋىیىگه 
ــدۇ    ــدۇ، ھهم ئۇقمای ــسا ھهم ئوقۇمای ــشىلهر بول . تهربىیىلىمهكچــى بولغــان كى

چۈشـىنىدىغانالر بهرىبىـر   : شۇنىڭ بىلهن بۇنـداق خۇالسـه كېلىـپ چىقىـدۇ      
بىلىدۇ، ئۇالرغا دەپ بېرىشنىڭ ھـاجىتى یـوق؛ چۈشـىنىپ قېلىـشى ئۈمىـد          
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ھهممىـدىن  .  بهرىبىـر چۈشـهنمهیدۇ  — تهربىیه ئـوبىكتلىرى  —قىلىنغانالر  
  ! ئوقۇپمۇ باقمایدۇ—ئېچىنىشلىقى 

، ئىسپات قىلىپ بهرگىنى    ئۆتكۈزۈپبۇ بىچارىلىكىمىزنى تهجرىبىدىن    
كېیىنكى كۈنلهردە چهتئهللهردە نهشـىر قىلىـپ تارقىتىلغـان بهزى كىتـاپالر            

ــدى ــىلهن. بول ــاچقۇچى «: مهس ــڭ ئ ــاپ  » جهننهتنى ــي ۋە سىیاســىي كىت دىنى
ــشى  ــتمه ئ  بولىـ ــىته، ئهگىـ ــىمۋوللۇق ۋاسـ ــداق سـ ــلهن ھېچقانـ ــۇلالر بىـ ۇسـ

شـۇنداق بولىـشىغا قارىمـاي      .  توغرا یېزىلغان  -ئىشلىتىلمهستىن توغرىدىن 
گهرچه . خهلقنىڭ ئىچىدىكى تارقىلىش ئهھۋالى كىشىنى ئۈمىدسىزلهندۈرىدۇ

مهملىكهت ئىچىـدىمۇ قایتـا بېـسىلغان بولـسىمۇ، بىزنىـڭ مۇشـۇ دەۋردىكـى          
ــال یېتهرلىــك ئهمهس  سىیاســىي ئىھ ــشتۇرغاندا یهنى ــا سېلى ــۇ ! تىیاجىمىزغ ب

ئهھۋال ھېچ بولمىغاندىمۇ ئازادلىققا تهشنا بىر مىللهتنىڭ پوزىتسىیىـسىگه         
  ئېچىنىشلىقى، ئهھۋالىغۇ كۆڭلىمىزگه ئایان، پۇخرالىرىمىزنىڭ. ئوخشىمایدۇ

تىـــن گهپ ســـېتىپ یۈرىـــدىغان نۇرغـــۇن “ۋەتهنپهرۋەرلىـــك”، “مۆمىنلىـــك”
ئـازادلىق  ”ھهتتـا  ! نـى چىقىرالمىغـان   “قىممهتلىـك ۋاقتلىـرى   ”رمۇ  كىشىله

ــان  ــدا ئىزدىنىۋاتقـ ــۆرەش”، “یولىـ ــان كـ ــسىمۇ  “قىلىۋاتقـ ــڭ بىرمۇنچىـ الرنىـ
ــۇغ” ــۆزىنى چۈشــۈرۈپ”لىقــى ســهۋەپلىك “ئۇل ــۇم“ئ ــۈرمىگهنلىكى مهل ــۇ ! ی ب

، “تـۆۋەن دەرىجىلىـك پـۇخرا   ”ئاغرىنىشنىڭ سهۋەبى شۇكى، ۋەتهنپهرۋەر، ئهمما  
ــهن  ــڭئخۇسۇسـ ــهرقىي   ۆزەمنىـ ــۇمهن شـ ــدا، ئومـ ــسىدىن ئېیتقانـ پوزىتسىیىـ

تۈركىستان ھهققىـدە، خىتایالرنىـڭ زۇلمـى، سىیاسـىي ئویـۇنلىرى ھهققىـدە،        
خىتایالرنى ئهیپلهیدىغان مهزمۇنالردا، خىتایالرغا ئاپهت كهلگهنلىكى ھهققىدە، 
ئۇیغۇرالر ھهققىدە مهیلى یاخشى، مهیلى یامان نېمهرسىكى بولـسا قىـزىقىش        

ھهرقانداق بىر كىتاپنى، ھهتتا یامان كىتاپنىمۇ   . ورمال ئهھۋال ھېساپلىنىدۇ  ن
چـۈنكى ھایاتتـا شـۇنداق ئاجایىـپ        . كېـرەك  كـۆرۈش ۋاقت یار بهرسىال ئوقـۇپ      

مهســىلهن، مهن شــۇنداق . ئىــشالر بــاركى، یىالننىــڭ زەھرىــدە دورا یاســىلىدۇ 
ــۇنى بىرنهرســىلهردىن ۋاق... مهزمــۇنالردىكى بىــر كىتــاپ، ژۇرنــال،  ــسام ئ ىپالن

ــارام تاپالمــایمهن  ــا مهن چۈشــهنمهیدىغان تىلــدا  . تېپىــپ ئوقــۇمىغىچه ئ ھهتت
ــدەك ۋاراقــالپ    مــۆجىزەبولــسىمۇ تاســادىپىي  ــۈز بېرىــپ ئوقــۇپ كېتىدىغان ی
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ئهگهر . كېتىمهن، لۇغهتلهر یاردىمىدە بىر ئاز بولسىمۇ چۈشىنىشكه ئۇرىنىمهن    
ېتىۋېلىپ ســاقالپ  بهك مــوھىملىقىنى ئۇقــۇپ قالــسام، بىلمىــسهممۇ ســ    

تىــل  كــۆپرەكبــالىلىرىم ماڭــا قارىغانــدا : بۇنىڭــدىن مهخــسىدىم. قــویىمهن
. بىلىدىغان بولۇپ چىقسا كهلگۈسىدە شۇالر پایدىلىنار دېگهن ساددا ئۈمىددۇر    

ھهم نهپرەتنىڭ تهخىرسىز قىستىشىنىڭ  سۆیگۈمېنىڭچه بۇ خىل پوزىتسىیه 
ــسۇلى ــۆزلىرىنىئهگهر . مهھ ــ  ئ ــى، ۋەتهن ــۇالرنىڭ  ... پهرۋەر،مىللهتچ ــۇ ش بولۇپم

ۋەكىلى دەۋاتقانالردا بۇنداق تۇیغۇ، بۇنداق ئادەت ۋە ئىنتىلىش بولمایـدىكهن،     
نـى نـاتوغرا مهخـسهتلهر ئۈچـۈن        “ماركا”ئۇالر بۇ   ! ئۇالرنىڭ دەۋاتقانلىرى ساختا  

  !قىلىش مۈمكىن ھۆكۈمپایدىلىنىش نىیىتىدە ئېسىۋالغان، دەپ 
بــولغىنىمىز “ قېیىــق”ئوقۇشــقا  (دەل شــۇنداق بــولغىنىمىز ئۈچــۈن

ــا شــۇنداق ) ئۈچــۈن ــۋالىمىز مان ــان   ! ئهھ ــۇغرا یازغ ــۇھهممهد ئىمىــن ب مهن م
نــاملىق كىتاپنىـڭ ھــازىرقى زامـان ئۇیغــۇر   » شـهرقىي تۈركىــستان تـارىخى  «

) باش تهرەپـكه تىـركهلگهن    (یېزىقى بىلهن نهشىر قىلىنغان نۇسقىسىدىكى      
تولىمــۇ  كـۆرۈپ ىزىملىكىنـى  ئۇنىـڭ نهشـىر قىلىنمىغـان ئهســهرلىرىنىڭ ت   

بىر مىللهتنىڭ داھىسى تهرىپىدىن یېزىلغان . ئهپسۇسالندىم. كۆیدىئىچىم 
ئهسهرلهر یېرىم ئهسىردىن بېرى تېخىچه نهشىر قىلىنمىسا، ئۇنىڭغـا ئهسـهر            
ئوبېكتى بولغان خهلق قىزىقمىسا، یېڭى زاماندىكى داھىالر بـۇ ئهسـهرلهرنى           

ــۇپ،  ــى یهكــ  كــۆرەشئوق ــۈن  تهجرىبىلىرىن ــشلهر ئۈچ ــى ئىزدىنى ۈنلهش، یېڭ
تهتقىقات ماتىرىیالى قىلىش خىیالىدا بولمىسا، شۇ سهۋەپتىن مهبـلهخ ھهل         

تۇرسا بۇ مىللهتنى نېمه دېگۈلۈك؟ تىـبهتلىكلهر   سۆرۈلۈپبولماي ھازىرغىچه   
 ـئارقىدا بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ كىچىك كۆپمهدەنىیهت ساپاسى جهھهتته بىزدىن 

ئهممـا ئۇیغۇرالرنىـڭ   . انىـڭ كىملىكىنـى بىلىـدۇ     چوڭ ھهممىـسى داالي الم    
ئوتتۇراھــال ســاۋاتلىقلىرىدىن سورىــسىڭىزمۇ مــۇھهممهد ئىمىــن بۇغرانىــڭ 

بــویى بىــر مىللهتنىــڭ، بىــر ئهل  ئۆمـۈر بىــر ئــادەم ! كىملىكىنـى بىلمهیــدۇ 
قىلسۇنۇ، ئهمما ئۇنىڭ خهلقـى ئـۇنى     كۆرەشخهلقىنىڭ ئىستىقبالى ئۈچۈن    

بـۇ نېمىنـى    ! ئهلـۋەتته كىتـاپ ئوقۇماسـلىقتىن     تونىمىسۇن، بـۇ نېمىـدىن؟      
  !چۈشهندۈرىدۇ؟ بىزنىڭ نهقهدەر یارىماسلىقىمىزنى چۈشهندۈرىدۇ
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خۇددى نامرات یېزا بازىرىدا كهیگهن چاپان، كونـا تامبـال، ئۇتتاڭلىغـان            
دېگهنـدەك نهرسـىلهرگه خېرىـدار بولغانـدەك، خهلـق          ... ئۆتۈك، ھېجىر تـاۋاق،   

ىیـادە تـۆۋەن بولغاچقـا بىـر ئۇچـۇم ســاراڭالرنىڭ      نـادان، مهدەنىـیهت ساپاسـى ز   
 -ئهقىل قوبۇل قىلغۇسىز بىمهنه گهپلىرى، الپلىرى، یالغانچىلىقلىرى باش        

ئــاخىرى رەپ یېمهیــدىغان، زىــددىیهتكه تولغــان، ئۆزىنىــڭ قــۇیرىقىنى ئــۆزى  
ــا      ــازار تاپماقت ــدە ب ــق ئىچى ــادان خهل ــۇ ن ــسىمۇ ب ــدا بول ــدىغان ھال ئهگهر ! تاالی

ئۇنى پهقهت كادىر بولىدىغانالرنىڭ ئىشى،     (شقا ئامراق بولسا  خهلقىمىز ئوقۇ 
بىر شهرت، دەپ قارایدىغان  زۆرۈردەپ قارىمایدىغان، ئادەملىك سۈپهت ئۈچۈنمۇ 

، تهبىئىیكى، ئـاۋات شـهھهرلهر، ئىقتىـسادى گـۈللهنگهن جـایالردا كونـا            )بولسا
چۇۋۇلـۇپ  چاپان، ئهسكى ئۆتۈكلهرگه خېرىدار بولمىغانـدەك، ئۇالرنىـڭ مېـزى     

ئۇلۇغـۋار  ”قىلىنىۋاتقـان  “ كهشـپ ”تۇرغان، جان بېقىش ئىھتىیاجى ئۈچۈنال    
  .لىرى بازار تاپالمىغان بوالتتى“قۇرۇق گهپ

كىتاپ ئوقۇش تهس كهلگهن بولسا دەپ، كىتاپنى ئۈنئالغۇ لېنتىـسىغا      
 تهبلىغلهرنى لېنتىغا ئېلىپ تارقاتقاندىكى ئهھۋالمۇ ئانچه       -ئوقۇپ، تهشۋىق 

بولـسىمۇ ئـاڭالش یېتهرلىـك       كـۆپ تارقىلىش سانى   . ئهمهس ەككۆڭۈلدىكىد
ــدى  ــانلىقى بىلىنــــ ــۇمكى، . بولمىغــــ ــك ”مهلــــ ــودا ۋەتهنپهرۋەرلىــــ “ مــــ

ئۈچۈن لېنتىالرنى ئالغـان    “ قاتاردىن قالماسلىق ” كۆرەخۇسۇسىیىتىمىزگه  
ــاڭالپ ھېچنېمىنـــى     ــرال ئـ ــاكى بىـ ــاي تاشـــالپ قویـــۇش یـ بىـــلهن، ئاڭلىمـ

اي دېمهستىن تاشالپ قویۇش ئومۇمىیۈزلـۈك  چۈشهنمىسىمۇ قایتا ئاڭالپ باق  
یــا كىتــاپ ئوقۇمایــدىغان، یــا نۇتــۇق لېنتىلىرىنــى      . ئىكهنلىكــى مهلــۇم 

ئاڭلىمایدىغان بۇنداق بىر خهلقنى تهربىیىلهشنىڭ یهنه قانداق ئىمكانلىرى 
قالدى؟ ئهگهر مۇشۇ كۈنـدە بىرسـى مهسـئۇد سـهبىرىدىن سـورىغان سـوئالنى              

ئالىمالر قاچـانكى ئىـدىئولوگىیىنى سـۇیۇقلۇققا    ”: مهندىن سورىسا، ئۇنىڭغا 
دەپ جـاۋاپ  “ ئایالندۇرۇشنى كهشپ قىلسا، ئۇیغۇرالر شـۇ چاغـدا ئـازاد بولىـدۇ          

ئۇنــداق بولــسىدى، بىــز ئىــدىیه ســۇیۇقلۇقىنى ئوكــۇل قىلىــپ  . بېرەرىــدىم
  !ھهربىر شهرقىي تۈركىستانلىقنىڭ مېڭسىگه سالساقال بوالتتى

  .تیىلى، نۇیابىر، تاشكهن- 1998
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  بىز دەۋا قىلىشنى بىلهمدۇق ـ یوق؟
 
  

ــتۇرالمایدىغاندەك    ــشنىمۇ قامالشـ ــهھنىدە دەۋا قىلىـ ــارا سـ ــز خهلقئـ بىـ
ــز ــا  . قىلىمى ــۇ گهپ ئاڭلىماقق ــدەك ”ب ــۇش ئۇرغان ــا م ــدىغان “ قۇالقق ئاڭلىنى

. لېكىن، ھهقىقهت ھهمىشه شېرىنلىك ئىچىدە ئۇچرىمایـدۇ      . یېقىمسىز گهپ 
ــاتلىق نهرســىلهرنىڭ ھهممىــسىال   ــاچچىق  ت ــدەك، ئ ــدىلىق بولىۋەرمىگهن پای

 كۆپۈنچىسىشىپابهخش دورىالرنىڭ   . نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىمۇ زەھهر ئهمهس   
  .بولىدۇ“ ئاچچىق”ھالالردا  كۆپدېمهك، ھهقىقهتمۇ . ئاچچىق بولىدۇ

ــازلىقى،    ــشلىرىمنىڭ ئـــ ــڭ ئوقۇمـــــۇش ۋە ئۇقمىـــ بهلكىـــــم مېنىـــ
ــالته پهم ھهم ھهقنــى كــ   ــۇپ بىلىمــسىزلىكىمنىڭ ســهۋەبىدىن ك ۆرمهس بول

قالغىنىممۇ قانداق، بىلمهیمهن، ئىشقىلىپ بىزنىڭ دەۋا ئىـشلىرىمىزنىڭ         
لىـق مهۋجـۇتتهك ھىـس      “داشـقایناق ”ئېلىپ بېرىلىشىدا قانـداقتۇر غهلىـته       

ۋاھالهنكى دۆلهتلهر ئـارا سىیاسـهت،    . قىلىۋاتقىنىمىز دۆلهت داۋاسى  . قىلىمهن
نازۇكلۇق شۇ دەرىجىـدىكى،  دىپلوماتىیه، شۇنىڭدەك باشقا مۇناسىۋەتلهردىكى   

ــر ســۆز، ئهســلى ئىشلىتىــشكه     ــدىغان بى مهنىــسى ئاساســهن ئوخــشاپ كېتى
تېگىشلىك سۆزنىڭ ئورنىغا ئالمىشىپ قالسىمۇ یـول قویۇلمایـدۇ یـاكى شـۇ       

بۇ ھهقته تارىختىن ئاز ــ تـوال  . تۈپهیلى مۇناسىۋەتلهر بۇزىلىدۇ “ مهنىداش سۆز ”
ئىككىنچـى دۇنیـا ئۇرىـشىدا      . ایمىزمىسالالر كهلتۈرۈشنى ئـارتۇق ھېـساپلىم     

گېرمانىیىگه  ھۆكۈمىتىفىرانسىیه مهغلۇپ بولغان، ئۇرۇش دەۋرىدىكى ۋىشى 
 -تهسـلىم بولغــان بولــۇپ، پهقهت گېنېــرال دې گـول بىــر قىــسىم كومانــدىر   

 كۆرەشنىئهسكهرلىرى بىلهن ئهنگىلىیىگه قېچىپ بېرىپ، فاشىزمغا قارشى  
ــدى ــول ۋە . داۋام قىلدۇرغانى ــدىكى ئهھــۋالى    دې گ ــۇ چاغ تهرەپــدارلىرىنىڭ ش

ئادەملىرىمىزگه ئوخـشاپ   “ قىلىۋاتقان كۆرەش”بىزنىڭ باشقا ئهللهردە تۇرۇپ     
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ــۆز ۋە ھهركهتلىرىـــدىن مىـــسالالر  . كېتىـــدۇ شـــۇڭا تۆۋەنـــدە دې گولنىـــڭ سـ
  :كهلتۈرىمىز

ــپ    ــا تهكلىـ ــۈچ تهرەپ یىغىنىغـ ــسىیه ئـ ــیه، فىرانـ ــا، ئهنگىلىـ ئامېرىكـ
ــۋون  ــان پىلىـ ــامېرىكىلىقالر ۋەكىللىـــك   )سىیىلىكفىرانـــ(قىلىنغـ ــا ئـ غـ

ســـــاالھىیىتى بهرمهي، پهقهت مۇتىخهسىـــــسلىك ســـــاالھىیىتى بىـــــلهن    
سـۈپىتىدە   ھۆكـۈمهت ئـۇالر فىرانـسىیىنى     (قاتناشتۇرىدىغانلىقىنى ئېیتقـان    

ــاراۋەر كــۆرمىگهن ئــۆزلىرىگه گهرچه بــۇ یىغىنغــا قاتنىــشىش دې گولنىــڭ  ). ب
اھــایىتى مــوھىم ھهل قىلغــۇچ  كــومىتېتى ئۈچــۈن ن“ ئهركىــن فىرانــسىیه”

ئهھمىــیهتكه ئىــگه بولــسىمۇ، دې گــول بــۇ یىغىنغــا قاتناشماســلىقنى تــوغرا  
  ).ساالھىیهت ئاتالغۇسى تۈپهیلىدىن(تاپتى

 ھۆكۈمىتىنىفىرانسىیه خهلقى ئۆز ”ئىزچىل تۈردە  ھۆكۈمىتىئامېرىكا 
 ئهمهلىیهتتىكى«سایالپ چىقىشتىن بۇرۇن، فىرانسىیه مىللىي كومىتېتىنى 

. دېگهن قاراشتا چىڭ تۇردى“ دەپ تونۇش كېرەك »خهلق ئىشلىرى دائىرلىرى
دەپ  ھۆكـۈمىتى یهنى، دې گولنىـڭ كـومىتېتىنى فىرانـسىیىنىڭ ۋاقتلىـق           

  .ئېتىراپ قىلماسلىق مهیدانىدا تۇرغان
گېنېــرال، ”: غهلىبىنـى تهبرىكلهۋاتقــان بىــر زالـدا كىــشىلهر دې گولغــا  

ىلىق كۆرسىتىش ھهركىتى كـومىتېتى ۋە     قاراڭ، پۈتۈن مهملىكهتتىكى قارش   
بىز سىزنىڭ .  پارىژ ئازادلىق كومىتېتى سىزنىڭ ئهتراپىڭىزغا ئىتتىپاقالشتى

بۇ یهرگه یىغىلغان خهلق ئاممىـسى ئالدىـدا تهنـتهنه بىـلهن جۇمھۇرىیهتنىـڭ       
: دېگهنــدە، دې گـــول “ قۇرۇلغــانلىقىنى جاكـــاالپ بېرىــشىڭىزنى ســـورایمىز  

ــل مهۋجــ  ” ــۇرىیهت ئىزچى ــدى، جۇمھ ــۇپ كهل ــڭ ... ۇت بول مهن جۇمھۇرىیهتنى
رەئىـسى تۇرسـام، نــېمه ئۈچـۈن یهنه جۇمھۇرىیهتنىــڭ قۇرۇلغـانلىقىنى ئــېالن     

دې گول بۇ یهردە جۇمھۇرىیهت ئىزچىل مهۋجۇت دېگىنىدە . دېگهن“ قىلىمهن؟
ــىلىق    ” ــدا، قارشـ ــي روھىـ ــسۇز مىللىـ ــوق، فىرانـ ــولغىنى یـ ــۇپ بـ ــۇ مهغلـ ئـ

“ ۇت ئىدى، مهن مانا شۇالرنىڭ ۋەكىلىغـۇ؟   قهلبىدە مهۋج  كۆرسهتكۈچىلهرنىڭ
ئهگهر ئۇ ئىش ئوخشایدۇ دەپ، جۇمھۇرىیهت قۇرۇلغانلىقىنى    . دېمهكچى بولىدۇ 
بىـــر مهزگىلـــدە فىرانـــسىیىنىڭ مهۋجۇتلـــۇقتىن   ئـــۆتكهنئـــېالن قىلـــسا، 
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شــهرقىي تۈركىــستان . (قالغــانلىقىنى ئېتىــراپ قىلغــانلىق بولــۇپ قــاالتتى
ككى قېتىم شۇ نام بىلهن دۇنیاغا جاكاالنغان، شۇ دېگهن بىر دۆلهت تارىختا ئى    

ــسىمۇ،      ــشانى بول ــڭ نى ــڭ داۋایىمىزنى ــۈرۈش بىزنى ــلىگه كهلت ــى ئهس دۆلهتن
بىرلىرى تارىختا بولۇپ باقمىغان یېڭى بىر دۆلهتنى قۇرماقچى بولۇش بىلهن،        
دۈشمهننىڭ رەددىیىسى ئۈچۈن یامپاشقا چىقىپ بېرىدۇ، یهنه بىرلىرى بۇنداق 

ىڭ بولغانلىقىغا، بۇ دۆلهتنىڭ ھهقىقهتهنمـۇ خىتـایالر تهرىپىـدىن          بىر دۆلهتن 
بېسىۋېلىنغانلىقىغا تازا ئىشىنهلمهیۋاتقاندەك خىتایالر قویغـان ھاقارەتلىـك        

  ).ئىسىمنى تىلغا ئېلىشتىن ئۇیالمایدۇ
 ھهركهتلىرىنىمۇ ئـۆزىمىزنىڭكى بىـلهن      -دې گولنىڭ تۆۋەندىكى ئىش   

  :كۆرەیلىسېلىشتۇرۇپ 
نگىلىیىـدە پاناھلىنىـپ تۇرىۋېتىپمـۇ، دۆلهتنىـڭ ئــابرویى،      دې گـول ئه 

مىللهتنىڭ ئىستىقبالىغا مۇناسىۋەتلىك پىرىنسىپال مهسىلىلهردە، شۇنداقال 
ــتا ئــــۆزىگه بهلگىلىــــگهن پىرىنــــسىپ، ئىــــستراتېگىیه      ۋەتهن قۇتقۇزۇشــ

بىــــلهن زادىــــال  ھۆكــــۈمهتلىرىمهســــىلىلىرىدە ئهنگىلىــــیه ۋە ئامېرىكــــا 
ــسهلهشمىگهن ــۈپهیلى   . مۇرەســـ ــسى تـــ ــل پوزىتسىیىـــ ــۇ خىـــ ــڭ بـــ ئۇنىـــ

ئهنگىلىیىلىكلهرنىــڭ رەنجىــپ قېلىــشىدىن ئهنــسىرىگهن ئىــشداشلىرىغا   
بىزنىڭ ئۇلۇغلىقىمىز ۋە كۈچىمىز فىرانسىیىنىڭ ھوقۇق ”: شۇنداق دېگهن

بىـز تـاكى رىـیىن    . مهسىلىسىدە قىلچىمۇ یول قویماسلىقىدا نامایان بولىـدۇ     
غانغا قهدەر ئهنه شۇنداق مۇرەسسهسىزلىك دەریاسىدىكى دۆلهت چېگرىسىغا بار

  . “روھىغا مۇھتاجمىز
ــدىغان    ئهمــدى بىزنىــڭ بهزى دۆلهتلهردىكــى تهشــكىالتلىرىمىزغا قارای
بولساق، ئۇالر شۇ دۆلهت تاشقى سىیاسىتىنىڭ قورچىقى ۋە ئىجراچىسى بولۇپ 

: ۇدەپ قاراید  زۆرۈرىیهتتېخىمۇ سهت بولغىنى ئۇالر بۇنى موھىم ھهمدە . قالغان
تۈركىیه جۇمھۇرىیىتى دۆلىتىنىڭ بۈیـۈك بىـر كـۈچ بولغـان خىتـاي خهلـق              ”

ــۇپ     ــاكى یوشــۇرۇن دۈشــمهنلىكىگه نىــشان بول جۇمھۇرىیىتىنىــڭ ئاشــكارە ی
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 بۇ بىزنىڭ چهتئهلدىكى  ①“...قېلىشى ئارزۇ قىلىنماسلىقى كېرەك، ئهلۋەتته    
بىزنىڭ كۆرۈنۈپ تۇرۇپتىكى . ئادەملىرىمىزدىن بىرسىنىڭ سۆزى“ كاتتا”ئهڭ 

دەۋا ھهركهتلىرىمىزنىــڭ بېــشىدا بولغــانالر ئــۆزى ۋەكىللىــك قىلىۋاتقــان      
دۆلهتنىـــڭ “ نـــان بېرىۋاتقـــان”ئىـــشنىڭ مهخـــسهت پىرىنـــسىپىغا ئهمهس، 

بۇنداق بىـر داۋانىـڭ ئىـستىقبالى بولىـشى         . مهیدان تۇتىدۇ  كۆرەمهنپهئهتىگه  
  مۈمكىنمۇ؟

 یىلـى یـانۋاردا   -1943) ئامېرىكـا، ئهنگىلىـیه  ( روزۋېلت بىلهن چېرچىل 
ــشىنى( ــانۇنىي  ②ۋى ــسىیىنىڭ ق ــۈمىتى فىران ــىۋەت   ھۆك ــۇپ مۇناس دەپ تون

كـــومىتېتىنى ئېتىـــراپ “ ئهركىـــن فىرانــسىیه ”قىلىۋاتقــان، دې گولنىـــڭ  
فىرانسىیىلىكنىڭ دې گول  كۆپچىلىك، زور ھۆكۈمىتىقىلمایۋاتقان ئامېرىكا 

تهرەپ قىلىـش   تهرەپته ئىكهنلىكى، دې گولسىز فىرانـسىیه ئىـشلىرىنى بىـر           
دې گــول بىــلهن   ) مــۈمكىن ئهمهســلىكىنى تونــۇپ یهتكهنــدىن كېیىنمــۇ    

. نى بىرلهشتۈرۈشنى مهخسهت قىلغـان ئۇچرىـشىش ئورۇنالشـتۇرغان        ③گرائۇد
قېــتىم  كــۆپگهرچه دې گــول ئۆزىمــۇ گىرائــۇد بىــلهن ســۆھبهت ئۆتكۈزۈشــنى 

زلىـك  ئىزدىنىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، بۇ قېتىمقى ئامېرىكىلىقالرنىڭ غهرە     
ــا یوللىغــان  . رىیاســهتچىلىكىدىكى ئۇچرىشىــشنى رەت قىلغــان  ئــۇ گىرائۇدق

شۇنىـسى ئېـسىڭىزدە بولـسۇنكى، مهن    ”: تېلېگراممىـسىدا شـۇنداق دېـگهن   
ھېلىھهم سىز بىلهن سۆھبهتلىشىشكه تهییار، لېكىن، بۇ سۆھبهت فىرانسىیه 

باشقىالرنىڭ ئۇ “  ... زېمىنىدا، فىرانسىیىلىكلهر ئارىسىدا ئۆتكۈزۈلىشى كېرەك
  .قورچىقى بولۇپ قېلىشنى خاھلىمىغىنى ئۈچۈنال ئهنه شۇنداق قىلغان

                                            
 ســانى، شــهرقىي تۈركىــستان  -1\2000تــۈركچه نهشــرى، “ شــهرقىي تۈركىــستان ئــاۋازى ”①

ــزا     ــۇھهممهد رىـ ــلىقى مـ ــلىقى، مىللـــى مهركهزنىـــڭ باشـ ــیهت مهركىـــزى باشـ فونـــدى ۋە مهدەنىـ
  .  ئا—ىدىن “كىرىش سۆز”بېكىننىڭ 

ــشى«، ئۇیغۇرچىغــا Vichly دۇنیــا ئۇرۇشــى دەۋرىــدىكى ھۆكــۈمىتى  -2فىرانــسىیهنىڭ  ② » ۋى
  .پ تهرجىمه قىلىنغاندە

ئۇنىڭــــدا .  فىرانــــسىیه ۋىــــشى ھإكۈمىتىــــدە ۋەزىــــپه ئــــۆتىگهن گېنېــــرال— گىرائــــۇد ③
  .  ئا—ۋىشىپهرەستلهردىن پهرقلىق تاجاۋۇزچىلىققا قارشى ئىدىیه بار ئىدى 
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روزۋېلــــت ئــــۆزى قولالیــــدىغان گىرائــــۇدنى فىرانــــسىیه قوراللىــــق  
ھهممىـدىن ئۈسـتۈن    ”قىسىملىرىنىڭ باش قومانـدانى قىلىـپ تهیىـنلهش،         

دېمهكچى بولغىنى، دې (قا ئۇچراتماسلىق “تۇرىدىغان سىیاسىي كونتروللۇق
كومىتېتىنىڭ ئهمهس، ئامېرىكىنىڭ بىۋاسىته “ ئهركىن فىرانسىیه”لنىڭ گو

نى قهتئىي تهلهپ قىلىپ، ئىزىنخائۇئېرغـا بـۇ   )رەھبهرلىكىنى قوبۇل قىلىشى  
... ”ئامېرىكىلىقالرنىــڭ . ھهقــته دې گــول بىــلهن سۆزلىشىــشنى تاپــشۇرغان

سىم دېـگهن تهھـدىتلهر بىـلهن بېـ    “ بولمىسا ھهربىي تهمىناتنى توختـۇتىمىز    
ئېسىڭىزدە ... ”: ئىشلىتىشىگه قارىتا دې گول ئىزىنخائۇئېرغا شۇنداق دەیدۇ      

 -بارمىكىن، بىرىنچى دۇنیا ئۇرۇشى مهزگىلىدە نۇرغۇنلىغان دۆلهتلهرنى قورال  
یاراق بىلهن تهمىنلهش جهھهتته فىرانسىیىمۇ بۈگۈنكى ئامېرىكىغا ئوخشاش  

ــا بېلىگىـــیه بىـــلهن بىـــز فىرانـــسىیىلىكلهر ئهینـــى ۋاقت. رول ئوینىغـــان تـ
 كـۆپلىگهن سېربىیىنى پۈتۈنلهي قورالالندۇرغان، رۇسىیه بىلهن رۇمـۇنىیىنى         

 دورا بىلهن تهمىنلىگهن، ئاخىرىدا یهنه بىز ئـارمىیهڭالرنى     - یاراق، ئوق  -قورال
بىرىنچــى دۇنیــا ئۇرىــشىدا ســىلهر . ئهشــیاالر بىــلهن تهمىنلىــدۇق كــۆپلىگهن

بىزنىـڭ زەمبىرىكىمىـز، سـىلهر ئولتۇرغـان       ئامېرىكىلىقالر ئاتقان زەمبىرەك    
ئۇرۇش ماشىنىلىرى بىزنىـڭ ئـۇرۇش ماشـىنىلىرىمىز، ئـایروپالنمۇ بىزنىـڭ             

لـــېكىن، بىـــز بېلىگىـــیه، ســـېربىیه، رۇســـىیه ۋە     . ئـــایروپالنىمىز ئىـــدى 
رۇمۇنىیىلهرگه، ھهتتا ئامېرىكىغا پاالنىنى قوماندانلىققا تهیىنلهپ بېرىڭالر ۋە 

ــۈزۈم  ــىي تـ ــۇم سىیاسـ ــۇپ   مهلـ ــگهن تهلهپنـــى قویـ ــرىڭالر، دېـ  ئورنىتىـــپ بېـ
  .“...باقتۇقمۇ؟

ــكىللىگهن ئـــازادلىق      ــول تهشـ ــلهن دې گـ ــاھىللىق بىـ ــت جـ روزۋېلـ
كومىتېتىنىــڭ فىرانــسىیه جۇمھــۇرىیىتىگه ۋەكىللىــك قىلىــدىغانلىقىنى  

ئىتتىپاقداش ئارمىیهنىڭ قانداق پىكـرى  ... ”: ئېتىراپ قىلمىغاندا، دې گول   
› ھۆكـۈمىتى جۇمھـۇرىیهت  ‹ر، ئازادلىق كـومىتېتىمىز   بولىشىدىن قهتئىینهزە 

ئهممـا بىزنىـڭ داھىلىرىمىـز تـۇرۇپال        . دېگهن“ دېگهن نامىنى قوللىنىۋېرىدۇ  
مېنىڭ بـۇ یهردە  (خىتایالر قویۇپ بهرگهن ھاقارەتلىك نامنى تهن ئېلىپ قوپسا 

ــدى   ــالغىممۇ كهلمى ــا ئ ــۇنى تىلغ ــدۇ )ئ ــدىن گهپ ئاچى ــۇرۇپال ئاپتونومىیى . ، ت
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پاالنچىكامغا دەرت  ”: ىزنىڭ نامىنى ئاتاشتىن باش تارتقۇچىالر بولسا     ۋەتىنىم
دېدى؛ پوكۇنچىكام،  › تۈركمهنىستانمۇ؟‹ئېیتقىلى بارساق، بىزنى تونىمىدى،     

ــمهي،  ــستانمۇ؟ ‹بىلهل ــستاندىكى تۈركى ــدى،› قازاقى ــا  “ ...دې ــدەك تىلغ دېگهن
ت نـامىنى  ئېلىشتىن ئادەم نومۇس قىلغۇدەك باھانىالر بىلهن، رەسـمىي دۆله     

ــتىن بــاش تارتىــپ، خىتایالرنىــڭ دېپىغــا ئۇســۇل ئوینىماقتــا یــاكى         ئاتاش
  !  توغرا دۈشمهننىڭ شۇم پىالنىنى ئىجرا قىلماقتا-توغرىدىن

نــى ھــېچ بولمىــسا   »شــهرقىي تۈركىــستان «بــۇ ئهســىرنىڭ بېــشىدا   
تــارىخچىالر، شهرقــشۇناسالر، تۈركلــوگالر بىلىــدىغان زامانــدا خىتــایالر قویــۇپ  

ــایالرنىڭمۇ     بهرگهن  ــا خىت ــدى، ھهتت ــوق ئى ــدىغانالر ی ــامنى بىلى ــك ن لهنهتلى
خىتـایالر  . گورۇھى ئىچىدىكى مۇناسىۋەتلىك كىـشىلهرال بىلهتتـى       ھۆكۈمران

مانا شۇنداق بىر ئاتالغۇنى مىللهتچىسى بولـسۇن، دېموكراتچىـسى بولـسۇن،           
كوممۇنىستى بولسۇن ئىزچىل قوللۇنۇپ، بۈگۈنكى كۈندە دۇنیاغـا ئاشـۇنداق       

ھهتتــا دىپلوماتىیىــدە ناھــایىتى چــوڭ بىــر  . تونــۇتتى ۋە ئېتىــراپ قىلــدۇردى
شــهرقىي  ”مهســىله ســۈپىتىدە بهزى دۆلهتلهردىــن مۇشــۇ نــامنى ئاتاشــنى،       

مۇشۇ تهلىپىنىڭ ئورۇندىلىشى . دېمهسلىكنى تهلهپ قىلىۋاتىدۇ“ تۈركىستان
للىــق مانــا بــۇ ئىزچى. بهرمهكــته“ یــاردەم”بهدىلىــگه شــۇ دۆلهتــلهرگه نۇرغــۇن 

مۇقهررەر نهتىجىگه ئېرىشىپ، ئهمدىلىكته بۇ لهنهتلىـك نـامنى بىلىـدىغانالر          
بىزنىڭ تۇتامسىزلىقىمىز، پاالنچىكامنىڭ . كۆپهیمهكتهیاكى تهن ئالىدىغانالر 

یارىــشا نـام ئۆزگهرتىــپ تۇرىــشىمىز یــاكى   كــۆڭلىگهرایىغـا، پوكۇنچىكامنىــڭ  
ىـسىم قویـۇش جاپاسـىغا    ھهربىر كۆز قاراش ئىگىـسى، ھهر گـورۇھ یېڭىـدىن ئ         

قالغاچقا ۋەتىنىمىزنى ئۆزنامى بىلهن تونۇتۇش توسالغۇغا دۇچ كېلىپ، تارىختا 
بــــار بولغــــان، خېلــــى نۇرغــــۇن ئــــادەم بىلىــــدىغان نــــامنى بارغانــــسېرى  

مهلـۇم جهھهتـتىن   (خىتایالر ئاشۇنداق بىـر ئىـسىمدا       ! خىرەلهشتۈرمهكتىمىز
ــدا  ــۆزلىرىگهئالغانـ ــى   ئـ ــان، یهنـ ــانلىق بولغـ ــسىنى زىیـ ــتهملىكه مهنىـ مۇسـ

ــسىمدا  ــر ئى ــدىغان بى ــنى    ) ئاڭلىتى ــسىم قویۇش ــېڭىالپ ئى ــدۇ، ی ــڭ تۇرى چى
ــدا   . ئویالشــمایدۇ ــۇرىمىز؟ بۇنىڭ ــېڭىالپ ت ــز نېمىــشكه ی ــهیتان”بى ــڭ “ش نى

  ۋەسۋەسىسى بارمۇ ـ قانداق؟ 
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بــۇ یهرگه مۇناســىۋەتلىك بولغاچقــا قىــستۇرۇپ ئۆتــۈپ كېــتهي، جىیــاڭ  
لهپچىقارغۇچى دۆلهتـلهر یىغىنىغـا بارغانـدا      زېمىن ئهرەبىستانغا نېفىـت ئىـش     

ــى   “ مهملىكىتىنىــڭ” نېفىتلىكلىرىنــى تونۇشــتۇرۇپ كېلىــپ ۋەتىنىمىزن
شـهرقىي  ”قویغان نام بىلهن تىلغـا ئالغـان، تهرجىمـان بـۇ ئاتـالغۇنى            ئۆزلىرى

جىیاڭ ئهرەپچىدىن ھېچنېمه بىلمىسىمۇ، . دەپ تهرجىمه قىلغان“ تۈركىستان
“ شـــهرقىي تۈركىـــستان”قورقۇدىغـــان  ئۆلگىـــدەك ئـــۆزلىرىســـۆز ئارىـــسىدا 

ــپ      ــیه بېرى ــال رەددى ــاي، دەرھ ــداپ تۇرالم ــپ، چى ــۇپ قېلى : ئاتالغۇســىنى تون
سـىلهر  ”: تهرجىمـان . دېـگهن “ تۈركىستان دەیدىغان بىـر یهر یـوق   ”جوڭگۇدا  ”

نېمه دەپ ئاتىۋالساڭالر ئۆزەڭالرنىڭ ئىشى، ئهمما بىزنىڭ بىلىدىغىنىمىز ئۇ     
ھهتتا بۇ دىپلوماتىیىدە ھېچ كۆرۈلمىگهن . پ جاۋاپ بهرگهندە“ یهر تۈركىستان

ئهمما، .  تهرتىپسىز تالىشىش تېلىۋېزوردا نهخ مهیداندىن ئهینهن كۆرسىتىلگهن
ــڭ    ــان ”خىتایالرنىـــ ــۇزىنى یهپ قالغـــ ــى”بهزى “ تـــ ــالمىش “داھـــ الر ئاتـــ

 قهدەم -سىیاسىیونلۇق گۇمپىسىنى جارى قىلىپ، خىتایالر بىـلهن قهدەممـۇ       
شنى ئوتتۇرىغــا قویــۇپ، خهلقنىــڭ ۋەكىلــى ســاالھىیىتى بىــلهن  سودىلىشىــ

قـارا  ”ناملىق كىتاپتا مانا شۇنداق بهزى     “ ئهینهك”. توختامالرغا قول قویماقتا  
الرنىــڭ خهلقىمىزنىـڭ تـارىخىي پۇرسـهتلىرىنى كــۈلگه     “ ①نۇرلـۇق چىـراق  

ــدىغانلىقى تىلغــــا ئېلىنغانىــــدى   بىزنىــــڭ بىرمــــۇنچه  .  ئایالندۇرىۋېتىــ
ئىــسىم یهڭگۈشلىــشى بىــلهن “ مىللهتــكه كۆیىنىــپ”ۇقالرنىڭ ئۇقۇمۇشــل

یوقۇرىــدىكى سىیاســىیونالرنىڭ ئىزچىللىقىغــا سېلىــشتۇرۇپ كۆرســهكال     
ئهمما بـۇ ئـاددىیال كـۆز قـاراش مهسىلىـسى بولىـشى             . نادانلىقىمىز بىلىنىدۇ 

ــا —“ ئۇیغۇرىـــستان”یېڭىـــدىن قویىۋېلىۋاتقـــان ! ناتـــایىن  خىتـــایالر بازارغـ
... ” پۈتۈن دۇنیاغا شۇ بویىچه ئادەتلهنـدۈرمهكنى قهسـتلهۋاتقان       سېلىۋاتقان ۋە 

دېـگهن رەزىـل مالنىـڭ خهلقئـارا داۋاالردا قوللىنىـشقا           “ ئۇیغۇر ئاپتونوم رایونى  
بـۇ  ! مۇۋاپىقالشتۇرۇپ بېرىلگهن ۋارىیانتى، شۇنىڭ یىلىمان شـهكلى، خـاالس        

                                            
سىیاســىدىكى قــارا  ”نــاملىق كىتــاپتىكى  “ ئهیــنهك”ھهققىــدە “ قــارا نۇرلــۇق چىــراق   ①

  . ئا—لىگه قارالسۇن ناملىق ماقا“ نۇرلۇق چىراق
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شـهرقىي  ”تهدىرىجىي كۆندۈرۈشنىڭ بىرىنچى قهدىمى بولـۇپ، ئالـدى بىـلهن         
 خىتــایالر ئۈچـۈن قورقۇنۇچلــۇق بولغـان نامــدىن   —دېــگهن بـۇ  “ تۈركىـستان 

یىراقالشتۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلسا، باشقىسى بىر پهشۋاغىمۇ یارىمایدىغانلىقى       
خىتاي سىیاسهت تهتقىقاتچىلىرى تهرىپىدىن مۇقىمالشتۇرۇلغان ۋە جاسۇسالر 

  . ۋاسىتىسى بىلهن بازارغا چىقىرىلغاندۇر
ىمىزدە تۇتىشىمىز كېرەككى، خىتـایالر ئۇزۇنـدىن بېـرى بـۇ         شۇنى ئېس 

ئىــسىمنى ئىنكــار قىلىــش یۈزىــسىدىن نۇرغــۇن ئــادەم كــۈچى، مــاددىي كــۈچ  
شهرقىي تۈركىستان سىیاسىي ئاتالغۇمۇ ”: ئىشلهتتى، ھهمىشه تهشۋىقاتلىرىدا

دېگهن “  !...ئهمهس، تارىخىي ئاتالغۇمۇ ئهمهس، جۇغراپىیىۋىي ئاتالغۇمۇ ئهمهس
بىزمۇ خۇددى شۇنداق تونۇمدۇق؟ بۇ ھـۆل خىـشقا خېلـى           . پنى تهكرارالیدۇ گه

تېخىمــۇ ئهپــسۇسلىنارلىقى، ! نۇرغــۇن كىــشىلىرىمىز ئاڭــسىز دەســسىمهكته
ــۆزلىرىنىتېخىمــۇ مهســخىرىلىكى شــۇكى،   ــۇ ) خىجىــل بولماســتىن ( ئ مۇش

مىللهتنىـڭ ۋەكىلــى دەپ تونۇیــدىغان ئاتـالمىش رەھبهرلهرنىــڭ قىلچىلىــك   
اۋادى، دىپلومـاتىیه چۈشهنچىـسى بولمىغاچقـا، خىتـایالر بىـلهن           سىیاسىي سـ  

ھاقارەتلىـــــك، تهڭ ھوقۇقـــــسىز شـــــهرتنامىالرغا قـــــول قویـــــۇش بىـــــلهن 
ــدىغان     ــى بىلمهی ــى، ئىززىتىن ــسىزلىقىنى، دۆتلىكىن ــسىزلىقىنى، ئاڭ ساۋات

ئۇالردا ئازراق ئىززەت تۇیغۇسى بولىـدىغان    : پهسكهشلىكىنى ئىپادىلهشمهكته 
خاتــا كهپ قــاپتۇ، ئادرېــسىدىن ”ر ئۇالرغــا ئهۋەتــكهن خهتلهرنــى بولــسا خىتــایال

چـۈنكى  . دەپ قـایتۇرىۋەتكهن بـوالتتى    “ قارىغاندا بىـزگه كهلـگهن خهت ئهمهس      
شهرقىي ”،  “شهرقىي تۈركىستان مىللىي قۇرۇلتىیى   ”: ئۇالرنىڭ ۋىۋىسكىسى 

سا دېگهندەكلهر؛ خىتایالر ئهۋەتكهن خهتلهرنىـڭ ئادرېـسىدا بولـ      “ ...تۈركىستان
یـاكى باشـقا سـۆز    “ ئۇیغـۇر ”دېگهن گهپ یوق، ئورنىغـا   “ شهرقىي تۈركىستان ”

ئـۆز ئـۆزىنى قهدىـرلهش تۇیغۇسـى، ئىـززەت تۇیغۇسـى            . یهڭگۈشلهنگهن بولىدۇ 
ــورنى ! ئــۆلگهن بــۇ ئــادەملهر مانــا شــۇنداق ھاقــارەتنىمۇ قوبــۇل قىلىۋېرىــدۇ   ئ

ىـلهن بىـرگه   كهلگهندە بۇ مهسىله ھهققىدە باشقا سېلىشتۇرمىالنى بېـرىش ب        
  :     تهپسىلىراق پىكرىمنى ئوتتۇرىغا قویۇشنى ئارتۇق كۆرمهیمهن

یېقىندا قىبرىس مهسىلىسىگه ئامېرىكا ۋە یاۋروپا بىرلىكى ئارىلىشىپ 
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كېسىل ھهل قىلماقچى بولۇشقىنىدا ئىككـى تهرەپنـى    -بۇ مهسىلىنى ئۈزۈل 
ا گىركالر كېلىشتۈرۈش ئۈچۈن ئورۇنالشتۇرۇلغان ئامېرىكىدىكى ئۇچرىشىشق  

“ ...ھۆرمهتلىـك جۇمھـۇر باشـقان     ”قولىدىكى جهنۇبىي قىبرىسنىڭ باشـقانى      
دەپ تهكلىپ قىلىنغان؛ تۈركلهر قولىدىكى شىمالىي قىبرىـسنىڭ باشـقانى      

بۇ ئىككى خىل ئاتاقتـا     . دەپ ئاتالغان “ ...ھۆرمهتلىك رائۇف دېنكتاش  ”بولسا  
هنه بىـر تهرەپ ئۇنىڭغـا     بىر تهرەپ رەسمىي دۆلهت سـۈپىتىدە تونۇلىـۋاتقىنى، ی        

شۇ سـهۋەپتىن تـۈركىیه ۋە شـىمالىي     . بارابهر تونۇلمایۋاتقىنى بىلىنىپ تۇرىدۇ   
بـۇنى  . قىبرىس قاتتىق نارازى بولۇشقان ۋە بۇ ئۇچرىشىـشنى رەت قىلغانىـدى    

ــال ئهمهس،    ــانچه ئاتاشــ ــامىنى خاھلىغــ ــدىلهرنىڭ دۆلهت نــ ــڭ ئهپهنــ بىزنىــ
ىخانىــسىغا ۋە باشــقا ســورۇنالرغا بهزىلىرىنىــڭ خىتــاي كونسۇلخانىــسى، ئهلچ

نى قىلىپ، خـۇددى ئېـشهك      “كېلىشىملهر”نهزرىگه بارغاندەك كېتىۋېرىشى،    
ساتقان ھۆججهتكه قول قویغاندەك، ساالھىیهت مهسىلىسىنى ئویالشمایال قول 

ــشقا بولىـــدۇ  ــلهن سېلىـــشتۇرما قىلىـ ــلهر . قویۇشـــلىرى بىـ ــهرقىي ”بهزىـ شـ
ــستان ــك” ئاتالغۇســىنى  “تۈركى ــاكى “تۈركچىلى ــۈركىزم ” ی ــان ت ــلهن “ پ بى

ئارىالشتۇرىۋېلىپ چۈشهنگهچكه، تۈركىیىنىڭ ۋاپاسىزلىقىغا قېیداش تۈپهیلى 
. ئاتالغۇسىدىن ۋاز كېچىش پوزىتسىیىسىدە بولۇشماقتا“ شهرقىي تۈركىستان”

گویا بۇ تۈركىیه قویۇپ بهرگهن ئىسىمدەك، بۇنداق دېیىش تۈركىیهپهرەستلىك 
 ئـۆزلىرى بۇنداق ئویالش، خىتایالرنىڭ    . اق ئهمهس ئۇند! بولۇپ قالىدىغاندەك 

خېتىنى پاكت قىلىپ “ ئىلغار“ ”چىرایلىق” ئۆزلىرىنىڭخاتا ئاتاپ، ئاندىن 
   .①تهشۋىقات نهیرىڭى توقۇغاندەك بىر ئىش

                                            
ــستاننى  ① ــهرقىي تۈركىــــ ــایالر شــــ دەپ “ DongTuerqisitan—东土耳其斯坦” خىتــــ

. تۈركىیىنىـڭ یېزىلىـشىدۇر   ) 土耳其 “)Tuerqi”یېزىشنى ئـادەت قىلغـان بولـۇپ، بۇنىڭـدىكى          
”斯坦 “)Sitan (  تۈركىیىنىـڭ شـهرقتىكى   ”دەپ تهرجىـمه قىلغانـدا بـۇ ئاتـالغۇ         “ یهر، دۆلهت ”نى

 ئاڭلىتىــــپ قالىــــدۇ، بــــۇ ئىــــسىمنىڭ ئاھــــاڭ تهرجىمىــــسىنىڭ  دېــــگهن مهنىنــــى“ یېــــرى
ــدىغان، ئۆزىنىــــڭ    ــلىقنى بىلمهیــ ــان ئۇقۇشماســ ــار ”ناتوغرىلىقىــــدىن كېلىــــپ چىققــ ئىلغــ

نــى مهســىله چۈشىنىــشنىڭ ئاساســى دەپ تونۇیــدىغان نۇرغــۇن ھامــاقهت خىتــایالر خهت  “یېزىقــى
“ ۋەتهن سـېتىش ”ش، تـۈركىیىگه  مهنىسىگه قاراپال، بـۇ یهردە راسـتىنال تـۈركىیىگه بېقىنـدى بولـۇ           
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تۈركىـستان  ”بولشىۋىك ئىمپىرىیىسى ئاۋال غهربىي تۈركىـستاندا بىـر     
شۇم ئویۇنى یادىغا “  قىلىشبۆلۈپ ئىدارە”كېیىن . قۇرغانىدى“ جۇمھۇرىیىتى

یېتىپ، تۈرك قهۋملىرىنى پارچىالپ تۆرت ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىیهت قىلىپ    
دۇنیا ئۇالرنى شۇ نام بىلهن تونىدى، شۇ نام بىلهن ئىتتىپاقداشلىقتىن . قۇردى

ــۆچتى  ــتهقىللىققا ك ــسىئون    . مۇس ــان رىئاك ــپ بېرىلغ ــل ئېلى ــش یى یهتمى
لـۈكنى  “تـۈرك ”دىن چىقىـپ كهتـكهن      تهشۋىقات تۈپهیلى ئۇالرنىڭ كاللىـسى    

ــاچىالپ  ــا قــ ــسقا مــــۇددەتته(قایتــ ــشنىڭمۇ  ) قىــ ــستان قىلىــ ــر تۈركىــ بىــ
دېـمهك ئـۇالر ئـاز كهم بىـر ئهسـىردىن بېـرى       . مـۈمكىنچىلىكى قالمىغانىـدى  

ــسۇن یــــاكى     ( ــسى بولــ ــدىكى فىدراتسىیىــ ــتهملىكه دەۋرىــ ــى مۇســ مهیلــ
نـام دۇنیـا   شـۇ نـام بىـلهن ئاتىلىـپ، شـۇ         ) مۇستهقىللىقتىن كېیىن بولسۇن  

ــتى  ــسىغىمۇ ئۆزلهشـ ــر  . ئهھلىنىـــڭ كاللىـ ــدا بىـ ــمىي ھالـ ــان رەسـ ھېچقاچـ
تهرىپىـدىن دۇنیاغـا    ) مهیلى مۇستهملىكه ھاكىمىیهت بولسىمۇ   (ھاكىمىیهت  

جاكاالنمىغان بىر نامنى ھېچقانداق رەسمىي ساالھىیىتى، دۇنیـا بىلگىـدەك          
ــارتىیه     ــالمىش پ ــان ئات ــورنى بولمىغ ــان سىیاســىي ئ ــىر قوزغىغ ــ-تهس ورۇھ  گ

بهش ئادىمى یا بار، یا یوق بولغـان       -ئهمهلىیهتته قۇرغۇچىسىدىن باشقا تۆرت     (
نىڭ، ھېچكىم بىر تىیىـنگه ئالمایـدىغان، سىیاسـىي       )ئۇششاق گورۇپپاچاقالر 

ئهسـكى تامــدىن  ”بىلىمـى نــۆلگه یـېقىن بولغــان شهخـسلهرنىڭ كوچىــدىال    
ى، تـارىخىي   كۆتۈرۈپ چىقىشىنىڭ بىرەر ئىلمىـي ئاساسـ      “ ھوشۇر چىققاندەك 

ئاساسى، سىیاسىي ئاساسى بارمىدۇ؟ بۇ پهقهتال ئورتا ئاسىیا جۇمھۇرىیهتلىرىنى 
“ ىستانلىرى بار، بىزنىـڭ نېمىـشكه بولمایـدىكهن       ...ھهممىسىنىڭ  ”: دورۇپ

                                                                                        
سىیاسـىدا بولـسا قهسـتهن، غهرەزلىـك ھالـدا شـۇنداق       . مهسىلىسى باردەك ھىس قىلىپمـۇ قالىـدۇ     

ژۇرنىلىـدا بىـر خىتـاي ماقـاله ئـېالن قىلىـپ، بـۇ        » تىـل ۋە تهرجىـمه  «بىـر یىلـى     . تهبىر بېرىلىـدۇ  
 东突厥斯坦 “)Dong” ئاتالغۇنىــڭ خىتـــایچه ئاھـــاڭ تهرجىمىــسىنى تـــوغرۇالش ئۈچـــۈن     

Tujuesitan (  دەپ ئېلىــــشنىڭ ئهســــلى مهنىــــگه ھهم ئاھاڭغــــا ئۇیغــــۇن كېلىــــدىغانلىقىنى
بـــارلىق تـــۈركىي خهلقلهرنـــى بىلدۈرىـــدىغان “ 突厥”.ئوتتۇرىغـــا قویـــۇپ تهكلىـــپ بهرگهنىـــدى

ــۈركىي” ــوغرا      “ ت ــۇنداق قىلىــش ت ــۇ مۇش ــا، ئهمهلىیهتتىم ــدىغان بولغاچق ــوغرا كېلى ــا ت ئاڭلىمىغ
  . ئا—بوالتتى 
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ــا بىزنىـــڭ       ــستان ئهجهبـ ــشمۇ؟ شـــهرقىي تۈركىـ ــدىغان ئىـ ــال قىلىۋالىـ دەپـ
  بولمامدىكهن؟ 

ــامىر ئىگىزلىك—“ شــهرقىي تۈركىــستان” ىــدىن ئىبــارەت تهبىئىــي   پ
چېگرا ئىككىگه ئایرىپ تۇرغان تۈركىستاننىڭ شهرق تهرىپىنى بىلدۈرىدىغان 

... ” جۇغراپىیىۋى نام بولۇپ، بولشىۋىك ئىمپىرىیىسىنىڭ كهشپىیاتى بولغان 
ھازىرغىچه ئىلىم دۇنیاسـى تـارىخ،      . الر بىلهن ھېچ ئوخشاشلىقى یوق    “سىتان

“ شهرقىي تۈركىستان ”ىدە بۇ تېرىتورىیىنى    جۇغراپىیه، تۈركىئولوگىیه پهنلىر  
مهزكــۈر كىتــاپنى ئــاخىرقى قېــتىم تهھرىرلهۋاتقــان  (دەپ ئاتــاپ كېلىۋاتىــدۇ 
 یىللىـق   2001شـىركىتى ئىـشلىگهن     )Microsoft(چېغىمدا مىكروسـوفت    

دۇنیا ئاتلىسى كومپیۇتېر پروگراممىسىدا ۋەتىنىمىزنى شهرقىي تۈركىستان،      
ىمۇ تۈركىستان دەپ ئاتىغانلىقىنى كۆردۈم، بۇنى پامىر ئىگىزلىكىنىڭ غهربىن

ئۇنــدىن باشــقا مۇشــۇ ئهســىردە  ). ئاالھىــدە ئهسلىتىــشنى زۆرۈر ھېــساپلىدىم
ئىككـى قېـتىم مۇشـۇ نـام بىـلهن دۆلهت قۇرۇلـۇپ، بـۇ نامغـا سىیاسـىي مهنــا          

بۇنىـــڭ یهنه تالىـــشىدىغان نېمىـــسى بـــار؟ بىـــز مـــۇنقهرز بولغـــان . قوشـــتى
ــته مهۋجــۇت، روھىمىــزدا مهۋجــۇت بولغــان،   فىزىــك ج—دۆلىتىمىزنــى  هھهت

ــته   ــارىخىي جهھهت ــسىدە   —ت ــهتچىلهرنىڭ خاتىرى ــارىخى، سىیاس  سىیاســهت ت
ئىزناســــى بولغـــــان دۆلىتىمىزنــــى سىیاســـــىي جهھهتــــتىن ئهســـــلىگه    
كهلتۈرمهكچىمۇ؟ یاكى خىتایالر دەۋاتقاندەك، خىتاي جۇمھۇرىیىتى تهۋەسىدىن 

دۆلهتنى . ئېنىق ئایرىۋالمىقىمىز الزىمیېڭىدىن بۆلۈنۈپ چىقماقچىمۇ؟ بۇنى 
ــلهن دەۋا     ــامى بىـ ــلى نـ ــدىكهنمىز، ئۇنىـــڭ ئهسـ ــۈرىمىز دەیـ ــلىگه كهلتـ ئهسـ

داۋا ھهركهتلىرىـدە دۆلهت نـامىنى ئۇنـداق        ! قىلىشىمىز بىر ئهقهللىي شـهرت    
ــي      ــڭ ئهقهللى ــوق، دەپ قارىغۇچىالرنى ــارایىتى ی ــداق ئاتاشــنىڭ ك ــاكى مۇن ی

ھـــېچ بولمىغانـــدىمۇ دۆلهت ! ىلىكتۇرسىیاســىي ســـاۋادى بـــارلىقىمۇ شــۈبھ  
ئهسلىگه كهلگىچه ئۇنى بۇرۇنقى نامى بىلهن ئاتاش ئهقهللىي ئۇقۇم ئهمهسمۇ؟ 

پارالمېنـت  ( ئاندىن دۆلهت قۇرۇلۇشىنى جاكـاالش ئالدىـدا خهلـق ۋەكىللىـرى          
مۇزاكىرە قىلىش ئارقىلىق ئۆزگهرتسىمۇ، ئهسلى پېتـى       ) یاكى ئالىي كېڭهش  
ما ئىلگىرى جاكاالنغان بىر دۆلهت نـامىنى ھـېچكىم       ئهم. قالدۇرسىمۇ بولىدۇ 
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تهرىپىدىن ئېتىراپقـا ئېرىـشهلمهي كوچىـدا كولـدۇرالپ یـۈرگهن ئادەملهرنىـڭ          
ئۆزگهرتىشى، باشقىچه قوللۇنۇشى كۈلكىلىك بولۇپال قالماي، خىتایالر ئۈچۈن   

: تهبىئىیكـى، خىتـایالر   . تـۇر “یامپاشقا چىقىش ”بىر تهشۋىقات كوزېرى بولۇپ     
ڭالر، بۆلگۈنچىلهر رىئاللىقتا بولمىغان نهرسىنى داۋا قىلىۋاتمامدۇ؟ كىم    قارا”

 ئۇچى یـوق  -تارىختا بۇنداق بىرنېمه بولغىنىنى ئاڭالپ باققان؟ بۇنىسى باش      
  . دېیىشى چوقۇم“ تاالشلىرىدىنمۇ بىلىنىپ تۇرمامدۇ؟

ــۇرۇنال،    ــۇ ئىككــى كوممۇنىــست ئىمپىرىیىــسى ناھــایىتى ب بهلكىــم ب
قـارا  ”ت ئۇرۇقى بولۇپ قالسۇن ئۈچۈن جاسۇسلىرى ئـارقىلىق      ئىچكى زىددىیه 
تىپىدە قۇرۇپ قویغان بۇزغـۇنچى یهرئاسـتى تهشـكىالتالرنىڭ     “ نۇرلۇق چىراق 

بۈگۈنكى داۋامى، ئاشكارىلىنىشى؛ داۋانىڭ ماھىیىتىنى بۇرمىالش، چىنلىـق      
دەرىجىسىنى تۆۋەنلىتىش، پۈچهكلهشتۈرۈپ كۈلكىگه قالدۇرۇش ئۈچۈن ئالدىن 

بۇ خىل قاراشتىكىلهرنىڭ ھهممىسىنى . شالنغان قارماق بولىشى مۈمكىنتا
ــدىكى      ــا، ئارىلىرىـ ــمىز، ئهممـ ــى ئهمهسـ ــشلهیدىغانالر دېمهكچـ ــا ئىـ خىتایغـ

قىلىۋاتقـانلىقى،  ) دەپ“ قىلىـق ئوخـشایدۇ  ”(بىرمۇنچىالرنىڭ بىلمهستىنال   
كۆرسـىتىش ھهۋىـسى بىلهنـال ئـاددىي       “ كـۆز قـاراش ئىگىـسى     ”ئۆزىنى مهلۇم   

ــي پىــسخىكىمىزدىكى     كال ــشى، یهنه مىللى ــان بولى ــپ قالغ ــسى ئایلىنى لى
ــاجىزلىقىمىز تــۈپهیلى،      ــۋېلىش ئ ــۇرى قویى ــددىیهتنى ئهڭ یوق ــسىي زى شهخ

ــدە ــا ســۇ تالىــشىپ ئۇرۇشــۇپ قالغــان  ” ئۆتكهن ــازاردا “ ئېتىزلىقت ــاكى ب یهر ”ی
“ شـــهرقىي تۈركىـــستانچى”ئهمىتاخۇننىـــڭ “ تالىـــشىپ ئۇرۇشـــۇپ قالغـــان

 قېیداپ، ئۇنىڭغا ئوخشاپ قالماسلىق ئۈچۈنال شـۇنداق بىـر      بولىۋالغىنىغىال
 مهیلى . تۇیۇق یولنى تاللىۋالغان بولىشىمۇ مۈمكىن

نــــېمىال بولمىــــسۇن ئاڭــــسىز یوســــۇندا خىتاینىــــڭ پایدىــــسىغا      
ئىشلهۋاتقانلىقىنى، ئارىلىرىدىكى خىتاي ئاگېنتلىرى بۇنداق بىـر ئاچىمـاق     

لهۋاتقانلىقىنى جهزملهشـتۈرمهي  قاراشنىڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرىشىنى دەستهك 
 بىرىگه دۈشمهن بولغان    -خىتایالرنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى بىر   ! تۇرالمایمىز

ــورۇھالر    مهیلــى مىللهتچــى، مهیلــى كوممۇنىــست، مهیلــى   —سىیاســىي گ
ــشىدىن     ــېمه بولىـ ــسۇن، نـ ــسى بولـ ــاكى دىنچىـ ــال یـ ــسىرۋاتىپ، رادىكـ كونـ
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مهسىلىسىدە سهزگۈر، پىكرى قهتئىینهزەر، خۇددى پۈتۈشىۋالغاندەك ۋەتىنىمىز 
. دېگهن یالغـاننى ئوخـشاشال تهكرارالیـدۇ      “  ...ئهزەلدىن...”ھهممىسى. بىردەك

چۈنكى،  مهیلى قایسى گورۇھ تهختكه چىقىپ دۆلهت سورىسۇن، ھهممىسىگه        
مىللىي تهرەققىیات ئۈچۈن كېرەكلىك خام ئهشیانىڭ كـانى بولغـان بـۇ بـاي               

قۇرۇق گهپنىڭ كهینىگه كىرىپ، ھهتتا مۇستهملىكه كېرەك بولغىنى ئۈچۈن، 
  . ئېزىپ كېتىپمۇ باشقىچه گهپ قىلىپ سالمایدۇ

ھهتتا كوممۇنىستالر ھاكىمىیهتكه چىقىش ھارپىسىدا گومىنداڭ بىلهن 
ــش،      ــا نهســىھهت قىلى ــۇرۇپ ئۇالرغ ــدە ت ــداڭ ئىچى ــشىۋاتقان، گومىن ھهمكارلى

لىققا یـېقىن  مۇسـتهقىل (یالۋۇرۇپ ئىچىنى ئاغرىتىش ئارقىلىق مۇختارىیـات      
ــات ــۈرگهن   )؟!مۇختارىیـ ــىتىپ یـ ــشچانلىق كۆرسـ ــشىمىز دەپ تىرىـ ــا ئېرىـ قـ

ۋەتىنىمىزنىــڭ نــامىنى  ھۆكــۈمىتىگهداھىلىرىمىــز، گومىنــداڭ مهركىزىــي 
: ئۆزگهرتىش تهكلىپى قویغـان بولـۇپ، تهكلىپنىـڭ مهزمـۇنى شـۇنداق ئىـدى            

ھـــازىرقى ئاتىلىـــشى بـــویىچه بولغانـــدا روشـــهن مۇســـتهملىكه مهناســـىنى  ”
اڭلىتىپ، ئۆزۈڭالرغا جاۋاپ بېرىش تهس مهسىله تۇغدۇرىدىكهن، شۇڭا نـامنى    ئ

دەپ ئاتىساق، بۇ خىتاي تهۋەسىدىكى تـۈركلهر       › چىن تۈركىستان ‹ئۆزگهرتىپ  
 دە، ھهمـــمه بـــاش ئـــاغرىقى ھهل -یاشـــایدىغان یهر، دېـــگهن مهنـــانى بېرىـــدۇ

ــدۇ ــۇ مهســىلى   . “...بولى ــا ب ــۇزاكىرىگه قویۇلغــان، ئهمم ــۇ تهكلىــپ م ــر ب دە بى
ــتۇرۇلۇپ،     ــدىغانلىقى قارارالشـــ ــقا بولمایـــ ــول قویۇشـــ ــانتىمېتېرمۇ یـــ ســـ

ئۇالرنىـڭ كونكرېـت   . داھىلىرىمىزنىڭ تىرىـشچانلىقلىرى سـۇغا چىالشـقان     
بــۇ ھهر ھالــدا ســهل خاتــاراق قویۇلغــان : پىكىرلىرىــدە شــۇنداق مهزمــۇنالر بــار

ىـر  بولسىمۇ، نېمىال بولمىـسۇن بـۇ زېمىننـى ئىـشغال قىلىـپ، ئاشـۇنداق ب               
ــانالر بهرگهن،       ــڭ قۇربـ ــون مىـ ــچه ئـ ــداتلىرىمىز نهچـ ــویغىچه ئهجـ ــامنى قـ نـ
ئهجداتلىرىمىزنىڭ قانلىرى بهدىلىگه كهلگهن نامنى ئۆزگهرتـسهك ئۇالرنىـڭ         

ئهمما بىز ئهجداتلىرىمىزنىڭ قـانلىرى ۋە   ... (روھىغا قانداق یۈز كېلهلهیمىز؟   
جــــانلىرى بهدىلىــــگه كهلــــگهن نــــامنى ئۆزگهرتىــــشتىن ھــــېچ خىجىــــل  

ئهممـــا بىزنىـــڭ ئاتـــالمىش سىیاســـىیونلىرىمىز ئهســـلىگه     !)ولمـــایمىزب
ــدەك،    ــۇ بىلمهیدىغانـ ــڭ نېمىلىكىنىمـ ــان دۆلهتنىـ ــۈرمهكچى بولىۋاتقـ كهلتـ
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“ تهرەپ“ ”شهخـسىي ”بولىشى كېرەكتهك،   “ قاراش”شۇنىڭدىمۇ ئۆزىگه خاس    
  ؟  !بۇ نېمه دېگهن دۆتلۈك. ئارىالشتۇرىدۇ“ ھىسسىیات”تامغىسىنى بېسىپ، 

ىھتىماللىقى بولغان ئىككىنچى بىر خىـل قـاراش بولىـدىغان        ئهمدى ئ 
یهنى ئهگهر خىتاي جۇمھۇرىیىتى تهۋەسىدىن یېڭـى بىـر نـام بىـلهن          —بولسا  

 روشــهن كۆرۈنــۈپ تــۇرۇدۇكى، بــۇ —بۆلۈنــۈپ چىقمــاقچى، دېگــۈچىلهر بولــسا 
ــاپىقلىق، خــائىنلىق  ــویىچه  ! (مۇن ــشۇرۇقى ب ــاي ) بهلكــى خىتاینىــڭ تاپ خىت

، رەددىیه دەستىكى قازانـدۇرۇش ئۈچـۈن   “كوزېرى”ۈن تهشۋىقات مهنپهئهتى ئۈچ 
  ! ئوینىلىۋاتقان ئویۇندىن ئىبارەت بولىدۇ، خاالس

. بـۇ مهسـىلىنى خـۇددى ئـادەم ئىـزدەش ئېالنىغـا ئوخشىتىـشقا بولىـدۇ        
ئـۇنى  ) یاكى ئۇنى قارا قولالر تۇتۇپ كهتكهن بولـسا (سۈپۈرگاخۇن یۈتۈپ كهتسه  
. ش، شۇ نام بىلهن ساقچىغا مهلۇم قىلىش  كېـرەك چوقۇم شۇ نام بىلهن ئىزدە  

دەپ ئىزدىـسهك بىمهنىلىـك    “ سـالىھجان ”ئۇ ئىسىمنى ئۆزىمىزچه یاراتمـاي،      
ئىــسمى یارىمىغــان بولــسا بــۇرۇنقى ئىــسمى بــویىچه  ! بولغانــدەك بىــر ئىــش

ــدا   ــیىن جامــائهت ئالدى ــادەم تېپىلغانــدىن كې ــاس، ”: ئىزدىلىــپ ئ ئهییۇھهنن
بــۇ ســۈپۈرگاخۇننىڭ ئىــسمى بۈگۈنــدىن ! ئاممهخــاسئاڭلىمىــدىم دېمهڭــالر، 

  ! دەپ جاكارلىساق بولىدۇ“ !ئېتىۋارەن سالىھجان بولدى
ــۈرۈپ    ــر ئىختىالپنـــى كۆتـ ــدا بۇنـــداق بىـ ــسىز ھالـ قهســـتهن ۋە ئاساسـ

قىیاپهتته ئوتتۇرىغا چىقىشتىكى ھهقىقىي مۇددىئـا نېمىـدۇ؟        “ ئىنقىالپچى”
سهت قىلىنغانمىدۇ؟ یـاكى    مهخ“ مىللهتكه بهكراق كۆیىنىش  ”ھهقىقهتهنمۇ  

تـۈس، بهلكـى    “ بـالىلىق ”داۋامىزنىڭ خهلقئـارا سـهھنىدىكى سـاالھىیىتىگه        
ساراڭالرچه قىیاپهت بېرىپ، جىددىیلىك دەرىجىسىنى، تارىخسهل چىنلىقىنى 
ئاجىزالشـــــتۇرماقچىمۇ؟ یوققـــــا چىقارمـــــاقچىمۇ؟ ئهڭ تـــــۆۋەن تىــــــراژدا     

 ئۇنــداق ئاتىــسا، ھېلــى تارقىتىلىـدىغان، ســۈپىتى تــۆۋەن گېــزىتلهردە ھېلـى  
ھهتتـا بىـر ماقالىنىـڭ ئۆزىـدىال ئىككـى خىـل ئاتـاش بىـلهن                . بۇنداق ئاتایدۇ 

مۇشـۇنچىلىك  . رولـى ئوینایـدۇ  “ ساراڭالشـتۇرۇش ”چهلهڭگۈش قىلىپ، داۋانى  
بىــر ئهقهللىــي ئىــشتىمۇ گهپنىــڭ بىــر یهردىــن چىقماســلىقى بىزنىــڭ داۋا   

ــق ھــ    ــالهتته ئهمهس، بوۋاقلى ــالىلىق ھ ــشتا ب ــى قىلى الهتته ئىكهنلىكىمىزن
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ــهندۈرمهمدۇ ــىلهرنى     . چۈش ــگهن نهرس ــوالتتى، بىلمى ــوڭ ب ــۇ چ ــراق، بوۋاقم بى
تهدىرىجى ئۈگىنهتتى، بىزنىـڭ سـاراڭالردەك تېپىۋالغـان بىـر گهپـكه مهھـكهم        
یېپىـشىۋېلىپ، كـاجلىق قىلىـشلىرىمىزدىن قارىغانـدا، بىـز بـوۋاق بولــۇش       

بۇ ئىككـى خىـل    ! ۋاق ئوخشایمىز بو) مهجرۇھ(بىلهنال قالماي، یهنه بى نورمال    
ــۆزلىرىچه“ كــۆز قــاراش” ــداڭ”خــۇددى  ئ “  گوڭــسهنداڭ ھهمكــارلىقى-گومىن

 یـۇ، قارىـسىڭىز ئىككـى    -لىكىدىن سـۆز ئېتىـشىدۇ   “بىرلهشكهن”تهقلىتىدە  
  ! قالتىس بىرلىشىشكهندە، بۇ! یۈرگهن سۆرۈلۈپئاتالغۇ یهنىال بىلله 

 مىلیــون 30لغــان قىسقىــسى، ۋەتهننىــڭ ھهقىقىــي خوجــایىنلىرى بو 
خهلـق ئـۇ یاقتـا قېلىـپ، ۋەتهنــدىن قېچىـپ چىقىۋالغـان ئـازغىنه ئادەمنىــڭ        

دېگهنــدەك دۆلهتــكه نــام “ ســهۋزىدىن خهۋەر یــوق، گــۈرۈچ دەم یهپتــۇ”: خــۇددى
؟ ئـاۋال   !!نـېمه ھوقـۇقى بـار     ! یهڭگۈشلهشكه نېمه ھهققى؟ نېمه ساالھىیىتى؟    

ــر      ــۈر، بى ــلىگه كهلت ــى ئهس ــساڭ دۆلهتن ــوچى بول ــهن ن ــسىمۇ  س ــۈك بول كۈنل
ــۋال    ــسىمنى قویىـ ــان ئىـ ــدىن خاھلىغـ ــتهقىللىق جاكارال،ئانـ ــا ! مۇسـ ھهتتـ

تــۆردە ئولتۇرغــان «مۇناسىۋەتـسىز بىــر ئـاتنى قویىۋالــساڭمۇ مهیلــى، چـۈنكى،    
دېگهنـــدەك، ئىـــسمىنىڭ نـــېمه » ھېـــساپ ئهمهس، زەلـــله ئالغـــان ھېـــساپ 

ما ھازىر سهن ئهم! بولىشىدىن قهتئىي نهزەر، ئۇندا خهلق ھۆر یاشىسىال بولدى    
  !ئۇنداق ساالھىیهتكه ئىگه بولغىنىڭ یوق

دۆلهت نامى مهسىلىسى تىلغا ئېلىنىۋاتقان مۇشۇ قۇرالردا كېتىۋېتىپ        
تهپـكهچ  ”نـى  “یولـدىكى نىجاسـهت  ”. یهنه بىر قالتىس ئىـش یادىمغـا كهچتـى        

بهزى : بۇ رەسۋالىقنى تىلغا ئېلىپ ئۆتۈشكه توغرا كهلـدى “ ئۆتۈپ كهتكهندەك 
شـهرقىي تۈركىـستان ئىـسالم      « یىلـى قۇرۇلغـان      -1933هپهندىلهر  بىلهرمهن ئ 

نى تىلغا ئېلىشقا توغرا كهلـگهن ئهھۋالـدا، بـۇ بولـۇپ بولغـان             »جۇمھۇرىیىتى
ــاكتنى  ــارىخىي پــ ــرلهپ”تــ ــستىقالل  “ «تهھرىــ ــستان ئىــ ــهرقىي تۈركىــ شــ

 -ئۇالرغا خوتۇن. دەپ ئاتىشىدىغانلىقى دىققىتىمنى قوزغىدى» جۇمھۇرىیىتى
یاقمىغاچقىال بۇنداق “  ئىسالم” یالىڭاچ یۈرىشىنى چهكلهیدىغان قىزلىرىنىڭ

نى قىلىۋاتامدىغاندۇ؟ یاكى تېخىمـۇ مـۇرەككهپ سـهۋەپلهر، شـۇم           “ئىسالھات”
مهخسهتلهر بارمىدۇ؟ خاتىرىدىن خاتىرە تۇغۇلۇپ، یهنه بىر ھېكـایه خىیالىمغـا     
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مـا نـېمىال   ئهم. بۇ راست بولغان ۋاقهمۇ، قانداق، ئىشهنچ قىاللمایمهن   (كهچتى
بولمىسۇن مېنىڭ ئىشىمغا یارایـدىغان بولغاچقـا، بولغـان ـ بولمىغىنىنىـڭ      

بۇ ئهپهندىلهرگه ئوبرازلىق جاۋاپ بېرىش ئۈچـۈن بـۇ ھېكـایىنى     . كارایىتى یوق 
  ): سۆزلىشىمگه توغرا كهلدى

ــىگه    -50 ــن ئېلىببهسـ ــى التىـ ــایالر بىزنـ ــدا خىتـ ــڭ ئاخىرىـ  یىلالرنىـ
زۈپ چىقىـشقا ئۇیغــۇر، خىتــاي ئــارىالش بىــر  كۆچۈرىـدىغان بولــۇپ، الیىــھه تــۈ 

ئــۇالر بىــر الیىــھه ئىــشلهپ چىقىــپ      . گورۇپپــا تهیىــن قىلىنغــان ئىــكهن   
ئىبراھىم تۇردىغـا   ”:  ئىكهن، سهیپىددىن  كۆرسهتكهنسهیپىددىنگه ئاپىرىپ   

. بۇ زاماندا ئىبـراھىم تـۇردى تۈرمىـدە ئىـكهن      . دەپ سوراپتۇ “ ؟كۆرسهتتىڭالرمۇ
 كۆرسهتمهيھهدە نوپۇزلۇق بولغاچقا ئىبراھىم تۇردىغا   شۇنداق بولسىمۇ بۇ سا   

بولمىسا كېرەك، سهیپىددىن ئـۇالرنى ئىبـراھىم تۇردىغـا كۆرسـىتىپ پىكىـر         
بۇ یېزىق الیىھىسىنى ئىشلىگهن گورۇپپا ئالتهیلهن بولۇپ، . ئېلىشقا بۇیرۇپتۇ

ئــۇالر ئېلىپـبه الیىھىــسىنى ئېلىـپ تــۈرمىگه   . بىـر خىتــاي، بهش ئۇیغـۇركهن  
. ئىبراھىم تۇردىنىڭ كامېرىغا كىرىپ كهلگهنـدە ئـۇ تهتـۈر قـارىۋاپتۇ      . پتۇبېرى

كهلــگهن بهش ئۇیغــۇر كــېلىش مهخــسهتلىرى، ئىبــراھىم تۇردىنىــڭ نوپــۇزى، 
بىلىمى تۈپهیلى ئۇنىڭدىن پىكىر ئالماي ھالقىپ ئۆتكىلى بولمایدىغانلىقى، 

رتىــپ شــۇ ســهۋەپتىن كهلگهنلىكــى، مــاالل كــۆرمهي الیىــھهگه بىــر كــۆز یۈگه 
 ئارقــا بىــر ســائهتچه -توغرىــسىدا ئــارقىمۇ... قىممهتلىــك پىكرىنــى بېرىــشى

ــۇردى گهۋدىــسىنى قاراتمــاي،    شــىرىن گهپ قىلغانــدىن كېــیىن ئىبــراھىم ت
بېــشىنىال ئــۇ تهرەپــكه بۇرىغــان ئىــكهن، ئــۇالر الیىھهنــى ئۇنىــڭ كــۆزىگه ئهپ   

ن شـۇ پېتـى   ئىبراھىم تۇردى قولىنىمۇ ئۇزاتماسـتى . كهلتۈرۈپ تۇتۇپ بېرىپتۇ  
ــۇ  ــھهدە  . كــۆزدىن كهچۈرۈپت ــۇ الیى ــسا ب ــۇ “ ژ”قارى ــى كۆرۈنمهپت ــۆرمهي . ھهرپ ك

ھهرپى “  ژ” ئهسلىدە بۇ ئهقىللىقلهر . قالدىممۇ دېگهندەك قایتا قارىسا یهنه یوق
بۇنىڭغـا ئـاچچىقى    .  ئىشلىمهیدىكهن، دەپ ئۇنى قالـدۇرىۋەتكهن ئىـكهن       كۆپ

ېمه دېمهسـتىن، ئارقىـدىراق    كهلگهن ئىبراھىم تـۇردى، بهش ئۇیغۇرغـا ھىچنـ        
  :تۇرغان بىر خىتایغا قاراپ
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 دە، بېشىنى بۇراپ، ئۆزىنىڭ - دەپتۇ— ①ھهرپى ژېننىمالىكىما؟“ ژ ”—
بىلهن ھۇشىنى تاپقان “ قىممهتلىك پىكىر”بۇ . ئىشىغا كىرىشىپ كېتىپتۇ

نى “ ئىسالم” .  نى قوشقان ئىكهن“ژ”گورۇپپا دەرھال چىقىپ، یېڭى ئېلىپبهگه 
چىقارماقچى “  تهھرىرلهپ”تارىخ بهتلىرىدىنمۇ  ئۆتمۈشلىق تۈپهیلى یاقتۇرماس

  :بولغانالرغا پهقهت ئىبراھىم تۇردىنىڭ ئۇسلۇبى بویىچه
  ! دېییىشكىال توغرا كېلىدۇ—ژېننىمالىكىما؟ “ ئىسالم ”—

دېمهك، بىر دۆلهتنىڭ داۋاسىنى قىلغۇچىالر سۆزدە، ھهركهتته دۆلهتلىك 
ىق دىققهت قىلىـشى ۋە پىرىنـسىپچان بولىـشى،        ساالھىیهتنى ساقالشقا قاتت  

  . ئىزچىل بولىشى شهرت
خۇددى كهتمهننىڭ سېپىنى قىـرىش بىـلهن قورالنىـڭ زاپچاسـلىرىنى            

كهتـمهن  : مهسـىلهن . قىرىش ئوخشىمىغاندەك، نازۇكلۇق دەرىجىسى مهۋجۇت 
سـېپىنى قىــرىش جهریانىــدا بىــر ســانتىمېتېر ئــارتۇق شــىلىنىپ كهتــسىمۇ  

ئهمما قورالنىڭ زاپچاسلىرىنى قىرغاندا بىر مىكرومىللىمېتېر كارایىتى یوق؛ 
خۇددى شۇنداق، یوقۇرىدا . ئارتۇق ـ كهم بولۇپ قالسا مۇۋەپپىقىیهتسىز بولىدۇ  

تىلغا ئالغىنىمىز ۋە مىسال قىلغىنىمىزدەك، سىیاسىدا، دىپلوماتىیىدە بىر     
اش ئوخـش (پېئىلنىڭ دەرىجه كاتىگورىیىـسىنىڭ تـوغرا ئىـشلىتىلمهسلىكى       

پېئىلنىڭ ئېنىق دەرىجىـسى ئورنىغـا مهجھـۇل دەرىجىـسى یـاكى مهجبـۇرىي         
تــۈپهیلى مۇناســىۋەتلهر، ســۆھبهتلهر    ) دەرىجىــسى ئىــشلىتىلىپ قېلىــشى   

ــدۇ ــۆرۈڭ،    . بۇزىلىـ ــى كـ ــڭ بىلهرمهنلهرنـ ــا بىزنىـ ــڭئهممـ ــېمه  ئۆزلىرىنىـ نـ
قىلىــۋاتقىنىنى بىلىــشهمدۇ؟ ئۇنىڭــدىن قانــداق ئۈنــۈم ھاســىل بولىــشىنى  

هلهمدۇ؟ تېخىمۇ ئېنىقى، ئۇالر ئۆتمۈشته شهرقىي تۈركىستان دېگهن مۆلچهرلىی
بىر دۆلهتنىڭ بولغانلىقىغا چىـن دىلىـدىن ئىـشىنهمدۇ؟ بىزنىـڭ خىتـایالر             

مۇســتهملىكه ئهمهس، بهلكــى ئهزەلــدىن مۇســتهقىل » ئهزەلــدىن«دېگهنــدەك 
ــزگه كىــرگهن       ــى كوممۇنىــستالر ۋەتىنىمى ــاپ كهلگهنلىكىمىــزگه، تېخ یاش

ئـۈچ یىلـدىن بهش یىلغىـچه چىقىـپ كېـتىش ھهققىـدە توختـامالر          چاغدىمۇ  

                                            
  . ئا‐هرپى ئاناڭنى بىرنېمه قىلغانمۇ؟ مهنىسىدە، ھ» ژ«  ①
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ھــالىتى بولغانلىقىغــا » ئــایرىملىق«ئىمزاالشــقا مهجبــۇر بولغــان دەرىجىــدە 
  قهتئىي ئىشىنهمدۇ؟

ــر     ــۇنداق بى ــدە ش ــستان داۋا ھهركهتلىرى ــهرقىي تۈركى ــدىكى ش تۈركىیى
نامـــــایىش، یىغىلىــــش ئۆتكــــۈزگهن شـــــهرقىي   : غهلىتىلىــــك مهۋجــــۇت  

ــستان ــایراق  تۈركى ــۆك ب ــانچه دانه ك ــستاننىڭ دۆلهت  (لىقالر ق ــهرقىي تۈركى ش
بۇ كۆك ۋە . كۆتۈرسه، شۇنچه دانه تۈركىیه بایرىقىنىمۇ بىلله كۆتۈرىدۇ) بایرىقى

نېمه ئۈچۈن؟ بىز بىراقال . قىزىل بایراقتىن تهركىپ تاپقان بىر قوشۇن بولىدۇ
ىــزانالردا داۋا ئىككـى دۆلهتنىـڭ داۋاسـىنى قىلىۋاتىمىزمــۇ؟ یـاكى خهلقئـارا م     

تۇرۇشلۇق دۆلهتلهرنىـڭ بـایرىقىنىمۇ بىلـله كۆتۈرۈشـى        ئۆزلىرىقىلغۇچىالر  
ئهگهر شــۇنداق . كېــرەك، دېــگهن پىرىنــسىپ بــارمۇ؟ بــۇ تهرىپــى ماڭــا نــامهلۇم

پىرىنسىپ بولسا ھهم بۇنىڭدىن باش تارتىـپ بولمىـسا بـۇ قىلىـق ھهرھالـدا             
ــدۇ   ــۇن بولىـ ــادەتكه ئۇیغـ ــشلىك، ئـ ــا ئۇ. چۈشىنىـ ــۇرىیهت  ئهممـ ــداق مهجبـ نـ

ــدا   شــهرقىي تۈركىــستان داۋاســى قىلىۋاتقانالرنىــڭ  —یــۈكلهنمىگهن ئهھۋال
تۈركىیه دۆلهت بایرىقىنى كۆتۈرىۋېلىشى بىمهنىلىكتىن ھاماقهتلىككه ئۆتۈپ 

 زىددىیهتكه باشالپ —كهتكهنلىك، تېخىمۇ خهتهرلىكراقى، داۋانى تۇیۇق یولغا 
ــدۇ  ــوق؟ مهســىلهن-قویغــانلىق بوالم ــسىیىدە  ئه:  ی ــاكى فىران ــدە ی نگىلىیى

بولغاندىمۇ شۇ دۆلهتلهرنىڭ دۆلهت بایرىقىنى بىلله كۆتۈرۈش كېرەكمۇ؟ ئهمما 
باشقا مهملىكهتلهردە بولغان ھهركهتلهرنىڭ سۈرەتلىك خهۋەرلىرىدىن قارىغاندا 

ئهگهر بۇنداق قىلىش خهلقئارادا داۋا . تۈركىیهدىكىدەك ئهھۋال یوقتهك قىلىدۇ  
ــد  ــشنىڭ قائىـ ــۇ پهقهت        قىلىـ ــدىردە بـ ــان تهقـ ــدىن بولمىغـ ە ـ تهرتىپلىرىـ

ئۈچـۈن  “  ھۆرمىتى -یېگهن ناننىڭ ھهققى  ”تۈركىیهلىكلهرنى خوش قىلىش،    
ئۇ ھالدا قىل سىغمایدىغان بىمهنىلىـك  . قىلىنغان خوشامهت بولغان بولىدۇ 

ئهمما تېخىمۇ دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك یېرى شۇكى، بۇ ئۇ قهدەر         ! بولىدۇ
ئادەتكه ئایالندۇرۇلغان ئىـش بولماسـتىن، ئۇسـتا سىیاسـهتچىلهر     ئاددىي ھالدا   

ئـات ئایلىخانغـا، یـول      ”،  “بىر چالمىدا ئىككـى پـاختهك سـوقۇش       ”تهرىپىدىن  
قىلىپ نهپ ئېلىش ئۈچۈن ئۇستۇلۇق بىـلهن پىالنالنغـان ئویـۇن       “ سارىخانغا

ر تۈركىیهلىكله:  كۆرەیلىیهنى، شۇنىڭغا دىققهت قىلىپ . بولۇش ئىھتىمالىدۇر



 40 

بىزگه بایرىقىنى كۆتۈرگۈزۈپ قویۇپال، خىتایالرنىڭ ۋە باشقا كۈزەتكۈچىلهرنىڭ 
نهزىرىــدە بـــۇ دەۋانىـــڭ ئارقــا تېرىكـــى تـــۈركىیهدەك تۇیغــۇ پهیـــدا قىلىـــپ،    

ئهمما باشقا دۆلهتـلهر،  . دىپلوماتىیىدە بىرمۇنچه ئىلگىرىلهشلهرگه یول ئاچتى   
تان داۋاسـىنى ئهمهلىـي   ئېیتایلۇق، تۈرك دۈشمىنى بولغان دۆلهتـلهر كۇردىـس       

قولالپ، ھهتتا ئابدۇلال ئۆجاالننىڭ شهخسىي ھېسابىغا مىلیاردالپ پۇل قویۇپ 
 مىـڭ ئادەمنىـڭ ھایـاتى بهدىلىـگه شـۇنچىلىك ئۈنـۈم             30بېرىپ، تۈركىیىدە   

پهلهستىنلىكلهر لىۋان، سۈرىیه زېمىنلىرىنى : مهسىلهن. قازاندى، یا قازانمىدى
ــازا قىلىــپ ھهركهت قى  ــانچ ب ــولالش   تای ــۇ ئهمهلىــي ق ــۇ دۆلهتلهرم ــدىغان، ب لى

مهیدانىدا بولىشىغا قارىماي، پهلهستىنلىكلهرنىڭ نه لىۋان بایرىقى، نه سۈرىیه 
ــدۇق  ــاڭالپ باقمىـ ــۋالغىنىنى ئـ ــایرىقى كۆتۈرىـ ــڭ داۋا  . بـ ــى، بىزنىـ دېمهككـ

تــۈركىیه یـــاردەم  ”ھهركهتلىرىمىزدىكــى بــۇ ئۆزگىچىلىــك تهبىئىــي ھالــدا      
 تۇیغۇنى پهیـدا قىلىـش ئۈچـۈن بولمـاي نـېمه؟ بۇنـداق              دېگهن“ ...قىلىۋاتىدۇ

“ سودىلىـشىش ”تۇیغۇنىڭ پهیدا بولىشى بهدىلىگه تۈركىیىنى خىتاي بىلهن     
تهشهببۇسكارلىق ھوقۇقىغا ئىـگه قىلمامـدۇ؟ ئـۇالر ئهمهلىیهتـته ھېچقانـداق            

“ یولۋاسـنىڭ سـۈرىتى بىـلهن بـۆرىنى قورقۇتقانـدەك       ”ماددىي یاردەم بهرمهیـال     
ــۈمگه ئ ــاكالر،    ئۈنـ ــىملىرى، ئىزنـ ــۋىقات رەسـ ــداق؟ تهشـ ــشمهكچىمۇ قانـ ېرىـ
 -نىڭ ھهممىسىدە كۆك بایراقنىڭ قىزىل بـایراق بىـلهن ئاشـق          ... بهلگىلهر،

مهشۇقتهك كىرىشتۈرۈلۈپ تۇرىشى ھهرقانداق كىـشىنى ئىختىیارسـىز ھالـدا          
بــۇ داۋانىــڭ ئارقىــسىدا تــۈركىیه بــاردەك گۇمــاننى پهیــدا  . گۇمانغــا كهلتۈرىــدۇ

ھالغـــا ) شـــهرت قویغــۇچى ( دىپلوماتىیىــدە تـــۈركىیىنى ئاكتىــپ   قىلىــپ، 
كېیىنكــى كــۈنلهردە ! (كهلتۈرۈشــتىن باشــقا ئۇیغۇرغــا ھــېچ پایدىــسى یــوق  

 خىتـــاي كېلىـــشىملىرى بـــۇ قاراشـــلىرىمىزنى  -مهیـــدانغا چىققـــان تـــۈرك
  !).ئىسپاتالیدۇ

بۇندىن باشقا داۋامىزنىڭ مۇستهقىللىق ئارزۇمىزدىن ئهمهس، تاشـقىي    
قۇلۇقتىن كېلىپ چىقىۋاتقانلىقى توغرىسىدا كـارنىیى یىرتىلغـۇدەك        قۇترات

تېپىـپ  “ یاخشى دەلىـل  “ ”ئالتۇنغا بهرگۈسىز ”ۋاالقشىیدىغان خىتایالرغىمۇ   
تهكرارالیـدىغان بۇنـداق بىـر     كۆپخىتایالرنىڭ    ئادەتته تهشۋىقاتتا       . بېرىمىز
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ــار  ــۆزى ب ــۈمله س ــسم  ”: ج ــڭ بىرقى ــۈنچىلهر ۋەتىنىمىزنى ــي بۆلگ ىنى مىللى
ــسىغا     ــڭ بېقىندىـــ ــسىیهتچى كۈچلىرىنىـــ ــئهل ئهكـــ ــپ، چهتـــ بۆلىۋېلىـــ
ئایالنــدۇرماقچى، مۇستهملىكىــسىگه ئایالنــدۇرماقچى، ئــۈچ چــوڭ تاغنىــڭ      
بېــسىمىدىن ئــازاد بولغــان خهلقنــى قایتىــدىن جاھانگىرالرنىــڭ قۇللۇقىغــا   

ئهگهر بىرسى بۇ سۆزلهرگه پاكت تهلهپ قىلسا خىتایالر        “ ...تاشالپ بهرمهكچى، 
ئاالھىدە ئىزاھات  (ىقىدەك كۆرۈنۈشلهرنىڭ سۈرىتىنى كۆرسىتىپال قویسا      ھېل

بۇ قارىشىمنى .  سوئال سورىغۇچى ئىككىلىنىپ قېلىشى جهزمهن) بهرمىسىمۇ
ــېمه دېیىــشىنى تهســهۋۋۇر قىلمــاق تهس ئهمهس  ــۇ . رەت قىلغۇچىالرنىــڭ ن ب

ــسا    ــهندۈرگۈچىلهر بول ــقىچه چۈش ــىلىنى باش ــۈك”مهس ــسىدىن “ تۈركل نۇقتى
ئهمما بۇ پایدىسىز ھالدىكى داۋامىزنى تېخىمۇ تۇیـۇق        . ندۈرمهكچى بوالر چۈشه

ۋەیاكى “ تۇرانچىلىق”یاكى  “ تۈركچىلىك”. یولغا مۇپتىال قىلىشى مۈمكىن   
 پۈتۈن دۇنیا تۈركلىرىنى بىر بایراق ئاستىغا جهم قىلىش، —“ پان تۈركىزىم”

ــۈرۈش    ــرلىككه كهلتـــ ــورىیىنى بىـــ ــق، تېرىتـــ ــل، یېزىـــ ــۇددى —تىـــ  خـــ
مۇنىستالرنىڭ كوممۇنىزىمىدەك بىر غایه؛ بهلكى كوممۇنىزىمغا قارىغاندا كوم

ــۈمكىن   ــشىمۇ مــ ــك بولىــ ــۇ ئوتۇپىیهلىــ ــاكى   . تېخىمــ ــز داۋا یــ ــۇڭا بىــ شــ
 ھېچقانـداق   —خاس مۇستهقىللىق ھهركىتـى سـۈپىتىدە        كۆرەشلىرىمىزنى

باشقا ئىدىیه، باشقا قوشۇمچه مهخسهتلهرنى ئارىالشتۇرماي ئېلىپ بارساق، بۇ         
 قهدەم مهنزىلگه یهتكهندىن كېیىن باشقىلىرىنى ئویلىشىپ باقساق ھهم بىر

. ئاسان، ھهم ئهقىلغا مۇۋاپىق، ھهم ئهھۋالىمىزغا ماس كېلىدىغانراق بوالتتى         
ئهپسۇسكى، بىز ھېلى پۈتۈن دۇنیا مۇسۇلمانلىرىنىڭ غېمىنى یهیمىز، ھېلى 

ز تىـك یارنىـڭ   بۇ خـۇددى ئىگىـ  . پۈتۈن دۇنیا تۈركلىرىنىڭ غېمى بىلهن بهند 
قــاپ بېلىــدە دەرەخ یىلتىزلىرىغــا ئېــسىلىپ قالغــان، ئۈســتىگه یامىــشىپ    

 پاچـاق  -چىقىش ئىنتایىن غۇۋا، پهسكه سېرىلىپ چۈشمهكچى بولـسا پاچـاق       
نىــڭ پهســتىكىلهر ۋە یوقۇرىــدىكىلهرنىڭ مبولىــدىغان بىــر ۋەزىیهتتىكــى ئادە

ەك بىـمهنه ھهم    دېگىنىد“ قۇتقۇزىمهن ئۆزەمھهممىڭالرنى  ”غېمىنى قىلىپ،   
 قانداق؟ بۇنـداق نىیهتنـى تـوغرا ۋە ئالىجانـاپ دېگهنـدىمۇ، ئـۇ         -كۈلكىلىكمۇ  

ئالدى بىلهن ئۆزىنى قۇتقۇزۇپ، پۇت قویغىدەك یهرگه ئىـگه بـولمىقى كېـرەك            
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  ئهمهسمۇ؟ 
یهنه بىر ۋاقهنـى ئهسـلهپ ئۆتـسهك بـۇ غهلىتىلىـك بهلكىـم یاخـشىراق          

قهرەدىكــى خىتــاي ئهلچىخانىــسى یىلــى فىۋرالــدا ئهن  1997: ھىــس قىلىنــار
ــدىكى   ــارازىلىق بىلـــدۈرىۋاتقان شـــهرقىي تۈركىـــستانلىقالر ئىچىـ ــدا نـ ئالدىـ

ئىستىقالل ”تۈركىیهدە یهرلىشىپ قالغان كونىالر تۇیۇقسىزال ھایاجان بىلهن  
ــۇپ كېتىــشتى ①“مارشــى ــى ئوق ــدىم ! ن ــران قال ــدى . ھهی . ھهم نومۇســۇم كهل

ــېمه داۋا  ــۇ، ئوقۇۋاتق-قىلىۋاتقىنىــڭ ن ــۇنقهرز بولغــان    ی ــېمه؟ ئهگهر م ىنىــڭ ن
دۆلىتىمىزنىڭ دۆلهت شېىرى ئوقۇلغان بولسىدى، ئاجایىپ توغرا، تهسىرلىك 

ئهگهر تـۈركچه  ! ئهپـسۇس، ئـۇنى ھېچقایـسىمىز بىلمهیمىـز    . ھهم ماس بوالتتى 
تېمىلىرىـدىكى باشــقا ھهرقانـداق بىــر   ... ئـازادلىق، ھۆرلــۈك، زۇلـۇم، خورلــۇق  

لېكىن، دۆلهت شېىرى دۆلهتـكه ۋەكىللىـك       . رەتتىمارشنى ئوقۇساقمۇ بولىۋې  
شــۇڭا بىــر دۆلهتنىــڭ داۋاســىنى  ! قىلىــدۇ، دۆلهتنىــڭ ســىمۋوللۇق ساداســى 

 دۆتلــۈك، پهقهت -قىلىۋېتىــپ یهنه بىــر دۆلهتنىــڭ دۆلهت شــېىرىنى ئوقــۇش 
! ئۇیغۇرالرنىڭال قولىدىن كېلىدىغان ئاالھىدە تهقلىتتىكـى دۆتلـۈك، خـاالس          

ماس دەرىجىــدە تولــۇق تهســۋىرلهش ئۈچــۈن ســهت  دىھقانچىــسىغا قىــل ســىغ
بولسىمۇ شۇنداق دېیىشكه مهجبۇرمهنكى، بۇ خۇددى خوتۇننى ئورتاقالشقىلى 

نېمه، بىز داۋایىمىزنىمـۇ  ”: مهن شۇ چاغدا! بولمىغاندەكال بولمىغۇر بىر ئىش  
قىلىۋاتقـان ئىـشىمىزنىڭ    !  سېپىدە قىاللمایـدىغان ئوخـشىمامدۇق؟     -ئوڭى
دەپ “   مهتى یوق خهقكهنمىز-لمهمدۇق، نېمه؟ تازىمۇ ئهتى دۈمىنىمۇ بى-ئوڭ

  .ئویلىغان ئىدىم
ئهگهر دۆلهت شــېىرى ھهققىــدە باشــقا قــاراش بولمىــسا، دېــمهك، بــایراق 

چۈنكى بایراقمۇ، دۆلهت شېىرىمۇ . ئۈچۈنمۇ ئهینى شۇ پىكىر ئهقىلغا مۇۋاپىق     
ت ئۈچـۈن   باشـقا بىـر دۆله    . دۆلهتكه ۋەكىللىك قىلىـدۇ، دۆلهتنىـڭ سـىمۋولى       

سىمۋول بولغان نهرسه یهنه بىر دۆلهتكىمۇ ۋەكىللىك قىاللمایدۇ یاكى بۇنداق 
بــۇ خامانلىقتــا قوشــنىالر بىــر ئــارىنى ئورتــاق ئىــشلىتىپ  ! قوللۇنــۇش خاتــا

                                            
  .ئا― تۈركىیىنىڭ دۆلهت شېىرى   ①
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  !تۇرغانغا ئوخشىمایدۇ
 تـــۈركىیىگه مۇناســـىۋەتلىك گهپ بولىۋاتقـــان بـــۇ پۇرســـهتته یهنه بىـــر  

یىللىرىــدىكى   1997: ېلىۋاتىــدۇكۈلكىلىــك ئىــشنىمۇ قوشــۇپ قویغــۇم ك
 تاشــقىنلىق نامایىــشالردىن بىرىــدە، شــهرقىي تۈركىــستانلىقالر یهنه -قاینـام 

. خىتــاي كونسۇلخانىــسى ئالــدىغا بېرىــپ نامــایىش قىلمــاقچى بولــۇپ قــاپتۇ 
ــاۋۇر    ــاراڭغۇ، ئهیت ــا ق ــۈمهتكىمنىــڭ تهشــكىللىگهنلىكى ماڭ رۇخــسهت  ھۆك

سـاقچىالرنىڭ  . قورشـىۋالغان ئىـكهن  قىلمىغىنى ئۈچۈن سـاقچىالر ئهتراپنـى    
، گېزىت ۋە تېلىۋېزىیه مۇخبىرلىرى ئهمهلىیهتته “تېمى”ھهیۋەتلىك مۇداپىئه 

نامایىشقا تېخىمۇ جانلىق تـۈس، جهڭگىـۋار قىیـاپهت بېرەتتىكـى، دەخلىـسى       
سـاقچىالرنىڭ بېـشى    . ئۇنىڭ ئۈستىگه ھهمىشه شۇنداق بـوالتتى     . یوق ئىدى 

ــدىنىــن شــهرقىي تۈركىــستانلىقالرغا چ ــى ”: كۆیىنىــپ كۆڭلى ســىلهر بىزن
یــولىمىزنى توســتى، دەپ رەنجىــپ یــۈرمهڭالر، بىــز بــۇیرۇق ئىجــرا قىلغــۇچى 

ئهگهر ســـىلهر بىزنـــى ئـــۇرۇپ . بـــولغىنىمىز ئۈچـــۈن شـــۇنىڭغا مهجبـــۇرمىز 
یىقىتىۋېتىپ ئۆتۈپ كهتسهڭالر بىز سىلهردىن زادىـال ئاغرىنمـایمىز، چـۈنكى        

بىـراق، سـىلهرنىڭ    . سسىداشلىق قىلىمىز سىلهرنىڭ داۋایىڭالرغا بىزمۇ ھى   
بېشىڭالر كىم؟ بۈگۈنكى كۈن تهرتىپته قىلماقچى بولغان نارازىلىق تېماڭالر 
ــپ      ــۇنالرنى یېزىــ ــىي مهزمــ ــدىغان ئاساســ ــا ئاڭلىتىــ ــېمه؟ مۇخبىرالرغــ نــ
تهییارلىۋالغانمۇ، قانداق؟ مۇخبىرالرغـا جـاۋاپ بېرىـشكه مهسـئۇل قىلىنغـان            

نداق تهرتىـپلهر بـویىچه بولـسا ئۆزەڭالرغـا تېخىمـۇ      مۇشۇ... ئادىمىڭالر قایسى،   
دېگهنــدەك ســۆزلهرنى “ ...بىزنىــڭ قهلبىمىــز ســىلهر بىــلهن بىلــله . یاخــشى
بـۇ ۋارقىراشـالر   . ئهتراپتىن تهرتىپسىز ۋارقىراشالر چېچىلىپ تـۇراتتى  . قىلدى

دېگىنـى ئومـۇمىي شـاۋقۇن    “ !...ئـالالھ بىـر  ! ئـاالھ بىـر  ”: ئىچىدە ئاالماننىـڭ  
ــۈرۈلهتتىبولــۇپ ك ــدىن  . ۆت ــان ئاالمان ــدىغا دېۋەیلىــشىپ تۇرغ ــۇخبىرالر ئال : م

ــشىدىغان      ” ــلهن سۆزلى ــز بى ــېمه؟ بى ــۈنتهرتىبىڭالر ن ــىي ك ــۈنكى ئاساس بۈگ
دەپ سوراپ بۇ تهرتىپسىز چۇۋالىشىپ تۇرغـان تـوپتىن      “ ...ئادىمىڭالر قایسى؟ 

ىنىمــۇ زادىـال جــاۋاپ ئااللمىغــاننى ئــاز دەپ بىـرەر ئــادەم ئۇالرغــا جــاۋاپ بهرگۈچ  
ــى   ــاي دېمهیت ــىتىپ قوی ــوئاللىرىغا    . كۆرس ــورىغان س ــۈرۈپ س ــڭ تهلم ئۇالرنى
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مـۇخبىرالر  “ !...ئـالالھ بىـر   ! ئـالالھ بىـر   ”: ئومۇمىي شـاۋقۇن جـاۋاپ بېرەتتـى      
بىــز ســىلهرنىڭ داۋایىڭالرنــى تېخىمــۇ یاڭرىتىــپ ”: ئۈمىدسـىزلهنگهن ھالــدا 

اسـىي نـارازىلىق    بېرەیلى دەۋاتساق نېمانداق رەج ئۇقمایسىلهر؟ بۈگۈنكى ئاس      
“ ...تېماڭالر نېمه؟ خىتاي كونسۇلىغا بېرىلىدىغان نارازىلىق نوتاڭالر یوقمـۇ؟     

“ ! ...ئــالالھ بىــر! ئــالالھ بىــر”: ئهتــراپتىن پهقهت بىــرال ســادا تهكرارلىنــاتتى 
سىلهرنىڭ بۈگۈنكى ”: مۇخبىرالردىن بىرى ھهیرانلىق ھهم مهسخىرە ئارىالش

ىرلىكىنـى ئۇقتـۇرۇپ قویۇشـمىدى؟ بىـزگه     ئاسىي مهخسىدىڭالر ئالالھنىڭ ب 
ئۇقتۇرۇپ قویماقچىمۇ؟ خىتىیىڭالرغىمـۇ؟ بىـزگه دېـسهڭالر، بىـز ئالالھنىـڭ       
بىرلىكىنــــى بىلىمىــــز، ھهم بــــۇ مهســــىلىنى تالىــــشىۋاتقىنىمىز یــــوق،  

ــدۇ   ــر ئۇقمایـ ــۇالر بهرىبىـ ــسهڭالر ئـ ــا دېـ ــدى“ ...خىتایلىرىڭالرغـ ــاقچى . دېـ سـ
بــۇ قانــداق شــهرقىي تۈركىــستان   ”:ئــۇ. بېــشىنىڭمۇ راســا ئــاچچىقى كهلــدى 

ئارپـا  ”بىـزنىڭكىلهر بولـسا     . دەپ ئاالماننى ھهیدەشـكه باشـلىدى     “ !...داۋاسى؟
دېگهنـدەك، بـۇ دوسـتانه مـۇداپىئه توسـىقىنى          “ نېنى ئوسۇرغاققا باھانه بولدى   

ــپ،   ــانه قىلى ــدى، ”باھ ــىۋالدى، ئۆتكهزمى ــاقچىالر توس ــشىپ، ئهڭ “ ...س دېیى
دەپ “ !...ئالالھ بىر! ئالالھ بىر”: ھالدا خىرىلداپئاخىرقى قېتىم تهرتىپسىز  

  !بهزلهپ كهینىگه یاندى كۆڭلىنى دە، ئۆز -چۇقۇراپ قویدى
تۈركىیىگه مۇناسىۋەتلىك گهپلهرنـى بىـریهردىال تـۈگهتمهك ئۈچـۈن یهنه           

تۈركىیىدە شۇنداق بىر كۈلكىلىك ئىـشقا   : بىرگهپنى بۇ یهرگه قىستۇرىۋېتهي   
كىستان فوندى قاتارلىق ئورۇنالردىن بىرەر ۋەكىل      دۇچ كېلىمىز، شهرقىي تۈر   
... خىتایالر كۆك قىلدى،  ... خىتایالر ئاق قىلدى،  ”بىرەر یىغىلىشتا سۆزلىسه    

بالىلىرىمىزغــا دىنىــي   ... دىنىــي ئېتىقــاد ئهركىنلىكىمىزنــى چهكلىــدى،   
دەپ “ ...بىلىملهرنــى ئــۈگىتىش ئىمكــانلىرى یــوق، مهســجىدلهرنى تاقىــدى، 

خوش، ئۇنداق بولسا تۈركىیىدە بۇ . دەرت تۆكۈشنى تهكرارالیدۇ  فورمۇلىالشقان  
ئهركىنلىكىڭىز چهكلهنمهیدۇ، قانچىلىك ئىبادەت قىلىۋاتىسىز؟ بوپتۇ، بۇنىمۇ 
دېمهي تۇرایلى، چۈنكى بۇنىمۇ سـىزنىڭ شهخـسىي ئهركىنلىكىڭىـز دەیلـى،            
ســــهھنىدە ئۆزىڭىزنىــــڭ ئىــــستىكىنى ئهمهس، خهلقنىــــڭ ئىــــستىكىنى  

 بولۇڭ، ئهمىسه نېمىـشكه مهدرىـسته یاتقـان ئوقۇغـۇچىالر نامـاز              ئىپادىلىگهن
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ــشكه    ــىلهر؟ نېمى ــان كۆرۈس ــا یام ــى ”ئوقۇس ــسىپ كهتت ــنچىالر بې دەپ “ ...دى
قاخشایسىلهر؟ سىلهرمۇ ئوخشاشال چهكلهش پوزىتسىیىسى تۇتىۋاتىسىلهرغۇ؟  
بـۇ ھالــدا خىتــایالر راســا سـىلهرنىڭ دىتىڭالردىكــى ئىــشنى قىلغــان، ســىلهر   

  رغا رەخمهت ئېیتىشقا توغرا كېلىدىغان ئهھۋال ئوتتۇرىغا چىقمامدۇ؟ خىتایال
چۈنكى، . یامان كۆرىدۇ  ئۆلگىدەكدېمهك، بۇ داھىالرمۇ ئوخشاشال دىننى      

ــۇ خۇراپــات، غهرپنىــڭ  ” “ یاقمایــدىغان بــۇ ئېتىقــاد  كــۆڭلىگهبــۇ قــاالقلىق، ب
نـى  دېگهنلىـرى بىـلهن قىلغى   ! ئۇالرنىڭ بۈیۈك سىیاسـىتىگه پۇتلىـشارمىش     

دىنىــي ! قارشــى بولۇشــىمۇ تهســىر كــۈچى بولمىغــان داۋا دېمهكتــۇر  -قــارىمۇ 
تهربىیهنى، یېڭىدىن كوممۇنىست مۇستهملىكىسىدىن قۇتۇلغان قازاقىستان 
ۋە موڭغۇلىیه قازاقلىرى ئۈچۈن مىللىي تهركىپ، مىللىي كىملىكنىڭ بىـر     

ى ۋەقفى ۋە   ئۇنسۇرى سۈپىتىدە ھېساپلىغان تۈركىیه قازاقلىرى ئهھمهد یهسهۋ      
باشقا یهرلهردە یۈزلهرچه ئوقۇغۇچىنى دىنىي تهربىیهگه ئىگه قىلىۋاتقان؛ ھهتتـا         

دەپ سهت ئاتایدىغان تـۈركىیه ھۆكۈمىتىمـۇ بـۇ        “ ئىرتىجا”دىنىي تهرغىباتنى   
قاراشنى تـوغرا تونـۇپ یـول قویغانـدىن باشـقا، قازاقىـستان تهۋەسـىگه دىنىـي                 

انلىــــشىش یــــولى بىــــلهن   ئــــادەملهرنى ئهۋەتىــــپ، ئۇالرنىــــڭ خىرىستی  
مىللىیلىكتىن چهتنهپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىـشقا ئۇرۇنىۋاتقـان مۇشـۇ        

خـــــۇددى “ شـــــهرقىي تۈركىـــــستان ۋەقفـــــى  ”زامانـــــدا، تـــــۈركىیهدىكى  
كوممۇنىــستالردەكال كىــن ۋە ئۆچمهنلىــك بىــلهن ۋەقــف ئىچىــدە دىنىــي       

ئوقۇشـىغا  نۇتۇقالرنىڭ بولىشىغا، ئۇ یهردە یاتىـدىغان ئوقۇغۇچىالرنىـڭ نامـاز           
ــا ــایالردا -یىغىــن! قارشــى تۇرماقت ــایالر شــهرقىي تۈركىــستان  ...” قۇرۇلت خىت

دەپ قاخشاشلىرى سـۈنئىي ۋە     “ ...خهلقىنىڭ دىنىي ھۆررىیىتىنى چهكلىدى   
ــشاش     ــا ئوخـ ــى خىتایالرغـ ــى، ئهمهلىیهتتىكـ ــۈن ئىكهنلىكـ ــمىیهت ئۈچـ رەسـ

ببهت ۋە  خهلقنىـڭ مـۇھه  —بـۇ تـۈر پوزىتـسىیه     . مهیدانىدىن بىلىنىپ تۇرىدۇ  
نهپرىتىنى ئهینى شۇ سهۋىیىدە مېنىڭسىمهي تۇرۇپ، رەسـمىیهت یۈزىـسىدىن     

 ئالـدامچىلىق بولـۇش     —چۈمپهردىسىگه ئورۇنىۋېلىش   “ خهلق ۋەكىللىكى ”
دىن بىرەر ئىجابىي “دەۋا”بىلهنال قالماي، بۇنداق ئادەملهر بېشىغا مىنىۋالغان 

  !نهتىجه كۈتمهك بهغهرەزلىكتۇر
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 قـېلىش ئۈچـۈن دىنـدىن ۋاز كېچىـشنىڭ ھـاجىتى       غهرپلىكلهرگه یاراپ 
غهرپلىكلهر بىزنىڭ مۇسۇلمانلىقىمىزدىن قورقۇپ كېتىپ یاردەمـدىن       . یوق

ــېچهرمىكىن دېــــگهن قــــاراش بىمهنىــــدۇر    غهرپلىكــــلهر بىزنىــــڭ  . ۋاز كــ
 بىردەم دىنىمىزدىن كـېچىش، بىـردەم دۆلهت         —تۇتامسىزلىقىمىز تۈپهیلى   

 یاردەم بېرىـشكه الیىـق كۆرمهسـلىكى       —نامى یهڭگۈشلهشلىرىمىز تۈپهیلى    
 .مۈمكىن

ــشنى      ــر ئىـ ــان یهنه بىـ ــوھىم بولمىغـ ــانچه مـ ــشقا ئـ ــوھىم ئىـ ــر مـ بىـ
كۈنتهرتىپته بولغـان بىـر ئىـشقا یهنه بىـر          نۆۋەتتىكىئارىالشتۇرىۋېلىش یاكى   

ئىــشنى چېتىــۋېلىش، ئاشــۇ مــوھىم ئىــشنىڭ موھىملىــق تۈســىنى بــۇزۇش 
ۇناسىۋەتسىز یـاكى ئىككىلهمچـى بىـر      بىر رەسمىي ئىشقا م   . رولىنى ئوینایدۇ 

. ئىشنى چېتىۋېلىش، ئاۋالقىسىنىڭ جىددىیلىك سۈپىتىنى تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ
بىر قولدا كهتمهن، بىر قولدا بولقا تۇتۇپ بىرال ۋاقتتا ھهم ئۆسـتهڭ چـاپقىلى،            

ــدۇ   ــى بولمایـ ــك قىلغىلـ ــۈرەلمهي ھهلهك   . ھهم زەرگهرلىـ ــشنى پۈتتـ ــر ئىـ بىـ
ە یا ئاخمىقانىلىق بىلهن باشقا بىر ئىشنى، تېخىمۇ بولىۋاتقاندا یوغانچىلىق ۋ

یوغۇنراق بىر ئىشنى ئـۆز ئۈسـتىمىزگه ئېلىـۋېلىش خـۇددى تهمـسىلىمىزدە             
دېگهنــدەك “ پاتمىغــان كامارغــا، غهلــۋىر بــاغالي قوڭامغــا ئــۆزەم”: ئېیتىلغــان

لىـن بىیـاۋنى،   ” یىلالردا خىتـایالر قوزغىغـان   -70! بىمهنىلىك ۋە نادانلىقتۇر 
ــوڭزىن ــد قىلىــش ك ــدا “ ى تهنقى ــورۇھ  ”دولقۇنى ــشىلىك گ ــۆرت كى ــا “ ”ت ئارق

نى قوشۇپ تهنقىد قىلىشنى تهشهببۇس قىلغان ئىكهن، “ئىشىكتىن مېڭىش
یوقۇتۇلۇپ، تهنقىد قىلىنىشقا باشلىغاندا ئۇالرنىڭ “ تۆرت كىشىلىك گورۇھ ”

جىنــایى ماتىرىیــاللىرى ئارىــسىدا ئۇالرنىــڭ بىــر تۈرلــۈك ئېغىــر جىنــایىتى    
. ھهیران بولغانىدىم كۆرۈپدە مۇشۇ تهشهببۇس تىلغا ئېلىنغانلىقىنى سۈپىتى

نـى قوشـۇپ   “ئارقا ئىشكتىن مـېڭىش ”لىن بىیاۋ، كوڭزىنى تهنقىد قىلىشقا    
كېـــیىن . تهنقىـــد قىلـــسا نېمىـــسى خاتـــا بولغىیـــدى؟ دەپ ئویلىغانىـــدىم

چۈشــهندىمكى، ئاۋالقىــسى كوممۇنىــستالرنىڭ نهزىرىــدە دوســت ـ دۈشــمهن    
ى زىددىیهت بولۇپ، چوڭ ئىش، موھىم ئىش ئىكهن؛ كېیىنكىـسى    ئارىسىدىك

بولــسا خهلـق ئىچىــدىكى زىــددىیهت، ئــادەتتىكى  ) ئارقـا ئىــشكتىن مــېڭىش (
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بـۇ ئىككىـسىنى ئارىالشـتۇرىۋالغاندا ئاۋالقىـسىنىڭ        . كىچىك ئىشالر ئىـكهن   
دېمهك، بىزدىكى سىیاسىي سهزگۈرلۈك ! جىددىیلىكىنى تۆۋەنلىتىۋېتىدىكهن

  . گۆدەكلىك ھالىتىدە ئىكهنلىكى ئایان بولماقتائىنتایىن
ــر  ــي زات”یهنه بىـ ــسى   “ دىنىـ ــالغۇ لېنتىـ ــر ئۈنئـ ــشىمىز بىـ قېرىندىـ

ئهســـلىدە ئـــۇ بۇنچىلىـــك ئىقتىـــدارغا ئىـــگه بىرســـى  (ئىـــشلىگهن ئىـــكهن
تارقىتىۋاتسا مهن نېمىشكه    سۆزلهپناسىراخۇن لېنتىغا   ”بولمىسىمۇ، پهقهت   

ا ھهســـهت تۈپهیلىـــدىنال ئىـــشلهپ دېـــگهن سېلىـــشتۇرم“ قىلمایــدىكهنمهن 
، ئۇنىڭ مهزمۇنىدىكى بىمهنىلىك كىتاپتا تىلغا )چىقىلغان بىراك مهھسۇالت

ــۆۋەتتهئېلىــپ ئولتۇرۇشــقا ئهرزىمىگهنــدىن تاشــقىرى،   ــان  ن ئېلىــپ بېرىۋاتق
مۇھــاكىمىمىزگه مۇناسىۋەتــسىز بولغــانلىقى ئۈچــۈن، مهزمــۇنى ھهققىــدە      

. ئـاالمهتلىرى ھهققىـدە توختـۇلىمىز     “ نهشـرىیات ”لېنتىنىـڭ   . توختالمایمىز
بــۇ لېنتىغــا . بــۇنى تــۈركىیهچه داۋانىــڭ ئهرەپــچه ۋارىیــانتى دېیىــشكه بولىــدۇ 

ئاالمىتىدە لېنتىدىكى نۇتۇق نامى ئهرەپچه یېزىلغان،   “ نهشرىیات”چاپالنغان  
بهلگىسى شـهكىللىك كىرىـشتۈرۈلگهن ئىككـى دانه قىلىچنىـڭ           كۆپهیتىش

قادالغـان،  ) ئـاي یۇلتۇزلـۇق بـایراق     (ئاق بـایراق    كېسىشكهن یېرىگه بىر دانه     
بۇنــدىن باشــقا نهشــرىیات نــامى، بهلــگه ئىزنــاالردىن ئهرەپ ئاالھىــدىلىكى       

مهلـۇم، ھېلىقـى كېسىـشتۈرۈلگهن ئىككـى         كـۆپچىلىككه . بىلىنىپ تۇرىـدۇ  
قىلىـچ ســهئۇدى ئهرەبىــستاننىڭ دۆلهت بهلگىـسىدىكى بىــر ئــاالمهت بولــۇپ،   

بىزنىـڭ قېرىندىـشىمىز بولـسا      . ال خۇرما دەرىخى بار   ئۇنىڭ ئوتتۇرىسىدا بىرت  
ئهنه شـۇ خۇرمــا دەرىخىنــى شـهرقىي تۈركىــستاننىڭ دۆلهت بــایرىقى دەپ پهرەز   

ئىسالھ ”. قىلىشقا بولىدىغان ھېلىقى ئاي یۇلتۇزلۇق بایراققا یهڭگۈشلىگهن
ــدىلىنىلغان ــنهن   “ قىلىــپ پای ــدىلىكى ئهی ــسىمۇ، یهنىــال ئهســلى ئاالھى بول

بۇنىڭـــدىن كۆرىـــۋېلىش تهس ئهمهســـكى، بـــۇ بىچـــارە . الغـــانســـاقلىنىپ ق
ــۇرادىرىمىزدە روشـــهن  ــا . بىلىنىـــپ تۇرىـــدۇ“ ئهرەپ قـــۇلچىلىقى”بـ لېنتىغـ

ــۆزلهنگهن  ــلهر”س ــۇ    “جۆیلۈش ــدا ب ــدىن قارىغان ــدا بولغىنى ــۇر تىلى ــڭ ئۇیغ نى
ئۇنــداقتا  . نىــڭ ئــوبېكتى ئۇیغــۇرالر ئىكهنلىكىــدە گهپ یــوق    “تهشــۋىقات”

ــۇ  ــى ئۇیغــ ــشكه خېتىنــ ــشكه   نېمىــ ــدۇ؟ نېمىــ ــچه یازىــ ــاي، ئهرەپــ رچه یازمــ



 48 

ــىئهرەبىــستاننىڭكىگه تهقلىــد قىلىنغــان بىــر بهلگىنــى قویــۇش     زۆرۈرىیىت
تۇغۇلـدى؟ تهبىئىیكـى، ئـۇ تهقـسىر ئهرەپـلهر بىـلهن بـاردى ـ كهلـدى قىلىـپ           

مانا شۇنىڭ . یاشاۋاتقان یاكى ئهرەپلهر مۇھىتىدا بىلله یاشاۋاتقان بولسا كېرەك
پهیــدا ) یاخــشىچاقلىق(كــویى “ ئــېلىش كــۆڭلىنى”ىدىمۇ بىلهنــال داۋا ئۈســت

تهقـسىر دىنىـي زات بولىــشىغا قارىمـاي، دىننـى ئالالھنىــڭ ئهمهس،     . بولغـان 
ئهرەپلهرنىڭ دىنـى، دەپ چۈشـهنگهنمىكىن؟ یـاكى ئهرەپـلهر ئالالھقـا تېخىمـۇ          
یــېقىن، ئۇالرغــا یېقىنچىلىــق قىلىــش، ئالالھقــا یېقىنچىلىــق قىلىــشنىڭ 

نىـڭ  ) س ئه ۋ(ى، دەپ چۈشهندىمىكىن؟ ئهمما رەسۇلىلالھ      بىرخىل ئىپادىس 
ئىنسانالر بىر تاغاقنىـڭ   ”ھهدىسلىرىدە ئىنسانالرنىڭ باراۋەرلىكى ھهققىدە     

“ چىشلىرىغا ئوخشایدۇ، ئهرەپنىڭ ئهجهمدىن تهقۋالىقتىن باشقا پهرقى یوق
ــم بېرىلمهكتىــدۇر  ــان قۇلچىلىــق ۋە    . دەپ تهلى ــداقتۇر بهنــدىگه قىلىنغ قان

  !مهت ئالالھقا قىلىنغان تهقۋادارلىق ھېسابىغا كىرمهیدۇخۇشا
» گۈلئایىم«قىسقىسى بىزنىڭ بۇ تهقلىتتىكى قىلىقلىرىمىز خۇددى 

بىــلهن ئــاخىرىنى چۈشــۈرگهندەك » گــۈزەل تاشــقورغان«دىــن ناخــشا باشــالپ، 
 .ھاڭۋاقتىلىقتۇر

 ھهرسـهك مۇسـتهقىللىق ھهركىتـى جهریانىـدىكى         -بوشناقالرنىڭ بوسـنا  
 كۆرەشــــلىرىلهر، ۋەیــــرانچىلىقالر، قــــان ۋە یاشــــلىرى، شــــۇنداقال  پــــاجىئه

بۇنىڭ بىلهن بىزنىڭ .  قالدىم كۆرۈپئىپادىلهنگهن بىر سىنئالغۇ لېنتىسىنى 
نامــایىش، یىغىلىــش ھهركهتلىرىمىــز روشــهن بىــر سېلىــشتۇرما بولــۇپ كــۆز  

: ىبۇ بىر نامایىش كۆرىنىشىدىن تۇغۇلغان تهسهۋۋۇر ئىد. ئالدىمدا گهۋدىلهندى
ھهربىرى بىردىن شۇئار یېزىلغان ) مۇسۇلمانچه ئىسكهتته(ئۇالرنىڭ ئایاللىرى 

پالكــات، لــوزۇنكىالرنى كۆتـــۈرگهن ھالــدا ھهم تهرتىپلىــك، ھهم قـــایغۇلۇق،     
ھهقىقهتهنمــۇ ۋەتىنــى مــۇنقهرز بولغــان، نۇرغــۇن بىگۇنــاھ قېرىنداشــلىرى        

 ئـۆرتهنگهن،    ئىچىـدىن  -ئۆلىۋاتقان مۇسـىبهتتىكى ئـادەملهرگه ئوخـشاپ، ئىـچ        
 ماتهم بىلهن چىرایـى تۇتۇلغـان ھالـدا گویـا ئۆلـۈم ئۇزۇتـۇپ كېتىۋاتقـان               -یىغا

پۈتـۈن تـۇرقى، پېئىـل    . ھازىدارالر سېپىدەك سـالماق قهدەم تاشـالپ مېڭىپتـۇ      
ئـالته  ” چۇڭ، ئاللىقانداق    -قاالیمىغان ۋاڭ . خۇلقىدىن قایغۇ تۆكۈلۈپ تۇرىدۇ   
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الــدىغا، بىــردەم ئارقىغــا شاپاشــالپ دېگهنــدەك بىــردەم ئ“ ئــۆچكه، یهتــته تــېكه
، “رەھــبهر” پــات تهرتىــپكه چاقىرىــپ ۋارقىــراپ قویىــدىغان  -تۇرىــدىغان، پــات

بىــزدە بولـسا نامایىـشقا چىققـان ئومــۇمىي    . مـۇ یـوق  “تهرتىـپ ھهیئهتلىـرى  ”
ــدىراش،   كــۆپرەكىئادەمنىــڭ یېرىمىــدىن  ــپىلهر بىــلهن ئال ئاللىقانــداق ۋەزى

دىـــن پهرقلىـــق “نامایىـــشچى ئـــاممه”ئـــادەتتىكى  ئـــۆزلىرىنىئىـــشقىلىپ 
ئۇندىن باشقا كهیپىیات جهھهتته خۇددى  . كۆرسىتىشكه تىرىشقۇچىالر بولىدۇ  

“ ئاچىسىنىڭ تویى بولىۋاتقـان ”دا تهسۋىرلهنگهندەك،  »جهننهتنىڭ ئاچقۇچى «
سىیاقتا ھىجایغان خوشال چىرایالر، باغ سهیلىسىگه چىققان جایـدا رەسـىمگه    

غــا ئېلىــنىش ئۈچــۈن ئــۆزىنى ئوبــدانراق     چۈشــىۋېلىش یــاكى ســىن ئالغۇ  
ــۇمهن،    ــات، ئومـ ــر خىـــل كهیپىیـ ــدەك بىـ ــۆزلىرىگهتوغرىلىغانـ ــي  ئـ ھهقىقىـ

مۇناسىۋىتى بولمىغان بىر ئىشقا ئـالۋان تهرىقىـسىدە قاتنىـشىپ قالغانـدەك            
  .ھالهت بىلىنىدۇ

مانا شـۇنىڭغا ئوخـشاش بىـر تـاالي ئىـشالر بىزنىـڭ داۋانـى قامالشـتۇرۇپ            
بۇ مۇئهییهن یېتهكچـى ئىـدىیه   . مىزنى ئىسپاتالپ تۇرماقتا قىاللمایدىغانلىقى

ــاس ( ــۋىي ئاسـ ــۇزاق   )نهزەرىیىـ ــسىپى، ئـ ــى، داۋا پىرىنـ ــۇئهییهن داۋا تهرتىبـ ، مـ
مهزگىللىك ۋە باسقۇچلۇق ھهركهت پروگراممىسى، پالن، ئىستراتېگىیهنىڭ        
ــاج     ــېمىلهرگه ئىھتىی ــداق بىــر ن یوقلىقىــدىن، تېخىمــۇ مهســخىرىلىكى، بۇن

  . تونۇپ یهتمىگنلىكىمىزنىڭ نهتىجىسىدۇربولىشىنىمۇ
یهنه شۇنىمۇ ئهسكهرتمهك كېرەككى، یېـرىم ئهسـىرلىك نهتىجىـسىز دەۋا           

ئىشالرنى قىلغانلىقى بىلهن پهخىرلىنىـدىغان     » ئۇلۇغۋار«ھهركهتلىرىمىزدە  
تهشكىالتالر ئىمكانىیتى یار بېرىـدىغان تۇرۇپمـۇ تهشـۋىقات ۋاسـىتىلىرىدىن           

یاسـىي سـاۋات، تـارىخ سـاۋادى، ئىـستىخبارات سـاۋادى            پایدىلىنىپ خهلققه سى  
ــۆز   ــسىچه ئ ــدى، ئهك ــپ باقمى ــۆزىنى -بېرى ــالم« ئ ــدىكى  » رىك ــش تىپى قىلى

یىغىنالر، ئۇیغۇرنىڭ قىینالغانلىقىنى یهنه شۇ ئۇیغۇرغا ئېیتىپ بېرىـشتهك     
بىــمهنه ئىــشالر بىــلهن ۋاقــت زایــا قىلغاچقــا یېــرىم ئهســىردە ھــېچ بولمىــسا  

  !سىیاسىي ساۋاتقا ئىگه قىلىشمۇ بولمىدى توال -خهلقنى ئاز
  . یىلى، ئىستانبۇل– 2001. یىلى، دىكابىر، تاشكهنت- 1998
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  پىالننى بهك بالدۇرغا تۈزىۋەتمهیلى
    
   

بىـر قهدەر مـۇكهممهل بولغـان پىـالن بولــسا، بـۇ پىـالن ئـۇزاق بىــر دەۋر        
امالشتۇرۇلۇپ  ئهۋالد داۋ  -ئىچىدە داۋاملىق ئىجرا قىلىنىدىغان، ھهتتا ئهۋالدمۇ     

ئـارزۇ  . ئىجرا قىلىنىدىغان بولسا بىز ھهمىشه ئىشنى نۆلدىن باشالۋەرمهیتۇق   
ــۇكهممهل، شـــۇنداقال ئهمهلىـــي قوللۇنـــۇش    قىلغىنىمىـــزدەك بىـــر قهدەر مـ

بىـز  ”: قىممىتى بولغان پىـالن ھهققىـدە گهپ كېتىۋاتقانـدا بهلكىـم بهزىـلهر        
ىمىزدا بۇنداق پىالنـدىن   دەك تېرىلىپ تۇرغان ئهھۋال   ›چۇۋۇق چویال ‹ھازىرقى  

تــوغرا، ئومــۇمىي مىلــلهت . دېیىــشى چوقــۇم“ قانـداقمۇ ســۆز ئــاچقىلى بــوالر؟ 
یـاكى بـارلىق تهشــكىالتالر   (بىرتۇتـاش ئېتىـراپ قىلغـان پىالننىــڭ بولىـشى    

تهســـهۋۋۇردىن ناھـــایىتى یىـــراق، ) ئورتـــاق قوشـــۇلغان پىالننىـــڭ بولىـــشى
 بىر —ىگۈدەك پىالنىنىڭ ئېچىنىشلىقى شۇكى، ھهربىر تهشكىالتنىڭمۇ ئهرز

ئاساسىي قىسمى یهنىال قىممىتىنى یوقاتمایـدىغان پىالنـى         ئۆتكهندىمۇدەۋر  
  !بولماسلىقى

قهدىمقى زامان دۆلهتلىـرى تهدبىرلىـك بىـر پادىـشاھنىڭ سـهۋەبىدىنال            
ــتىن     ــاننى ئاس ــپ، جاھ ــك قىلى ــپ، كېڭهیمىچىلى ــۇدرەت تېپى ــتۈن -ق  ئۈس

ادىشاھنىڭ ئۆلىشى بىلهنال شۇ قهدەر قىلىۋەتكهندەك قىلغىنى بىلهن، ئاشۇ پ
یېلى چىقىپ زاۋاللىققـا یۈزلهنگىنىـدەك،      “ پىسسىدە”قۇدرەتلىك دۆلهتنىڭ   

مهلۇم یولباشـچى چىقىـپ، بىـر     . بىزنىڭ ھازىرقى ئهھۋالىمىزمۇ ئهنه شۇنداق    
یېڭىلىقتا قامالشقاندەك (مهھهل خېلى ئىش ئهپلهشتۈرگهندەك تهسىر بېرىدۇ 

 -ۇ ئۆزى یېتىشهلمهي، ئىشالر چېچىالڭغۇلىشىىپ، بارا، كېیىن یا ئ  )كۆرۈنىدۇ
بارا ئىزدىن چىقىدۇ، یا ئۇ بىرەرسىگه قېیداپ ئىشنى تاشلىۋېتىـشتىن یـاكى          

ــدىمچه” ــا یىقىــل“ ”نهســرىدىن ئهپهن ــۈرىگه ئایالندۇرىۋېتىــشى “ !مان دەپ تهت
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ــسىدە  ــسىدە”نهتىجى ــدۇ  “ پىس ــپ تۈگهی ــى چىقى ــسى  . یېل ــڭ ھهممى بۇالرنى
  نېمىدىن؟    

دىمقى دۆلهتلهر پادىشاھنىڭال ئاغزىغا قاراپ قالغان، یازما ھالدا تۈزۈپ         قه
چىقىلىپ، بىر گورۇھ دۆلهت خادىملىرى تهرىپىدىن قوشۇلۇپ تهن ئېلىنغان،    

 - تۈزۈم، پىالن  -ھهممه ئورتاق ئېتىراپ قىلىدىغان ۋە ئىجرا قىلىدىغان قانۇن       
پادىشانىڭ ئهقلى بىلهن، پروگرامما، ئىستراتېگىیه بولمىغانلىقى، پهقهتال بىر 

شۇنىڭ دېگىنى دېگهن، شۇنىڭ سۆزى قانۇن بولـۇپ مېڭىلغـانلىقى ئۈچـۈن،          
چۈنكى ئۇنىـڭ  . ئۇنىڭ ئۆلىشى بىلهنال ھېچكىم ئۇنىڭ ئورنىنى باسالمىغان   

پۈككهنلىرى ئۆزى بىلهن دەپن قىلىنىـپ كهتكهنلىكـى، ھـېچكىم           كۆڭلىگه
 ھالدا گـاڭگىراپ قېلىـپ،      ئۇنى بىلمىگهنلىكى ئۈچۈن كېیىنكىلهر تهبىئىي    

مانا شۇنداق  ... ھهركىم ئۆزىنىڭكىنى بازارغا سېلىش، ھاكىمىیهت تالىشىش،     
خـۇددى شـۇنىڭدەك، بۈگـۈنكى      . قىلىپ زاۋاللىققا یۈزلىنىشكه ئېلىپ بارغان    

ــشلىرىمىزمۇ   ــڭ ئىـ ــى  ”بىزنىـ ــلهن بېغـ ــى بىـ ــوق،   “ئېغـ ــایىنى یـ ــڭ تـ نىـ
 ئهتـرەت باشـلىقى   !ئىـش قىلىـشتىن باشـقا نهرسـه ئهمهس    “ دىھقانچىـسىغا ”

 پهزەرىــیه - پروگراممــا، نهزەرىــیه-دىھقــانالرنى باشقۇرۇشــتا ھېچقانــداق پىــالن
  !دېگهنلهرگه ھاجهت ھېس قىلمایدۇ، ئهمهسمۇ

ئاجایىپ پروگراممىالر، ھهیۋەتلىك خىتـاپ،  ”بهلكىم بۇ گېپىمگه بهزى     
ىي بۇالرنى كۆزۈڭ كۆرمىدىمۇ؟ بۇ نهزەرىیىۋ”: نى كۆرسىتىپ تۇرۇپ “چاقرىقالر

ــېمه؟  ــار “ ئاســاس بولمــاي ن ــدىغانالر چىق ــوغرا، . دەی  ئهســىرگه كېلىــپ  -21ت
ئهممـا بـۇ   . بولۇش بهكمۇ یالىڭاچ، بهكمۇ سـهت     “ دىھقانچه”قالغاندىمۇ ئهینهن   

، ئىپتىدائىي ئاڭ فورمىسى ئۈسـتىگه سـۈنئىي ھالـدا     “سۈنئىي زامانىۋىلىق ”
قهدىمقــى بــۇ خــۇددى ! تېڭىــپ قویۇلغــان ھــازىرقى زامــان مودىــسى، خــاالس  

 كونـا بىناغـا ھـازىرقى زامـان مهمـۇرىي      —“  ئهتىـقه -ئاسـارە ”زاماندىن قالغـان   
بـۇ بىــر خىــل  ! ئورگىنىنىـڭ ۋىۋىسكىــسىنى ئېــسىپ قویغانـدەك بىــر ئىــش  

ــدىكى ئىــش     ــاڭلىق تونۇشــنىڭ مهھــسۇلى بولماســتىن، دورامچىلىــق تۈرى ئ
ىنى  پروگــراممىالر ئىجــرا قىلىــش ئۈچــۈن ئهمهس، ئــۆز -بولغاچقــا، بــۇ پىــالن

. قالتىس كۆرسىتىش ئۈچۈن یېزىلغاچقا، ئـېالن قىلىنغـان یېرىـدىال قالىـدۇ           
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ھهركىتىنـى شـۇ بـویىچه    . ئۇنىڭدىن كېیىن ھـېچكىم ئـۇنى ئهسـكه ئالمایـدۇ     
ئۆلچهپ، دەڭسهپ، مۇۋاپىق كهلمىسه تۈزىتىپ تۇرۇشتىن سۆز ئـېچىش ئهسـال     

) راممىغـا ئـۆزى تـۈزگهن پروگ    (ھهتتا باشالمچىالرنىڭ ئۆزىمۇ  . مۈمكىن ئهمهس 
باشالمچىلىق بىلهن خىالپلىق قىلىش، خىیانهت قىلىش، پىسهنت قىلماي، 

ئىـش قىلىـش ئـادەتتىكى ئىـشقا        ) قهدىمقـى پادىـشاھالردەك   (ئۆزى بىلگهنچه   
  .ئایلىنىپ قالىدۇ

قوراینىــڭ ئــوتى گــۈر قىلىــپ یېنىــپ، ناھــایىتى قىــسقا بىــر مــۇددەت   
قارایسىزكى، .  ئۆچۈپ قالىدۇ“ شىپپىدە” یۇ، - پهلهك یالقۇن چىقىرىدۇ-ئاسمان

. ئۇنىڭ ئورنىدا نه چوغ، نه ئىسسىقلىق قالماي، بىر دۆۋە قاپقـارا كـۈل قالىـدۇ         
  !“تهپتى یوق”بىزنىڭ ئىشلىرىمىزمۇ ئاشۇنداقال، بىردەملىك، 

بـۇ ھهرىكهتـلهر ۋەتهن، خهلقـقه بولغـان      ①!بۇنىـڭ سـهۋەبى پهقهتـال رىیـا    
دۈشمهنگه بولغان نهپرەتنـى مهنـبه     ھهقىقىي مۇھهببهتنى، ئالالھ رىزالىقىنى،     
 مهنلىـــك، مهنپهئهتپهرەســـتلىك  -قىلماســـتىن، شۆھرەتپهرەســـتلىك، مهن 

قاتارلىق پهس شهخسىیهتچىلىك زېمىنىدا بارلىققا كهلگهچكه، ئىـشقا قارىتـا           
یارىـشا تـار ۋە بىـر      كۆڭـۈلگه شـۇڭا پىالنمـۇ تـار       ! ئۆڭمهس خالىس نىـیهت یـوق     

شمىغىنى، بۇ پىالنمۇ تېخـى ئجـرا قىلىـش         تېخىمۇ قامال . تهرەپلىمه تۈزىلىدۇ 
 پروگراممىلىرىنــى خېلــى قامالشــتۇرۇپ یېزىپتــۇ،  -پىــالن”ئۈچــۈن ئهمهس، 

ــتۈرەلهیدىغان ئوخــشایدۇ      ــش ئهپلهش ــۇ ئــادەم ئى ــدا مۇش ــۇنىڭدىن قارىغان “ ش
دەیدىغان تهسىراتنى پهیدا قىلىـپ، ئـادەم یىغىـۋېلىش، پـۇل تـوپالش ئۈچـۈن           

غـا  “ داھـى ”والشتۇرىۋالـسىال، بـۇ كـۆزى كىچىـك       بولغاچقا، بىر توپ ئادەمنى ئ    
ــدۇ    ــۇپ كېتى ــسۇنغاندەك تۇیۇل ــۆزىگه بوی ــان ئ ــۈن جاھ ــشاھ” دە، -پۈت “ شاھىن

ــدۇ ــدىن    . بولىۋالى ــاالمهت قىلىقلىرى ــدەك ئ ــانۇن، دېگهن ــنىم ق مېنىــڭ دېگى
ئۆزىنى .  قائىدە ـ پىرىنسىپالرنى باشالمچىلىق بىلهن بۇزىدۇ. بىلىنىپ تۇرىدۇ

بارلىققا كهلتۈرگهنمهن،  ئۆزەمچۈنكى ئۇنى .  ئۈستۈن قویىدۇبۇ پىرىنسىپالردىن

                                            
گه ئىــش قىلىــش، ئــۆزىنى كۆرســىتىش ئۈچــۈن، ئالــدامچىلىق قىلىــش    “ خوجــا كۆرســۇن”①

  . ئا—ئۈچۈن قىلىش، خهلقنى، ئالالھنى ئالدىغاندەك رەڭۋازلىق 



 53 

  !دەپ ئویلىسا كېرەك
الر “داھـى ”نىیهتنىڭ خالىس بولماسلىقى شۇنىڭغا ئېلىپ بارىـدۇكى،        

ئىش باشالش، ئۆزى یېتهكچىلىك قىلىش، ئۆزى غهلىبىگه ئاپىرىش، تهخـتكه           
شــۇنىڭ . ئـۆزى ئولتۇرۇشــنى خىیــال قىلىـپ، شــۇنىڭغا یارىــشا پىـالن تۈزىــدۇ   

ئۈچۈنمــۇ بــۇ پىــالن قىــسقا مــۇددەت ئىچىــدە ئــاخىرقى نىــشانغا یېتىــدىغان   
یهرنـى چاپــسام مهن  ”ئۇنـداق بولمىغانــدا  . مهزمۇنـدا تۈزۈشـنى تهقهززا قىلىــدۇ  
ئالـدىنقىالر  !  دە -دېگهندەك بولۇپ قالىـدۇ   “ چاپسام، مهتقۇناخۇن كادىر بولدى   

ئارقىـسىدىكىلهر یـولنى    ئورۇن تالالش، كېیىـنكىلهر یـول پىالنـالش، ئۇنىـڭ           
ــېلىش، ــسىدا   ... ســ ــتىش توغرىــ ــزىلگه یېــ ــدىكىلهر مهنــ ــۇ كهینىــ ئۇنىڭمــ

 ئـۆزەم جاپا چېكىپ بایاۋاندىن یـول ئاچـسام، تـۆردە     ”. ئویلىغىمىزمۇ كهلمهیدۇ 
دېـگهن شـۇم   “ !ئولتۇرالمایدىغان ئىش بولسا، ئۇنـداق یـولنى چىتلىـۋېتىمهن        

ۇتتىن باشـــالپال دا دەســـلهپكى مىنـــ“ئىـــش باشـــلىغۇچى”نىـــیهت ھهربىـــر 
چـۈنكى  . مانا شۇنداق قىلىپ ئىـشىمىز ئاقمایـدۇ      . شهكىللىنىكلىك بولىدۇ 

بىر ئهۋالد ئایاقلىرى بىلهن چىغىر یول چىقارسا، كېیىنكى ئهۋالد بـۇ ئىـزدىن     
پایدىلىنىپ بىرقهدەر تۈز ھارۋا یولى یاسىسا، ئۇنىڭدىن كېیىـنكىلهر تېخىمـۇ        

، ســـىلىقالپ چىقـــسا، ئۇنىـــڭ مۇكهممهللهشــتۈرۈپ، یولغـــا تـــاش یــاتقۇزۇپ  
كېتىـدىغان   كـۆپ كهینىدىكىلهر بۇ یولـدا مهنـزىلگه قـاراپ چاپـسا ۋاقـت بهك         

یار بهرمهیـدۇ، ئـۆزى یېـتهلمىگهن مهنـزىلگه         ئۆمرىبولغاچقا، باشتىكىلهرنىڭ   
باشقىالرنىڭ یېتىشىنى ئویلىغاندا ھهركىمنىڭ ھهسهتلىرى الۋۇلداپ یېنىپ 

نـزىلگه باشـقىالرمۇ یېتهلمىـسۇن، دېـگهن     كېتىدۇ ـ دە، مهن یېـتهلمىگهن مه  
ــسا كۆزىمىزنىــــڭ    ــدۇ یــــاكى بولمىــ ــیهت تۇغۇلمــــاي قالمایــ پاســــكىنا نىــ

، بۇ ئىش خىیالىي چۈشـتهك، ئـۇزاق ھهم         كۆرەلمهيكىچىكلىكىدىن یىراقنى   
ــدۇ  ــان تۇیىلىـ ــهۋۋۇردىن ھالقىغـ ــداق -تهسـ ــڭ  ” دە، ئۇنـ ــماندىكى غازنىـ ئاسـ

ئهتىكـى  ”ىلغۇمىز كهلمهي،   نى ق “ئاخماقلىق”تهك  “شورپىسىغا نان چىالش  
  .دەپال چۈپرەندىلىك بىلهن ئویالیمىز“ قۇیرۇقتىن، بۈگۈنكى ئۆپكه یاخشى

لىك بىلهن بـۇ مىللهتنـى قۇتقـۇزۇش مـۈمكىن         “زېدى پهست ” بۇنداق  
ئــۇزاق مۇددەتلىــك پىالنغــا نىــسبهتهن تهخرســىزلىك قىلغىنىمىــز  ! ئهمهس
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“ دىرىمىغاننىڭ كهینىدە ئالدىرىغان نهدە؟ ئال  ”: بىلهن، قىسمىتىمىز خۇددى  
ــدۇ  ــدەك بولىۋاتىــ ــىلهن . دېگهنــ ــى  -50مهســ ــشىدا بىرســ ــڭ بېــ  یىلالرنىــ

دەپ تهكلىپ “  یىللىق بىر پىالن تۈزۈپ چىقایلى50مۇكهممهلراق قىلىپ ”
ــسا، تهبىئىیكــى نۇرغــۇن بىلهرمهنــلهر قارشــى چىقىــپ      نــېمه ”: بهرگهن بول

 یىلغـا قالمـاي   ئهللىـك یىلغىـچه نـېمه قىلىـسهن، بىـر نهچـچه        ! دەۋاتىسهنۇي
. دېگهن بولغىیدى“ !بایرىقىمىز تهڭرىتاغلىرىنىڭ ئۈستىدە جهۋالن قىلغۇسى

نېمه بولدى؟ ئىنقىالپ تهرەققىیاتىمىز یهنه شۇ . مانا ھازىر ئهللىك یىل ئۆتتى
بىزنـى ئازسـانلىق    كۆپىیىـپ لىـك نىـسبهتتىكى دۈشـمهن    2%ئىزدا، ئهممـا     

ــا  ــۈرۈپ قویماقت ــا چۈش ــز یهن! ئورۇنغ ــۇل   ئهگهر بى ــاي، ت ــاللىقنى تونىم ــال رىی ى
ــڭ ئــۇچىنىال      ــان تۇتىــشىدەك، بۇرنىمىزنى ــڭ جاھ ــۆرۈپخوتۇنالرنى ئىــش  ك

دەك “ئـۆي تۇتـۇپ ئوینىـشى     ”قىلىدىغان بولـساق، پىالنىمىزمـۇ بالىالرنىـڭ        
ئاسماندىكى غازنىـڭ شورپىـسىغا نـان چىـالپ         ”بولىۋېرىدىغان بولسا، مهڭگۈ    

  !“قېلىۋېرىمىز
ن دەپ ئۈمىدســىزلىنىش كــۇفرى بىــلهن  ئىــشنى ئۇزاققــا ســوزۇلىدىكه 

پهقهت كــافىر قهۋمــال ئالالھنىــڭ رەھمىتىــدىن  ” : چــۈنكى ئــالالھ. بــارابهر
ئۈمىدسىزلهنمهسلىك بىلهن ئۇزاققا سوزۇلىدىغان . دېگهن“ ئۈمىدسىزلىنىدۇ

ئهمهلگه ئاشمایدىغان .  مۇناسىۋىتىنى توغرا بىر تهرەپ قىلىش الزىم كۆرەشنىڭ
وننى تۈزگهنـدىن، ئهمهلـگه ئاشـىدىغان یـۈز یىللىـق           ئون یىللىق پىالندىن ئ   

كــۆچهت ”پهقهت . بۇنىڭــدىن ھــېچكىم گۇمــان قىلمایــدۇ . پىــالن یاخــشىراق
ــدۇمىۋىــسىنى “ تىككهنــلهر مانــا شــۇنىڭغا قارىتــا قورســاقنى كهڭ  . كۆرەلمهی

بىــز كۆرمىــسهك بــالىلىرىمىز كۆرســه، بىــز تــۆردە      . تۇتالىــساقال بــولغىنى 
خىزمهت قىلساق؛ مىنىـستىر یـاكى جۇمھـۇررەئىس        ئولتۇرمىساق، بوسۇغىدا   

  بولمىساق، ئازاد ۋەتهننىڭ دىھقىنى بولساق مهیلى ئهمهسمۇ؟
ــى    ــپ بهلگىلهیلـ ــپه قىلىـ ــنى ۋەزىـ ــۆچهت قویۇشـ ــۆزىمىزگه كـ ــز ئـ . بىـ

ئۇنىڭـــدىن . كېیىـــنكىلهر بـــۇ كـــۆچهتلهرنى پهرۋىـــش قىلىـــپ ئۆستۈرســـۇن 
اڭالرغــا كــۆۋرۈك كېیىــنكىلهر بولــسا بۇنىــڭ یاغىچىــدا مهنزىــل یولىــدىكى ھ 

بىـــز ئـــاۋال كهســـپلهر بـــویىچه مۇتىخهسىـــسلىرىمىزگه ئىـــگه  ... سالـــسۇن، 
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ئهمما بۇ مۇتىخهسىسلهر ھازىرقى ئومۇمىي پهنلهر بىـلهن       . بولىشىمىز كېرەك 
. بىـر سـهۋىیه سـاقلىنىدۇ     “  ماڭسا قىردىن ئاشالمایدىغان   -ماڭسا”چهكلهنسه  

ــشلىرىغا بىۋاســىته ئاالقىــدار بىلىــم ســ   اھهلىرىدە یېتىــشكهن ئىــنقىالپ ئى
ــز، . ئــــادەملىرىمىز بولىــــشى كېــــرەك بىزنىــــڭ ئــــاچچىق ئهمهلىیىتىمىــ

 پىرەن بولغان قىسمىتىمىزنىڭ ئـاچچىق سـاۋاقلىرى        -مهغلۇبىیهتتىن تېرە 
، بىزدە )الر تېخىچه تونۇپ یهتكىنى یوق   “داھى”ئهمما بهزى   (شۇنى تونۇتتىكى   

  ! ئهقلىي نامراتلىق ناھایىتى ئېغىر
كىمىز بولغىنىدىن بىر نهپهر تانكا ئېنژىنېرىمىز بولغىنى  شۇڭا، یۈز تان  

ــكهرنى     ــۇنچىلىك ئهســ ــدىن، شــ ــكىرىمىز بولغىنىــ ــڭ ئهســ ئهۋزەل؛ یۈزمىــ
. تهشكىللىیهلهیدىغان، یېتهكلىیهلهیدىغان بىر قومانداننىڭ بولغىنى ئارتۇق

چۈنكى بىر توپ نادان خهلـق بىـلهن ھـېچ ئىـشنى باشـقا ئېلىـپ چىققىلـى                   
ھهر “ داھـى ”مهسىلىمۇ بـاركى،    “ زىددىیهتلىك” شۇنداق بىر    ئهمما. بولمایدۇ

 كـۆرەش زامان ئوقۇغان مۇتىخهسىسلهر ئارىسىدىن چىقىشى ناتایىن، ئهمهلىي       
بۇ . ئىچىدە ئۆسۈپ یېتىلىشى، ئاددىي خهلق ئارىسىدىن چىقىشىمۇ مۈمكىن  

شۇنى سهمىمىزگه سالىدۇكى، مۇتىخهسىسلىرىمىز یېتىشكهندە ئاندىن ئىش 
ىز، دەپ دۈشمهنگه تېـنچ تهرەققىیـات، مۇسـتهھكهملىنىش پۇرسـىتى          باشالیم

ۋەتهن مۇستهملىكىدە، زۇلـۇم ھهرئـان     . یارىتىپ جىم ئولتۇرۇش مۇناپىقلىقتۇر   
بېشىمىزدا بولىۋاتقان ئىكهن، ھهرئان قارشـىلىق ھهركىتـى توختىماسـلىقى،      
 ھهرقانداق ئۇسـۇل بىـلهن دۈشـمهنگه قۇللـۇقنى تهن ئالمایـدىغانلىقىمىزنى           

دېــمهك، ئــادەم تهییــارالش بىــلهن ئۈزلۈكــسىز . ئۇقتــۇرۇپ تۇرىــشىمىز كېــرەك
  !تىركىشىشنى زىددىیهتلهشتۈرۈپ قویۇش بىر خىل ساتقىنلىقتۇر

ــا،    ــل ئاخىرىغ ــگه، یى ــى ئهتى ــۇڭا، پىالنن ــاقلىقنى  ... ش ــدىغان ئاخم تۈزى
نى “ كۆچىتىمىز”تاشالپ، ئۇزاقنى كۆزلهیلى، شۇ نىشان ئۈچۈن ھهممىمىز ئۆز 

  .لىتىكهی
  . یىل، ئىستانبۇل– 2000 دىكابىر، تاشكهنت، - 1998
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  “بالىالرچه ئاددىي ئویالش كېسىلى”
  
  
دەپ “ مۈمكىنچىلىكى یوق  ”—“ بالىالرچه ئاددىي ئویالش كېسىلى   ”

 .ئۈمىدسىزلىنىشكه ئوخشاشال خاتا ۋە زىیانلىق
الرنىڭ “ۋەلى”توغرىسىدا توختالغىنىمىزدا  “ بالىالرچه ئاددىي ئویالش  ”

ــا ”پۈتـــۈن دۇنیـــانى ئـــازاد قىلىـــپ، “ ئۆزىـــدىن ئېـــشىنىپ” ئىـــسالم نۇرىغـ
ــدىغان ــایمىز  “ پۈركهی چــۈنكى ئۇالرنىــڭ ئــۇ   . قاراشــلىرى ئۈســتىدە توختالم

دېـگهن  “ سـاراڭالرچه ”،  كـۆرە دېگهنـدىن   “ بـالىالرچه ”خىلدىكى قاراشـلىرىنى    
دېگهن تهمـسىل بـویىچه، ئۇالرغـا گهپ        “ ساراڭغا سوت یوق  ”. تېخىمۇ مۇۋاپىق 

شۇڭا، ساراڭالرنىڭ قاراشلىرىغا رەسمىي ئىش سـۈپىتىدە مۇئـامىله       . هتمهیدۇك
ــدۇ    ــى ئوینای ــۇش رول ــاۋىتىنى ئۆســتۈرۈپ قوی ــڭ . قىلىــش، ئۇالرنىــڭ ئىن ئۇنى

نان تېپىـپ  ”ئهمهس، “ ئازاد قىلىش”ئۈستىگه ئۇالرنىڭ نىیهتلىرى قانداقتۇر   
رۇشـقا ئـورۇن   ئولتۇ سۆزلهپشۇڭا بۇ ھهقته    . ئىكهنلىكى بىزگه روشهن  “ یېیىش
بـالىالرچه  ”الرنىـڭ  “داھى”ھېساپالنغان “ ئۇقۇمۇشلۇق”تۆۋەندە پهقهت   . یوق

  .   ھهققىدە توختۇلىمىز“ ئویلىشى
الر بىـرەر پـارچه گېزىـت چىقىـرىش،         “كونا فورمىدىكى داھى  ”ئىلگىرى  

نامایىش قىلىش، تىلالش بىلهن ئىش پۈتىـدۇ، دەپ قارىغـان بولـسا، ھـازىرقى      
الر مىلتىق ئېتىشنى بىلىـدىغان بىـرنهچچه ئـادەم    “اھىیېڭى فورمىدىكى د  ”

ئــاددىي «بىلهنــال بــۇ ئىــشنىڭ ئاخىرىغــا چىققىلــى بولىــدۇ، دەپ قارایــدىغان 
شۇنى تونـۇپ یهتمىگهنكـى،   . گه گىرىپتار بولۇپ قېلىشقان»ئویالش كېسىلى 

ــدا    ــتىن ئېیتقان بــۇ ئىــشنىڭ قىیىنلىقــى، زورلىقــى، مــۇرەككهپلىكى جهھهت
ىالر كوللىكتىپىغــا مۇھتــاجمىزكى، بىــز پهقهت ئۇالرغــا  شــۇنداق یــول باشــچ
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بولۇشـــقىال یـــارایمىز یـــاكى شـــۇنىڭغىمۇ ) ئادیۇتانـــت(خىزمهتچـــى ئهســـكهر
ئۇالر بولسا سىیاسىي، دىپلوماتىیه، ئاخبـارات، ئـانتى جاسۇسـلۇق          ! یارىمایمىز

قاتارلىق ساھهلهر بـویىچه ئـونالپ مۇتىخهسـىس كېـرەك       ... ، ھهربىي، )رازۋېدكا(
ىغانلىقىنى تونۇپ یهتمهي، ئهترەت باشـلىقى زەیـكهش پىالنلىغانـدەك،           بولىد

تانىنىڭ بىـر بېـشىنى تۇتۇشـۇپ بېرىـدىغان بىردىھقـان، تانـا بـویالپ چانـاق             
ئۇرىــدىغان بىــر دىھقــان بولــسىال ئىــش پۈتىدىغانــدەك ئــاددىي مۇئــامىله        

  .قىلىشىدۇ
ــۈن    ــتهقىللىق ئۈچ ــۈن، مۇس ــۈن،   —ۋەتهن ئۈچ ــن ئۈچ ــۇمهن، زېمى  ئوم

قانـداق ھـالهتته، قانـداق تۈسـته،      كۆرەشـنىڭ اكىمىیهت ئۈچـۈن بولىـدىغان     ھ
قانداق كۆلهمدە بولىدىغانلىقى، بېرىلىدىغان قۇرباننىڭ دەرىجىسى، مىقدارى، 

بولۇپمــۇ ئهقلىـي كــۈچ، مـالىیه كــۈچى؛ مهلــۇم   : ھازىرالشـقا تېگىــشلىك كـۈچ  
 قولغــا مهنپهئهتنــى بېرىۋېتىــشنىڭ ئاســان ئهمهســلىكى، مهلــۇم مهنپهئهتنــى 

ــېگىش      ــقا تـ ــۆزىمىزدە بولۇشـ ــى، ئـ ــشاشال قىیىنلىقـ ــنىڭمۇ ئوخـ كهلتۈرۈشـ
 پهنــت قانــداق بولىــدۇ؟ بــۇالرنى -ئــاڭلىقلىق، چېچهنلىــك، تاكتىكــا، ھىــیله

ئـۇرۇش تارىخىـدىن مىـسالالر ئېلىـپ       ئۆتمۈشـتىكى ئۆزىمىز بىلگهن یـېقىن     
ئۆزىمىزنىــڭ قىلىــپ یــۈرگهن بــالىالرچه . كۆرسـىتىپ بېرىــشكه تىرىــشىمىز 

، كهلگۈسىدىكى ھهركهتلىرىمىزدە كۆرۈپىلىقلىرىمىز بىلهن سېلىشتۇرۇپ ق
ئۆزىمىزنى تۇتىۋالغان ھالدا سـالماقراق ئویلىنىـپ ئىـش قىلىـشقا پایدىـسى       

گهرچه زامـــان ۋە ماكـــان، تـــارىخىي ســـهھنىدىكى    . تـــېگهر، دەپ ئـــویالیمىز 
ــلهردە ســان، ســۈپ  كــۆرەپىرســۇناژالرنىڭ ئاالھىــدىلىكلىرىگه  هت نۇرغــۇن تهرەپ

ئوخشىماسلىقى مهۋجۇت بولىدىغانلىقىنى مۇستهسنا قىلمىساقمۇ، ھهرھالدا 
بىزنىڭ قىلىپ یۈرگهن ئىشلىرىمىزدەك ئۇ قهدەر ئاددىیمۇ بولمایـدىغانلىقى    

  .ھهقىقهتتۇر
گىتلېر دۇنیا ئۇرىشى قوزغاشتىن ئاۋالقى رایـون خـاراكتېرلىق ھهربىـي           

قاتارلىق جایالرنى ... پولشا، سىلوۋاكىیه، - ئاۋىسترىیه، چېخ—ھهركهتلىرىنى 
ــى   ــۇئارى،   —ئىــشغال قىلىــش ھهركىتىن ــق ش ــۆزلهر، تېنچلى ــق س  چىرایلى

گهرچه ئـۇ ئۇچىغـا چىققـان       . دىپلوماتىیه نهیرەڭلىـرى بىـلهن نىقاپلىغانىـدى      
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ــانه-ئـــۇرۇش تهلۋىـــسى بولـــسىمۇ، چـــېخ   سهۋەپـــسىزال - ســـىلوۋاكىیىگه باھـ
چۈنكى ئۇ دۇنیـا  . ىلغانئىستراتېگىیىلىك ھۇجۇم قىلىش تهكلىپىنى رەت ق 

ــشتىن    ــقهت چېكىـ ــىلىقىنى قوزغاشـــتىن، دىقـ ــائهت پىكرىنىـــڭ قارشـ جامـ
  .ئهندىشىدە بولغان

مۇستاپا كامال گىركالرغا قارشى ئومۇمىي ھۇجۇمغا ئۆتىدىغان كـۈن ۋە           
ۋاقتنى مهخپىي تۇتۇش، دۈشمهننىڭ ھهرقانداق گۇمان ۋە پهرەزلىـرىگه ئـورۇن            

ــۈن، ئازەربهیجــ  ــتاپا   قالدۇرماســلىق ئۈچ ــۈنى مۇس ــۇ ك ــسىدىن ش ان ئهلچىخانى
ــسىدا خهۋەر تارقىتىــشنى      ــانلىقى توغرى ــپ قىلغ ــاپهتكه تهكلى ــالنى زىی كام

بـاش قومانـدانى    ”بۇنىڭ بىـلهن، دۈشـمهننىڭ خىیالىـدا        . ئىلتىماس قىلغان 
دېـگهن  “ مىھماندارچىلىقتا بولغان تـۈرك قوشـۇنلىرى ھۇجۇمغـا ئۆتمهیـدىغۇ         

  .بىخۇدلۇقنى پهیدا قىلغان
ئىتتىپاقداش ئارمىیه شىمالىي ئافرىقىدىن    ( ئاپرېل   -30 یىلى   -1943

ئىسپانىیىنىڭ جهنۇبىي قىسمىدىكى ) ئىتالىیىگه ھۇجۇم قىلىش ھارپىسىدا
جهسـهتنىڭ  . دېڭىز ساھىلىدىن بىر ئهنگىلىیىلىكنىڭ جهسىدى تېپىلىـدۇ      

خهتنىــڭ بىــرى، موۋنتبانتېننىــڭ . یېنىــدىن ئىككــى پــارچه خهت تېپىلىــدۇ
ڭىز فىلوتىنىڭ قوماندانى، دېڭىز ئارمىیه مارشالى ئادرېۋكانېنخانغـا  ئوتتۇرا دې 

یازغان خېتى بولۇپ، بۇ خهتـته ئهنگىلىـیه بىـلهن ئامېرىكىنىـڭ بىرلىـشىپ              
ــیه       ــر خهت ئهنگىلى ــان؛ یهنه بى ــا ئېلىنغ ــسى تىلغ ــش مهسىلى ــۇرۇش قىلى ئ
قۇرۇقلۇق ئارمىیىـسىنىڭ مۇئـاۋىن شـىتاپ باشـلىقى گېنېـرال ئاچباردنىـڭ         

ىپاقداش ئارمىیىنىڭ مۇئاۋىن باش قوماندانى ئالېكساندىرغا یازغان خېتى ئىتت
ــلهن      ــارىلى بى ــسىلىیه ئ ــداش ئارمىیىنىــڭ سىت ــته ئىتتىپاق ــۇ خهت ــۇپ، ب بول

نېمىسالر بۇ خهتنى راست . گېرتسىیهگه ھۇجۇم قىلىدىغانلىقى ئاشكارىالنغان
ــر   ــدىكى ئهســـكىرىي كۈچىنىـــڭ زور بىـ ــاردېنىیه ئارىلىـ  دەپ ئىـــشىنىپ، سـ

بــۇ . قىــسمىنى سىتــسىلىیه ئــارىلى بىــلهن گېرتــسىیىگه یــۆتكهپ كهتــكهن 
یوقارقى مىسالدا دۈشمهننى . ئىدى“ یولۋاسنى تاغدىن ئایرىۋېتىش ھىلىسى  ”

. “یهتكـۈزۈلگهن ”ۋاسىتىـسى بىـلهن     “ جهسـهت ”ئازدۇرىدىغان ساختا ئاخبارات    
گېرمــانىیه ئاخبــارات سىستېمىــسىنىڭ گۇمــانىنى قوزغىماســلىق، ھىلىــگه 
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ېخىمۇ چىنلىق تۇیغۇسى پهیدا قىلىش ئۈچۈن، بۇ ھىلىنى ئىشلهپ چىققان ت
ئــۇالر ئــۆپكه : ئهنگىلىــیه تهدبىــر ئــورگىنى مۇنــداق ئورۇنالشــتۇرۇش قىلغــان 

 نهچچه یاشـلىق  30یاللۇغى بىلهن ئۆلگهن، مهیدىسىگه سۇ یىغىلىپ قالغان   
ىلىـش  بىرلهشـمه ئـۇرۇش ق  ”بـۇ جهسـهتكه یهنه   . بىر ئهرنىڭ جهسىدىنى تاپتى  

قومانــدانلىق شــىتابىنىڭ شــىتاپ كومانــدېرى، پادىــشاھ دېڭىــز ئارمىیىــسى  
تهدبىـر  . دەپ ئىـسىم قویـدى  “ نومۇرلـۇق  - 09560ۋىلیـام مـارتىن،    كاپىتـانى 

ــى     ــالۇنىنى یاســاپ چىقت ــول ت ــا ئونك ــڭ بانك ــورگىنى مارتىننى ــر . ئ یهنه الۋئې
ۈیلهش  ئىبــارىلىرى ناھــایىتى ســىپایه یېزىلغــان پــۇل ســ-بانكىــسىدىن ســۆز

. خېتىنى تېپىـپ كېلىـپ باشـقا ھـۆججهتلهر بىـلهن بىلـله سـېلىپ قویـدى          
 مهرۋایىــت ســودىگىرى   -بۇالرغــا یهنه بونــد كوچىــسىدىكى خهلقئــارا ئــۇنچه     

ئۇنىـڭ  . فىلىپىستىن تویلـۇق ئـۈزىكى ئالغـانلىق تـالۇنى قوشـۇپ قویۇلـدى       
بىر بولغۇسى خوتۇنىنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن، تهدبىر ئورگىنىدىكى 

بۇالردىن باشقا . تهییارلىدى“ مهكتۇبى سۆیگۈ”ئایال كاتىپ یهنه ئىككى پارچه   
یهنه مارتىننىـــڭ دادىـــسى بىـــلهن ئـــائىله ئادۋۇكاتىنىـــڭ خهتلىـــرى یاســـاپ 

خهتلهرنىڭ ھهممىسىگه ئىنچىكىلهپ چىسال یېزىلدى ھهم ھهربىر . چىقىلدى
مارتىننىڭ . ىلدىباشقا خهتلهردە تىلغا ئېلىنغان ئىشالر ئىسپاتالپ كۆرسىت      

یېنىـدىكى ھـۆججهتتىن ئىتتىپاقــداش ئارمىیىنىـڭ راسـتىنال گېرتــسىیىگه     
ئهممـا بـۇ سـاردېنىیه      . ھۇجۇم قىلىشقا تهییارلىنىۋاتقانلىقى چىقىپ تـۇراتتى     

بۇنىـڭ  . بىلهن ئىتالىیىگه قىلىنىدىغان ھۇجـۇمنى نىقـاپالش ئۈچـۈن ئىـدى     
ش شىتابىنىڭ مۇئـاۋىن  ئىچىدە ئهڭ موھىمى یاساپ چىقىلغان ئهنگىلىیه با      

پىالنىنىـڭ ئىجــرا  “ خوسـكى ”بـاش شـىتاپ باشـلىقى گېنېـرال ئاچباردنىـڭ      
قىلىنىــشىغا مهســئۇل بولغــان ئىزىنخاۋېرنىــڭ مۇئــاۋىنى گېنېــرال خارولــد   

ــایىنى  . ئالېكــــساندىرغا یازغــــان خهت ئىــــدى بــــۇ خهت بــــۇ توقۇلمــــا ھىكــ
سومكىــسىغا ئىـسپاتالیدىغان خهت ۋە ھـۆججهتلهر بىــلهن بىلـله مارتىننىـڭ     

جهسهتنىڭ ئىسپانىیه دېڭىز تهۋەلىكىدىن تېپىلىشى  . سېلىپ قویۇلغانىدى 
ئهگهر دۈشــمهن ئىــشغالىیىتىدىكى  . تېخىمــۇ گۇمانــسىز ۋەزىــیهت یاراتقــان   

 دۈشـمهن ئاخبـارات خـادىملىرى ئاسـانال قولغـا      —رایونالرغا تاشالپ قویۇلغان    
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دۈشمهننى .  لماس ئىدىكهلتۈرگهن بولسا، جهزمهنكى ئۇ قهدەر ئىشهنچلىك تۇیۇ
تېخىمۇ ئىشهندۈرۈش، بۇ ھىلىنى باشقا بىر نۇقتىدىن ئىسپات قىلىش ئۈچۈن 
. ئهنگىلىــیه تهدبىــر ئــورگىنى یهنه باشــقا ئالــدامچىلىقالرنى ئوینــاپ چىقتــى  

سىتـسىلىیه ئارىلىــدىكى ئاساســلىق شـهھهر كالیانىــڭ ئهتراپىــدىكى دېڭىــز   
ئۆلگۈچىنىڭ . “ئهكىلىپ قویدىدېڭىز سۈیى یهنه بىر جهسهتنى ”قىرغىقىغا 

ئۇچىسىدا ئهنگىلىیه ھۇجۇمچىالر ئهترىدىنىڭ فورمىسى بار بولۇپ، یېنىدىن        
بایقالغان ھۆججهتلهردىن ئۇنىڭ سىتسىلىیه ئارىلى دېڭىز یاقىـسىنى رازۋېـد          

بـۇ  . قىلىۋاتقان كىچىـك بىـر قوشـۇننىڭ ئهزاسـى ئىكهنلىكـى مهلـۇم بولـدى              
ه بىر قېتىم ئورۇنـدىغان ئورۇنالشتۇرىـشى     جهسهت سۇ ئاستى پاراخودىنىڭ یهن    

سىتــسىلىیىگه بولغــان ”بولــۇپ، مــایور مارتىننىــڭ خېتىــدە مهلــۇم بولغــان  
شۇنىڭ بىلهن بىـر  . نى كۈچهیتىش ئۈچۈن قولالنغان ھهركهت ئىدى  “تهھدىت

ۋاقتتا ئهنگىلىیه تهدبىر ئورگىنى یهنه باشقا شهكىللهرنى قوللىنىپ ۋە باشـقا    
تامــــامهن ”ىــــسالرنى ئېرىــــشىلگهن ئاخباراتنىــــڭ یــــولالر ئــــارقىلىق نېم

  . ئىكهنلىكىگه ئىشهندۈردى“ ئىشهنچلىك
ئىككــى جهســهت تېپىلغــان جاینىــڭ ئــارىلىقى مىڭــالپ كىلــومېتېر   

بۇ ھىلىدىكى ئىنچىكىلىك   . زۆرۈرئىكهنلىكىنى قهیت قىلىشىمىز ئاالھىدە     
، “ىخېتـ  سـۆیگۈ ”بانكـا ھېـساپ تـالۇنى، قهرز سـۈیلهش خېتـى،      : شۇ یهردىكـى  

بولۇپمۇ بـۇ خهتنىـڭ ئایـال كىـشىنىڭ خېتـى نامىـدا بـولغىنى ئۈچـۈن ھـېچ               
چــــۈنكى  (بخۇدلــــۇق قىلىنماســــتىن ئایــــال كاتىپالرغــــا یازدۇرىلىــــشى    

ــشى یازغـــانلىقى      ــال كىـ ــاكى ئایـ ــدىن ئهر یـ ــلىقتا قولیازمىـ پۇچۇركاشۇناسـ
 .قاتارلىقالردۇر) تونۇۋېلىنىدۇ

ــا چىقىــش  ــدە قۇرۇقلۇقق ــسىدا  ①نورماندىیى ــاي   ئ—ھارپى ــل ۋە م اپرې
                                            

 ئىنتــایىن مــوھىم ۋاقهلهرنىــڭ   ئــۇرۇش تارىخىــدىكى— نورماندىیىــدە قۇرۇقلۇققــا چىقىــش①
ــا ئۇرۇشــىنىڭ ئىــستىقبالىنى بهلگىلىــگهن ھــالقىلىق ۋاقه،     بىــرى بولــۇپ، بــۇ ئىككىنچــى دۇنی

نـاملىق  “ ئهڭ ئـۇزاق بىـر كـۈن   ”بـۇ ۋاقهگه ئاساسـهن ئىـشلهنگهن    . ئۇرۇشنىڭ بۇرۇلـۇش نۇقتىـسى   
 —تىلگهن ئامېرىكـا تېلىـۋىزىیه فىلىمــى ئۇیغۇرچىغـا تهرجىــمه قىلىنىـپ كــۆپ قېـتىم كۆرســى     

  .ئا



 61 

ــدا  ــسى   ”—ئایلىرىــ ــۇن ھىلىــ ــایمۇقتۇرغۇچى قوشــ ــشلىتىلگهن“ قــ . ئىــ
ــپ،      ــدا قىلى ــوت پهی ــان فىل ــر یالغ ــارمىیه تهرەپ بى ــداش ئ ــۆپلهپئىتتىپاق  ك

ئىتتىپاقــداش ئارمىیىنىــڭ قومانــدانلىق شــىتابى ”تېلېگراممــا تارقىتىــپ، 
لـى  ، دېـگهن تۇیغـۇنى پهیـدا قىلـدى ھهمـدە ئامېرىكـا گېنېرا             “كېنتتا ئىـكهن  

گېئورگى باتتوننى كوچىـدا سـهیله قىلـدۇرۇپ، گېرمـانىیه ئاخبـاراتچىلىرىنى             
باتتون ئىتتىپاقداش قوشۇننىڭ باش قوماندانىكهن، دېـگهن ئویغـا كهلتـۈرۈپ          

 كـۆپلهپ ھۇجۇم باشلىنىـشتىن ئىلگىـرى ئهنگىلىـیه ئـایروپالنلىرى      . قویدى
یىــسى دېڭىــز نهتىجىــدە گېرمــانىیه ئارمى. قهلهي قهغهز پـارچىلىرىنى چــاچتى 

یاقىسىدىكى رادارالردىن قاراپ، بىر فىلوت دېیپـتىن شـهرققه قـاراپ مېڭىـپ،         
ــدى  ــدۇ، دەپ قال ــا كېلىۋاتى ــا   . كاالیغ ــدە قۇرۇقلۇقق ــلهن نورماندىیى ــڭ بى بۇنى

چىقىــشنى نىقــاپالپ، كاالیــدىن قۇرۇقلۇققــا چىقىــشتهك خاتــا مــۆلچهر پهیــدا  
ا، ئهڭ ئاۋال سانتالوئىسقا قۇرۇقلۇققا چىقىش ھهركىتى باشالنغاند. قىلىنغان

ــسمىنىڭ     ــهككىز نهپهر پاراشــۇتچى ئهســكهرنى پاراشــۇتچىالر قى تاشــالنغان س
 200ئالدىنقى قوشۇنىكهن، دەپ ھىس قىلدۇرۇش ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ كهینىدىنال 

“ قونچـاقالر ”نېمىس ئهسـكهرلىرى كېیىـنچه      . چه یالغان پاراشۇتچى تاشالندى   
الر ئایروپالنــدىن ئایرىلغــان، پاراشــۇتلىرى دەپ ئاتىغــان بــۇ یالغــان پاراشــۇتچى

ئېچىلغاندىن كېـیىن یىڭـنه قۇیرۇقلـۇق بـومبىالر یهرگه چۈشـۈپ پارتالشـقا              
ــون مىــڭ یالغــان مىلتىــق ۋە    . باشــلىدى ــدىن تاشــالنغان نهچــچه ئ ئایروپالن

شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقتتا، دەسلهپ چۈشكهن . پىلىمۇتالرمۇ پارتالشقا باشلىدى
ــاڭ  ــۇتچىالرمۇ ی ــپ راســالپ     پاراش ــا ئېلى ــدىن ئۈنئالغۇغ ــارالپ ئال راتقۇنى تهیی

قویۇلغان ئوق  ـ بومبا ئاۋازى، مىنامیۇت ئاۋازى، جهڭچىلهرنىـڭ تىلالشـلىرى،    
كوماندىرالرنىڭ بۇیرۇقلىرى ئارىلىشىپ كهتكهن چوڭ بىر جهڭ مهنزىرىسىنى 

دە ۋاھـالهنكى، نورماندىیىـ  (ئىپادىلهیدىغان ئـاۋازنى تـازا یاڭرىتىـشقا باشـلىدى        
مىڭدىن ئـارتۇق  13ئهمهس، “   توك  -ئالته توك ”قۇرۇقلۇققا چىققۇچى قوشۇن    
 دىن ئارتۇق ئۇرۇش پاراخودى، تىرانسپورت      6000ھهرخىل تىپتىكى ئایروپالن،    

پــاراخودى ۋە ھهر خىــل تىپتىكــى قۇرۇقلۇققــا چىقىــش پــاراخودلىرى، ئىككــى  
سـهپ الۋازىمـات    ئهسـكهر ۋە ئارقـا     - مىڭدىن ئـارتۇق كومانـدىر     870مىلیون        



 62 

  !)خادىملىرىدىن تهركىپ تاپقان ئىدى
: یوقــارقى مىــسالدا دىقــقهت قىلىــشقا تېگىــشلىك نــۇقتىالر شــۇالر      

بىرىنچى، باش قوماندان ۋە باش قوماندانلىق شىتاپنىڭ ئورنى ھهققىـدە خاتـا       
ئىتتىپاقــداش ئــارمىیه ھۇجــۇم ئالدىــدا توپلىنىۋاتقــان  . تۇیغــۇ پهیــدا قىلىــش

دۈشـمهن ئىـشغالىیىتىدىكى فىرانـسىیىنى گهرچه دېڭىـز        ئهنگىلىیه بىـلهن    
بوغۇزى ئایرىپ تۇرسىمۇ، خۇددى دۈشمهنلهر قوشنا ئۆینىڭ دەرىزىسىدىن قاراپ 
تۇرغاندەك، گېنېرال باتتوننى سهیله قىلدۇرغانلىقىنى نېمه دەپ چۈشـىنىش         
كېرەك؟ شۇنىسى ئهقهللىي ساۋاتكى، گهرچه كىملىكى ئېنىـق بولمىـسىمۇ،          

. مىــال یهردە گېرمــانىیه جاسۇســلىرىنىڭ پــایالپ یۈرىــشى تهبىئــى ئهممــا ھهم
ئادەتته بىز جاسۇسالرنىڭ كىملىكىنى بىلمهیمىز، ئهمما ئۇ ھهمىـشه بىزنـى        

چۈنكى، جاسـۇس یوشـۇرۇن ھهركهتـته، بىـز بولـساق           . ، كۈزىتىپ تۇرىدۇ  كۆرۈپ
نچـى،  ئىككى. ئاشكارە ھهركهتته؛ ئۇ قاراڭغۇدا، بىز یورۇقتا تۇرغاندەك بىـر ئىـش     

. كهلتــۈرۈش ھۆكـۈمگه قۇرۇقلۇققـا چىقىـش ئــورنى ھهققىـدە دۈشـمهننى خاتــا     
بهلگىلهنگهن قۇرۇقلۇققا چىقىش ئورنى نورماندىیه بولسىمۇ، دۈشمهنگه كاالي 

بۇنىڭ . یېرىم ئارىلىنى قۇرۇقلۇققا چىقىش ئورنى دېگهن قىیاسقا كهلتۈرگهن   
ن مېتـال یـاپراقچىالر،     ئایروپالندىن چېچىلغا : ئۈچۈن قوللىنىلغان ۋاسىتىالر  

، نۇرغۇن پاراخود كاالي تهرەپكه كېلىۋاتىـدۇ، دەپ   كۆرۈپدۈشمهن بۇنى راداردىن    
ــان جهڭ       ــان یالغ ــا ئېلىنغ ــۇتچىالر؛ ئۈنئالغۇغ ــان پاراش ــان؛ یالغ ــویالپ قالغ ئ
مهیدانىدىكى ساداالر؛ ئۈچىنچى، قۇرۇقلۇققا چىقىش ۋاقتـى ھهققىـدە نۇرغـۇن           

 یىلالردىكـى گېرمـانىیىگه     -40 یوقـارقى كـۈچ      .ساختا ئاخبـارات تارقىتىلغـان    
قارشى سـهپهرۋەر قىلىنغـان كـۈچ ئىكهنلىكىنـى، ئارىـدىن یېـرىم ئهسـىردىن            

، بۈگـــۈنكى دۇنیانىـــڭ كـــۈچ تهڭپـــۇڭلىقى، ئـــۆتكهنلىكىنىۋاقـــت  كـــۆپرەك
تهرەققىیاتى، مهیدانغا كهلگهن ئىلغار تېخنىكا، شۇنداقال دۈشمهننىڭ سانى ۋە 

ــازىیىگه ... زبىزنىــــڭ بىلىــــم ساپاســــىمى ــارلىق مهســــىلىلهرنى فانتــ قاتــ
بېرىلمهستىن ئهمهلىي ھهم كونكرېت ئویلىماي الپ ئاتقانالرنى جهزمهن باشقا 
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  ①!غهرىزى بار شۇم نىیهتلهر دېمهي ئامال یوق
یوقارقىــدەك پهنــت ئىــشلىتىش مهسىلىــسىگه كهلــسهك، ئــۇ پهقهت      

همهس، چـۈنكى  غهرپلىكلهرگىال خاس بولغان، بىـزگه ھـارام قىلىنغـان ئىـش ئ       
  .دېیىلگهن) »بۇخارى«(“ ھىلهدۇر—ئۇرۇش ”: ھهدىسته

الر نه “داھـــى“ ”ھېچنـــېمه كـــۆرمىگهن ســـهھرالىق”ئهممـــا بىزنىـــڭ 
ھهتتا ئهقهللىي ! ئىستراتېگىیىنى بىلسه، نه تاكتىكىنى؛ نه ھهربىي ئىلىمنى

ئهسكهرلىك تهلىمىمۇ كۆرمىگهن تۇرۇقلۇق ئېتىۋاتقان الپلىرى ئادەمنى ئویغا 
، ئىتتىپاقداش ئـارمىیه ھازىرلىغـان    كۆرەیلىمامدۇ؟ سېلىشتۇرۇپ ئویالپ    سال

شـــۇنچه كـــۈچكه قارىمـــاي، ھهمـــمه ئىـــشنى مهخپىـــي تۇتىـــدۇ، دۈشـــمهننى  
“ ئهمىــر “ ”لېــدىر ”قایمۇقتۇرىــدىغان ھىــله ئىــشلىتىدۇ؛ ئهممــا بىزنىــڭ      

دېگهنلىرىمىز ئهھۋالىغا باقماي، ھهممه ئىشنى داۋراڭ سېلىپ، ئۇقتۇرمىغان    
بۇنىڭدىن شۇ نهرسه ئېنىـق بىلىنىـدۇكى، مهخـسهت ئىـش           . مى قالمایدۇ ئادى

  ! قىلىش ئهمهس، پوپاڭ چىقىرىپ ئادەم ئالداش ۋە پۇل یىغىش
لىرىمىزمۇ ئۇرۇش تارىخىنى چاغلىق بىلسه “ساۋاتلىق لېدىر ”بىزنىڭ  

ــشى    . كېــرەك ــا ئۇرى مهخپىــي شــىفىرنى تهرجىــمه قىلىــش ئىككىنچــى دۇنی
تهرىپىــــدىن ئهمهلــــگه ئاشــــۇرۇلغان بولــــۇپ،    مهزگىلىــــدە ئېنگىلىــــزالر  

ئهنگىلىیىلىكلهر نېمىسالرنىڭ نۇرغۇن مهخپىي تېلېگراممىلىرىنى تهرجىمه 

                                            
ــۇ كىتـــاپ   ① ــۇ چاغـــدىكى ئهھـــۋال ۋە      -1999بـ ــان بولـــۇپ، شـ ــى تاشـــكهنتته یېزىلغـ  یىلـ

ئـۇ چاغـدىكى چۈشـهنچىمىزدە، بىزنىـڭ شـۇ مهزگىلـلهردە ئىككـى          . چۈشهنچىلهرنى ئاساس قىلغان  
خىل ئاتاق بىلهن، گویـا قـارىمۇ  قارشـى ئىككـى گـورۇھ قىیاپىتىـدە ئوتتۇرىغـا چىققـان ئاتـالمىش            

هشـــكىالتلىرىمىزنى بىلىمـــسىزلىكى، تهجرىبىـــسىزلىكى تۈپهیلىـــدىن یـــېڭىلىش  مۇجاھىـــد ت
ئىـــــش قىلىۋاتىـــــدۇ، دەپ ئویالیتـــــۇق، بـــــۇ مهزگىلگىـــــچه داۋام قىلغـــــان تهتقىقـــــاتىمىز ۋە  
تهكـــشۈرۈشلىرىمىزنىڭ نهتىجىـــسى شـــۇنى ئىـــسپاتلىماقتىكى، ئـــۇالر دەل شـــۇنداق قىلىـــشقا  

ھهر ئىككىـــسىال !  شــۇنداق قىلىــش ئىــكهن   ئۇالرنىــڭ مهخـــسىدىمۇ دەل . بۇیرۇلغــانالر ئىــكهن  
ــشاش بىــر ئــورۇن تهرىپىــدىن    قومانــدانلىق ) خىتــاي جاسۇســلۇق تهشــكىالتى تهرىپىــدىن   (ئوخ

ــ  2بـۇ ھهقـته بـۇ مهجمۇئهنىـڭ        . قىلىنغان بۇزغۇنچىلىق سىتېمىسى ئىكهنلىكى مهلۇم بولماقتـا      
گهرتىــشنىڭ بهك ئــاخىرقى تهھرىرلهشــته ئۆز. ســانىدىن باشــالپ مهلۇمــات بېرىــشىمىز مــۈمكىن 

  . ئا—، . چوڭ كۆلهم ئالىدىغانلىقىنى نهزەردە تۇتۇپ، ئهسلى ھالىدا قالدۇرۇلدى
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قىلىپ بىلىۋېلىپ، ئـۇرۇش ھهركىتىـدە پایـدىالنغاچقا، نېمىـسالرنى زىیانغـا       
ــي     ــشىدا مهخپىـ ــان ئۇرىـ ــنچ ئوكېئـ ــامېرىكىلىقالر تېـ ــسا، ئـ ــان بولـ ئۇچراتقـ

ش ئــارقىلىق یاپونالرنىــڭ مىــدۋاي ئارىلىغــا  تېلېگراممىنــى تهرجىــمه قىلىــ
ھۇجۇم قىلىش پىالنىنى بىلىۋېلىپ، شۇنىڭغا یارىشا تهییارلىنىپ تۇرغاچقـا،      

ــان    ــۇبىیهتكه ئۇچراتق ــاتتىق مهغل ــاپونالرنى ق ــان    . ی ــنچ ئوكېئ ــۇرۇش تې ــۇ ئ ب
یهنه گىۋادالكانال ئارىلى ئۇرىشى . ئۇرىشىنىڭ بۇرۇلۇش نۇقتىسى بولۇپ قالغان

ــاپون دېڭ ــهپهرگه   ۋە یــ ــدانىنىڭ ســ ــاالنتلىق قومانــ ــسىنىڭ تــ ــز ئارمىیىــ ىــ
ــمه      ــىفىرنى تهرجى ــي ش ــۇ مهخپى ــسىدىكى ئۇچۇرالرم ــدىغانلىقى توغرى چىقى

نورماندىیىـدە  : یهنه مهسـىلهن . قىلىش ئـارقىلىق قولغـا كهلتـۈرۈلگهن ئىـدى       
قۇرۇقلۇققــا چىقىــش ھارپىــسىدا ئهنگىلىیىــدىن یاۋروپــا قۇرۇقلۇقىــدىكى یهر  

“ ھهركهت شـۇئارى ”رسىتىش تهشكىالتلىرىغا ئاڭالتقـان  ئاستى قارشىلىق كۆ 
  :شۇنداق ئىدى

!... تىمساھ ئۇسساپ كهتتى  !... كىركهك قۇرۇت سۈت ئهمگۈچى ھایۋان    ”
... فىرورانىڭ قىزىـل بـوینى بـار    ... دوختۇر بارلىق كېسهللهرنى دەپنه قىلىدۇ   

یـاك  . ..دەیمهن كۆرۈشسهمسۆیۈملۈكۈم، سىز بىلهن ئاۋېنئوندا ئىككى قېتىم       
ئهمــدى دەرەخنــى ئىرغىتىــپ نهشــپۇت تهرســىڭىز     !... مىلبونىغــا مۇھتــاج 

فىرانسىیىنىڭ جهنۇبىدا ! پېپىنئاندا شوخال پىشتى، ئۈزسهك بولىدۇ!... بولىدۇ
  .“!...سۆگهتگۈلى بهك چىرایلىق ئېچىلىپتۇ

بىزنىــڭ . بــۇ تېخــى سىمــسىز تېلېگــراف بىــلهن تارقىتىلغــان ئۇچــۇر  
ــدىلهر ســىملىق تېلىف  ــزگه   ئهپهن ــدا شــۇ قهدەر یالىڭــاچ سۆزلىــشىدۇكى، بى ۇن

مهملىكهت ئىچىگه . دۈشمهننىڭ ئۇ قهدەر ھۇشیار بولىشىنىڭمۇ ھاجىتى یوق 
یېقىن ئارىدا بىر ئىش (، ئاساسسىز الپالر“نۇتۇقالر”قىلىنغان تېلىفۇنالردىكى 

بولۇپ قالسا شۇ ئىشنىڭ ئىگىسى بولىۋېلىشنى تالىشىش رىقابىتى تۈپهیلى 
ىــپ كهتــكهن تهرەپــلهر ئىھتىیــات ئۇقــۇمىنى ئهقلىــدىن نېــرى مېڭىــسى قىز
قانـات  “ بىـر مهیـدان مۇسـابىقه     ”بـویىچه   “ شـهرەپنى تالىـشىش   ”قىلىۋېتىپ،  

) یایدۇرۇپ، دەبدەبىلىك قۇرۇق گهپلهرنـى ئوچـۇق ئاشـكارە چالۋاقـاش تـۈپهیلى        
بىزنىڭ بـۇ  (نۇرغۇن پىداكارالرنىڭ دۈشمهن قولىغا چۈشىشىگه زامىن بولغان    
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 ئـۆتكهن شلىرىمىز ئىككىنچى دۇنیا ئۇرىشىدىن ئاز كهم ئاتمىش یىـل     قىلمى
بۈگۈنكى كۈندىكى سهۋىیهمىز بولۇپ، ئاتمىش یىل بىر ئىنساننى بوۋاي یاكى 
مومایغا ئایالندۇرىدىغان ئۇزۇن قهرنه بولسىمۇ، ئهممـا بىـز بـوۋاق پېتىمىـزچه              

  !).قېلىۋېرىپتۇق
 چـوڭ كۆرسـىتىپ،   نـى “خىـزمهت ” ئىككىنچى تهرەپـتىن، قىلىۋاتقـان     

پــۇلنى ئــۆزى تهرەپــكه قــارىتىۋېلىش، ئــۇالر  كــۆپراقخهلقنــى تهســىرلهندۈرۈپ، 
ئۈچۈن قىلمـاقچى بولغـان ئىـشتىنمۇ، ۋەتهنـدە دۈشـمهننىڭ تۆمـۈر تىرنىقـى           

ــۈزلىگهن مۇجاھىــدنىڭ ھایاتىــدىنمۇ مــوھىم   كــۆرەشئاســتىدا  قىلىۋاتقــان ی
ھهممىـدىن  . غرا كهلـگهن بولغاچقا، داۋراڭنى ئهنه شۇنداق یوغـان قىلىـشقا تـو     

ھهمــمه دەسمىــسىنى ”چاتــاق یېــرى، خهلــق زىیــادە نــادان بولغاچقــا بۇنــداق  
الردىـن گۇمـان قىلىـش ئورنىغـا،        “تهخسىگه ئېلىۋېلىپ كۆتـۈرۈپ یۈرىـدىغان     

پهل ئـاڭلىق   - خهلق سهل   ! ئۇنداقالرغا تېخىمۇ ئاسان ئىشىنىپ كېتىشىدۇر    
قىلغىلـى بولىـدۇ؟ بۇالرنىـڭ    بولسىدى، بۇ قهدەر داۋراڭ بىـلهن قانـداق ئىـش          

  !كهچۈرەتتى  كۆڭلىدىننىیىتى باشقا ئوخشىمامدۇ؟ دېگهن سوئالنى بولسىمۇ 
بىزنىڭ ئهپهنـدىلهر سىیاسـىنى، دۆلهت كـۈچىنى، بولۇپمـۇ دەرىجىـدىن            
تاشقىرى دۆلهتلهرنىڭ خهلقئارا تهسىرىنى نېمه دەپ ئویالیدىغاندۇ؟ قانچىلىك 

  :كۆرەیلىى مۇالھىزە قىلىپ چۈشىنىدىغاندۇ؟ بۇ تارىخىي ئهھۋالن
 سـىلوۋاكىیه   - ئىككىنچى دۇنیا ئۇرىـشى ھارپىـسىدا مۇسـتهقىل چـېخ         

ــۇنخېن ســــۇلھى شهرتنامىــــسى ”دۆلىتــــى  ــانىیىگه “ مىیــ بىلهنــــال گېرمــ
مۇنتىزىم ئارمىیىگه، ئۆزىگه یارىشا ھهربىـي سـانائهتكه ئىـگه         . سېتىۋېتىلگهن

ــ    ــڭ ھهربى ــى گېرمانىیىنى ــا مىللىت ــك یاۋروپ ــسى ۋە مهدەنىیهتلى ي تهھلىكى
بولـسىمۇ  “ تېرە تاراقلىتىلغـان  ”(سىیاسىي بېسىمى بىلهنال مۇنقهرز بولغان      

تېنچلىقى  ئۆزلىرىنىڭ كاپىتالىزىمىغهرپ  ). ئهمهلىي كۈچ ئىشلىتىلمىگهن  
ھهتتـا  . قىلىپ سېتىۋەتكهن “ یهڭ سودىسى ”ئۈچۈن بۇ دۆلهتنى ئهنه شۇنداق      

ــا  ــارا یاردەملىــشىش، تاجاۋۇزچىلىققــا ئورت ــدىكى  ئۆزئ ــۇرۇش ھهققى ق قارشــى ت
شــۇنداق ئاســان، ئۇرۇشــسىز ئىــشغال  . كېلىــشىملهرگىمۇ ئهمهل قىلمىغــان

 سىلوۋاكىیه شـۇ قهدەر ئاجىزمىـدىكىن دېـگهن ئویـدا بولـۇپ        -قىلىنغان چېخ 
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 سىلوۋاكىیه —چېخ : قالغۇچىالرنىڭ دىققىتىگه شۇ سانالرنى ھاۋاله قىلىمىز
كىـشىنى ھهربىـي مهجبـۇرىیهت      ئىستىال قىلىنىش ھارپىسىدا بىـر مىلیـون        

ئۆتهشكه سهپهرۋەر قىلغان؛ نېمىسالر بۇ دۆلهتنى ئىشغال قىلغان چاغدا قولغا 
ــىلهر  ــۈرگهن نهرس ــارد 9: چۈش ــر    500 مىلی ــگه؛ بى ــالتۇن تهڭ ــارك ئ ــون م  مىلی

 دىــن 1500پىلىمــۇت؛  كــۆپرەك مىڭــدىن 43مىلیونــدىن ئــارتۇق مىلتىــق؛ 
 3زېنـت تـوپ؛      كـۆپرەك  دىـن    500 دىن ئـارتۇق تـوپ؛    2100ئایروپالن؛   كۆپرەك

.  دىن ئارتۇق تانكـا   400توپ ئوقى؛ بىر مىلیارد دانه ئوق؛        كۆپرەكمىلیوندىن  
  . یىلنىڭ ئالدىدىكى كىچىككىنه بىر دۆلهتنىڭ كۈچى60مانا بۇالر 

بــۇ مىــسالدىن مۇددىئــا شــۇكى، ئهینــى چاغــدا ئهنگىلىــیه، فىرانــسىیه،  
 - پولــشا قاتــارلىق دۆلهتــلهر چــېخســوۋېت ئىتتىپــاقى، ۋېنگىــرىیه، رومــۇنىیه،

 ئۆزلىرىنىـڭ سهۋەبى، . سىلوۋاكىیىنىڭ تاجاۋۇزغا ئۇچرىشىغا سۈكۈت قىلغان   
. تېنچلىقى، ئۇرۇش ئوتىنىڭ ئۆز پېشىگه تۇتىشىپ قېلىشىدىن سـاقلىنىش    

ــسىدە     ــۈۋېلىش پوزىتسىیى ــدىلىنىپ بۆلۈش ــهتتىن پای ــرى پۇرس ــا بهزىلى ھهتت
بولىـدىغانلىقىنى،  “ ، تاز قىز ئهر غېمىدە ھهركىم ئۆز غېمىدە  ”مانا بۇ   . بولغان

 ئــادالهت دېگهنــلهر بىــلهن ھېچكىمنىــڭ ئىــشى     -مهنــپهئهت ئالدىــدا ھهق 
ــهندۈرىدۇ  ــدىغانلىقىنى چۈش ــار،   . بولمای ــارادا تهســىرى ب ــدىن باشــقا خهلقئ ئۇن

كۈچلۈك دۆلهتلهر ئالدىدا ئاجىز دۆلهتلهرنىڭ قونچاق بولۇپ قالىدىغانلىقىنى، 
خــالىس ” تۈپهیلىــدىنمۇ بهزى دۆلهتلهرنىــڭ ئۇنىڭغــا  ھهیۋىــسى-ئۇنىــڭ ســۈر

لىــق قىلىــدىغانلىقىنى، ئهپ كهلــسىال ســېتىۋېتىدىغانلىقىنى    “یــاالقچى
 سىلوۋاكىیه یوقۇرىدا زىكرى قىلىنغـان سـاندىكى مـالىیه         -چېخ. ئىسپاتالیدۇ

كۈچى، ھهربىي ئهسلىھهسى، بىر مىلیـون ئهسـكىرى تـۇرۇپ، بـۇنى ئۇرۇشـۇپ               
تهرلىـك دەپ قارىمـاي، بىھـۇدە قـان تۆكمهسـلىك ئۈچـۈن             ئۆزىنى قوغداشقا یې  

  . ئۇرۇشسىز تهسلىم بولغان
دېگهنـدەك،  “ ھېچنېمه كۆرمىگهن كۆزى كىچىك یاالڭتۆش   ”ۋاھالهنكى،  

الر قولىـدا تۆمۈرنىـڭ سـۇنىقى    “داھـى “ ”ئېشهك قۇلىقى تۇتمىغـان ”بىزنىڭ  
وق یوق، ئهڭ تـۆۋەن چهكـته مـالىیه كـۈچى، ئـادەم كـۈچى، تېخنىكـا كـۈچى یـ            

بولىشىغا قارىماي، تېخىمۇ موھىمى، ئادەملىرىنىڭ ساپاسى خىجىل بوالرلىق 
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یۈرگىنىنى قانداق   كۆرۈپدەرىجىدە بولىشىغا قارىماي، نېمه شېرىن چۈشلهرنى 
چۈشىنىش كېرەك؟ قهھرىمانلىق دەپمۇ؟ یاكى قاراملىق دەپمۇ؟ تهلۋىلىكمۇ؟ 

  بىلىمسىزلىكمۇ؟ مۇناپىقلىقمۇ؟
ر تهسلىمچىلىكنى تهشهببۇس قىلدى دەپ قالپـاق    بۇ گهپلهردىن بهزىله  

یوقۇرىدا بىـز ئۈمىدسـىزلىكنىڭ كۇفرىغـا بـارابهرلىكى       . كهیدۈرىشى مۈمكىن 
ــىزلىك،      ــمهك، ئۈمىدســ ــدۇق، دېــ ــل كهلتۈرگهنىــ ــایهت نهقىــ ــدە ئــ ھهققىــ

ئۇن ئالماي دۇتار ”بىزدە . تهسلىمچىلىك بىزنىڭ تهرغىبات نىشانىمىز ئهمهس
بار، بۇ ئىنتایىن مۇھتاج ئهھۋالدىكى بىرسـىنىڭ    دېگهن تهمسىل   “ ئالغاندەك

بولغـان ئـۇننى    زۆرۈرىیىتى) ھایاتنىڭ(ناھایىتى ئاز بولغان پۇلىغا تۇرمۇشنىڭ    
ســـېتىۋالماي دۇتـــار سېتىۋالـــسا ئاخمـــاقلىق بولىـــدىغانلىقىنى ئوبرازلىـــق 

 كــۆپئالالھنىـڭ یــاردىمى بىــلهن ئـاز ســانلىقالر   . ئىپادىلهشـته قوللۇنىلىــدۇ 
ۈستىدىن غهلىبه قىلىدىغانلىقى قۇرئاندا دېـیىلگهن ئالالھنىـڭ        سانلىقالر ئ 

ئۇرۇشلىرىنى ...  چېچهن، — ئافغانىستان، رۇس    —ۋەدىسى، بۇ ھهقته سوۋېت     
نــاملىق » جهننهتنىــڭ ئــاچقۇچى«بــۇ توغرۇلــۇق (مىــسال قىلىــش مــۈمكىن

، گهپ شـۇ یهردىكـى، ئاشـۇ    )كىتاپتا كهڭراق توختالغان، شۇ كىتاپقـا قارالـسۇن       
ــېلىش كېرەكلىكىنــى بىلىــش كېــرەك  “نه پــۇلئــازغى” ــداق ! غــا نــېمه ئ قان

ھهرقانداق قىیىن مهسىله، چېگىش مهسىلىنىڭ ! خهجلهشنى بىلىش كېرەك
بـۇنى ھهركىـم   . بىر یېشىلىش یولى بولىـدۇ، یېـشىلمهیدىغان مهسـىله یـوق          

گهپ ئهنه شــۇ یېــشىلىش یــولىنى تــوغرا تېــپىش  . قوبــۇل قىالالیــدىغان رىــجه
ۇ یــول تېپىلمىــسا یــا بهك كــۈچ كېتىــدۇ یــاكى زادىــال        بــ . مهسىلىــسىدۇر 

شـهكلىنى   كـۆرەش بىز ئۆزىمىزنىڭ ئهھۋالىغا باپ كېلىـدىغان       . یېشىلمهیدۇ
پىــل . تــوغرا تاللىیالمىــساق ھهمــمه تىرىــشچانلىقىمىز بىــر تىــیىن بولىــدۇ

.  توغرا ئېلىشىشقا ئىنـسانالر یارىمایـدۇ  -ناھایىتى كۈچلۈك ھایۋان، توغرىدىن 
انالر بهرىبىر پىلنى بویـسۇندۇرىدۇغۇ؟ چـۈنكى شـۇنداق كۈچلـۈك           ئهمما ئىنس 

خۇددى شۇنىڭدەك، بىزنىـڭ   . پىلنىڭ چاشقاندىن قورقىدىغان ئاجىزلىقى بار    
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تۇرۇشتا تاللىغان یـولىمىز، ئۇسـۇلىمىز تـوغرا         

  .“سهي بولمایمىز”بولمىسا زاغرا تىلىمىزدا دېیىلىدىغان گېپىمىزدەك 
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الر خهلقنــى ئالــداش یــاكى دۈشــمهننىڭ ئورۇنالشتۇرىــشى “ۋەلــى”بهزى 
ئهگهر . بویىچه ئىشنى بۇزۇش ئۈچـۈن ئهقىلغـا سـىغمایدىغان الپالرنـى ئاتىـدۇ            

: بىرەر كىشى بۇ الپالرنىڭ ئىشقا ئېشىش ئىھتىماللىقىدىن گۇمـان قىلىـپ     
ــۇ؟     ” ــدىن كېلهرم ــڭ قولى ــز خهقنى ــش بى ــوڭ ئى ــۇنداق چ ــسىر، ش دەپ “ تهق

نى ئاشكارىلىسا، ئۇالر دەرھال تېخىمۇ ھهیۋەتلىك گهپلهر بىلهن ھهیۋە شۈبھىسى
ئالالھ بىزگه یاردەم قىلىدۇ، ئالالھنىـڭ یـاردىمى بىـلهن قىلغىلـى       ”: قىلىدۇ

ــدۇ؟  ــدىغان ئىــش بوالم ــدۇ“ !بولمای ــان قىلىــش ”. دەپ ۋارقىرای ــتىن گۈم “ الپ
 یاردىمى ۋە ئالالھنىڭ”پىكرىنى ناھایىتى ئۇستىلىق بىلهن تولغاپ ئاپىرىپ، 

مهسىلىـــسىگه ئایالنـــدۇرۇپ قویـــۇپ ئـــادەم “ قۇدرىتىـــدىن گۇمـــان قىلىـــش
بولىدۇ، ”: شۇنىڭ بىلهن بىزنىڭ نادان خهلقىمىز قورقۇپ كېتىپ  . قورقۇتىدۇ

ــدۇ     ــى بولى ــپ كهتكىل ــشنى قى ــمه ئى ــسىر، ھهم ــسا   . تهخ ــاردەم قىل ــالالھ ی ئ
  .دېیىشكه مهجبۇر بولىدۇ“ !پۈتمهیدىغان ئىش بوالمدىغان

ھ قانداق ئادەملهرگه، قانداق ئهھۋالدا، قانداق شهرتلهر ئاستىدا یاردەم ئالال
دۇنیـا  «ئابـدۇلال ئهززەم    . بېرىدۇ؟ بـۇنى ئهقىـل ئىـشلىتىپ چۈشـهنمهك الزىـم          

نـاملىق كىتابىـدا ئافغانىـستان جىھـادى ئۈسـتىدە      »  جىھاد —كۈنتهرتىبىدە  
ېھىت بهرگهن  ئافغانىستاندا بىـر مىلیـون شـ      ”: توختۇلۇپ شۇ قۇرالرنى یازغان   

دېـمهك،  . “... چېغىمىزدا تېخى ئالالھنىڭ یاردىمى یېتىپ كهلمىگهن ئىـدى     
بۇ ئهھۋالغا . ئۇالر شۇ ھالدا تېخى ئالالھنىڭ سىناقلىرىدىن ئۆتۈپ بواللمىغان

  .بىزنىڭ ئهھۋالىمىزنى سېلىشتۇرغىدەكمۇ ساالھىیهتكه یهتكىنىمىز یوق
كهن خهلـق بهرگهن  ھهر قېتىملىق مهغلۇبىیهتتىن كېیىن روھى چۈشـ     
 پاســات جاھــاننى -یــاردىمىگه ئېچىنىــپ، ئىنقىالپچىالرنــى ئهیــپلهپ، پىتــنه 

نېمىشكه ئهیپلىمىسۇن؟ نېمىشكه ئاغرىنمىسۇن؟ خهقنىڭ    . قاپالپ كېتىدۇ 
تهسته تاپقان پۇلىنى ئېلىپ ئۇالرغا ھېچنېمه بېرەلمىسه نېمىشكه ئاچچىقى        

الر ئـۇ قهدەر  “ۋەلى”الر، “ىداھ”كهلمىسۇن؟ نېمىشكه نهپرىتى قوزغالمىسۇن؟  
ئــاددىي ئویالۋاتقــان یهردە، خهلــق قانــداق ئویلىــشى كېــرەك ئىــدى، ئهمىــسه؟ 
تهبىئىیكى، ئۇالر مۇشۇ بهرگهن بىرنهچچهمىڭ دولالر پۇلىمىز بىلهن ئىشىمىز 

چۈنكى بۇ قهدەر بۈیۈك ئىشقا تارتىنماستىن . پۈتىدۇ، دەپ ئویلىسا ئویالۋېرىدۇ
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بولىۋاتقان جاناپالر بۇ ئىشنىڭ خام چوتىنى ئۇ قهدەر    قىلماقچى  “ رەھبهرلىك”
تۆۋەن ھېساپالپ قویىۋاتسا، تـارىخ، سـاۋاق دېگهنلهرنـى ئویلىمىـسا، ئىـشنىڭ          
قىممىتىنى ھېساپ قىلىپ كۆرمىسه یـاكى شـۇنىڭغا ئوخـشاپ كېتىـدىغان       

  ! ئىشالر بىلهن سېلىشتۇرۇپ باقمىسا
 بولغـان ئابــدۇلال  تـۈركىیهدىن بۆلۈنـۈپ كۇردىـستان دۆلىتـى قۇرمـاقچى     

ئۆجاالننىڭ ھهركىتىنى تۈركىیىنىڭ چېگراداشلىرىنىڭ ھهممىسى دېگۈدەك 
ھهتتا .  ھهممىنى یاردەم بهرگهن...  ئهسلىھه، مهسلىھهتچى،-قولالپ، پۇل، قورال

ئابدۇلال ئۆجاالننى شهخسىي ئىستىقبالى ۋە ئائىلىسىدىن خاتىرىجهم قىلىش 
دالپ دولـالر قویـۇپ بهرگهن؛ ئۇنىـڭ        ئۈچۈن ئۇنىڭ شهخسىي ھېسابىغا مىلیار    

 -چهتئهلــدە تــۇرۇپ مهملىــكهت ئىچىــدىكى ئــادەملىرىگه قىلىنىــدىغان ســۆز  
بۇیرۇقلىرى سۈنئىي ھهمرا كانالى ئارقىلىق یهتكۈزۈلگهن بولۇپ، بۇ كانالنىڭ 

بۇنــدىن باشــقا چهتئهلــدىن  .  مىلیــون مــارك بولغــان 50یىللىــق ئىجارىــسى 
نا قورالنىڭ ھهپته ئارىلىقىـدا سـهككىز ـ ئـون     كىرگۈزىلىۋاتقان ماشىنا ـ ماشى

قاتارلىقالرنى ھېساپقا ئالىدىغان بولساق، ... ماشىنىدىن تۇتۇلۇپ تۇرۇشلىرى، 
ئهقلىمىزگه قانداق ئوي كېچىدىكىن؟ ئىش بېشىدىكىلىرىمىزنىڭ ئۇنچىۋاال 
كۆزى كىچىك بولغان ئهھۋالدا تهبىئىیكـى، نـادان خهلقىمىزنىـڭ بهش مىـڭ           

ئـۇالر  ! گېپى تۈگىمهیدۇ ! ىنى ھېساپ ئالغىسى كېلىپ تۇرالمایدۇ    دولالر بهرگ 
ــۇ ئىــشنىڭ مۇرەككهپلىــك، قىیىنلىــق دەرىجىــسىنى نهدىــن بىلــسۇن؟        ب

ــۈڭنى قىسىشــساڭ بولمىــدىمۇ؟  ” ــدىغان بولــساڭ، كۆت دېیىــشنى “ قىاللمای
  ! بىلىدۇ شۇ

ۋاي، بىچـارە شــورى قۇرغــۇر ئىــنقىالپچىالرەي، شۇڭالشــقىمۇ تــارىختىكى  
پچىلىرىمىز ئىنقىالپ مهغلۇبىیهت بىـلهن ئایاقالشـقاندىن كېیىـنال      ئىنقىال

  ! یوۋاش پۇخرا، ھېچنېمىگه قىزىقمایدىغان بىچارە بولۇپ قاالتتىكهن ـ دە
بىز ھهر قېتىملىق ئىنقىالپنىڭ مهغلۇبىیىتىدىن بىر ساۋاقنى قوبۇل 
. قىلغان بولساقمۇ، ھازىرغىچه سىیاسىنى خېلى چۈشىنىپ قالغان بوالتتۇق       

بىر قېتىم ئون مىڭ ئادەمنىڭ قۇربان بولىشى ئۈستىگه مهغلـۇپ      : مهسىلهن
بولغان بولساق، ئىككىنچى قېتىم ئوخشاش ئىـش قىلغـان ئهھۋالـدا توققـۇز            
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یېــرىم مىــڭ ئادەمنىــڭ قۇربــان بولىــشى بىــلهن مهغلــۇپ بولــساق، بــۇ بىــر   
بۇنىڭدىكى ئارتۇقچىلىق نهدە؟ دېگهن سـوئالنى      . ئىلگىرىلهش ھېساپلىنىدۇ 

 500قویــۇپ، ســهۋەپنى تېپىــپ چىقىــشقا، شــۇنداقال ئالــدىنقى قېتىمــدىكى  
چىقىــم بولىــشىدىكى ســهۋەپنىمۇ تېپىــپ چىقىــشقا تــوغرا  كــۆپئادەمنىــڭ 

مانا شۇنىڭ بىلهن تهجرىبىز ئارتىپ، ئۈچىنچى قېتىم توققۇز مىـڭ          . كېلىدۇ
دە ئهپسۇسكى، بىز ئىزچىل تۈر... قۇربان بهدىلىگه شۇنچىلىك ئىش قىالالرمىز

ھېچنېمىنــــى  . ئوخــــشاش خاتــــالىقنى ســــادىر قىلىــــپ كېلىــــۋاتىمىز    
بىـلهن كېتىۋېرىـپ، خـۇددى مهسـت ئـادەم           كۆرەڭلىكمهنسىتمهیدىغان چاال   
دېگهندەك، “ !كۆزۈڭگه قاراپ ماڭساڭ بولمامدۇ، ئاغىنه    ”دەرەخكه ئۈسۈۋېلىپ،   

زەربىنىــڭ قایــاقتىن كهلگىنىنــى، ئــوڭىمىزدىن كهلــدىمۇ، ســولىمىزدىن       
پهقهت .  قانداقـسىگه مهغلـۇپ بولغىنىمىزنىمـۇ تۇیالمـاي قـالىمىز          كهلدىمۇ؟

 پېــرەن بولـــۇپ تارقـــاپ  -یىگـــانه یــالغۇز قـــالغىنىمىز، تېـــرە : كــۆرگىنىمىز 
سۈرگهن  ھۆكۈمكهتكىنىمىز، ئهتراپنى جىملىق باسقان، ھېلىقى بىر مهھهل   

ا  تاشقىنلىقق- ئهسئهسهلهردىن، كىشىنى ھایاجانغا سالىدىغان قاینام-دەبدەبه
چـۆمگهن ۋەزىیهتــتىن ئهســهر قالمىغــان، خهلقنىــڭ روھــى چۈشــكهن، خــۇددى  

 قـاتالر تۈۋىـدە، ئېڭىـزالر ئارىـسىدا،       -ئهتىیازنىڭ ئىزغىرىن سوغ شامىلى قىـر     
 چـاۋارالرنى سـۈپۈرۈپ     -پاخماق جىگدە تۈۋلىرىدە كۈزدىن قېـپ قالغـان غـازانۇ         

مان تاپالماستىن، بىز بولساق شۇ ھالدىمۇ ئا. ماڭغىنىدەك بىر مهنزىرە بولىدۇ
ئاشۇ بىر تۇتام پاخالدەك یىگـانه ۋە بىچـارە ھـالىتىمىزنىمۇ سـاقالپ قااللمـاي،             

 . ئۇچۇرتۇلۇپ، بىر ـ بىرلهپ یوق قىلىنىش ۋەزىیىتىگه دۇچار بولىمىز
ــۇ چاغـــدا پهقهت ئهڭ بىلىملىـــك ھېـــساپالنغانلىرىمىز نهزەرىـــیه      شـ

مىـسى خىتایالرنىـڭ    بۇالرنىـڭ ھهم  ”: جهھهتتىن شۇنى مۇئهییهنلهشـتۈرىمىز   
قىلغان ئىشى، خىتایالر جاسۇسالرنى ئارىمىزغـا قىـستۇرۇپ كىرگـۈزۈپ، مانـا             

ــۈگهتتى  ــتىكىال  . “!شــۇنداق كــالال سوقۇشــتۇرۇپ ت ــیه جهھهت ــۇ پهقهت نهزەرى ب
یهنه كېلىــپ، ئىنتــایىن ئــاز ســاندىكى ئۇقۇمۇشــلۇقالرنىڭ  . تونــۇش، خــاالس

ــایىتى   ــۇپ، بىرىنچىــدىن، ناھ ــۇ خىتاینىــڭ ســاند كــۆپتونىــشى بول ىكىلهر ب
ئوینىغـان ئویــۇنى ئىكهنلىكىنـى بىلگىــدەك ھالـدا ئهمهس؛ ھهتتــا بىلــدۈرەي    
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ئىـشنى بۇزغـان   ”دېسىڭىز ئىـشهنگىدەك ھالـدىمۇ ئهمهس؛ چـۈنكى ئـۇنىڭچه         
شۇنداق “  ! ئىشنى بۇزغان سهمهت”ئۇنىڭ یېنىغا بارسىڭىز، ئۇنىڭچه “ !ئهمهت

 بىرمـۇ خىتـاینى كـۆرمىگهن    ئۇالرنىـڭ ھېچبىـرى ئارىلىرىـدا   ! بولماي ئهمىسه 
 پېرەن بولۇش -ئىككىنچىدىن، بۇ تېرە  ! تۇرسا، بۇ گهپكه قانداقمۇ ئىشهنسۇن؟    

ــاچچىق، غهزەپ   ــان ئ ــۈرۈپ چىقارغ ــیه    -كهلت ــى نهزەرى ــۈپهیلى، مهیل ــرەت ت  نهپ
ــاھىلالر بولـــسۇن،      ــهنمىگهن جـ ــسۇن، چۈشـ ــهنگهنلهر بولـ ــتىن چۈشـ جهھهتـ

نگه بولغــان نهپرەتنــى بېــسىپ ھهممهیلهنـدە ئــۆز ئــارا ئــاداۋەت ئورتــاق دۈشــمه 
 كـۆرەش بۇنىڭ بىلهن، ئۇالردا دۈشـمهنگه قارشـى   . چۈشىدىغان ھالهتكه یېتىدۇ 

 - پۈتــۈن ئــوي—یولىـدىكى ئىــزدىنىش چـورتال توختــاپ، ئۆزئـارا ئــۆچ ئـېلىش     
  .خىیالىنى ئىگىلىۋالىدۇ

ھه، كاتتا خوجامالر، ئاسان چاغالپ خهلقنىڭ تهقدىرى بىلهن ئوینۇشۇپ، 
! ىۋالغـان جانــاپالر، ئهمـدى چېكهڭالرنـى تۇتــۇپ ئـویالپ كــۆرۈڭالر    بول“ داھـى ”

سىیاسهت دېگهن قانداق بولىدىكهن؟ ئاسان ئىشمىكهن؟ ھېچقانداق قوشۇنغا، 
زورلـۇق كـۈچكه دۇچ كهلمهسـتىن، بىرمــۇ دۈشـمهننىڭ بىۋاسـىته ساداســىنى      
ئاڭلىماســتىن، قارىــسىنى كۆرمهســتىن یولۇققــان بــۇ قىــسمهتتىن نېمىنــى  

تۈپهیلىــدىن “ بــاتۇرلىقى”لىقــى، “دانــا”الرنىــڭ “ۋەلــى”الر؟ بهزى چۈشــهندىڭ
قىلىۋېتىپ، پۇت قویغىـدەك زېمىـن      “ یاغاچ قازان ”جاھاننىڭ ھهممه یېرىنى    

قویماســــتىن، مانــــا ئهمــــدى بىرمــــۇنچه ئىنــــسان دۇنیانىــــڭ ھهر یېرىــــدە 
ــدى   ــسمىتىگه قالـ ــۈرۈش قىـ ــپ یـ ــدەك قېچىـ ــېلىش،  . جىنایهتچىـ ــاۋاق ئـ سـ

! ېپىشنى بىلمىسهك ھایۋاندىنمۇ بهتتهر دۆتلىكىمىزدۇرساۋاقالردىن ئهقىل ت 
چــۈنكى ئېـــشهكمۇ ئالــدىنقى قېـــتىم پـــۇتى تىقىلىــپ كهتـــكهن ئهســـكى    
ــاق    ــدۇ یــاكى ناھــایىتى ئــاۋایالپ ئای كــۆۋرۈكتىن تىــرەجهپ ئــۆتكىلى ئۇنىمای

 !باسىدۇ
  .یىلى ئىستانبۇل- 2001 یىلى، دىكابىر، تاشكهنت، - 1998
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ىش ئۇیغۇرالرنىڭ تهشكىالتلىن
  فورمىسى

  
  

مهدەنىي مىللهتلهردە، ھهتتـا بهزى قـاالق، ئىپتىـدائىي مىللهتلهردىمـۇ      
ــش      ــدىن ئىـ ــۈرۈش، قولىـ ــشىدا كۆتـ ــدىغانالرنى بېـ ــش كېلىـ ــدىن ئىـ قولىـ

ــدىغانالر   ــانچه ئىـــش كهلمهیـ ــاكى ئـ ــسىدا ”كهلمهیـــدىغانالر یـ ــدا توغرىـ یولـ
، ، دەپ تهتـۈر تۇرىۋالمـاي  “ مېنىـڭ مېڭىـشىمغا بویسۇنىـسهن     “ ”یېتىۋېلىپ

  .ئهكسىچه ماڭاالیدىغانالرغا یولنى بوشىتىپ بېرىش روھى بولىدىكهن
ــاي  ــانكهنمىش   —خىتـ ــر ۋەقه بولغـ ــۇنداق بىـ ــشىدا شـ ــام ئۇرىـ : ۋېتنـ

ۋېتنامنىڭ تاغ یوللىرى تار ھهم خهتهرلىك بولىدىكهن، تاغ باغرىنى كېسىپ       
ئېلىنغان بۇ یولالرنىـڭ بىـر تهرىپـى تىـك تـاغ، بىـر تهرىپـى كـۆز یهتكۈسـىز                

 بىرلهپ قاتارلىشىپ مېڭىشقا توغرا -ماشىنىالر بىر. ۇر ھاڭ بولىدىكهنچوڭق
خىتاي تاجاۋۇزچى ئارمىیىسى ماشىنا، . كېلىدىكهن، یانداپ ئۆتۈشهلمهیدىكهن

بولۇپ ئۇۋىسىغا قۇرۇتنىڭ ئۆلىكىنى توشـىۋاتقان   ... تانكا، بىرونىۋىك، پىیادە  
ــا ــدە   ①قىمىتق ــولالردىن بىرى ــدا الردەك ســهپ تارتىــپ شــۇنداق ی كېتىۋاتقان

ئۇنىڭ ئارقىسىدىكى نهچـچه ئـون مىـڭ    . ماشىنىسىدىن بىرى بۇزۇلۇپ قاپتۇ  
یوشـۇرۇنۇش  . ئۆتهلمهي توسـۇلۇپ قـاپتۇ    ... ئهسكهر، ماشىنا، تانكا، بىرونىۋىك،   

ئىمكــانى بولمىغــان ئهســكهرلهرنى ۋېتنــام ئــایروپالنلىرى ھهدەپ بــومبىالپ، 
لىققا كۆزىنى پارقىرىتىپ قاراپ بۇ قىرغىنچى. ئوققا تۇتۇپ، رەسۋایىزىم قىپتۇ

                                            
  . ئا كىچىك چۆمۈله، قىمىتقا   ①
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كومانـدىرالر یولیـورۇق سـوراپ كورپـۇس     ... تۇرماقتىن باشقا چارە یوق ئىـكهن    
شىتابىغا، كورپۇس بولسا ئارمىیه شىتابىغا، ئارمىیه شىتابى دۆلهت مـۇداپىئه           

... مىنىــــستىرلىقىغا، مىنىــــستىرلىق ھهربىــــي ئىــــشالر كومىتېتىغــــا،  
یولـدىن  ”جـاۋاپنى كۈتـۈپ ئهنه شـۇنداق    . زەنجىرسىمان دوكالد قىلغـانىكهن  

 ئۇرغـا قېلىـپ، شـۇندىمۇ بـۇیرۇق كهلمىـدى، دەپ          -ئـۇ “ چاشـقاندەك  ئۆتكهن
جۈرئهتلىك ھالدا ئوتتۇرىغـا  ) ۋىزۋود كوماندىرى(تۇرغىنىدا بىر ئهللىك بېشى  

چىقىــپ، قــول ئاســتىدىكى بىــر تانكىــستقا ھېلىقــى بۇزۇلغــان ماشــىنىنى  
قالغانالر، چـوڭراق كومانـدىرالر،     . ه بۇیرۇپتۇ ئىتتىرىپ ھاڭغا چۈشۈرىۋېتىشك  

بــۇ قانــداق دېــگهن ئــۆز  ... جىگــا،... جــى... جــى! ھهییــا! ھهییــا”گېنېــرالالر  
ــا  ! بېــشىمچىلىق ــدۇ، جىگ ــسا بوالم ــۈلكىنى شــۇنداق قىل دەپ “ ...دۆلهت م

ــۇ    ــا غۇالپت ــىنا ھاڭغ ــۇچىال ماش ــڭ   ! بولغ ــشىغىال یوقۇرىنى ــڭ ئېچىلى یولنى
ــۇ یېتىـــپ كهپتـــ  ــول  ”: ۇیولیورۇقىمـ ــال یـ ــپ، دەرھـ ــىنىدىن ۋاز كېچىـ ماشـ

 كۆرسـهتكهن شۇنىڭ بىلهن ھېلىقى ئهللىك بېـشى خىـزمهت         “ !ئېچىلسۇن
  ...ھېساپتا بولۇپتۇ

ھایاتتا نۇرغۇن ئىشالر ئهنه شۇ ۋېتنامنىڭ تاغ یولىغـا ئوخـشاپ كهتـسه          
ئـۇ  ! ئىش بېـشىغا بىـرەر یارىمـاس زوڭ ئولتۇرىۋالغـانال بولـسا، تامـام             . كېرەك

، ۋاقـت  “ئىتتىكرەك ماڭماي ” ئورۇننى بهرگىسى كهلمهي، یا ئۆزى       ئالدىدىكى
بىراق، بىزدە ھېلىقىدەك ئهللىك بېشىالردىن . زایا قىلىدىغان ئىش مهۋجۇت

یوقمىكىن یاكى كهممىكىن، بۇنداق رودىپایالرنى ھاڭغا غۇلىتىپ تاشالشقا  
ىم ھـېچك ! مهن باشتا یولغـا چىقتىممـۇ، تامـام       ”. جۈرئهتلىكلهر چېلىقمایدۇ 

ــسۇن    ــۈچى بولمىـ ــۈپ كهتكـ ــدىمغا ئۆتـ ــڭ ئالـ ــڭ   “ !مېنىـ ــۇ بىزنىـ ــا بـ مانـ
  .تهشكىالتلىنىش فورمىمىز

ــشىدا   ــڭ تهشكىالتلىنى ــقا مىللهتلهرنى ــاكى  (باش ــۇچى ی ــى قۇرغ مهیل
ئۆزىنىـڭ  . سىیاسىي نىـشان بىرىنچـى ئورۇنـدا تۇرىـدۇ        ) قاتناشقۇچى بولسۇن 

ىیىسىنى گىتلېر ناتسىتالر پارت: مهسىلهن. باشتا بولىشىنى شهرت قىلمایدۇ
ــان ئهمهس ــلى . قۇرغ ــسى  «ئهس ــشچىالر پارتىیى ــانىیه ئى ــان بــۇ  » گېرم بولغ

ئـۇ مهلـۇم   . دېـگهن بىرسـىدى  ) M. Harre( ھـارر . پارتىیىنىڭ قۇرغۇچىـسى م 
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دەۋردە ئۆزىــدىكى ئىقتىــدارنىڭ یېتىــشمهیۋاتقانلىقىنى، نــاتىقلىق تــاالنتى  
ۇمىغان گىتلېرنىڭ ئانچه ئوق. یوقلىقىنى ھىس قىلىپ، گىتلېرغا ئۆتۈنگهن

ناتىقلىق تاالنتىنى نهزەردە تۇتۇپ، ئۇنى یۆلهشتۈرۈپ، بۇ پارتىیىگه باش قىلسا 
بولىــدىغانلىقىنى تونــۇپ یېتىــشكهن ۋە ئۇنىــڭ باشــقا یېتىشــسىزلىكىنى   

یاش چوڭ بولغان دىترىھ 21گىتلېردىن : باشقىالر یاردەملىشىپ تولۇقلىغان
ــاتورگ بولــــۇپ، گى  ــائىر ھهم دىرامــ تلېرنىــــڭ سهۋىیىــــسىنى ئېكــــارت شــ

ناتسىزىمنىڭ ئاساسىي نهزەرىیىچىسى بولغان    . ئۆستۈرۈشىگه یاردەم قىلغان  
پهیالسوپ فلومبېرگ پهلسهپىۋىي ئاساسالر جهھهتتىن یېتىشسىزلىكلىرىنى 

نــاملىق كىتــاپنى ئــاغزاكى ئېیتىــپ » كۆرەشــلىرىم« گىتلېــر . تولــدۇرغان
ــپ چىققــان    ــف ھــېس یېزى ــمهك، !... بهرگهن، رودول ئۇالرنىــڭ نىیىتىــدە  دې

سىیاسىي نىشاننىڭ ئىشقا ئېشىشى موھىم بولغاچقا، كىم باشتا بولسا ئهڭ 
. مۇۋاپىق بولىدۇ؟ ئهڭ ئىستىقباللىق بولىدۇ؟ دېگهننـى ئـۆلچهم قىلىـشقان    

گىتلېرنىڭ باشتا بولىشى ئۇنىڭ ناتىقلىقى تۈپهیلى پارتىیىگه ھایاتىي كۈچ 
  .ىڭغا بهیئهت قىلىشقانبېغىشالیدىغانلىقىغا كۆزى یهتكهچكه ئۇن

ئهمما، بىز سىیاسىي نىشاننىڭ ئىشقا ئېشىشىنى كېیىنكى ئورۇنغـا،   
ئۆزىمىزنىڭ باشتا بولىشىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قویغاچقا، باشتىال تهشكىالت    

ئۆزىمىزنىــڭ : تهركىــۋى مۇشــۇ پاســكىنا مۇددىئاغــا مۇۋاپىــق تهرزدە تۈزىلىــدۇ
ن مـۈمكىن قهدەر ئـۆزىمىزدىن   مهڭگۈ باشتا بولىشىنى تهمىن ئېـتىش ئۈچـۈ       

یـــاكى “ تهڭ دىمهتلىـــك”. ئـــادەملهرنى ئهتراپىمىزغـــا تـــوپالیمىز“ تـــۆۋەن”
ئادەملهر سىیاسىي  “ ئۈستۈن”ئهگهر بۇ   . ئۆزىمىزدىن ئۈستۈنلهردىن قاچىمىز  

ــادىق،   ــشانغا سـ ــمایدىغان ”نىـ ــۆر تاالشـ ــكهر ”، “تـ ــاددىي ئهسـ ــنى “ ئـ بولۇشـ
نهلمهي، ئۇنـداقالرنى یـېقىن     خاھالیدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ تۇرسـىمۇ ئىـشى     

  .كهلتۈرمهسلىككه تىرىشىمىز
 نهتىجىدە، ئىختىساسلىقالردىن شۇم نىیهتلىك بىلهن قېچىلغاچقا بۇ  

 تهرتىپـسىز ۋە غهیـۋەتكه پاتقـان        —تهشكىالت بىر توپ پۈچهك ئادەملهرنىـڭ       
ــۇپ قالىـــدۇ —ئادەملهرنىـــڭ  ــدىمىزدىكى .  جامائهســـى بولـ ــالهنكى، ئالـ ۋاھـ

اھایىتى ئۇزاق، غایهت مۈشكۈل، مـۇرەككهپ، شـۇنداقال زور         سىیاسىي نىشان ن  
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بىر تۈركۈم ئىختىـساسلىق ئادەملهرنىـڭ ئورتـاق تىرىـشچانلىقىغا مۇھتـاج،          
یهنى ئهقىللىق ئادەملهر كوللىكتىپىنىـڭ بىـرلىكته تىرىشىـشىنى تهقهززا          
قىلىدىغان ئىش بولغاچقا، ھېلىقى پهست نىیهت، تار نهزەر بىلهن توپالنغـان   

نـى  “تهخـت ”بىزنىـڭ  !  ئادەملهر بىلهن ھېچ ئىش ۋۇجۇتقـا چىقمایـدۇ     پۈچهك
 دە، -چۈشـىگهن شـېرىن خىیـالىمىزمۇ، سىیاسـىي نىـشانمۇ یوققـا چىقىــدۇ       

پاالنى ۋە ئۇنىڭ پۇستانى تهشكىالتى ۋەتهن ”، “ئىتنىڭ ئۆلىكىدەك سۆرۈلۈپ”
دېـگهن ئـات ئۈچـۈنال مهۋجـۇت بولـۇپ تۇرىـدىغان       “ قىلىۋاتىدۇ كۆرەشئۈچۈن  

، ھایاتلىق قىیانلىرىدا بىر تال كۆپىیىپتهشكىالتتىن بىرسى “ هجلىسۋازم”
ــان   ــهكىگهندەك زام ــلهپ، چۈش ــاھتهك ئهلهڭ ــۇرۇق گىی ــدا ئېچىلىــپ  -ق  زامان

قالىدىغان مۇددىئاسى نـا ئېنىـق ھهم ھېچقانـداق ئهمهلىـي ئۈنـۈم قـازىنىش        
! االسئىھتىمالى بولمىغان یىغىن، قۇرۇلتایالر ئۈچۈن بىر ۋەكىل ئاۋۇیدۇ، خـ    

  !ئۆتىدۇ، ۋەسساالم ئۆمرىلىق ئورۇننى ساقالپ “داھى”بىر 
تېخىمۇ ئېچىنىشلىقى شۇكى، ئـۆزىگه رىقـابهتچى بولـۇش ئىھتىمـالى           
ــىنىڭ    ــاي، ئهگهر بىرەرســــ ــۈرمهیال قالمــــ ــېقىن كهلتــــ ــانالرنى یــــ بولغــــ

دىن ئۆتۈپ كهتكهنلىكى سـېزىلىپ قالـسا، ئۇنىـڭ         “تور”ئۇقۇشماسلىقتىن  
س قىلىـش خهۋپىنىـڭ ئالـدىنى ئـېلىش ئۈچـۈن       غـا خىـرى   “داھىلىق ئورۇن ”

ــاقالر،   ــایى قالپــ ــل جىنــ ــتىكىھهرخىــ ــىیگهكلىك” ئۆتمۈشــ ــاكى “ ســ یــ
ى توغرىسىدىكى كهمچىلىكلهردىن یىرگىنىشلىك ھېكایىالر “چىچقاقلىق”

توقــۇپ، ھهتتــا جىنــایى بۆھتــانالرنى چــاپالپ ئابرویــسىزالندۇرۇشقا، شــۇنداق  
انــدىمۇ نوپــۇزى ئۆســۈپ    قىلىــپ قوشــۇندىن چهتلىتىــشكه، ھــېچ بولمىغ    

بۆھتــان چاپالشــقا یهنه شــۇنىڭ . كېتىــشىنىڭ ئالــدىنى ئېلىــشقا ئۇرىنىــدۇ 
ئۈچۈنمۇ ئىھتىیاج باركى، بۇ رىقابهتچىنىڭ ئىقتىدارى بایقالغاندىن كېـیىن          
ــدا     ــا گۇمان ــشىغا قارىت ــته قالدۇرىلى ــوھىم ئىــشالردىن چهت ــلهر ئۇنىــڭ م بهزى

سـىراتىغا شـهك چۈشۈشـى      نىـڭ پهزىلىتـى ھهققىـدىكى ته      “داھـى ”بولىشى،  
ــۈمكىن ــدا      . م ــستىھزاھ پهی ــوئاللىق ئى ــاش ۋە س ــداق بایق ــۇالردا بۇن ــۇڭا ئ ش

ــلهن    ــسىتمهسلىك بىـ ــان ھهم مهنـ ــا گۇمـ ــشىلهرنى ئۇنىڭغـ بولغـــۇچىال كىـ
نىـڭ كهڭ  “داھـى ”بۇنـداقتا ئـۇ پهقهت    ! بولىـدۇ  زۆرۈرقارایدىغان قىلىـۋېتىش    
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نهۋاخ تۈكۈرۈلــۈپ قورســاقلىقى تۈپهیلىــدىنال ســاقلىنىپ قالغــان، بولمىــسا  
  ...كېتىدىغاندەك بىر ۋەزىیهتكه چۈشۈپ قالىدۇ

مانــا بۇنــداق رىیاكــارانه نىــیهت، شۆھرەتپهرەســتلىكتىن دادىــسىغىمۇ   
رەھىم قىلمایدىغان دەرىجىدىكى بىنورمال پىسخىكا تۈپهیلىدىن تهنقىـدىي         

چۈنكى ئۇ باشتىنال ئۆزىنىڭ . پىكىرلهر بۇ داھىالرنىڭ شهنىگه ئېغىر كېلىدۇ
هۋىیىــسىنى ئــۆلچهم قىلىــپ ئــادەم توپلىغاچقــا، ھــېچكىم مېنىڭچىلىــك س

 توپلىمایال -تۆرت ئادەمنى توپال! بىلمهیدۇ، دېگهن قاراشقا قهتئىي ئىشىنىدۇ  
ئــۆزىنى شــهرقىي تۈركىــستاننىڭ تهختىــدە ئولتۇرغــان جۇمھــۇررەئىس ھىــس  
قىلىــدىغان بولغاچقــا، پۇخراالرنىــڭ ئــۆزىگه تهنقىــدىي پىكىــر بېرىـــشى،       

دېیىــشتىن باشــقا گهپ “ خــوپ”النلىرىغــا تــۈزىتىش بېرىــشى، ئومــۇمهن پى
بۇ پىكىـرلهر  .  دە، ئۇنى دۈشمهن كۆرىدۇ  -قىستۇرىشى ئۇنىڭغا ئېغىر كېلىدۇ   

سىیاسىي نىشان ئۈچۈن قانچىلىك پایدىلىق بولىشىدىن قهتئىینهزەر، سهن        
مانـا ئهمـدى ئاساسـىي دۈشـمهن        ! دېگهنلىكىڭ ئۈچۈنال قهتئىي قىلىنمایـدۇ    

بىلهنال ھهپىلىشىـشكه   “ دۈشمهنلهر”ئېسىدىن كۆتۈرۈلۈپ كېتىپ، مانا شۇ      
بولـسا  دۈشـمهنلهر ئۈچـۈن نۇرغـۇن         “ ئالىجانـاپ پهزىـلهت   ”بۇنـداق   ! باشالیدۇ

مهبلهخ سېلىپمۇ ۋۇجۇدقا چىقىرىشى قىیىن بولغان بۇزغۇنچىلىق، تهپـرىقه     
كهلـمهي  ، ئـۆزى یـېقىن   كـۆرۈش تېرىش، ئۆزئارا جىدەلگه سېپ قویۇپ تاماشـا     

ــۇرۇپال تېــرە  ــدىلىنىش   -ت ــرەن قىلىــۋېتىش پىالنلىــرى ئۈچــۈن مــول پای  پى
، پهقهت ئهنه شــۇنداق “پهزىلىتــى”ئۇالرنىــڭ مۇشــۇنداق . قىممىــتىگه ئىــگه

ال دۈشمهننى نۇرغۇن مىقداردىكى ئادەم كۈچى ۋە مـالىیه كـۈچىنى     “پهزىلهت”
غۇغـا بهك  لىـق تۇی “دۆلهت باشـلىقى  ”! تېجهش ئىمكانلىرىغا ئىگه قىلماقتا   

قا ئامراق، خوشـامهت تامـاخورى   “ خوش-خوش”بالدۇر ئهسىر بولۇپ قالغاچقا،  
لهر “قـارا تـۈرك  ”دەپ تۇرىـدىغان  “ خـوش ”شۇڭىمۇ ھه دېـسىال    . بولۇپ قالغان 

دېــمهي، ھه “ خــوش”ئهكــسىچه، . ئۇالرنىــڭ راســا دىتىدىكىــدەك ئــادەملهردۇر 
اندىن توال ئاگاھ بېرىپ  زىی-نى بىلدۈرۈپ، پایدا “ئۆزىنىڭ قاراشلىرى”دېسىال 

  .تۇرغۇچىالر ئۇالرنى بىزار قىلىدۇ
ــاۋا      ــۈركىگهن یـ ــوتتىن ھـ ــۇددى ئـ ــن خـ ــرانمهن، بىلىملىكلهردىـ ھهیـ
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چوچقىدەك قېچىش ئارقىسىدا بۇنـداق مۈشـكۈل ۋەزىپىنىـڭ ھۆددىـسىدىن            
ئهتراپىغــا ئوالشــتۇرىۋالغان بىــر نهچــچه ساۋاتــسىز  ! قانــداق چىقماقچىكىنــا؟
ىسىدىن چىقماقچىمىدۇ؟ بۇ خىلدىكى ئادەملهرنىڭ بىلهن بۇ ئىشنىڭ ھۆدد 

!... یا قوتان قۇرۇغداش بولمىسا... قولىدىن كېلىدىغان بۇ یا زەیكهش چېپىش،
ئۇالرنىڭ قانداق ۋە قانچىلىـك ئىـش قىلىـشىنى،       . ھېچ چۈشىنىپ بولمایدۇ  

ــا     سىیاســىي نىــشاننى ئىــشقا ئاشۇرۇشــنى مهخــسهت قىلمىغــانلىقىنى مان
  .ىش مۈمكىنشۇنىڭدىنمۇ كۆرىۋېل

ئىقتىسادىي ئاسـاس تىكـلهش، بىـر تۈركـۈم ئىقتىـساس ئىگىلىرىنـى         
چۈنكى ئۇالرنىڭ سهۋىیىسى ئېـشىپ كهتـسه    (تهییارالش خىیالىغا كهلمهیدۇ    

بولـــۇپ قالـــسا نـــېمه قىلغۇلـــۇق؟ ئهگهر  “ تىـــزگىن ســـۆرەپ قاچىـــدىغان”
ئىقتىسادىي ئاساس تىكلىدىم دەپ جاپا چېكىـپ پـۇل تـوپالپ قویـسا یـاكى         

ــر ــنهك ”ەر بى ــاكى ئى ــاجهتكه  “ ســاغلىق ی ــۇق ھ ســېغىپ ”قىلىــپ ئۇتتۇرل
مۇئهسسهسه قىلىـپ قویـسا، كېـیىن تهییارغـا باشقىـسى ئىـگه           “ ئىچىدىغان

مانا شـۇنداق، خـۇددى تـۇل خوتۇننىـڭ جاھـان       ). بولۇپ قالسا قانداق بولىدۇ؟   
تۇتىشىدەك، بۇ دو قایـسى تـۇققىنىم بىـر نـېمه بېـرەركىن دەپ تامـادا كـۈن                 

بۇ دو پۇل تاپسام پاچـاق  ”ىغان، بىر قېتىم تاپقىنىغا ھېسىپ یهپ،      ئۆتكۈزىد
چىـشىنىڭ  ”، تاپالمىسا   ئۆتكهندەكدەپ چىش بىلهپ، ئۇتتۇرلۇق     “ یېمىسهم

ئوخشاش، بىر قېتىم پۇل یىغىـپ قۇرۇلتـاي، یهنه          ئۆتكهنگه“ كىرىنى شوراپ 
 یهنـى، ھهربىـر ئۇشـشاق ئىـش     —ئازراق پۇل تاپسا گېزىت چىقىرىش بىلهن  

گهرچه ۋەتهن ئۈچۈن دەپ . بىلهن كۈنى ئۆتىدۇ“ داسقان ئېچىش”چۈن ئایرىم ئۈ
ھهیۋەتلىك ئاتالسىمۇ، كوممۇنىستالرنىڭ تۈگىمهس ھاشاسىدەك، ھه دېسىال 

كىـشىنىڭ  . گىمۇ تېتىمـاي قالىـدۇ  “ۋەتهنپهرۋەر” خېلى -پۇل یىغىش خېلى 
نىـشان  ئهقلـى یهتمهیـدۇكى، بـۇ قهدەر زور بىـر ئىـش، بـۇ قهدەر مۈشـكۈل بىـر         

نى ئىقتىسادىي مهنبهئه قىلسا، ئۇنىڭ ئۈستىگه “داسقان ئېچىش”ئاشۇنداق 
ــر تــوپ ســهھرا         ــتىگه قویىۋالىــدىغان بى ــۇ پــۇل ئۈس ــۆز ئېغىرىنىمــۇ ش  -ئ

قىلىنسا بۇ مىللهتنى قانداقمۇ “ تایانچ كۈچ”قىشالقتىن یىغىلغان ئادەملهر 
  قۇتقۇزىۋالغىلى بوالر؟
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یایغان تهشۋىقاتالر، ھایاجـانلىق نۇتـۇقالر   بىر ئارىدا ئورتا ئاسىیادا قانات  
تۈپهیلى خهلق ئۈمىدلىنىپ، گویا ئهتىال ئازادلىق تېڭى ئېتىـپ، قىـسمىتى       

ھهتتا، خۇددى نهسرىددىن ئهپهندى    . یېڭىلىنىدىغاندەك تۇیۇلۇپ كهتكهنىدى  
 كېچهكلىرىنـــى -دەپ كىـــیىم“ ئهته قىیـــامهت بـــوالرمىش”لهتىپىلىرىـــدە 

 -كىـــیىم ”—ئهنه شـــۇنداق ئهخمىقانىلىققـــا كۆیدۈرىۋەتكهنـــدەك، خهلـــق 
ھېلىمۇ یاخـشى، خهلـق     . ئۈندەلگهن ئىدى “ كېچهكلىرىنى كۆیدۈرىۋېتىشكه 

 -كىـیىم ”الرغا قارىغاندا سهل ئېسى جایىدىراق ئىـكهن، شـۇڭا ئـۇالر            “داھى”
بولمىــسا . تهكلىــپىگه قارىتــا ســالماق بولــدى“ كېچىكىنــى كۆیــدۈرىۋېتىش

ۋەیرانچىلىققـا   ئۆمۈرلـۈك ك ھایاجـان تـۈپهیلى      قانچىلىك ئادەم بۇ بىر دەملىـ     
ــاالتتىكىن؟ ــى      ( ق ــداق ئهخمهقلىقن ــشىلهر بۇن ــسىم كى ــر قى ــاز بى ــا ئ ئهمم

  ).قىلىشتىن ساقلىنالمىدى، ئهلۋەتته
ئویلىنىپ باقایلى، شۇنداق كهڭ كۆلهملىك سهپهرۋەرلىك قانداقسىگه 

هي  دۈشـمهننىڭ قارىـسىنىمۇ كـۆرم   —شۇنچه ئاسان، شۇنچه شهپىسىز ھالـدا     
چۈشـۈپ كهتتـى؟ ھېچقانـداق      “ نۆلدىن تـۆۋەنگه  ” پېرەن بولۇپ،    -تۇرۇپ تېرە 

ــۇ       ــشلهتمهي ب ــاقچى ئى ــاكى س ــرەر ئهســكهر ی ــشلهتمهي، بى ــۈچى ئى ــورال ك ق
 —مهغلۇبىیهت قانداق رویاپقا چىقىرىلدى؟ مانا بۇ سىیاسىنىڭ غهلىبىسى       

بىز ! نىڭ ماھىرلىق بىلهن ئوینۇلىشىنىڭ نهتىجىسى “سىیاسىي شاھمات ”
بۇ .  ۇرۇق پو ئاتقان بىلهن دۈشمهن بۇ ئىشنى ئوینىغاندەكال پۈتتۈرۈپ قویدىق

بىز خۇددى ! ۋە تاكتىكىنىڭ غهلىبىسى) ئىستىخبارات(رازۋىدكا، جاسۇسلۇق 
بۇنىڭدىن بىز قانداق ئهقىل    . نا ئۇستا توقۇغان چویلىدەك چۇۋۇلۇپ كهتتۇق     

تمـاي داۋراڭ سـېلىپ،   تاپىمىز؟ یهنه ئالهمشۇمۇل الپالرنى ئېتىپ، جاھانغـا پا  
دېگهنـدەك  “ ۇڭ ئالهمنى ئالدى  ‘ ھۇیت -ھۇیت  ’ھهیدىگىنىڭ ئالته ئۆچكه،    ”

دېگهنـدەك، الپنـى    “ ئاتتىن چۈشسىمۇ ئۈزەڭگىدىن چۈشـمهپتۇ    ”یۈرىمىزمۇ؟  
ئېتىۋەرمهي، بۇ رەھىمـسىز رىئـاللىقنى ئېتىـراپ قىلىـش، مهغلۇبىیهتنىـڭ            

دەك ئىكهنلىكىمىزنـى  سهۋەپلىرىنى ئهستایىدىل ئـویلىنىش، ئىنتـایىن گـۆ     
دىــن چۈشــۈپ، قىــزغىن ۋە تىرىــشقاق  “ئىگىــز مــۇنبهر”ئېتىــراپ قىلىــپ، 

بولۇپ ئۈگىنىشكه، نادانلىقنى یېڭىشكه، بالىلىقنى تاشالشـقا    “ ئوقۇغۇچى”
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بهل باغالش كېیىنكـى قېتىممـۇ ئوخـشاشال مهغلـۇپ بولماسـلىققا ئاسـاس           
 كهتتـى، یاخـشى     ئىـشالر رەتـكه چۈشـۈپ     ”ئهكـسىچه،   . یارىتىش بولۇپ قالىدۇ  
دەپ الپ ئېتىش، مهغلۇبىیهتنى ئېتىراپ قىلماسلىق، “ یۈرۈشۈپ كېتىۋاتىدۇ

بۇ ئادەملهر ! خهلقنى ئالداشتۇر! ماھىیهتته خاتالىقنى ئېتىراپ قىلماسلىقتۇر
ھهققىدە نېمىمۇ دەرىدۇق؟ پهقهت كونىالردىن قالغان بىر تهمـسىل شـۇالرغا          

ۇشـۇ قوڭـامال بولـسا خېلـى خېلـى      مېنىـڭ م ’: پاقا دەیمىش ”: توغرا كېلىدۇ 
ــسىتىمهن  ــۈیىنى سې ــڭ س ــدا    . ‘“كۆلنى ــادەملهر ئوتتۇرى ــۇ ئ ــۇنداق، ب ــا ش مان

بولىــدىكهن، بىزنىــڭ ئــازادلىق ئىــشلىرىمىزغا مهڭگــۈ پۇتلىكاشــاڭ بولــۇپ  
  !تۇرىشىدا گهپ یوق

تهشكىالتلىنىش مهسىلىسىدە مىللىي پىسخىكىمىزدىمۇ پایدىـسىز      
ــا، ئۇیۇشــۇش كــۈ  ــامىلالر بولغاچق ــز . چىمىز یېتهرلىــك ئهمهسئ مىللىتىمى

ــۈزۈل   ــدىئولوگىیىگه ئ ــر خىــل ئى ــداق بى !  كېــسىل ســادىق ئهمهس -ھهرقان
ھامـان ۋاقتلىـق بولـۇپ، مهڭگـۈدىن سـۆز          ... بىزدىكى قىزغىنلىق، بىرلىك،  

شۇڭا ئۇیغۇرالرنىڭ تهشكىالتلىنىشى . ئاچمایلى، ئۇزاقراقمۇ سادىق قااللمایدۇ
بىرىكتۈرگــۈچىنى ) مىخانىــك(ل فىزىــك ئىدىئولوگىیىــدىن باشــقا بىــر خىــ

بۇ خۇددى بىتون ئىچىدىكى پوالت چىـۋىقتهك تۇتـۇپ تـۇرۇش      . تهقهززا قىلىدۇ 
) ھهتتـا دىـن  (ئۇنىڭسىز ھهرقانـداق ئىـدىئولوگىیه   . رولىنى ئوینىشى كېرەك  

ئاساسىدا بارلىققا كهلگهن تهشكىالتمۇ دەسلهپكى زەربه بىلهنال یېمىرىلىـپ      
تهشكىالتالر بىـلهن  “ چۇۋۇق چویال ”ېیتقاندا بۇنداق   بۇ نۇقتىدىن ئ  . كېتىدۇ

ــۆپهیتكهنگهچىقىمنـــى  ــدا  كـ ــرى  قارىغانـ ــىلىق ھهرىكهتلىـ ــكه قارشـ یهكـ
  .ئهمهلىیىتىمىزگه تېخىمۇ مۇۋاپىق كېلىدۇ

  .یىلى، ئىستانبۇل– 2001. یىلى، دىكابىر، تاشكهنت- 1998
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لىقىمىز “پىسخىكا جهھهتته خام”
  توغرىسىدا

  
  

مۇرەسـسهسىز قارشـىلىق روھـى، ئـۆڭمهس نهپـرەت،          دۈشمهنگه بولغان   
ھۆررىیهتكه بولغان ئىنتىلىشنىڭ روھىمىزنىڭ ئهڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدىن   

 — پىــــسخىكا جهھهتتىكــــى خــــاملىقىمىز    —ئــــورۇن ئالمىغــــانلىقى   
بـۇ  ! مهغلۇبىیىتىمىزدە تىپىك ئىچكى سهۋەپلهرنىڭ بىرى بولۇپ كهلمهكته       

جهننهتنىـڭ  «: مهسـىلهن . ۇپ ئۆتۈلـدى  ئهسـهرلهردە توختۇلـ    كۆپلىگهنھهقته  
قاتــارلىق كىتــاپالردا ئــایرىم بــاپ ۋە ماقــالىالر مۇشــۇ » ئهیــنهك«، »ئــاچقۇچى

بۇ یهردە بىز ئهنه شۇ خاملىقىمىزنىڭ ئادەتته تۇرمۇش      . تېمىغا بېغىشالنغان 
ۋە ئىجتىمائى پائالىیهتلهر جهریانىدا قانـداق ئىپادىلىنىـدىغانلىقىنى، یهنـى،     

  .ڭ كونكىرېت ئىپادىلىرىنى كۆرسىتىپ ئۆتىمىزلىقىمىزنى“خام”
چهتـئهللىكلهر بىزنىـڭ كىـشىلىرىمىزدىن، ھهتتـا     : بىرىنچى مىسال 

“ ۋەتهنــپهرۋەر”، “مىللهتچــى”ئــۆزىنى خېلــى ئۇقۇمۇشــلۇق ھېــساپالیدىغان  
ــدە   ــستان ھهققى ــهرقىي تۈركى ــشىلىرىمىزدىن ش ــرىم   :كى ــات تهرزى، كى ھای

ھهققىـدە سورىــسا، بىزنىــڭ  ... نى،ئهھـۋالى، خهلــق تۇرمۇشـى، سىیاســىي ئــور  
ئادەملهر ماختىنىپ، الپ ئارىالشتۇرۇپ، یوقنى بار، كىچىكنـى چـوڭ قىلىـپ      

ئىگىـز بىنـاالر، سـىترولۇق یـولالر، ئۆتۈشـمه كـۆۋرۈكلهر،            . جاۋاپ بېرىـدىكهن  
ــالىي مىھمانخــانىالر،   شــوقى بىــلهن -ھهققىــدە زوق... ئېــسىل تاكــسىالر، ئ

  .كېتىدىكهن سۆزلهپ
تــازىمۇ گۆشــباش ”رنى ئاڭلىغــان چهتــئهللىكلهر ســىزنى بــۇ ماختاشــال

دەپ ئویالپ سۆھبهتكه مۇناسىپ كۆرمهي گهپ قىلمىسىغۇ شـۇ          “ !نېمىكهن
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مهغرۇرلىقىڭىز بىلهن یۈرۈۋېرەرسىز، ئهگهر سىزنى ئوسال قىلىشنى خاھالپ        
  :قالسا شۇنداق سوئالالرنى سورىسا قانداق قىلىسىز

دېگىنـى،  “ رایوننى گۈللهندۈرۈشچېگرا ” ھه، دېمهك، خىتایالرنىڭ    —
سىلهرگه غهمخورلۇق قىلىۋاتقىنى، مىللىي سىیاسهتنىڭ كهڭلىكـى راسـت     

  ؟! دە-ئىكهن
 ئۇنداقتا نېمىـشكه بىرمـۇنچه ئۇیغـۇر تهشـكىالتلىرى چهتـئهللهردە            —

نارازىلىق ھهركهتلىرى ئېلىـپ بارىـدۇ؟ دېـمهك ئـۇالر ۋاپاغـا جاپـا قىلىـدىغان         
  ؟! دە-مۇتىھهملهر ئىكهن

ــۈمىتى ۋەتىـــنىڭالردا بولىۋاتقـــان بهزى توقۇنۇشـــالر خىتـــاي   —  ھۆكـ
تهســۋىرلىگهندەك ھهقىقهتهنمــۇ ئىنتــایىن ئــاز ســاندىكى بىــر ئۇچــۇم بــۇزۇق  
ئادەملهرنىــــڭ بۇزغۇنچىلىــــق ھهركىتــــى، ئــــوغرى، بــــۇالڭچى، قاتىــــل      
جىنایهتچىلهرنىڭ جهمىـیهت ئامـانلىقىنى بۇزىـدىغان جىنـایى ھهركهتلىـرى         

  ! دە؟-ئىكهن
رائىتىڭالرنىڭ ئــــۇ قهدەر یاخــــشىلىقىنى دەۋاتقىنىڭىــــزدىن  شــــا—

ــایالر دېگهنـــدەك، ئۇالرنىـــڭ   ــارالق ”قارىغانـــدا، ســـىز كوممۇنىـــست خىتـ پـ
 ــ دىن رازى ۋە بۆلۈنـۈپ كېتىـشنى خاھلىمایـدىغان ئوخشایـسىز       “سىیاسىتى

  ؟!دە
ــا شـــۇنداق ــسىز  . مانـ ــر بۇرادىرىمنىـــڭ چهتـــئهللىككه ئاساسـ مهن بىـ

شۇ چاغدا مهن ئۇنىڭ سـۆزىنىڭ بـېلىگه     . لغانىدىمماختانغىنىغا شاھىت بو  
  :تېپىپ

یهیـدىغىنىمىزنى  .  بىزنىڭ ئۇ یهردىكى كۈنىمىز ھایۋانـدىن بهتـتهر     —
ــۇ یىمهیــــدىغانلىقىنى    ــڭ ئىتلىرىمــ ــۆرۈپچهتئهللىكلهرنىــ ھهیــــران  كــ

ــۋاتىمىز ــانالردىنمۇ    . قېلى ــۇ یهردىكــى قوت ــاۋاتقان نهرســىمىز ب ــۆي دەپ یاش ئ
ــكهن  ــارراق ئى ــۇ. ناچ ــدۇق   بۇنىم ــیىن بىل ــدىن كې ــئهلگه چىققان ــز .  چهت بى

ئۇچرایدىغان مۇئامىلىگه چهتئهلدە جىنایهتچىلهرمۇ ئۇچرىمایدىكهن، شۇنداق 
ئهممــا بىــزدە غىــڭ . بولــسىمۇ ئــۇالر تېخــى نــارازىلىق بىلــدۈرۈپ تۇرىــدىكهن

كېـــیىن مهن . كهتـــتىم ســـۆزلهپال دەپ —!!... قىلىـــدىغان ئىمكـــان یـــوق
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ئۇمـۇ مهنـدىن   . دەپ سـورىدىم  “ ېمه دېگىنىـڭ؟  ئۇ سېنىڭ ن  ”: بۇرادىرىمدىن
  :ئۇ. مۇددىئالىرىمىزنى ئۆزئارا ئورتاقالشتۇق. شۇنداق سورىدى

 سهن دېگهندەك، ئۇ قهدەر تۆۋەن چۈشۈرۈپ دەپ كهتسهك، چهتئهللىك —
گۇیالر بىزنى ھېچنـېمه كـۆرمىگهن بىـر نـېمىلهركهن دەپ كـۆزىگه ئىلـمهي             

  . دېدى ئۇ— دە، -قالمىسۇن، دەیمهن
ئىگىـز بىنــاالر سـېنىڭ چــوڭ داداڭنىـڭ داچىــسىمىدى؟ ئۆتۈشــمه     —

كۆۋرۈكلهرنىـــڭ ســـاڭا نـــېمه پایدىـــسى؟ چىرایلىـــق تاكـــسىالردا ســــهن       
قانچه قېتىم یېتىپ باقتىـڭ؟ پۇلـۇڭ     ئولتۇراالمسهن؟ ئالىي مىھمانخانىالردا  
ئانـدىن بـۇ    .  دەپ سـورىدىم مهن    —!... بولسىمۇ ساڭا یاتـاق بېرەمـدۇ، تېخـى       

 — زىیان تهرىپى ھهققىدىكى قارىشىمنى شـهرھىیلىدىم ۋە       - ئىشنىڭ پایدا 
ئهكسىچه، دەل ئاشۇنداق ماختىساڭ ئۇالر سېنى كـۆزگه ئىلمهسـلىكى، دۆت،    

چـۈنكى، ئـۇ ھالـدا سـهن     . كالۋا بىر نـېمىلهر ئىـكهن دەپ قېلىـشى مـۈمكىن     
كىمـــگه ۋەكىللىـــك قىلىـــۋاتقىنىڭنى بىلمىـــگهن، كىمـــگه مهدھىـــیه      

 .  دېدىم—هن بولىسهن ئهمهسمۇ، ئوقۇۋاتقىنىڭنى بىلمىگ
ــاي   ــىز خىتـ ــى، سـ ــۈمرانلىقىتهبىئىیكـ ــهرقىي   ھۆكـ ــتىدىكى شـ ئاسـ

تۈركىستان جهمىیىتىنى، قۇللۇقتىكى خهلقنىڭ ھالىنى ماختاپ بهرسىڭىز    
ئالالھ یاراتقان تهبىئىي نهرسىلىرىمىزنى . یوقارقىدەك سوئالالرنى تۇغدۇرىسىز

یلىقلىرىمىزنى ماختــاڭ، ھهتتــا  دەریــالىرىمىز، تهبىئىــي بــا- گـۈزەل تــاغ  —
ئهمما خىتایالر بارلىققا كهلتۈرگهن ئىجتىمائىي مـۇھىتنى       . ئاشۇرۇپ ماختاڭ 

 شهھهرلهرنىڭ تهرەققىیاتى، خهلق تۇرمۇشى، سىیاسىي ئىقتىسادىي تۈزۈم، —
قاتارلىقالرنىـڭ مـاختىغۇدەك    ... ئىجتىمائىي تهرەققىیات، سىیاسىي ھوقۇق،   

رسىلهردىن شهرقىي تۈركىستانلىقالر قانچىلىك سىز ماختىغان نه! یېرى یوق
ىنـى  95%نهسىۋىدار؟ سىزنىڭ سـۆزلىرىڭىز شـهرقىي تۈركىـستانلىقالرنىڭ         

تهشــكىل قىلىــدىغان ئاساســىي ئاممىنىــڭ ئهھۋالىغــا تــوغرا كېلهمــدۇ؟       
ۋەكىللىك قىالالمدۇ؟ ئاساسىي ئاھالىنىڭ ھالى قانداق؟ سىز        كۆپچىلىككه

ــ  ” ــدىغان ب ــشىك تاقای ــامبۇدا ئى ــار   “ ايی ــڭ ئهڭ ئىلغ ــسڭىزمۇ، دۇنیانى بولى
سهۋىیىسىدىكى مهدەنىي كىـشى بولـسىڭىزمۇ لـېكىن، باشـقىالر سـىزنىڭ         
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ئهھۋالىڭىزنى ئهمهس، مىللهتنىڭ ئهھـۋالىنى سـورىغاندا ئـۆز ئهھـۋالىڭىزنى         
ئۆلچهم قىلىپ جاۋاپ بهرمهستىن، ئهنه شۇ یىـل بـویى یاالڭئایـاق یۈرىـدىغان        

هھۋالىنى ئاساس قىلىپ جاۋاپ بېرەلىـسىڭىز،     ئومۇمىي ئاھالىنىڭ تىپىك ئ   
ئاندىن ھهر قاچان دۈشمهنگه قارشى نهپـرەت، ئۆچمهنلىـك بىـلهن تۇرىـدىغان         

بىزنىـــڭ دۇنیاغـــا   . پىـــشقان پىـــسخىكىنى نامایـــان قىلغـــان بولىـــسىز    
ئاڭلىتالمایۋاتقان، ھۆر دۇنیانىڭ دىققىتىنى تارتالمایۋاتقان دەردىمىز دەل شۇ   

ى ئۇچرىغــان ئــادەمگه، قانچىلىــك پۇرســهت بولــسا  ئهمهســمۇ؟ نېمىــشكه ئــۇن
شۇنچىلىك ئـېالن قىلىـپ تۇرمـایمىز؟ ئهجهبـا مىللىـي دەردىمىزنـى پهقهت         

دەپ قویـۇپ،  ) یىغىنالردا، نامایىشالردا، مهتبۇئاتالردىال (رەسمىي سورۇنالردىال   
ئادەتتىكى چاغالردا ئۇنىڭغا رەپ كهلمهیدىغان گهپلهرنى قىلىپ یۈرىمىزمـۇ؟   

  . پىسخىكا جهھهتتىكى خاملىقىمىزنىڭ بىر مىسالىمانا بۇ
  .ئىككىنچى مىسال، مىللىیلىكنى قوغداش سهزگۈرلىكىمىز یوق     

ئىنــسان ئۆزىنىــڭ ئهڭ قىممهتلىــك نهرســىلىرىنى قوغداشــقا قارىتــا تۇغمــا  
كـۆزىمىزگه زىیـان قىلىـش      : مهسىلهن. سهزگۈرلۈككه، تۇغما ئىقتىدارغا ئىگه   

سه كۆزىمىزگه قارشى كېلىۋاتقـان بولـسا نهچـچه         ئىھتىمالى بولغان بىرەر نهر   
زەربه . یۈزدە بىر سىكونت ۋاقت ئىچىدىال قاپاقلىرىمىز یېپىلىـپ ئۈلگۈرىـدۇ        

بهرگۈچىنىــڭ ســۈرئىتى ھهرقــانچه تېــز بولــسىمۇ قاپاقنىــڭ یېپىلىــشىدىن   
خـۇددى  .  كهم بولىدۇ-ئهكسىچه ئهھۋال كهمدىن. ئالدىن یېتىپ كېلهلمهیدۇ 

هنهۋىیىتى، ئىنسان قهدىرىیىتى بابىدىمۇ ئهنه شۇنداق   شۇنىڭدەك، ئىنسان م  
قىممهتلىــك نهرســىلهر بــاركى، ئــۇالرنى قوغــداش تۇیغۇســى مىللهتلهرنىــڭ  

سهزگۈرلۈك دەرىجىـسى ھهرخىـل    كۆرەنهسلىنى ساقالپ قېلىش ئىقتىدارىغا   
. یهنى، بهزى مىللهتلهردە كۈچلـۈك، بهزى مىللهتـلهردە ئـاجىز بولىـدۇ        . بولىدۇ

تلهر ئۆز مىللىتىنىڭ مهنىۋىیىتىنى تهشكىل قىلغۇچى موھىم    بهزى مىلله 
ئاالمهتلهردىن بولغان ئهنه شۇ نهرسىلهر زەرەرگه ئۇچرىغۇدەك بولسا ئـۇالردىكى     

  .تهبىئىي قارشىلىق كۈچى تهبىئىیال ھهركهتكه كېلىپ، مۇداپىئهدە تۇرىدۇ
بىز بۇ یهردە تىلنى مىسالغا ئېلىپ تهھلىل یۈرگۈزسهك چۈشىنىشلىك 

 بىر مىللهت ئاالھىدىلىكىنى كۆرسىتىدىغان بىرىنچى موھىم —تىل . والرب
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مۇســتهملىكىگه . شــۇنداقال ئهڭ ئاشــكارە چاقنــاپ تۇرىــدىغان بهلــگه . بهلــگه
چۈنكى . ئۇچرىغان مىللهتلهرنىڭ ھهممىسى تىل تاجاۋۇزچىلىقىغا ئۇچرایدۇ 

ــشانى     ــى نىـ ــشىنىڭ بىرىنچـ ــسىیه كۆرىـ ــۇش ئاسسىمىالتـ ــى یوقۇتـ . تىلنـ
الچى مىلـلهت مهھكـۇم مىللهتـكه ھهرخىـل یـولالر بىـلهن ئۆزىنىـڭ        ئىـستى 

ــدۇ  ــى تاڭىـ ــي    . تىلىنـ ــقا ۋە تهدىرىجىـ ــى بۇزۇشـ ــي تىلىنـ ــڭ مىللىـ ئۇالرنىـ
ــدۇ  ــز  . ئۇنتۇلدۇرىۋېتىــشكه ئۇرىنى ــا دۇچ كهلمهكتىمى ــز ئهنه شــۇ ھۇجۇمغ . بى

بـۇ خىـل    كۆرەئاالھىدىلىكىگه “ ھارۋىدا توشقان ئالىدىغان”لېكىن خىتایالر  
نېمىسالر یاكى باشقا كونا مۇستهملىكىچىلهر  ئۆتمۈشتىكىچىلىقنى تاجاۋۇز

مۇستهملىكه رایونلىرىدا یولغا قویغاندەك مهجبۇرىي یوسـۇندا، تېـز پۇرسـهتته       
ــل      ــر خى ــتا، بى ــایىن ئاس ــتىن، ئىنت ــقا ئۇرۇنماس ــشقا ئاشۇرۇش ــي ”ئى تهبىئى

هم یولىغا یېتهكلهش ئارقىلىق، تۇیدۇرماستىن ئېلىپ بارماقتـا ھ        “ یوقۇلۇش
. بۇنى ناھایىتى ئۇزۇن بىر مهزگىل ئىچىدە ئىشقا ئاشۇرۇشنى نىشان قىلماقتا

ئۇالر مهجبـۇرىي ۋە قىـسقا مـۇددەتته ئىـشقا ئاشـۇرۇش ئۇسـۇلىنىڭ بۈگـۈنكى         
كۈنـــــدە ئاقمایـــــدىغانلىقىنى، بۇنىـــــڭ بىـــــلهن قارشـــــىلىق كېلىـــــپ  
ــاپ     ــیارلىقنى قوزغـــ ــدىمۇ ھۇشـــ ــېچ بولمىغانـــ ــدىغانلىقىنى، ھـــ چىقىـــ

ــدىغانلىقى ــۇلنى     قویى ــارامزادە ئۇس ــۇنداق ھ ــۇالر ئهنه ش ــۇڭا ئ ــدۇ، ش نى بىلى
  .قولالنماقتا

بىزنىــڭ بــۇ تاجاۋۇزغــا ئىنكاســىمىز قانــداق بولىۋاتىــدۇ؟ تهبىئىیكــى،  
ــۆز . ناھـــایىتى پاســـسىپ بولىۋاتىـــدۇ  -خهلقىمىـــز بىرمـــۇنچه ئۇیغـــۇرچه سـ

ئاتالغۇالرنى قىسقا مهزگىل ئىچىدىال خىتایچىغا یهڭگۈشـلىۋالدى ھهم بـۇنى         
 ئون ئىككى یاش ئۆپچۆرىسىدىكى -مهن ئون : مهسىلهن. تۇیمىدى زلىرىمۇئۆ

ئهممـا ھـازىر    . دەپ ئاتىلىدىغان بىر خىـل ئوتیـاش بارىـدى        “ كۈدە”ۋاختىمدا  
دېـسىڭىز،  “ كـۈدە بېرىـڭ  ”ئوتیاش سـاتىدىغان دىھقاننىـڭ ئالـدىغا بېرىـپ         

 مانــا شــۇنداق قىــسقا مــۇددەت. دەپ ســورایدۇ“ نــېمه ئــۇ، كــۈدە دېگىنىــڭ؟”
ئوتیــاش، كــۈدە، كهرەپــشه، ”ئىچىــدىال بىــز پهقهت ئوتیــاش تۈرىــدىكىلهردىنال 

“ )...قىزىـل مـۇچ، كۆكمـۇچ     (كهرەم، یهسسىۋىلهك، تهرخهمهك، پېدىگهن، مـۇچ     
دىن ‘لىیهنخۇا’خىتایچه  (سهي، جۇسهي، چىڭسهي، الڭقا   ”دېگهندەك سۆزلهرنى   
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بـۇ  . شـتۇرىۋالدۇق الرغـا ئالما  “...، بهسهي، خاڭگا، چهیـزە، الزا،     )كېلىپ چىققان 
  . بۇنداق سۆزلهر ناھایىتى نۇرغۇن. پهقهت بىرنهچچه مىسال، خاالس

یېڭى شهیئىلهرنىڭ نامى خىتایچه ئاتالسا بۇنى چۈشىنىـشكه بـوالتتى،     
 ئۆتمۈشتىنئهمما . ئۇنىڭغا ھازىرچه ئامال یوق، دەپ باھانه قىلغىلى بوالتتى

ىۋېلىـشىمىز، بىزنىـڭ   ئۇیغۇرچىسى بولغان سـۆزلهرنى خىتایچىغـا ئالماشتۇر   
بۇالردىن .  لىقىمىزنى ئىسپاتلىماقتا  -)“چهنتۇ”(“ ئایالمباش”ھهقىقهتهنمۇ  

باشقا ئایرىم ناھىیه، شـهھهرلهرنىڭ خهلقـى ئىچىـدە تېخىمـۇ نۇرغـۇن سـۆزلهر         
ــدىنمۇ . خىتایچىلىــشىپ كهتكىنىنــى ئهلهم ئىچىــدە كــۆرمهكتىمىز  ھهممى

 -ىتىۋاتقان جایالرنىـڭ یېـزا   مهسخىرىلىكى، بۇنداق خىتایچه سۆزلهرنى ئىشل    
سهھرا بولىشى، ئۇ یهرلهردە خىتایالر بىلهن ئارىلىشىپ یاشاش ئهھـۋالى یـوق        

قــاغىلىق، : مهســىلهن. تۇرۇقلــۇق نهدىنــدۇر بــۇ مهرەزنــى یۇقتۇرىۋالغىنىــدۇر 
، )شـىتاڭ (“ئىـشتاڭ ”قاتـارلىق جـایالردا ئاشـخانىنى       ... پوسكام، بۈگۈر، كورال،  

. دەیدىغان بىر مۇنچه شالغۇتلۇق بار... ،)اغلىققول ی(“ شۇ جىڭزا”لوڭگىنى 
بىـزدە بـۇ ئىــشالرغا قارىتـا ھېچقانــداق تهبىئىـي قارشــىلىق تۇیغۇسـى یــوق      
ــپ،      ــۈزىتىش بېرى ــۇم ســۆز ئۈچــۈن ت ــا بىرەرســىگه مهل ــۇپال قالمــاي، ھهتت بول

دېـسىڭىز، پهقهت   “ ...ئۇیغۇرچىسىنى دېگىن، بۇنىڭ ئۇیغۇرچىسى بۇنـداق     ”
ــاللىقىنى ت  ــسىي ئوســـ ــپال،  شهخـــ ــشتىن قېچىـــ ــشاش، ”هن ئېلىـــ ئوخـــ

ئۇقۇشۇشـــال . دەپ ئــۆزىنىڭكىنى یورغۇلىتىــدۇ  “ ئۇقۇشــقاندىكىن بولــدىغۇ  
مهخسهت بولسا، مىللىي تىلىمىزنى پۈتۈنلهي تاشلىۋەتكهن تهقدىردىمۇ گاچا 
بولۇپ قالمایمىز، ئاسسىمىالتسىیه قىلغۇچى تىل بىـلهن مهخـسىدىمىزنى      

  !ئۇقۇشۇۋېرىمىز
قىلىۋاتقانالرنىڭ  كۆرەشي مۇستهقىللىق ئۈچۈن چهتئهلدە مهن مىللى

ــل    ــجهش تىـ ــۇنداق ئهبـ ــهھپىلىرىدىنمۇ ئهنه شـ ــات، ئىنتېرنېـــت سـ مهتبۇئـ
بىزنىــڭ . ، لهســسىدە بولــۇپ قالــدىمكــۆرۈپنــى “ســهۋىیه”ئىــشلىتىدىغان 

ئىنقىالپچىلىرىمىزنىڭ، مىللهتچىلىرىمىزنىڭ، ئۇقۇمۇشلۇقلىرىمىزنىڭ،   
اتـسىز ئوتیاشـچى دىھقانـدىن ئاغرىنىـشقا        ھۆر دۇنیادىكى ھالى بۇ بولـسا ساۋ      

  .نېمه ھهددىم؟ دېگهنلهر كۆڭلۈمدىن كهچتى
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ئورتا ئاسىیادا رۇس تىلىنىـڭ تاجـاۋۇزچىلىقى تېخىمـۇ ئېغىـر بولغـان             
ــسا، ئىككــى      ــقان بول ــىر داۋامالش ــرىم ئهس ــالهت یهنه یې ــۇ ھ ــۇپ، ئهگهر ش بول

ئهمـدى  . هنتهرەپتىكى ئۇیغۇرالر تامامهن ئىككى خىل تىل شـهكىللهندۈرەرك       
مىللىي تىلنىڭ ساپلىقىنى قوغداش، ئىككى تهرەپ ئاتالغۇالرنى بىرلىككه        
ــهكىللهنگهن پهرق    ــا شـ ــسه ئارىلىقتـ ــزمهت ئىشلىـ ــدا خىـ ــۈرۈش یولىـ كهلتـ

ئهمما، رۇس تىلىدىن كىرگهن سۆزلهرنى ئاالھىدە . تۈگىتىلسه یاخشى بوالتتى
 مهدەنىیهتنىـڭ،  ئۇرغۇ بىلهن ئېیتىش، ئىپتىخارالنغان ھالدا ئېیـتىش، ئـۇنى        

ئۇقۇمۇشلۇق بولغىنىنىـڭ بهلگىـسى ھېـساپالیدىغان ئهخمىقـانىلىق بهك          
 كــۆزۈمئېغىــر بولغاچقــا، بۇنــداق چاقىرىقنىــڭ قۇالققــا كىرمهســلىكىگىمۇ  

ئاتالغۇالر مهسىلىسىدىكى ئهقهللىي پىرىنـسىپ، قهیهرنىـڭ       . یېتىپ تۇرىدۇ 
دېگهننى   كۆپى شىۋىسىدە مىللىي تۈس قویۇق، ئىشلىتىدىغانالرنىڭ نوپۇس

لېكىن، ئادەتته ۋەتىنىمىزدىمۇ، مهدەنىیهت ساھهلىرىدىكى . ئۆلچهم قىلىشتۇر
خىــــزمهت قوالیلىقىــــدىن پایــــدىلىنىپ، مىللىــــي مهنپهئهتنــــى ئهمهس،  
یۇرتۋازلىقنى ئاساس قىلىپ، ئۆلچهملىك ئۇیغۇر ئهدەبىـي تىلـى نـورمىلىرى        

ــالغۇالر قېلىپالشــتۇرىلىدىغ ַبېكىتىلىــدىغان، ســۆز  ــرئات . ان ئهھــۋال ئېغى
ــىلهن ــالغۇت     : مهس ــقا ش ــچه ۋە باش ــىمالىدا رۇس ــستاننىڭ ش ــهرقىي تۈركى ش

قوللۇنىلىدىغان بىرمۇنچه ئاتالغۇالر جهنۇپتا ئۇیغۇرچه ئاتىلىدىغان بولسىمۇ، 
پهمىدۇر، سىركاي، : لېكىن، ئهدەبىي تىلىمىزدا رۇسچىسى قېلىپالشتۇرۇلغان

ۇالر جهنۇپتا پـاكىزە ئۇیغـۇر تىلىـدا        كهبى ئاتالغ ...تېرموس، باكالشكا، سوسكا،  
بىـر رایـون ئىچىــدە   ... شـوخال، پىیـاله، چایـدان، ســۇدان، ئېمىـزگه،    : دېیىلىـدۇ 

 مىلیـون   30كۆرىلىۋاتقان بۇ مىسالدىن قارىغاندا، ئورتا ئاسىیا ئۇیغۇرلىرىنى        
 ئاتـــالغۇلىرىمىزنى -خهلــق ئىـــشلىتىۋاتقان تىلنـــى مهركهز قىلىــپ ســـۆز  

قېلىپالشـتۇرایلى، دېـسىڭىز، تهبىئىیكـى قۇلىقىغـا      بىرلىككه كهلتۈرەیلى،   
ــدۇ بۇالرنىــڭ ھهممىــسى تهبىئىــي ئاسسىمىالتــسىیىگه قارشــىلىق   . یاقمای

  !كۈچىمىزنىڭ یوقلىقى، مىللىي تۇیغۇلىرىمىزنىڭ ئۆلۈكلىكىدىندۇر
مۇستهملىكىچى ھاكىمىیهتنىڭ بۇزغۇنچىلىقىنى دېمهي تۇرایلى، بىر 

ــسا،   ــۆر دۆلىتـــى بولمىـ ــڭ  مىللهتنىـــڭ ھـ ئۇنىـــڭ تىلىنـــى ھاكىمىیهتنىـ
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ــىدا      ــانۇنىیهت ئاساســ ــۇم قــ ــانلىرى مهلــ ــي ئورگــ ــىۋەتلىك ئىلمىــ مۇناســ
 ئۆزلىرىمۇقېلىپالشتۇرۇپ، قوغداپ تۇرمىسا ئۇنى دۈشمهن بىر یاقتا قېلىپ، 

تىـل نـورمىلىرى، ئىمـال، ئىپـادىلهش ئـادىتىگه      . نابۇت قىلىپ تاشالیدىكهن  
، مهجبۇرىي ۋاسىتىالر بىلهن یولغا  قانۇنالرنى كونترول قىلىش-دائىر قائىدە 

ــاكىمىیهت      ــان ھ ــدىغان ئورگ ــى تۇتى ــلهش خىزمهتلىرىن ــاكى چهك ــۇش ی قوی
ھىمایىــسىدە بولىــشى كېــرەك، ھــاكىمىیهت دەســتىكى بىــلهن ئىشلىــشى  

ئۇنداق بولمایدىكهن، ھهربىر بىلىمدان ئۆزى بىلگهنچه ئىشلىتىپ،       . كېرەك
ردىـن تهسـىر ئېلىـپ تىلنـى     ئاتالغۇ قوبۇل قىلىـپ، ئـۆزى ئارىالشـقان تىلال       

بىزنىڭ خىتایچه تهرجىمانالر : مهسىلهن.  دوڭغۇل قىلىپ تاشالیدۇ-ئوڭغۇل 
ئۆزىگه ئېغىر كهلگهن، قارشـىلىقىنى بىلمىـگهن سـۆزلهرنى خىتـایچه پېتـى          

، خىتاینىڭ ئىپادىلهش “ھهسسه قوشىدىغان ”قالدۇرۇپ، بىر خىتایچه سۆزنى     
ســۆرەپ كىرىــپ قاالیمىقــانچىلىق ئــادىتى، جــۈمله قېلىپىنــى ئۇیغۇرچىغــا 

بىرنېمه دەي دېـسىڭىز ئـۇنى خىتاینىـڭ        . ئۇچرایدۇ كۆپتېرىیدىغان ئىشالر   
ئاسسىمىالتسىیه سىیاسىتى قولالپ تۇرغاچقا، مىللهتچى قالپىقى كېیىـپ        
قېلىشتىن قورقىسىز؛ ئهرەپچه ئوقۇغانالر بولـسا ئهرەپـچه ئېلمېنـتالر بىـلهن          

نـى ھىمـات قىلغاچقـا    “ئىـسالم ”، ئۇ ئۆزىگه  تىلىمىزنى تولدۇرۇشقا باشالیدۇ  
ئۇنىڭغىمــۇ گهپ قىلغاننىــڭ تىلــى كۆیىــدۇ؛ ئورتــا ئاســىیادا بولــسا رۇس       

ــسى ــۇ ھېچنــېمه چۈشــهنگىلى      ! فورمى ــۈن ســۈرۈك خهۋەرلهردىنم ھهتتــا پۈت
ھــېچ ھىمــاتى، !  خهۋىـرى تهتــۈر تــۈزۈلگهن جـۈملىلهر  —بولمایـدىغان، ئىــگه  

ــارە مىلل   ــۇ بىچ ــان ب ــۈكى بولمىغ ــۆزىمىزال  یۆلهنچ ــى ئ ــڭ تىلىن ــت ”هتنى ئى
  !قىلىۋېتىشكه یارایدىكهنمىز“ تالىغاندەك

تېخىمۇ خهتهرلىـك یهنه بىـر مهسـىله یـۇرتىمىزدىكى یهر ناملىرىنىـڭ             
خىتایالر بۇ گۆھهر زېمىنغا مهڭگۈ خوجایىن بولۇش، . خىتایچىالشتۇرىلىشىدۇر

ن پۈتۈن تهۋە ئىكهنلىكىنى راست قىلىش ئۈچۈ ئۆزلىرىگه“ ئهزەلدىن”ئۇنىڭ 
جۈملىدىن یهر ناملىرى جهھهتتىمۇ . سهپلهر بویىچه ھۇجۇم ھالىتىدە تۇرماقتا  

 -ھازىر یېڭى بهرپا  قىلىنغـان شـهھهر       . سىیاسىي غهرەزلىرى ئهكس ئهتمهكته   
 -ئهسلىدىن ئۇیغۇرچه نـامى بولغـان شـهھهر   ! “ئۆزىنىڭ”یېزىالرغۇ گهپ یوق  
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ــتۇ    ــلهن خىتایچىالش ــتىلىق بى ــامىمۇ ئۇس ــڭ ن ــڭ . رۇلماقتایېزىالرنى بىزنى
مىللىـي تۇیغـۇلىرىمىز ئـاجىز، تهبىئىـي قوغـدىنىش روھىمىـز بولمىغاچقــا       
. ناھـایىتى چاپـسانال خىتایچىـسى ئومۇملىـشىپ، ئهسـلى نـامى ئۇنتۇلماقتـا       

ئۈرۈمچى شهھرىدىكى مهھهلله، دوقمۇشالرنىڭ ناملىرىدىن ئۇیغـۇرالر پهقهت        
ــۇرۋاغ” ــنىال بىلىــدۇ“ ن ــدا  دېــگهن“ دۆڭ كــۆۋرۈك”. دېگهن ــام بهدىئىــي تىل  ن

ــق   ــسىمۇ، خهلــ ــو”ئىشلىتىلــ ــۈپ كهتكهچــــكه   “ ئهردوچــ ــگه كۆنــ دېگهنــ
ئۈرۈمچى كهچلىك ”بىر یىلى . ئۇیغۇرچىسىنى دېسىڭىز چۈشىنىدىغانالر ئاز

گه ئـــۈرۈمچى تهۋەســـىدىكى یهر ناملىرىنىـــڭ ئهسلىـــسى بىـــلهن “گېزىتـــى
ىسا شۇنىڭغا قار. خىتایچىالشتۇرۇلغىنى سېلىشتۇرما قىلىپ بېسىلغانىدى  

یـۈزلىگهن ئىـسىمدىن ھـازىر پهقهتكىـنه بىـر          . ئادەمنىڭ یۈرىكى ئېچىـشىدۇ   
... ،“خوتۇنـسۇمبۇل ”،  “قاراشـهھهر ”،  “توقـسۇ ”بۇندىن باشقا   ! یېرىمى قالغان 

“ توقـسۇ ”ئارىـدا  . قاتارلىق پۈتۈسۈرۈك شهھهرلهرنىڭ نامى خىتایچه ئاتالماقتـا     
قهت ئۇیغۇرالر ئۈچۈن په(ناھىیىسىنىڭ ئۇیغۇرچه نامى ئهسلىگه كهلتۈرۈلگهن 

قویۇۋالغــان خىتــایچه نــامىنى     ئــۆزلىرى ئهســلىگه كهلتۈرۈلــدى، خىتــایالر   
دەپ، “ نېمه؟ توخسۇنما؟ ”. بولسىمۇ، نۇرغۇن ئۇیغۇرالر بىلمهیدۇ   ) ئىشلىتىدۇ

ئاخىرى . توخسۇن ئویمانلىقىدىكى توخسۇن بىلهن ئارىالشتۇرىۋالىدۇ  -تۇرپان
شـۇ  . پ ئۇقتۇرۇشـقا مهجبـۇر بولىـسىز   ئامالـسىز خىتـایالر قویغـان نـامىنى دە    

ھالدىمۇ تېخى ئۇیغۇرچه نـامىنى ئۇقمىغىنىغـا ئـۇ خىجـالهت چهكمهسـتىن،             
ــپلهپ  ــدۇرراق ”: ســىزنى ئهی ــسهن، بال ــداق دېمهم ــاي . مۇن ــۈجىمهل قىلم “ م

بۇندىن باشقا بهزى ناھىیىلهرنىڭ یېزىلىـرى  ! دەیدىغان یېرى ئۆتۈپ كېتىدۇ   
 بـوۋىلىرى  -مېرى بویىچه ئاتىلىپ، ئاتـا   كوممۇناالشتۇرۇشتا بېرىلگهن رەت نو   

مــۇنچىنجى گوڭــشه، : مهسـىلهن ! دەپ كهلـگهن نــامى تاشـلىنىپ كهتمهكــته  
ــۇنچىنجى دادۈي، ــدەكلهر... ئـــــ ــاي  . دېگهنـــــ ــا خىتـــــ یهنه بهزى یېزىالرغـــــ

كوممۇنىستلىرىنىڭ سىیاسىي ئاتالغۇلىرى خىتایچه یاكى تهرجىمه شهكلىدە 
: ھـایىتى ئاسـانال ئۆزلىـشىپ كهتـكهن    نام قىلىپ قویۇلغان بولۇپ، ئۇالرمـۇ نا  

، خــوجهن گوڭــشه، یــۈېجىن )یــاكى قىزىلبــایراق مهیــدان(خــوڭچى گوڭــشه، ”
مانا مۇشـۇنداق مهرەز سـۆزلهرنى ھېچبىـر یىركهنمهسـتىن قوبـۇل            ...  گوڭشه،
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قىلمــاقتىمىز، ناھــایىتى قىــسقا ۋاقــت ئىچىــدىال ئۇیغۇرچىــسىنى ئۇنتــۇپ،  
ــدىغان ھال  ــسه بولمای ــز خىتایچىــسىنى دېمى ــا كهلمهكتىمى ــاملىرى ! غ یهر ن

  .ھهققىدىكى پىكرىمىز ئورتا ئاسىیا ئۈچۈنمۇ ئوخشاش قىممهتكه ئىگه
شۇ یهرگه كهلگهندە ئوركىـستېردىكى داپ ئۈنىـدەك بىـر قىـستۇرمىنى       

خىتایالرنىـڭ ئاسسىمىالتـسىیه سىیاسـىتىگه      : قوشۇپ قویغۇم كېلىۋاتىـدۇ   
ــۆز ئىچىـــگه ئالغـــان   تهشـــكىالتالر “ ىمۇســـتهقىلچ”قارشـــى تۇرۇشـــنىمۇ ئـ

گېزىتلىرىـــدە خىتایالرنىـــڭ ۋەتىنىمىـــزدە یـــوق قىلىـــش پىالنلىرىنىـــڭ  
دەســلهپكى مهھـــسۇالتلىرى ســـۈپىتىدە بارلىققــا كهلتـــۈرگهن خىتـــایچه یهر   

نى ئىشلهتكهنلىكىنى تىلغا “خىتایچه نۇسقىسى”ناملىرىنى تهن ئالغاندەك 
رەمدىغانـدۇ؟  ، بۇ ئۇالرنىـڭ مهدەنىـیهت ساپاسـىنى بىلدۈ        ئۆتكهنىدۇقئېلىپ  

  یاكى یوشۇرۇن ئاڭنىڭ ئىنكاسىمىدۇ؟
 .مىللىي ۋە مۇسـتهملىكچىلهرنىڭ بـایراملىرى     : ئۈچىنچى مىسال 

خىتاي ئىستىالسىدىن كېیىن پهیدا بولغـان بـایرامالرنى پۈتـۈن ۋۇجـۇدىمىز          
بىلهن بایرامدەك ھىس قىلىشىمىز مىللىي چېگراالرغا قانچىلىك دىقـقهت         

ــسپاتال  ــدىغانلىقىمىزنى ئىــــ ــى  قىلىــــ ــسخىكا جهھهتتىكــــ یدىغان، پىــــ
ــدۇر   ــر دەلىلى ــڭ یهنه بى ــان . خاملىقىمىزنى ــي  —چاغ ــڭ مىللى  خىتایالرنى

بایرىمى بولۇپ، خىتایالر ئۇنى بارلىق مهھكۇم مىللهتلهرگىمۇ مىللىي بایرام 
ــراپ قىلدۇرۇشــقا تىرىــشماقتا  ــۇ سىیاســىدىكى  . ســۈپىتىدە ئېتى جوڭگــۇ ”ب

ڭنىڭ ئهۋالدلىرى، ھهممىسى جوڭخۇا  خۇا-تۇپرىقىدىكى بارچه مىللهتلهر یهن 
دېگهن مۇتىھهملهرچه سهپسهتىنى دەلىللهش ئۈچۈن كېرەكلىـك     “ مىللىتى

گهرچه بىــز ئــاغزاكى، بــۇ خىتاینىــڭ بــایرىمى . ئىجتىمــائىي ھــالهت یارىتىــدۇ
چـۈنكى، بـۇ    . شهكىلسىز بىر بایرام شادلىقى كېزىدۇ     كۆڭلىمىزدەدېسهكمۇ،  

شتىن ئـازاد بولۇشـتهك مهنپهئهتـدارلىق    كۈنلىرى دەم ئـېلىش بېرىلىـدۇ، ئىـ     
 -ئىـشچى . بىزنى مهست قىلىپ، بـۇ بـایرامنى تهن ئېلىـشقا ئېلىـپ بارىـدۇ          

ئۇالر ئىشتىن ئازاد بولۇشتىن تاشقىرى . خىزمهتچىلهر ئۈچۈن تېخىمۇ شۇنداق
مانا بۇ ئېزىقتۇرغۇچى یهمچۈك بىـزگه  . بایراملىق بویۇمالرغا، پۇلغا ئېرىشىدۇ   

ئىلتىپاتالرنىــڭ كۆزلىگىنىمــۇ دەل ئهنه شــۇ پىــسخىك بــۇ . یېتىــپ ئاشــىدۇ
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  . ئۈنۈمدۇر
بىرىنچى ئۆكتهبىر مهھكۇم مىللهتلهر ئۈچۈن بىر ماتهم كۈنى بولۇشـقا     
تېگىش بولسىمۇ، بۇمۇ یوقارقىدەك مهنپهئهتدارلىق ۋاسـىتىلىرى ئـارقىلىق          

 ئهممـا بـۇنى تهبىئىـي     . ئىنسانالر روھىدا بـایرام سـۈپىتىدە تهن ئالـدۇرۇلماقتا        
ھىس قىلىدىغان ئۇیغۇردىن نهچچىسى باردۇ؟ ھېچ قۇرۇنماستىن بىزمۇ ئۇنى 

ــایرىمى” ــىي    “ دۆلهت بــ ــاي سىیاســ ــۇ خىتــ ــدا بــ ــۇ ھالــ ــساق، ئــ دەپ ئاتىــ
 -12سۈپىتىدە  “ دۆلهت بایرىمى ”. تاكتىكىسىنىڭ غهلىبىسى بولۇپ قالىدۇ   

بولـــسىمۇ  كۆڭلىـــدەئـــۇنى . نـــى بىلىـــدىغانالر یـــوق دېیهرلىـــك ①نۇیـــابىر
ــاقالیدىغا ــي    سـ ــسىمۇ مهخپىـ ــلهن بولـ ــالىلىرى بىـ ــدە بـ ــڭ ئۆیىـ ن، ئۆزىنىـ

 مارت نورۇز بایرىمىنى مىللىي بایرىمىمىز -22. خاتىرىلهیدىغان روھ ئۆچكهن
. تىزىملىكىدىن تېخى یېقىندىال شىڭ شىسهي چىقىرىپ تاشلىغان ئىـدى      

ئهمما بىزنىڭ تهبىئىي قوغدىنىش روھىمىز بولمىغانلىقى ئۈچۈن ناھایىتى         
ھـازىر گهرچه بـۇ بـایرام تىلغـا ئېلىنىۋاتقـان،         . نى ئۇنتۇپ كهتتۇق  چاپسانال ئۇ 

كوللىكتىپ خاتىرىلىنىۋاتقـان بولـسىمۇ، لـېكىن ۋۇجۇدىمىزنىـڭ چوڭقـۇر           
قاتالملىرىدا ئۇنى بایرام ھېساپالیدىغان تهبىئىي تۇیغۇ ئۆچۈپ بولغانلىقىنى 

رتـا  بـایرامالر ھهققىـدىكى قاراشـلىرىمىزمۇ ئو      . ئېتىراپ قىلىشىمىز كېـرەك   
ئاسىیا ئۈچۈن ئورتاق بولۇپ، بـۇ یهردىكـى بـایرام تهلـۋىلىكى تېخىمـۇ ئېغىـر            

ــدە   ــنىش ئىلكىــ ــدە ئىكهنلىكىنــــى ئېچىــ ــۆرۈپدەرىجىــ ــۋاتىمىز كــ . تۇرىــ
مۇستهقىللىقتىن كېیىنمۇ مۇسـتهملىكه دەۋرى تاڭغـان بـایرامالرنى بـایرام          

  !بىلىش ئۆتۈپ كهتكهن بىمهنىلىك، ئهلۋەتته
 تۈركىستاننى ھهقىقهتهنمۇ دۆلهت ئىدى، تۆرتىنچى مىسال، شهرقىي

 . خىتایالر بېسىۋالغان، دەیدىغان تونۇشنىڭ یېتهرلىك ئهمهسلىكى
بىز شهرقىي تۈركىـستان داۋاسـىنى قىلىـۋاتىمىز دېگىنىمىـز بىـلهن،            
شهرقىي تۈركىستاننىڭ دۆلهت ئىكهنلىكىگه بولغـان ئىـشهنچىمىز ئـۇ قهدەر       

                                            
 یىلــى  - 1944ـــ یىلــى قۇرۇلغــان شــهرقىي تۈركىــستان ئىــسالم جۇمھــۇرىیىتى ۋە       1933 ①

  . ئاقۇرۇلغان شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىیىتىنىڭ خاتىرە كۈنى 
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یهنـــى یوشـــۇرۇن ئـــاڭغىچه   ! مۇســـتهھكهم، تهۋرەنـــمهس دەرىجىـــدە ئهمهس  
ــدا   . چــۆكمىگهن ــۆلكه ھالى ــر ئ ــى بى ــسىزلىقىمىزغا  كــۆرۈشۋەتىنىمىزن ئاڭ

ــۈپهیلى كېتىــپ   - كېتىــپ ئىختىیارســىز ســۆز -ســىڭىپ كهتكهچــكه شــۇ ت
بىر دۆلهتكه : مهسىلهن. ھهركهتلىرىمىزدە شۇنداق مهنانى چاندۇرۇش مهۋجۇت

 ئایرىپ ئولتۇرۇلمایدۇ،  ئایال دەپ- كىچىك، ئهر-قانۇنسىز كىرگهن ئادەم چوڭ
ــساپلىنىدۇ   ــایهتچى ھې ــسى جىن ــۆچمهن    ! ھهممى ــڭ ك ــدا خىتایالرنى ــۇ ھال ئ

بـۇ  . ئاھالىسىمۇ جىنایهتچى ھېساپلىنىـشى ئهقهللىـي ئۇقـۇم بولـۇپ قالىـدۇ           
ــلهر   ــى بهزىـ ــۋېلىش   ”گهپنـ ــمهن قىلىـ ــى دۈشـ ــر مىللهتنـ ــۈن بىـ دەپ “ پۈتـ

ــشىدۇ ــایمىز، پ    . ئهیىپلى ــمهن قىلىۋالم ــر مىللهتنــى دۈش ــز بى هقهت شــۇ بى
مىللهتنىڭ ۋەتىنىمىزگه تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهنلىرى، نېنىمىزنـى تارتىـپ         

ئهگهر ئـۇالر قایتىـپ كېتىـشنى خاھلىـسا     . ئېلىۋېلىپ بارغـانلىرى دۈشـمهن    
ۋەتىنىمىزنى مۇستهملىكه دەپ تونۇش . دۈشمهنلىك تىزىمىدىن ئۆچۈرۈلىدۇ

ولـۇپ، ئۇمـۇ   ئاز ساندىكى ئاڭلىق ئادەملهرنىـڭ ئـاڭ قاتلىمىـدىكى تونـۇش ب          
ئىقتىدارىنىڭ مهھـسۇلى  ) تۇغما(تېخى مىللىي چېگرانى ساقالش تهبىئىي    

ــۇ . ئهمهس ــۆپتېخىم ــداق      ك ــسا بۇن ــسىدا بول ــق ئاممى ــاندىكى كهڭ خهل س
خهلقنىـڭ بـۇ دەرىجىـدە ئاڭـسىز        ! تۇیغۇدىن سۆز ئېچىشمۇ مـۈمكىن ئهمهس     

ۋردە قېلىشى تولىمۇ قورقۇنۇچلۇق ھادىسه بولۇش بىلهن بىـرگه بۈگـۈنكى دە      
ــدە        ــپ ئىچى ــائىي تهرتى ــۈنئىي ئىجتىم ــان س ــازىرالپ قویۇلغ ــۈن ھ ــز ئۈچ بى
ــۇ    ــلىقى تېخىمــ ــتهكلهش ئىمكانلىرىمىزنىــــڭ بولماســ ــا یېــ ئىلغارلىققــ

  . ئېچىنىشلىق ۋە ھاالكهتلىكتۇر
بىــر ...  بىـر نېمىنىـڭ نـامزاتى،   -بىـرنېمه  ” ئـۆزلىرىنى ئورتـا ئاسـىیادا   

رمۇ ئادەتتىكى ئهھۋالدا شـهرقىي   ئاتىۋالغانال“  بىر نېمىنىڭ كاندىداتى   -نېمه
ناھایىتى ئاز ئۇچرایدىغان سىیاسىي . دەپ سهت ئاتایدۇ“ خىتاي”تۈركىستاننى 

دەپ ئاتىغاننى )  ئۇیغۇرىستان: یاكى مهتۇالرچه(ئهسهرلهردە شهرقىي تۈركىستان 
! “خىتــاي”مۇستهسـنا قىلغانــدا ئۇالرنىـڭ كــۆنگهن تىلــى بـویىچه ئومــۇمهن    

 ئىپتىــدائىي مىللهتمــۇ، یــاۋایى مىللهتمــۇ ئۆزىنىــڭ دۇنیــادا ھهرقانــداق بىــر
ۋەتىنىنى باسقۇنچىنىڭ نـامى بىـلهن ئاتایـدىغان پهسـلىكنى قىلمایـدۇ، بـۇ            
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ــدۇر    ــدىغان نهتىجى ــدىن تۇغۇلى ــا قارشــىلىق روھى ــدىن ئهمهس تۇغم ــۇ . ئاڭ ب
ــیه     ــي تهربىــ ــدە، ئهڭ ئهقهللىــ ــڭ ئىچىــ ــشهتلىك زۇلۇمنىــ ــته دەھــ جهھهتــ

ا چىدىغۇســىز بېــسىم، قىزىــل تېرورلــۇق  ئىمكانلىرىــدىنمۇ مهھــرۇم ھالــد 
ــدىكى     ئاســتىدا یاشــىغان بولىــشىغا قارىمــاي شــهرقىي تۈركىــستاننىڭ ئۆزى

بۇ .  ئۇیغۇرالر ئاڭلىقراق ئىكهنلىكىنى ئېچىنىش ئىچىدە تونۇپ یهتمهكتىمىز
بولسا، ئىلگىرى چهتئهللهردە ئاجایىپ ئۇلۇغ شهخـسلىرىمىز، داھىلىرىمىـز،         

 خىیالــدا بولــۇپ كېلىۋاتقــان خهلــق ئۈچــۈن     ئــالىملىرىمىز بــار دەپ خــام  
: ئورتا ئاسىیادا تېخى مۇنداقمۇ بىر ئهھۋال بارىكهن! پهۋقۇلئاددە ئېغىر ھادىسه

ئهسلى شـۇ یهرلىـك ئۇیغـۇرالر كېیىنكـى زامـانالردا شـهرقىي تۈركىـستاندىن             
  .دەیدىكهن“ خىتایلىقالر”كۆچۈپ چىققانالرنى یاراتماي 

ىكــى یىلــالردا شــهرقىي تۈركىــستاندىن  ئــاالقه راۋاجالنغــان كېی-ســودا
بۇ مۇناسىۋەت بهزى   . كۆپهیدى كېتىدىغان تىجارەتچى، زىیارەتچىلهر     -كېلىپ  

پىــــسخىكا جهھهتتىكــــى ”بــــۇ جهریانــــدا . چۈشــــهنچىلهرگه یــــول ئــــاچتى
ۋەتهنــدىن چىققــانالر . نىــڭ یهنه بىــر مىــسالىغا دۇچ كهلــدۇق“خــاملىقىمىز

گه ئـــۇچراپ، “مىالتسىیىـــسىئاسسى”یهرلىكلهرنىـــڭ قىـــسقا مۇددەتلىـــك 
دەیـدىغان كېـسهلنى   “ خىتاي”، ۋەتىنىمىزنى بولسا    “خىتایلىق” ئۆزلىرىنى

بۇمـــۇ ئۇالرنىـــڭ مىللىـــي چېگـــرا مهسىلىـــسىگه تامـــامهن  . یۇقتۇرىۋالـــدى
سـهزگۈرلىكى یـوقلىقىنى، ھایـات سهھنىــسىدە قامغـاقتهك شـامالغا ئۇســۇل      

قىنى، یهپ، چىچىـشنى   ئویناپ، قۇرۇتتهك مىـدىرالپ یاشىـسىال بولىـدىغانلى       
بىلگهنلىكنىـــڭ ئـــۆزىال ئادىمىیلىـــك، شـــۇنىڭ ئـــۆزىال یاشـــىغانلىق دەپ 
ــا كىرىـــپ    ــگهن خىیالىغـ ھېـــساپالیدىغانلىقىنى، مىللىـــي كىملىـــك دېـ

ئهگهر بىز خام بولمىغان بولساق ئىدۇق،     . چىقمایدىغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ 
ــالىیىۋاالي ” ــته ئ ــام كۆرمهس ــېلىش چه “ خوج ــا ئ ــدەك، تىلغ ــگهن دېگهن كلهن

ــاي    ــسمىنى خىت ــارەك ئى ــڭ مۇب ــدىنۋەتىنىمىزنى ــقىرى  ھۆكۈمرانلىقى تاش
خىتاي جاسۇسـلىرى   ― بهك قورققان تهقدىردە    . جایالردا بولسىمۇ دەۋاالتتۇق  

ــسىرىگهنلهر   ــۋېرەتتى “ ۋەتهن”چېقىــپ قویىــدۇ، دەپ ئهن . دەپــال ئاتىــسا بولى
ەپ جــاۋاپ د“ خىتایغــا كهتتــى”دەپ سورىــسىڭىز، “ پــاالنى كۆرۈنمهیــدىغۇ؟”
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ئۆزىنىــــڭ ۋەتىنىنــــى . بېرىلــــسه یــــۈرىكىڭىز ئېچىــــشىپ كېتىــــدىكهن 
دۈشمىنىنىڭ نامى بىـلهن ئاتایـدىغان بۇنـداق بىـر مىلـلهت یهر یۈزىـدە یهنه           

چهتئهلدە بۇ خهلقنى كىم مهجبـۇر قىلىۋاتىـدۇ؟ مانـا بـۇ         ! تېپىلمىسا كېرەك 
نىــڭ ئـاڭ قاتالملىرىـدا شــۇنداق بىـر تۇیغۇنىـڭ، تهبىئىــي قارشـىلىق روھى     

  .یوقلىقىدۇر
كوردالرنىڭ مهیلـى یېـزا، مهیلـى شهھهردىكىـسى بولـسۇن بىـز بىـلهن          

ئهڭ . دېگهننـى بىلـمهس بولىۋالىـدۇ   “ شهرقىي تۈركىستانلىق ”ئهھۋالالشسا  
بولسا “  ئۈچۈن كۆڭلىمىز”یېقىنچىلىق مۇناسىۋىتى ئىچىدە تۇرغانلىرىدىمۇ 

“ چىنـدىنمۇ؟ ”: رئـۇال . ھهم بۇنى ئېتىراپ قىلىش پوزىتسىیىـسىدە بولمایـدۇ       
 یـۇ، یهنه  -دېسىڭىز، ھه، دەیـدۇ   “ یاق، شهرقىي تۈركىستاندىن  ”. دەپ سورایدۇ 

ئۇالر .  دەپ پاراڭ قىلىدۇ“ ...سىلهرنىڭ چىندا”: ھېچ بىلمهس قىیاپهت بىلهن
شـهرقىي تۈركىـستان مهسىلىـسىگه قانـداق پوزىتـسىیه      ”بىرەر قۇرۇلتىیىـدا   

نـى دوسـت   “چىـن ”ئـۇالر   !  ناتـایىن  توغرىسىدا قارار ئالغـان بولىـشى     “ تۇتۇش
یاقمایــدىغان بــۇ ئاتــالغۇنى  كــۆڭلىگهھېـساپلىغانلىقى ئۈچــۈن دوســتىنىڭ  

بۇ قانداق روھ؟ ئهمما بىزنىـڭ نۇرغـۇن        . ئۇالرنىڭمۇ تىلغا ئالغۇسى كهلمهیدۇ   
ئۇقۇمۇشلۇق ئادەملىرىمىز، ھهتتا ئىنقىالپچى سىیاقىدىكى كىشىلىرىمىز      

ایالر قویـۇپ بهرگهن نهپرەتلىـك نـام بىـلهن          چهتئهللهردىمۇ ۋەتىنىمىزنى خىت  
ئهگهر ئۇالرنىـڭ پۈتـۈن روھىیىتىنـى ئىگىـلهپ      . ئاتاشتىن خىجىـل بولمایـدۇ    

تۇرغان ھۆررىیهت ئارزۇسى بولىدىغان بولسا خىتایدىن ئۇزاق مۇھىتتا بولسىمۇ 
  دېیىشنى ئارزۇ قىلىپ، دېیهلمهیدىغان ۋەتهن نامىنى ئاتىۋالماسمىدى؟

 —ن كېیىنمـۇ خىتـاي قویىۋالغـان نـامنى ئاتـاش            چهتئهلگه چىققاندى 
ئىنسان یوشـۇرۇن ئېڭـى   . یوشۇرۇن ئاڭنىڭ بىرخىل ئىقرارى بولىشى كېرەك  

لىقنـى سـاقالش    “تۇغما”ۋە  “ تهبىئىیلىك”ئهڭ یوشۇرۇن قېتىدا     كۆڭۈلنىڭ
ئـۆز بېـشىمچىلىق   ”ھهم ئۇنى مۇئهییهن بىـر زامانـدا ئاڭنىـڭ بۇیرۇقىـسىزال          

  .ۇسىیىتىگه ئىگهئاشكارىالش خۇس“ بىلهن
تۈركىیىدە بىر مىھمانخانىغا تونۇشۇمنى ئىزدەپ بېرىپ بىر خىتـاي        

ئۇنىڭغا ساالم قىلغۇم . بىلهن پاراڭلىشىپ ئولتۇرغان ئۇیغۇر یىگىتنى كۆردۈم
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ئــۇ . ئهممــا ئۇنىــڭ زورۇقــۇپ قىلغـان ســالىمىنى ئىلىــك ئالــدىم . كهلمىـدى 
خىزمهت قىلىۋاتقىنىغا یىگىت خىتایغا تهرجىمانلىق قىلىپ ئۇنىڭ ئۈچۈن 

ــدىم   ــېرىكمىكىن دەپ ئویلى ــۇالرنى ش ــاراپ ئ ــا   . ق ــۇالر كون ــسا ئ ــېچ بولمى ھ
  .تونۇشالردىن بولىشى جهزمهن

ئهممـا مهلـۇم بولـدىكى، ئــۇ خىتاینىـڭ ئهمهس، مېنىـڭ تونۇشــۇمنىڭ      
ۋەتهن مىلـلهت   . ئـۇ دارىلفۇنـۇن پۈتتـۈرگهن یىگىـت ئىـكهن         . تونىشى ئىكهن 

ئهنه .  گهن مۇجاھىدالردىن ئىكهنلىكىنىمۇ ئۇقتۇمئۈچۈن ئۆلۈشكه رازىلىق بهر
“ جوڭگۇلـۇقمهن ”دېـگهن سـوئالىغا   “ نهلىكسهن؟”شۇ یىگىت بىر تۈركنىڭ  

ئـۇ  . قـا نهپـرەت بىـلهن قـاراپ قویـدۇم     “جوڭگۇلۇق”مهن بۇ . دەپ جاۋاپ بهردى  
! ئــالىي مهكــتهپ پۈتتــۈرگهن ئىــكهن؛ دېــمهك، ساۋاتــسىز دىھقــان ئهمهس      

 بولغانىكهن؛ دېمهك، سىیاسىي مهیدانىمۇ مـۈجىمهل      ۋەتهنپهرۋەر، مۇجاھىدمۇ 
ئىش بولمـاي،  ) یوشۇرۇن ئاڭدىكى(بىراق بۇالرنىڭ ھهممىسى تۇغما   ! ئهمهس

 زىیـــان  -تۇیغـــۇ بولغاچقـــا پایـــدا  ) مهجبـــۇرىي(ئـــاڭ قوماندانلىقىـــدىكى  
مهسىلىسىگه دۇچ كهلگهندە یوشـۇرۇن ئاڭـدا نـېمه بولـسا شـۇ ئىپادىلىنىـپ                

پهرۋەرلىك قىلىمهن دەپ ئولتۇرۇشنىڭ ۋاختى ئهمهستهك ھازىر ۋەتهن”: قالغان
تۇغمـا بولمىغـان   . “ ...تۇرىدۇ، بۇنى ۋاختىنچه قویۇپ تۇرمىساق بولمىغۇدەك، 

ئــاڭ قوماندانلىقىــدىكى ھهرقانــداق ئىنكــاس ئهنه . ھىــسىیات ئهنه شــۇنداق
زىیاننى ئۆلچهپ ئىـش تۇتىـدىغان بولىـدۇ؛         ַشۇنداق زامانغا باقىدىغان، پایدا     

یوشـۇرۇن ئـاڭ   ). ئاڭ تهرىپىـدىن بۇیرۇلغـان  ( تۈسى بولىدۇ“ مهجبۇرىي”نى  یه
ــسا شــۇنى ئىختىیارســىز یوســۇندا     ــېمه بول ــدا ن ــسا قهلبنىــڭ چوڭقۇرلىرى بول

ــدۇ ) ئاڭنىــڭ بۇیرۇقىــسىز( ــدىغان بولى ــدانغا چىقىرى ــمهك، یىگىــت  . مهی دې
ھېچقانــداق ئىــش ھهققــى بېرىلمىــسىمۇ تهرجىمــانلىق قىلىــش، ھــېچ        

بولمىسىمۇ ئۆزىنىڭ خىتایچه بىلىدىغانلىقىنى نامایان قىلىـش       زۆرۈرىیىتى
ــسىمۇ     ــدىغان بولمىـ ــتۈرۈپ قویىـ ــۇنى ئۆسـ ــاي ئـ ــۇ خىتـ ــشىش، شـ ۋە سۆزلىـ

دېیىش ئارقىلىق پىـشمىغان    “ جوڭگۇلۇق”خوشامهتگۇیلۇق بىلهن ئۆزىنى    
مىللىــي روھنــى، زەئىــپ مىللىــي ھىــسىیاتنى، ســاغالم بولمىغــان ئــاڭنى   

  ! ئىپادىلىدى، خاالس
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دىل ھوشۇرغا ئائىرودرومدا  تهنتهنه قىلىۋاتقان كۆرۈنۈش چۈشۈرۈلگهن ئا
ئۇنىڭــدا بىــر ئۇیغــۇر . قالــدىم كــۆرۈپبىــر ســۈرەتنى ژۇرنالنىــڭ مۇقاۋىــسىدا 

خىتایچه خهت یېزىلغان تاختىنى ئىگىز كۆتۈرگهن بولۇپ، ئۇ خهتته نـېمىلهر         
ردىنى جىنىس رىكو ”: خهتته. یېزىلغىنى بىلهن ھېساپلىشىپ ئولتۇرمىغان   

دېگهنــلهر “ بــۇزۇپ، خۇاشــىیاالرنىڭ قهھرىمــانلىق روھىنــى نامایــان قىلىــش 
 ھۆكـۈمهت یېزىلغان ئىكهن، بۇ خىتاینىڭ فىڭجىیې ناھىیىلىك پـارتكوم ۋە          

بۇنىڭدا دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك نـۇقتىالر      . نامىدىن بهرگهن نهرسىكهن  
ىڭ، ئوغۇزالرنىـڭ  ئادىل ھوشۇر خۇاشىیاالرنىڭ ئهۋالدى ئهمهس، ھونالرن  : شۇالر

ئۇنىڭ جىنىس دۇنیا رىكوردىنى بۇزىشى ئوغۇزالرنىڭ ۋە ھونالرنىـڭ         ! ئهۋالدى
بـۇ گهپنـى ئىلغـا قىلمـایال كۆتـۈرۈپ          . قهھرىمانلىق روھىنى نامایان قىلىدۇ   

تهبىئىیكى ئۇنىڭغا . یۈرۈش خۇاشىیا ئهۋالدىمهن دەپ ئېتىراپ قىلىش بولىدۇ
دېـسه پىچـاق كۆتــۈرۈپ   “ ان سـهن سـهن ھارامـدىن بولغـ   ”:  تـوغرا -توغرىـدىن 

قوپىدۇ، ئهمما گهپنى ئایالندۇرۇپ شۇ مهزمۇننى ئىپادىلهیدىغان، مهنا جهھهتته 
دېگهنــدىن شــهرەپ ھــېس “ خۇاشــىیا ئهۋالدى”شــۇ گهپــكه ئهیــنهن ئوخــشاش 

  !یاكى بۇنىڭ ھېچ پهرقىگه دىققهت قىلىنمایدۇ! قىلىدۇ
ېكىستاندا مهن ئۆزب.  لىكىمىز“ قونىقۇنى بایۋەچچى”:بهشىنچى مىسال

نىڭ ئهھۋالى “ خىتاي” ئۇ مهندىن . بىر تاكسىچى بىلهن ئهھۋاللىشىپ قالدىم
مهن ئــاۋال ئۇنىــڭ  . قانــداق؟ یاخــشى یاشىــساڭالر كېــرەك؟ دەپ ســورىدى    

  :دېگهن سۆزىگه تۈزىتىش بهردىم“ خىتاي”
 خىتایدا ئۇیغـۇرالر یـوق دېیهرلىـك، ئهگهر ئۇیغۇرالرنىـڭ ئهھـۋالىنى             —

. ز، شــهرقىي تۈركىــستاندىكىلهرنى سورىــسىڭىز بولىــدۇدېمهكچــى بولــسىڭى
خۇددى ئۆزبېكىستان رۇسىیه ئهمهس بولغاندەك، شهرقىي تۈركىستانمۇ خىتاي 

خۇددى ئىلگىرى ئۆزبېكىستان رۇس مۇستهملىكىسىدە بولغىنىدەك، . ئهمهس
ــۆزى  . شــهرقىي تۈركىــستانمۇ خىتــاي مۇستهملىكىــسىدە  ســىلهرنى ئــالالھ ئ

ــۇ م  ــازدى، بىزم ــشائالالھ قۇتق ــولىمىز، ئىن ــتهقىل ب ــدىم—! ۇس ــدىن .  دې ئان
ئهھۋالىمىز ھهققىدە بىرىنچـى مىـسالدا ئوتتۇرىغـا قویغـان تونۇشـۇم بـویىچه              

 سـۆزلهپ ئۇیغۇر ئاساسىي ئاھالىسىنىڭ ئهھۋالىنى ئـۆلچهم قىلغـان ئاساسـتا       
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ئىنتـایىن ئېچىنىـشلىق، مـۇدھىش بىـر كـارتىنىنى كۆرسىتىـشكه           . بهردىم
  :ۇ چاغدا ئۇ مېنى ئوسال ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ شۇنداق دېدىئهنه ش. تىرىشتىم
 یـــاق، ســــىلهر ئۇنــــداق ئــــازاپ چهكـــكهن بىــــر خهلقــــقه ھــــېچ   —

 مهردان، سېخىیلىكىڭالر،   -ئهھۋالدىكى مهرت  زۆرۈرىیهتسىز. ئوخشىمایسىلهر
 باغالم پـۇل،  -بىر تویدا ئۇیغۇرالرنىڭ ئۇسۇلچىالر بېشىدىن باغالم  : مهسىلهن

ــۆرى  ــالر ئ ــا دول ــۇزۇپ ھهتت ــۇلنى ب ــسىال پ ــانلىقىنى -گهنلىكىنى، ھه دې  چاچق
كۆرگىنىم ئېسىمدە؛ ئادەملهرگه قوپـال، ئهدەپـسىز، خوجـایىنالرچه مۇئـامىله            

 بىرىڭالرنــى ۋە باشــقىالرنى رەنجىتىــدىغان -قىلىــشىڭالر؛ ھه دېگهنــدە بىــر 
ــسهنتىڭالرغا      ــى پى ــئهنه چېگرالىرىن ــالق، ئهن ــانۇن، نه ئهخ ــالر؛ نه ق مىجهزىڭ

 ھىماتسىز، ئاران -ىغان خاراكتېرىڭالر؛ ئۆزەڭالر بۇ یهرلهردە ھېچ ھامىي ئالماید
 ئــاران تۇرىۋاتقىنىڭالرغــا قارىمـــاي، یهرلىكــلهر بىـــلهن ئاســانال جىـــدەلگه     -

كىرىشىشىڭالر؛ گهپ بىـلهن تامـامهن پۈتكـۈزگىلى بولىـدىغان ئىـشالرغىمۇ       
ــاغزىڭالرنى بــۇزۇپ، قوپاللىــشىپ كېتىــش   ىڭالر؛ تــاقهت كهلتۈرەلمهســتىن ئ

 چـۇرۇڭ قىلىـپ،   -خۇددى ئهتراپتـا سـىلهردىن باشـقا كىـشى یـوقتهك، ۋاراڭ           
یوقــــۇرى ئــــاۋازدا گهپ قىلىــــشىڭالر ســــىلهرنى مۇســــتهملىكه ئهل دەپ      

تهپكهكـته تۇیـاق بولمـاس،      ”. ھىسىداشلىق قوزغىلىـشىغا توسـقۇن بولىـدۇ      
دېگهنــدەك، ھېلىمــۇ یاخــشى مۇســتهملىكه یۈگىنىــدە  “ ئۈســكهكته مۈڭگــۈز

ــس ــتىڭالردىن    ئىكهن ــىلهرنىڭ دەس ــساڭالر س ــۇپ قال ــن بول ىلهر، ئهگهر ئهركى
ــهۋەپلهرگه     ــۇ سـ ــدىكىن؟ شـ ــېمه قىالرىـ ــسانالر نـ ــۆرەئىنـ ــىزنىڭ  كـ مهن سـ

سـىز شهخـسهن ئۆزىڭىزنىـڭ      . دېگهنلىرىڭىزگه ئانچه ئىشىنىپ كهتمهیـمهن    
ئوخشىمىغان مهیدانىڭىز تۈپهیلى، ۋەزىیهتنى یامان، ئهھۋالنى ئېچىنىشلىق      

ئۇنداق بولمىغاندا، مۇناسىۋەتسىز سورۇندا،   . ان بولسىڭىز كېرەك  سۈرەتلهۋاتق
 مهنلىـك قىلىـپ بۇزىـۋەتكهن پـۇلنى       -ئاالقىسى یـوق ئـادەملهر ئالدىـدا مهن       

ساقالپ قویۇپ، ۋەتىنىگه قایتقاندا ھېلىقى سىز دېگهن ئاچالرغا بهرسه یـاكى   
  !مىللىي ئهركىنلىك ئۈچۈن تېجهپ قویسا، ئىئانه قىلسا بوالتتىغۇ؟

  :مهن ئوسالچىلىقتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئامالسىز شۇنداق دېدىم
 ھهر مىللهتنىڭ مۇنهۋۋەر ئادەملىرى بولىدۇ، چۈپرەندىلىرى بولىدۇ،   —
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. بىــر بــاغ ئىچىــدە ھهم گۈلــشهن بولىــدۇ، ھهم بىــر بۇلۇڭــدا ئهخلىتــى بولىــدۇ
ئېـشهك ئۆلۈۋاتـسا   ”چـۈنكى،  . بۇنىمۇ خۇددى شـۇنداق چۈشهنـسىڭىز بولىـدۇ      

دېگهندەك، مىللهت یوقۇلۇشقا یۈز تۇتىۋاتـسا ئۇنـداق      “ هك تارتىپتۇ كۆتى غىج 
ناشایان قىلىقـالردا بولـۇپ، ئـۆزىنى مىللهتنىـڭ ئومـۇمىي تهقـدىرى بىـلهن               
ــك      ــسهك، ئادەملى ــادەم دې ــى ئ ــر نېمىلهرن ــان بى ــسىزدەك چاغلىغ مۇناسىۋەت

  شهرتلىرى بهك تۆۋەنلهپ كهتكهن بولمامدۇ، تهقسىر؟
 -ماالیلىرى، غالچا، مۇناپىقالر بىلهن چهك خىتاي . ئالتىنچى مىسال

ئاڭلىشىمىزچه، تىبهتلىكلهر .  چېگرامىز مهسىلىسىدىكى مۈجمهللىكىمىز
بىرەر تىبهتلىكنىڭ خىتایالر ئۈچـۈن ئىـشلهیدىغان جاسـۇس ئىكهنلىكىنـى         

شۇ كۈنلهردە ھـۆررىیهتلىرى ئۈچـۈن   . بىلىپال قالسا، ئۇ ئارتۇق یاشالمایدىكهن    
ىللهتلهرنىڭ ھهرقاندىقىدا مۇناپىقالر، جاسۇسالرغا كۈن     قىلىۋاتقان م  كۆرەش
ئىچكى جهھهتته پاسكىنىچىلىقنىڭ تازىلىنىپ تۇرىـشى مىللهتنىـڭ        . یوق

جهڭگىۋارلىقىنى ئاشۇرىدۇ، دۈشمهن سىرالردىن ئازراق ۋاقىپلىنىـدۇ، غهلىـبه       
ــتىن   . كۆپىیىــدۇقىلىــش پۇرســىتى  ــدىن باشــقا خهلــق مهنىــۋىي جهھهت بۇن

شۇنداق چۈشهنچىگه كېلىدۇكى، مۇناپىقلىق بىلهن بایاشاد      تهربىیىلىنىپ،  
ــالي  ــق قى ــاچلىقتىن  ! یاشــىغىنىمدىن دىۋانىچىلى ــىغاندىن ئ ــداق یاش ئۇن

  ...  ئهۋزەل ئۆلگىنىم
شــهكلى بولغــان  كــۆرەشئهڭ ئاســان ! ئهممــا بىــز بــۇنى قىاللمىــدۇق 

ئـۇزۇن  !! نهپرەتلىنىشنى مۇناسىۋەتته ئىپادىلهشـمۇ قـولىمىزدىن كهلمىـدى       
مان توختام سۇدەك ھایاتقا ئۈگهنگهن، جۇشقۇن ھایاتىي كۈچىنى یۈتتۈرگهن         زا

بىراق، مۇناپىقالرغا ! مىللهتتىن بىردىنال بۇنى كۈتكىلىمۇ بولمىسا كېرەك    
یۈرەكته نهپـرەت بولىـدىغان بولـسا، یـۈرەكتىكى بـۇ كۈچلـۈك تۇیغـۇ سـىرتقا                 

ۇش بىلهنـال  ئۆلتۈرۈشـتىن قورقـ  . تېپىش ئۈچۈن ھامان ئۆزىگه یـول ئىزدەیـدۇ    
ــدۇ   ــۇنلىرى تىنچىــپ قالمای ــۇش  ! نهپرەتنىــڭ ئۇپق ــدار قىلىــشتىن قورق یارى

ئهگهر راسـتىنال  . تۈپهیلىدىنمۇ یـول تۈگىـدى، تهقـدىرگه تهن بېـرەي دېمهیـدۇ          
یــۈرەكته مهۋجــۇت ئىــكهن، ئــۇ بىزنىــڭ تاشــقىي ئىپــادىلىرىمىزدىن ھامــان   

تـۈر قارىـشىمىز   ئهڭ ئىمكانسىز بـولغىنىمىزدا ئۇنىڭغـا ته      . بىلىنىپ تۇرىدۇ 
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مــۈمكىن، ســاالم قىلماســلىقىمىز، تونىماســقا سېلىــشىمىز، ئىجتىمــائىي   
ــۈمكىن  ــلىقىمىز مـ ــاالقىالردا بولماسـ ــا  . ئـ ــز جاۋاپكارلىققـ ــۈپهیلى بىـ ــۇ تـ بـ

ــایمىز ــپ    . تارتىلمـ ــشىنى یېرىـ ــساق بېـ ــانىیهت تاپالىـ ــازراق ئىمكـ ئهگهر ئـ
ىزنى قېچىــشىمىز، تېخىمــۇ كهڭ ئىمكانالرغــا ئېرىــشكهن ھامــان مهیــدانىم 

“ جهننهتنىڭ ئاچقۇچى”بۇ ھهقته ! (ئاشكارىالپ، ئۇنى ئۆلتۈرىشىمىز مۈمكىن
 مۆمىنلىـــكبېـــرىلگهن ۋە ئۇنىـــڭ  كۆرســهتمه دېــگهن كىتاپتـــا قىـــسقىچه  

مهجبۇرىیىتى ئىكهنلىكى دىنىي نۇقتىدىن دەلىللهنگهنىدى، بهزى جایالردا بۇ 
  ). یولى سىناپمۇ كۆرۈلگهن كۆرەشخىل 

ىزدا دۈشـمهنگه بولغـان نهپـرەت ھىسـسىمۇ         لېكىن بىزنىـڭ ۋۇجـۇدىم    
بىـر ھالـدا   “  مهتـى یـوق    -ئهتى”ساختا یاكى پىشقان ھالدا ئهمهس، شۇڭا بىز        

ى بــار “ئادىمىگهرچىــك”بىــز بهك ! ھهممىــسى بىــلهن دوســتانه ئۆتــۈۋېرىمىز
مىللهت بولغاچقا مانـا شـۇنداق مۇنـاپىقالر، یـاالقچىالرنى بىلىـپ تۇرسـاقمۇ          

پاكىتىمىز ” :  باھانىمىز. سىۋەت قىلىپ یۈرۈۋېرىمىزمۇنا“ یۈزىگه كېلهلمهي”
  . دېگهندىن ئىبارەت بولىدۇ“ ...بولمىغاندىكىن

ىمىـز  “یۈزىگه كېلهلمهسلىك”بۇ تېتىقسىز باھانه ۋە بىزنىڭ بۇ خىل        
خېلـى ئـۇزاق زامـانالر    : تازىمۇ قامالشـمىغان بىـر ئىـشنى ئېـسىمگه سـالدى      

قېلىش ۋاقهسى  یۈز بېرىپ، بـۇ     ئىلگىرى بىر ئایالنىڭ زىنا قىلىپ تۇتۇلۇپ       
 ئایــال -تۇتۇلــۇپ قــالغۇچى ئهر. ھهقتىكــى غۇلغــۇال ئۈســتىدە بولــۇپ قالــدىم

بىـر  . ئۇیاقتىراقتـا ئایـالالر تـوپى غۇلغـۇال قىلىـشاتتى         . ساۋاقداش ئىكهنـدۇق  
ــدانى    ــسىداشلىق قىلىـــش مهیـ ــا ھىـ ــالغۇچى ئایالغـ ئایالنىـــڭ تۇتۇلـــۇپ قـ

سـاۋاقداش ئىـكهن،    ...”:  قالـدى  ئىپادىلهنگهن سـۆزلىرى قۇلىقىمغـا كىرىـپ      
دەیتى “ ... ته، بىچارە-ئاتایىن لهۋزى قىلغاندىكىن، یۈزىگه كېلهلمىگهن گهپ   

بېرىپ “ ساۋاقدىشىنىڭ یۈزىگه كېلهلمهي”ھېلىقى زىنا قىلغۇچى ئایال . ئۇ
یـــۈزىگه ” بىلىـــشچىلكته، یۇرتداشـــچىلىقتا -ســـالغاندەك، بىزمـــۇ تونـــۇش 

 كهلدى قىلىپ -بىلهن باردى... یاالقچىلىرىمۇناپىقالر، دۈشمهن “ كېلهلمهي
  ... ھۆرمهت قىلىشىپ یاخشى ئۆتىمىز-تۇرىمىز، ئىززەت

 كۆپچىلىكنىــڭنــى »بــازار باشــلىقى«بــۇ تېمىــدا نــوۋېگىیه فىلىمــى  



 99 

ــۆرمهیمهن   ــارتۇق ك ــشنى ئ ــهمىگه سېلى ــازارنى   . س ــك ب ــر كىچى ــدا بى فىلىم
هن سۆزلىشىـشتىن،  نېمىسالر بېسىۋالغاندا بۇ یهردىكى ئاھاله نېمىسالر بىـل  

شۇنداق بىر تهسىرلىك كۆرىنىش . بىر یهردە بىلله تۇرۇشتىن ئۆزىنى قاچۇرىدۇ
. نېمىسالرنىڭ بىرنهچچه ئوفىتسېرى بىـر قاۋاقخانىغـا كىرىـپ كېلىـدۇ         : بار

قاۋاقخانىدا ئولتۇرغـان نـورۋېگىیىلىكلهر خـۇددى مهسلىھهتلىـشىۋالغاندەك،         
ن تـۇرۇپ، قاۋاقخانىـدىن چىقىـپ       بىرسى كومانـدا بهرگهنـدەك تهڭـال ئورنىـدى        

ــدۇ  ــى بولى ــل      . كهتمهكچ ــر خى ــڭ بى ــسېرى بۇنى ــېمىس ئوفىت ــدا ن ــۇ چاغ ش
لـېكىن، بـۇنى    . قارشىلىق ئىكهنلىكىنى چۈشىنىپ ھاقارەت ھىس قىلىـدۇ      

: جىنایهت دېیىشكه ھېچقانداق ئاساسمۇ تېپىلمایدىغان بولغاچقا، ئامالـسىز  
ــون بهش   ” ــېىن ئ ــدىن ك ــسېرلىرى كىرگهن ــېمىس ئوفىت ــدە  ن ــۇت ئىچى مىن

ئورنىدىن تۇرىۋالغان  . دەپ پهتىۋا چىقىرىدۇ  “ !سورۇندىن ئایرىلىشقا بولمایدۇ  
نورۋېگىیىلىكلهر مهجبۇرىي ھالدا ئورۇنلىرىغا ئولتۇرغان بولسىمۇ، ھېچكىم        

 یـادى  -نېمىسالر بىلهن ئۈلپهت بولۇش خىیالىدا بولماسـتىن، پۈتـۈن ئېـسى          
ىگه، یـوقلىرى تـام سـائىتىگه قـاراپ        سـائىتى بـارالر بـېلىك     . سائهتتىال بولىدۇ 

ئـــون بهش مىنـــۇت تولىـــشى بىلهنـــال یهنه ھهممهیـــلهن تهڭ     . ئولتۇرىـــدۇ
بۇنىسى . ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ سورۇننى نېمىسالرغا تاشالپ چىقىپ كېتىدۇ      

ئاۋالقى چىقىپ كهتمهكچى بولغان چاغدىكى كهیپىیاتتىنمۇ یامانراق تۇیغۇ        
پىیــات ئهگهر تاجــاۋۇزچى ئهســكهرلهر شــۇ چاغــدىكى چىدىغۇســىز كهی. بېرىــدۇ

ــهل  ــدە س ــڭ،    -ئىچى ــدا تاجاۋۇزچىلىقنى ــى بولغان ــار بىرەرس ــى ب  پهل تهبىئىت
ــنىگه   ــىنىڭ ۋەتىـ ــۈزۈپبىرسـ ــپ    ئۆتكـ ــسىپ كىرىـ ــاردەك بېـ ــویغىنى بـ قـ

ئىگىلىۋېلىشنىڭ قایسى دەرىجىدە نهپرەتلىك ئىكهنلىكىنـى روشـهن ھالـدا       
  .  ئىدىكۆرۈۋاالالیدىغان شهكىلدە ئېنىق ئىپادىلهنگهن

بۇمۇ بىر . شۇنىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغان یهنه بىر مىسالنىمۇ ئۇلىۋېتهي
ئهسـىرنىڭ ئاخىرلىرىـدا بولغـان ۋاقه        ئـۆتكهن بـۇ   . كىنودا تهسۋىرلهنگهن ۋاقه  

ــرەك ــسا كېــ ــستىرىیه . بولــ ــر  -ئاۋىــ ــسىنىڭ بىــ ــرىیه ئىمپىرىیىــ  ۋېنگىــ
قىلىپ  ئىش—شاھزادىسىمۇ، خانىشىمۇ، ئهیتاۋۇر پادىشاھنىڭ ئهڭ یېقىنى     

 ئهینى چاغدا بۇ ئىمپىـرىیىگه قـارام بولغـان ئىتالىیىنىـڭ     — ھۆكۈمرانبىر  
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شـهھهرگه  . داڭلىق سۇ شهھرى ۋېنتىسىیىگه زىیارەت قىلىش ئۈچۈن كېلىدۇ 
 ھۆكـۈمران . كېلىدىغانلىقىدىن ئالـدىن خهۋەر بېرىلگهنىـدى      ھۆكۈمراننىڭ

 ھایاجانـدا  دەپ كـۆرەرمهن دېڭىزدىكى چېغىدىال بۇ مهشـھۇر شـهھهرنى قاچـان      
ئولتۇرالماي، ھه دەپ ئىسكهتىنى توغرۇالپ، داغدۇغۇلۇق قارشى ئېلىشالرنى،      

بالكۇنلىرىـدىن   ַسۇ كوچىلىرىنىڭ ئىككى یاقىسىدىكى بىناالرنىڭ دەرىزە     
تهشنالىق بىلهن قارایدىغان شهھهر ئاھالىـسىنى، ئۇالرنىـڭ ئـۆز خوجىـسىنى          

ــۆیىنىپ ۋارقى    ــۈپهیلى س ــان ت ــدىكى ھایاج ــۆرگهن چاغ ــال  ك ــلىرىنى خىی راش
خهیرىیهت، ئاخىرى سـۇ شـاخاپچىلىرىدىن ئىبـارەت        . ئىكرانىدىن ئۆتكۈزەتتى 

ئهممـا شـهھهردە ئـادەم      . غىمۇ یېتىپ كېلىشىدۇ  “كوچىلىرى”بولغان شهھهر   
ھهممه دېرىزىلهر ھىم یېپىلغان، بالكۇنالردىمۇ . یاشایدىغاندەك ئهمهس ئىدى

بـۇ ھالـدىن ھهیـران       ھۆكـۈمران  .گویا ئۆلۈك شهھهر ئىـدى    . ئادەم قارىسى یوق  
ئهجهبا بۇالر مېنىڭ كېلىـشىمدىن     : ئهشرەپلىرىدىن سورایدۇ بولۇپ، ئاكابىر 

كـېمه  . خهۋر تاپمىغان بولسا؟ سۇخهنچىلهر خهۋەر قىلىنغـانلىقىنى ئېیتىـدۇ       
بـۇ ھـال بهكمـۇ ئېغىـر      ھۆكۈمرانغـا پالۇبىسىدا ساالسۇننى تۇتۇپ ئۆرە تۇرغان   

رەھبىرى، ۋەكىلـى   ئۆزلىرىنىڭئىتالىیانالر ئۇنى ئۇ ئویلىمىغانكى،  . كېلىدۇ
گهرچه ئۇنىڭدا بۇالرنى نـېمه قىلـسا قىلىۋېتهلهیـدىغان كـۈچ           . ھېساپلىمایدۇ

ــۇ پهقهت ئىـــستىالچىالرنىڭ       ــدە ئـ ــېكىن ئىتالیـــانالر نهزىرىـ ــسىمۇ، لـ بولـ
شــۇڭا ئــۇالر ۋەتىنىنــى بېــسىۋالغان ! ، ئوغرىنىــڭ چــوڭى خــاالسھۆكۈمــدارى

مانا بـۇ پىـسخىكا   . رىغا ئهنه شۇنداق مۇئامىلىدە بولغان  دۆلهتنىڭ بۇ ھوقۇقدا  
جهھهتته پىشقان خهلقنىڭ ئادەتتىكى ئىپادىسى بولۇپ، ھېچكىم تهشهببۇس 
قىلمىغان، دەۋەت قىلمىغان، تهشكىللىمىگهن، بۇیرۇق بهرمىـگهن ئهھـۋال          
ئاســتىدا مىللىــي قارشــىلىق، مىللىــي چېگرانــى ســاقالش تۇیغۇســىنىڭ   

بۇنى بىزنىڭ ۋەتىنىمىزگه خىتاینىڭ چوڭلىرى . (ىشىدۇرتهبىئىي ئىپادىلىن
ــدىن —كهلــــسه قارشــــى ئېلىــــشقا چىقىــــشىمىز    ھــــاكىمىیهت تهرىپىــ

 ھهتتــا یېقىنــراق تۇرالىغــان، قــولىنى تۇتــۇپ  —تهشــكىللهنگهن بولــسىمۇ 
قالتىس چوڭ ئىلتىپاتقا ئېرىشكهندەك  ئۆزلىرىنىكۆرىشهلىگهنلىرىمىزنىڭ 

  ).رۇپ بېقىشقا بولىدۇھېساپالشلىرى بىلهن سېلىشتۇ
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نىـڭ كوممۇنىـست تـۈزىمىگه    ①ۋىالدىمىـر سـاخاروۋ  :  یهنه بىـر مىـسال  
نهپرەتلىنىشىگه سهۋەپ بولغان ئىشالرنىڭ بىـرى شـۇنداق بىـر كهچمىـشى        

“ مۇكاپـات ”دادىـسى   ) جاسۇسـلۇق مهكتىپىنـى   (ئۇ ئوقـۇش پۈتتـۈرۈپ    : ئىدى
غانـدا مىللىـي    ئۈچۈن بهرگهن پۇل بىلهن ئىستونىیهگه تهتىل ئوینىغىلى بار       

ــان  ــا ئۇچرىغ ــڭ ھۇجۇمىغ ــاللىن . نهپرەتنى ــۇ ت ــول  ②ئ ــتىم ی ــرنهچچه قې دا بى
ــىتىپ      ــنى كۆرس ــۈر یۆنۈلۈش ــستونىیهلىكلهر تهت ــدا ئى ــورىغان، ھهر قېتىم س
قویغان؛ دۇكانالردا باشقا خېرىدار بولغان ئهھۋالـدا دۇكانـدار ئـۇنى كۆرمهسـكه             

هڭكهش قىلىنىدىغان  سالغان؛ بىر لیۇتچىك ئۇنى بىر مىھمانخانىنىڭ ساز ت       
رىستورانىغا تۇغۇلغان كۈن ئولتۇرىشىغا تهكلىپ قىلغانىدى، كهلگهنلهرنىڭ 
ــال     ــسا مۇزىكىــسىنى شــۇ یهردى رۇس ئىكهنلىكىنــى بىلــگهن ســازەندىلهر تان

ــڭ مىللىــي مارشــى    ــۇپ، گېرمانىیىنى ــدىن   «—توختۇت ــانىیه ھهممى گېرم
رۇسالرغا  ۆپچىلىكىكنى چېلىشقا باشلىغان؛ تاماق یهۋاتقانالرنىڭ   »ئۈستۈن

ھاقارەت قىلىش ئۈچۈن ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ مارشنى تهڭ ئوقۇشـۇپ بهرگهن؛          
، كۆرۈپبىر دۇكاندا بىر خېرىدارنىڭ ئېلىۋاتقان بېلىق تۇتۇش سایمانلىرىنى 

ــان،    ــېتىۋالماقچى بولغ ــۇ س ــانچى  60ئۇم ــان دۇك ــالردىكى نىمج ــۇالر ”:  یاش ب
ھـازىر بىرسـىگه    ”:  سـاخاروۋ  .دېـگهن “ سېتىلمایدۇ، كۆرسىتىـشكه قویۇلغـان    

. بوۋاي یهنه جـاھىللىق بىـلهن گېپىنـى تهكرارلىغـان      . دېگهن“ ساتتىڭىزغۇ؟
ماڭا نېمه ئاداۋىتىڭىز بارىدى؟ خاھىـشىڭىز      ”: ساخاروۋ ئۈمىدسىزلىك بىلهن  

ئىستىكىم، چېكىنىپ كهتمىكىڭىز، بىزنـى     ”: بوۋاي. دەپ سورىغان “ نېمه؟
ســاخاروۋ مانــا شــۇنداق ئىــشالر  . رگهندەپ جــاۋاپ به“ ئــۆز ھالىمىزغــا قویــۇڭ

تۈپهیلى ئۆزىنىڭ تاجاۋۇزچى مىللىتىدىن یىركىنىپ، ئامېرىكىغا خىـزمهت       
دۇرۇســت، خىتــایالر بۇنچىلىــك ئىــشالرغا ئىــزا تارتىــپ كهتكــۈدەك . قىلغـان 

ھهر مىللهت خهلقىنىڭ قاتتىق نارازىلىقىنى ”ئانچىۋاال نېپىز ئهمهس، یهنىال 
                                            

 تىلغـا ئېلىنىۋاتقـان ۋاقهلهردىـن كېـیىن ك گ ب جاسۇسـى بولغـان،       —ىالدىمىر ساخاروۋ   ۋ ①
 CIAشـۇ چـاغالردىال بىـر تهرەپـتىن     . یهمهن، مىسىر، كـۇۋەیىتته سـوۋېت كونسۇلخانىـسىدا تۇرغـان       

  .كېیىن ئامېرىكىغا سىغىنغان ـــــ ئا. غا مهلۇمات بېرىپ تۇرغان
  . ا ئ— ئىستونىیهنىڭ پایتهختى —تاللىن ②
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غۇلىتىۋېرىــدۇ، شــۇنداق بولــسىمۇ، بىــز مىللىــي  دەپ گهپ یور“ ...قوزغىــدى
 كىچىــك ئىــشالردا ئىپــادىلهپ  -قارشــىلىق ھىــسیاتىمىزنى ھهر بىــر چــوڭ 

  . تۇرالمایمىز
ۋەتهن ئىچىــدىكىلهر مۇناپىقالرغــا، دۈشـــمهن غالچىلىرىغــا، قورچـــاق    
ئهمهلدارالرغا بۇنداق ئۈنسىز قارشىلىقنىمۇ قىاللمایدىغان بولسىمۇ، ئۇالرنى       

چۈنكى كۆزى كىچىك خىتایالر بۇنداق قىلغۇچىالرنى . ۈپ تۇرایلىیهنه كهچۈر
پۈكۈپ قویىشى مـۈمكىنلىكى   كۆڭلىگهدەرھال بىر نېمه قىلمىغان بىلهن،     

 -چهتئهللهردىمۇ بۇنداق ئهتى. بىچارە خهلقىمىزنى قورقۇتقان بولىشى تهبىئى
  مهتى یوقلىقىمىزنى نېمه دەپ پهدەزلىسهك بوالر؟ 

ــزا ”دىن كېلهلمهیــــدىغان یــــاالقچىالر، خىتــــاي كونسۇلخانىــــسى ۋىــ
 تۆكـۈنلىرىنى خىتـاي   -دەلاللـالر، تـوي  “ ئاالالیدىغان، كونـسۇلدا تونىـشى بـار     

... دىپلومــاتلىرىنى تـــۆرىگه ئولتۇرغۇزماســتىن قىاللمایـــدىغان یـــاالقچىالر،  
ئومۇمهن، خهلـق ئـۆزى مۇنـاپىق، جاسـۇس دەپ گۇمـان قىلىـدىغان ئـادەملهر             

 یـۇ،  -گۇمـان قىلىـدۇ   ئـۆزلىرى ! لىشىپ یۈرۈۋېرىشىدۇبىلهنمۇ ئوخشاشال ئارى  
ــۆزلىرىیهنه  ــدۇ -چهك ئ ــرا ئاجراتمای ــاي  .  چېگ ــدا خىت ــڭبۇنىڭ  ھۆكۈمىتىنى

پهقهت مىھماندارچىلىققا چاقىرىلىشتىكى بىر تاۋاق یۇندا ۋە     . بېسىمى یوق 
یهنه شــۇنىڭغا ئوخــشاش ئهرزىمىــگهن مهنــپهئهتلهردىن مهھــرۇم قالماســلىق  

ىــلهن ســۈنئىي یــاكى ســهمىمىي بىــر یوســۇندا مۇناســىۋەت   ئۈچــۈنال، ئــۇالر ب
 ھاالل دېمهي پـۇل تېپىـۋەرگهچكه،       -ھارام  ... مۇناپىق، یاالقچىالر . قىلىۋېرىدۇ

تىجارەت ئىمكانلىرىغا خىتاي ئاسانلىق یارىتىپ بهرگهچكه ھاللىق سهۋىیهدە 
ئىقتىسادىي رىقابهت، جاھاننىـڭ    كاپىتالىستىكتۇرمۇش كهچۈرىدىغانلىقى،   

بۇ ئادەملىرىمىزدە پۇلى بارالرغـا قارىتـا بىـر خىـل ئاڭـسىز            ... اتتىقچىلىقى،ق
ــى     ــۇالردىن مىھرىنــــ ــا ئــــ ــهكىللهندۈرۈپ قویغاچقــــ ــۇلچىلىقنى شــــ قــــ

پهقهت چىڭىغـا چىقـسا     . ئۈزەلمهیدىغانلىقىنىمۇ مۇئهییهنلهشـتۈرمهك الزىـم    
ــا پاكىــــت  ” ئــــۆزىنى بهزلهش ئۈچــــۈن -ئــــۆز ــۇنداق دەیــــدىكهن، ئهممــ شــ

شۇنى ئهسـتىن چىقارماسـلىق كېرەككـى،       . دەپ قویىدۇ “ ...بولمىغاندىكىن
ئۇنىڭ راست مۇناپىق یاكى ئهمهسلىكىدىن قهتئىینهزەر، شـۇنداق تونۇلغـان    
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یهنى، ئۇ . ئىكهن، ئۇنى یېتىم قالدۇرۇش ئوخشاشال ئىجتىمائىي ئۈنۈم بېرىدۇ      
مۇناپىق سـۈپىتىدە یىـتىم قالـدۇرۇلغان، تۈكـۈرۈلگهن ئىـكهن، كىـشىلهرگه،            

مۇنـــاپىقلىق ئهجهپ یامـــان ئىـــشكهن، ئهجهپ ســـهت ”ۇ ئهۋالدالرغـــا بولۇپمـــ
  !دېگهن چۈشهنچىنى بېرىۋېرىدۇ“ ئىشكهن

دەپ “ پاكىـت یـوق  ”غا قارىتا “دۈشمهن نىشانلىرى”ئېنىق بولمىغان   
تۈركىیىـدىكى  : باھانه تاپقان بـۇ خهلقـقه شـۇنداق بىـر مىـسالنىمۇ بېرىمىـز          

ــر“ شـــهرقىي تۈركىـــستان ۋەقفـــى ” ــا فۇجىیهنلىـــك بىـ ــهرقىي ” خىتایغـ شـ
دەپ گۇۋاھلىق خېتى یېزىپ بهرگهن ئىكهن، بۇ خىتاي بىـر     “ تۈركىستانلىق

“ شـهرقىي تۈركىـستانلىق  ”. یىل تۈرك تىلى تهییـارلىق سـىنىپىدا ئوقۇپتـۇ        
ساالھىیىتى بىلهن پۇلسىز ئوقۇغان بۇ خىتاینى ھهتتا مهكتهپ مهمۇرىیىتىمۇ 

ئېغىز تـۈركچه بىلمىـگهن بـۇ     بىر  ”. گۇمان قىلماي شۇنداق مۇئامىله قىپتۇ    
. دېــیىش ئۇالرنىــڭ ئهقلىــگه كهلمهپتــۇ “ قانــداق شــهرقىي تۈركىــستانلىق؟

ــدا       ــىمى ئاخىرى ــۈرۈش مۇراس ــۇش پۈتت ــۇكى، ئوق ــشلىقى ش ــۇ ئېچىنى تېخىم
ــتۇرۇلغان  ــۇ خىتایغـــا     كۆڭـــۈلئورۇنالشـ ــېچىش ســـورۇنىدا بـ شـــهرقىي ”ئـ

ىرىدىن بىرنى تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالر ۋەكىلى بىزگه تۈركىستان ناخشىل
دەپ سهھنىگه چىقىش ساالھىیىتى بېرىلگهن ئىـكهن، بـۇ       “ ئورۇنالپ بېرىدۇ 

ــارا خىتــایچه ناخــشا ئوقۇشــنى باشــالپتۇ  -خىتــاي چىقىــپ قــاپ  شــهرقىي .  ق
شهرقىي ”تۈركىستانلىق ئوقۇغۇچىالر ئىلگىرى ئۇنى كۆرگهن بولسىمۇ ئۇنى 

مىـگهن، دەیلـى،    ساالھىیىتى بىـلهن ئوقۇۋاتقـانلىقىنى بىل     “ تۈركىستانلىق
ئهمما شۇ سورۇندا شۇنداق بىر شهرمهندىلىك كۆز ئالدىدا روي بېرىۋاتسا ئـۇالر         

 قۇرۇق ئاچچىقلىنىپ قویغان، ئهمما ھېچكىم ئورنىدىن تۇرۇپ بۇ -قۇرۇقتىن
شـۇنداق  ! خىتاینى سهھنىدىن تارتىپ چۈشۈرۈشنى خىیالىغا كهلتـۈرمىگهن  

 ۋە ئۇنىڭغـا خهت یېزىـپ   قىلغان بولسىدى، ئهخـمهق مهكـتهپ مهمـۇرىیىتى      
  !بهرگۈچى ئورۇن رەسۋا بولغان بوالتتى

: چهتئهللهردە شۇنداق بىر ئهھۋالغا دىققهت قىلدىم. یهتتىنچى مىسال
خىتایالر نهگىال بارسـا بىـرەر خىتـاي شـىركىتى یـاكى باشـقا مۇئهسـسهسهلهر             
ــان     ــدىلىكىنى نامایـ ــي ئاالھىـ ــڭ مىللىـ ــۇ یهردە جهزمهن خىتاینىـ ــا ئـ قۇرسـ
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پاكىـستاندا، تۈركىیىـدە، ئورتـا      : مهسـىلهن . ن ئاالمهتلهر بولىدىكهن  قىلىدىغا
ئاسىیا جۇمھۇرىیهتلىرىدە خىتایالر ئاچقـان رىـستۇرانالر، ئاشـخانىالر ۋە باشـقا            

ئۇالرنىـڭ ھهممىـسىدە چـوڭ قىلىـپ یېزىلغـان         . تىجارەت كارخـانىلىرى بـار    
 قانچىلىـك  شۇ مهملىكهتـلهردە خېرىـدارالرنىڭ ئىچىـدە   . خىتایچه ۋىۋىسكا بار  

خىتـاي بولىـشى مــۈمكىن؟ پهقهت كهسـىر ســانالر بىـلهن ئىپادىلىنىــدىغان     
ئۇنــداقتا بــۇ خىتــایچه ۋىۋىــسكىالرنى ئېسىــشتا . پىرســهنتته خىتــایالر بــاردۇر

ــۈمكىن   ــۆزلهنمىگهن دېــیىش م ــۇپ بىلىــشى ك ــدارنىڭ ئوق ــدا . خېرى ــۇ ھال ئ
ىلىـدۇ؟  خىتایالرسىز مۇھىتتا خىتایچه ۋىۋىسكا ئېسىش نېمىنى مهخسهت ق       

 ئۆزىنى نامایان قىلىش، مىللهتنى تونۇتۇشـنى مهخـسهت   -تهبىئىیكى، بۇ ئۆز 
بهلكىــم شــۇ ئاشــخانا ئاچقــان خىتایـدا بــۇ مهخــسهت ئــاڭلىق ھالــدا  . قىلىـدۇ 

بـــۇ شـــۇ . شــهكىللىنىپ، پىالنلىـــق ئىجــرا قىلىنغـــان بولىـــشى ناتــایىن   
بۇنـــدىن باشـــقا خىتـــایالر . مىللهتتىكـــى تهبىئىـــي تۇیغۇنىـــڭ مهھـــسۇلى

هتئهللهردە قۇرۇلۇش سېلىشقا توغرا كهلسىمۇ ئهنئهنىۋىي مىللىي ئۇسلۇپتا چ
ئهممـا بىـز بۇنـداق    . بۇ ئارقىلىقمۇ مىللىي روھنـى نامایـان قىلىـدۇ      . سالىدۇ

مۇئهســـسهسهلهرگه ئۇیغـــۇرچه ۋىۋىـــسكا ئېسىـــشنى ھـــېچ خىیالىمىزغـــا      
 .ۋىۋىسكىنى تىجارەت ئىھتىیاجىنى چىقىش قىلىپ یازىمىز     . كهلتۈرمهیمىز

ھهرقانداق نهرسىگه، . شۇڭا قایسى جایدا بولساق، شۇ جاینىڭ یېزىقىدا بولىدۇ
ئىزىمىز چۈشكهن ھهربىر جایغـا، قـولىمىزدىن چىققـان ھهربىـر مهھـسۇالتقا        
ــا بـــۇ ھهقـــته   مىللىـــي تـــامغىمىزنى بېسىـــشنى بىلمهســـلىكىمىز، ھهتتـ

  .خىیالىمىزغىمۇ كهلتۈرمهسلىكىمىز بىزنىڭ یهنه بىر خاملىقىمىزدۇر
 —بۇ . وقارقى مىسال تۈپهیلى شۇنداق بىر مهسىله ئوتتۇرىغا چىقىدۇ ی

ھازىرغىچه ئىككى كوممۇنىـست ئىمپىرىیـسى      . ئۇیغۇر یېزىقى مهسىلىسى  
 كۆپ دەم چېكىنىش ئېلىپ كېلىش ئۈچۈن بىزگه -مهدەنىیىتىمىزگه دەممۇ

گهرچه بۈگۈنكى كۈندە یېزىقىمىز . قېتىم یېزىق ئۆزگهرتىش ھۇجۇمى قىلدى
رقى ھېساپتا تۇراقلىشىپ، ئاخىرقى ئىسالھاتالردىن كېیىن ئىپادىلهش ئاخى

ــدەك     ــته تهرەققىــي قىلىــپ مۇقىملىــشىپ قالغان كــۈچى، دەللىكــى جهھهت
قىلسىمۇ، چېگرانىڭ ئىككى تهرىپىدىكى خهلقىمىز ئىككـى خىـل یېزىـق          
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گهرچه ئورتا ئاسىیادا تالالش ئهركىنلىكى . قوللىنىش تېخىچه داۋام قىلىۋاتىدۇ
. لــسىمۇ بــۇ جهھهتــته ئىــسالھاتقا كۆچــۈش خىیــاللىرى بولمىــسا كېــرەك  بو

بهلكىم یېزىق مهسىلىسىدىمۇ یوقۇرىدا ئاتالغۇ مهسىلىسىدە ساقالنغاندەك       
گهرچه ئوتتۇز مىلیون ئاھاله . ئىدىیىسى مهۋجۇت بولسا كېرەك“ مهن مهركهز”

ن، ئهرەپ ئېلىپبهســى ئاساســىدا یارىتىلغــان ئۇیغــۇر یېزىقــى ئىــشلىتىدىغا  
تالىشىشقا ئورۇنمۇ یـوق ھالـدا مۇشۇسـى ئۇیغـۇر یېزىقـى ھېـساپلىنىدىغان            
بولسىمۇ، بۇ ھهم مىللىي تۇیغۇالرنىڭ زەئىپلىكى سهۋەپلىك بىر ئېغىزدىن   

بـــۇ ســـۆزۈمنى شـــۇنىڭغا ئاساســـهن . ئېتىـــراپ قىلىنمایدىغانـــدەك تۇرىـــدۇ
 گېـزىتىگه بىـر كىتـاپ باسـتۇرۇش ئىـشى         “ یېڭى ھایات ”دەۋاتىمهنكى، مهن   

ھه، ”مهن . دەپ سـورىدى “ ئۇیغۇرچىمـۇ؟ ”ئـۇالردىن بىـرى     . بىلهن بارغانىدىم 
ــاۋاپ بهردىـــم“ ئۇیغـــۇرچه ــالنى . دەپ جـ ئهرەپـــچه ”: كـــۆرۈپكېـــیىن ئارگىنـ

مهن دەسـلهپته  . دېـدى “ دېمهیـسىزمۇ، بىـز بـۇ یهردە ئهرەپچىنـى قىاللمـایمىز     
ېـیىن  ك. چۈشهنمهستىن ئهرەپچه ئهمهس، ئۇیغۇرچه، دەپ تالىـشىۋېرىپتىمهن      

مهلۇم بولدىكى، ئۇ غوجامنىڭ چۈشهنچىسىدە سالۋیان ئېلىپبهسىگه ئاساسهن 
، ئوتتۇز مىلیون ئاھاله “ئۇیغۇرچه”تۈزۈلگهن، ئورتا ئاسىیادا قوللىنىلىدىغىنى 

“ ئهرەپـچه ”ئىشلىتىۋاتقان، دۇنیامۇ ئۇیغۇر یېزىقى دەپ تونۇیدىغان بۇ یېزىق     
  !ئىكهن

دىكى، بۇنى دەۋاتقان زاۋۇتتىكـى  بۇ گهپنىڭ مهسخىرىلىك یېرى شۇ یهر     
ئىشچى، كولخوزدىكى دىھقان ئهمهس، شۇ مىللهتكه ۋەكىللىـك قىلىـدىغان      

بۇنىڭدىن ھىس قىلىش تهس   ! بىر گېزىتته ئىشلهۋاتقان زىیالى ئىكهنلىكى    
ئۇیغۇر مىللىـي روھىنىـڭ     ) “ئۇیغۇر ئاۋازى ”یاكى  (“یېڭى ھایات ”ئهمهسكى،  

 ئهمهس، بهلكـى، دۆلهتنىـڭ مىللىـي        كۈچلۈك تهلىپىدىن مهیدانغا كهلـگهن    
ــۋار بېــرىش”مۇناســىۋەتلهرنى تهڭــشهش ئۈچــۈن   سىیاســىتىنىڭ “ تهڭ ئېتى

مهھسۇلى ئىكهنلىكى، شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئۇ یهردە مىللىي روھى ئۇرغۇپ تۇرغان 
ئادەملهر ئهمهس، مائاشنى شۇ یهردىن ئېلىۋاتقاچقىال شۇ یهردە ئىـشلهیدىغان         

الشقىمۇ بۇ گېزىتتىن مىللىي مهنپهئهتلهرنى   شۇڭ! ئادەملهر بارلىقى ئېنىق  
قوغداش، مىللىي روھنى ئۇرغۇتۇش، مىللىي ساپانى یوقۇرى كۆتۈرۈش یولىدا  
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مۇشــتىرىالرغا ئىلھــام بېـــرىش،   . پایــدىلىنىش ئــۈنىمى ئىنتــایىن تــۆۋەن    
دەپ باشـلىنىدىغان مۇشـتىرى تـوپالش     “ ...گېزىتىمىزنىڭ جـانكۆیهرلىرى  ”

هزمـــۇنالر ئۈچــۈن بېرىلىـــدىغان ئورۇننىـــڭ  مهســىلىلىرىنى چۆرىـــدىگهن م 
گېزىتنىڭ نامىنى مۇستهسنا قىلغاندا    . ئادەمنى ھهیران قالدۇرىدۇ   كۆپلىكى

ــۇنى گویــا باشــقا بىــر گېزىــت ئۈچــۈن مۇشــتىرى تــوپالش مهخــسىدىدە          ئ
  .   تارقىتىلغان ئېالن ۋەرەقىسىمىكىن دېگۈدەك دەرىجىدە
ن، ئایرىم بىر مىسال   بۇ مۇناسىۋەت بىلهن گهپ ئېچىلىپ قالغان ئىكه      

 ئورتــا —ئېلىــپ ئولتۇرمــایال ئــۇالپ یېزىۋېتىــشنى تــوغرا تاپقــان بىــر ئىــش  
ئاســىیادىكى گېزىــت ۋە رادىئــو، تېلىــۋىزىیهلهردىكى ئۇیغــۇرچه ئاڭلىتىــشالر 

گېزىتلهرنىڭ . توختالمىساقمۇ بولىدۇ  كۆپگېزىتلهر توغرىسىدا   . توغرىسىدا
ــگه    ــكه ئى ــاز، چهكلىمىلىك ــانى ئ ــارقىلىش س ــو. ت ــۋىزىیه -پهقهت رادىئ  تېلى

  .پروگراممىلىرى ھهققىدە بىرنهچچه ئېغىز گهپ قىالیلى
لىقىمىـز تـۈپهیلى بىـر سـائهت،        “خـام ” دەل مۇشۇ تېمىمىزدا دەۋاتقـان      

یېرىم سائهتلىك ئۇیغۇرچه ئاڭلىتىش ۋاختىـدىن ئۈنۈملـۈك پایدىلىنىـشنى          
هت ئۈچـۈن بـۇ   بىزدەك دۇنیادا كهم ئۇچرایـدىغان بهختـسىز مىلـل    . بىلمهیمىز

ــدىغان     ــشكىلى بولمای ــان ئېرى ــشمۇ ئاس ــق ئاڭلىتى ــسقا ۋاقتلى ــۆجىزەقى  م
گهرچه شـۇ یهردىكـى نوپــۇس نىـسبىتى، قــانۇنىي    (خـاراكتېرلىق كاتتـا ئىــش   

بــۇ ئاڭلىتىــشنى ). ھوقــۇق نۇقتىــسىدىن بــۇ تېخــى یېتهرلىــك بولمىــسىمۇ 
چـۈنكى  (بـار “ ئۇقۇمۇشـلۇق ئۇیغـۇر   ”ئۇیۇشتۇرىۋاتقان تهھرىراتتا چوقـۇم بىـر       

ــدۇ     ــسىدىن چىقالمای ــشنىڭ ھۆددى ــۇ ئى ــادەم ب ــسىز ئ ــۇ  ). ساۋات ــېكىن ئاش ل
ــكه ئهڭ ئىھتىیــاجلىق بولغــان    قىــسقىغىنا ۋاقتــتىن پایــدىلىنىپ مىللهت

تېپىۋالغان نهرسىمىز “ ئۇن ئالماي دۇتار ئالغاندەك”. نهرسىلهر ئاڭلىتىلمایدۇ
ۈرۈشتىن باشقا  ھهسرىتىمىز یوق، نایناقالپ ی-گویا بىز دەرت!  ئۇسۇل-ناخشا

ــسراپ       ــۇدە ئى ــى بىھ ــۇ ۋاقتن ــتهك، ئهنه ش ــار مىللهت ــوق بهختىی ــشىمىز ی ئى
مانا شۇ چاغدا ئورتا ئاسىیا تهۋەسىدە ئىلگىرى بىز ئاڭلىغان ۋە    . قىلىۋېتىمىز

ــدىغان   ــار دەپ ھىـــس قىلىـ ــازغۇچىالر ”بـ ــھۇر یـ ــالىمالر”، “مهشـ نهگه ... ،“ئـ
ه چىقىـپ كهتـكهن    كهتكهندۇ؟ ئهجهبـا ھهممىـسى تهڭـال قېرىـپ پېنـسىیىگ          
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ــدۇ   ــڭ كېلى ــسا؟ دېگى ــسىمۇ،    (بول ــكهن بول ــپ كهت ــسىیىگه چىقى ئهگهر پېن
ــۈمهت ــسىیىگه     ھۆك ــدىن پېن ــڭ خىزمىتى ــدى، ئهلنى ــدىن چىقارى خىزمىتى

ــادەملهرگه   ــداق چۈشــهنگهن ئ ــاكى مىللىــي ! چىقىــش یوققــۇ؟ بولۇپمــۇ بۇن ی
 ).ئۈچۈن قىلىپ بېرىدىغان بولغىیمىـدى؟     ھۆكۈمهتدەۋانىمۇ مائاش بهرسه،    

ئهممــا ھایــات سهھنىــسىنىڭ بىــر بۇلىڭىــدا ئۆزىنىــڭ جــان  . یــاق، ئــۇالر بــار
ــۈمكىن   ــشى مــ ــۈرگهن بولىــ ــرالپ یــ ــدە تىپىــ ــۇنداقال، . ھهلهكچىلىكىــ شــ

بولشىۋىكالرنىڭ مىللىي چېگرانى یوق قىلىش ئۇرۇنۇشلىرىنىڭ مىۋىـسى     
سۈپىتىدە ئۇالرنىڭ ئېڭىدىكى مىللىي تۇیغۇ ئۆلگهن یاكى غهلىته بىر خىل 

تېخىمـۇ مهسـخىرىلىكى،    .  ھالغا، بىنورمال شهكىلگه كېلىپ قالغان     ناتوغرا
ــۇنچىالردا  ــسىئونالىزىمچى”بىرمـ ــۈرە  “ ئىنتىرناتـ ــگهن زەھهرلىـــك مهپكـ دېـ

ــدا       ــۇنىزىم تۇمانى ــۇ كومم ــۇالر ب ــا ئ ــسىلغان بولغاچق ــۇر بې ــسى چوڭق تامغى
مىللىیلىككه تهۋە تېمىدا ! ھېچنېمىنى ئاڭقىرالماي گاڭگىراپ یۈرۈشمهكته

 قاتتىق تهقىپ قىلىنغان مۇستهملىكه دەۋرىدە قورقۇپ كهتكهن بـۇ     سۆزلهش
كىشىلهر، قورقۇشتىن بېشىنى تىقىۋالغان ئۈچهكلهردىن باش كۆتۈرۈپ قاراپ 
باقمىغاچقا ئازادلىق تېڭى ئاتقـانلىقىنى، ئهمـدى مهنىـۋىي جهھهتـته خېلـى          

ئىمكـانالر یارىتىلغـانلىقىنى كـۆرمهي، مـاددىي جهھهتتىكـى ۋاقتلىـق         كۆپ
ــان   ــال قالغ ــرىتى بىلهن ــكهن  ”. چېكىنىــشنىڭ ھهس ــۇپ كهت ــدىن قورق یىالن

دېگهندەك، ھازىرغىچه ئهنه شۇ قورقۇشتىن ھوشـىغا       “ ئاغامچىدىنمۇ قورقۇپتۇ 
كېلهلمهي، مىللىـي تېمىالرنـى تىلغـا ئېلىـشقا جـۈرئىتى بولمایۋاتقانـدەك            

ــدۇ ــهندۈرۈش    . قىلى ــېمه دەپ چۈش ــقا ن ــۈكۈتىنى بۇنىڭــدىن باش ئۇالرنىــڭ س
كىن؟ گېزىت ۋە رادىئودىن ئىبارەت تهشۋىقات ماشىنىسىنىڭ غـایهت زور    مۈم

كۈچى ئىككى مىـڭ یىـل مىللىـي خورلۇقتـا یاشـىغان یهھـۇدىیالرنى دۇنیـا           
ئـۇالر دەسـلهپتىال گېزىـت، رادىئـو ساھهسـىنى          . سهھنىسىگه ئېلىپ چىقتى  

بایلىرى گېزىت چىقىرىشنى تىجارەت سۈپىتىدە قىلىۋاتقاندەك . ئىگىلىگهن
بـــۇ دېگهنلىـــك . لـــسىمۇ، مىللىـــي كۆتۈرۈلـــۈش ئۈچۈنمـــۇ ئىـــشلىگهن قى

 ئاخىر مىللىي شۇئار بىلهن تولدۇرىۋېتىش دېگهنلىـك   -گېزىتلهرنى باشتىن 
ــۇ  ــۆزلىرىئهمهس، یهھۇدىیالرمـ ــېالن    ئـ ــۆزىنىال ئـ ــزىتلهردە ئـ ــان گېـ چىقارغـ
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دېمهكچى بـولغىنىمىز، تهییـار گېزىـت، رادىئـو، تېلىۋىزىیىـدىن         . قىلمىغان
مۇشـۇ تهییـار ئـورۇنالر      .  ئۈنۈملۈك پایدىلىنایلى، دېگهندىن ئىبـارەت     بولسىمۇ

بولمىغان تهقدىردىمۇ بۇنداق مۇئهسسهسهلهرنى قۇرۇش ئارزۇسىدا بولىشىمىز 
تۇرغـــان گهپ ئىـــدىغۇ؟ نېمىـــشكه تهییـــاردىن یاخـــشى پایـــدىالنمایمىز؟      
ــڭ      ــدە خهلقنى ــاڭلىتىش ھهققى ــۇرچه ئ ــدىغان ئۇیغ ــشكهكتىن تارقىتىلى بى

ئهگهر باشقا رادىئو، تېلىۋىزىیىلهرمۇ ئاشۇنچىلىك .  ئىنتایىن یاخشىئىنكاسى
بــۇ یهردە  . خىــزمهت قىلــسا ئهھــۋالىمىزدا یۈكــسىلىش بولمــاي قالمــایتى     

مهتبۇئاتنىڭ كۈچى ھهققىدە گىتلېرنىڭ بىر سۆزىنى قىـستۇرۇپ قویۇشـنى     
ــساپلىمایمهن  ــارتۇق ھې ــارات «:  ئ ــۇ قهدەر   —ئاخب ــدە ئ ــانچه كــۈن ئىچى  بىرق

ىیهتسىز، ھهتتا كۈلكىلىك بىر ۋەقهنى قىـسقا بىـر مـۇددەتته ناھـایىتى       ئهھم
موھىم بىر دۆلهت مهسىلىسى ھالىغا كهلتۈرۈپ، ئهسلىدە ناھـایىتى مـوھىم     
بولغــان بىــر مهســىلىنى جامائهتنىــڭ دىققىتىــدىن قــاچۇرۇپ، ئۇنۇتتــۇرۇش   

  . ①»كۈچىگه ئىگىدۇر
ادلىق تېڭىغـا  مهملىكهتتىن چىققـان ئهڭ یېڭـى خهۋەرلهرگه كـۆرە ئـاز          

تهشنا بولغان خهلق گـۆش یهیـدىغان نهپـسىدىن كېچىـپ بىـردىن كىچىـك              
رادىئوسىنى ئاڭالیدىكهن، ئۇیقۇسىدىن،  » ئهركىن ئاسىیا «رادىئو ئېلىۋېلىپ   

مىڭـالرچه ئهپـسۇسكى، بـۇ     . ئارامىدىن، ئهڭ موھىم ئىشىدىنمۇ كېچىدىكهن    
 گویا یېقىندا ئامېرىكا رادىئو ئاشۇ بىچارە خهلق كۈتكهن نهرسىنى بېرىۋاتامدۇ؟

ئارىلىشىپ ئىشىمىزنى پۈتتۈرۈپ قویىدىغاندەك تۇیغـۇ بېرىـدىغان گېزىـت         
ــدە خىتــایالر  ! خهۋەرلىــرى، تهكرارلىــق، یوغــان قــۇرۇق گهپــلهر  بۈگــۈنكى كۈن

گۈمرۈكلهرنىــڭ چىڭلىقــى تــۈپهیلى باشــقا ھهرقانــداق تــۈردىكى تهشــۋىقات   
تمــۇ خىتــاي ســاقچى   بویــۇملىرىنى كىرگــۈزۈش ئىمكــانى یــوق، ئىنتېرنه   

ئىدارىسىنىڭ سۈزگۈچىدىن ئۆتىدىغان بولغاچقا بۈگۈن پهقهت، ۋە پهقهت ئاشۇ 
ــایالر       ــدى، خىت ــارائىتىغا ئىگى ــرىش ش ــوزۇق بې ــۋىي ئ ــقه مهنى ــوال خهلق رادىئ

ــسا شــۇنى بېرىــشى كېرەكىــدى   ئهپــسۇس، . نېمىــدىن مهھــرۇم قىلغــان بول

                                            
  . ئا—، )تۈركچه نهشرى(» كۆرەشلىرىم«  گىتلېر،  ①
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ــ     ــۇ ئ ــان ب ــادىن یاڭراۋاتق ــن دۇنی ــسۇس، ئهركى ــالرچه ئهپ ــق مىڭ اۋازدىنمۇ خهل
سىیاســـىي مـــۇالھىزىلهر، ســـاۋاتالر، دىنىـــي . تـــۈزۈكرەك نهپ ئااللمایۋاتىـــدۇ

قىسقىسى، خىتایالر ئىمكان بهرمىگهن ھهممه نهرسه بۇ رادىئو         ... تهرغىباتالر،
ھـازىرغىچه خهلقنىـڭ ئېزگـۈ ئۈمىـدلىرى        . ئارقىلىق قىلىنىشى كېرەكىدى  

  !سۇغا چىلىشىپ كهلمهكته
دېگهندەك، “ ھېچنېمه كۆرمىگهن قهلهندەر  ”. سهككىزىنچى مىسال 

  . بهكمۇ كۆزىمىز كىچىك
. ئانچىكى ئىـشالرنى قـالتىس بىلىـپ، خـۇدىمىزنى بىلـمهي قـالىمىز         

تۇل خوتۇنالرچه ”ھازىرغىچه ئېلىپ بېرىلىۋاتقان پائالىیهتلهرنىڭ ھهممىسى 
فورمىسىدا بولـۇپ، ھـۆررىیهت ئۈچـۈن ۋۇجۇدقـا كهلتـۈرۈلگهن           “ جاھان تۇتۇش 

ــبه یــوق ئىــشهن ــالىتىئىقتىــسادىي . چلىك ئىقتىــسادىي مهن بولمىغــان  كاپ
كوردالرنىــــڭ، . ھهرقانــــداق ئىــــشتا ئىزچىللىــــق بولمایــــدۇ، ئهلــــۋەتته    

پهلهستىنلىكلهرنىڭ، باشقا بارلىق ھۆررىیهت داۋاسى قىلىۋاتقان خهلقلهرنىڭ 
ئومۇمغا تهئهللۇق شىركهتلىرى، كارخـانىلىرى، یاۋروپـا بانكىلىرىـدا نۇرغـۇن           

ئهمما بىز بهلۋاغقا بىر زاغرىنى تۈگۈپال ئوۋغا چىققاندەك . لىخى بار ئىكهنمهب
بۇنىڭ ئۇ قهدەر مۇرەككهپ ۋە   . غهلىته ئاددىي مۇئامىلىدە بولۇپ كېلىۋاتىمىز    

ــۇنى . ئۇزاققــا ســوزۇلىدىغان ئىــش ئىكهنلىكىنــى تونىمــاي كهلــدۇق   ئهگهر ب
رىتایلى دەپ تۇتۇش تونىغان بولساق، باشقا ئىشنى قویۇپ مۇشۇ ئاساسنىال یا

قىلغان بولساق كوممۇنىستالر كهلگهندىن بېرىكى یېرىم ئهسىردىن بېرىمۇ 
  .بىرمۇنچه ئىقتىسادىي مۇئهسسهسهلهرنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرگىلى بوالتتى

ــوردالر ۋە پهلهســــتىنلىكلهرنىڭ شــــىركهتلىرى ئورتــــا ئاســــىیا       كــ
ۇ بهك جۇمھۇرىیهتلىرىـــدىن تارتىـــپ ھهممىـــال یهردە بولـــسىمۇ، لـــېكىن ئـــ 

خۇددى بىر شهخسنىڭ ئۆزىگه پۇل تېپىۋاتقان تىجارەت ئورنىدەك . بىلىنمهیدۇ
ئۇالرنىـڭ ئىقتىــسادىي سـهپكه ئایرىلغــان ئــادەملىرى   . دىققهتمـۇ چهكمهیــدۇ 

 -پـوقى ”ئهمما بىز ھهمـمه ئىـشنى    . مهبلهخ توپالیدۇ . جىممىدىال پۇل تاپىدۇ  
ــارىالش  ــۇلمىقى ئ ــتۇرىۋالىمىز، ئه “ ب ــدەك ئارىالش ــسى  دېگهن ــا ھېچقایسى مم

قىلغان ئىشنىڭ تایىنى یوق، داۋرىڭىمىز ئالهمنى بىر ئېلىپ، . ئهپلهشمهیدۇ
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مهیلـى دۇنیانىـڭ قهیىرىـدە    . ئۆزىمىزنىڭ پۇتىغا ئـۆزىمىز كىـشهن سـالىمىز      
قىلمـــایلى، بىزنىـــڭ ئـــازادلىق ھهركىتىمىزنىـــڭ خـــاراكتېرى یهر ئاســـتى  

 ئــۆزىمىزنى بىــخهتهر پائـالىیىتى ئىكهنلىكىنــى، چهتئهلــدە بــولغىنىمىزغىال 
، ھهممىنـى  “شاخالپ كېتىپ ”ھېساپالپ، دۈشمهننىڭ قولى یهتمهیدۇ، دەپ      

بولـۇپ  “ یاغـاچ قـازان   ”یۈرسهك جاھاننىڭ ھهممه یېـرى      “ پهتنۇستا كۆتۈرۈپ ”
  .كېتىدىغانلىقىنى ھهقىقىي تونىمایۋاتىمىز

ئالدىنقى مىسالدا كۆرۈلگهن مۇقىم ئىقتىسادىي . توققۇزىنچى مىسال
هرپـا قىلىــش مهسىلىـسى بىزنىـڭ یهنه بىــر تۈرلـۈك خاملىقىمىزغــا     مهنـبه ب 

یهنى، مهلۇم ئادەملهر ئىقتىسادىي سهپكه ئایرىلىپ، ئومـۇم        . بېرىپ تاقىلىدۇ 
پۇلنىڭ ”ئۈچۈن بایلىق یارىتىش ئىشىغا قویۇلسا، ناھایىتى قىسقا مۇددەتته  

ڭ شهرقىي ئۇ ئىشنىڭ بېشىدا تۇرغانالرنى ئازدۇرىۋېتىپ، ئۇ ئۆزىنى“ شهیتىنى
تۈركىستان ئۈچۈن پۇل تېپىش ۋەزىپىـسىدە ئىكهنلىكىنـى ئۇنتـۇپ، ئـۆزىنى         
كارخانىــسى بــار بایــدەك چــاغالپ، تاپــشۇرىلىدىغان پــۇلنى ئىئانىــدەك یــاكى  
سهدىقىدەك ھىس قىلىدىغان، ئېغىر كېلىدىغان بولـۇپ قېلىـشىمۇ كـۆزگه      

 ئۆزىنىـڭ  كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ یاكى تېخىمۇ خهتهرلىـك ھالـدا ئاینىـپ ھهممىنـى       
ــۈمكىن  ــشىمۇ م ــان    . قىلىۋېلى ــپهئهتكه بولغ ــي مهن ــۇمىي مىللى ــزدە ئوم بى
  .ساداقهت شۇ قهدەر ئاجىز

 -50  —  1949:  شۇنداق رەسۋا بىر ئىش بولغان ئىكهن ئۆتمۈشتهیېقىن 
یىلالردا بولسا كېرەك، كوممۇنىستالر ئىستىالسى تۈپهیلى ئۈمىدسىزلىككه 

 ۋە ۋەتهنپهرۋەر كىشىلهر چهتئهلگه بىر پاتقان شهرقىي تۈركىستان پارتىیىلىرى
ــاڭلىتىش    ۋەكىــل ئهۋەتىــپ خهلقئــارادا شــهرقىي تۈركىــستاننىڭ دەردىنــى ئ

نى ...  پائالىیىتى قىلدۇرۇش، بهزى دۆلهتلهرنىڭ قوللىشىنى قولغا كهلتۈرۈش،
ئىقتىسادىي ئهھۋال ناچار، ئومۇمغا تهۋە بىر تىیىنمۇ . مهسلىھهت قىلىشىپتۇ

ھه ۋەتهنپهرۋەرلهر ئىككـى نېنـى بولـسا بىرىنـى ئوتتۇرىغـا            بولمىغاچقا ھهر سا  
تاشالپ دېگۈدەك بىر مىقـدار پـۇل غهمـلهپ بىرەیلهننـى بـۇ ئىـشقا مهسـئۇل           

ئورتا ئاسىیا تهرەپتىمۇ كوممۇنىستالر بولغاچقا، . قىلىپ چهتئهلگه ماڭدۇرۇپتۇ
ا بۇ ۋەكىل تىبهت ئارقىلىق ھىندىستانغا، ئاندىن ئـۇ یهردىـن باشـقا جایالرغـ            
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تىبهتته مهلۇم توسالغۇالر تـۈپهیلى ماڭالمـاي، بىـر         . بارماقچى بولۇپ مېڭىپتۇ  
ــل تــــۇرۇپ قــــاپتۇ   ــایىن ئاســــان ســــوۋۇیدىغان مىللىــــي    . مهزگىــ ئىنتــ

بىلهن بۇ ۋەكىل ئاشۇ بىر مهزگىل ئىچىدىال “ خاسىیىتى”پىسخىكىمىزنىڭ 
دېـگهن ۋەسۋەسـىگه چۈشـۈپتۇ،      “ ئاقمایدىغان بىـر ئىـش ئوخـشایدۇ      ”سوۋۇپ،  

. سلى بۇ ۋەسۋەسه ئۆیلهنگىـسى كهلگىنىـدىن تۇغۇلغـان بولىـشى كېـرەك         ئه
. ئانچه ئۆتمهیال بىر تىـبهت قىزغـا ئۆیلىنىـپ، شـۇ یهردە ماكانلىـشىپ قـاپتۇ            

ــارلىقى ھېكــایه قىلىنىــدۇ   ــات ب كېیىنكــى چــاغالردا . ھــازىرمۇ شــۇ یهردە ھای
، كۆرگهنلهرنىڭ ئېیتىشىچه تىبهتلىك ئایـالى ئۇنىـڭ ئۇیغـۇرچه سۆزلىـشىگه        

ئۇ پۈتۈنلهي تىبهتلىشىپ . ئۇیغۇرالر بىلهن ئاالقه قىلىشىغا یول قویمایدىكهن
مانــا بــۇ ۋەتهننىــڭ، مىللهتنىــڭ ئۈمىــدىنى ئېلىــپ یولغــا   ! كېتىپــتىمىش

ــڭ    ــڭ قىزغىنلىقىنى ــر ۋەتهنپهرۋەرىمىزنى ــان بى ــۆمرىچىقق ــكه «! ئ ئهگلهك
  !نىڭ دەل ئۆزى»چىقىپ ئهرگه تېگىش

ــا ئېلىنىـــش  ــزگه  ئهلچـــى مهسىلىـــسى تىلغـ ــۇ ئهلچىمىـ ــلهن، بـ ى بىـ
 كىنـودا كـۆرگهن بىـر ئهلچـى یادىمغـا      —سېلىشتۇرما بولىدىغان بىر ئهلچى  

دېـگهن بـۇ فىلىمىنـى بۇنـدىن یىگىـرمه          » ئۇلۇغ ئهلچى «كورىیهنىڭ  . یهتتى
ــدىم  ــۇقهددەم كۆرگهنىـ ــچه مـ ــان ۋاقهلهر  : یىلـ ــایه قىلىنىۋاتقـ ــدا ھېكـ فىلىمـ

پ كېتىـدىغان قىـسمهتتىكى     بولىۋاتقان ۋاقت كورىیهنىڭ دەل بىزگه ئوخشا     
 -دەۋرى بولۇپ، یـاپونالر كـورىیىنى مۇسـتهملىكه قىلىۋالغـان، ئۇالرنىـڭ دات            

پهریـادىنى ســىرتقى دۇنیاغـا ئاڭالتمایۋاتقــان، خهلقئـارادا بولــسا یاپونىیىنىــڭ    
ــدىغان،    ــۈپهیلى ھــېچكىم كورىیىنىــڭ تهرىپىنــى ئالمای كــۈچى، ھهیۋىــسى ت

ــائهتچىلىكى گېپىنىمـــۇ قىلمایـــدىغان، ئومـــۇمهن، بـــۇ  زېمىـــن دۇنیـــا جامـ
شـۇ چاغـدا    . تهرىپىدىن ئۇنتۇلۇپ كېتهیال دەپ قالغـان خهتهرلىـك دەۋر ئىـدى          

كــورىیه ۋەتهنپهرۋەرلىــرى ئىنتــایىن قىــیىن شــارائىت، ئېغىــر دەرىجىــدىكى   
نامراتلىق ئىچىـدە بولـسىمۇ، خهلقئاراغـا بىـر ۋەكىـل چىقىرىـپ، پائـالىیهت          

بۇنىــڭ شهپىــسىنى ســېزىپ، ئۇالرنىــڭ  یــاپونالر . ئېلىــپ بارمــاقچى بولىــدۇ
ئاۋازىنى تاشقى دۇنیاغا ئاڭلىتىشتىن توسۇش ئۈچۈن دەھـشهتلىك تىنـتىش         

ئهلچـــى مهملىكهتـــتىن ئایرىلمـــاي تـــۇرۇپال ناھـــایىتى زور . ئېلىـــپ بارىـــدۇ
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 -لېكىن، قهھرىمان خهلق ئۇنى ئۆي   . توسالغۇغا، قىیىنچىلىققا دۇچ كېلىدۇ   
 مهھهللىـگه ئۇزىتىـپ، ھهتتـا      -هھهللىـدىن  ئۆیگه، م  -ئۆیدە یوشۇرۇپ، ئۆیدىن  

ئهلچىنى قوغداش ئۈچۈن ئونالپ، یۈزلهپ كىشى ئۆلۈپ، ئاخىر چېگـرا بویىغـا     
چېگرىدىن ئۆتۈپ كېتىشمۇ بهسى مۈشكۈل بولىدۇ ۋە ناھایىتى . یهتكۈزىلىدۇ

 -ئۇ چهتئهللهردە ئاچ. ئاخىر ئۇ چهتئهلگه چىقىپ كېتىدۇ. قىممهتكه توختایدۇ
وقسىزلىق ئىچىـدە جـان تالىـشىپ یۈرۈپمـۇ ۋەتهن داۋاسـىنى       یالىڭاچلىقتا، ی 

خهلقئارا یىغىنالر بولىۋاتقان جایالرغا مىڭ ئۆلـۈپ، مىـڭ تىرىلىـپ       . قىلىدۇ
یىغىن سىرتىدا تۇرۇپ ئىلتىماس . یىغىنالرغا كىرگۈزۈلمهیدۇ. یېتىپ بارىدۇ

 ئىچـمهي سـاقلىغان پـۇللىرىنى پـارا بېرىـپ، تهسـىرى بـار              -یىـمهي . سۇنىدۇ
سلهرنى ئىنــدەككه كهلتــۈرۈپ، یىغىنغــا قاتنىــشىش ســاالھىیىتىغا     شهخــ

بهزى یىغىنالرغــا قاتنىــشىش ســاالھىیىتىنى . ئېرىـشىش ئۈچــۈن تىرىــشىدۇ 
ئهمما یاپونالرنىڭ یىغىـن ئهھلىـگه بېـسىم ئىشلىتىـشى         . قولغا كهلتۈرىدۇ 

سىرتتىن قاتناشـقۇچى بولـۇپ،     . بىلهن، یهنه ساالھىیىتى ئېلىپ تاشلىنىدۇ    
ۆزى سۆزلهیدىغان چاغدىال یىغىن مهیدانىغا كىرگۈزۈلۈپ، باشقا ۋاقتتا پهقهت ئ

، نهگه بېرىش كېرەك بولـسا   سۆرۈلۈپ یىغىنغا   -یىغىندىن. چىقىرىۋېتىلىدۇ
ئېرىنمهي بېرىـپ، كىمـنىال كۆرسـه ئهھـۋال تونۇشـتۇرۇپ، ھىسـسىداشلىق            

ىغا ئهڭ ئاخىرقى قېتىملىق یىغىندا ئۇ یىغىن سورۇن... قوزغاشقا تىرىشىپ،
رۇخسهتسىز ئۈسۈپ دېگۈدەك كىرىپ، كورىیه خهلقىنىڭ مۇستهملىكىنى تهن 
ئالمایدىغان، ھۆرلۈككه تهشـنا بولغـان، شـۇنداقال مۇسـتهقىل دۆلهت بولـۇش              
ساالھىیىتىگه ئىگه مىللهت ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن ئهڭ ئاخىرقى 

ىرىنىـڭ كـۆز   چارە سۈپىتىدە یىغىن مهیدانىنىڭ ئوتتۇرىـسىدا، دۆلهت ئهرباپل     
. مانا بۇ پىشقان مىللىي پىسخىكا! ئالدىدا خهنجهر بىلهن قارنىنى یېرىۋالىدۇ  

ــالىتى    ــۈش روھىــي ھ ــۈككه تهلپۈن ــۇ تهبىئىــي ھۆرل ــا ب دەل شــۇنداق روھ . مان
دېگهن “ بهندىنىڭ تىرىشچانلىقىغا یارىشا نهسىۋە باردۇر”بولغىنى ئۈچۈن  

  !نائىل بولغاندۇرئایهتنىڭ روھى بویىچه ئۇالر ھۆرلۈك نېمىتىگه 
بۇ ئۇلۇغ ئهلچىنى چهتئهلگه یولغا سېلىشنىڭ قىیىنچىلىقى، قۇربـان         

كىممىـش ئـۇ؟   ”. بېرىشلهرنى بىزنىڭ مىللىتىمىـز ھهرگىـز كۆتـۈرەلمهیتى     
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 دە، ئۇنىـڭ تۇتۇلـۇپ     -دەیمىـز “ ...ھهرقانچه بىزگه ئـالتۇن چىچىـپ بهرسـىمۇ،       
ىنىش، ئۇالر ھهققىدە ئىنقىالپچىلىرىمىزدىن ئاغر! قېلىشىغا سهۋەپ بولىمىز

 ۋاقىـسىدىن  -بىچـارىالر بـاال  ”. بولمىغۇر گهپلهرنـى توقـۇش ئـادەتتىكى ئىـش       
ئایرىلىپ، قولىدىن كېلىشىچه تىرىشتى، ئهمما نـېمه ئامـال، ئىـش بۈیـۈك،              

. دېیىش ھېچكىمنىڭ یادىغا كهلمهیدۇ“ ...خهلق نادان بولغاچقا ئهپلهشمىدى
ــۆزلهپ  ئهگهر بىزنىــــڭ ئىنقىالپچىلىرىمىــــز ئالالھ نىــــڭ رىزالىقىنــــى كــ

ــسا  ــدىغانال بولــ ــۇ مىللهتنىــــڭ —چىقمایــ ــى” بــ ــمهت، ”، “رىزالىقــ رەھــ
نــى قازىنىــشنى نىــیهت قىلىــدىغان بولــسا بــۇ خهقنىــڭ       “ھهشقاللىــسى

  !بىرىجهلىكىدىن بىر كۈننىڭ ئىچىدە ئون قېتىم ۋاز كهچكهن بوالتتى
ئهمدى خۇددى شـۇنىڭغا ئوخـشاپ كېتىـدىغان باشـقا بىـر مهسـىلىنى         

  :ئۆتىمىز كۆرۈپندىكى مىسالدا ئوخشىتىش، سېلىشتۇرۇش ئارقىلىق تۆۋە
یېقىندا تۈركىیىنى پاراكهندە قىلىۋاتقان كوردالرنىڭ . ئونىنچى مىسال

داھىسى ئابدۇلالھ ئۆجاالننىڭ ئىتالىیهدىن پاناھلىق تىلهش ۋاقهسى بولـۇپ     
تــۈركىیىلىكلهر ئىتــالىیىگه بېــسىم ئىــشلىتىش ئۈچــۈن، ئىتــالىیه . ئـۆتتى 

ــ ــدۈردىم ــا   . اللىرىنى كۆی ــاقلىرىنى ئوتق ــدىكى ئای ــاللىرى پۇتلىرى ــۈرك ئای ت
ئۇالر كۆیدۈرىۋاتقان بویۇمالر دۆلهتكه  . ئېتىۋېتىپ، یاالڭئایاق نامایىش قىلدى   

بـاي سـودىگهرلهر   . تهئهللۇق ئهمهس، شهخسلهر ئۆزىنىـڭ پۇلىغـا ئالغـان مـال        
...  جاكارلىـدى،  ئىتالىیه بىلهن بولىدىغان سـودىلىرىنى توختىـدىغانلىقىنى      

بىـزدە ئومـۇمىي نىـشان      ! مانا بۇ پىشقان مىللىي پىـسخىكىنىڭ ئىنكاسـى       
ئۈچۈن شهخسىیىتىدىن، ئهمهلىي، نهق مهنپهئهتتىن كېچىدىغان ئاشـۇنداق       

  روھ بارمۇ؟ 
ئــاددىي پۇخرالىرىمىزغــۇ نــادان، تۇرمــۇش ســهۋىیهمىزنىڭ تــۆۋەنلىكى  

ــوق    ــال ی ــا ئام ــى، بۇنىڭغ ــاچكۆز، رەزگ ــ. ســهۋەپلىك ئ ــال تۆشــۈك  ئ ــر ت ۇالر بى
ئۇالردىن ئاغرىنىـشقا تېخـى   . پایپىقىنىمۇ سېلىپ تاشلىماسلىقى مۈمكىن   

الر، ھهتتــــا ئــــالالھنى ئاغزىــــدىن    “داھــــى ”بىزنىــــڭ بهزى  . ئهتــــتىگهن
الرنىـڭ بـۇ جهھهتتىكـى پهسكهشـلىكىنى     “ۋەلـى ”، “ئالىم”چۈشۈرمهیدىغان  

بىـر قـۇرۇش   الر شهخـسىي مۈلكىـدىن    “ۋەلى”،  “ئالىم”نېمه دېگۈلۈك؟ ئاشۇ    
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خهجلىمهك تۈگۈل، خهلق ئىـنقىالپ ئۈچـۈن ئاتـاپ  بهرگهن پـۇلالرنى ئالـدى              
ــلهن  ــشىدىكى ”بى ــن    “ ئىــش بې ــڭ دولالردى ــون مى ــۈن ئ ــرەیلهن ئۈچ ھهر بى

یاخــشى ”شهخــسىي مهبــلهخ قىلىــپ ئایرىــپ، تىجــارەتكه ســېلىپ قویــۇش،  
ــسا   ــۇپ قال ــامىنى بول ــڭ ی ــى  “ ...كۈننى ــى یىراقن ــكدېگهنن ــلهن  كۆرەرلى بى

ــقانكـــۈنت ــشلىكى، . هرتىپكه قویۇشـ ــۇ یىركىنىـ ــۈن “ۋەلـــى”تېخىمـ الر ئۈچـ
شوپۇرلۇق قىلىپ یۈرگهن بىر ھهمتاۋاقنىڭ قىماردا ئۇتتۇرىۋەتكهن ئون مىڭ   
! دولالر قهرزىنىمۇ ئومۇمنىڭ پۇلىدىن كۆتۈرىۋېتىشنىمۇ تهكلىپ قىلىشقان

 -الر كوچـا  “ۋەلـى ”كىـم تهرىپىـدىن دەڭ؟      ! ئهمما بۇ تهكلىپ رەت قىلىنغان    
ــ ــپ،  كـ ــۋىتىنى قىلىـ ــۇنالردەك غهیـ ــور خوتـ ــڭ ”وچىالردا غهیۋەتخـ نىیىتىنىـ

دەپ بۆھتـان  “ قـولى ئـارقىلىق جازالىـدى     ھۆكۈمهتنىڭیامانلىقىدىن ئالالھ   
ــان   ــدىن رەت قىلىنغـ ــشىلهر تهرىپىـ ــۈرگهن كىـ ــپ یـ ــاۋۇ ! ئارتىـ ــشى ”ئـ یاخـ

 ئىنقىالپنىــــڭ —نىیهتلىكلهرنىـــڭ یاخـــشى نىـــیهت بىـــلهن قىلغـــان      
ماۋۇ “   قهرزىنى كۆتۈرىۋېتىش قاتارلىق مهسلىھهتلىرىمهبلىخىدىن قىمارنىڭ

ئهمــــدى یوقــــارقى ! تهرىپىــــدىن رەت قىلىنغــــان“ یامــــان نىــــیهتلىكلهر”
سېلىشتۇرمىغا كهلسهك، تۈركىیىدە نامایىشالرغا چىقىدىغان ئۇیغۇرالرنىـڭ       

گهرچه بـۇ نامایىـشالر خىتایالرنىـڭ       . ئازلىقىدىن ئادەمنىڭ نومۇسى كېلىـدۇ    
ــۈكىنى ت  ــال ت ــۇ  بىرت ــسىمۇ، ب ــسى    ”هۋرىتهلمى ــنىڭ ئهك ــۇدا قویاش ــامچه س ت

. دېگهنـدەك بىزنىــڭ قـانچىلىكلىكىمىزنى كۆرسـىتىپ بېرىــدۇ   “ كۆرىنىـدۇ 
دېسه بارىـدىغان ئۇیغۇرالرنىـڭ ئونـدا بىـرى ۋەتهن          “ بىكارغا پولو بېرىدىكهن  ”

: ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى بهزىلهر ئاشكارە ھالدا. داۋاسى پائالىیهتلىرىگه قاتنىشىدۇ
یىشقا چىقساق خىتایالر رەسىمىمىزنى تارتىۋالـسا كېـیىن بىـزگه ۋىـزا         ناما”

 -بۇ یهردە خىتایدىن ئهكىلىپ ساتىدىغان رەزگى چاپان      . دېیىشىدۇ“ بهرمهیدۇ
  .چارا سودىسىغا تهسىر یېتىشى كۆزدە تۇتىلىدۇ

 خاراكتېرىمىزدىكى ئىتتىكلىك، ئۆزئارا - مىجهز.ئون بىرىنچى مىسال
“ ئهیــنهك”توغرىــسىدا  “جانپىــدالىقىمىز”ۋە “ خــالسئى”ئــاداۋەتكه بولغــان 

بۇنىـڭ دۈشـمهنگه پایدىـسى    . دېگهن كىتاپتا قىـسمهن توختۇلـۇپ ئۆتـۈلگهن      
شۇكى، دۈشمهن سېپىمىزنى پارچىالپ ئىككىگىال بۆلىۋەتسه، تامام، قالغـان   
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پـاكىزە تازىالیـدىغان ئىـشنى     - ئهڭ ئاخىرقى بىر ئادەمگىچه پاك     —ئىشنى  
ئوخشاش بولمىغان قاراشتىكىلهرگه بولغان نهپرەت ۋە    . ىمىزئۆزىمىز قىلىۋېر 

ئـــۆچمهنلىكىمىز خىتایغـــا بولغـــان نهپـــرەتتىن نهچـــچه چهنـــدان ئېـــشىپ  
ــامهن     ــال تامـ ــشىدىغان ئىـــش ۋە خىیـ ــلهن ھهپىلىـ ــاي بىـ ــكه خىتـ كهتكهچـ

ئومۇمىي مىللىي مهنپهئهت یاكى مىللىي . كاللىمىزدىن كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ
ئهت یاكى شهخسىي نهپرەتنى ئۈستۈن قویۇشتىن      نهپرەتتىن شهخسىي مهنپه  

ئىبــارەت ئــاجىزلىقىمىز یوقــۇرى قــاتالم بىلىــم ئــادەملىرىمىزگىچه بېرىــپ  
ــدۇرېھىم ئۆتكــۈر تۇرغــۇن ئالماســنىڭ  : یېتىــدۇ ىنــى تهنقىــد “ئۇیغــۇرالر”ئاب

شهرقىي تۈركىستان دەیدىغان ”: قىلىش دولقۇنىدا تېلىۋىزىیىدە سۆز قىلىپ
ــدى   ــڭ ئهزەل ــر نېمىنى ــان بى ــۇپ باقمىغ ــشقا   “ن بول ــسپات قىلى ــى ئى لىقىن

ــىۋەتتىكى     ــسىي مۇناســــ ــهۋەبىمۇ شهخــــ ــڭ ســــ ــشقانىدى، بۇنىــــ تىرىــــ
كېلىــشهلمهسلىكتىن بولــۇپ، ھهرگىزمــۇ ئابــدۇرېھىم ئۆتكۈرنىــڭ تــارىخىي  

  !ھهقىقهتنى بىلمهسلىكىدىن ئهمهس ئىدى، ئهلۋەتته
 مىللىـي   —پىسخىكا جهھهتـتىن پىـشىش      . ئون ئىككىنچى مىسال  

  مهدەنىــیهتكه بـاغلىق بولىــشىمۇ ناتایىنـدەك تۇرىــدۇ  —یغـاقلىقى  تۇیغـۇ ئو 
ھهتتا .  تىبهت ۋە باشقا یاۋایى مىللهتلهرنى نهزەردە تۇتقاندا شۇنداق: مهسىلهن(

خىتاینىڭ مىللىي خاسلىقنى ساقالشقا تىرىشىش روھىمـۇ مهدەنىیهتـتىن         
یاۋایىلىقنىــــڭ تهركىپلىرىــــدىن بولغــــان بېكىنمىچىلىكــــتىن     كــــۆرە

ــیهت  ). نلىقىنى ھىــس قىلىــش تهس ئهمهستۇغۇلغــا ــۇنى مهدەنى بىزنىــڭ ب
ــقىرى   ــدىن تاشـ ــدە    (ئامىللىرىـ ــسىدىكى ئاالھىـ ــات مۇساپىـ ــلهت ھایـ مىلـ

قىسمهتلهرگه، شۇ قىسمهتلهرنى ئۇیۇشتۇرغۇچى یاكى پهیدا قىلغۇچى تارىخىي 
مۇھىت ۋە قانداقتۇر ئهڭ قهدىمىي، تۇغما دېگـۈدەك ھالغـا كهلـگهن تۇرمـۇش      

دېیىشىمىزدە كۆزدە )   شارائىتلىرى بهلگىلىگهن بولسا كېرەكئۇسۇلى، یاشاش
تــۇتقىنىمىز، بىزنىــڭ بىرمــۇنچه ئۇقۇمۇشــلۇقلىرىمىزدىمۇ، چهتــئهللهردە      

ــان  ــهرخىل”ئوقۇغ ــادەملىرىمىزدىمۇ “ س ــۆپئ ــاملىق   ك ــداق خ ــالالردا بۇن ھ
چهتئهللهردە یاكى ۋەتهننىـڭ   (ئالىي مهلۇماتلىق بولغان    : مهسىلهن. مهۋجۇت
ــدە ــززەت    ، )ئۆزى ــۈپهیلى جهمىیهتــته مهلــۇم ئى  ھــۆرمهتكه، مــۇقىم ۋە  -شــۇ ت



 116 

ئىشهنچلىك تۇرمۇش یولى، كىرىم مهنبهسـىگه ئىـگه بولغـانالر شـۇ كـۈنىگه          
شۈكرى قىلىش بىلهن، ئۆزىنى ئومۇمىي مىللىي تهقدىرگه ئاالقىسىز ھىـس   

دېـگهن  “ كهلكۈن كهلسه كهلمهمدۇ، بهرىبىر، مېنىڭ ئۆیـۈم دۆڭـدە        ”. قىلىدۇ
ئهنه شۇ ئوقۇغان ئىلمىي ساھهسى بویىچه مىللهتـكه نـېمه        . ئویالیدۇفورمىدا  

ــۈرەلهیمهن؟ دەپ ئویالیــدىغان ۋە      ــدا كهلت ــداق پای ــرەلهیمهن؟ قان ــپ بې قىلى
ــسا  ــۇقال بولــ ــا نهپ”یوچــ ــر لوقمــ ــوق “ بىــ ــۈزۈش غایىــــسى یــ ــۇ . یهتكــ بــ

مىللىـي  (سىیاسىغا قىزىقمایدىغان   ”ئۇقۇمۇشلۇقالرنىڭ بهزىسى ئهزەلدىن    
جاھانـسازالر؛ بهزىـسى دەســلهپته   “ )یاسـىي دەپ چۈشـىنىۋالغان  تهقـدىرنى سى 

بولۇپ یۈرگهن، كېیىن ئۆزىنىڭ ئىـشى یۈرۈشـكهندىن       “ ئېغىز ۋەتهنپهرۋەرى ”
ھـاكىمىیهتتىن رازى بولـۇپ قـېلىش بىـلهن         ― كېیىن مهۋجۇت تۈزۈمـدىن     

نــى شــۇئار “ئــۆزەڭنى بىــل، ئــۆزگىنى قــوي، كۆتــۈڭنى قىــس، یولۇڭغــا مــاڭ ”
ئورتـا ئاسـىیادا بولـسا بۇنـداق     . بارەت ئىككى تۈرگه بۆلىنىدۇ  قىلغانالردىن ئى 

ــال      ــسىگه زادىــ ــاش مهسىلىــ ــۇپ یاشــ ــم بولــ ــا كىــ ــلۇقالر ھهتتــ ئۇقۇمۇشــ
یهنى، ئـۇالر ئۈچـۈن ئۇیغـۇر بولـۇپ یاشـاش یـاكى             . قىزىقمایدىغاندەك قىلىدۇ 

باشقا مىللهتكه سىڭىـشىپ كهتـكهن ھالـدا یاشاشـنىڭ پهرقـى یـوق، پهقهت            
  !موھىمى تۇرمۇش پاراۋانلىقى! ال بولسا بولدىئوبدان یاشایدىغان

ئامېرىكا باشقانى كىلىنتون ئېرالنـد نهسـلىدىن ئىكهنمىـش، ئۇنىـڭ           
بۈگۈنكى كۈندە ئۇ . قانچىنچى بوۋىسى ئېرالندىیىدىن كۆچۈپ كهلگهن ئىكهن

قانداشـلىق  “ یۇمغاقـسۈتنىڭ ئۇرىقىـدەك  ”ئۆزىنى ئېرالند دېمىسىمۇ، ئاشـۇ    
كېیىنكى چاغالردا . بېسىش خاھىشىنى ئىپادىلهپتۇسهۋەپلىك، نهسلىگه یان 

ئهنگىلىیىلىكلهرنىــڭ بېــشىنى ئاغرىتقــان شــىمالىي ئېرالنــدىیه مىللىــي  
ھهركهتلىرىنى كىلىنتون سهۋەپلىك ئامېرىكىنىڭ ئاستىرىتتىن یهل بېرىپ 

  . مىشالر ئۇقۇلدى-قویغانلىقى، دېگهن مىش
ردالرغا ھىسىداشلىق  تۇرغۇت ئۆزالدا كورد قېنى بولغىنى سهۋەپلىك كو

قىلغانلىقى ھهممىگه ئایان؛ كىلىنتون بىلهن سایالم رىقابىتىگه چۈشـكهن          
بوبنى ئهرمهن نهسـىللىك دېـگهن گهپ تارقىغانـدا تۈركىیىلىكلهرنىـڭ راسـا           

 تــۈرك مۇناســىۋىتى -ئهگهر ئــۇ ســایلىنىپ قالــسا ئهرمهن . بېــشى قاتقانىــدى
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هســىللىك بىــر كىــشى  ھولالندىیىــدە ئهرمهن ن. جىددىیلىــشىپ كېتهتتــى
ئۈچـۈن بىـر خـاتىرە ئابىدىـسى     “ تۈركىیىدە قهتلىئـام قىلىنغـان ئهرمهنـلهر      ”

بـۇ ئىـش تـۈركىیه    . تىكلهش ئۈچۈن یهرلىك ھاكىمىیهتتىن رۇخسهت ئالغـان      
بۇ بىر تاالي داشقایناق مىسالالردىن مۇددىئا . راھهتسىز قىلدى ھۆكۈمىتىنى

، نهق ئۇیغۇرنىڭ ئۆزىدىنال بىرى شۇكى، ئهگهر ئۇیغۇرالر قاندىشىدىن دېمهیلى
ئهنه شـــۇنداق بىـــر دۆلهتـــته ھـــاكىمىیهتكه چىقىـــپ قالـــسا نـــېمه قىـــالر؟  
تهتقىقاتلىرىمىز شۇنى ئىسپاتلىماقتىكى، كىلىنتوندەك نهچچه ئهۋالد ئۆتۈپ 

 ئـادەتلىرىنى یوقاتقـان، ئۆزىنىمـۇ ئـۇ مىلـلهت ئهزاسـى           -كهتكهن، تىل ئـۆرف   
 ئانىـسىمۇ،  —هس، ئـۆزى نهق ئۇیغـۇر پېتـى    دېمهیدىغان بولغان ئهھۋالدا ئهم   

دادىسىمۇ ئۇیغۇر تـۇرۇپ، باشـقا مىلـلهت ئارىـسىدا ئوقۇغـان، باشـقا مىلـلهت               
ئارىسىدا ئۆسكهن بولسا، سىیاسىي سهھنىگه چىققاندا ھهرگىزمۇ مىللىتىگه 

ئهكـسىچه، باشـقىالر    . كىچىككىنه بولسىمۇ یان بېسىش خىیالىـدا بولمایـدۇ       
نلىنىـپ قالمىـسۇن دەپ ئهنـسىرەپ، ئـۆز مىللىتىنـى      مهندىن شۇ باپتا گۇما  

ھهتتـا ئـۆزىنى   !  كېـسىل مهیـدان تۇتىـدۇ   -شۇلۇش، ئېزىـشته تېخىمـۇ ئـۈزۈل      
 ھۆكـۈمران ئۇیغۇر دېیىشتىن نومۇسى كېلىـدىغان بىـر خىـل روھـى ھـالهت        

ــدۇ  ــۇپ قالى ــر یهرلهردە بىــر      . بول ــدىن یىــراق بى ــلهردە ۋەتىنى باشــقا مىللهت
ا خـۇددى بىـر تـۇققىنى ئۇچرىـشىپ قالغانـدەك      ۋەتهندىشى ئۇچرىشىپ قالس  

سۆیىنىپ یـۈگرەپ بېرىـپ ئېسىلىـشىدۇ، گېپـى تـۈگىمهي كېتىـدۇ؛ ئهممـا            
دەپ ئۆزىنى “ چاتىقى یېتهرمىكىن”ئۇیغۇرالر مۈمكىنقهدەر ئۆزىنى قاچۇرىدۇ،   

بۇ خۇددى مهسچىد ئالدىغا تاشـالپ قویۇلغـان     . ئۇیغۇر ئهمهستهك كۆرسىتىدۇ  
 ئانىسىنىڭ -نىڭ كېیىن چوڭ بولغاندا باي بولۇپ، ئاتاھارامدىن بولغان بالى

  !كىملىكىنى بىلمىگىنىدەك بىر ئىش
پۇلى بارالرنى، بایالرنى ھۆرمهتلهش ۋە ئۇالردىن     . ئون ئۈچىنچى مىسال  

 پۈتۈن ئىنسانالرغا ئورتاق ئىشتهك قىلسىمۇ، بىزنىڭكـى یهنه      —ھېیىقىش  
   .پهرقلىق

. شى بىزنىڭكىگه ئوخـشىمایدۇ   غهرپلىكلهرنىڭ بایالرنى ھۆرمهت قىلى   
ــاتتىق      ــایىن ق ــالىلىرىنى ئىنت ــپ ب ــدىن تارتى ــسۆڭهكلىرى قهدىم غهرپ ئاق
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ئاقـــسۆڭهكلىك ســـۈپىتىگه  ئۆزلىرىنىـــڭقوللـــۇق بىـــلهن تهربىیىلهشـــنى 
شـۇڭا ئـۇالر بالىلىرىغـا بىـر نهچـچه      . مۇناسىۋەتلىك ئىش دەپ قاراپ كهلـگهن    

قىلىچۋازلىـق، ئـات   : لىـم خىل چهتئهل تىلى، تـارىخ، ئهدەبىیـات، ھهربىـي ئى         
ھهتتا، ئۆزىنى تۇتۇش، كىشىلهر بىلهن . گىچه ئۈگىتىدۇ... مىنىش، سۇ ئۈزۈش

ــۆز ســــهنئىتى، ئهدەپ، یوســــۇن  دېگهنلهرگىــــچه ... مۇئــــامىله قىلىــــش، ســ
دۆلهت ۋە مىللهتنىــــڭ بېــــشىغا خهتهر . سىــــستېمىلىق تهربىــــیه ئالىــــدۇ

 خىــل قهھرىمــانلىقنى بـۇ . كهلگهنـدىمۇ ئــۇالر ئالدىـدا جهڭــگه تهییـار بولىــدۇ   
. ئاقسۆڭهكلهرنىڭ كهم بولسا بولمایدىغان بىر خىـل پهزىلىتـى، دەپ تونۇیـدۇ    

ئاقسۆڭهك یىگىتلىرىدىن قورقۇنچاقالر چىقىـپ قالـسا بـۇنى پۈتـۈن یوقـۇرى         
قاتالم بىردەك لهنهتلهیدۇ، مهسخىرىدىن ئۇالرنىڭ ئهۋالدىمۇ باش كۆتۈرەلمهي        

ۇرى قاتالم ئىچىدىكى تهگىشىپ قېلىـشالردا  شۇڭا، كونا زامانالردا یوق   . قالىدۇ
 -یــولى بىــلهن مهرت ) دۇئىــل(ئىككــى ئادەمنىــڭ شــاھىتلىقىدا ئېتىــشىش

نوقۇل پۇلى بولغـانلىقى ئۈچـۈنال   (دېمهك، ئۇالر  . مهردانلىقنى ئىپادىلهشكهن 
شــۇ سـهۋەپتىن ئــۇالر  . ھهر جهھهتـته ئـاۋام خهلقــتىن ئۈسـتۈن تۇرىـدۇ    ) ئهمهس

. ، ئۇالرنىڭ جهمىیىتىدە شۇنداق ئادەت شهكىللهنگهنھۆرمهتكه الیىق بولغان
نېمىشكىدۇر بایلىرىمىز ئاساسهن ساۋاتسىز . بىزدىكى ئهھۋال ئۇنداق ئهمهس

بۇنىغۇ ئۇالرنىڭ كېلىپ چىقىـشىغا، ئـۇ چـاغالردا ئـۇ قهدەر      . یاكى چاال ساۋات  
 باي بولمىغاچقا ئوقۇیالمىغان، دېگهندەك سهۋەپلهرگه باغالپ چۈشهندۈرەرمىز،

بۇنىـڭ سـهۋەپلىرىنى   . ئهمما بایالرنىڭ بالىلىرىدىنمۇ ئوقۇیدىغانالر بهك ئـاز      
 ئانىسى ئوقۇمىغان -ئاتا: تهھلىل قىلساق مۇنداق خۇالسىلهرگه ئېرىشىمىز

بولغاچقــا بالىلىرىنىــڭ تهربىیىلىنىــشىگه ئــۇ قهدەر ئهســتایىدىل مۇئــامىله  
انلىقى ئۈچـۈن،  قىلىپ كهتمىـگهن؛ ئـۇ ئـۆزى ئوقۇمـاي تۇرۇپمـۇ بـاي بواللىغـ            

ئوقۇمىسىمۇ یاشىغىلى بولىدۇ، ئوقۇمایمۇ باي بولغىلى بولىدۇ، دەپ قارایدۇ؛        
بىـر یېرىـدە خىـزمهت قىلىـش ئۈچـۈن         ھۆكۈمهتنىـڭ ئومۇمهن ئوقۇش دېـسه     

ــسىمۇ    ــزمهت قىلمىـ ــۈپهیلى، خىـ ــاراش تـ ــدىغان قـ ــارلىنىش دەپ تونۇیـ تهییـ
الیدۇ؛ باي بولغىنى یاشاالیدىغان بولغاندىكىن، ئوقۇپ یۈرۈشنى ئارتۇق ھېساپ

ئۈچۈن بالىسىمۇ ئاالھىدىرەك مىجهزدە یېتىلىدۇ، كىچىكىدىال پهیدا بولغـان          
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ــداق چوڭچىلىــق بالىنىــڭ ئوقۇشــىغا تهســىر یهتكۈزىــدۇ، ئوقۇتقــۇچى        بۇن
ھېیىقىپ چىڭراق گهپ قىاللمىغاچقـا ئوقـۇش سـۈپىتى چىـڭ تۇتۇلمایـدۇ؛           

اینــاق بولـــۇپ  ن -كىچىكىــدىال بهدخهجلىكــكه ئۈگىنىــپ كېتىــپ، ئهركه     
. بۇنداق ئهھۋالدا ئوقۇیالىشى ناتایىن. قالغاچقا ھېچنېمىنى كۆزىگه ئىلمهیدۇ

ھاكاۋۇر خـاراكتېر كىچىـك پېئىللىقنـى تهلهپ قىلىـدىغان بىلىـم ئـېلىش           
“ گاچا بولسىمۇ پۇلى بار سۆزلىسۇن”. ئىشىغا تهبىئىي توسالغۇ بولۇپ قالىدۇ

مانــا . نه شــۇنىڭ ئۈچۈنــدۇردېـگهن تهمــسىلنىڭ بىــزدە بارلىققــا كېلىــشى ئه 
شۇنداق قىلىپ ئاممىغا ۋەكىللىك قىلىدىغان نۇرغـۇن ئورۇنالرغـا بـایالرنى       
ئولتۇرغۇزۇپ قویۇش، بۇ ساۋاتسىز جاناپنىڭ شـاراپىتى بىـلهن خهلقـقه زىیـان            

بۈگۈنكى كۈندە . بولۇشمۇ قىسمىتىمىزدە تهكرارلىنىپ تۇرىدىغان بىر ھالدۇر
ۈنال مۇشۇنداق ئادەملهر دۆلهت ۋە مىللهتنىڭ چهتئهللهردە پۇلى بولغىنى ئۈچ

یــاكى، ! كه قویۇلماقتـا “مهنـسهپ ”تهقـدىرىگه مۇناسـىۋەتلىك تهشــكىالتالردا   
نى قوزغىتىش ئارقىلىق ئۇنىڭدىن بىـر نـېمىگه    “ئاكتىپچانلىقى”ئۇالرنىڭ  

ــكه      ــۇنداق بىمهنىلىكـ ــا شـ ــى مانـ ــارە خهلقنـ ــۇ بىچـ ــى بـ ــشىش تاماسـ ئېرىـ
  !مهجبۇرلىماقتا

، ئـۆز   “پروگراممىـسى ”ھهر بىر ئۇیغۇرنىڭ ئۆز     .  مىسال ئون تۆرتىنچى 
   .ى بولىشى“مىزان”ى، ئۆز “خاسلىق”

ھهر بىر ئۇیغۇر گویا شهرقىي تۈركىستاننى ئـۆزىال ئـازاد قىلىدىغانـدەك           
ــدۇ ۋاھــالهنكى، ۋەتهن دېــگهن گهپ بىــلهن، یوغــان قــۇرۇق  . غۇرۇرلىنىــپ تۇرى

مهن تۈركىیىدە ۋە   . اد بولىدۇ الر بىلهن ئهمهس، پىداكارلىق بىلهن ئاز     “پىالن”
باشقا ئهللهردە بهزى یاش بالىالرغا ئۇچرىشىپ، ئۇالرنىڭ پاراڭلىرىغـا دىقـقهت     

سىیاسـىیغا مۇناسىۋەتـسىز    كۆپچىلىكىگهرچه ئۇالرنىڭ زور   . قىلىپ قالدىم 
سهۋەپلهر بىلهن چهتـئهلگه چىققـان، چهتـئهلگه چىققانـدىن كېـیىن ئانـدىن           

ىنى بىلگهن بولىشىغا قارىماي، ۋەتهننى ئازاد      مىللىي تۇیغۇالرنىڭ نېمىلىك  
ــسىدا   ــش توغرى ــگه   ”قىلى ــا ئى ــۈرۈش پىالنالرغ ــر ی ــى  “ بى ــى مېن ئىكهنلىك

ــۇردى ــاس     . قىزىقت ــۆزىگه خ ــۇ ئ ــر ئــاۋارى ئۇیغۇرم ــمهك، ھهر بى ، “پىــالن”دې
الرغا ئىگه بولغاچقا ھېچكىم بىرسىگه بویسۇنغان ھالدا ئهگىشىپ “پروگرام”
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اراكتېر شـهكىللهنگهنمىكىن؟ یـاكى شـۇنداق    مېڭىشنى خاھلىمایدىغان خـ  
ــر خاســلىقى”خــاراكتېر بولغــاچقىال شــۇنداق   ــدا بولغــانمىكىن،  “ پىكى پهی

ــالىالر  . بىلهلمىــدىم ــاش ب ــدا شــۇ ی ــا ســاۋادى  —ھهر ھال  ئوقۇغــۇچىالر، ھهتت
ــان ئېلىــپ   ــك بولمىغ ــردە   -یېتهرلى ــانالرمۇ پىكى ــاتارالر، ئىشــسىز بالىج  س

ئۇنداق قىلسا بولىدۇ، بۇنداق قىلسا : بىرسىھهر . قا ئىگه ئىكهن“خاسلىق”
مهن كىم؟ . دەپ قاقشاپ ئۆز سهپسهتىسىنى یورغۇلۇتۇپ تۇرىدىكهن... بولىدۇ،

قانچىلىـــك ئـــادەممهن؟ قولۇمـــدىن نـــېمه ئىـــشالر كېلىـــدۇ؟ نـــېمىلهر       
ــمهن؟ ــدىكهن  ... قىالالی ــویالپ كۆرمهی ــى ھــېچ ئ ــۆزىگه  . دېگهنلهرن ــم ئ ھهركى

دىن نـېمه كهلـسه شـۇنىال قىلـسا، ئوشـۇقىغا           شۇنداق سوئال قویـسا ۋە قولىـ      
ئۆزىنى ئۇرۇپ ئارىنى مۇرەككهپلهشتۈرمىسه، بهلكىم ئىشالر بىر ئـاز رەتلىـك           

بولىشى مۇناپىقالرنىڭ ئارىمىزدا   “ ئۆز قارىشى ”ھهركىمنىڭ  ! بوالرمىدىكىن
گۈزەللىـك  ”: مهسـىلهن . بهخۈدۈك قېلىشى ئۈچـۈن یوچـۇق ئېچىـپ بېرىـدۇ       

ــگه   ــلىققا ئى ــشى خاس ــز    “قارى ــشتا ھهممىمى ــسلهرگه بېقى ــدەك شهخ  دېگهن
ئۆزىمىزنىڭ شهخسىي ھىسىیاتىمىز، مۇناسىۋىتىمىزنىڭ قانداقلىقى بویىچه 

بىـر  . بهزىلهرگه یاخشى بىلىنگهن ئادەم یهنه بهزىلهرگه یاقمایـدۇ   . باھا بېرىمىز 
جامائه مۇناپىق دەپ تونۇۋاتقـان بىـرى یهنه بىرىمىـزگه مهلـۇم یېـرى یېقىـپ            

یۇرتدىشىمىز بولغانلىقى یاكى كۆز قارىشىمىزغا قوشۇلىدىغان      قالغانلىقى،  
بـۇ جهھهتـته بىزنىـڭ    . مهیدان تۇتقىنى ئۈچۈن ئوبدان ئادەم بولـۇپ كۆرۈنىـدۇ       

باھاالش مىزانىمىز بهك تۇتامسىز بولۇپ، شۇ كىشىنىڭ بىـز بىـلهن بولغـان     
ــاكى      ــلىقى یـــ ــاپىق، جاسۇســـ ــڭ مۇنـــ ــىۋىتى ئۇنىـــ ــسىي مۇناســـ شهخـــ

ــى ب ــدۇ  ئىنقىالپچىلىقىن ــۇپ قالى ــۆلچهم بول ــشىمىزگه ئ ــلىدە . (هلگىلى ئهس
بېسىم ئىشلىتىپ یاكى ئاشكارە تهشۋىقات ئارقىلىق رەسۋا قىلىپ، ئارىدىن 

چهتئهللهردىمــۇ مۇنــاپىقالر، گۇمــانلىق ) یـوق قىلىــش ئىمكــانى بــار بولغـان  
ھهممه ئادەم گۇمانلىنىدىغان بۇ ئادەم، ئۇنىڭ . ئادەملهر خاتىرىجهم یاشاۋېرىدۇ 

ــدۇلۇدۇ   یۇرتدا ــدىن قوغ ــۇالر تهرىپى ــدان كــۆرۈنگهچكه ئ چــۈنكى . شــلىرىغا ئوب
تهكىتلهپ ئۆتكىنىمىزدەك، یۇرتۋازلىق تۇیغۇلىرىمىز مىللىـي ھىـسىیاتنى      

دىپلومـات پاسـپورتلۇق بىرسـى ئالمۇتىـدا        : بىـر مىـسال   . بېسىپ چۈشـكهن  
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قاڭقىپ، ئاندىن ۋېنگىرىیهگه بېرىپ، ئاندىن تۈركىیه ئهنقهرەدە تۇرۇپ، كېین 
 ھهركىتـى شـۇ قهدەر گۇمـانلىق    -ئۇنىڭ بـارلىق ئىـش   . ئىستانبۇلغا كهلگهن 

بولسىمۇ، بۇ یهردىكى كاتتىالرنىـڭ غۇلجىـدىكى جهمهتىـدىن سـاالم ئېلىـپ         
شـهرقىي تۈركىـستان   ”الر ئـۇنى  “چـوڭ ”كهلگهچكه بۇ یهردىكى بـۇ نوپۇزلـۇق      

  .ئىچىدىكى ئوقۇغۇچىالر یاتاقلىرىغا جایالشتۇرۇپ قویغان“ ۋەقفى
تهرىپىــدىن تــۈزۈپ  ) CIA(رىكــا مهركىزىــي ئاخبــارات ئىدارىــسى   ئامې

شـهھۋانىي  ”چىقىلغان ك گ ب نىـڭ ئىچكـى ئهھـۋاللىرى پـاش قىلىنغـان               
دېگهن كىتاپتا مهلۇم قىلىنىشىچه ئامېرىكىدا ئامېرىكا قوشما      “ جاسۇسلۇق

شىتاتلىرى ئۈچۈن ئالتۇن مېدال قازىنىپ بهرگهن مهشـھۇر سـپورتچىالر، یهنه        
موھىم تۆھپىلهرنى قوشقان جهمىیهتنىڭ چولپانلىرى ئىچىدىمۇ شۇنىڭدەك 

 شـهرەپ،  -بىر دۆلهتكه مىلیونالپ پۇل، شـان  . ك گ ب جاسۇسلىرى بایقالغان    
ھۆرمهت، نوپۇز قازىنىپ بېرىپ، یهنه بىـر دۆلهتنىـڭ تاپـشۇرىقىنى ئورۇنـداپ،           
 ئۇنىڭ ئۈچۈن ئاخبارات بېرىدىغان ئىشالرنىڭ بارلىقىنى بىزنىڭ خهلق ھېچ

بىــزنىڭكىلهر ئــون تىیىنلىــق نهپــتىن تهســىرلىنىپ  . تهســهۋۋۇر قىلمایــدۇ
ــۇ دېــگهن نــى  ”كېتىــپ،  ــادەم ئهمهس، ئ ــداق ئ ــۇ ئۇن ــاق، ئ  نــى ئىــشالرنى -ی
جاسۇســالرنى قارشــى تهرەپــكه ئىــشهنچلىك . دەپ چاپــان یاپىــدۇ“ ... قىلغــان

ــسىدا    ــېمىلهر قىلىنغــانلىقى توغرى ــنهك”قىلىــش ئۈچــۈن ن ــازراق “ ئهی ته ئ
لغان، بىراق، كىتاپ ئوقۇماي قۇالق موللىسى بولۇپ كهتـكهن خهلقـقه         توختا

  !بۇنىڭ ھېچ پایدىسى بولمىدى
قىزغىنلىقىمىز مهزگىـل خـاراكتېرلىق ۋە      . ئون بهشىنچى مىسال  

  .رىیاكارانه
بىر مۇناپىققا، خائىنغا، جاسۇسقا، ئومـۇمهن بىـر دۈشـمهنگه بىـر تـوپ              

دا ئورتاق قارشى تۇرىشى، نهپرەت     كوللىكتىپ مهلۇم ئاالھىدە شارائىت ئاستى    
بىلدۈرىشى، پوپۇزا قىلىـپ كـۈچ كۆرسىتىـشى، ھهتتـا ئۆلتۈرىۋېتىدىغانـدەك            

مۇشۇ قىزغىنلىق ئاپىرىـدە بولغـان زامـان ئۆتـۈپ       . ئهلپازدا بولىشى مۈمكىن  
كهتــسه، بــایىقى قىزغىنلىــق تامــامهن ســوۋۇغان، ھهتتــا پۈتــۈنلهي ئــۆچكهن   

ئاشـكارە ھالـدا یۈرسـىمۇ، بىـر یـاكى      “ ندۈشـمه ”بـۇ چاغـدا ھېلىقـى    . بولىـدۇ 
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ــشقا     ــۇم قىلىـ ــا ھۇجـ ــسىمۇ ئۇنىڭغـ ــۇچراپ قالـ ــدا ئـ ــرنهچچهیلهنگه خالىـ بىـ
. ئىستهكلىك بولماق تۈگۈل بىرنهچچه ئېغىز تىلالپ قویۇشـقىمۇ یارىمایـدۇ         
 -گویا بۇ ئىشالر ئاللىكىملهرنىڭال ۋەزىپىسىدەك، یهنى، ئىنقىالپقـا تهشـۋىق         

چهیلهننىـڭ شهخـسىي ئىـشىدەك مۇئـامىله        نهرغىپ قىلىپ یـۈرگهن بىرنهچ    
 نهپرىتىمىـز   -بىـرى، بىزنىـڭ غهزەپ      : بۇنىڭدا ئىككى نۇقتـا بـار     . قىلىشىدۇ

مهزگىل خاراكتېرىگه ئىكهنلىكى؛ ئىككىنچىسى، كوللىكتىپ ھالـدا جـارى         
ــۇقتىن قېلىـــشى     ــدە مهۋجۇتلـ ــسىیلهر ھالىتىـ ــڭ شهخـ ــان غهزەپنىـ . بولغـ

ئهممـا كېیىنكىـسى   . سا كېـرەك ئالدىنقىسى ھهمـمه مىللهتـكه ئورتـاق بولـ      
كوللىكتىپ ھالدا جارى بولغان قىزغىنلىق . بىزگىال خاس بولىشى مۈمكىن

 قېنىمىزدىن ئورۇن ئالغـان نهپـرەت       -ۋە غهزەپنىڭ سهۋەپلىرى ھهرگىزمۇ قان    
“ رىیاكـارانه ”تـۈپهیلى،  “ سـۈرى ”بىرىمىزنىـڭ  -تۈپهیلى ئهمهس، بهلكـى بىـر    

ــى، ۋەتهن ســۆیمهیدىكهن (شــهكىلدە  ــوقكهن، دەپ  یهن ، دۈشــمهنگه نهپرىتــى ی
دېمهك، ئالـدىنقى یازمىـشلىرىمىزدا     . نامایان بولىشىدۇر ) قالمىسۇن ئۈچۈنال 

، دۈشـمهنگه   سۆیگۈسـى ئوتتۇرىغا قویغىنىمىزدەك، بىزدىكى ۋەتهن، مىللهت      
ىمىزغا “ئاڭسىزلىق”بولغان نهپرەت ئاڭ قاتلىمىمىزدىكىال ئىنكاس بولۇپ، 

تېـز سـوۋۇش مهجهزىمىزنـى ھهمىـشه كۆرۈلـۈپ      بۇ خىـل   . سىڭگهن ئهمهستۇر 
ــۇ ســــوۋۇتۇپ تاشــــالیدۇ      ــدىغان مهغلۇبىیهتلىــــك نهتىــــجه تېخىمــ . تۇرىــ

 ئۆزلىرىئادەملهر دەسلهپكى چاغالردا     كۆپمهغلۇبىیهتتىن كېیىن ناھایىتى    
ئىنقىالپچىالرنى تونىماسلىققا سېلىش، نهپرەتلىك  كۆرسهتكهنقىزغىنلىق 

امـان گېپىنـى قىلىـش قاتـارلىق سـهلبىي      كۆز بىلهن قـاراش، ئارقىـسىدىن ی    
ــا مهغلــۇبىیهتكه شــۇالرال ســهۋەپچىدەك . ئىنكاســالردا بولىــدۇ ــۇ . گوی خهلــق ب

ــا       ــڭ ئۇزاققــ ــى، ئۇنىــ ــنقىالپ ئىكهنلىكىنــ ــۈك ئىــ ــر بۈیــ ــشنىڭ بىــ ئىــ
ــۇپ     ــتىم مهغلـــ ــسىز قېـــ ــى، سانـــ ــوزۇلىدىغانلىقىنى، قىیىنلىقىنـــ ســـ

“ ...نېمىـسىگه قامالشـتۇرالمىغان   ”بولىدىغانلىقىمىزنى چۈشـهنمىگهچكه،    
ــدۇ  ــته دۈشــمهننىڭ   . دېــگهن ھىــسىیاتتا بولى ــیه جهھهت ئهممــا ئۇالرمــۇ نهزەرى

كۈچلۈكلىكىنى، بىزنىڭ ھېچنېمىمىز یوقلىقىنى، غهلىبىنىڭ ئاسان قولغا 
 گۇچال -گاچ ” یۇ، یهنه شۇنداق تۇرۇپ، -كهلمهیدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىدۇ
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ش كهیپىیاتىـدىن خـالىي   دېـگهن مهنىـدە ئـاغرىنى    “ ...ئىشنى پۈتتۈرەلمىـدى  
بۇمۇ مىللهتنىڭ خاملىقى، سهۋرسـىزلىكى، ئـۇزۇن مهزگىللىـك،       . بواللمایدۇ

ھهتتــــا ئهۋالدمــــۇ ـ ئهۋالد داۋامالشــــتۇرىلىدىغان ئىنقىالپالرغــــا روھىــــي      
  .تهییارلىقنىڭ یوقلىقىنى بىلدۈرىدۇ
 نهپرىتىمىزنىڭ مهزگىل خـاراكتېرلىق    -قىزغىنلىقىمىز یاكى غهزەپ  

ــۇرایلى،   بولىــشى یهنه  ــاۋام خهلقــتىن ئاغرىنمــایال ت ــۇمكى، ئ شــۇنىڭدىن مهل
ئىنقىالپچىلىرىمىزدىمۇ خۇددى قارت ئوینىغان بـالىالر قـارت ئاخىرالشـقاندا        
ــدەك، نه خۇالســه، نه     ــۇپ كهتكهن ــپال قوپ ــدە توپىــسىنى قېقى ــاكى زېرىككهن ی

ــساپ-تهجـــرىبه ــاۋاق، نه ھېـ ــاپ  - سـ ــتىن تارقـ ــا كهلمهسـ  كىتـــاپ خىیالىغـ
خۇددى بۇندىن كېیىن ئىككىنچىلهپ بۇنـداق    . لىق بارىكهن كېتىدىغان قى 

ــسىنى   ــدەك، بۇنىـ ــشنى قىلمایدىغانـ ــالغان ”ئىـ ــپ سـ ــپ قىلىـ دەك “ئېزىـ
ــدۇ  ــسىیىدە بولى ــقۇچىالر   . پوزىت ــۇ قاتناش ــارىخىتىكى ئىنقىالپلىرىمىزدىم ت

خۇددى بالىالر ئویۇندىن تارقىغاندەك تارقـاپ كېتىـپ، مهسئۇلىیهتـسىزلىك         
كېیىـنكىلهرگه  . ىختىن خـاتىرە، ئهسـلىمه یېزىلمایـدۇ      بىلهن یـۈرگهچكه، تـار    

ــدۇ  ــلىكى قالدۇرۇلمایــ ــرەت دەرســ ــۇش،  : ئىبــ ــته تۇتــ ــانالرنى ئهســ قهھرىمــ
 ئۇالرنىڭ كېیىكى زامانالردىكى ئهۋالدىغىچه —خىیانهتكارالرنى، مۇناپىقالرنى 

 ئــۇدۇمى مىــراس قىلىــپ قالــدۇرۇلمىغاچقا ھهر قېتىمقــى      —لهنهتــلهش 
ــا ــا خىیانهتكـ ــدۇ،   ئىنقىالپتـ ــېتىپ یهیـ ــى سـ ــدا ئىنقىالپنـ ــاالل ھالـ رالر بىمـ

ــدۇ  ــق چهكمهی ــدىغان، دۈشــمهن     . خىجىللى ــز نهپرەتنــى بىلمهی چــۈنكى بى
قارىشىمىز مۈجىمهل خهلـق بـولغىنىمىز ئۈچـۈن ئـۇالرنى خىجىـل قىلىـپ            

  .ئولتۇرمایمىز
ــرىبه ــر     -تهجــ ــز، یهنه بىــ ــان ئىكهنمىــ ــدە توختالغــ ــاۋاق ھهققىــ  ســ

ــۇ یهردە   ــدىلىكىمىزنىمۇ بــ ــۆتهي  ئاالھىــ ــپ ئــ ــت قىلىــ ــۇمهن، : قهیــ ئومــ
دېگهنـــلهر توپالنغـــان ... “ ســـاۋاق-تهجـــرىبه”، “ئهمهلىیهتنىـــڭ ســـىنىقى”

تۇرمۇش، ھایات قىیانلىرى، . تهقدىردىمۇ ئۇنىڭغا پىسهنت قىلىپ كهتمهیمىز
داۋانلىرى، زىددىیهتلىرى بىۋاسـىته بېـشىمىزغا كېلىـشى، ئـۆز بـۇرنىمىزنى            

بـۇ  . اقلىرى بىـلهن چـاتىقىمىز یـوق   باشقا بىرىنىـڭ سـاۋ    . قانىتىشى كېرەك 
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بىزنىڭ ھهر بىرىمىز، ھهر ئهۋالدىمىزنىڭ ھامان ئىشنى نۆلدىن باشلىـشىغا      
ئــۇ یهردىــن دادىمىــز ”چــۈنكى ھېچقایــسىمىز . ســهۋەپ بولىۋاتقــان ئامىلــدۇر

مېڭىپ بېقىپتىكهن، پۇتى تىقىلىپ كهتكهن ئىكهنمىش، بىز ئهمدى باشقا       
ــن مېڭىــپ ســىناپ    ــر یهردى ــۆرەیلىبى ــپ،  “ ك ــمهي، بىلىمــدانلىق قىلى دې

دېمهكچى “ ئۇالرنىڭ ئېپى یوقىدى، بىز بۇنچىلىك یهردىن ئۆتۈپ كېتىمىز      ”
ــاالكهتكه    بولغانــدەك، خاتــانى تهكــرارالش بىــلهن خــۇددى ئالــدىنقىالردەكال پ

 سـاۋاققا ئىـگه بـولغىچه       -ئۆزىمىزنىـڭ بـۇرنى قانـاپ تهجـرىبه       . قالىدىكهنمىز
ىنالپ قالغاچقا ئۆزىمىز یهنه بىر یولنى سىناپ      ھایاتنىڭ مهنزىلى زاۋالغا یېق   

بىرسـى بىــلهن  . ھهسـرەت بىــلهن كېتىـدىكهنمىز  ... بېقىـشقا ئۈلگـۈرەلمهي،  
بىلله یاشاش، بىلله ئىشلهش جهریانىدا ئۇنىڭ یاخشى ئـادەم ئهمهسـلىكىنى       

ھىس قىلغان، بۇ ھهقته نۇرغـۇن ئهقلىـي خۇالسـىلهر        ) یاكى مۇناپىقلىقىنى (
ــساق،   ــان بولــ ــالرغا  چىقارغــ ــقا سهبداشــ ــۇالرنى باشــ ــۆزلهپبــ ــۇالرنى  ســ ئــ

پهقهت شۇ یاماندىن یـاكى   (ئاگاھالندۇرساق، ئهڭ سهمىمىي دوستلىرىمىزمۇ     
سـۆزىمىزگه  ) مۇناپىقتىن شهخسىیىتى بىۋاسىته زىیان كـۆرمىگهن بولـسىال       

ھهمـمه ئـادەمنى    ”: ھهتتا مهسخىرىلىك پوزىتـسىیه بىـلهن     . ئىشهنمهیدىكهن
كهڭ قورساق، ” دەپ “ ى، سهل كهڭ قورساقراق بوالیلىیامانغا چىقىرىۋەتمهیل

لىقنى ئىپادىلهیدۇ؛ ۋاھالهنكى، ئۇنىڭ شهخسىیىتى ھېلىقى ئادەم “ئالىجاناپ
قېرىندىـشىمىز دەرھـال   “ كهڭ قورسـاق ”تهرىپىدىن زىیان كۆرگهن ھامان بۇ   

دەپ “  ... ئۇ پهقهتال ناچار ئادەمال ئهمهس، نهق جاسۇسكهن ئهمهسمۇ”: ئۆزگۈرۈپ
بىزنىـڭ   كـۆرە بـۇ خۇسۇسـىیىتىمىزگه     .  قهدەم ئۇزاققا سـهكرەپ چۈشـىدۇ      بىر

نىڭمـۇ ھېچنـېمىگه پایدىـسى یـوقلىقى     “ سـاۋاق یهكۈنلىـشىمىز    -تهجرىبه”
  . بىلىنىدۇ

ئادەت بویىچه بىزمۇ ئازادلىقىمىزنىڭ ئۈمىدىنى . ئون ئالتىنچى مىسال
مىزنى یېتىشكهن بىر گورۇھ ئادەملىرىمىزنىڭ بولىشىغا، بهختسىزلىكلىرى    

ــاغالیمىز     ــلىقىغا ب ــڭ بولماس ــورۇھ ئادەملىرىمىزنى ــر گ ــۇنداق بى ــسا ش . بول
  :مېنىڭچه بۇنىڭدىمۇ یهنه مهسىله بار

ــڭ   ــشىدىغان ئادەملىرىمىزنىـ ــۆپى یېتىـ ــدە   كـ ــاي مهكتهپلىرىـ خىتـ
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یېتىشىدىغان، ئاز بىر قىسمى چهتئهللهردە یېتىشىدىغان، ھېچ بىرى ئۇیغۇر     
یـاكى تهرەپـسىز مهیدانـدا     ) ئۆزىمىزدە یـوق  بۇنداق مهكتهپلهر   (مهكتهپلىرىدە  

تۇرۇپ ئۇیغۇرالرنى یېتىشتۈرۈش مۇددىئاسى بىـلهن یهربىـیىلهپ بېرىـدىغان          
دۆلهتنىڭ مهكتهپلىرىدە یېتىشمهیدىغان بولغاچقـا، خىتـاي مهكتهپلىـرى ۋە     

ــدىكهن “یېتىــشكهن”چهتئهلــدە  ! لهرگىمــۇ ئۈمىــد بــاغالپ كېتىــشكه بولمای
ــشكهنلهر نهد  ــۇ یېتى ــۈنكى، ب ــۇپ    چ ــك بول ــۇ یهرلى ــاراپ ش ــشكىنىگه ق ە یېتى

كۆرۈنۈشكه  تىرىشىدىغان، مىللىي كىملىكىدىن تېنىش كویىدا یۈرىدىغان 
بولغاچقــــا ئــــۇالردا مىللهتنــــى قۇتقۇزىــــۋېلىش ھهققىــــدىكى ھىــــسىیات  

 پىـالن بىـلهن مـۇھهممهد ئىمىـن      -ئىلگىرى خۇددى شـۇ ئـوي     . بولمایدىكهن
وقۇشقا چىقارغان ئىكهن، شۇالر قېنـى؟  بۇغرا بىر تۈركۈم یاشالرنى چهتئهلگه ئ    

ئۇالر نېمىلهر قىلدى؟ ئۇندىن كېیىنكىلهرچۇ؟ ئوقۇش پۈتتۈرگهندىن كېیىن 
ئهۋەتىلگهندىكى مۇددىئاغا ئۇیغۇن بىرەر ئىش قىلدىمۇ؟ یاكى پهقهت ئۆزىنىڭ 
جېنىنى بېقىش بىلهنال بولۇپ، قورساق كویىدا یۈرۈپ ئالهمدىن ئۆتۈشتىمۇ؟ 

ــسى  ــڭ ھهممى ــوق   بۇالرنى ــورۇن ی ــا ئ ــارتۇق ئىزاھاتق ــدا، ئ ــدە !  مهیدان چهتئهل
“ كاتتا” ئۇیغۇر بالىلىرى ناھایىتى قىسقا مۇددەتته شۇنداق “ تهربىیىلهنگهن”

ى ئالـدى بىـلهن ئۇیغـۇر تىلىنـى         “كـاتتىلىق ”ھالغا كېلىـدۇكى، ئۇالرنىـڭ      
ــدۇ  ــشىپ   . ئۇنتۇشــتا ئىپادىلىنى ــدە ئولتۇراقلى كــۈلكىلىكى شــۇكى، چهتئهل

ــاكى   ــان ی ــۇپ،     قالغ ــۇرچىنى ئۇنت ــزال ئۇیغ ــۇرالر تې ــان بهزى ئۇیغ ــۇرۇپ قالغ ت
: مهسىلهن(قا ئایالنغىنى بىلهن، خىتایچىنى ئۇنۇتمایدۇ “چهتئهللىك جاناپ”

 سـۆزلهپ تۈركىیىدە بهزىلهر یېڭـى چىققـان ئۇیغۇرالرالرغـا تـۈرك لهھجىـسىدە             
ئهممــا . دېــگهن①“ئۇیگۇرجــائى ئۇنۇتمىــشىز”: تۇرىۋالغــان، ئىپتىخــار بىــلهن

نه خىتـاي ئۇنىڭـدىن گهپ   ! كهتـكهن  سۆزلهپچرىغان بىر خىتایغا خىتایچه  ئۇ
خىتایـدا   )! سورىغان بولـسا، نه ئۇنىـڭ خىتایغـا ئىھتىیـاجى چۈشـكهن بولـسا             

جایالردا  كۆپرەكخىزمهت قىلغانالر یاكى ۋەتهننىڭ ئۆزىدە بولسىمۇ، خىتایالر 
رچىنى ئۇنتــۇپ، یاشـایدىغانالر چهتــئهلگه چىققـان ئۇیغــۇرالردەك تېـزال ئۇیغــۇ   

                                            
  .ئا— )تۈركچه (—ئۇیغۇرچىنى ئۇنتۇپ كهتتۇق   ①
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ھهتتا خىتایچىنى قامالشتۇرالماي، كۈلكىلىـك بىـر شـهكىلدە سـۆزلهیدىغان        
ــشىدۇ   ــایچه ســۆزلهیدىغان بولىۋېلى ــۇر ! بولۇشــىغىمۇ قارىماســتىن خىت ئۇیغ

تىلىنى ئۇنۇتقان بۇ بىلىمدانالرنىڭ ئۇیغۇرالرغا قانداق خىزمهت قىلىـشىغا         
دىغان ئىچكـى كــۈچ،  چـۈنكى، خىــزمهت قىلىـشقا ئۈندەیــ  . ئهقلىـم یهتمهیــدۇ 

ــدۇ، دەپ     ئوتلــۇق تۇیغۇالرنىــڭ یېرىمــى تىلنــى ساقالشــقا رىغــبهت بېرەلهی
  .قارایمهن

ئۇ شۇ . بىر یهھۇدىینى ئون ئىككى یېشىدا بۇخاراغا ئهۋەتىشكهن ئىكهن
. یهردە ئىــسالم دىنىــدا یېتىــشىپ، شــۇ یهردە یوقــۇرى دىنىــي ۋەزىــپه ئۆتهپتــۇ  

ــابۇت قىلىـــش ئ ۈچـــۈن ناھـــایىتى ئۈنۈملـــۈك مۇســـۇلمانالرنى ئىچىـــدىن نـ
ــۇ ــۆزىمىز  ... خىزمهتلهرنـــى بېجىرىپتـ ــۇنىڭغا كـ ــا ھهممىمىزنىـــڭ شـ ئهممـ
ــڭ  ــدۇكى، ئۇیغۇرنىـ ــلىق، 22یېتىـ ــا 32 یاشـ ــلىق، ھهتتـ ــلىق 42 یاشـ  یاشـ

بالىــسىنى بىــر یهرگه ئهۋەتــسه شــۇ یهرنىــڭ ئهھلىــدىن بولــۇپ كېتىــپ،        
ىدىن نومـۇس  ۋەزىپىسىنى ئۇنتۇیدۇ، قهستهن قىلمایدۇ ۋە ئۆزىدىكى شۇ ۋەزىپ 

دۈشمهن بىـلهن ئارىلىـشىپ، تىلىنـى ئۈگىنىـپ، ھهتتـا       . قىلىدىغان بولىدۇ 
ئۆزىنىڭ كىملىكىنى دۈشمىنىگه  ئۇنتۇلدۇرۇپ، ئاخىرىـدا دۈشـمهنگه چـوڭ      

.  بىزگه مۇۋاپىق كهلمهیدىغاندەك قىلىدۇ—بىر زەرەر ئۇرۇش بىلهن تامامالش 
دۆلهتنىـڭ تىلىـدا ئىجـاد    ئۆزى تۇرۇشلۇق   : بۇ یهھۇدىیالرغا توغرا كېلىدىكهن   

بـۇ  ... (قىلغان، ئهۋالدمۇ ـ ئهۋالد یاشىغان، ئهمما یهھۇدىیلىكىنى یوقاتمىغـان  
لىرىمىزدىن بىرىنىڭ ئېنگىلىزچه “ئالىم”قۇرالرنى یېزىۋاتقىنىمدا بىزنىڭ 

دەپ تهنبىـھ بهرگىنـى، ھهتتـا       “ ...بولمـاقچىمۇ؟  كـاپىر ”ئۈگىنىۋاتقان بىرىگه   
ــۆپچىلىككه ــاپىقل  ك ــۇنى مۇن ــى   ئ ــۋىرلهپ بهرگىن ــار دەپ تهس ــاالمىتى ب ىق ئ

ــاچچىق یۇتتــۇم  ــا  ! ئېــسىمگه كېلىــپ، ئهلهم ۋە ئ ــۇ مىللهتنىــڭ ھــالى مان ب
تىل ئۈگىنىش بىلهن ئۆز تىلىنى ساقالشنىڭ مۇناسىۋىتىنى    !). شۇنچىلىك

توغرا بىر تهرەپ قىاللماي، یا تىل ئۈگهنـدۇق دەپ مىللىـي تىلىمىـزدىن ۋاز             
ى ھېلىقىـدەك تهتــۈر چۈشـىنىپ، ســاراڭلىق   كېچىمىـز؛ یــا تىـل ئۈگىنىــشن  

  ! قىلىمىز
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ئهنگىلىیه مېلىغا قارشـى تۇرۇشـنى چـاقىرىق قىلىـپ، ئـۆزى       ①گهندى
بىزنىـــڭ بۇنىڭغـــا . باشـــالمچىلىق بىـــلهن بـــوز توقـــۇپ كىـــیگهن ئىـــكهن

ئىمكــانىمىزمۇ یــوق ھهم خىتایغــا بىزنىــڭ خېرىــدارلىقىمىز چــوڭ تهســىر   
تاجاۋۇزىغـا قارشـى ئویغـاق بولـۇپ،        بىـز خىتایالرنىـڭ تىـل       . كۆرسىتهلمهیدۇ

قا ئوخـشاپ  “گهندىچه قارشىلىق”ئىمكان بار خىتاي تىلى ئىشلهتمىسهكمۇ      
ئهممـــا بىـــر ئىـــشقا ھهیـــرانمهن، چهتـــئهللهردە ئۆزئـــارا خىتـــایچه . كېتهتتــى 

ــشكه  ــیهتسۆزلىشى ــېمه؟ مهن تۈركىیىــدە     زۆرۈرى ــۇرىیهت ن  —نــېمه؟ مهجب
ــقان مهدر   ــدى جایالش ــستان فون ــهرقىي تۈركى ــرنهچچه   ش ــسىدا بى ــس ھویلى ى

ئوقۇغۇچىنىڭ خىتایچه سۆزلىشىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ قالدىم، بهلكىـم ئـۇالر       
ئهممــا بــۇ زاغــرا ! كۆرســهتمهكچىدۇئۇقۇمۇشــلۇق  ئــۆزلىرىنىبۇنىــڭ بىــلهن 

  !تۇر“مازلىق”تىلىمىزدا دائىم دېیىلىدىغان 
ــسال  ــى مى ــون یهتتىنچ ــۆزىمىزنى   . ئ ــۆۋەن، ئ ــز ت ــیهت ئېڭىمى مهخپى

 ھېرىــــسمهنلىكى جانغــــا تاقىلىــــدىغان ســــىرلىرىمىزنىمۇ كۆرســــىتىش
  . یوشۇرالماس قىلىپ قویغان

مېنىڭ بىر دوستۇم سهپهردىن قایتىپ كېلىپ ماڭا گویا مۇقهددەس بىر 
: سىردىن ئۇچۇر بېرىۋاتقاندەك قىیـاپهتته شـۇنداق شـىۋىرلىغىنى ئېـسىمدە          

. ۇپ قالـدىم  بهش تالىپ باال بىلهن سـهپهرداش بولـ        -مهن كېتىۋاتقىچه تۆرت  ”
ئۇالر بارىندىكى ئىشقا چېتىشلىقى بار بالىالر ئىكهن، شۇڭا ھهر یهردە ئۇالرنى        

ھهر قایـسى  . ئاختۇرۇپ تۇتقۇن قىلىۋاتقاچقا شىمالغا قاراپ قېچىۋېتىپتىكهن   
شـۇڭا ئـۇالر لـۈكچهكلهردەك كېیىنىۋاپتـۇ،        . شهھهرلهرگه تارقـاپ كېتىۋېتىپتـۇ    

. رقىدىن لۈكچهكلىك چىقىپ تۇرىدۇقارىساڭ تۇ.  سهرەڭ -چاچلىرىمۇ ھهرەڭ 
ئۇنىڭ ئۈستىگه تالىپلىقى . نىقاپالپتۇ ئۆزلىرىنىشۇنداق ئۇستىلىق بىلهن 

ھهققىدە كىشىلهرنى گۇمانغا سالماسلىق ئۈچـۈن بوتۇلكىغـا قاچىلىۋالغـان        
. سۇنى خۇددى ھاراق یاكى پىۋا ئىچىۋاتقانغا تهقلىد قىلىپ ئىچىـپ ماڭـدى            

... لهرگه ئوخشىتىپ، شۇنداق قامالشـتۇردىكى، سۆز ـ ھهرىكهتلىرىنىمۇ مهست 

                                            
  . ئا— ھىندىستان مۇستهقىللىق ھهركىتىنىڭ داھىسى —گهندى   ①
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یـول توسـۇپ تهكـشۈرىۋاتقان سـاقچىالرنىڭ خىیالىغـا      . سۆیىنىپ كېتىـسهن  
ــایىنلىق ئۇیغــۇر بولغاچقــا  كــۆپچىلىكىئاپتوۋۇزدىكىلهرنىــڭ . كهلمىــدى، ت

ئۇالر شه ـ شهدە بىردىن چۈشۈپ . ھهممهیلهن ئۇالرغا ھىسىداشلىق قىلىشتى
  “...قالدى

ــ ــۇنىڭغا دىقـ ــاپالپ    شـ ــۆزىنى نىقـ ــۇالر ئـ ــى، ئـ قهت قىلىـــش كېرەككـ
كېتىۋاتقانالر ئىكهنۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ كىملىكىنى سهپهرداشـلىرى ئاساسـهن         

ھهتتا ئۇالرنىـڭ ئىچىـۋاتقىنى ھـاراق ئهمهس، سـۇ ئىكهنلىكىنىمـۇ            . بىلىپتۇ
بۇنىڭدا . بىلىپتۇ ۋە ئۇالرنىڭ ئۇستىلىقىغا ئاپىرىن ئېیتىشىپتۇ   كۆپچىلىك

بىـرى، خـاملىقىمىز تـۈپهیلى ئىنقىالپچـى یاشـالر       :  نۇقتا بار  مۇنداق ئىككى 
ئۇستىلىقى بىلهن سهپهرداشلىرىنى تهسىرلهندۈرۈشكه قىزىقىپ  ئۆزلىرىنىڭ

كېتىپ، مهخپىیهت پىرىنسىپىنى ئهسلىرىدىن چىقىرىپ قویغان، بۇنىڭـدا     
 مهنلىك بىلىنىپ تۇرىدۇ؛ ئىككىنچىسى، ھهۋەس قىلغۇچىالرمۇ ئۇیغۇر -مهن

ۋاي ئهخمهقـلهر، مانـا   ”: قىلغان، ھېچكىمنىڭ خىیالىغـا  “ ھهۋەس”قا  بولغاچ
ــۇ     ــسهن؟ ب ــان قېلىشى ــانغىچه ئام ــدۈرگىلى تۇرۇشــساڭ، قاچ شــۇنداق بىلىن

دېـیىش  “ !ھالىڭالردىن قارىغاندا قولۇڭالردىن چوڭ ئىش كېلىـشى ناتـایىن        
  .كهلمىگهن

ــسال  ــهككىزىنچى مى ــون س ــۆزگه   . ئ ــداق س ــداق ئىــش، ھهرقان ھهرقان
 كۆز بىلهن قاراش، شۇنداق ئـۆلچهش، شـۇنداق باھـاالش، شـۇنداق        “مىللىي”

  .مهنا بېرىشنى بىلمهیمىز
بــۇ تـــۈپهیلى نۇرغـــۇن پایدىلىنىــشقا تېگىـــشلىك یوچـــۇقالر ھىـــس    

قىلىنمایدۇ؛ دۈشمهننىڭ جىنـایىتى ھېـساپلىنىدىغان نۇرغـۇن قىلمىـشالر          
ىقاتتا نهزەردىن سـاقىت بولـۇپ قالىـدۇ؛ ئـازادلىق ئىـشلىرىمىز ئۈچـۈن تهشـۋ           

ــاكىتالر ئۇنتۇلىــدۇ    ــدىغان نۇرغــۇن پ ــز پهقهت گهپــتىن . پایدىلىنى  گهپ -بى
ــدا    ــپ قالغانـ ــوغرا كېلىـ ــا تـ ــپ تېمىغـ ــادەم  ”چىقىـ ــوش ئـ ــڭ بـ ئۆزىمىزنىـ

نى ئىسپاتالش ئۈچۈنال شۇ مهۋزۇدا پـاراڭ ئېتىـپ قـویغىنىمىز           “ئهمهسلىكى
چۈن بىلهن، نېمه دۈشمهن جىنایىتىگه دائىر پاكىت بولىدۇ؟ نېمه مىللهت ئۈ

دېگهن شهكىلدە ھۇشیار، سـهزگۈر ھـالهتته   ... كېرەكلىك مهنپهئهتلىك نهرسه، 
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كونا ئىنقىالپچىالرنىڭ نۇرغـۇنىنى خىتـایالر قـاتتىق        : مهسىلهن. ئهمهسمىز
 قىـستاقالر بىـلهن ئۆلتۈرىۋەتكهنـدىن كېـیىن بـاال ـ چاقىلىرىـدىن        -قىـیىن 

دېـگهن  “ ...ز یـوق   دەسـتۇرىمى  -دادام ئۆز ئهجىلـى بىـلهن ئۆلـدى، باشـقا داۋا          ”
ــان   ــخهت ئالغ ــۇنالردا تىل ــا    . مهزم ــۆججهت بهرگهن، ئهمم ــۇالر ھ ــسۇسكى، ئ ئهپ

جهسهتنى سۈرەتكه تـارتىۋېلىش، شـاھىتالر گۇۋاھلىقىـدىن ئۆتكـۈزۈش یـاكى            
. باشقا ئۇسۇلالر ئارقىلىق جىنایى پاكتنى ساقالپ قویۇش یادىغـا یهتمىـگهن          

ــانى ۋە ئېچ    ــۈرۈلگهنلهر سـ ــوۋۇدا ئۆلتـ ــنادا، كوسـ ــته  بوسـ ــشلىقى جهھهتـ ىنىـ
تۆۋەن بولسىمۇ، ئۇالر ئویغانغان، پىشقان مىللهت بولغاچقا  كۆپبىزدىكىدىن 

بۇنداق پـاكىتالرنى توپالشـقا، دۇنیاغـا ئاڭلىتىـشقا سـهل قارىمىغـانلىقتىن             
بـــۇ جهھهتتىكـــى . كۆرســـهتتىئۇالرنىـــڭ پائـــالىیىتىنى ئاالھىـــدە جـــانلىق 

ــرا    ــتىم ئىــ ــر قېــ ــا یهنه بىــ ــسۇسلۇق كهیپىیاتىغــ ــڭ ئهپــ ق تۈركلىرىنىــ
كۆرگهزمىگه نۇرغۇن فوتو سۈرەت قویۇلغان . كۆرگهزمىسىنى كۆرگهندە كهلدىم

بولۇپ، ئۆلتۈرلگهنلهرنىـڭ قانـداق ۋەھـشىیانه ئۇسـۇلدا ئۆلتـۈرۈلگهنلىكىنى           
بىـز بـۇ ئىـشقا ئـۇ قهدەر ئهھمىیهتـسىز قــارىغىنىمىز      . جـانلىق ئىپـادىلهیتى  

 یېرىۋالغـان خىتـایالرنىمۇ،     بىلهن، خىتایالر ئۆزى یىقىلىپ چۈشۈپ بېشىنى     
قىیناپ ئۆلتۈرگهن ئۇیغۇرالرنىمۇ سۈرەتكه تارتىۋېلىپ، خهلقئارا  ئۆزلىرىھهتتا 

سۈپىتىدە پایدىلىنىپ، “ دەلىل”جامائهت پىكرىنى ئالداش ئۈچۈن تهشۋىقاتتا 
دەپ بىزنى سهت “ ئۇیغۇر تېرورىستلىرى مانا شۇنداق ۋەھشىلىكنى قىلدى”

ــهتمهكته ــالرچه . كۆرســـ ــى   مىڭـــ ــڭ چهتئهللهردىكـــ ــسۇسكى، بىزنىـــ ئهپـــ
ــدىكى تهشــۋىقاتالرغا جــاۋاپ    ــۆھمهت خاراكتېرى ــداق ت تهشــكىالتلىرىمىز بۇن

ــشكىمۇ  ــمهي ”بېرى ــولى تهگ ــمهكته“ چ ــۇئارى   ! یۈرۈش ــڭ ش ــسا ئۇالرنى بولمى
ئۇنـداق بولغانـدىكىن تهشـۋىقاتنى    ! “تېنچلىق یولى بىـلهن ھهل قىلىـش     ”

ــوالتتى   ــسا ب ــۈزۈكرەك قىل ــسىمۇ ت ــۇالر پ. بول ــلهن  ئ ــان خهۋەرلهر بى هقهت یالغ
ئۇیغۇرنىـڭ ئىـشىنى    . ئۇیغۇرالرنى ئالداشـنى تهشـۋىقات دەپ قارىـسا كېـرەك         

توختالـدۇق،   كـۆپ ئۇیغۇرغا دەپ بېرىشنىڭ ئهھمىیهتـسىزلىكى توغرىـسىدا      
ــى      ــقا مىللهتلهرن ــسه پهقهت باش ــدۇ، دېیىل ــش قىلىنى ــئهللهردە ئى ئهگهر چهت

ــاراكتېرلىق   ــۆھمهت خـ ــان ۋە تـ ــڭ یالغـ ــشىنىپ  خىتاینىـ ــۋىقاتىغا ئىـ  تهشـ
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. كېتىشتىن توسۇپ قېلىشتىن ئىبارەت قارشى تهشۋىقاتنىال قىلىشقا بولىدۇ
نىـڭ ئهڭ مـوھىم بىـر    “ئىـنقىالپ ”شۇنداقال بۇ چهتـئهللهردە قىلىنىـدىغان     

  . مهزمۇنى ئىدى
پادا باققاندا دوست ئىدۇق، یاڭاق چاققاندا      ”. ئون توققۇزىنچى مىسال  

ــدەك، ســهل“ ئایرىلــدۇق ــورنىمىز یاخشىالنــسىال مىللهتنىــڭ  -دېگهن  پهل ئ
  . قىسمىتىنى ئۇنتۇیمىز

 —یاخشى تاماق ئالدىغا كهلگهندە ئهڭ یاخشى كۆرىدىغان كىشىلىرى 
 ئانىسى، بـالىلىرى یادىغـا یهتكهنـدەك، شـهرەپ سهھنىـسىگه چىققانـدا            -ئاتا  

دۇنیانىڭ دىققهت ـ نهزىرىدىن چهتته قېلىۋاتقان مىللىتىنى یادىغا ئېلىـپ،   
ىللهت ھهققىدە ئىككى ئېغىز گهپ قىلىـش بىزنىـڭ نامـدارالرنىڭ یادىغـا       م

ــدۇ ــىلهن. یهتمهی ــان   : مهس ــشىچىمىز بولغ ــر ناخ ــگهن بى ــۇس دې ــبهر یۇن . دىل
فىنالدىیىدە ئۆتكۈزۈلگهن بىـر قېتىملىـق یوقـۇرى ئـاۋازلىق، دولقۇنـسىمان         

ىـي  ئهمما ئۇنىڭدا ھـېچ مىلل . ناخشا فېستىۋالىدا دۇنیاۋىي شۆھرەت قازانغان   
 شهرىپىگه ھېرىس جامائهت ئالدىدا مىللهت، ۋەتهن -تۇیغۇ بولمىغاچقا بۇ شان

ئهكـسىچه خىتـاي بىـلهن    ! ھهققىدە ئىككى ئېغىز گهپ قىلىشقا یارىمىغـان    
كېیىنكـــى چـــاغالردا   ! تـــوي قىلىـــپ، مىللهتـــكه ئاھـــانهت كهلتـــۈرگهن    

ــستانلىقالر بىــر       ــهرقىي تۈركى ــۇ خوتــۇننى ش ــكهن ب ــسىیىگه یهرلهش شىۋىت
 ئىككـــى ناخـــشا ئوقـــۇپ -لىـــشقا چاقىرغـــان ئىـــكهن، كېلىـــپ بىـــر یىغى

بېرىپتىمىش، ئهمما بىرنهچچه ئېغىز گهپ قىلىش تهكلىۋىگه قارىتا غهلىـته          
مېنى ئۇنداق ! یاق! یاق”: بىر خىل چۆچۈش، ئهندىكىش ئارىالش كهیپىیاتتا

سىیاســىي ! ئۇنــداق یىغىنلىرىڭالرغىمــۇ چاقىرمــاڭالر ! ئىــشقا زورلىمــاڭالر
ــوقبىــلهن  ــدەك گهپلهرنــى قىلىپــپ، دەرھــال یىغىــن   “ !...ئىــشىم ی دېگهن

ئـون مىـڭ كىلـومېتىرالپ یىراقتىكـى خىتایـدىن      ! مهیدانىـدىن ئـایرىلىپتۇ  
ــۈز    ــڭ ی ــا ئۇنى ــاي بولغاچق ــتازى خىت ــدۇ؟ ئۇس ــسىنى -قورقۇۋاتامدىغان  خاتىرى

  ... ؟ھۆكۈمراندۇقىلىۋاتامدىغاندۇ؟ ئۇنىڭ یۈرىكىدە قانداق بىر تۇیغۇ 
ئـۇ  . سـۇ ئـۈزۈش چىمپیـونىمىز بولغىنىـدىن سـۆز ئېتىـشىدۇ      یهنه بىـر  

ــۈركىیه پۇخراســى بولغــانمىش   ــیىن ت ــساننىڭ   . كې ــر ئىن ــداق بى ــا ئۇن ئهمم
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ــاڭ    ــدىكىن ت ــانچه ئۇیغــۇر بىلى ــدىن باشــقا ق ــۇ شــۇ  !مهۋجــۇدلىقىنى ئۆزى ؟ ئ
چىمپیونلـۇقىنى بىــرنهچچه زامـان ساقلىــسا، ئهلـۋەتته كهســپته داۋام ئهتــسه،    

دىلىنىپ، شۇ سهھنىدە بىر ئېغىز گهپ قىلىپ قویسا،         شهرىپىدىن پای  -شان
داھىلىرىمىزنىـڭ یىلــالپ ئاچقــان قۇرۇلتایلىرىـدىن تهســىرى كۈچلــۈكرەك   

ئهمما بـۇ قېرىندىـشىمىز بـارلىق باشـقا قېرىنداشـالردەك تىجـارەت             ! بوالتتى
باشـقا مىللهتـلهر    ! ىمىزغا چۈشىۋالغانىكهنمىش “چاپانچىلىق”دەۋېلىۋاتقان  

ئۇنچىلىك یۈكسىلىپ قالسا پېشىنى ھهرگىز قویۇپ بهرمهیدۇ، بىرەر كهسپته 
ئهمما بىز كۆتۈرمىكهشلىك تىجارىتى بىلهن سایاق یۈرۈشكه تېخىمۇ ھېرىس 

كاشـكى  ! بولغىنىمىزدىن بىرەر سېپى بار، ئېتىمۇ بار كهسپكه قىزىقمایمىز      
قىلىۋاتقىنىمىز ھهقىقهتهنمۇ بۈگۈنكى دۇنیادا تىجارەت دېیىشكه بولغىـدەك       

  ! ۈزۈك تىجارەت بولسات
بهك باغلىنىــشى بولمىــسىمۇ گهپــكه گهپ كهلگهنــدە قوشــۇپ قویــسام 
زېیىنــى بولمــاس، ھهممىــگه ئوخــشاش ئىمكــانىیهت بېرىــدىغان تۈركىیىــدە  

ــدا    ــۆزلىرىگهقازاقالرنىــڭ شــىركهتلىرى، فــابرىكىلىرى، ئهڭ بولمىغان تهۋە  ئ
 -هلگهن بولسىمۇ چوڭھهتتا قىرغىزالر كېیىنكى زاماندا ك( بىنالىرى بارىكهن

چــوڭ شــىركهتلهرنى قــۇرۇپ، پۈتــۈن مهملىــكهت مىقیاســىدا ســېتىلىدىغان  
دۆلهت مهمۇرلىرى، بىلىم ئادەملىرى، ). مهھسۇالتالرنى ئىشلهپچىقىرىۋېتىپتۇ

قىلىـدىغان چاپـانچىالر   “ تىجـارەت ”یـۈگرەپ یـۈرۈپ     . مۇتىخهسىسلهر بارىكهن 
! ۇچۇلۇنـۇپ تۈگىـشىپ كېتىـسهن   مانا بۇالرنى ئویلىغاندا پ  . ئاساسهن یوقكهن 

ــهرقىي      ــۇر، شــ ــلۇق ئۇیغــ ــر ئۇقۇمۇشــ ــرەك؟ ھهر بىــ ــش كېــ ــېمه قىلىــ نــ
  !تۈركىستانلىقمهن دەیدىغان ئۇیغۇر سالماق ئویلىمىقى الزىم

 كۆرۈپبۇ جهھهتته بىز ئۆزىمىزنى باشقا مىللهتلهر بىلهن سېلىشتۇرۇپ 
  : بېقىش ئۈچۈن بىر نهچچه مىسال كهلتۈرەیلى

الرنىڭ كۆچىشىگه توسالغۇ پهیـدا قىلىـش ئۈچـۈن    رۇسىیهدىن یهھۇدىی 
 مىڭ دولالر تهربىیىلهش ھهققى تاپـشۇرۇشنى       13 — 10 ھۆكۈمىتىسوۋېت  

ــقاندا      ــشىگه پۇتالش ــسرائىلىیهگه كۆچى ــڭ ئى ــپ، یهھۇدىیالرنى ــهرت قىلى ش
 ھۆكــۈمهتلىرىگهدېموكراتىــك دۆلهتلهردىكــى نامــدار یهھــۇدىیالر شــۇ دۆلهت   
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ىپـاقىنى ئهیىپلىتىـپ، بـۇ بهلگىلىمىنـى        بېسىم ئىشلىتىپ، سوۋېت ئىتت   
بىزنىـڭ ھـازىر چهتـئهللهردە ئوقۇۋاتقـان، ئوقـۇپ بولغـانالردىن           . قالدۇرغۇزغان

كهلگۈسىدە شۇنداق نامدارالر بولغان تهقدىردە شهرقىي تۈركىستان ۋە خهلقى      
  توغرىسىدا بىرەر ئىش یا تهلهپته بولىشىغا ئىشىنىشكه بوالرمۇ؟

ه كىیــورى خانىمنىــڭ نــامى چىققــان ۋاقتتــا یهنه پولــشا ئــالىمى مــارىی
ــى  ــارەتتىكى ۋەتىنىنـ ــاكتىپلىق    ①ئاسـ ــان رادىیئـ ــۆزى بایقىغـ ــاي، ئـ ئۇنۇتمـ

بۇ ( ئېلمېنتقا مىللىتىنىڭ نامىنى بېرىشىنىمۇ ئهسلىتىپ ئۆتۈشكه بولىدۇ
  ).ھهقته تهپسىلىرەك یهنه توختۇلىمىز

بىزنىــــڭ خهلقىمىــــز مۇســــتهملىكىچى . یىگىرمىنچــــى مىــــسال
ھهقىقىي دۈشمهن ئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭ ھهممه ئورگىنى بىـز         ھۆكۈمهتنىڭ

ئۈچـــۈن ئـــادالهتچى ئهمهســـلىكىنى، ھهمـــمه خـــادىمى ئوخـــشاشال جـــالالت  
   .ئىكهنلىكىنى رەسمىي تونۇغىنى یوق

ــادەملىرىمىزمۇ   ــلۇق ئـ ــسه ”خېلـــى ئۇقۇمۇشـ ــۈن چۈشـ ــشىغا كـ “ بېـ
تۇلـداپ  ھهمىشه نارازىلىق بىلهن كو   . دەردىنى ئېیتىش مهیدانىدا   ھۆكۈمهتكه

بۇنىڭدىن ئۇالر . ھال ئېیتىش پوزىتسىیىسىدە ھۆكۈمهتكهتۇرىدىغانالرمۇ یهنه 
ئهمهس، قانداقتۇر باشقا بىرى، ھۆكۈمهت بولسا  ھۆكۈمهتباالقازانىڭ مهنبهسى 

ــسىمۇ،     ــداق تونۇمى ــدا بۇن ــدىغانلىقىنى، ئېڭى ــالىس، دەپ تونۇی ــدا خ ئوتتۇرى
. ى ھىس قىلىش تهس ئهمهسئاڭسىزلىقىدا شۇنداق ئادەتلىنىپ قالغانلىقىن

ئىكهنلىكـى، تاجاۋۇزچىالرنىـڭ     ھۆكۈمىتىتاجاۋۇزچىالرنىڭ   ھۆكۈمهتنىڭبۇ  
مهنپهئهتىنى قوغداشنى ئاساس قىلىدىغانلىقىنى چۈشىنىشنىڭ یېتهرلىك     

 ھۆكۈمهتكهبولماسلىقىدىن ھهتتا خىتایالر بىلهن بولغان ماجراالردىمۇ بۇنى        
، ئــۇ خـالىس، ھهر ئىككــى تهرەپـكه یــان   ئهرز قىلىـدىغان، گویـا ئــۇ ئادالهتلىـك   

باسمایدىغاندەك بالىالرچه قاراشنىڭ بارلىقىنى ھهر دوقمۇشـتا چېلىقتـۇرۇپ      
ھېچقانداق بىر ئاسارەتتىكى خهلق بىزنىڭ خهلقىمىزدەك دۈشمهن ! تۇرىمىز

ــوڭى”ھـــاكىمىیهتنى داۋالىرىنىـــڭ قازىـــسى، دەردىنـــى تىڭـــشایدىغان   “ چـ

                                            
  . ئا— بۇ چاغالردا پولشا رۇسىیىنىڭ مۇستهملىكىسى ئىدى  ①
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  .ھېساپلىمىسا كېرەك
ــشىپ   مېنىــڭ ساۋا ــر كــۈنى كوچىــدا ئۇچرى قداشــلىرىمدىن بىــرى بى

 ھۆكۈمهتنىڭقېلىپ، دەرت ئېیتىپ كهتتى، خىتایالردىنمۇ شىكایهت قىلدى، 
ــۆزىنى    ــدىن داتـــالپ، ئـ ــان بىـــلهن قارایدىغانلىقىـ ئـــۆزىگه ئىـــشهنمهي گۇمـ

كىشى قىلىپ كۆرسىتىـشكه تىرىـشتى، ئهممـا      “ ئىنقىالۋىي ئىدىیىدىكى ”
دىن زاھىر بولدىكى، ئۇنىڭ ئاغرىنىشلىرىدىكى شۇنداق بىر سهتچىلىك ئارقى

مېنى مىللىي ھىـسىیاتى  ”: كونكىرېت مىسالالردىن بىرى شۇنداق ئىكهن   
كۈچلۈك دەپ ئارقامدىن گېپىمنى قىپتۇ، شۇنداق قىلىپ بهشىنچى قېتىم 

بـــۇ نهقهدەر ! “پـــارتىیىگه كىـــرىش مهســـىلهم ھهل بولمـــاي، رەت قىلىنـــدى 
ــۇزا ! ھه-ســهتچىلىك ــۇ شــۇنچه ئ ق ئاغرىنىــشلىرىدىن كېــیىن ئهســلىدە  ؟ ئ

ئۆزىنىڭ كومپارتىیىگه ئهزابولۇش ئارزۇسى یهردە قېلىۋاتقانلىقىغا پۇچۇلۇنۇپ 
ــڭ ھه    ــدۈرۈش بىــلهن مېنى ــۋاتقىنىنى بىل ــۇ دەپ ھىــسىداشلىق  -كېتى  ھ

ئهسلى . بهكمۇ ھهیران قالدىم! قىلىۋاتقان قىزغىنلىقىمنىڭ بېلىگه تهپتى  
ۇغ غایىسى كوممۇنىستىك پارتىیىگه شهرەپ ئهڭ ئۇل ئۆمرىنىڭئۇنىڭ پۈتۈن 

 !بۇ خېلى ئۇقۇمۇشلۇق بىرسىنىڭ ئهھۋالى! بىلهن ئهزا بولماق ئىكهن
ئهمــدى ئوقۇمىــشلىرىم ئىچىــدە دىتىمغــا یېقىــپ قالغــان بىــرنهچچه  
سۆزنى ئهھۋالىمىزغا ۋە بىزدەكلهرنىڭ ئهھۋالىغا توغرا كىلىدىغان ھېساپالپ 

 بىلهن بۇ ئـۇزۇن ھهم چۇۋالچـاق ماقـالهمنى    خۇالسه ئورنىدا شۇ یهرگه تىركهش  
  :ئاخىرالشتۇرماقنى ئىستهیمهن

بهندىنىڭ تىرىشچانلىقىغا  ”: ئالالھ قۇرئانى كهرىمدە ئېنىق قىلىپ    
ــاردۇ  ــىۋە ب ــشا نهس ــهتكهندەپ “ ریارى ــۇ یهردە . كۆرس ــاپىر”ب ــدە ك ــاكى “ بهن ی

ىڭ ئىنـسانالرن  كۆرسـهتمه دېـمهك، بـۇ     . دەپ ئایرىلمىغان “ مۇسۇلمان بهندە ”
غهرپلىكلهرنىـڭ تىرىـشچانلىقلىرىنىڭ نهتىجىـسى      . ھهممىسىگه ئورتـاقتۇر  

مۇسـۇلمانالرنىڭ، خۇسۇسـهن بىزنىـڭ ئـۇزاق     . بۈگۈنكى پاراۋان ھایات بولغان   
كهلگۈسى ئۈچۈن كۆچهت تىكىش، كهلگۈسى ئهۋالدالر ئۈچـۈن جاپـا چـېكىش             

  .روھىمىزنىڭ یوقلىقىنىڭ نهتىجىسى ھهم بۈگۈنكى قىسمىتىمىزدۇر
 -ىر مىللهتته، ماھىیهتلىك بولمىغان پایدا ــ زىیان ئۈستىدە ھېساپب ”
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كىتاپ قىلىپ یۈرمهیدىغان، ھهرقانداق شهخسنىڭ ئىجادىیىتىنى ئېتىـراپ        
قىلىدىغان ۋەزىیهت، دەماللىققا قوبۇل قىاللمایـدىغان غهلىـته قاراشـالرنىڭ          

 - بهزى كوكۇلىسىغا ئېسىلىۋالمایدىغان ھهمدە مۇشۇنداق قاراشـالر تـۈپهیلى       
بهزىدە كېلىپ چىقىدىغان تهتۈرلۈكلهرنى ئالدىراپ جازالىمایدىغان، مىللهت      

یېتىــشتۈرىدىغان ۋە مــوھىم  كــۆپلهپرەھبهرلىــرى تــاالنتلىق ئــادەملىرىنى 
مهدەنىیهت ئهرباپلىرىنى چىن قېرىنداشلىق بىـلهن قوغدایـدىغان روھنىـڭ          

ىق یـارىتىش   شۇ مىللهت یاكى شۇ مىللهت ئهزالىرىدىكى یېڭىل—بولىشى  
قــۇدرىتىنى زور دەرىجىــدە جــارى قىلــدۇرۇش، ئىجــادىي قــۇدرەتنى تېخىمــۇ زور  
ــدىیىۋىي     ــارەت چــوڭ ئى ــول ئېچىــپ مېڭىــشتىن ئىب دەرىجىــدە ئۇرغۇتــۇپ ی

 ئویغانماسلىق بىلهن -بۇ جهھهتته ئویغىنىش . ئازادلىقنىڭ ئالدىنقى شهرتى
 قازاغـا   -ر مهھهل بـاال     ئویغانمـایمۇ بىـ   . باشقىالرنىڭ ئۇنچىۋاال كارى بولمایـدۇ    

ئهممـــا، ئویغانماســـلىق مىللهتـــكه بولغـــان . یولۇقمـــاي ئـــۆتكىلى بولىـــدۇ
مهســئۇلىیهتچانلىق تۇیغۇســىنىڭ بىمــارلىقى بولــۇپ، ئىجادكــارلىقى یــوق  
بۇنـداق خهلـق مهنهۋىــي جهھهتتىكـى گـادایلىقى تــۈپهیلى ئۆزىنىـڭ تۈرلــۈك      

ــدە    ــۇپ، ئۆزى ــۇپ قوی ــایلىقلىرىنى یوقۇت دۇنیانىــڭ كــۆزىگه  چىمهنلىــرى ۋە ب
ــقىالرنىڭ    ــدىن باشــ ــڭ یوقلىقىــ ــىتىدىغان قۇدرەتنىــ ــۈلچىمهن كۆرســ گــ
چىمهنلىرىگه قول ئۇزىتىپ، ھهر بىر تال گۈل ئۈزگهندە ئابرویىنى بىر دەرىجه        

ھه دېسىال ئـۆزىنى بۇنـداق خـورالپ یۈرىـدىغان مهجـرۇھ        . یوقۇتۇپ خورلىنىدۇ 
هزالىرىمـۇ زەردىگـۆش   شـۇ مىلـلهت ئ  . خهلقتىن باشقا مىللهتلهرمۇ زېرىكىـدۇ   

مۇســـۇلمانالرنىڭ، خۇسۇســـهن ①“بولـــۇپ، روھـــى چۈشـــكۈنلۈككه ئۇچرایـــدۇ
ئۇیغۇرالرنىـڭ قۇربـان بېـرىش روھـى، ئهته ئۈچـۈن ھـۇل سـېلىش روھـى، كـۈز          
ئۈچۈن ئېكىن ئېكىش روھى بولمىغـانلىقى، دەرھـال ھـوزۇرلىنىش، ھـېلىال          

 دەپ غهرپنــى مانــا ئهمــدى ھه كــۆرە زىیــاننى ئــایرىش خۇسۇســىیىتىگه -پایــدا

                                            
لدۇرۇشــــقا تېگىــــشلىك ئىجــــادىي قــــابىلىیهتنى جــــارى قى” ئىـــسالمجان شــــېرىپنىڭ  ①

ــامىلالرنى تونــۇش ئىجتىمــائىي ”شــهرقىي تۈركىــستاندا چىقىــدىغان  (نــاملىق ماقالىــسىدىن “ ئ
  .ـــــ ئا)  ــ سانىدىن3\1999نىڭ “ پهنلهر مۇنبىرى
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لىرىگه دىۋانىالرچه قول سـوزۇدىغان،  “غهرپنىڭ گۈلچىمهن”تىلالیدىغانالرمۇ  
ھهتتــا یۇرتلىرىغــا یــاكى باشــقا شــهرق دۆلهتلىــرىگه پاتمىغانلىرىــدا غهرپــكه  

ــدۇ     ــۈردە قۇتۇلى ــي ت ــىدىن ھهقىقى ــان قایغۇس ــپ ج ــۈردە  . كېتى ــي ت ھهقىقى
ــشىدۇ   ــا ئېرى ــۈپهیلى  مهپكۈرىــسىنى ئاشــكارە جاكــاالش ئىمكانلىرىغ ــۇ ت  ۋە ب

ــدا نومــۇس قىلمــاي  . جازاالنمایــدىغان مۇھىتقــا ئېرىــشىدۇ  بــۇالرنى ئویلىغان
. لهر كالالڭدىن كهچمهي قالمایدۇ“نېمه ئۈچۈن؟”سانسىزلىغان ! تۇرالمایسهن

ــق   ــاددىي ۋە ئېنى ــاۋابىمۇ ئ ــا ج ــڭ  ”: ئهمم چۆجىنىــڭ شــۇملىقىدىن توخۇنى
  ! “ئهمچىكى یوق

  . یىلى، ئىستانبۇل- 2001. یىلى دىكابىر، تاشكهنت- 1998
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ئورتا ئاسىیا ئۇیغۇرلىرىنىڭ مىللىي 
  ساپاسى

  
  

 ھۆكۈمرانلىق كۆپرەكبولشىۋىك ئىمپىرىیىسىنىڭ یېرىم ئهسىردىن 
قىلىــشى نهتىجىــسىدە، كوممۇنىــستالرنىڭ دۈشــمهنلىكى، بۇزغــۇنچىلىقى  

بـۇ ئاساسـهن ئىككـى نۇقتىـدا        . ئىنسانالرنىڭ ئېڭىدا ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان    
سـوۋېت  ”بىـرى، مىللىـي چېگرانـى یوقۇتـۇپ، ئومـۇمىي       : لىك بولغان گهۋدى

 ئورتا —یارىتىش یولىدىكى ئۇرۇنۇشالر مهلۇم ئۈنۈملهرگه ئېرىشكهن “ ئادىمى
ئاسىیادىكى خهلقلهردە مىللىي تۇیغـۇ ئـۆلگهن، غۇۋاالشـقان یـاكى مهزمـۇنى              

ىقاد بۇرمىالنغان؛ ئىككىنچىسى، ئاتىزىم تهربىیىسى نهتىجىسىدە دىنىي ئېت
  .ئىزدىن چىققان

بۇ ئىككى خىـل ئامىـل ئىنـسانالرنى ئىنـسانغا ئوخـشىتىپ تۇرۇشـتا              
دەك “ئۈسكهك ئـۇي  ”ئىنتایىن موھىم ئامىلالر بولۇپ، ئۇنىڭسىز، ئىنسانالر       

 شـهپقهت، قېرىنداشـلىق ئۇقـۇملىرىنى ئـانچه تهن       -كېتىۋېرىدىغان، مىھرى 
 غهلىـته ھـالهتكه   ئېلىپ كهتمهیدىغان، ئهخالق چېگرالىـرى ئېچىـۋېتىلگهن     

  .كېلىپ قالىدۇ
مىللىـــي چېگـــرا بۇزۇلغـــان یـــاكى دەز كهتـــكهن ھالـــدىكى ئاڭنىـــڭ  
نهتىجىسى شۇ بولغانكى، بۇ خهلقلهر مۇستهملىكه دەۋرىنى ھهسـرەت بىـلهن           
ســېغىنىدىغان، مىللىــي خورلــۇق ھىــس قىلىــشنىڭ ئهكــسىچه شــۇ دەۋردە 

نىدىغان، تېخى  ئىستىالچى ھاكىمىیهتكه قىلغان خىزمهتلىرىدىن پهخىرلى    
ئالـدىنقى بىـر ئهۋالدنـى دەھـشهتلىك قىـرغىن قىلىـپ، بـۇ زېمىننـى قانغـا          
بویىغان جالالتالرنى شۇنچه چاپسانال قېرىنداش، ھهتتا قۇتقازغۇچى نىجاتكـار         
ھېساپالش، شۇنداقال شۇ دۈشمهنلهر قىلغان نهیرەڭۋاز تهشۋىقاتالردىن بېشى        
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“ یامـان خهلـق   ”ىغانـدىمۇ   ئایلىنىپ كېتىپ، دوستنى دۈشـمهن، ھـېچ بولم       
  .ھېساپالش ئهنه شۇ سهۋەپلهردىندۇر

 ئهتىقىغه ئایلىنىپ قالغان، بۇ -سۆزى تارىخقا تهئهللۇق ئاسارە“ تۈرك ”
پهقهت تهتقىقـــاتچىالر ئۈچـــۈن ســـۆز تېمىـــسى ھېـــساپلىنىدىغان، پۇخراغـــا  

 . ئاالقىسى یوق ھالغا كهلتۈرۈلگهن
لهتلهرنىـڭ بارلىققـا   ئىمپىرىیىنىڭ پارچىلىنىشى بىـلهن مىللىـي دۆ    

ــلهردە مىللىــي تۇیغــۇ     ــیىن مۇســتهقىللىق ئالغــان خهلق كېلىــشىدىن كې
ئهممـا بـۇ تهبىئىـي ئـویغىنىش ئهمهس، سـوغۇق سـۇ            (ئویغىنىشقا باشلىدى   

 سولىنى ئاڭقىرالماي -سېپىپ ئویغىتىۋېتىلگهن ئادەمنىڭ ئهندىكىپ، ئوڭ
بولغاچقا راۋاجى  قالغىنىدەك، بېشىغا كېلىپ قالغان رىئاللىقنىڭ زورىدىن       

نورمالسىز، نىشانى نائېنىق، تالالنغان یولمۇ تارىخىي مىللىي ئهنئهنىلهردىن 
ھاكىمىیهتنىـڭ  ). ، مۇسـتهملىكىدىن مىـراس قالغـان ئهنـدىزە ئىچىـدە          كۆرە

تهشكىللىشى ۋە یېتهكلىشى ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدىغان یاكى شۇنداق        
ــ     ــویغىنىش دولقۇنى ــداق ئ ــان بۇن ــرەك بولغ ــوق  قىلىــش كې ــى ی دىن دۆلىت

مىللهتلهر نهسىۋىدار بواللماي، ئاتىسىز یىتىمـدەك، یهنىـال قایمۇققـان ھالـدا      
  .تۇیغۇسىدىن تولۇق چىقالماي یۈرمهكته“ سوۋېت ئادىمى”ئومۇمىي 

مىللىي ھىسىداشلىق رىشتىسىدىن شهكىللىنىدىغان مىھرىۋانلىق، 
ــتانىلىك،  ــۆز”دوسـ ــ  “ئـ ــۇۋالىقى، دىنىـ ــشى، غـ ــىنىڭ ئۆچىـ ــۈك تۇیغۇسـ ي لـ
ئىنـسانالرنى قانـداق بۇزىـدۇ؟ ھهمـمه جىنـایى       “ ئازاد بولـۇش  ”چهكلىمىدىن  

جىنایهت ھامـان خىلـۋەتته   . ئىش قانۇن ئالدىدا، شاھىتالر ئالدىدا قىلىنمایدۇ    
ئـۇ ھالـدا بـۇ جىنـایى       . ئىشلىنىدۇ؛ ئهخالقـسىزلىقمۇ خىلـۋەتته ئىـشلىنىدۇ      

 قـانۇن پهقهت  .قىلمىش، ئهخالقىي بۇزۇقچىلىقالرنى قـانۇن چهكلىیهلمهیـدۇ     
ــدۇ      ــا تارتى ــانلىرىنى جازاغ ــاش قىلىنغ ــایهتلهرنى، پ ــان جىن ــپ قالغ . بىلىنى

قانۇننىــڭ جــازا ۋەھىمىــسى بىــر تۈركــۈم ئادەملهرنىــڭ جىنــایهت ئۆتكــۈزۈش  
ئىــستهكلىرىگه چهكــلهش رولــى ئوینىیالىــسىمۇ، جىنایهتنىــڭ مهخپىــي      

ي قــاالر، كــۆرمه”یهنه نۇرغــۇن ئــادەملهردە  كــۆرەئىــشلىنىش ئاالھىــدىلىكىگه 
دېگهن جىنایى ئۈمىد ئۇنى ھهرئان ناشایان شـۇملۇقالرنى قىلىـشقا      “ بهلكىم
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قانۇننىــڭ جــازا ۋەھىمىــسى ئىنــسانالرنى  (ئۇنــداق ئىــكهن . ئۈنــدەپ تۇرىــدۇ
ــدىكهن  ــۇق چهكلىیهلمهیـ ــایهتتىن تولـ ــسىز  )جىنـ ــساننى ئىنسانىیهتـ ، ئىنـ

دىن قىلىقالردىــن، جىنــایهتتىن چهكــلهپ تۇرىــدىغان، ھهرقاچــان ئىنــسان     
ئایرىلمایدىغان، ئهڭ خالىي جایدىمۇ ھهمـراھ بولىـدىغان بىـر خىـل ئىچكـى           

 ئېتىقادنىـڭ  —دەل شۇ چهكلىمه . چهكلىمىنىڭ بولىشىنى تهقهززا قىلىدۇ 
ــسىدۇر ــۇرۇن  ! چهكلىمىـ ــىرالرنىمۇ، ئهڭ یوشـ ــي سـ ئالالھنىـــڭ ئهڭ مهخپىـ

ــهیئىلهرنىمۇ  ــدىغانلىقى قورقۇنچىــسىدۇر  كــۆرۈپش ــي تۇیغــۇ،  ! تۇرى مىللى
دېـمهك،  ! للىي ئهنئهنه ۋە مىللىي ئادەت قاراشـلىرىنىڭ چهكلىمىـسىدۇر     مى

ئىنساندا مۇشۇ ئىچكى چهكلىگۈچى ئامىلالر بولمىسا ئىنسان نېمه بولىدۇ؟      
  .بۇنى تهسهۋۋۇر قىلىش ئۇنچه قىیىن بولمىسا كېرەك

ناملىق كىتابىدا “ ماركسىزم ۋە تىلشۇناسلىق مهسىلىلىرى”ستالىن 
ــكىل قىل ــورىیه   مىللهتنـــى تهشـ ــدا تېرىتـ ــامىلالر قاتارىـ ــوھىم ئـ ــۇچى مـ غـ

ــدىكى    ــسال قىلىـــپ، ئهنگىلىیىـ ــا مىـ ــانىغان ۋە بۇنىڭغـ بىرلىكىنىمـــۇ سـ
ئېنگىلىــزالر بىـــلهن ئامېرىكىــدىكى ئېنگىلىـــزالر گهرچه بىــر مهنـــبهدىن    

 باشـقا  -بولسىمۇ، تېرىتورىیىنىڭ ئایرىملىقى تۈپهیلى تهدىرىجى ھالدا باشقا      
ماركـسزىمچىالر مانـا شـۇنداق      . ، دېگهنىـدى  مىللهت بولۇپ شهكىللهنمهكته  

ــرىم ئهســىر       ــۈن یې ــت قىلىــش ئۈچ ــورمىلىرىنى راس ــۆرەشتېئ قىلىــش  ك
ــان      ــۇپ قالغ ــسىگه تهۋە بول ــست ئىمپىرىیى ــى كوممۇنى ــسىدە ئىكك نهتىجى
مىللهتلهرنىــڭ ئارىــسىدا ئهنه شــۇنداق بىــر ھــاڭ شــهكىللهندۈرگهنلىكىنى  

كى كۈنــدىمۇ ئورتـا ئاســىیا  خىتـایالر بولــسا بۈگـۈن  . سـېزىۋېلىش تهس ئهمهس 
جۇمھۇرىیهتلىرىدىكى مىللهتلهرنىڭ بىر قىسمى ئۆز مۇستهملىكىسىدىكى   

! شهرقىي تۈركىستاندا بارلىقىنى ئىنكـار قىلىـش پوزىتسىیىـسىدە بولماقتـا          
، شـهرقىي   “ ①جىرجىـسى ”ئۇالر قىرغىزىستاندىكى قىرغىزالرنى : مهسىلهن

خىتــایچه خهت بىــلهن . یــدۇدەپ ئاتا “ ②كىركىــزى”تۈركىــستاندىكىلهرنى 

                                            
①    jierjisi ―吉尔吉斯 ― ئا.  
  . ئا―) 柯尓克孜 )keerkezi ― كىركىزى ②
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یېزىلىشىدىمۇ پهرقلىق خهتلهر ئىـشلىتىلىدۇ؛ یهنه تاتارىـستان تاتـارلىرىنى         
دەپ ئاتایدۇ، بۇنىـڭ   “ ②تاتائېر”، شهرقىي تۈركىستاندىكى تاتارالرنى “ ①دادا”

بۇ باسقۇنچى تهبىئهتلىك خىتایالرنىڭ بىر . ھهم خىتایچه یېزىلىشى پهرقلىق
. ئىكهنلىكىـدە گهپ یـوق   “ یىـپ ئـۇچى   ”شالنغان  شۇملۇق ئۈچۈن ئالدىن تا   

ئىجتىمائى پهنلهر ئاكادىمىیىسىدىكى مىللهتلهر ۋە مىللىي مۇناسىۋەتلهرنى 
ــلهن     ــالى بى ــدىلىنىش ماتىرىی ــیونالرنى پای تهتقىــق قىلىــپ، خــاس سىیاس
ــىي،       ــان سىیاس ــىیادا بولغ ــا ئاس ــایالر ئورت ــاتچى خىت ــدىغان تهتقىق تهمىنلهی

هردىن كېـیىن، بـۇ ھـالهت بىـزگه قانـداق سـهلبىي        جۇغراپىیىۋىي ئۆزگىرىشل 
تهســىر بېرىــشى مــۈمكىن؟ دېــگهن تېمــا ئۈســتىدىكى ئىزدىنىــشلىرىنىڭ   

بىزدە قىرغىز یـوق، قـازاق، ئۆزبىـك،    ”خۇالسىسى سۈپىتىدە سىیاسىیونالرغا  
دېـگهن مهسـلىھهتنى   “ دەپ كهسـكىن تېـنىش كېـرەك   ! تاتار دېگهنـلهر یـوق   

ئهزەلدىن ئادەت بولۇپ كېلىۋاتقان ئۆزىنىڭ      ىڭئۆزلىرىنئۇالر ئۈچۈن   . بهرگهن
بىـزدە  «یهنـى،  . نـى پاكىـت قىلىـش كىپـایه    )خىتـایچه خهت مهنىـسى    (خېتى  

چۈنكى ئـۇالر ئـانچه   .  دېسىال بولىدۇ»...جىرجىس یوق، بىزدىكىسى كىركىز، 
  .ئاسان قىزىرىپ كېتىدىغان مىللهت ئهمهس

داق غهرەزلىــك ئهسـلى گېپىمىـزگه كهلـسهك، ئورتـا ئاسـىیادا ئهنه شـۇن      
ــسىنى    یۈرگــۈزۈلگهن كوممۇنىــست سىیاســىتىنىڭ ئېچىنىــشلىق مهنزىرى

“ ئۆزلـــۈك”مىللىــي تۇیغـــۇ زېمىنىــدىال بولىــدىغان    . تــۇرۇپتىمىز  كــۆرۈپ 
تۇیغۇسىنىڭ ئۆچۈشى بىلهن بىـر خىـل ئهخالقـسىزلىققا مهنـسۇپ بولغـان             

 بىـرىگه گۇمـان، دۈشـمهنلىك       -سهمىمىیهتسىزلىك، بىر مىللهت تۇرۇپ بىر    
ھهر ئامالالر بىلهن ”، “بىر تۈكىنى بولسىمۇ یۇلىۋېلىش”ىسىیاتىدا قاراش، ھ

  . تهك غهلىته مۇناسىۋەتنى بارلىققا كهلتۈرگهن“شۇلىۋېلىش
قىلچىلىك شهخسىي ئىش، ئهرزىمىـگهن شهخـسىي مهنـپهئهت ئۈچـۈن       
پۈتــۈن مىللهتنىــڭ مىللىــي مهنپهئهتىنــى ســېتىش ئۈچــۈن قانــداق روھــى   

                                            
  .ئا ―) 靼 鞑 )dada ―ا داد ①
  .ئا ―) 塔塔尔)tataer ―تاتائېر  ②
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ەك؟ تهبىئىیكـــى، ئـــۆزىنى بـــۇ مىلـــلهت بىـــلهن تهییــارلىق بولىـــشى كېـــر 
بۇ بولـسا مىللىـي تۇیغـۇالر       ! ئاالقىسىزدەك ھىسىیاتنىڭ تۈرتكىسى كېرەك   

  .بۇزۇلغان، مىللىي مۇھهببهت ئۆچكهن ئهھۋالدىال بولىدۇ
بىشكهكته ۋەتهندىن چىققان ۋەتهنپهرۋەرلهرنىـڭ قولغـا ئېلىنىـشى بـۇ           

ىق قوزغىمـــایال قالمـــاي، یهردىكــى بهزى ئادەملهرنىـــڭ دىلىـــدا ھىــسىداشل  
“ ئانامغا یاراشتى، تهلپىكىنى ئىتالر تاالشـتى      ئۆلگىنىئاتامنىڭ  ”ئهكسىچه،  

ئۇالر . دېگهندەك، بىر خىل تىجارەت یولى، پۇل تېپىش پۇرسىتى بولۇپ قالدى   
باشــقا ھىــسىداشلىق قىلغــۇچى ۋەتهنپهرۋەرلهرنىــڭ قولغــا ئېلىنغۇچىالرغــا  

مۇنچه پـۇل بهرسـهڭالر مهن قۇتقـۇزۇپ         ”بولغان مۇھهببىتىدىن پایدىلىنىپ،  
دېگهندەك رەزىل ئۇسـۇل ۋە باشـقا مۇناسـىۋەت قوالیلىقلىرىـدىن           “ چىقىمهن

  .قىلىشتى“ تىجارەت”پایدىلىنىپ 
بۇ خىل نورمالـسىز مۇناسـىۋەت تۇرمۇشـىمىزنىڭ ھهمـمه سـاھهلىرىدە       

توي قىلىش، خىزمهت، تىجـارەت شـېرىكچىلىكى،       : مهسىلهن. ئۇچراپ تۇرىدۇ 
  ... ئالغۇچى مۇناسىۋەتلىرى،-ۇچىساتق

توي قىلىش مهسىلىسى تىلغا ئېلىنغاندا مىللىي چېگرانىڭ ئېلىپ 
تاشـالنغانلىقىنى روشـهن كۆرىــۋالغىلى بولىـدىغان نۇرغـۇن مىــسالالرغا دۇچ     

شهرقىي تۈركىستاندىمۇ خىتـایالر بىـلهن یـاكى باشـقا مىللهتـلهر           . كېلىمىز
ــېكىن پ   ــار، ل ــدىغانالر ب ــوي قىلى ــلهن ت ــوي   بى ــۇ یهردە ت ــۇ یهردىكــى، ئ هرق ش

قىلغــۇچى ئهنه شــۇ داشــقایناق مۇھىتنىــڭ تهســىرىگه ئــۇچراپ ھىــسىیاتى   
 ئانـا بولغۇچىالرنىـڭ   -بۇزۇلغانلىقى تـۈپهیلى بارلىققـا كهلـگهن بـۇ تـوي ئاتـا           

قارشىلىقى، نارازىلىقى، قارغىشى، قاتناشماسلىقىنى كهلتـۈرۈپ چىقىرىـدۇ،        
نى ئۇققان ھهرقانداق بىر كىشى بىرەر ئېغىـز   تۇققانالر، ھهتتا بۇ ۋەقه  -ئۇرۇق

ئهمما ئورتا ئاسىیادا بولسا بۇ تهبىئى ۋە  . لهنهتلهیدىغان گهپ قىلماي قالمایدۇ   
  .نورمال ئىشتهك قارشى ئېلىنىدۇ

بىز بىر ئۇیغۇر زىیالىسىنى مهلـۇم كهسـپ بـویىچه یـاردەمگه تهكلىـپ             
 ئـۇ بىـزگه ئـۆز    ،)ئهلۋەتته ئىـش ھهققـى ئالـدى بىـلهن بېكىتىلـدى        (قىلدۇق  

بۇنى نېمه ئۈچۈن ئۈگىنىۋاتقانلىقىمىز، نېمىگه     . كهسپىدىن دەرس بېرەتتى  
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ــۇ قىیاســهن بىلهتتــى   ــى  . ئىــشلىتىدىغانلىقىمىزنى ئ ــیىن ئىــش ھهقق كې
ــادەم    ــقا ئـ ــدى قىلىـــدىغان، باشـ مهسىلىـــسىدە ســـۈركىلىش چىقىـــپ، بولـ

را دىھقـان  ئهسلى ئۇمۇ ئۇیغۇر، ئۇنىڭ ئۈستىگه قا . یالالیدىغان بولۇپ قالدۇق  
ئهمهس، زىیــالى ئۇیغــۇر بولغانــدىكىن بىزنــى چۈشــىنهر، ئۆزىنىڭمــۇ بىــر       
. كىشىلىك بۇرچى ھېسابىدا یاخشىراق یاردەم قىالر دەپ ئویلىغان ئىكهنمىز

باشقا مىللهتتىن بىرنى تهكلىپ قىلغان بولساق ئهنه شۇ ئىش ھهققىنىـڭ   
ئـۇ رازى بولمـایال   ئهممـا   . یېرىمىغا خوشاللىق بىلهن ماقۇل بولغـان بـوالتتى       

شۇڭا بولدى .  بېرىشىمىزنى تهلهپ قىلدى كۆپهیتىپقالماي، یهنه بىر ھهسسه 
ــدۇق  ــۇر بولغانىـ ــشقا مهجبـ ــۇ   . قىلىـ ــۇر زىیالىـــسى شـ ــۇ قهدىرلىـــك ئۇیغـ بـ

ھهممىمىـز  ”: ئىنساپسىزلىقى بىلهنال قالماي، تېخـى بىـزگه پوپـۇزا قىلىـپ       
ــېمه قىل    ــىلهرنىڭ ن ــالر، س ــى بىلىڭ ــۇركهنمىز دېگهنن ــۋاتقىنىڭالرنى ئۇیغ ى

ئــۇ . دەپ تهھــدىت ســالدى“ ھهممىنــى بىلىــمهن... بىلمهیــدۇ دېمهڭــالر، ھه،
دېـمهك بىـر زىیالىـدىكى    . بىلىدىغان شۇ ئۆیدىنمۇ كېتىـشكه تـوغرا كهلـدى      

. مىللىي تۇیغۇ ئهنه شۇنچىلىك بولىۋاتقانلىقى كىشىنى ئۈمىدسىزلهندۈرىدۇ
 تېپىـپ ئـائىلىنى   پـۇل  كـۆپرەك چۈنكى ئۇنىڭ ئۈچۈن ئىش ھهققى تېپىش،      

ئۇیاقتىكى شهرقىي تۈركىستانسىزمۇ . قامداش تېخىمۇ ئهمهلىیراق تۇیۇالتتى
قىلىش مۈمكىنكى،   ھۆكۈممۇشۇ نۇقتىدا شۇنى كهسكىن ! كۈنى ئۆتۈۋېرەتتى

ــال      ــىغا زادىـ ــسىپ، سىیاسـ ــالى، ئهڭ پاسـ ــر زىیـ ــستاندا بىـ ــهرقىي تۈركىـ شـ
تایلىـشىپ كهتكهنـدەك    قىزىقمایدىغان، تازىمۇ جاھانـساز، ھهتتـا بىـر ئـاز خى          

“ سـېتىپ یېـیىش   ”دېگهن تېمىدا   “ مىللهت ئۈچۈن ”تۇیۇلىدىغان بولسىمۇ   
پوزىتسىیىـسىدە بولمایـدۇ، بهلكـى، كۈچىنىـڭ یېتىـشىچه ھهسـسه قوشـۇش        

ــا . پوزىتسىیىــسىدە بولىــدۇ، نهپــسىنى یىغىــپ، پهیلىــگه ھــاي بېرىــدۇ   ھهتت
ىمۇ ئاشـكارە ھالـدا     یوشۇرۇن ھالدا خىتایغا ئىشلهیدىغانلىرى بولغان تهقدىرد     

  !پوپۇزا قىلىدىغان بۇنداق رەزىل سۆزنى ئاغزىدىن چىقىرىشقا پېتىنمایدۇ
ــدە     ــڭ بىرىــ ــىیا جۇمھۇرىیهتلىرىنىــ ــا ئاســ “ ۋەتهنــــپهرۋەر”یهنه ئورتــ

ــر   ــكىالتالرنىڭ بىـ ــسى”تهشـ ــدى“  داھىـ ــهرقىي  . بارىـ ــتىال شـ ــى ۋاقتـ ئهینـ
 بىلگهن ۋە   تۈركىستانلىق تىجارەتچىلهر بۇ ئادەمنىڭ كىشىلىگىنى ئۆلچهپ     
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ئاشۇنداق ئادەملهرنىڭ قولىغا قالغان داۋانىـڭ نهتىجىـسى        ”ئۇنىڭ ھهققىدە   
بۇ “  داھى” دېمىسىمۇ بۇ بىچارە . دەپ ئۈمىدسىزلىنىشكهن ئىدى“ نېمه بوالر؟
ســایلىغۇچىالرنىڭ ســهبى ئۈمىدىــدىن شهخــسىیىتى یولىــدا   —ئورنىــدىن 

كهمىـنه  . ان ئىـدى ئۈنۈملۈك پایدىلىنىپ، تىجارەت ئىشلىرىدا قالقـان قىلغـ      
ھهم بۇ جانابنىڭ ئىـستانبۇلدا ئېچىلغـان ئاتـالمىش خهلقئـارا سـىمپوزىیوندا       

. مۇشهررەپ بولغان ئىدىم“ بهختىگه”نى ئاڭالش “مهشھۇر نۇتقى” سۆزلىگهن
تېرمىنىنى ئىشلهتكهن، ۋەتهن نامىنى ئاتاشنى راۋا “ ئاپتونومىیه”بۇ جانباقار   

. غۇلغۇال بولغـان   كۆپپۇخراالر ئارىسىدا   شۇ چاغدا بۇ ھهقته     . كۆرمىگهن ئىدى 
مېنىڭ شـۇ قېتىمقـى ۋە باشـقا كۈزىتىـشلىرىمنىڭ خۇالسىـسى سـۈپىتىدە         

بـۇ ئهسـلىدىن بىـر پـۈچهك ئـادەم،          : ئوتتۇرىغا قویغان پىكرىم مۇنداق ئىـدى     
ئۇنىڭ خىیالىدا قانداقتۇر ۋەتهن ئـازادلىقى مهسىلىـسى مهۋجـۇت ئهمهس، ئـۇ       

ــدۇرۇ   ــورۇننى تول ــوش ئ ــۇت پهقهت ب ــۈنال مهۋج ــدا   . ش ئۈچ ــڭ ئېڭى ــۇڭا ئۇنى ش
. روشهن بىر ئۇقۇممۇ یوق   ... ، فىدراتسىیىسى نېمه؟  “ئاپتونومىیىسى نېمه؟ ”

ئۇ خۇددى چۆگىلىتىپ قویـۇپ بهرگهن ئادەمـدەك گـاڭگىراپ، بىـر تـوپ قـوي            
ئارىسىدىكى ئۆچكىدەك، ئۆزى قىلىۋاتقان ئىش ۋە بۇ یولدىكى ئـادەملهرگىمۇ       

ئۇنىـڭ  . پ یۈرگهن جانباقاردىن باشقا نهرسه ئهمهس   ھېچ یۇقماستىن كولدۇرال  
خىیالى بۇ ئىشتىن بىرەر پایدا ئۈندۈرۈش، توۋار ئورنىدا پایدىلىنىش یاكى بىر    
زامــانالردا تــوغرا كېلىــپ قالــسا ئالماشــتۇرۇش ۋاسىتىــسى قىلىــش ئۈچــۈنال  
سۈنئىي ھالدا ئۆزىنى شـۇ جامائهتنىـڭ جۈملىـسىدىن قىلىـپ كۆرسـىتىپ             

ــۈرگهنال شــهخ  تىــن چۈشــكهن  “تهخــت”تهقــدىر ئۇنىــڭ  . س، دېگهنىــدىمی
كۈنلىرىـدە یهنه ئۇچراشـتۇردى، تونۇشـمایتىم، نېرىـدا تـۇرۇپ گهپ ـ سـۆزى ۋە        
باشقا ئىپادىلىرىنى كۈزىتىپ، ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدىن ئىنقىالپچىغـا، سىیاسـىي         

ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدىن بىر زامانالر . ئادەمگه خاس ئېلمېنتالرنى تېپىشقا ئۇرۇندۇم
لىكهتتىكى قېرىنداشـلىرىمىزغا ۋەكىـل بولـۇپ، ۋەتهنپهرۋەرلىكـتىن         بۇ مهم 

. غا ئۇیغۇن زەررىچىلىك ئاالمهت تاپالمىدىم“باشالمچى”گهپ ئېتىپ یۈرگهن، 
خۇددى ئىلگىرى قىلغان ھۆكمىمدەك ئۇ بۇرۇن پهقهت پایدىلىنىش غهرىـزى      

ــدا بۇنــداق روھ تهبىئىــ   ــۇ رولنــى ئارتىــستالرچه ئوینىغــان، ۋۇجۇدى ي بىــلهن ب
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ــستلىق      ــۇ ئارتى ــان ب ــدا قىلىنغ ــان ھال ــۇت بولمىغ ــپ، ”مهۋج پهردە یېپىلى
ــدىكى خۇلــق، خــاراكتېردىن ئهســهرمۇ،   “ ســهھنىدىن چۈشــكهن ھامــانال، رول

تهقــدىر گویــا مېنــى ئوســال قىلماســلىق ئۈچــۈن ئهتهي  ! ئىزنــامۇ قالمىغــان
نىـڭ كولمىناتـسىیه   “رومانتىـك كـۈي  ”ئورۇنالشتۇرغاندەك یهنه بىر ئىش بـۇ    

  :ىسى بولۇپ قالدىنۇقت
ھۆرمهتكه ”قالغان كۈنلىرىدە ئۆزىنىڭ بۇرۇنقى    “ ئىشسىز“ ”داھى”بۇ  

بولۇپ، پایدا ئېلىپ یۈرگهن كۈنلىرىنى چۈشهپ، “ الیىق، مىللهتنىڭ ۋەكىلى
نى ئارمـان قىلىـپ یۈرسـه كېـرەك، ئـۆزىنى ۋەتهنـدىن          “تۆر”یهنه شۇنداق بىر    

ىپ، بىلله خىـزمهت قىلىـش   چىققان ۋەتهنپهرۋەرلهرگه یېقىن تۇتۇشقا تىرىش    
بوش ئـادەم ئهمهسـلىكىنى بىلـدۈرۈپ     ”ئارزۇسىنى بىلدۈرۈپ، ھهتتا ئۆزىنىڭ     

مهشھۇر نۇتقىنىڭ  سۆزلىگهنئۈچۈن ئىككى یىل ئاۋال ئىستانبۇلدا   “ قویۇش
ئۇ ئـۆز خىیالىـدا بـۇ نـۇتقىنى     (نۇسقىسىنى بېرىپ یۈرگهنىدى     كۆپهیتىلگهن

اچقــا یــاكى ئــۇنى مىــڭ بىــر جاپــادا ئــاران تــارىخىي ئهھمىیهتلىــك دەپ تونىغ
ــدىن     ــى یىلـ ــتىن ئىككـ ــشكه قىیماسـ ــا تاشلىۋېتىـ ــتۇرۇپ چىققاچقـ قۇراشـ

رەت قىلىــشقا ئۇچرىغانــدىن كېــیىن بــۇ  ). كېیىنگىچىمــۇ ســاقالپ یــۈرگهن
نىڭ راسا جۇدۇنى تۇتۇپ، ھهقىقىي دۈشمهننى كۆرگهندەك بولۇپ “ۋەتهنپهرۋەر”

هننىڭ كىملىكىنىمـۇ ھهقىقىـي   چۈنكى ئۇ ئىلگىرى دۈشـم    (كهتسه كېرەك   
ــویالیمهن  ــى، دەپ ئـ ــۈردە بىلمهیتـ ــۇ  “ !خهپ”). تـ ــۈنلهردە بـ ــۈرگهن كـ دەپ یـ

ــدى    ــپ قال ــشىغا كېلى ــڭ یامپى ــپهرۋەرلهر ئۇنى ــالىلىرى   ! ۋەتهن ــال ب ــۇ دەرھ ئ
ئىنقىالپقا ئارىلىشىپ قالغان مهلۇم ئادەملهرگه ئهرز قىلىش توغرىسىدا یـول   

نـداق ئهرز قىلىـشنىڭ یوللىرىنىمـۇ    ھهتتـا نهگه ئهرز قىلىـش، قا  . كۆرسـهتتى 
ــالىق” شــۇنىڭ بىــلهن ۋەتهن دەپ . بىــلهن كۆرســىتىپ بهردى“ داھىیــانه دان

 سـهرگهردان   - ئانىـسىدىن ئایرىلىـپ، سهرسـانۇ      - چاقا، ئاتا  -ئائىلىسىدىن، باال 
! بولۇپ یۈرىۋاتقان ئـوت یـۈرەكلهرنى تـۈرمىگه قامىتىۋېتىـپ دەردىنـى ئالـدى             

ازاد قىلمـاقچى بولــۇپ یــۈرگهن بىــر داھىنىــڭ  تېخـى تۈنۈگــۈنال مىللهتنــى ئــ 
ــۇ  ــدىنال ھېلىقــى ئورگــان ئۈچــۈن   ! بۈگــۈنكى قىلمىــشى ب بهلكىــم ئــۇ ئهزەل

  !ئىشلهیدىغان ئاگېنت بولىشىمۇ مۈمكىن
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ئۇالرنىڭ قولغا ئېلىنىشى بىلهن بۇ مهملىكهتتىكى نۇرغـۇن ئـادەملهر         
پ بـاي  یولى چىقىپ، ھهركىم بۇنىڭدىن پایـدىلىنى “ تىجارەت”ئۈچۈن یېڭى  

باشـقا مىللهتلهرنىڭغـۇ    ! بولىۋېلىشقا ئالدىراش مهنزىرىسى بارلىققا كهلـدى     
 تىرىلىــشىمىز بىــلهن كــارى یــوق، پایــدا ئالــسىال بــولغىنى،  -بىزنىــڭ ئــۆله

ــشلىك  ــسى چۈشىنىــ ــۆز   . بۇنىــ ــدىغانلىرى ئــ ــا یارایــ ــۇ یهردە بایانىمىزغــ بــ
ھىیىتى قېرىنداشلىرىمىز بولۇش بىلهن بىرگه، بۇ مىللهتنىڭ ۋەكىلى ساال       

  !بولمىش شهخسلهر، ئۇقۇمۇشلۇق ئهرباپلىرىمىزدۇر
بولىدىغانغا ) “داھىسى”(“ ۋەكىلى”كېیىنكى سایالمدا ئۇیغۇرالرنىڭ    

رىقـــابهتكه چۈشـــكهن ۋە ئاللىقانـــداق ۋەتهن قۇتقۇزۇشـــقا دائىـــر بىـــر فونـــد  
جهمىیىتىنىڭ قۇرغۇچىسى ۋە باشلىقى بولمىش جانـاپلىرىمىزدىن بىرسـى    

ڭالر مېنىـڭ ك گ ب دا تونۇشـلىرىم بـار، مهن قۇتقـۇزۇپ       مۇنچه پـۇل بهرسـه    ”
!  مىـڭ دولـالر پایـدا ئۈندۈرىۋالـدى        35تىـن   “تىجـارەت ”دەپ، بـۇ    “ چىقاالیمهن

ۋەتهنـــــدىن یېڭـــــى چىققانالرنىـــــڭ بـــــۇ یهردىكـــــى ھىمایىـــــسىزلىكى،  
! ئامالسىزلىقىدىن پایدىلىنىپ، چېۋىقىغىمـۇ ئالمـاي گىـدىیىپ یـۈرمهكته         

ھــشهردىكى ســوراققىغۇ ئىــشهنمهیدۇ، ئهممــا مۇشــۇ بولغاچقــا تــاڭال مه كــاپىر
دۇنیـــادىمۇ مىللهتنىـــڭ قېنىنـــى ئىچـــكهن دېـــگهن لهنهتـــكه قېلىـــشىنى  

چۈنكى بـۇ یهردە چـۆنتهك تولـسا بولـدى، ۋەتهن بهرىبىـر ئۇنىـڭ         ! ئویلىمىغان
  !ئهمهس

یهنه بىر ئۇیغۇر ك گ ب نىڭ ماسلىشىشى بىـلهن، سـوتتا قویـۇۋېتىش        
دا بـۇ ئىنقىالپچىالرنـى ئـاۋال ك گ ب غـا، كېـیىن       قارارى چىقىرىلغان ئهھۋال  
مىڭ دولالر پۇل تهلهپ قىلىپ، ۋەتهندىن چىققان 30ئۆیىگه سولىۋېلىپ، یهنه 

  ...تىجارەتچىلهر بىلهن سودىالشقان
  :یهنه بىر مىسال

ۋەتهندىن چىققان ئىنقىالپچىالرنىـڭ یهرلىـك بىـر سهبدىـشى بولغـان         
ىننىمـۇ شـۇنداق یاخـشى ئـۈگهنگهن     ئىكهن، ئۇ ھىدایهت تاپقاندىن كېـیىن د  

. ئۇ ھهتتـا دىنىـي تهبلىغلهرنىمـۇ شـۇنداق یاخـشى كېلىـشتۈرەركهن        . ئىكهن
ــىرلهندۈرەركهن   ــشىنى تهسـ ــسۆیهرلىكى كىـ ــۋالىقى، ۋەتهنـ ــایهت،  . تهقـ ــۇ ئـ ئـ
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 جایىغا كهلتۈرۈپ سۆزلهیدىغان بولسا كىشىنىڭ زوقىنى -ھهدىسلهردىن جاي
بىــــلهن ۋەتهن ئۈچــــۈن “ قىتهقــــۋالى”ئــــۇ مانــــا شــــۇنداق . كهلتــــۈرەركهن

ــۆلهش، !  مىــڭ دولالرنــى یېۋالغــان 50ئىــشلىتىلىدىغان پۇلــدىن  لــېكىن ت
تۆلىتىش توغرىـسىدا گهپ بولىـشى مـۈمكىن ئهمهس، چـۈنكى ئـۇ ۋەتهنـدىن             
چىققـــان بىچارىالرنىـــڭ ســـاالھىیهت ھـــۆججهتلىرى، بـــۇ یهردىكـــى ئـــورنى،  

ر كۆرسىتىپ ئىگىسىزلىكى جهھهتلهردىكى ئاجىزلىقىدىن پایدىلىنىپ، سۈ    
ئهمما ھامـان بىـر كـۈنى بـۇ ھېـساپ        (بۇ ئىشتىن ۋاقتلىق قۇتۇلۇپ كهتكهن      

ــرەك  ــدۇ ۋە ئېلىنىــشى كې ــدىن  !). ئېلىنى ــا ســهپتىن چىقىرىۋېتىلگهن ھهتت
لىــــق نــــامى بىــــلهن ۋەتهنــــدىن چىققــــان  “مۇجاھىــــت”كېیىنمــــۇ یهنه 

ــۇرۇپ   ــۇپ كېتىــپ، ئ ــارەتچىلهرنى تۇت ــان  -تىج ــۇل ئالغ ــۇن پ ــاالپ نۇرغ !  دۇمب
سىنىڭ قهبىھلىــك دەرىجىــسى نهچــچه ھهســسه ئېغىرلىقىنــى ھهربىــر  بۇنىــ

ئهقلى نورمال ئادەم ھىس قىالالیـدۇكى، بـۇ قىلمىـش ئىـنقىالپچىالر بىـلهن       
خهلقنىڭ ئارىسىغا زىددىیهت سېلىشتهك سهلبىي ۋەزىیهت یارىتىش رولىنى         
ئوینایــــدۇ ھهم بۇنـــــدىن كېیىنكـــــى ئىــــنقىالپ ئىـــــشلىرىغا نۇرغـــــۇن   

  !ۇقى تېرىیدۇئىشهنچسىزلىك ئۇر
  بۇندىن باشقا ئورتا ئاسـىیا جۇمھۇرىیهتلىرىـدىكى قېرىنداشـلىرىمىز         
ــانالر    ــدىن چىققــ ــېرىكچىلىكىدىمۇ ۋەتهنــ ــارەت شــ ــان تىجــ ــلهن بولغــ بىــ

سادىر بولىدۇ، ھهتتا یهرلىكلهر  كۆپبولۇپ كېتىدىغان ۋاقهلهر    “ كاكاسالتاڭ”
. سىمۇ بولىدۇلهر یوق دې“تۇمشۇقىغا یېمىگهن”بىلهن شېرىكلهشكهنلهردىن 

ــۈرىلهتتى   ــال چۈشـ ــۆیلهرگه مـ ــالردا ئـ ــلهپكى یىلـ ــان . دەسـ ــدىن چىققـ ۋەتهنـ
ــال      ــۆیىگه م ــاھ تارتىــپ شــۇنىڭ ئ ــسا شــۇنى پان ــۇققىنى بول بىرەرســىنىڭ ت

ئــوغرىالر ) تۇققــان(مانــا شــۇنداق ئهھــۋالالردا ئـۆي ئىگىــسى  . چۈشۈرىـشهتتى 
ــشىپ   ــلهن شېرىكلى ــا —بى ــۇر ” ئوغرىغ ــسادىي ئۇچ ــېتىپ،  “ئىقتى ــى  س ن

  . كۆرۈلگهن ئىدى كۆپېچىسى ئۆیگه كېلىڭالر، دەپ بۇلىۋالغان ئىشالرمۇ ك
نـى  “ۋەزنىمىـز ”ئومۇمهن بىر مىللهت بولۇش سۈپىتىدە ئـۇالر بىزنىـڭ     

ــقا     ــدىالنغان ۋە باش ــدان پای ــاجىزلىقلىرىمىزدىنمۇ ئوب ــكه، ئ ــدان بىلگهچ ئوب
“ زدۆلىتىمى” بىزگه .  نى ئۈگهتكهنىدى“پایدىلىنىش ئۇسۇلى”مىللهتلهرگىمۇ 
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مــولال ”سـۈپىتىدە خىتاینىــڭ ئىــگه بولمایــدىغانلىقى، ســورىقى یــوق جــان،  
ئىكهنلىكىمىــز تولــۇق چۈشــىنىلگهندىن كېــیىن ھهرقانــداق بىــر  “ بــوزەك
 قىشالقلىق، ساراڭ یاكى ئاران یـۈرگهن ئـاۋارىالرمۇ بىزنـى قورقۇتـۇپ            -سهھرا

ق، ئهگهر بىــزدە ئۆزئــارا مىھرىۋانلىــ   ! ســورایدىغان بولۇشــتى  “ داكومېنــت ”
ــاندىكى      ــك س ــسا بۇنچىلى ــان بول ــۇت بولغ ــسىیاتى مهۋج قېرىنداشــلىق ھى
قېرىندىشىمىز بولغان بۇ ئهلـلهردە مىڭـالپ ئىنقىالپچـى ئىزسـىز سـىڭىپ          
كهتكهن بوالتتى؛ ئۇالرنىڭ قانات ئاستىغا ئېلىـشى ۋە یـاردىمى خاسـىیىتىدە            

اشالر ئهمما بۇ قېرىند. یۈرۈشكهن بوالتتى كۆڭۈلدىكىدەكنۇرغۇن ئىشلىرىمىز 
گه ئایالنغان، كىم بولۇپ “سوۋېت ئادىمى”مىللىي ھىسىیاتىنى یۈتتۈرگهن، 

یاشاش مهسىلىسى ئهھمىیىتىنى یوقاتقان بولغاچقا، پاراۋان یاشاش شارائىتى 
یارىتىش ئۈچۈن مىللهتال ئهمهس، تۇققان، قېرىندىشى بولسىمۇ ھېچ خىجىل 

ــتىن  ــوۋار”بولماسـ ــا   “تـ ــاس ھالغـ ــتىن یانمـ ــا ئایالندۇرۇشـ ــى غـ كهلگهنلىكـ
دەل شۇ سهۋەپلهر كۆزدە تۇتۇلغان ھالدا بۇ یهردىكـى ۋەتهنـپهرۋەر       (ئهمهلىیهتتۇر  

تهشــكىالتالرغا ئــۆز ئــارا مىھرىــۋانلىقنى، ئهنئهنىلهرنــى، دىنىــي ئېتىقــادنى،   
مىللىي تۇیغۇالرنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشتىن ئىبارەت ئهمهلىي قهدەمدىن ئىش 

قېـتىم یازمىـشلىرىمىزدا    كـۆپ ى باشالش، یوغان گهپـلهرگه ئېـسىلماسلىقن   
  ).مهسلىھهت بهرگهنىدۇق

ۋەتهندىكى خهلقنىڭ قارشىلىق ھهركهتلىرى ھهققىدە گهپ كهچكهندە    
 یىللىـرى كېلىـپ   -1962ئاخىرقى كـۆچ بولغـان      (بۇ یهردىكى بهزى ئۇیغۇرالر   

 پـاز ھىـسىداشلىق     -ئـاز ) یهرلهشكهن پىشقهدەملهر ئىچىـدىكى بىـر قىـسمى       
  :ۆپلىرىككهیپىیاتىدا بولسا، 

ــڭ     — ــدۇ؟ خىتاینى ــا بولمام ــۈك تۇرس ــدىكىن ش ــدىن كهلمىگهن  قولى
  ئهھۋالى یاخشىلىغۇ؟ قورسىقى ئاچ قالمىغاندىكىن بولدىغۇ؟

 ساڭا نېمه، ئۆیۈڭ بار، ماشىناڭ بـار، ئـۇ یـاقتىكى خهق نـېمه بولـسا       —
مىللىي تهقدىرىمىزگه   ئۆزلىرىنى دېیىشىپ،   —چىقىشىۋالمامدۇ،   ئۆزلىرى

ئۇالرغا ئهگهر مىللىي دۆلىتى بولمىغان مىلـلهت    . كۆرسىتىدۇئاالقىسىزدەك  
ئۇزاق مهۋجۇت بولۇپ تۇرالمایدۇ، ئىلگىرى پهرغانه ۋادىسىدا بىـر مىلیونـدىن          
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ئۇیغــۇر بولغــان ئىــكهن، ئهمــدى قېنــى شــۇالر؟ دېــسىڭىز، مىللىــي   كــۆپرەك
چـۈنكى ئۇالرغـا    . چېگرانى پىسهنتىگه ئېلىپ كهتمىگهچكه تهسىر قىلمایدۇ     

  !ى یوق، یاشىسىال بولدى، كىم بولۇپ یاشاش بهرىبىرپهرق
ئومــۇمهن، ئورتــا ئاســىیادىكى قېرىنداشــلىرىمىز بىــرەر ســىرىمىزدىن  
خهۋەردار بولۇپ قالسا، بىرەر ئاجىزلىقىمىزنى بىلىپ قالغان بولسا بۇنى كوزېر 

. كه ئایالندۇرىۋالىـدۇ  “سـېغىپ ئىچىـدىغان ئېـنهك     ”قىلىۋېلىپ، داۋاملىـق    
ــسى  ــى تاپ ــۇلىۋېلىش”ال ئېپىن ــدۇ “ ش ــدە بولى ــدىن  . نىیىتى ــدە ۋەتهن نهتىجى

چىققانالردا یهرلىكلهردىن ئۆزىنى قاچۇرۇش، ئىشهنمهسلىك، ھهرقانچه یېقىن 
. شهكىللهندى... تۇققىنى بولغان تهقدىردىمۇ یهنىال مهلۇم ئارىلىق ساقالش، 

بۇ بىر مىللهت ئۈچۈن یوقۇلۇشنى تېزلىتىش ئـامىلى، بىرلىكنـى بۇزغـۇچى          
  !، ھاالكهتنىڭ ئاالمىتى، خاالسھاڭ

نى یوققا چىقىرىشنى مهخسهت “مىللىي چېگرا”سابىق ئىمپىرىیىدە 
ئارمىیىـدە ئــایرىم  : قىلغـان سىیاسـهت ھهمـمه ســاھهلهردە ئهكـسىنى تاپقـان     

ئـالىي  . دېگهندەك چېگراالر بولمىغان  ... مىللىي روتىالر، مۇسۇلمانچه تاماق،   
ق چهكلىمىــسىز خىــزمهتكه تهقــسىم مهكتهپلهرنــى پۈتتــۈرگهنلهر ھېچقانــدا

...  قازاقىـستانغا، — ئۇیغۇرالر رایونىغا، قازاق     —یهنى، ئۇیغۇر   . قىلىنىۋەرگهن
مانا بۇنـداق  . ئهمهس، پۈتۈن ئىتتىپاقنىڭ خاھلىغان یېرىگه تهقسىملهنگهن    

ــۈرگهن     ــرى س ــشىنى ئىلگى ــڭ یوقۇلى ــي چېگرانى ــۋال مىللى ــي . ئهھ مىللى
گه )  ئېرىتىۋېتىش(، ئاسسىمىالتسىیه“نچوڭ بىلىپ كهتمهیدىغا”چېگرانى 

قارشىلىق تۇیغۇسى بولمىغان، مىللىي سـۈپهتنىڭ ئۆزگىرىـپ كېتىـشىگه         
ــالهت     ــى ھـ ــشمایدىغان روھـ ــشمایدىغان، تارتىـ ــۈرىكى ئېچىـ ــېچ یـ ــا ھـ قارىتـ
ــسىم       ــزمهتكه تهق ــا خى ــۇ یىراقق ــدىن بهكم ــۇرالر مۇھىتى ــا ئۇیغ یارىتىلغاچق

ن ئۇیغۇرالر ئارىسىغا كۆچۈپ كېلىش قىلىنغان ئاشۇالردىمۇ بىر ئامالالر بىله   
چۈنكى، ماددىي مهئىشهت ھهممىـدىن     (خىیالى ۋە تىرىشچانلىقى بولمىغان     

ئۇنىڭ ئۇ جایالردا خىزمىتى بار، . ئۈستۈن تۇرىدىغان بولغاچقا شۇنداق بولىدۇ
ئۆیى بار، ئىجتىمائىي ئورنى بار؛ ئهمما بۇالرنىڭ ھهممىسىنى تاشالپ، پهقهت          

 —اقالیمهن دەپال ئۇیغۇرالر ئارىسىغا كۆچۈپ كهلسه، بـۇ     مىللىي سۈپهتنى س  
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ئـۇ   كـۆرە شـۇ سـهۋەپلهرگه     . نامراتلىق، ھاالكهتتىن دېـرەك بېرەتتـى، ئهلـۋەتته       
ــۈرۋایهت ــۇش      ئۆم ــشقا، یوقۇل ــۇرۇپ قېلى ــایالردا ت ــۇ ج ــۈگهش  —ش ــپ ت  ئېرى

قىسمىتىنى كـۆزىنى پارقىرىتىـپ قـاراپ تـۇرۇپ تهن ئېلىـشقا، بویـسۇنۇشقا             
ئاجایىپ ئهپچىللىك بىلهن تهییارالنغـان ئىجتىمـائىي تهرتىپنـى         بۇ  . مهجبۇر

تونــۇپ یهتكهنــدىال ســوۋېت دەۋرى جىنایىتىنىــڭ دەرىجىــسىنى مــۆلچهرلهش  
ــۈمكىن ــسىدىن     . م ــۆلچهملهر نۇقتى ــسانىي ئ ــي ۋە ئىن ــۇنى مىللى ــا، ب ئهمم

دېگهن ئۆلچهم “ سوۋېت دەۋرىدە قورسىقىمىز تویاتتى”باھالىغاندىال شۇنداق، 
مانـا شـۇنداق قىلىـپ    ). ۇ جىنـایهتنى چۈشـهنمهك مـۈمكىن ئهمهس     بىلهن بـ  

توپلىـشىپ یاشـاش شـارائىتىدىن     . بارلىققـا كهلتـۈرۈلگهن   “ سوۋېت ئادىمى ”
مهھـرۇم، یىـراقالردا، یـات مىلـلهت ئارىـسىدا یاشـىغانالر مهیلـى قانـداق بىــر         

بولىشىدىن قهتئىینهزەر، ئىككىنچى “ كاندىداتى”یاكى “ نامزاتى”نېمىنىڭ 
نى سـاقالش   “مىللىیلىك”. الدىغا بارغاندىال مىللىي كىملىكى تۈگهیدۇ    ئهۋ

ئۈچۈن چوقۇم توپلىشىپ یاشاش، ئهڭ ئاز بىر مهكتهپ بولۇشقا الیىـق سـاندا           
مىللىي ھىسىیاتى ۋولقاندەك پارتالپ    ”ئۇنىڭسىز،  . زۆرۈرتوپلىشىپ یاشاش   

ۇپ ئــوت یــۈرەك ئــادەم بولغــان بىلهنمــۇ ئېرىــپ تۈگهشــنى توســ  “ تۇرىــدىغان
كىـم بولـۇپ     كۆپچىلىكىـدە لېكىن، ئورتا ئاسىیا ئۇیغۇرلىرىنىـڭ      . قااللمایدۇ

ــشنىڭ     ــم دېیى ــۆزىنى كى ــسى، ئ ــاش مهسىلى ــىیاش ــسى  زۆرۈرىیىت مهسىلى
  .دىققهتتىن چهتته قېلىۋاتقانلىقى ئېچىنىشلىقتۇر

. مىللىـــي چېگرانـــى تونىماســـلىق یهنه ئىـــسىمالردىنمۇ بىلىنىـــدۇ 
ــ  ــامىلىلهر ئاخىرىــ ــز فــ ــرى بىــ ــۇمچىلىرىنى رۇس ئىلگىــ دىكى رۇس قوشــ

ئىمپىرىیىسى غۇلىغاندىن كېیىنكى یهتته یىلغىچىمـۇ كۆتـۈرۈپ یۈرەمـدۇ،           
ئهمـدى بىلـدۇقكى، ئىـسىمالر پۈتـۈنلهي رۇســچه     . دەپ ئاغرىنغـان ئىكهنمىـز  

ــكهن    ــر ئى ــى ئېغى ــۇ خېل ــان ئهھۋالالرم ــۇر  «. قویۇلغ ئۇیغۇرشۇناســالر ۋە ئۇیغ
ېلىۋىـدىم، شـۇنىڭ ئۆزىـدىال بـۇ        ق كـۆرۈپ دېگهن بىـر كىتـاپنى      » ئالىملىرى

ئالىمالر ! (لىرىنىڭ خېلى نۇرغۇنى رۇسچه ئىسىملىق ئىكهن“ئالىم”ئۇیغۇر 
ئىچىدىال بۇنچىلىك ئادەم رۇسچه ئىسىملىك بولسا، ئالىم بولمىغان پۇخراالر 

ــۇنداقكىن؟   ــانچىلىكى شــ ــسىدا قــ ــي   ) ئارىــ ــاپتىن یهنه مىللىــ ــۇ كىتــ بــ



 149 

ــۆرۈۋېلىش   ــلىرىنى كـ ــىڭدۈرىۋېتىش ئۇرۇنۇشـ ــۈمكىنسـ ــا  .  مـ ــۇ كىتاپتـ شـ
ــۇر   ــتۇرۇلغان ئۇیغـ ــالىم”تونۇشـ ــابىق     “ئـ ــا سـ ــىیا، ھهتتـ ــا ئاسـ ــرى ئورتـ لىـ

تهبىئىیكى، ئۇالرنىڭ ئهنه شۇ . ئىمپىرىیىنىڭ ھهر بۇلىڭىغا چېچىۋېتىلگهن  
چۈنكى یات مىللهتلهر ئارىسىدا یهكـكه      . ھالدا یوقۇلۇپ ئىزى ئۆچۈشى چوقۇم    

  !ھالدا مىللىي سۈپهتنى ساقالش مۈمكىن ئهمهس
ئورتا ئاسىیا ئۇیغۇرلىرىدىن بىر دوستىمىز بارىـدى، ئـۇ ۋەتهن ئـازادلىقى     

یاخــشى ئىــشالرنى  كــۆپ. ئۈچــۈن ئــۆزىنى بېغىــشلىغان بىــر پىــدائى ئىــدى 
قىلغان بـۇ یىگىتنىـڭ قىلىۋاتقـان یاخـشى ئىـشى ۋە ئۇلـۇغ غایىـسىگه رەپ          

دا بىز ئۇنىـڭ ماشىنىـسى  : یىمهیدىغان بىر گېپى مېنى بۈگۈنگىچه ئازاپالیدۇ    
بىر گۈمرۈكتىن ئۆتۈۋاتاتتۇق،  ئۇ گۈمرۈكته توختاپ، گۈمرۈك خادىمى بىلهن 

ئانـدىن یـولنى    . ، یېقىنچىلىق بىلهن ئهھۋالالشـتى    كۆرۈشتىقۇچاقلىشىپ  
  : شۇ چاغدا ئۇ ماڭا ھېلىقى گۈمرۈك خادىمىنى تونۇشتۇرۇپ. داۋام قىلدۇق

نىڭ ئۇیغۇر بولغاننىڭ پایدىسى  شۇ«ئۆزى بىشكهكلىك، دادىسى  —
 —ئۇیغۇر بولغان بولسا گۈمرۈكته ئىـشلىیهلمهیتى،       . پایدىسىنى كۆرىۋاتىدۇ 

  .دېدى
  .  یۈرىكىم ئېچىشىپ كهتتى ھهم ھهیران قالدىم

  . دەپ سورىدىم— ئۇنىڭ ئاتا ـ ئانىسى قازاق ئهمهسمىدى؟ —
» قـازاق «ئانىسىمۇ، دادىسىمۇ ئۇیغۇر، پهقهت شۇ بالىسىنىال     . یاق— 

ئۇیغۇر بولغاننىڭ «بۇ دوستىمىزنىڭ .  دېدى ئۇ— دە، -دەپ یازدۇرۇپ قویغان
ــوقكهن، دەپ،  ــسى ی ــدۇ   ... پایدى ــسىنى كۆرىۋاتى ــۇنىڭ پایدى ــا ش ــگهن » مان دې

سۆزلهرنى چوڭقـۇر تهسـىرلهنگهن، ھهۋەس قىلغـان، ئهقىللىقلىقىغـا قایىـل            
بولىۋالغىنىـدىنمۇ  » قـازاق «بولغاندەك تهلهپپۇزدا ئېیتىشى ماڭا ئاۋۇسىنىڭ     

ــۇ ! ىــر كهلــدىبهكــرەك ئېغ قــا ھهۋەس قىلغــان ئىــكهن،  “ئۇســتىلىق”ئــۇ ب
تهبىئىیكى، ئۆزىمـۇ بـالىلىرىنى شـۇنداق یازدۇرۇشـنى ھـار ئالمایـدىغانلىقى           

قىلىمهن،  كۆرەشئۇ ئۆزى بۇ مىللهتنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن . بىلىنىپ تۇراتتى
  !بولىۋالغىنىنى ھېچ ئهیپ سانىمایدۇ“ قازاق” یۇ، ئهمما ئاۋۇنىڭ -دەیدۇ

رتا ئاسىیادا بـۇ خىـل كهیپىیاتقـا دۇچ كـېلىش تاڭـسۇق بىـر ئىـش                  ئو
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ئهگهر ئورتا ئاسـىیادا ئۇیغۇرالرغـا قارشـى    . ئهمهس، پۇتلىشىپال تۇرىدىغان ئىش  
 ـ  30 ـ دۇنیا ئۇرىشى دەۋرىدىكى یهھۇدىي پاجىئهسى یاكى  2(ئاشكارە قىرغىن 

ــى   ــتالىننىڭ قىرغىنــى كهب ــس ) یىلالردىكــى س ــان بول ا، ئېلىــپ بېرىلىۋاتق
ــسا   ــرى بولمى ــدىغان یې ــوقكهن  ”قاچى ــسى ی ــڭ پایدى دەپ “ ئۇیغــۇر بولغاننى

مىللىي كىملىكىنى یوشۇرسا یاكى كـۆز بویـاش خاراكتېرىـدە ئۆزگهرتىۋالـسا       
ئهممـا ھـازىر یوشـۇرۇن یهكـلهش بولـسىمۇ،         . ئۇنى توغرا چۈشىنىشكه بوالتتى   

“ ۈرۈشیۈتتـ ”ئۇ ھالدا ئۇیغۇرلىقىنى    . ئاشكارە چهكلهش، قىرغىنچىلىق یوق   
  نىڭ قوساق غېمىدىن باشقا نېمه سهۋەبى بارىكىن؟
 پۇچقاقلىرىـدا ئىزسـىز     -شۇنچه ئۇیغۇرنىڭ دۇنیانىڭ ھهرخىـل بۇلـۇڭ      

یوقۇلىۋاتقىنىغا كۆزۈڭنى پارقىرىتىپ قاراپ تۇرۇشۇڭ، قولۇڭـدىن ھېچنـېمه         
كهلمهسلىكى، خۇددى قاینامغا چۆكۈپ كېتىۋاتقان ئادەمگه ئىگىـز تىـك یـار     

  . تۇرغان، ئهمما یاردەم قىاللمىغانغا ئوخشاش ئهلهم قىلىدۇئۈستىدە قاراپ
مانا شۇنداق قىلىپ بۇزىۋېتىلگهن مىللىي ئاڭ نهتىجىسىدە خهلقنىڭ 
سىیاسىي ئېڭى، تارىخ قارىشى، كهلگۈسىگه قارىشىدا ئېغىر مـۈجمهللىكلهر         

ئاتالمىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى “ ۋەتهن ئۇرىشى”: مهسىلهن. مهۋجۇت تۇرماقتا
ۈن قانچىلىك توغرا؟ گىتلېر، ستالىن، ماۋزېدوڭالرنىڭ فاشىستلىق  بىز ئۈچ 

دەرىجىسى سېلىشتۇرۇلسا ئىنسانىیهتكه سالغان زۇلمى ۋە قىرغىنچىلىقـى،        
ــسىپ      ــسى بې ــته قایسى ــشلىرى جهھهت ــا قارشــى قىلمى ــال تهرەققىیاتق نورم

تهبىئىیكـى، ئىنـسانالرنى قىـرغىن      . چۈشىدۇ؟ بۇالرنى چۈشىنىش یېتهرسىز   
. ھهتته كوممۇنىستالر فاشىستالرنى ئاللىقاچان بېسىپ چۈشكهنقىلىش جه

ــىخۇاڭغا      ــېن شـ ــۆزىنى چـ ــدا ئـ ــرلهنگهن ھالـ ــدوڭ پهخىـ ــدا ماۋزېـ ــۇ نۇقتىـ بـ
ــشتۇرۇپ ــۇق    ”: سېلى ــشىپ كهتت ــىخۇاڭدىن ئې ــېن ش ــان چ ــز ئاللىقاچ “ بى

  !دېگهنىدى
فاشــــــستلىق ھهققىــــــدە گهپ بــــــوالركهن، ئهمهلىــــــیهت شــــــۇنى  

! ناتسىستالردىنمۇ بهكراق فاشـستالردۇر   ئىسپاتلىماقتىكى، كوممۇنىستالر   
ــىرى   ــستالرنىڭ تهسـ ــۇپ،  -1945ناتسىـ ــى یوقۇلـ ــڭ -3 یىلـ  ئىمپىرىیىنىـ

خارابىــسى ئورنىــدا دۈنیــادىكى ئهڭ تهرەققىــي قىلغــان گېرمــانىیه بارلىققــا   
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ــدى ــامۇراي”. كهل ــاپونىیىمۇ ئهڭ    “س ــان ی ــۋىلىرى یوقالغ ــۇرۇش تهل ــڭ ئ الرنى
ئهممــا كوممۇنىــستالر . ولــۇپ قالــدىتهرەققىــي قىلغــان، زامــانىۋىي دۆلهت ب

خهلقــقه نـــېمه بهردى؟ ئـــۇالر ئىنــسانالرنىڭ خاســـلىقىنى، مىللهتلهرنىـــڭ   
ــدى   ــاراۋەرلىكىنى پایمــال قىل ــۇ غــالجىر   . ب دەل كوممۇنىــستالرنىڭ تېخىم

فاشىستلىقىدىن، ئۇرۇشـتا غهلىـبه قىلغـان دۆلهت تۇرۇقلۇقمـۇ تهرەققىیـاتى       
دۆلهتلهرنىڭ یـاردىمىگه مۇھتـاج ھالغـا       ھهتتا مهغلۇپ بولغان    . ئارقىدا قالدى 
بۇنىڭ سهۋەبى، بۇ تۈزۈمنىڭ ئىنسانالرنى ھورۇنالشتۇرىدىغان، . چۈشۈپ قالدى

ــان    ــانلىقىنى بوغۇدىغــــ ــدىغان، ئىجادچــــ ــابهت ئېڭىنــــــى ئۆلتۈرىــــ رىقــــ
  .مۇستهبىتلىكىنىڭ ئاقىبىتىدۇر

تارىخىي قاراش، سىیاسىي قاراشالرنىڭ بۇزىلىشى تۈپهیلى، ئىمپىـرىیه       
النغان بۈگۈنكى دەۋرنى نامراتلىقنىڭ، جىمىكى بهختـسىزلىكلهرنىڭ       پارچى

گهرچه شـهخس  . تۈپ سهۋەبى دەپ تونـۇش خاھىـشى ناھـایىتى ئېغىـر ئىـكهن        
سۈپىتىدە بىۋاسىته پایدىسىنى كۆرمىسىمۇ، شهرقىي تۈركىستانلىقالر ئورتـا        

بۇنى ئـۆز   . ئاسىیادىكى مۇستهقىللىق مهنزىرىسىدىن شۇنداق سۆیىنىشىدۇ    
ئون كۈندە ”ھهتتا . تهقىللىقىنىڭ مۇقهددىمىسى، دەپ ھىس قىلىشىدۇمۇس

بـــۇ گهپلهرنــــى  . دېیىـــشىپ كېتىــــدۇ “ بىـــر نـــان یېــــسهكمۇ مهیلىـــدى   
قىلىۋاتقانالرنىڭ ئوقۇمىغان بىچـارىلهر، دىھقـان بـالىلىرى ئىكهنلىكىنىمـۇ       

س س س رنىڭ ۋاقتىـدا  ”نهزەرگه ئېلىپ، بۇ مهملىكهتلهردىكى خهلقلهرنىڭ    
دەپ ۋایـــساشلىرىغا سېلىـــشتۇرساق، “ ...ئهرزانچىلىـــق ئىـــدى،یاخـــشىدى، 

  .مىللىي ساپا روشهن كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ
ئــۇرۇش، مۇســتهقىللىق ھهركهتلىرىــدىن كېــیىن یېڭىــدىن بارلىققــا  
كهلگهن ھهرقانـداق دۆلهتـته ئىـشلهپچىقىرىش ۋاقتلىـق توختىغـان، خهلـق             

خـۇددى  . ىـدۇ تۇرمۇشى ئىزىدىن چىققان ئۆتكـۈنچى قىیىنچىلىـق دەۋرى بول       
كېسهلنىڭ مهڭگۈلۈك ۋە ئهجهللىك ئازاپتىن قۇتۇلۇش ئۈچـۈن ئوپىراتـسىیه          
ئازابىغا چىدىشىغا توغرى كهلگىنىدەك، بۇ ۋاقتلىق قىیىنچىلىققا چىداشقا  

یېڭـــى قۇرۇلغـــان دەۋرلهردە بۇنـــداق  ھۆكـــۈمىتىســـوۋېت . تـــوغرا كېلىـــدۇ
ەتلهپ، قىیىنچىلىــق بولمىغانمىــدى؟ شــۇ چاغــدىكى قىیىنچىلىقنــى ســۈر 
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  : شۇنداق قوشاقالر توقۇلغان
  نىكوالینىڭ ۋاقتىدا

  .شىرمان ئىدى نانىمىز
  پالشىۋىكنىڭ ۋاقتىدا
  .كۈنجۈرە بولدى نانىمىز

بۇنداق ۋاقتلىق ماددىي قىیىنچىلىقنى ئاۋام خهلققۇ چۈشهنمهسـتىن      
ماددىي مهئىشهتنى ئۆلچهم قىلسۇن، ئۇقۇمۇشلۇقالرمۇ بۇنىڭـدىكى مهنهۋىـي     

ــى بىلمهم ــى  پهرقنـ ــدۇ؟ خېلـ ــۆپدىغانـ ــشاش   كـ ــلۇقالردىنمۇ ئوخـ ئۇقۇمۇشـ
ــدۇق  ــالمىش  . زارلىنىــشنى ئاڭلى ــا ئات ــاتى ... ”ھهتت ــڭ دېپۇت ــڭ ... ”، “نى نى

“ ۋەتهننـــى ئـــازاد قىلىـــدىغان”دېگهنلهردىـــن تارتىـــپ، تـــاكى “ كاندىـــداتى
س س س ر پهیتىــدە قورســىقىمىز تویــاتتى، گوربــاچېۋ ”: سىیاســىیونالرغىچه

ــېلهت  ــگهن ب ــشىیدىكهندەپ غ“ ...دې ــتهقىللىق  . ىڭ ــۇ مۇس شــۇ یهرلىكلهرغ
توغرىسىدا خىیالمۇ قىلىـشمىغان ئهھۋالـدا ئالالھنىـڭ مهرھىمىتـى بىـلهن        

ئىنتىلمىگهن نهرسىگه تۇیۇقسىز ئېرىشىپ قالغىنى ئۈچۈن ئۇنىڭ  ئۆزلىرى
ۋەتهننىـڭ مۇسـتهقىللىقى ئۈچـۈن      ” قىممىتىنى بىلمىـسۇن، سـهن       -قهدىر

ىلهن ھهپىلىشىپ یۈرگهن تۇرۇقلـۇق، بـۇ   دەپ سىیاسىي ب “ قىلىمهن كۆرەش
ــتهقىللىقنىڭ  ــسىمۇ  (مۇسـ ــىۋەڭ بولمىـ ــىته نهسـ ــى ) گهرچه بىۋاسـ قهدرىنـ

ــسهڭ، پهقهت ھــایۋانى ئىــستهك بــویىچه     دەپــال “ قورســاق تویــاتتى ”بىلمى
مۇستهملىكه دەۋرىنـى سېغىنـساڭ، ئهگهر ۋەتىنىمىـز ئـازاد بولـۇپ قالـسىمۇ             

مهي قاالرسـهنمۇ؟ پهقهتـال قوسـاق    خىتایالرنىڭ دەۋرىـدە تـۈزۈكراق ئىـدى، دېـ       
توقلۇق مهخسهتكه ئایلىنىپ قالغاندا ئىنساننىڭ ھایۋاندىن پهرقى نېمىـدە         
ــلهن ئاجرىلىــپ      ــى بى ــایۋانالردىن مهنهۋىیىت ــسانالر ھ ــۈنكى، ئىن ــدۇ؟ چ قالى

  تۇرىدىغۇ؟
ــدا      ــردىنىگه پهیــ ــشتىن بىــ ــڭ پارچىلىنىــ ــۈنكى نامراتلىقنىــ  بۈگــ

ــسىچه، ئىقتىــــساد  ــانلىقىنى، ئهكــ ــىي بوھراننىــــڭ بولمىغــ ىي ۋە سىیاســ
پارچىلىنىـــــــشنى كهلتـــــــۈرۈپ چىقارغـــــــانلىقىنى ئۇقۇمۇشـــــــلۇقالرمۇ 
چۈشـــهنمهمدىغاندۇ؟ ســـوۋېت ئىمپىرىیىـــسىنىڭ ئافغانىـــستانغا قىلغـــان 
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ــۈن      ــۇرۇش چىقىمــى ئۈچ ــدىلىك ئ ــتا كۈن ــۇ ئۇرۇش  300  — 250تاجــاۋۇزى، ب
ىلالپ مىلیون ئامېرىكا دوللىرى مهبلهخ سهرپ قىلىش، بۇ ئۇرۇشنىڭ ئون ی         

داۋام قىلىشى دۆلهت مالىیهسىنى قۇرۇتۇپ قهرزگه بوغـۇپ قویماسـمىدى؟ بـۇ        
ئۇرۇشــنى قوزغىغــانالر كىمــلهر؟ كوممۇنىــستالر ئهمهســمۇ؟ تاجــاۋۇزچىلىق   
ئۇرۇشىنىڭ ئۇزاققـا سوزۇلىـشى، ھهربىـي ھـازىرلىق مۇسابىقىـسى قاتـارلىق           

ىقنىــڭ ســهۋەپلهر ئىمپىرىیىنــى ئىچىــدىن پورالشــتۇرۇپ، بۈگــۈنكى نامراتل  
نى یارىتىـپ بولغـان ئهمهسـمۇ؟ بـۇ نـامراتچىلىق ئۈچـۈن كىمنـى         “ئاساسى”

ــامراتلىق ھهققىــدىكى    ــا ئاســىیادا ن ــمهك، ئورت تىلــالش كېــرەك ئىــكهن؟ دې
  .ۋایساشالر مىللىي ساپانىڭ تۆۋەنلىكىدىن كېلىپ چىققاندۇر

ــستالرنىڭ  ــشى ”كوممۇنى ــشىقالپ ئىشلى ــلهن “ پىش ــلهت”بى “ مىل
 ئورتا ئاسىیا جۇمھۇرىیهتلىرىدىكى مۇستهقىللىققا قىلىپ یاساپ چىقىلغان

“ مىلـلهت ”ئېرىشكهن قېرىنداشلىرىمىز كوممۇنىستالر بهلگىـلهپ بهرگهن      
 ئۆزلىرىنىـڭ  —سىزىقىدا چۆگۈلهپ، بېشى ئایلىنىپ قالغاچقا، ئۇالر بىزنـى   

ئهكــسىچه، تــارىخىي دۈشــمىنىمىز . قېرىندىــشىنى دۈشــمهن ھېــساپالۋاتىدۇ
بۇمــۇ فاشىــست (یــېقىن كۆرىۋاتىــدۇ  ئــۆزلىرىگه بولــسا بولغــان خىتــایالرنى

). كوممۇنىستالرنىڭ ئىنسان ئېڭىنى بۇزۇش جىنایهتلىرىنىڭ جۈملىسىدىن
قىزىـل  ”خىتایالرنىڭ ئورتا ئاسـىیا جۇمھـۇرىیهتلىرىگه بېرىـدىغان یـاردىمى           

چىققــان ئــادەم “ قىزىــل”یــاردەم بولــۇپ، “ چىققــان ئــادەمگه ســۇ بهرگهنــدەك
ق ئۇســـسایدىغان بولـــسىمۇ ســـۇ بېـــرىش ھایاتىغـــا خهۋپ ناھـــایىتى قـــاتتى

خىتایالرنىڭ ئورتا ئاسىیا جۇمھۇرىیهتلىرىگه بېرىۋاتقـان یـاردىمى       . كهلتۈرىدۇ
ۋاقتلىق ئالغانـدا تهلهپنـى قاندۇرغانـدەك قىلغىنـى     . ئهنه شۇ سۇغا ئوخشایدۇ  

بىلهن، نهتىـجه ئېتىبـارى بىـلهن جـاننى ئالىـدىغان ئهجهل دورىـسى رولىنـى                
ــدۇئوینا ــۇ      ! یــ ــارقىلىق بــ ــاتالر ئــ ــك مهتبۇئــ ــۇقتىنى یهرلىــ ــۇ نــ ــا بــ مانــ

ئاگاھالندۇرۇشـمۇ   ھۆكـۈمهتلهرنى قېرىنداشلىرىمىزغا چۈشهندۈرۈش، یهرلىك    
  !الرنىڭ ئىشى ئىدى، ئهلۋەتته“داھى”

   یىلى، دىكابىر، تاشكهنت- 1998
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مهشھۇر ”ئورتا ئاسىیا ئۇیغۇرلىرىدا 
  “شهخسلهر

  
  

 خۇسۇسـهن ئورتـا     —، چهتئهللهردە   مىزكۆپچىلىكىئىلگىرى ۋەتهندىكى   
ــڭ    ــھۇر ئۇیغۇرالرنى ــدە مهش ــۆپلىكىنىئاســىیا جۇمھۇرىیهتلىرى ــاڭالیتۇق،  ك ئ

ــۇ یهرلهر بىــزگه ســىرلىق،  . شــۇنداقال بۇنىــڭ راســتلىقىغىمۇ ئىــشىنهتتۇق  ب
ئالىمالرال یېتىشىدىغان، ئىنقىالپچىالرال تۇغۇلۇپ ئۆسىدىغان ئاجایىپ ماكان 

قىللىقتىن كېـــیىن بـــۇ یهرلهرگه كېلىـــشكه    مۇســـته . بولـــۇپ تۇیـــۇالتتى  
ھېلىقــى بىــز بــارمىش دەپ ئاڭالیــدىغان . ئىمكــانىیهت یارىتىلــدى، كهلــدۇق

كوللىكتىپ یوقۇتۇلغانمۇ قانـداق؟ یـا بولمىـسا بـۇ یهردە           “ مهشھۇر ئۇیغۇرالر ”
دېگهنلهردىن بولماق ئاسـان گهپمـۇ؟   “ نىڭ نامزاتى... ”، “نىڭ كاندىداتى ... ”

شـهرتلهر تـۆۋەنلىتىلگنلىكتىن شـۇنداق ھـال        “ غا كۆیىنىپ ئۇیغۇرالر”یاكى  
الرنىـڭ ۋاي دەپ  “كاندىـدات ”، “نـامزاد ”كېلىپ چىققـانمۇ، ئهیتـاۋۇر، بۇنـداق        

ــا چىقىــــــپ، بىزنــــــى بهكمــــــۇ   كهتكــــــۈچىلىكى یــــــوقلىقى ئوتتۇرىغــــ
  !ئۈمىدسىزلهندۈرىۋەتتى

الرنىڭ ھه دېسىال ئۇچراپ تۇرىـشى، یهنه  “نامزاد”ۋە “ كاندىدات”بۇنداق  
الرنىڭ گهپ دەپ قىلىپ یۈرگهن سـۆزلىرىنى ئاڭلىغـان      “مهشھۇر”ېلىپ بۇ   ك

شهرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ ئىنكاسىدا بىلىنىپ تۇرغـان پاسـسىپ تهسـىر     
  .یوقارقىدەك سوئالالرنى تۇغدۇرىدۇ

خۇسۇسـىدا  “ مىللىیلىـك ” تېخىمۇ موھىم بىـر تهرىپـى شـۇكى، ئـۇالر        
شـۇنداق  .  تېخىمـۇ شـۈبھىلىك    قانچىلىك چۈشهنچىگه ئىگىدۇ؟ مانا بۇنىـسى     
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ئىھتىیــاجلىق كهســپلهرنىڭ   زۆرۈربولــسىمۇ ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىكى بىــزگه    
بىلگىنلىرىنــى ئىــزدەش، سۆھبهتلىــشىش، ئۇالرنىــڭ مىللىــي تهقــدىرىمىز  

ئىلىـشىدىغان  ”ئـازراقال  . ھهققىدىكى قاراشـلىرىنى بىلىـپ بـېقىش كېـرەك     
رۇقىنى تېرىپ، ئۇنى ئۆز بولسىال ئۇنىڭ قهلبىگه مىللىي مۇھهببهت ئۇ“ یېرى

كهسپى بویىچه مىللىي مهنپهئهتىمىز ئۈچۈن قانچىلىـك خىـزمهت قىاللىـسا         
مانا . شۇنچىلىك تۆھپه قوشۇشقا چاقىرىش، ئۈندەش، رىغبهتلهندۈرۈش كېرەك     

  . بۇ ئورتا ئاسىیادا داھىالر قىلىشقا تېگىشلىك ئهڭ موھىم ئىشالرنىڭ بىرى
دىــن ئېــشىنىپ چولىــسى “تــايقۇرۇل”الرنىــڭ “داھــى”ئهگهر بىزنىــڭ 

تهگمهي كېتىۋەرسه، موھىم قۇرۇق گهپلهردىن ئېشىنالماي چولىسى تهگمىسه، 
ــۇرۇنراق ئېــسىگه ئېلىــشى،     ــۇ مهشــھۇر ئۇیغــۇرالرنى ئىزدەشــنى باشــقىالر ب ب
. ئۇالردىن تامامهن تهسكىرى مهخسهتلهر یولىدا پایدىلىنىپ كېتىشى مۈمكىن

نى بهلگىلهیـدىغان ئىككـى مـوھىم    چۈنكى، ئۇالرنىـڭ ئادەملىـك سـۈپهتلىرى      
 بۇزىۋېتىلگهچكه ئـۇالردا كىـم    — دىنىي ئېتىقاد ۋە مىللىي تۇیغۇ       —ئامىل  

مائاشنى كىم ” ئۈچۈن ئىشلهش، نېمه ئۈچۈن ئىشلهش موھىم ئهمهس، بهلكى 
  !سى موھىم“بېرىۋاتىدۇ

شـۇ  “ مهشـھۇر ئۇیغـۇرالر  ”یۈزە ئىگىلهنگهن ئهھۋالالردىن قارىغانـدا بهزى    
شـهرقىي  ”: مهسـىلهن (ە مىللىي مهنپهئهتلهرگه قارشـى ۋەزىـپىلهردە        دۆلهتلهرد

، “ مهسلىھهتچى”) بویىچه“ تۈركىستان مهسىلىسى یاكى ئۇیغۇرالر مهسىلىسى
بولـشىۋىكالرنىڭ  . سـۈپىتىدە پایـدىلىنىلىۋاتقانلىقى مهلـۇم     “ مۇتىخهسىس”

ــۇمىي     ــى یوقۇتـــۇپ، ئومـ ــي چېگرانـ ــادىمى ”مىللىـ یـــارىتىش “ ســـوۋېت ئـ
نىڭ مهھــسۇلى بولغــان بــۇ ئــادەملهر ھهقىقهتهنمــۇ مىللىــي      ئۇرۇنۇشــلىرى

تۇیغۇلىرىــدىن مهھــرۇم قىلىنغاچقــا مائــاش بهرســىال كىمگىــال بولمىــسۇن   
  .ئىشلهۋېرىدىغان ھالغا كهلگهن

مهنمۇ شهرقىي ” مهن بۇ یهردە بىر پىشقهدەم رازۋىدچىكنىڭ ئۆز ئاغزىدىن 
م بىلهن ئۈچ قېـتىم   یىلالردا ئۈچ خىل ئىسى   -50،   -40تۈركىستانلىق، مهن   

ــگه بارغــان ــۇ ھهر قېتىمــدا ئوخــشىمىغان  . دېگهنلىكىنــى ئاڭلىــدىم“ ۋەتهن ئ
ئىـسىم قوللىنىـپ ۋەتهنـگه ئـۈچ قېــتىم بارغـان بولـسا دېـمهك، جاسۇســلۇق        
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تهبىئىیكى، ئۇ چاغدا ئۇ مىللىي مهنپهئهت ئۈچۈن ! ۋەزىپىسى ئۆتىگىلى بارغان
ــشلىگىلى    ــشىۋىك مهنپهئهتـــى ئۈچـــۈن ئىـ  بارغـــان، مىللىـــي  ئهمهس، بولـ

ئـۇ چاغدىكىـسىگه ئىـالج یـوق دەرمىـز،          ! مهنپهئهتنىڭ زىیىنى ئۈچۈن بارغـان    
ئهمما مهسىلىنىڭ ماھىیهتلىك یېرى شـۇكى، بۈگـۈنگه كهلگهنـدىمۇ ئۇنىـڭ           

ئىنـسانلىق ئېڭـى بۇزىـۋېتىلگهچكه ئـۇ     ! شهرمهندە تارىخىدىن ئۇیالماسـلىقى  
مانـا بـۇ   ! ىلغـا ئالغـان  خىجىل بولۇش ئورنىغـا، بـۇ ئىـشنى ئىپتىخارلىنىـپ ت         

  !ئېچىنارلىق دەرىجىدىكى مىللىي ساپا
 236دېگهن كىتـاپتىن قارىغانـدا      » ئۇیغۇرشۇناس ۋە ئۇیغۇر ئالىملىرى   «

ــالىمى ”نهپهر  ــۇر ئ ــارىكهن“ ئۇیغ ــۆپ. ب ــكهن   ك ــات ئى ــېلىھهم ھای ــسمى ھ . قى
قاتارغـا قوشـۇلدى،    “ ئـالىم ”كىتاپنىڭ تۈزىلىشىدىن كېیىن یهنه قانچىلىك      

چىلىك ئـالىم قارىماققـا ئوتتـۇز مىلیـون شـهرقىي تۈركىـستانلىق             بۇن! تېخى
شــۇ قهدەر زور ئهقلىــي كــۈچ بــایلىقى ئىچىلمىغــان بــوزدەك، . ئىچىـدىمۇ یــوق 

نـى  “بـوز ”بـۇ  . مىللىي مهنپهئهتلهر ئۈچۈن ئۈنۈملـۈك پایـدىلىنىلماي تۇرۇپتـۇ     
ئېچىش سىیاسىیون ئهرباپلىرىمىزنىڭ ۋەزىپىسى ئهمهسـمۇ؟ ئـۇالردىن تـوغرا          

ۇددىئا یولىدا پایدىلىنىش، ئۇالرنى مىللىي غایه یولىغـا یېـتهكلهش ئـویالپ            م
كۆرۈلدىمۇ؟ بىز بىر توپ، ھهتتا ئون مىڭالپ پۈچهك ئادەملهرنى توپلىۋالغاندىن 

مانـا شـۇنداق بىلىـم ئىگىلىرىـدىن بىرنهچچىنـى سـهپكه قېتىۋالـساق               كۆرە
  پایدىسى تېخىمۇ زور بولماسمۇ؟
ــا ئاســىیادىكى ئۆزگى ــدا  ئورت رىــشلهردىن كېــیىن ئۇیغۇرالرنىــڭ ئهھۋالى

یـالغۇز ئىقتىـسادىي    . جىددىي سـهلبىي تهرەققىیـاتالر بارلىققـا كېلىۋېتىپتـۇ        
 -جهھهتــتىال چېكىــنىش بولــۇپ قالمــاي، مهدەنىــیهت، مائارىــپ، ئىجتىمــائىي 

دېگهندەك، ھهممه سـاھهلهر بـویىچه تىـك سـىزىق بـویىچه            ... سىیاسىي ئورۇن، 
بۇنىڭ سهۋەپلىرى تهھلىـل قىلىنغانـدا مۇنـداق       . كهنتۆۋەنلهش كۆرۈلمهكتى 
  :ھالغا دۇچ كېلىمىز

ــى     ــكه ۋە یېڭـ ــېمه تهگمىگهچـ ــتهقىللىقتىن ھېچنـ ــا مۇسـ  ئۇیغۇرالرغـ
تهڭ (جاھـاننى تهڭـشهپ تۇتـۇش       ”الردا ئىمپىرىیه دەۋرىدىكىـدەك     “خوجایىن”

سىیاســىتى بولمىغاچقــا، ئېتىۋارغــا ئېرىــشهلمهسلىكتىن “ )ئېتىــۋار بېــرىش
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شۇڭا ئـۇالردا مۇسـتهقىللىقتىن رەنجىـش روھىـي        . ش كېلىپ چىققان  تۆۋەنله
س س س ر ۋاقتىــدا ئۇیغۇرالرغــا خېلــى ئېتىــۋار    ”. ھــالىتى ئېغىــر ئىــكهن  

ــمه     ــدى ھهمـ ــى، ئهمـ ــشلهیتى، یهكلهنمهیتـ ــوھىم یهرلهردە ئىـ ــى، مـ بېرىلهتتـ
مانـا شــۇنىڭدىن  . دېیىــشىدىكهن“ ...جۇمھـۇرىیهتته ئۇیغــۇرالر تاشـلىۋېتىلدى  

خـۇددى تـوك   “ مهشھۇر ئۇیغۇرالر”ۋېلىش مۈمكىنكى، ئىلگىرىكى   شۇنى كۆرى 
ھایـات  !  دە-نىـڭ مهھـسۇلى ئىـكهن   “ئېتىـۋار بېـرىش  ”توخۇسـىدەك، ئهنه شـۇ   

دولقۇنلىرىدا ئۆز كۈچى ۋە ئۆز ئىقتىدارىغا تایىنىـپ، ھهر خىـل توسـالغۇالرنى             
  . یېڭىپ ئۈزۈپ چىققانالر ئهمهسكهن، دېگهن خۇالسه كېلىپ چىقىدۇ

 بۈگۈنكى رىئاللىققا، تهبىئىي رىقابهتكه بهرداشلىق بېـرەلمهي      شۇنداقال
تهڭ ئېتىــۋار ”ســهپتىن قېلىــشى، سوتــسىیالىزىم تۈزىمىنىــڭ ئهنه شــۇنداق 

ئـاتلىق یـۆلهپ تۇرغۇزۇشــلىرى ئىنـسانالرنىڭ تهبىئىـي قارشــىلىق     “ بېـرىش 
كــــۈچىنى، رىقــــابهت ئىقتىــــدارىنى پــــالهچ قىلىــــپ قویىــــدىغانلىقىنىمۇ  

ــى،    . چۈشــهندۈرىدۇ ــۇش كېرەكك ــتىن شــۇنىمۇ چۈشــىنىپ قوی ــر تهرەپ یهنه بى
كوممۇنىستالرنىڭ مۇستهملىكىلهرنى ئىدارە قىلىش ئۇسۇلىدا شـۇنداق بىـر    

ــار ــۇش،   : ئویــۇن ب شــۇ مۇســتهملىكىدىكى ئاساســىي مىللهتــكه مۇقابىــل قوی
دۈشــمهنلىك تېــرىش، ئۆچمهنلىكنىــڭ نىــشانىنى بــۇراش ئۈچــۈن، باشــقا ئــاز  

شـهرقىي  : مهسـىلهن . هل ئېتىـۋار بهرگهنـدەك قىلىـدۇ      سانلىق مىللهتلهرگه س  
تۈركىستاندا خىتایالر قازاقالرغا ئهنه شۇنداق مۇئامىلىـدە بولغانـدەك قىلىـدۇ           

ــدىغان شــهھهرلىكلهر      ( ــشتۇرۇشقا ئهقلــى یېتى ــۇ پهقهت ئــویالپ سېلى بۇنىم
یــایالقتىكى قــازاقالر بهتــتهر خورلــۇق . كۆرســۇن ئۈچــۈن، شــهھهرلهردە قىلىــدۇ

ــدە ــۆچمهنلىكى   ب). ئىچىـ ــان ئـ ــا بولغـ ــلهن ئۇیغۇرالرنىـــڭ خىتایغـ ۇنىـــڭ بىـ
ساندىكى كىشىلهر گویا جانىجـان مهنپهئهتلىرىنـى    كۆپخېلى  . بۆلىۋېتىلىدۇ

ــدۇ     ــا تىكىۋالى ــدەك، دىققىتىنــى قازاقالرغ ــازاقالر تارتىۋالغان خىتایالرنىــڭ . ق
  . ئېرىشمهكچى بولغىنىمۇ دەل شۇنداق نهتىجىدۇر

بېرىشمۇ ئهنه شۇ “ ئېتىۋار”هر دەۋرىدىكى خۇددى شۇنىڭدەك، بولشىۋىكل
ئېتىۋار ” مانا ئهمدى ئۇنداق . رەزىل مهخسهت ئۈچۈن قىلىنغان ھارامزادىلىكتۇر

“ ئۆزى تهڭـشهیدۇ  ھۆكۈمهتبولمىغىنى ئۈچۈن، ئهزەلدىن  “ بېرىش سىیاسىتى 
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رىقابهت ئېڭى پۈتـۈنلهي ئـۇخالپ قالغـان خهلقـقه          ― دەپ كۆنۈككهن خهلققه    
.  یولىدىكى ئىقتىسادىي، ئهقلىي رىقابهتلهر ئېغىر كهلگهنئىستىقبال تېپىش

دېموكراتىك تۈزۈم قانۇندىكى بارابهرلىك بهلگىلىمىسى مۇستهملىكه دەۋرىدە      
بۇنىـسى كوممۇنىـستالرنىڭكىدىمۇ بولغـان،    . بولمىغان ئهۋزەللىكلهرگه ئىگه  

شـۇنداق  . ئهمما بـۇ كوممۇنىـستالرنىڭكىدەك قهغهز یۈزىـدىكى نهرسـه ئهمهس         
دېگهننى ئهسته تۇتمـاق  “ داۋاگهر سۇس كهلسه قازى مۇتىھهم بوپتۇ   ”ولسىمۇ،  ب

یهنى، مىللهتلهر ئارىلىشىپ ئولتۇراقالشقان شارائىتتا ھامـان مىللىـي         . الزىم
سـۈركىلىش مهۋجـۇت، ھامــان ھـاكىمىیهت بېـشىدىكى مىللهتنىــڭ بىـر ئــاز      

 بــۇ لــېكىن،. لىــرى مهۋجــۇت“یهكــلهش، چهكــلهش”، “ئاالھىــدە بولىــۋېلىش”
“ قول ئىچىگه ئىگىلىش”قانۇندا بهلگىلهنگهن ئاالھىدە ھوقۇق ئهمهس، تۇغما 

. شۇڭا، ھهق ـ ھوقۇقنى داۋا قىلىپ تېپىپ ئېلىشنى بىلىش كېـرەك  . قانۇنى
ئـۆزى   ھۆكۈمهت”سوتسىیالىزىمدىكىدەك  . بۇ دېموكراتىك تۈزۈمنىڭ تهلىپى   

  .ېرىلمهیدۇدەپ ئولتۇرىۋەرگهندە، بۇ ھوقۇقالر ئاپىرىپ ب“ تهڭشهیدۇ
ــۇ     ــڭ، بولۇپم ــاۋام خهلقنى ــى ئ ــڭ ئهۋزەللىكلىرىن دېموكراتىــك تۈزۈمنى
ــڭ    ــان خهلقنىـ ــۈپ قالغـ ــاپ كۆنـ ــدە یاشـ ــتهبىت كوممۇنىـــست تۈزىمىـ مۇسـ

بهرگىنىگه   ھۆكۈمهتنىڭئۇالر كۆنگىنى بویىچه . بىلمهسلىكى تهبىئىي ئهھۋال
ئهممــا ھېلىقـى زىكــرى كهچــكهن  . شـۈكرى ئېیتىــپ ئولتۇرىـشىدا گهپ یــوق  

ــالىم”، “هشــھۇر شهخــسلهرم” الر نېمىــشكه بــۇ ھهقــته خهلقــقه باشــالمچى  “ئ
ھهققىدە گهپ بولغاندا شۇنى سېلىـشتۇرۇپ كـۆرمهك      “ یهكلهشلهر”بولمایدۇ؟  

مۇئـامىله  “ ئېتىـۋار بېرىـپ، تهڭـشهپ   ”جـائىزكى، تارىختـا یهھۇدىیالرغـا كىـم     
قىپــتىكهن؟ ئــۇالر ئىككــى مىــڭ یىــل مىللىــي خورلــۇق ئىچىــدە یاشــىغان،  

ئهمهس، نورمال یاشـاش ھوقۇقلىرىمـۇ دەپـسهندە قىلىنغـان     “ تىۋار بېرىش ئې”
ئهھۋال ئاستىدا ئۆز تىرىشچانلىقىغا تایىنىپ دۇنیادىكى ئـورنىنى تىكلىـدى،         
شۇنداقال دۇنیانىڭ سىیاسىي، ئىقتىسادىي سهھنىسىدە ئاالھىدە ئورۇنغا ئىگه 

چۈشــهندۈرۈش، شــۇڭا ئۇیغــۇر ئــالىملىرى خهلقـقه بــۇالرنى ئهتراپلىــق  . بولـدى 
. مىللىي روھنى ئویغۇتۇش جهھهتته تىرىشچانلىق كۆرسىتىـشلىرى كېـرەك        

گېزىت، رادىئودىكى ئاشـۇ مهۋجـۇت ئىمكـانىیهتتىن ئۈنۈملـۈك پایـدىلىنىش            
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ئاساســىدا، یهنه قانۇنــدا بهلگىلهنــگهن بهلگىلىمىــلهرگه قارىغانــدا كهم بولــۇپ  
بىــر . ۈرۈشــى كېــرەكقېلىۋاتقــان تهرەپــلهر بولــسا تهلهپ قىلىــپ قولغــا كهلت 

مىللهت مهشھۇر شهخسلىرىنىڭ مهشھۇرلىقى مانا شۇنداق ئاالھىدە تـارىخىي    
شارائىتتا قایمۇققان خهلقنى یېتهكلهپ، ئۇالرنى توغرا یولغـا باشـالش، ئۇالرغـا         

  !ئىستىقبالنى، ئاخىرقى مهنزىلنى كۆرسىتىپ بېرىشتۇر
ئارىسىدا نۇرغۇن یوقۇرىدا تىلغا ئېلىنغان كىتاپتىكى ئۇیغۇر ئالىملىرى 

ئۇالر شۇ جۇمھۇرىیهت قانۇنلىرىدا ئۇیغۇرالر ئۈچۈن     . قانۇنشۇناسالرمۇ بار ئىكهن  
ــك ھوقــۇق ئىمكــانىیهتلهر بــارلىقىنى تهتقىــق قىلىــپ، خهلقــقه        قانچىلى
ــلهر، یهنه      ــان پهرق ــلهن بولغ ــي ئىجراســى بى ــازىرقى ئهمهلى ــشى، ھ چۈشهندۈرى

هلگىلهنگهنلهردىن نېمىلهر ئىجرا نېمىلهرنى تولۇقالش كېرەك؟ یهنى، قانۇندا ب
قىلىنمایۋاتىدۇ، بۇالرنى خهلققه كۆرسىتىپ بېرىـشى، خهلقـقه یېتهكچىلىـك         
قىلىپ، ئۇالرنىڭ قانۇن چۈشهنچىسىنى ئۆستۈرىشى كېرەك ئهمهسـمۇ؟ ئهگهر         
ــرور      ــل تې ــشىۋىك قىزى ــرى بول ــدىكهن، ئىلگى ــك بولمای ــداق یېتهكچىلى بۇن

 -ھهق ئۆزلىرىنىـڭ ىغان بۇ خهلق    سىیاسىتىنىڭ دەھشىتىدىن یۈرىكى قالم   
ئىمكـانلىرى   كاپالهتلهندۈرىلىـدىغان ھوقۇقلىرى ھهققىدە، قـانۇن ئـارقىلىق       

ــۇم       ــۈرئىتى بولمــاي كېتىۋېرىــشى چوق ــدە داۋاغــا ج مانــا بۇنىڭــدىن  (ھهققى
قورقۇپ ئـۈگهنگهن خهلـق   . ئىلگىرىكى تۈزۈمنىڭ دەھشىتى بىلىنىپ تۇرىدۇ  

  ).ھېلىغىچه ھۇشىغا كېلهلمىگهن
بىــلهن  “ ۋەتهنــپهرۋەر داھــى ”ىللىــي تۇیغــۇالر تېمىــسىدا بىــر    مهن م

بــۇرۇن بــۇ .  ئاســتا بولىۋاتىــدۇ، بولىــدۇ-ئاســتا”: ئــۇ. سۆزلىــشىپ قالغانىــدىم
ــدۇرمایتى  !) ؟(یهردە ــدە ئىــدۇق، غىــڭ قىل ۋەتهننىــڭ . قــاتتىق بېــسىم ئىچى

ئهمدى تېخى مۇستهقىل بـولغىلى یهتـته یىـل    . گېپىنى قىلىشقا یول یوقتى  
بـۇ گهپـتىن بۇنـداق بىـرنهچچه مهنـا        . دېگهنىدى“ ۇنىڭیاغى بولمامدۇ بولدى، ب 

ــشىلىدۇ ــۋالىنى    : ئاڭلىـ ــىي ئهھـ ــڭ سىیاسـ ــوۋېت ئىتتىپاقىنىـ ــابىق سـ سـ
ــاراش ۋە شــۇ تــۈپهیلى دېیىلىۋاتقــان        ــدىكىلهر بىلمهیــدۇ، دېگهنــدەك ق ۋەتهن
چۈشهندۈرۈش؛ ئىككىنچىسى، ئۇ زاماندا بۇ یهردە قاتتىق بېسىم بولغـانلىقى،          

 ھهركهت قىلىشنىڭ مۈمكىن ئهمهسلىكى توغرىسىدىكى     -ئۈچۈن سۆز ۋەتهن  
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بىرى، گویا ۋەتهندە بۇنـداق   : گهپ بولۇپ، بۇنىڭدا ئىككى خىل ئاڭالم مهۋجۇت      
ئۇ (  زامان ئىنقىالپ بولۇپ تۇرىۋاتقاندەك، بۇ یاقتا -ئىمكانىیهت بولغاچقا زامان

ىــــش بۇنــــداق ئىمكانىیهتنىـــڭ یوقلىقىــــدىن بـــۇ خۇسۇســــتا ئ  ) زامـــانالر 
 ھهركهت -قىلىنمىغانـدەك بـالىالرچه تونــۇش؛ یهنه بىـرى، ۋەتهن ئۈچـۈن ســۆز     

 خهتىرى بولمىغان شارائىت -قىلىش ئۈچۈن چوقۇم رۇخسهت قىلىنغان، خهۋپ
بۇ یهردىغۇ ئهمدى بولسىمۇ بۇنـداق ئهركىنلىـك   ! كېرەكتهك بىمهنه تونۇشتۇر  

ــ    ــان زۇلـ ــېلىغىچه داۋام قىلىۋاتقـ ــدە ھـ ــۇ، ۋەتهنـ ــا كهپتـ ــقىن، بارلىققـ ۇم، باسـ
بـۇ سـۆزلهردىن یهنه     ! توختاتقىنى یوق  كۆرەشنىقهتلىئامالرغا قارىماي، خهلق    

بىر مهنا ئاڭلىشىلىپ تۇرىدۇكى، داھىالرمـۇ ۋەتهننىـڭ ھهقىقىـي ئهھـۋالىنى             
ئهھۋالىغـا   ئۆزلىرىنىـڭ ھهتتا ئۇالر ۋەتهننىڭ ئهھۋالىنى     ! تولۇق بىلمهیدىكهن 

بـۇ قارىـشىمىزنى    ! كمۇ قىلىپ تۇرىدۇ  یاخشى دەپ قارایدىغاندە   كۆپقارىغاندا  
ســىلهر بــاي، پــۇلنى نهگه ”: قۇۋۋەتلهیــدىغان یهنه بهزى گهپلهرنىمــۇ ئاڭلىــدۇق

ئىشلىتىشىڭالرنى بىلمهي قالىسىلهر، بىزدە پۇل یوق، گېزىتىمىـز توختـاپ          
مانا بـۇالر بـۇ سىیاسـىیونالرنىڭ ئـۆزى شـۇغۇللىنىۋاتقان           . “...قالغىدەك ھالدا 

ــدۇ  سىیاســىنىڭ ئوبېكتى ــۈزۈكرەك چۈشــهنمهیدىغانلىقىنى بىلدۈرى ! نىمــۇ ت
 تۇرمۇش سهۋىیىسى، تۇرمۇشـقا قویۇلىـدىغان تهلهپـكه    —بایلىق مهسىلىسى  

بۇ یهردە ئۆزىنى پۇلسىز بىچارە ھېـساپالۋاتقانالرنىڭ ھـېچ         : مهسىلهن. باغلىق
بولمىسا بىر نىمكهش ماشىنىسى بولىدىكهن، بۇمۇ بولمىسا ئهتتىگهندە سۈت، 

. لهر تىزىلغـان داسـتىخاندا ناشـتا قىلىـدۇ    )ۋارىنه(سېرىق ماي، مۇراببا قایماق،  
ــدە  ــدىغانالرنىڭ   ئۆمــۈرۋەتهن ــاق كىیمهی ــا ئای ــویى پۇتىغ ســۆز  كۆپلىكىــدىنب

ئاچمایلى، شـۇ بـاي كۆرىنىۋاتقـان بىـر نهچـچه بـایمۇ ئۆیلىرىـدە قاینـاق سـۇغا                 
ــدۇ   ــاننى چىــالپ ئىچى ــدا  . قېتىــپ قالغــان ن ــون یىل ــانچه ئ ــۇالر یهنه ق ــا ب  ئورت

ــالر     ــۇنى داھى ــشهر؟ ب ــلهن تهڭلى ــسى بى ئاســىیادىكىلهرنىڭ تۇرمــۇش سهۋىیى
  .ئوبېكتۋ چۈشهنمىكى الزىم

ــۇرلىرى     ــىیا ئۇیغـ ــا ئاسـ ــشلىرىمىزدا ئورتـ ــى یازمىـ ــدىنقى قېتىمقـ ئالـ
تهشكىللىنىپ، قانۇندا بهلگىلهنگهن ھهق ـ ھوقۇقلىرىنى تېپىشقا تىرىشىش 

نـى قىلىـش   “چوڭ گهپلهر”نگه دائىر ۋە بۇ قانۇنىي ئورنىدىن پایدىلىنىپ ۋەته    
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ئهمما ئۇالر تهزىنى تاپقىچه دۇنیا مىقیاسىدا ئۇیغۇرالرنى . توغرىسىدا یازغانىدۇق
ئۇجۇقتۇرۇپ، زېمىننـى مهڭگـۈ داۋاگهرسـىز قالـدۇرماقنى كـۆزلىگهن خىتـایالر            

بېـسىم ئىـشلىتىپ،     ھۆكـۈمهتلىرىگه بالدۇرراق تهزىنى تېپىپ، ئورتا ئاسـىیا       
لهر قىلىـپ سـېتىۋېلىپ، ھهر خىـل    “شهخـسىي یـاردەم   ”رىگه  دۆلهت رەھبهرلى 

ئهڭ . چارىالر بىلهن قىستاپ، ئۇیغۇرالرنىڭ ھهمـمه نېمىـسىنى تـارتقۇزىۋەتتى     
مۇستهبىت بولغان، فاشىست ھېساپلىنىدىغان كوممۇنىستالر دەۋرىدىمۇ بـار      
بولغــان ئۇیغـــۇرچه مهتبۇئـــات، پىكىــر ســـهھنىلىرى، تهتقىقـــات یـــۇرتلىرى،   

بىــر ـ بىــرلهپ تاقىۋېتىلــدى یــاكى مىنىمــۇم ھالغــا كهلتۈرۈلــدى    مهكـتهپلهر  
ــىلهن( ــیهت   : مهسـ ــۇر مهدەنىـ ــستىتۇتى پهقهت ئۇیغـ ــلىق ئىنىـ ئۇیغۇرشۇناسـ

ــدۇرۇپ قویۇلــدى  ۋاھــالهنكى، دۇنیــادا ئازســانلىقالر ئۈچــۈن  . مهركىــزىگه ئایالن
 دىـن  12 —7قۇرۇش ھهققـى بىـر یهردە      “ مهدەنىیهت مهركىزى ”بېرىلىدىغان  

ــ  ــارتۇق ئ ــۆۋەن     ئ ــدىغان ئهڭ ت ــته بولى ــر مىللهت ــداق بى ــان ھهرقان ادىمى بولغ
دەرىجىدىكى مۇئهسسهسه بولۇپ، پۈتۈن سۈرۈك بىر ئىنىـستىتۇتنىڭ بۇنـداق          
ــان     ــا قىلىنىۋاتق ــگه چۈشۈرۈلىــشى پهقهت ئۇیغۇرالرغ ــر كۈلكىلىــك دەرىجى بى

ــارەتتۇر ــدا  )! ھاق ــا مۇشــۇنداق ئهھۋال  دۆلهت قانۇنىغــا خىــالپ مىللىــي  —مان
تىشلهرگه قارشى نامایىش، یىغىلىش، مهتبۇئات شهكىللىرى ئارقىلىق كهمسى

داۋا قىلىپ چىقىپ، بـۇ ھهقنـى تهلهپ قىلىـپ ئـېلىش ھهرھالـدا خىتایـدىن            
ۋەتهننـــى قایتۇرىۋېلىـــشقا قارىغانـــدا ئاســـان بولـــسىمۇ، شـــۇنىڭغا چامىـــسى 
ــسىنى      ــڭ كۈلكىـ ــشى كىمنىـ ــى قىلىـ ــان گهپلهرنـ ــڭ یوغـ كهلمىگهنلهرنىـ

كى ئۇنىـسى ئاسـانراقمۇ؟ چـۈنكى، خىتـاي یىراقتـا، ۋارقىـراپ        كهلتۈرمهیدۇ؟ یـا  
ــپهرۋەر    ــدۇ، ۋەتهن تىلالۋەرســه، یىغىــن ئېچىۋەرســه، خىتــاي ھېچنــېمه قىاللمای

  سانىلىۋېرىدۇ، جان كهتمهیدۇ، شۇنداق ئهمهسمۇ؟ 
بۇنىڭلىــق بىلهنــال قالمــاي، خىتایالرنىــڭ پىالنلىــشى ۋە ئورتــا ئاســىیا 

ــشى   ــڭ ماسلىشىـ ــۈك   جۇمھۇرىیهتلىرىنىـ ــۇرالرنى ئومۇمىیۈزلـ ــلهن ئۇیغـ بىـ
ئهدەپلهش، چىڭراق نهپهسمۇ ئالدۇرماسلىق، باشقا ھهق تهلهپلىرىـدە بولۇشـقا    

“ تېرورلــۇق”جــۈرئىتىنى یــوق قىلىــپ تاشــالش ئۈچــۈن یهنه بهزى ئویــدۇرما  
  ! پائالىیهتلىرى ئوتتۇرىغا چىقىرىلماقتا
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ــۈنلهي    ــى پۈت ــۇر ئىنقىالپچىلىرىن ــۇرالرنى، ئۇیغ ــایالر ئۇیغ ــتىم خىت  یى
ــا      ــدا قىلىــپ ئۇیغۇرالرغ ــانلىق ۋاقهلهرنــى پهی ــاالي ق ــر ت ــدۇرۇش ئۈچــۈن بى قال

ئاتالمىش بىشكهكته خىتاي ساقچىلىرىنىڭ ئوققا تۇتۇلۇش ۋاقهسى، . ئارتماقتا
ئۆزبېكىـستانغا ھۇجـۇم قىلغـان دىنچــى گـورۇپالردا ئۇیغۇرالرنىـڭ بولىــشى ۋە      

 قولىغا ئهسىر چۈشۈشى، ئهسىر چۈشۈشى، چېچهنىستاندا ئۇیغۇرالرنىڭ رۇسالر  
قاتارلىق ۋاقهلهرنى خىتاي ... قازاقىستاندا قازاق ساقچىلىرىنىڭ ئۆلتۈرىلىشى،

جاسۇســلىرى پهیـــدا قىلغــانلىقى، خىتایالرنىـــڭ جاسۇســلۇق ئورگـــانلىرى    
” بىلهن شېرىك ھالدا  ھۆكۈمهتلىرىپىالنلىغانلىقى، بهزىلىرىنى ئورتا ئاسىیا 

لدىنى ئېلىش خاراكتېرىدا چهك قویۇش ئۈچۈن  ھوقۇق داۋاسىغا قارىتا ئا-ھهق
ئىھتىیــاجى بىــلهن پهیــدا قىلىنغــانلىقى ئــاپ ـ ئایــدىڭ    “ باھــانه ئویــدۇرۇش

بولسىمۇ، بـۇ جانـابى مهشـھۇر ئۇیغـۇرالردىن شـۇئانغا قهدەر كهسـكىن رەددىـیه            
تېخىمۇ مهسخىرىلىكى، ۋەتهننـى ئـازاد قىلىـدىغان    ! سادالىرى چىققىنى یوق  

ــكىالتالردىنمۇ  ــدى  تهش ــادالىرى چىقمى ــش س ــار قىلى ــى ! ئىنك ئىنقىالپتىك
بىرلهمچى خىزمهتلهر ۋە ئىككىلهمچى خىزمهتلهرنى، یهنـى قایـسى ئىـشنىڭ           
ــوھىم     ــانچه م ــسىپاللىقىنى، قایــسى ئىــشنىڭ ئ ــوھىم ۋە پىرىن ئىنتــایىن م
ئهمهسلىكىنى ئاڭقىرالماي، یاغۇنچاققا قاتقـان ئېـشهكتهك بېـشى چـۆگىلهپ           

سـهن قانـداق ئىنقىالپچـى سـهن؟ ئىـنقىالپ       ! غا ۋاي قالغان بۇ سىیاسـىیونالر   
 ئهڭ زىیانلىق مۇھىت پهیدا قىلىدىغان، خهلقئارادا ئۇیغۇرالرنىڭ -ئۈچۈن ئهڭ

ۋەتهن داۋاسى ئۈچۈن ئىنتایىن پاسسىپ تهسىر پهیدا قىلىدىغان مۇشۇنداق زور 
ۋاقهگه ســۈكۈت قىلىــپ، قاندىقىــسىغا ئىــنقىالپ قىلماقچىــدىڭ؟ ســېنىڭ   

ئهمهسمىدى؟ بۇ تازا سـېنىڭ ئۇسـلۇبىڭغا       “ تېنچلىق ئۇسۇلى ”تهشهببۇسۇڭ  
ئۇیغۇن ئىش ئىدىغۇ؟ مانا بۇالر شـۇنى ئېنىـق چۈشـهندۈرىدۇكى، بـۇ یهردىكـى         

پهقهت مائاشقا ئىشلهشكىال كۆنگهن ھىسىیاتسىز ماشىنا “ مهشھۇر ئۇیغۇرالر”
ئادەملهر، تهشكىالتالر بولـسا كىـم ئۈچـۈن ئىـشلهۋاتقىنى ئېنىـق بولمىغـان              

  !ۈجىمهل تهشكىالت ۋە مهجھۇل شهخسلهرنىڭ ئۇۋىسىدۇرم
نىڭ ئۇیغۇرچه سانلىرىنى  »شهرق ھهقىقىتى « یىلالردىكى   -1948مهن  
بۈگۈنكى ئورتا ئاسىیادىكى تهرەققىیاتالرنىڭ بىرى شۇ بولغانكى، . كۆرگهنىدىم
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ئهمــدىلىكته تاشـــكهنتته ئۇیغـــۇرچه ژۇرنــال تۈگـــۈل، ئۇیغـــۇرچه بىلىـــدىغان   
ــا  ــۇ ت ــۇ ئۇیغۇرنىڭم ــالمىغىلى تۇرۇپت ــسى   ”! یىنى ق ــڭ پایدى ــۇر بولغاننى ئۇیغ

  .دېگهن فورما بویىچه تهدىرىجىي ۋاز كېچىش ئهۋج ئېلىۋاتسا كېرەك“ یوقكهن
ــك      ــڭ دېموكراتى ــرنهچچه جۇمھۇرىیهتنى ــدىمۇ بى ــېچ بولمىغان ــازىر ھ ھ

ى بولغىنىــدىن، ســۆزدە مهتبۇئــات ئهركىنلىكىــدىن پایــدىلىنىپ،  “قالپــاق”
ــیىش چهك  ــرى دېـ ــى    ئىلگىـ ــۆزلىۋېلىش، ئىلگىرىكـ ــۆزلهرنى سـ ــگهن سـ لهنـ

ــگهن رایـــونالر ” غـــا بۆســـۈپ كىرىـــپ، ســـوۋېت سىیاســـىتىنىڭ     “چهكلهنـ
ــدى   ــى كهلـ ــۇش پهیتـ ــقه تونۇتـ ــایهتلىرىنى خهلقـ ــلۇقالرنىڭ، . جىنـ ئۇقۇمۇشـ

: مهسـىلهن . الرنىڭ بۇالرنى خهلققه بىلدۈرۈش ۋەزىپىسى بار، ئهلـۋەتته    “ئالىم”
مۇختارىیــات یهرلىــرى  كۆپتــۇر -ازدۇرســابىق ئىتتىپاقتــا ھهمــمه مىللهتــته ئــ 

بولغــان، كاۋكــاز رایونىــدا ئــاز نوپۇســلۇق مىللهتلهرنىڭمــۇ مىللىــي ئــاپتونوم   
قازاقىــستاندا ئـۈچ نــاھىیه ئۇیغــۇر، قىرغىزىــستاندا  . جۇمھـۇرىیهتلىرى بولغــان 

بىـر مىلیونـدىن ئـارتۇق    )  ـ یىلالر 1928(یۈزمىڭالرچه ئۇیغۇر، ئۆزبېكىستاندا 
 ئىتتىپاقداش جۇمھۇرىیهت —ۇرۇقلۇق ئۇیغۇرالرغا مۇختارىیات ئۇیغۇر بولغان ت

بۇنىڭـدىكى سىیاسـىي   .  بېرىلمىگهن—بولمىغاندىمۇ ئاپتونوم جۇمھۇرىیهت  
ئارقا كۆرۈنۈش نېمه؟ بۇ ھهقـته ئىـزدىنىش، كوممۇنىـستالرنىڭ قـارا نىیىتـى               
. ھهققىــدە تهتقىقــات ئېلىــپ بېرىــپ خهلقــقه بىلدۈرۈشــنىڭ ۋاقتــى كهلــدى 

یهھۇدىي بـولغىنى  ”یات بېرىلمىگهندىن تاشقىرى، خۇددى ئىلگىرى     مۇختارى
ــایهت ــدەك،   “ جىن ــدە خارالنغان ــمه یېرى ــڭ ھهم ــۇپ، دۇنیانى ــۇر”بول “ مهن ئۇیغ

ــشى،     ــا ئۇچرى ــۇپ قېلىــشى، قهتلىئامغ ــداش بول ــایهتكه مهنى دېگهننىــڭ جىن
ئۇیغۇرلىقىدىن تېنىشقا مهجبۇر بولىشىدىكى ئىشهنچلىك سهۋەپلهر، سوۋېت  

تىدىكى مۇددىئا، یهتمهكچى بولغان نىشان ئۈستىدە تهتقىقات ئېلىپ سىیاسى
ــارىخىي جىنــایهتنى ئېچىــپ تاشــالپ،    ــۇ ت ــدە ”بېــرىش، ب جــان ھهلهكچىلىكى

الرنـــى قایتىـــدىن مىللىـــي كىملىكىنـــى ئهســـلىگه  “مىللهتـــتىن تانغـــان
ــڭ،    ــڭ، مىللهتچىلهرنىـــ ــۇ ئالىمالرنىـــ ــاقىرىش ئهنه شـــ ــكه چـــ كهلتۈرۈشـــ

  الرنىڭ ئىشى ئهمهسمۇ؟“اھىد”ۋەتهنپهرۋەرلهرنىڭ، 
ــرى ۋە    ــات نهتىجىلىـ ــدىكى تهتقىقـ ــاجىئهلىرىمىز ھهققىـ كهچمىـــش پـ
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پاكىتالرنى دۇنیا جامائهتچىلىكىگه ئېالن قىلىش، بهختسىزلىكىمىزنى پۈتۈن 
... ئىنسانىیهتكه ئاڭلىتىش ھهرھالدا ئۆزىمىز بىلهن ئۆزىمىز قۇرۇلتاي ئېچىپ، 

  ۋاقت زایا قىلغاندىن یاخشى ئهمهسمۇ؟
یىلالردىكــى ســىتالىن پاجىئهســى، یهھـــۇدىي     - 30بۈگــۈبكى دۇنیــا،   

ــشى     ــېبىرىیىگه ســۈرگۈن قىلىنى ــڭ، چېچهنلهرنىــڭ س پاجىئهســى، تاتارالرنى
ئۇیغــۇر «یىلالردىكـى   - 30قاتـارلىقالردىن سـۆز ئېتىــشىدۇ، ئهممـا ھــېچكىم    

ــۇپ   »قىرغىنچىلىقـــى ــول خېتـــى بولـ ــۇرمهن دېگهننىـــڭ ئۆلـــۈمگه یـ ، ئۇیغـ
  بۇالرنى دۇنیاغا بىلدۈرۈشنىڭ زامانى كهلمىدىمۇ؟. ىلمهیدۇقالغانلىقىنى ب

  .یىلى، دىكابىر، تاشكهنت- 1998
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  چهتئهلدىكى ئۇیغۇرالرغا مهسلىھهت
  
  
بىز الپ ئېتىش، ئۇنىڭدىن، بۇنىڭدىن شهپقهت كۈتۈش بىلهن ۋاقتنـى       

زایا قىلىپ، مۇستهقىل بولۇش پۇرسهتلىرىنى قولـدىن بېرىـپ قویىـۋاتىمىز؛           
 تېنچ تهرەققىـي قىلىـش پۇرسـىتى یارىتىـپ بېرىـپ، ئىـشىمىزنى        دۈشمهنگه

خىتاینىڭ سىیاسىیونلىرى شهرقىي ! كۈنسېرى قىیىنالشتۇرۇپ قویىۋاتىمىز 
: تۈركىــستاننىڭ شــىمالىدىكى نوپــۇس نىــسبىتى ئاساســىدا ئىــشهنچ بىــلهن 

جهنۇپقــا . دېیىــشمهكته“ !شــىمالدا مهڭگۈلــۈك تېنچلىــق ئهمهلــگه ئاشــتى ”
ى ئهمهلگه ئاشقاندىن كېیىن قىسقا مۇددەتته بـۇ یهردىكـى          پویېزنىڭ كېلىش 

 ھهتتـا   —بۇنى ئاساس قىلغان خىتـایالر  . نوپۇس نىسبىتى بۇزۇپ تاشلىنىدۇ   
ئــــادەملىرىمىز، تهشــــكىالتلىرىمىز ئۈمىــــد كۈتىــــدىغان  كــــۆپبىزنىــــڭ 

 —ئامېرىكىــدىكى دېموكراتىــك خىتایالرنىــڭ سىیاســهت تهتقىقــاتچىلىرى   
ىڭ ئىــشقا ئېــشىش ئىھتىمــاللىقى كۈنــسېرى یوققــا جهنۇپتىمــۇ بۆلۈنۈشــن”

ــا ــشمهكته“ چىقماقتـ ــان    ! دېیىـ ــادا بولىۋاتقـ ــام تامـ ــزنىڭكىلهر خـ ــا بىـ ھهتتـ
ــۋېتىش” ــتهقىللىقنى بېرىـ ــد  “ مۇسـ ــۈچلهر ئۈمىـ ئهمهس، ئهڭ پاســـسىپ كـ

نوپۇس نىسبىتىدىكى  “ ”دېموكراتالر”قىلىۋاتقان فىدراتسىیه ھهققىدىمۇ بۇ     
ــ   ــڭ مىللىــ ــۇ یهرنىــ ــكىن پهرق بــ ــدىلىككهســ ــۈپ  “ي ئاالھىــ ــى كۆمــ ىنــ

فىدراتسىیه توغرىـسىدا ئـویالپ ئولتۇرۇشـقىمۇ    ”تاشالیدىغانلىقىنى، ئۇ ھالدا  
  ! غانلىقىنى بىلدۈرۈشمهكته“ئورۇن قالمایدۇ

خىتاي دېموكراتلىرى ھاكىمىیهتنى ئالسا بهلكىم دىڭ شـىیاۋپىڭنىڭ     
پ، سهپسهتىـسىنى تهتۈرسـىگه پایـدىلىنى    “ بىر دۆلهتته ئىككى خىـل تـۈزۈم      ”

 مۇســتهبىتلىك —ۋەتىنىمىزنــى یهنىــال سوتسىیالىــستىك رىجىــم ئاســتىدا  
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ــۈمكىن  ــشى م ــۇ كهڭ   . ئۇســۇلدا باشقۇرى ــۇالر كوممۇنىــستالرنىڭ ب چــۈنكى ئ
ــارتىش،  ... مۇســـتهملىكىنى ئـــېچىش، پایـــدىلىنىش، باشـــقۇرۇش، یىلتىـــز تـ

غــا “تهدبىرچــانلىقى”، “قولغــا كهلتــۈرگهن مــۇۋەپپىقىیهتلىرى ”جهھهتــلهردە 
مىللىـي ئىـستىقبالىمىز ئۈچـۈن    ”: ن ئېیتىش پوزىتسىیىـسى بىـلهن     ئاپىرى

ئالدىنقىالر قىاللمىغان، قىلىشقىمۇ جۈرئهت قىاللمىغان، ھهتتا تهسـهۋۋۇرمۇ       
. دېیىشمهكته“  قىاللمىغان ناھایىتى زور پایدىلىق ئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقاردى

 بىـلهن  كوممۇنىـستالر ) دۈشمىنى بولغـان (ئۇالرمۇ مىللىي مهنپهئهت ئۈچۈن     
ئوخشىمىغان سهپلهردە ئوخشاش مهخسهت ئۈچۈن    . ئوخشاش مۇقام توۋلىماقتا  

ــا ــدىن   : ئىـــش قىلماقتـ ــشىلهر تهرىپىـ ــاپىق تهبىئهتلىـــك كىـ بىزنىـــڭ مۇنـ
ئىگىلهنگهن تهشكىالتلىرىمىز بىلهن كېلىشىملهر قىلىپ، كوممۇنىـستالر       

ق یــارىتىش ئۈچــۈن ئورتــا“ تېــنچ تهرەققىیــات پۇرســىتى”ئۈمىــد قىلىۋاتقــان 
ــماقتا ــسه قوشـ ــاي   ! ھهسـ ــان خىتـ ــادا بولىۋاتقـ ــلهن تامـ ــك بىـ ــز بىچارىلىـ بىـ

 زارىمىــزدىن كوممۇنىــستالرنى -دېمــوكراتلىرى بۈگــۈن پهقهت بىزنىــڭ یىغــا
  !ئوخشاشال یىغلىتىدۇ، خاالس ئۆزلىرىمۇلهنهتلهشته پایدىلىنىدۇ؛ ئهمما ئهته 

 مۇستهبىت كوممۇنىست تۈزىمى شـارائىتىدا قارشـىلىق ھهركهتلىـرى         
ھىسىداشلىق قوزغایـدۇ، چـۈنكى مۇسـتهبىتلىككه قارشـى تـۇرۇش نورمـال ۋە          

 ئۆزلىرىنىـڭ  زارىمىـزدىن  -شۇڭا، دېمـوكرات خىتـایالرمۇ بىزنىـڭ یىغـا        . توغرا
چـۈنكى ئـارىمىزدا بىـر ئوخـشاشلىق     . سىیاسىي غایىسى ئۈچۈن پایدىلىنىـدۇ    

ــا قارشــى  : مهۋجــۇت ــز كوممۇنىــست خىتایغ ــۇ پهقهت  ! ھهر ئىككىمى ــا ب ئهمم
ھــازىرقى ئۆتكــۈنچى سىیاســىتى بولــۇپ، ئهگهر ئــۇالر تهخــتكه چىقىــپ قالــسا  

ئـۇ ھالـدا بۈگـۈنكى ئوخـشاشلىقىمىز تـۈگهپ،          . ئوخشاشال بىزنـى یىغلىتىـدۇ    
ئهمما دېموكراتىك تۈزۈم شارائىتىدا ئهینـى   . ئۇالرمۇ دۈشمىنىمىزگه ئایلىنىدۇ  

ــز ھىســسىداشلىق قوزغىمــاي،    ــۇ”شــۇ قارشــىلىق ھهركهتلىرىمى “ قتېرورل
چۈنكى، دېمـوكراتىیه شـارائىتىدا   . ھېساپلىنىپ، نهپرەتلىك قارشى ئېلىنىدۇ   

سىیاسىي غـایىلهر جىـسمانىي توقۇنـۇش، ھهربىـي ھهركهتـلهر بىـلهن ئهمهس،          
ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشـقاچقا،    ) ئاۋاز، كىشىلهر رایى  (شهكلى   كۆرەشسىیاسىي  

ــدۇ   ــلهر قارشــى ئېلىنمای ــا شــۇ ھا. غهیــرى سىیاســىي ھهركهت ــدا بىزنىــڭ مان ل
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چۆجىنىـڭ  ”. پىسخىك خاملىقىمىز یهنه بىر بهختسىزلىككه ئېلىـپ بارىـدۇ        
دېگهنـدەك، بىـزدە ئـاۋاز ئــارقىلىق    “ شـۇملىقىدىن توخۇنىـڭ ئهمچىكـى یــوق   

ــۇھىتى ئاللىقاچــان یوقالــدى    ــېلىش م ــدا  (مۇســتهقىللىق ئ ــۇ توغرى ــا ب ئهمم
ــېلىۋاتقانالر په   ــۈرەن سـ ــشىپ، سـ ــكه تىرىـ ــشىلهرنى ئۈمىدلهندۈرۈشـ قهت كىـ

ــاالیالردۇر   ــشلهیدىغان مـ ــسىغا ئىـ ــمهننىڭ پایدىـ ــۆز  )! دۈشـ ــدىن، ئـ بىرىنچىـ
ۋەتىنىمىزدە ئاز سانلىققا ئایالندۇق؛ ئىككىنچىـدىن، پىـسخىكا جهھهتتىكـى       
خاملىقىمىز تۈپهیلىدىن شۇ ئاز ئاۋازىمىزمۇ بىرلىككه كېلهلمهي، بىرمۇنچىالر 

ــى بىــلهن      ــاالقچىلىق تهبىئت ــلهن، یهنه بهزىــلهر ی ــۈك بى ــا ئــاۋاز  دۆتل  خىتایغ
دەل شـۇنى چۈشـىنىپ     ! بېرىشتهك شهرمهندە مهنزىرىنى یارىتىشى مـۈمكىن     

یهتكهن خىتایالر بۇ ئىشنى ئاۋاز ئارقىلىق قـارار قىلىـشنى بىـزدىن بـۇرۇنراق             
ئاۋازنىــڭ ”تهكلىــپ بېرىــدىغانلىقى، شــۇنىڭ بىــلهن ھهمــمه ئۈمىــدىمىزنى  

. ن بىلىنىپ تۇرماقتا بىلهن كۆمۈپ تاشالیدىغانلىقى سۆزلىرىدى   “ نهتىجىسى
خىتاي دېموكراتىك ھهركىتـى رەھبهرلىرىـدىن بىـرى بولغـان یـاڭ جىیهنلـى              

بىز مىللهتلهرنىڭ ئۆز تهقدىرىنى ئۆزى بهلگىلهش ھوقۇقىنى ”: شۇنداق دەیدۇ
ئېتىراپ قىلىمىز ھهم بۇ ھوقۇققـا ھـۆرمهت قىلىمىـز، ئهممـا بـۇ ھوقۇقنىـڭ                

هخس بولمایـدىغانلىقى ئۈچـۈن     تهلهپكارلىرى كوللىكتىپ بولىدىغانلىقى، ش   
مۇتلهقلهشتۈرىۋېتىـشكه  ) ئـۆز تهقـدىرىنى ئـۆزى بهلگىـلهش ھوقـۇقىنى         (ئۇنى

بۇ گهپنىڭ ئورانى شۇنى چۈشهندۈرىۋاتىدۇكى، خهلقىمىزدىكـى       . ①“...بولمایدۇ
ــىزلىقىدىن      ــتهك ساپاسـ ــېقىن بولۇشـ ــۆلگه یـ ــسىنىڭ نـ ــایالم چۈشهنچىـ سـ

ۇن نهتىجىــگه یۆنلهنــدۈرۈپ، پایــدىلىنىپ، ســایالمنى ئــۆز مۇددىئاســىغا ئۇیغــ 
دەپــال ئىــشنى “ رایــى ئایرىلمــاي یاشــاش بولــدى كۆپچىلىكنىــڭزور ”ئانــدىن 

  .تۈگىتىشتۇر
مانا شۇنداق قىسمهتكه دۇچ كهلگهندە ئۇیغۇرنىڭ كهلگۈسـىنى قانـداق    

                                            
 -3 خىتــــاي دېموكراتىــــك ھهركىتىنىــــڭ چهتئهللهردىكــــى بىرلهشــــمه كومىتېتىنىــــڭ ①

ــۆز   ــۆزلهنگهن سـ ــدا سـ ــۇ یىغىـــن (قېتىملىـــق یىللىـــق یىغىنىـ ــابىردا -9 یىلـــى -2000بـ  دىكـ
  .ــــ ئا) گېرمانىیىنىڭ بونن شهھرىدە ئېچىلغان
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تهسهۋۋۇر قىلىش كېرەك؟ ئۇنىڭ كهلگۈسى ئىستىقبالى نېمه بولىدۇ؟ نهسلى 
ایـاتلىق سهھنىـسىدە ئۇیغـۇر یـوق بوالمـدۇ؟      قۇرۇپ، ئىـزى ئۆچهمـدۇ؟ دۇنیـا ھ    
ھازىرغىچه بىزنىڭ مىللىـي تهقـدىرىمىزدە      . بۇالرنى جىددىي ئویلىماق الزىم   

ــوق   ــولغىنى یـ ــهكرەش بـ ــد قىالرلىـــق سـ ــدا . كۆرىنهرلىـــك ۋە ئۈمىـ ــۇ ھالـ بـ
شـهرقىي تۈركىـستان مهڭگـۈ      ! كېتىۋەرسهك، تهبىئىیكـى یوقۇلـۇپ كېتىمىـز      

زېمىندا ئۇیغۇرنى ساقالپ قېلىش ئۈمىـدى  خىتاي زېمىنى بولۇپ كېتىدۇ، ئۇ     
 ئـۆزلىرىنى چۈنكى، بىزنىڭ مهۋجـۇتلىقىمىز بىـلهن خىتـایالر      . یوققا چىقىدۇ 

خـاتىرىجهم ھىـس قىاللمایـدۇ، ئۇنـداق ئىــكهن، بىزنـى بـۇ زېمىنـدا پۈتــۈنلهي        
. ئېرىتىپ تۈگىتىش، ئۆلتۈرۈپ تۈگىتىش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرماي قالمایدۇ     

قانى جىیـــاڭ زېمىـــن ۋەتىنىمىـــزگه كېلىـــپ،    بـــۇ ھهقـــته خىتـــاي باشـــ   
ســـــۆزىدە   ســـــۆزلىگهن  قۇرۇلـــــۇش قىـــــسىملىرىغا   -ئىـــــشلهپچىقىرىش 

تارىخنىـڭ  ”یوقۇلىدىغانلىقىمىز ۋە بۇ یوقۇلۇشنى ئـاڭلىق قاتلىمىمىزنىـڭ         
تۇرىـشى  “ كۆنـۈككهچ ”دەپ تونـۇپ، ھـازىردىن باشـالپ        “ مۇقهررەر تهرەققىیاتى 

 ئوقۇغـــۇچىالر -ت ئوقۇتقــۇچى ھهرمىلـــله”: كېرەكلىكىنــى بىــشارەت بهردى  
شۇنداق بىر ھىكمهتنى بىلىشلىرى كېرەككى، دۆلهتلهر ئارا ئالماشـتۇرۇش ۋە    
ھهمكارلىقنىڭ ئۈزلۈكسىز كۈچىیىشىگه ئهگىشىپ، دۇنیادىكى تىل تۈرلىرى 

بـۇ تهرەققىیاتنىـڭ    . ، ئهكـسىچه بارغانـسېرى ئازىیىـدۇ      كۆپهیمهیدۇبارغانسېرى  
ىقىنى تـوغرا تونۇشـقا قىلىنىۋاتقـان بـۇ         تىلنىـڭ یوقۇلىـدىغانل   ①“نهتىجىسى

مىللىتىــڭ یوقۇلىــدۇ، بــۇنى تــوغرا چۈشــهن، ئهجهپلىنىــپ   ”—“ بىــشارەت”
ئۇیغــۇر . دېگهنـگه ئىـشارىدۇر  “ كهتكـۈچىلىكى، ۋاي دەپ كهتكـۈچىلىكى یـوق   

  تىلى یوقالغان ئهھۋالدا ئۇیغۇرنى قانداق تهسهۋۋۇر قىلىسىز؟ 
ۋۇجۇدقـا  “ ئهركىن شـالالش  ”ە  تهقدىرد ئۆتكهنخىتایالر دېموكراتىیىگه   

ھازىرقىدەك ھاكىمىیهت تهرىپىدىن مهجبۇرىي چارىالر بىلهن یـۆلهپ        . كېلىدۇ

                                            
نــــدە جىیــــاڭ زېمىننىــــڭ شــــهرقىي تۈركىــــستاندا خىزمهتلهرنــــى كــــۆزدىن كهچۈرگه  «”①

 ـــ بهت ـــــ    20) خىتـایچه ئىچكـى ماتىرىیـال     (ــــــ   » نـى ئـۈگىنىش تېزىـسلىرى     “سإزلىگهن سـۆزى  
  .ئا
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 ھاكىمىیهتتىكى بىرقانچه قورچـاق ۋەكىـل،       —“ مىللىیلىك”تۇرىلىدىغان  
مهكـــتهپلهرگه قوبـــۇل قىلىـــشتىكى ســـان چهكلىمىـــسى، ھهتتـــا مىللىـــي  

رىغا تایىنىپ مهۋجـۇتلىقىنى    مهكتهپلهرنىڭ ئۆزىمۇ تهبىئىي رىقابهت ئىقتىدا    
 یېزىقنىــڭ خىــزمهت ئۈســتىدە  -مىللىــي تىــل. ساقلىــشى كېــرەك بولىــدۇ 

یـا  : ئىشلىتىلمهسلىكى پۇخراالرنىڭ ئالدىغا شۇنداق بىـر تالالشـنى قویىـدۇ         
“ مىللهتچىلىك”خىتایچه ئوقۇش ئارقىلىق یاشاش شهرتلىرىنى ھازىرالش؛ یا     

ھازىرنىــڭ ئۆزىــدىمۇ (ە بوغۇلــۇشمهیدانىــدا تــۇرىمهن، دەپ نــامراتلىق ئىچىــد 
ئۇیغۇرچه مهكتهپلهرنىـڭ یوقۇلىـشىنى تېزلىتىـدىغان باشـقۇرۇش چـارىلىرى           

یېزا مهكتهپلىرىدە راسخود، مائاش قاتارلىق ئىقتىسادىي یۈك : یولغا قویۇلماقتا
بـــالىلىرى . مهكــتهپ تۇرۇشــلۇق كهنتنىــڭ ئۈســتىگه ئارتىــپ قویۇلماقتــا      

بـۇ  ! بېشىغا مهكتهپ سېلىقى تۆلىـشى كېـرەك  ئوقۇیدىغان دىھقانالر ھهر باال     
ھالدا نامراتلىقتىن ئاران یاشاۋاتقان خهلق بالىلىرىنى ئوقۇتماسلىق یـولىنى     

)! پىالنلىق تۇغۇتمۇ بۇ یول بىلهن قوبۇل قىلدۇرۇلىدۇ. تالالشقا مهجبۇر بولىدۇ
دا بىز تهبىئىي رىقابهت كۈچىگه ئىگه “ئهركىن تاللىشى”ھایات قىیانلىرىنىڭ 

ھـېچكىم پىالنلىـق،    . ئۇ ھالدا ئاسسىمىالتسىیه تېخىمۇ تېزلىشىدۇ    . هسئهم
ئېتىـۋار  ”مهجبۇرىي ئاسسىمىالتسىیىنى یولغـا قویمایـدۇ، شـۇنداقال قـانۇنىي      

خـۇددى تهمـسىلدىكى   . قوغدالمایـدۇ “ مىللىیلىـك ”لهر ئـارقىلىقمۇ    “بېرىش
. ېلىـدۇ دەیدىغان بىر خىل ۋەزىـیهت بارلىققـا ك       “ قولۇڭدىن كهلسه یاغ چاینا   ”

بۇنداق ۋەزىیهتته ئىقتىسادىي كۈچى ئاجىز، شۇنداقال ئىقتىسادىي تهرەققىیات 
ــادىتىمۇ      ــداپ ئىگىلىــك تىكــلهش روھــى ۋە ئ ــا چى یوشــۇرۇن كۈچىمــۇ، جاپاغ
ــان، پهقهت ئىنتــایىن تۇتامــسىز بىــر خىــل تىجــارەت شــهكلىنى ۋە        بولمىغ

بهت ئېڭـى،  ئىپتىدائىي ئىشلهپچىقىرىشنى ئىقتىسادىي مهنبه قىلغـان، رىقـا    
جهمىـیهت   كاپىتالىـستىك ئاۋاز نىسبىتى، مهدەنىیهت ساپاسى تۆۋەن ئۇیغۇرالر     

ماشىنىـسىنىڭ رەھىمــسىز چىـشلىق چــاقى ئارىـسىدا یهنچىلىــپ چاپــسانال    
  .یوقۇلىدۇ

 بهزىلهر بۇنى ئۈمىدسىزلىكنى تهرغىپ قىلىش دەپ ئهیپلىمهكچى بوالر، 
مهلۇم رىئال ئاساسقا تایانغان ئۈمىدۋارلىق قۇرۇق ھهم رومانتىك بولماسلىقى، 
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دېگهنـــدەك “ پاالنچىكـــام بىزنـــى ئـــازاد قىلىـــپ قویىـــدۇ ”. بولىـــشى الزىـــم
ئۈمىــدلهردىن، یېقىمــسىز ئاڭالنــسىمۇ بېــشىمىزغا كېلىۋاتقــان رىئــاللىقنى 

 -ئهینهن سۆزلهش، خهلقنـى ئاگاھالنـدۇرۇش، ئاساسـسىز ئۈمىـدلهر بىـلهن ئـۆز             
یاخشىراق “  زارلىنىش ساداسى”دىغان ئۆزىمىزنى بهزلىگهندىن، ئۇیقۇنى ئاچى

مىلیونــدىن تــۆۋەن نوپۇســلۇق بهزى مىللهتلهرنىــڭ مهۋجــۇت  . دەپ قــارایمهن
ــۆزىمىزنى     ــلهن ئ ــشتۇرما قىلىــش بى ــا نوقــۇل سېلى بولــۇپ كېلىۋاتقانلىقىغ

چۈنكى، بىزنىڭ ئهھۋالىمىز ھېچقانداق بىـر مىللهتنىـڭ        ! ئالدىساقمۇ بىكار 
ــد  ــا  ئهھۋالىغــا ئوخــشىمایدۇ، ھېچقان اق بىــر مۇســتهملىكه ئهلنىــڭ ئهھۋالىغ

دۈشـــــــمىنىمىزنىڭ ئهھۋالىمـــــــۇ ھېچقانـــــــداق بىـــــــر . ئوخــــــشىمایدۇ 
  !مۇستهملىكىچىنىڭ ئهھۋالىغا ئوخشىمایدۇ

شهرقىي تۈركىستاندىكى ئهھۋال دۇنیا تارىخىدىمۇ مىسلى كۆرۈلمىگهن  
سـىرتقى كۆرۈنۈشـى بىـر خىـل، ئىچكـى          . ئاالھىدە بىر خىل دەرىجىگه یهتتـى     

ــاھىیىت ــائىي     م ــۈزۈلگهن ئىجتىم ــلهن ت ــتىلىق بى ــداق ئۇس ــل بۇن ــر خى ى بى
خهلقنىـڭ ئـۇھ    . تهرتىپنى ئهینهن تهرىپلهشـكىمۇ ئهقىـل ئـاجىزلىق قىلىـدۇ         

تــۆرت تهڭــگه پــۇل تاپىــدىغان یولىمــۇ تــۈگهپ  . دېگــۈدەك مــادارى قالمایۋاتىــدۇ
قارشىلىق ھهركهتلىرىنى ئىقتىسادىي ئاساستىن جىـددىي مهھـرۇم        . بارماقتا

ۈچۈن ئاز ساندىكى بایالرنىڭ پۇلىنى سورۇپ تاشالش پىالنـى تـۈزۈپ      قىلىش ئ 
چهتــئهلگه چىقىــش . چىقىلىــپ ئىجــرا قىلىنماقتــا، ســورۇپ تــۈگىتىلمهكته 

مهسىلىسى كۈنـسېرى ئېغىـرالپ، پهقهت سىیاسـىي سـهۋەپلهردىن تاشـقىرى            
رەسمىیهت بېجىرىش جهریـانى قىـیىن بولىـشى، ئىقتىـسادىي قىیىنچىلىـق           

، تېخىمـۇ ئېچىنىــشلىقى، دىپلومــاتىیه  )ىممهتــكه توختىــشىپاسـپورتنىڭ ق (
یولى ئارقىلىق قوشنا ئهللهرگه قىلىنىۋاتقان بېسىم تۈپهیلى چهتئهللهردىكى   
ئىگىــسىز ئىتـــتهك ئېچىنىــشلىق ئهھـــۋالىمىز ئهمــدى بىـــزگه ھایـــاتلىق    

بـۇ ھالـدا شـهرقىي      . یوللىرىنىڭ تۈگهپ بېرىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپتۇ    
 ۋەتهن تۇپرىقىــدىكى خهلقىمىــز ئىچىــدە نهســلىنى ســاقالپ —ا تۈركىــستاند

قېلىش یولىدىكى جىددىي تهدبىرلهرنـى یۈرگـۈزۈش، بـۇ یولـدىكى پائـالىیهت،             
ھهرقانـــداق تىرىـــشچانلىققا ئىمكـــانىیهتلهرمۇ تـــۈگهپ بېرىۋاتقـــان ئىـــكهن، 
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چهتئهللهردە بولسىمۇ ئۇیغۇرالرنىڭ دۇنیـا ھایـاتلىق سهھنىـسىدىن یوقۇلـۇپ         
نىڭ ئالدىنى ئېلىش چارىلىرىنى جىددىي ئهمهلىیهتكه ئایالندۇرۇش        كېتىشى
چهتئهللهردە تهخمىـنهن ئـۈچ مىلیـونچه ئۇیغـۇر دۇنیانىـڭ ھهرقایـسى           . كېرەك

ئاساســــىي قىــــسمى ئورتــــا ئاســــىیا (جایلىرىــــدا تارقــــاق ھالــــدا یاشــــایدۇ 
ــدە، بولۇپمــۇ قازاقىــستاندا  ــۇ یهرلهردىكــى نىــسبهتهن كهڭ  ). جۇمھۇرىیهتلىرى ب

كـانىیهتلهر، دېمــوكراتىیه تـۈزىمى تهمىــن ئېتىـدىغان ئهركىنلىــك، ســۆز،    ئىم
مهتبۇئــات، یىغىلىــش ئۆتكــۈزۈش ئهركىنلىكىــدىن پایــدىلىنىپ، مىللهتنــى 

ئـۆزىمىز ھورۇنلـۇق    . ساقالپ قېلىش كۆرىشىگه جىـددىي ئاتالنمـاق كېـرەك        
ۋەتهن سـىرتىدىكى  . قىلمىساقال چهتئهللهردە بۇنداق ئىمكانىیهتلهر مهۋجـۇت   

پۈتـــۈن شـــهرقىي تۈركىـــستان خهلقىـــگه ۋەكىللىـــك     “ مىللىـــي مهركهز”
ــسىمۇ  ــى ۋە  (قىاللمىـــ ــتىن ۋەتهن ئىچـــ ــچه تارتىنماســـ ــۇالر قىلـــ گهرچه ئـــ

ــورگىنى -بىــــردىن”ســــىرتىدىكىلهرنىڭ  ــانۇنىي ۋەكىللىــــك ئــ “  بىــــر قــ
نــى ... دەۋېلىۋاتــسىمۇ، ئــۇالر ۋەتهن خهلقىنىــڭ ئارزۇســى، غایىــسى، ئېتىقــادى 

، ۋەتهن ســىرتىدىكىلهرگه ۋەكىللىــك قىلىــش )لمهیــدۇئۆزىــدە ئهكــس ئهتتۈرە
  . ئۈچۈنمۇ بېقىندىلىقتىن قۇتۇلىشى شهرت

ــتىگه رەھبهرلىــك قىاللمىــسىمۇ  (شــۇندىمۇ  ــنقىالپ ھهركى ــۈن ئى ) پۈت
ــوڭ ئىــش     ــسا بهك چ ــتا رول ئوینى ــساسلىقالرنى تهییارالش ــۋىقات ۋە ئختى تهش

تهشۋىقات ۋە ئـادەم    چۈنكى چهتئهلدە بهك قامالشتى دېگهندە      . قىلغان بوالتتى 
ئهمما ھازىر دىققىتىمىز قۇرۇلتاي ئېچىشالر . تهربىیىلهشنىال قىلغىلى بولىدۇ

بـۇ  . بىلهن بولۇپ كهتكهچكه بـۇ ئىـشالرغا بـاش قاتۇرىۋاتقـان تهشـكىالت یـوق          
ئىشالرنى ئۈنۈملۈك ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن سىیاسىي، ئىقتىسادىي جهھهتلهردە 

ئۇیغـۇرالر یاشـاۋاتقان بهزى دۆلهتـلهر    . ىـم بېقىندىلىقتىن تولۇق قۇتۇلمـاق الز   
سىیاسىي جهھهتـته ئۇیغـۇرالرنى قورچـاق قىلىـۋالغىنى یهتـمهي، پـۇل ئىئـانه            
قىلغان یاكى پۇل بېرىدۇ دەپ ئۈمىد قىلىنغان بایالرمۇ ئۆزىنىڭ قاراشلىرىنى 

قوبـۇل كۆرۈلمىـسه ئىقتىـسادىي یـاردەمنى رەت     . كه ئۇرىنىـدۇ “بىلله بېرىش ”
ئىقتىسادىي جهھهتـته مۇسـتهقىل بولمـاي تـۇرۇپ     . لىقى بارقىلىش ئىھتىمال 

ھهرقانداق تهشكىالت ۋە ھهرقانداق شـهخس ئىنقىالپچـى بواللمایـدىغانلىقى،       
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بهزى مۇناپىق .  خىتایالرنىڭ نامراتالشتۇرۇش سىیاسىتىدە كۆزلهنگهن نىشاندۇر
. دۇربولۇپ قېلىشىمۇ مانا شۇنىڭ یهنه بىر تهرىپى“ ئىنقىالپچى”پۇلدارالرنىڭ 

سىیاســـىي تهشـــكىالتالرنىڭ ئىقتىـــسادىي جهھهتـــتىن بېقىنـــدى ھـــالهتته 
تۇرۇۋېرىشى تاسادىپىیمىدۇ؟ یاكى ئامالسىزلىقتىنمىدۇ؟ بۇنداق بېقىندىلىق 

دەپـال بىرلىرىنـى رەھبىـرى      “ بـاي پـۇل بېرىـدۇ     ”بىلهن نېمه قىلغىلى بوالر؟     
رغا پــۇل ئورۇنغــا دەۋەت قىلىــدىغان تهقــدىردىن قۇتۇاللمىغــان تهشــكىالتال    

ئارقىلىق خىتـایالر ئـۆز ئـادەملىرىنى كىرگۈزىۋەتمهسـمۇ؟ ھهتتـا بـاش رولنـى              
ــمۇ؟   ــا ئېلىۋالماسـ ــاي تـــۇرۇپ    ”قولىغـ ــتهقىللىق بولمـ ــسادىي مۇسـ ئىقتىـ

دېـگهن بـۇ تىئورمىمىزغـا بىـرنهچچه مىـسال      “ ئىنقىالپچى بولغىلى بولمایدۇ 
  .بېرىش ئارتۇق بولمىسا كېرەك

ىسمهنلىك یاكى مۇھتـاجلىق تـۈپهیلى     بایلىققا بولغان ھېر  : مهسىلهن
بىرەر پېئلى مهجھۇل ئادەمنىڭ ساخاۋىتىگه قهرزدار بولۇپ قالسىڭىز تهبىئىي   

 - ئۈزۈل—دېگهن ۋەزىیهتكه چۈشۈپ قالىسىز “ یىگهننىڭ یۈزى ئۇیىتار”ھالدا 
سىزگه بىر نېمىسى ئۆتۈپ كهتكهن ! كېسىل ئىنقىالبى مهیداندا بواللمایسىز

ىز ھالدا بهزى سىرلىرىڭىزنى دېیىشىڭىز مـۈمكىن؛ ھـېچ       ئادەمگه ئىختىیارس 
یـۈزىڭىزنى قىزارتىـپ    “ یېگىنىڭىـز ”بولمىسا ئۇنىڭغا نهپرەتلىك قاراشـتىن      

بۇنـداق مىـسالالر تۇرمۇشـىڭىزدا سـىزگه یولۇقـۇپ تۇرىـدىغان ئـاددىي          . تۇرىدۇ
  !ئىشالر ئهلۋەتته

ىش تهشكىالتلىرىمىز خهلقنىڭ قهلبىنى ئۇتۇش، مـۇھهببىتىنى قـازىن       
ئۈچــۈن خىتایــدىن ھېــساپ ئــېلىش ئهمهس، چهتــئهللهردە خىتایغــا ئىــشلهپ   

جىـسمانىي جهھهتـتىن   (یۈرگهنلهردىن ھېساپ ئااللىـسىمۇ چـوڭ گهپ ئىـدى         
ئهمما تۆرت ). ھېساپ ئېلىشقا یهنىال ئىمكان یوق، پهقهت مهنهۋىي جهھهتتىن 

ه تهڭــگه پــۇلنى دەپ، ســهپنى مۇناپىقالرغــا، بىلىمــسىز پــۈچهك ئــادەملهرگ      
ــدى   ــۇپ قال ــادەتتىكى ئىــش بول ــدۇرۇش ئ ــلهن  . تول ــار مهزھهپچىلىــك بى یهنه ت

ئادەملهرنىڭ سىیاسىي مهیدانى، پـاك یـاكى ناپـاكلىقىغىمۇ قارىمـاي یېنىغـا             
 بۇ قىلمىش.  تارتىش بىلهن تهشكىالتالر پۈچهكلهشتۈرىلىدىغان ئهھۋالالرمۇ بار

 توپالش، نام  ئاساسىي مهخسهتنىڭ ۋەتهن ئۈچۈن ئىش قىلىش ئهمهس، پۇل—
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  !قازىنىش ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ تۇرماقتا
تۆۋەنــدە مهن چــارە ـ تهدبىــر ســۈپىتىدە ئویلىغــانلىرىمنى ئوتتۇرىغــا     

ئهگهر زور . قـویىمهن، بـۇنى ھـازىرچه بىـر چـاقرىق دېیىـشكىمۇ بولىــدۇ      
ئۇیغــۇرلىقىمىزدىن (كۆپچىلىكنىــڭ ئېتىــراپ قىلىــشىغا ئېرىشــسه  

، تولـۇقالش  )شىنى تهسهۋۋۇر قىاللمایمهنبۇنداق بىر مهنزىرىنىڭ بولى   
بـــۇ ئـــوي ـ    . ۋە تۈزىتىـــشلهر ئـــارقىلىق پروگـــرام قىلىـــشقىمۇ بـــوالر

خىیاللىرىمنى ئوتتۇرىغا قویۇش ئالدىدا بۇنىڭغا ئـاۋاز قوشـۇش ئۈچـۈن         
قانداق ئىدىیىۋىي ھالهت، روھىي تهییارلىق كېرەك بولىـدىغانلىقىنى        

 قویىمهن، بۇ شۇئار تۆۋەنـدىكى  بىلدۈرىدىغان بۇنداق شۇئارنى ئوتتۇرىغا   
  :نىڭ مهنهۋىي ئاساسى)پروگرام(چاقىرىق 

ئۇیغۇرلۇق سۈپىتىم یوقالغان ئهھۋالدىكى مهۋجۇدلۇقۇمنىـڭ كېرىكـى    
  !ئۇیغۇرسىز مۇھىتتىكى بایاشاد ھایاتنىڭ كېرىكى یوق! یوق

ھهر دۆلهتتىكــى ئۇیغــۇرالر بىــر رایونغــا توپلىــشىپ یاشاشــنى ئىــشقا . 1
 بىلهن دىنىي ئېتىقادنى، تىلنى، مىللىي ئۆرف ـ ئادەتلهرنى، بۇنىڭ. ئاشۇرۇش

مىللىـي تىـل ـ یېزىقنـى     . ئهنئهنىلهرنى سـاقالپ قېلىـشقا ئاسـاس یـارىتىش    
  .ساقالش ئۈچۈن مىللىي مهكتهپلهرنى ئېچىشقا زېمىن یارىتىش

ــون(ئــاۋازنى بىــرلىككه كهلتــۈرۈپ، شــۇ دۆلهت  . 2 ھــاكىمىیهت ) شــۇ رای
كىمىكــى توپلىــشىپ . بولىــشىنى قولغــا كهلتــۈرۈشقاتلىمىــدا ۋەكىلىمىــز 

ــى دەپ     ــلهت ئهزاسـ ــۇنى مىلـ ــسا، ئـ ــا قوشۇلمىـ ــشىش چاقىرىقىغـ ئولتۇراقلىـ
ئهمهلىیهتتىمــۇ بۇنــداق یهكـكه یاشــاش بىــر ئهۋالد داۋامالشــسا  (تونىماسـلىق  

. ، ھهتتـا مىللىـي مۇنـاپىق ھېـساپالش    )ئۇنىڭ مىللىي سۈپىتى یوق بولىـدۇ  
ــا   ــدىن ئایرىلغـ ــي توپلۇمـ ــداق   مىللىـ ــان ھهرقانـ ــكه قىلىنغـ ــدا، یهكـ ن ھالـ

  .پائالىیىتىنى ساختا دەپ تونۇش“ ۋەتهنپهرۋەرلىك”
ئۆزىنى جوڭگۇلۇق  (ھهركىم  . قۇرۇش) ھۆررىیهت فوندى (ئورتاق فوند   . 3

كىرىمىغــا ) ئهمهس، شــهرقىي تۈركىــستانلىقمهن دەیــدىغان ھهر بىــر شــهخس
  .مۇناسىپ ئایلىق یاكى یىللىق پۇل تاپشۇرۇش

ــاق) 1 ــىركهت،    ئورت ــا، ش ــۇق كارخان ــا تهئهلل ــىدا ئومۇمغ ــد ئاساس ...  فون
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  .شۇنىڭدەك ئىقتىسادىي مۇئهسسهسهلهرنى بارلىققا كهلتۈرۈش
بىرىنچـــى باســـقۇچتا پهقهت . ھـــۆررىیهت فونـــدىنىڭ سهرپلىنىـــشى) 2

ئومۇمهن تهربىیىلهشكه : ئوبېكتى. ئهقلىي كۈچكه مهبلهخ قىلىپ ئىشلىتىش
ن یاشالرنى ئالىي بىلىم یۇرتلىرىدا زامانىۋىي      ئهرزىیدىغان، ئوقۇشقا ھېرىسمه  

كونكرېـت  . ئىلىـم ـ پهن بىلىملىرىـدە مۇتىخهسـىس قىلىـپ یېتىـشتۈرۈش      
شــهرقىي تۈركىــستانلىق بولىــشى، ئۇیغــۇر تىلىنــى   : ئۇســۇلى ۋە شــهرتلىرى

ــشى،       ــادىق بولى ــكه س ــشى، ۋەتهن، مىللهت ــادى بولى ــي ئېتىق ــشى، دىنى بىلى
مىللىیلىـك، مىللـى    (ولىشى كېـرەك    ئىجتىمائىي كېلىپ چىقىشى ساپ ب    

ــۈپهتنى  ــۆپســـ ــۇپ    كـــ ــدە ئوقـــ ــهۋەبى چهتئهلـــ ــشىمىزنىڭ ســـ تهكىتلىـــ
ــشكهن” ــڭ بهك “یېتىـ ــي”لهرنىـ ــۇ   “ مهدەنىـ ــپ، بـ ــۇپ كېتىـ ــاۋایى”بولـ “ یـ

ــشىنى پهرەز قىلغىنىمىــــز ھهم بهزى     ــشىپ كېتىــ ــدىن ئۇزاقلىــ مىللىتىــ
ئوقۇش (شۇنداقال ئوقۇشتىن كېیىن    ). ئۆرنهكلهرنى كۆرىۋاتقىنىمىز ئۈچۈندۇر  

ئىجتىمائىي ئورۇن ۋە راھهت تۇرمۇش بىـلهن مهسـت         ) ئارقىلىق ئېرىشىلگهن 
بولــۇپ، بهختــسىز خهلقنــى، مــۇنقهرزلىكتىكى ۋەتهننــى ئۇنتــۇپ قــېلىش،       
ئۈگهنگهن ساھهسى بویىچه ۋەتهن، مىللهتكه خىزمهت قىلىـشنى خىیالىـدىن           

ۇغۇچى چىقىرىۋېتىشتهك ۋاپاسىزلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، ھهر بىر ئوق
ئارىــسىدا توختــام بولــۇش، ۋەدە ئورۇنالنمىــسا ئىــشلىتىلگهن  “ فونــد”بىــلهن 

بـۇ جـازانه شـهكىللىك      (تهربىیىلهش خىراجىتىنى ئۈچ ھهسسه قایتۇرىۋېلىش      
ئهمهس، بىـرى، مهبلهخنىـڭ ئـۆزى، ئىككىنچىـسى، جـازا، ئۈچىنچىــسى تهلهپ      

  .لۇنۇشقاتارلىق ئۈنۈملۈك تهدبىرلهرنى قول) قىلىنغان خىزمهت ھهققى
) ئهڭ بولمىغاندا بىردىن بالىسىنى(ھهربىر ئائىله بىردىن بالىسىنى . 4

ھۆررىیىتىمىز ئۈچۈن ئهڭ ئىھتىیاجلىق بولغـان كهسـپلهردىن بىرىـدە ئـالى            
ئهقلىــي . مىللىــي بــۇرچى ھېــساپالش ئۆزلىرىنىــڭمهلۇمــاتلىق قىلىــشنى 

  .مۇسابىقه قاناتیایدۇرۇپ، مىللىي ساپانى یوقۇرى كۆتۈرۈش
ئائىلىــدە بالىالرنىــڭ ئۇیغــۇرچه سۆزلىــشىنى  ) یاۋروپــا، ئامېرىكىــدا. (5

. مىللىي تىلنىڭ یوقۇلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش. قاتتىق تهشهببۇس قىلىش
شهخــسلهرنىڭ ۋەتهنپهرۋەرلىكــى، مىللهتپهرۋەرلىكىنــى ئهمهلىیىــتىگه قــاراپ  
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كىمىكى ھهقىقىي مىللهت سـۆیهر بولـسا، ۋەتهن سۆیـسه ئۇنىـڭ بـۇ           : باھاالش
ــالىالرنى تهربىیىلهشــتىن، مىللىــي ســۈپهتنى   ھ ىــسىیاتى ئائىلىــسىدىكى ب

شۇڭا مۇشۇ ئۆلچهم بویىچه . ساقالش دەرىجىسىدىن ئهكس ئېتىدۇ، دەپ تونۇش     
ئــۆچكهن بولــسا، ئــۇ كىــشىنىڭ  “ ئۇیغۇرلــۇق ئېلمېنــتالر”ئهگهر بالىلىرىــدا 

اق بــۇنى شــۇند. ۋەتهنپهرۋەرلىكــى، مىللهتــسۆیهرلىكى ســاختا بولغــان بولىــدۇ 
ىنـى ئالـدامچىلىق، جـان    “ئىنقىالپچىلىـق ”ھېساپالش، ئهكسىچه ھالـدىكى     

  ! بېقىش ۋاسىتىسى قىلىۋېلىش، دەپ ئېالن قىلىش
بۇ یهر .  بولۇش...) كۈتۈپخانا، مهجلىسخانا(“ مهدەنىیهت ئۆیى”ھهرجایدا . 6

. قالماسلىقى ئۈچۈنمۇ تۈرلۈك چارە ـ تهدبىرلهرنى قوللۇنـۇش  “ غېرىپسىنىپ”
ئۇیغۇرالرغا، شهرقىي تۈركىستانغا ئائىت ماتىرىیالالرنىڭ ھهممىسىنى بۇ یهردە 

ــشانغا یېــتىش   ــدىغان نى ــاپقىلى بولى ــۇم ســائهتته   . ت ــر كــۈن مهل ــدە بى ھهپتى
، تىلنـى ئۇنۇتماسـلىق   “ھاللىـشىش ”ۋەتهنداشالر بۇ یهرگه جهم بولۇپ، ئۆز ئارا  

ەم ئۇیغۇرچه بۇ یهردە ھهممه ئاد . تۇرۇش ئۆتكۈزۈپمهشقى تهرىقىسىدە سۆھبهت    
سۆزلهشنى، ھهتتا شۇ یهردە تۇغۇلۇپ ئۆسـكهن بـالىالرمۇ ئۇیغـۇرچه سۆزلهشـنى         

دىنىي تهبلىغ، سىیاسىي لىكسىیىلهرنى سـۆزلهش ۋە ئـاڭالش    . قانۇن قىلىش 
یېتهكچىلهر ئاممىنىڭ تهلىپى، شۇ زامان، شـۇ       . قاتارلىق كۈنتهرتىپلهر بولۇش  

تـۇرۇش،   سـۆزلهپ ىالردا نۇتـۇق  مهخسۇس تېم كۆرەۋاقتنىڭ ئاالھىدە تهلىپىگه   
ــدىیىۋىي    ــشىپ، ئىـ ــۇرۇش، مهســـىلىلهرنى یېـ ــاۋاپ بېرىـــپ تـ ســـوئالالرغا جـ

  .چېگىشلهرنى ھهل قىلىپ تۇرۇش
 كـۆپرەك ئىمكان بـار ھهر یهردە بىـردىن قهرەللىـك گېزىـت، نوپۇسـى            . 7

ــال چىقىــرىش  ــارقىلىق تىلنىــڭ ســاپلىقىنى  . جــایالردا قهرەللىــك ژۇرن ــۇ ئ ب
ىـرلىككه كهلتـۈرۈش، بىلىـدىغانالر مهخـسۇس تـېمىالر         قوغداش، ئىدىیىنى ب  

سىیاسىي چۈشهنچىلهرنى . بویىچه مۇھاكىمه ماقالىلىرى ئېالن قىلىپ تۇرۇش
نوپۇس، زېمىن توغرىسىدا ھازىرقىدەك . ئورتاقلىشىش ئىمكانلىرىنى یارىتىش

  .ئون ئادەم ئون خىل گهپ قىلىدىغان چهلهڭگۈش قىلىقالرنى تۈگىتىش
الىسى یوقالر بالىسى بار، ئهمما ئىقتىسادىي قىیىنچىلىقى پۇلى بار، ب. 8

بــار ۋەتهنداشــالرغا یــاردەم قىلىــپ، خــۇددى ئــۆز بالىــسى ھېــساپالپ بــالىالرنى 
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  .ئوقۇتۇشقا یاردەملىشىش
ھهر بىر چهت مهملىكهتتىكى ئۇیغۇر زىیالىلىرى شۇ مهملىكهتتىكى  . 9

) ھهربىـــي(ي ئىــستراتېگىیه، سىیاســى  ) ھهربىـــي(ئهڭ نوپۇزلــۇق سىیاســىي  
تاكتىكا، رازۋېدكا، ئاخبارات، دىپلوماتىیىگه ئائىت ئهسهرلهرنى تهرجىمه قىلىش 
ــىدا ئهمهلىیىتىمىــزگه       ــاقالش ئاساس ــۇالرنىڭ جهۋھىرىنــى یىغىنچ ــاكى ش ی

چهتئهل تىلى (بىرلهشتۈرۈپ كىتاپچه تۈزۈپ چىقىپ، ئۆزلىكىدىن ئۈگهنگۈچى 
  .یارالپ بېرىشكهڭ ئاممىغا دەرسلىك مۇھىتى تهی) بىلمهیدىغان

. ھهر مهملىكهتــته شــۇ یهرنىــڭ تىلــى بىــلهن داۋانــى قاناتیایــدۇرۇش. 10
 سىتهم، خورلۇق، زورلۇقالر ھهققىدىكى گهپلهرنى ئۇیغۇرچه - ئهلهم، زۇلۇم-دەرت

مهتبۇئاتتا بېسىپ، ئۇیغـۇرالر بىلىـدىغان ئهھـۋالنى یهنه ئۇیغۇرالرغـا ئېیتىـپ       
: ئۇیغۇرچه ئۈچـۈن . ممىتى یوقبېرىش ئۈچۈن پۇل سهرپ قىلىشنىڭ ھېچ قى     

قاتارلىق سـاھهلهر بـویىچه   ... سىیاسىي، ھهربىي، دىپلوماتىیه، قانۇن، ئاخبارات،  
ساۋات خاراكتېرلىق نهرسىلهرنى؛ خهلقئارا ۋەزىـیهت یۈزلىنىـشىدە ئۇیغۇرالرغـا،     

بـى  (خىتایغا ئاالقىـدار یېڭـى خهۋەرلهر، ۋەزىـیهت ھهققىـدە لىلـال مـۇالھىزىلهر          
ئىلگىرى سۈرۈلگهن، خهلقنى مۇشۇ ساھهلهر بویىچه سـاۋاتقا ئىـگه    تهرەپ ھالدا   

بېرىلـسه خهلقنىـڭ ئېڭىنـى یېتهكلهشـكه     ) قىلىش كۆزلهنگهن مـۇالھىزىلهر  
شۇ مهملىكهتنىڭ تىلىدا قىلىنىدىغان داۋا پائالىیىتى . مهلۇم ئۈنىمى بولىدۇ

... ش،مهتبۇئات بىلهن چهكلهنمهي، نۇتۇق سۆزلهش، ئۈنئالغۇ لېنتىسى تارقىتى
چهتـئهل تىلىـدىكى   . قاتارلىق تېخىمۇ جانلىق شهكىللهردە بولىـشى كېـرەك   

ــنمىگهن تهرەپلىرىمىــز       ــېلىغىچه بىلى ــۇم چهتــئهللىكلهرگه ھ ــۇن چوق مهزم
ھهققىدە، خىتایالرنىڭ بىزنىڭ ھهققىمىزدە چهتئهللهرگه قاراتقان ئېزىقتۇرۇش 

ا، ۋەتهن ئىچىـدە  خاراكتېرىدىكى تهشۋىقاتلىرىغا رەددىیه بېـرىش مهزمۇنلىرىـد     
ــانلىق   ــان ق ــلىرىمىزنىبولىۋاتق ــاتوغرا    كۆرەش ــۇش ۋە ن ــاتوغرا تون ــل ن ھهرخى

شهرھىیلهشــلهرنىڭ ئالــدىنى ئــېلىش مهخــسهت قىلىنغــان تــوغرا مــۇالھىزە؛  
شۇنداقال خاتا ۋە غهرەزلىك بۇرمىالپ چۈشهندۈرگۈچىلهرگه رەددىـیه تىپىـدىكى        

امـائهتچىلىكىگه بىلـدۈرۈش     دۇنیـا ج   —مهزمۇنالر، ئومۇمهن چهتئهللىكلهرگه    
نۇتـۇق ۋە ئۈنئـالغۇ لېنتىــسىدىكى   . بولغـان مهزمـۇنالر بولىـشى كېـرەك     زۆرۈر
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تهسىرلهندۈرۈش ئۈنىمىنى ئۆستۈرۈش ئۈچـۈن بىـر بۆلـۈك ئۆسـمۈرلهرنى، ئهڭ         
ــانلىق     ــك، راۋان، جـ ــدا ئۆلچهملىـ ــۇ یهرنىـــڭ تىلىـ ــالرنى شـ ــدا یاشـ بولمىغانـ

بىزدىن یېتىشكىچه شۇ . ك الزىمسۆزلىیهلهیدىغان ناتىق قىلىپ یېتىشتۈرمه
نۇتــۇق تېكــسىتىنى تهییــارالپ (یهرلىكلهرنــى تهكلىــپ قىلىــپ ســۆزلىتىش 

  .كېرەك) بېرىش ئاساسىدا
“ ۋەتهندە بولغان”ئاالھىدە ئهسكهرتىشكه تېگىشلىك بىر ئهھۋال شۇكى، 

قىلىپ كۆرسىتىلىدىغان یالغان خهۋەرلهرنىڭ ئۇیغـۇرچه مهتبۇئـاتالردا ئـېالن     
ئىلگىـرى ك گ ب نىـڭ   “ یالغـان خهۋەر تـارقىتىش    ”. هسىلىسىقىلىنىشى م 

ئومۇمهن كوممۇنىستالردا یالغـان  . مهخسۇس بىر بۆلۈمىنىڭ ۋەزىپىسى ئىدى  
ئهگهر بىزنىــڭ . ســىر ئهمهس كــۆپچىلىككهخهۋەرچىلىــك ئــادىتى بــارلىقى   

ــز” ــارات   “ئىنقىالپچىلىرىمىـ ــست ئاخبـ ــۈرگىنى كوممۇنىـ ــپ یـ ــڭ قىلىـ نىـ
ــسىنىڭ ئورۇنالشت ــكه   سىستېمى ــق، ۋەتهن، مىللهت ــسىال، خهل ــشى بولمى ۇرى

ــداق قىلىقنــى توختۇتىــشى كېــرەك  “ كۆیىنىــدىغان” ــشىلهر بۇن ــۇ كى ــۇ . ب ب
“ ئــاقكۆڭۈل”گهرچه بــۇ . ئىنقىالۋىمىزنــى ئابرویــسىزالندۇرۇش رولــى ئوینایــدۇ

رولى بار دەپ قىلىۋاتقان “ قېنىنى ئۇرغۇتۇش”، “غىدىقالش”ئادەملهر خهلقنى 
ۋامىزنى تۇیۇق یولغا باشالش، ئابرویسىزالندۇرۇش ئۈچۈن یاكى خىتایالرنىڭ دا

تهمىنلىگهن یالغان خهۋەرلىرىنى راست دەپ ئىشىنىپ قىلىۋاتقان بولىشىمۇ 
  . نىمىال دېگهن بىلهن بۇنىڭ پایدىسىدىن زىیىنى چوڭ ئىش. مۈمكىن

مىللىي روھ تهربىیىسىنى چىڭ تۇتۇپ، ئهۋالدالردا یوقۇرى مهرتىۋىلهرگه        
 شهرەپ سهھنىلىرىگه چىققانـدا ۋەتهن،  -، باي بولغاندا، ئالىي شان ئېرىشكهندە

ــرەك   ــدىغان روھنــى یېتىلــدۈرمهك كې ئۇیغــۇر بولمــاي ”. مىللهتنــى ئۇنۇتمای
دېـگهن قـاراش شـهكىللهنمىگىچه      “ !یاشىغىنىمنىڭ ھېچ ئهھمىیىتـى یـوق     

ــدۇ   ــى تۇغۇلمای ــىلىق روھ ــساپ    . قارش ــرگه ھې ــسىال بى ــسىمۇ یاشى ــېمه بول ن
دەملهر خىتایغا ئایلىنىپ یاكى ئۆزىنى جۇھۇت دەپ یاشىـسىمۇ،   قىلىدىغان ئا 

یاخــشى یاشىــسىال باشقىــسىنىڭ پهرقـــى بولمىغاچقــا، ئۇنىڭــدا مىللىـــي      
كىملىكنىڭ یوقۇلىشىغا قاراپ تۇرۇپ یۈرىكى ئېچىشىپ كېتىـدىغان تۇیغـۇ      

  ئۇ ھالدا قارشىلىق روھىدىن سۆز بولىشى مۈمكىنمۇ؟. بولمایدۇ
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انــدا ۋەتهن، مىللهتنــى ئېــسىمىزدە تۇتــۇش  شــهرەپ سهھنىــسىگه چىقق
دېگىنىمىزدە، دۇنیاۋىي شۆھرەتكه نائىل بولۇش نېسىپ بولۇپ قالغانلىرىمىز 

 سۆزلهپشۇ شۆھرىتىمىزدىن پایدىلىنىپ ۋەتهن، مىللهت ھهققىدە بىر ئېغىز 
قویـــساق، تهشـــكىالتلىرىمىزنىڭ یىلـــالرچه قىلغـــان پائالىیهتلىرىـــدىن      

پولشىلىق خىمىیه ئالىمى :  مهسىلهن.  مۈمكىنكۈچلۈكرەك تهسىر قوزغىشى
گهرچه بۇ چاغدا ئۇ (مارىیه كیۇرى تۇنجى رادىیئاكتىپلىق ئېلىمېنتنى تاپقاندا 

فىرانسىیىدە یهرلهشكهن ۋە فىرانسىیىلىك ئالىم كیۇرى بىلهن توي قىلغـان     
ــسىمۇ ــۇپ،   ) بول ــامىنى قوی ــا مىللىتىنىــڭ ن ــۇ ئېلىمېنتق ــونىي”ب ــۇ (“ پول ب

بــۇ ئــارقىلىق   . دەپ ئاتىغــان) Po: ىمىیىــۋىي بهلگىــسى  ئېلىمېنتنىــڭ خ
پولـشانىڭ ئـۆز تىلىـدا      (چاررۇسىیىنىڭ مۇستهملىكىسىدىكى ۋەتىنى پولـشا      

نى دۇنیا جامائهتچىلىكىگه مهڭگـۈ ئۇنتۇلدۇرماسـلىق،   ) “پولونىیا”ئاتىلىشى  
. تاشقا موھۇر باسقاندەك مهڭگۈلۈك خاتىرە مۇنار تىكلهشنى مهخسهت قىلغان  

نــى كهشــپ )Rرادىــي ـــــ ( یهنه بىــر رادىیئــاكتىپلىق ئېلىمېنـت  كېـیىن ئــۇ 
. غا مىللىتىنىڭ نامىنى قویغىنىغا ئۆكۈنگهن Poقىلغاندا ئالدىراپ كېتىپ 

ســهۋەبى، كېــیىن تاپقــان رادىینىــڭ رادىئــاكتىپلىق خۇسۇســىیىتى تېخىمــۇ  
كۈچلۈك، تېخىمـۇ قىممهتلىـك ئېلىمېنـت بولغاچقـا، ئالـدىراپ كهتمىـگهن            

ــۇ   ــسا ب ــى بول ــونىي”ئېلىمېنتن ــاقچىكهن“ پول ــۇنىڭغا  . دەپ ئاتىم خــۇددى ش
ئهگهر مهن خىمىیه ئالىمى    ”ئوخشاش، بىزدە شۇنداق روھ بولىشى كېرەككى،       

ئـۇ چاغـدا   (دەپ نـام بېـرەتتىم   ‘ ئۇیغۇر’بولۇپ، رادىینى تاپقان بولسام ئۇنىڭغا     
ئهگهر مهن پاكىـستانلىق فىزىـك   )! بوالتتى Uئۇنىڭ خىمىیىلىك بهلگىسى 

مهن بایقىغـان   ①ئابدىساالم بولۇپ قالغان بولسام، ئۇ بایقىغان مىكرو زەررەتنى
!... دەپ ئــات قویـــاتتىم “ شـــهرقىي تۈركىــستان زەررىتـــى ”بولــسام ئۇنىڭغــا   

  . قاتارلىقالر

                                            
ئېینىــــشتىیىننىڭ ” نوبىــــل فىزىكــــا مۇكاپاتىنىــــڭ الئۇرىیــــانتى، ئــــۇ — ئابدىــــساالم ①

ــسى  ــهرقتىكى ۋارى ــام ئالغــان “ ش ــرو زەررەتــكه    . دەپ ن ــان مىك ــۇ تاپق ــى ”ئ ــاالم زەررىت دەپ نــام “ س
  . ئا —بېرىلگهن 
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بىــر یــۈرۈش كۈچلــۈك تهدبىــر قولالنمىغانــدا یوقۇلــۇش ناھــایىتى تېــز   
ئۈچۈن ئـۇزۇن مهزگىـل    مرىئۆبىر ئهسىر، یېرىم ئهسىر ئادەم  . ئهمهلگه ئاشىدۇ 

شۇڭا یوقۇلۇشقا . نىسبهتهن بهك قىسقا ۋاقت ئۆمرىگهھېساپالنسىمۇ، مىللهت 
مىللهتنـى ئۇلۇغـۋار قـۇرۇق گهپـلهر     ! كۆزىمىزنى پارقىرىتىپ قـاراپ تۇرمـایلى     

ھهر بىر شـهرقىي تۈركىـستانلىق      . ئهمهس، ئهمهلىي تهدبىر قۇتقۇزۇپ قاالالیدۇ    
رمـاي، ئۆزىنىـڭ قولىـدىن نـېمه كهلـسه شـۇنى       باشقىالرغا بهس قىلىـپ ئولتۇ  

چۈنكى ئالالھنىڭ . قىلىشى، مىللهت ئالدىكى بۇرچىنى ئادا قىلىشى كېرەك
  !دەرگاھىدىكى ھېسابىمىزمۇ ئایرىم، ھهركىم ئۆزى ئۈچۈن جاۋاپكار

  . یىلى، ئىستانبۇل- 2001. دىكابىر، تاشكهنت- 1998
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  ئۇسۇلى ھۆكۈمرانلىقخىتایالرنىڭ 
  
  

ــ ــقڭ خىتایالرنى ــلهن     ھۆكۈمرانلى ــتىلىق بى ــایىن ئۇس ــۇلى ئىنت ئۇس
ئىشلهنگهن، ئىنتـایىن سـاختا، ئاسـانال ئـادەمنى قایمۇقتۇرىـدىغان، تۇتـسىمۇ           
. زەھهر، یېسىمۇ زەھهر، پۇرىسىمۇ زەھهر بولغان بىر خىل مهھسۇالتقا ئوخـشایدۇ  

بۇنى مهلۇم بىر دەۋردىكى ھاكىمىیهت كهشپ قىلغان ئهمهس، ئـۇ قهدىمـدىن      
تقان خهتهرلىك، زەھهرخهندە، ساختا، ھىلىگهر مىللىـي پىـسخىكىنىڭ         كېلىۋا

ۋارسلىق قىلىپ داۋامالشـتۇرۇپ   ھۆكۈمرانالرمهھسۇلى بولۇپ، ھهر دەۋردىكى     
ــتۈرمهكته   ــسېرى مۇكهممهللهشـ ــته ھهم كۈنـ ــداق  . كهلمهكـ ــزدە بۇنـ دەۋرىمىـ

شۇڭا . شهكلى تازا پىشىپ ۋایىغا یهتتى     ھۆكۈمرانلىقئۇسۇلى،   ھۆكۈمرانلىق
ئـادەملهرگه، سـىرتتىن كۈزەتكـۈچىلهرگه       كـۆپ ئۇنىڭ زەھهرلىكلىكـى خېلـى      

شېرىن بولۇپ كۆرىنىدۇ؛ ئۇنىڭ رەزىللىكى گۈزەل بولۇپ كۆرىنىدۇ ۋە شۇنداق 
مهدھىیلىنىدۇ؛ ئۇنىڭ پاسكىنىلىقى قۇسۇرسىز پـاك كۆرسـىتىلىدۇ؛ ئۇنىـڭ       

 -ىنجالالتلىق قىلىچى دەسته گۈللهر بىلهن یېپىلىـدۇ؛ ۋەھـشىیلىكى شـېر      
  ...  سۇخهن سۆزلهر بىلهن پهردازلىنىدۇ

بۇنداق رەزىللىك بىلهن تولغان مىللىي پىسخىكىنى قهدىمقـى تـۈرك          
تارىخلىرىدا باتۇر، قهھرىمـان ئهجـداتلىرىمىز تولـۇق چۈشـىنىپ یهتـكهن ھهم           

سالماسلىقى “ ھۆل خىشقا دەسسهپ  ”خۇالسىلىگهن؛ كېیىنكى ئهۋالدالرنىڭ    
ه قاغاننىـڭ قېرىندىـشى كولتېگىننىـڭ قهۋرە      ئۈچۈن كۆكتۈرك قاغانى بىلـگ    
  :تېشىغا شۇنداق ئویۇپ قویغان

نىڭ سۆزى تاتلىق، یىپهك رەختلىرى یۇمشاق ئىكهن،       )خىتاي(تابغاچ  «
تـــاتلىق ســـۆز ھهم یۇمـــشاق یىپهكلىـــرى بىـــلهن ئالـــداپ، یىـــراق بولغـــان  
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ــۆزىگه یېقىنالشــتۇرىدىكهن  یېقىنلىــشىپ ئورۇنالشــقاندىن  . مىللهتلهرنــى ئ
ــیىن ــاتقىلى باشــالیدىكهن  كې ــهنچىلهرنى تارق ــان چۈش ــالىم  . ، یام ــشى، ئ یاخ

بىـر كىـشى   . كىشىلهرنى ۋە یاخشى، باتۇر كىشىلهرنى ئالغـا باسـتۇرمایدىكهن       
ئۆزگىرىش قىلسا ئۇنىڭ خهلقىگه، ھهتتا بۆشـۈكتىكى ئـۇرۇق ـــ ئهۋالدىغىـچه          

ــدىكهن ــدىنىپ   . رەھىــم قىلمای ــاتلىق ســۆزىگه، یۇمــشاق یىپهكلىــرىگه ئال ت
  .»تۈرك خهلقى ئۆلدۇق پلىگهنكۆ

ــا  ”: ئۇســۇللىرىدىن بىــرى ھۆكۈمرانلىــقخىتایالرنىــڭ  ــۇرۇپ پاتقاقق ئ
بولـۇپ،  “ كىرگۈزىۋېتىپ، ئارقىدىن تارتىپ چىقىرىپ ھهشقاللىغا ئېرىشىش     

  :بۇنى دىھقانچه ئاددىي تىل بىلهن سۈرەتلىسهك مۇنداق
ا كهلـگهن    دىـن نـان تـوغر      20ئاۋالقى زامانالردا بىزنىـڭ ھهر بىرىمىـزگه        

 دىـن نـان تـوغرا كېلىـدىغان       10بولسا، بىر زامانالر ئۆتـۈپ، ھـېچ بىلىـنمهیال          
بۇ ھالهتنى ئهڭ ئۇقۇمۇشلۇقلىرىمىزدىن بىر نهچچىسى خېلى     . بولۇپ قالىدۇ 

ئۇزۇندىن كېیىن تۇیۇپ، بۇنىڭ سهۋەپچىسى كىمـدۇر، دەپ ئىزدىنىـپ، بـۇنى       
ه رویاپقــا چىقارغــان  قانــداق ئۇســۇل بىـلهن شــۇ تهقلىتــت -خىتاینىـڭ قانــداق 

شۇملۇق ئىكهنلىكىنى چۈشىنىپ، تېخى ئـاۋام خهلـق تۇیغـۇچىال، خىتـایالر             
قــا ھهمــمه “سىیاسـىي قۇربــانلىق ”دېگهنــدەك “ خىیــانهتچى ئهمهلــدار”بىـرەر  

بىـــز غــایهت نـــادان  . بېرىــدۇ  كۆپهیتىــپ  گه 12جىنــایهتنى ئارتىــپ، نـــاننى   
ئىككىـسى ئـارتتى،    ”،  بولغىنىمىز ئۈچۈن بۇنى تۈنۈگۈنكىگىال سېلىشتۇرۇپ    

ــا،         ــار، جۇم ــساپ ب ــسىمۇ، ئىن ــان بولمى ــدا ئىم ــلهن خىتای ــگهن بى ــېمىال دې ن
 دە، چهكــسىز ھهشــقالال ئېیتىــپ، -دەیمىــز“ بهرمىــسىمۇ نــېمه دېیهلهیتــۇق؟

ــز  ــۈكرى قىلىمى ــي     . ش ــان تهدىرىجى ــشىپ، ن ــىگه ئهگى ــڭ ئۆتۈش یهنه زاماننى
نىـڭ خـاپىلىقىكهن،   بـۇ خىتایالر  ”بىـز بـۇنى تۇیـۇپ،       .  گه چۈشىدۇ  6ئازىیىپ،  
دەپ بولغىچىال، خىتاي سىیاسىیونلىرى دەرھال ئالدىنى ئېلىـپ،        “ !ئهمهسما

ــر  “ مىھرىۋانلىــق” ــانلىق”كۆرســىتىپ، یهنه بى ــمه  “سىیاســىي قۇرب ــا ھهم ق
ــاننى   ــپ، ن ــدۇ8مهســئۇلىیهتنى ئارتى ــلىغان  -گه كۆتۈرى ــقا باش  دە، غىڭىلداش

ــدۇ  ــاغزىنى یاپىـ ــاغزىمىز یۇ. خهلقنىـــڭ ئـ ــیهدىن ئـ ــدۇ، مهدھىـ ــاي قالىـ مۇلمـ
 گه 2یهنه كۈنلهر ئۆتۈپ، بىر قهرنهدىن كېیىن ناننىـڭ سـانى      . بىخۇدلىشىمىز
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قوساق تویمىغانسېرى، قوساق غېمىدىن ئېشىنالماي، ئهقلىمىزمۇ . چۈشىدۇ
زەئىپلىـشىپ كهتكهچـكه، ئـاچلىقتىن زارلىـساقمۇ، نـاننى كىـم تارتىۋالــدى؟       

خۇالسـىگه كهلگىچىـال خىتـاي      بۇنى تۇیۇپ بىـر     . دېگهنگه ئهقلىمىز یهتمهیدۇ  
شـۇنىڭ بىـلهن ھهر     . یهنه ھارامزادىلىك قىلىپ ناننى ئۈچكه ئـاۋۇتۇپ بېرىـدۇ        

ۋاقلىقىمىزغا بىـردىن نـان تـوغرا كهلتـۈرگهن بـۇ ئاجایىـپ ئىلتىپـات بىزنـى              
یهنه زامان ئۆتۈپ، بىركهمدە نان پۈتۈنلهي یوققا چىقىدۇ، ... مهست قىلىۋېتىدۇ

بۇ چهكـتىن ئاشـقان تهلـۋىلىكنى ئهیپلهشـكه         . لىۋىمىزنى چىشلهپ قالىمىز  
بىزنىــڭ ئهقلىمىــز یهتكىچىــال، خىتــایالر ئوخــشاش ئۇســۇل بىــلهن بىــر نــان  

ــدۇ  ــات قىلىـ ــۇ . ئىلتىپـ ــسى ”بـ ــلىكنىڭ دورىـ ــدەك، پهقهت “ ئۆلمهسـ دېگهنـ
ــۆۋەن      ــۈن ئهڭ ت ــاتلىق ئۈچ ــان، ھای ــلىككىال بېرىلىۋاتق ــاچلىقتىن ئۆلمهس ئ

ى نـۆلگه سېلىـشتۇرىدىغان بولغاچقـا       چهكتىكى تهمىنات بولـسىمۇ، بىـز ئـۇن       
خىتایالرغـا ھهشـقالال    “ ئۆلۈپ قالماسلىقىمىزغا سهۋەپچى بـولغىنى ئۈچـۈن      ”

  . ئېیتىش پوزىتسىیىسىدە بولىمىز
 بىرلهپ -مانا شۇنداق قىلىپ ھهق ـ ھوقۇقلىرىمىز تۇیدۇرماستىن بىر 

ــدۇ -تارتىۋېلىنىــدۇ؛ خهلــق ئاســتا  ــۇددەت  .  ئاســتا كۆندۈرۈلى ــر م ھــېچكىم بى
. سېلىشتۇرۇش خىیالىـدا بولمایـدۇ     ئۆتمۈشكهاۋالقىغا سېلىشتۇرۇش، یىراق    ئ

خىتایالر بهرىبىر خىتایدىن ئالغاچ كهلگىنىنى بهرمهیدىغۇ؟ بهردى       ”ھېچكىم  
. دېگهنلهرنى ئـویالپ كۆرمهیـدۇ    “ دېگهندىمۇ ئۆزىمىزنىڭ ئهمگهك مېۋىسىغۇ؟   

ــارقىمىزدىكى زاپاســتىن ئا   ــدۇ، ئ زغىنىــسىنى خىتایــدىن ئهكهلگهننــى بهرمهی
ئالدىمىزغا ئېلىپ قویۇپ بهردىـم دەۋالىـدۇ؛ قوشـنىمىز، قېرىندىـشىمىزنىڭ       

ــدۇ     ــم، دەۋالى ــۇپ، بهردى ــپ قوی ــاننى بېرى ــدىن تارتىۋالغ ــۇنداق،  . قولى ــا ش مان
ــدىغان  ” ــۇچىنىال كۆرىـ ــڭ ئـ ــۈپهیلى، ھهق ـ      “ بۇرنىمىزنىـ ــز تـ دۆتلىكىمىـ

ىجىلىك ھـایۋان  ھوقۇقلىرىمىز، نېنىمىز تهدىرىجىي تارتىۋېلىنىپ، تۆۋەن دەر   
كىشىلهر، بولۇپمۇ كوممۇنىست تۈزىمىدە یاشىغان .  ھالىتىگه چۈشمهكتىمىز

ئۇچرىغاچقـا فاشىـستلىق     كـۆپ كىشىلهر سـاختا تهشـۋىقاتنىڭ ئازدۇرىـشىغا        
دېگهندە گىتلېرنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرىدۇ، ئهڭ ۋەھشىي، ئهڭ ئىنسانىیهتسىز 

ئهممــا ھــېچكىم . كېلىــدۇتــۈزۈم توغرىــسىدىمۇ تهســهۋۋۇرىغا ناتسىــستىزىم  
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ــۈزىمى   ــست ت ــسىیالىزىم(كوممۇنى ــۇن   ) سوت ــسىتىزىمنىڭ نۇرغ ــلهن نات بى
ئوخـــشاشلىقلىرى بـــارلىقىنى، بهلكــــى تېخـــى سوتــــسىیالىزىمنىڭ بهزى    
ۋاسىتىلىرى رەزىللىكته ناتىسستالرنى بېـسىپ چۈشـىدىغانلىقىنى ئـویالپ       

  ! كۆرمىگهن
ن چېرچىل بۇ ھهقته ئۇرۇش دەۋرىدىكى ئهنگىلىیه باش ۋەزىرى ۋېنىستو   

ناتسىست تۈزۈمى كوممۇنىزىمغا ئوخشاشال ئهڭ یامـان       ”: شۇنداق دېگهنىدى 
  .“...خاراكتېرلىق خۇسۇسىیهتكه ئىگه

: بىز بۇ ئوخشاشلىقالرنى تۆۋەندىكى سېلىشتۇرمىالردىن كۆرۈۋاالالیمىز  
ــارات ئهركىنلىكــى مهسىلىــسىدىكى ئوخــشاشلىق    گىتلېــر تهخــتكه  . ئاخب

تهشــۋىقات مىنىــستىرى گىببىلىــسنىڭ قــولى بىــلهن  چىققانــدىن كېــیىن 
پۈتكۈل ئاخبـارات سىستېمىـسىنى، جۈملىـدىن پۈتكـۈل ئىـدىیىۋىي سـهپنى             

نىــــڭ ئالــــدىنى ئــــېلىش،   “ئىــــدىیىۋىي یاتلىــــشىش ”چىــــڭ تۇتــــۇپ،  
گېرمانىیىلىكلهرنىڭ مېڭىسىگه بىرال خىل ئىـدىیه، بىـرال خىـل چۈشـهنچه،      

 ناتسىــستزىمنى — نهزەرىیهنــى بىــرال خىــل پهلــسهپه، بىــرال مهنــتىقه، بىــرال 
 پىكىــر، ئوخــشىمىغان سىیاســىي قاراشــالرنىڭ -ســىڭدۈرۈش، باشــقىچه ئــوي

ــا ئوخــشىمىغان قاراشــالرنىڭ    ــول قویماســلىق، ھهتت ــدانغا كېلىــشىگه ی مهی
 -مهیدانغا كېلىشىدىكى زېمىننىمۇ قالدۇرماسلىق ئۈچـۈن، كىتـاپ، گېزىـت     

ى، ھهتتـا یازغۇچىالرنىـڭ قانـداق     تیاتېر، دەسلىك ماتىرىیاللىر-ژۇرنال، كىنو 
پهقهت . تېمىـــدا یېزىـــشىغىچه بىـــر خىـــل ئهنـــدىزە بهلگىـــلهپ قویغـــان      

ــۇر قىلىنغــان   ــۇ . ھاكىمىیهتنىــڭ ئىــدىئالىنى ئهكــس ئهتتۈرۈشــكىال مهجب ب
مۇددىئــانى ئۈنۈملــۈك ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن ھهر كهســپ، ھهر ســاھهنىڭ 

ــرىلگ   ــتۇرۇپ بېـ ــۈنئىي قوراشـ ــدىن سـ ــاكىمىیهت تهرىپىـ ــپىي”هن ھـ ، “كهسـ
مانـا شـۇ تهشـكىالتالر ئـارقىلىق سـاھهلهر       . تهشكىالتلىرى بولغان “ ئىلمىي”

  .ئۈنۈملۈك كونترول قىلىنغان
ئهمــدى بــۇ جهھهتتىكــى كــونترول قىلىــشالرنى كوممۇنىــستالرنىڭكى 

 گـۈلىگه جىـپىس   - خىلىغـا، گـۈل  -بىلهن سېلىـشتۇرىدىغان بولـساق، خىـل    
ــ: كېلىـــدىغانلىقىنى كــۆرىمىز  ســهنئهتچىلهر -ئهدەبىیــات”ستالردا كوممۇنى
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بار بولۇپ، بۇ تهشكىالت ئاستىدا “ ئاممىۋى تهشكىالت”دېگهن “ بىرلهشمىسى
، “ كىنوچىالر جهمىیىتى”، “فوتوگرافالر جهمىیىتى”، “یازغۇچىالر جهمىیىتى”
ــى ” ــۇلچىالر جهمىیىتــ ــى ”، “ئۇســ ــسامالر جهمىیىتــ ــانتالر ”، “رەســ مۇزىكــ

بــۇ گىتلېرنىــڭ ئهندىزىــسىدىن . ىلهر بــاردېگهنــدەك بىــرنېم... ،“جهمىیىتــى
بۇنىـڭ بىـلهن ھهرئـان مهتبۇئـات،        . ئهینهن كۆچۈرۈپ كېلىنگهندەكال قىلىـدۇ    

ــیهت   ــارقىلىق، ئهدەبى ــایالر ئ ــن، قۇرۇلت ــستالر  -یىغى ــهنئهتچىلهر كوممۇنى  س
بهلگىلىگهن نىـشانغا یېتهكلىنىـدۇ، ئۇالرنىـڭ قانـداق یۆنۈلۈشـته مېڭىـشى             

ــدۇ،   ــاپت”كۆرســىتىپ تۇرىلى ــكهن ت ــسى”لهرنىــڭ “ىن چىقىــپ كهت “ نوخۇنى
ئاخباراتنىــڭ قامــال قىلىنىــشى، چهتــئهل    . ئېلىنىــپ، تاپقــا چۈشــۈرىلىدۇ  

ئاخباراتلىرىنىــڭ ئــۆز رەڭگىــدە، ئهســلى مهزمۇنىــدا كېلىــشى ۋە بــۇ یهردىكــى  
ۋەقهلهرنىـــڭ، خۇسۇســـهن كوممۇنىـــستالرنىڭ یـــاغلىمىچىلىقىنى ئېچىـــپ 

ش ئىھتىمـــالى بولغـــان ۋەقه، تاشـــالش، ســـاختا چۈمپهردىـــسىنى یىرتىـــۋېتى
ھادىسىلهر ھهققىـدىكى خهۋەرلهرنىـڭ سـىرتقا چىقىـپ كېتىـشىنى قـاتتىق          
ــۇل    ــنهن قوب قامــال قىلىــش جهھهتلهردىمــۇ ناتسىــستالرنىڭ ئهندىزىــسى ئهی

ــادىن     . قىلىنغــان ــاقىۋېلىش، تاشــقى دۇنی ــشكنى ت ــۈن ئى ــۇ مهخــسهت ئۈچ ب
 تۈزۈمــدە ئوخــشاش ئاالقىــسىنى ئۈزىــۋېتىش قاتــارلىق تهدبىــرلهر ھهر ئىككــى 

  .قوللىنىلغان
كوممۇنىستالر ئېنىق قىلىپ، ھهر زامان شۇنداق بىـر شـۇئارنى تهكـرار         

. “ئىدىیىنى، ھهركهتنـى، قهدەمنـى بىـرلىككه كهلتـۈرۈش        ”: ئوتتۇرىغا قویىدۇ 
بۇ شۇئارنىڭ نهقهدەر   . مۇشۇنىڭغا مهزمۇنداش شۇئارالر ناتسىستالردىمۇ بولغان    

سىز، ئىنـسانالرنىڭ بـارلىق قىلمىـشىنى، ھهتتـا     ئىنسانىیهتسىز، نهقهدەر یول 
 خىیاللىرىنىمۇ چهكلهیدىغان، بىـر قېلىپقـا چۈشـۈرمهكچى بولىـدىغان         -ئوي

ــدۇ   ــپ تۇرى ــتهبىتلىك چىقى ــسانالرنىڭ . مۇس ــسىنى ”ئىن  - ئــوي—ئىدىیى
  !بىرلىككه كهلتۈرمهكچى بولۇشتىنمۇ ئارتۇق زورلۇق بوالمدۇ؟“ خىیالىنى

ــ   ــكىالتالر، مهپكــ ــىي تهشــ ــمىلىرى،  سىیاســ ــىڭدۈرۈش ئۇیۇشــ ۈرە ســ
“ گىتلېرچه یاشـالر ئىتتىپـاقى    ”ناتسىستالردا  . مهكتهپلهردىكى ئوخشاشلىق 

، “)كومـسومۇل (لېنىـنچه یاشـالر ئىتتىپـاقى    ”بولغان بولسا، كوممۇنىستالردا    
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قاتـــارلىق یاشـــالرنىڭ مېڭىـــسىگه “ كوممۇنىـــستىك یاشـــالر ئىتتىپـــاقى”
ناتسىــستالردا . ىالتالر بولغـان كىچىكىـدىنال زەھهر قۇیـۇش كـۆزلهنگهن تهشـك    

ــادولىف گىتلېـــرچىالر مهكتىپـــى  ” ــان بولـــسا، كوممۇنىـــستالردا   “ ئـ بولغـ
ناھىیىــدىن (، ھهر دەرىجىلىــك “ لېنىنىــزىم ئىنىــستىتۇتى-ماركىــسىزىم”

كوممۇنىستىك پارتىیه مهكتىپى، ئىتتىپـاق مهكتىپـى       ) تارتىپ مهركهزگىچه 
  .قاتارلىقالر بار

نى ساالم سۆزى ئورنىدا “)!یاشىسۇن گىتلېر(خایل گىتلېر”ناتسىستالر 
ماۋجۇشــى ”ئىــشلهتكهن بولــسا، خىتــاي كوممۇنىــستلىرى ماۋنىــڭ دەۋرىــدە  

  !نى ساالم سۆزى ئورنىدا قولالنغان“)یاشىسۇن ماۋ رەئىس(ۋەنسۈي 
گىتلېر ئاشكارە ئېرقچىلىق سىیاسىتى یۈرگۈزگهن، ئېرقچىلىق قانۇنى 

 كىشىلىك ھوقۇقىنى ئىنكار قىلغان ئارقىلىق قۇل قىلىنغان مىللهتلهرنىڭ
شـۇئارى ئاسـتىدا ئهینـى شـۇ مهخـسهتنى          “ بارابهرلىـك ”بولسا، كوممۇنىستالر   

  !بۇنىسى ماھىیهتته تېخىمۇ قهبىھ ۋە خهتهرلىك. ئىشقا ئاشۇرماقتا
ــق    ــالىلىرىنى نۇقتىلىـ ــشا زىیـ ــسىۋالغاندا، پولـ ــشانى بېـ ــر پولـ گىتلېـ

پولـشا خهلقىنىـڭ   ”: اق دېـگهن شۇ چاغدا ئۇ مۇنـد  . یوقۇتۇشنى تهلهپ قىلغان  
ــشى جهزمهن     ــانلىكى كىـ ــاللىقى بولغـ ــېلىش ئىھتىمـ ــۇپ قـ ــسى بولـ داھىـ

. “ ... یوقۇتۇلىـشى كېـرەك، ئۇالرنىـڭ ئهگهشـكۈچىلىرىمۇ تازىلىنىـشى الزىــم     
، ) ستالىن(  یىلالردا -30نامىدا “ یهرلىك مىللهتچى”، “ئوڭچى”كوممۇنىستالر 

ۆلهملىك قىرغىنچىلىق ئېلىپ  یىلالردا خىتاي كوممۇنىستلىرى كهڭ ك-50
ــڭ مــۇنهۋۋەر      ــۈچى مىللهتلهرنى ــقا ئېزىلگ ــڭ ۋە باش ــپ، مىللىتىمىزنى بېرى

“ مهدەنىیهت ئىنقىالبى” یىلالردا -60بۇ یوقۇتۇش یهنه . كىشىلىرىنى یوقاتقان
بىــرگه زەربه بېــرىش، ئــۈچتىن ” یىلــالردا -70نامىــدىكى ھهركهت ئــارقىلىق، 

 یىلالردىـن   -80. ئـارقىلىق یوقۇتۇلغـان   ناملىق ھهركهتـلهر    “ ھېساپ ئېلىش 
  !نامى بىلهن یوقۇتۇش داۋامالشماقتا“ توپۇالڭچى”، “بۆلگۈنچى”باشالپ 

گىتلېـر قـۇل قىلىنغـان مىللهتلهرنىـڭ سانائهتلىشىـشىگه، ئومـۇمهن       
 تىرنىقى بىلهن قارشى  - مهدەنىیهت جهھهتته تهرەققىي قىلىشىغا چىش     -پهن

ئهت بىلهن شۇغۇللىنىشىغا یول قویماسلىق سىالۋیانالرنىڭ سانا”: ئۇ. تۇرغان
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كېرەك، ئۇالر پهقهت یېزا ئىگىلىكى بىلهن شۇغۇلالنسا، گېرمانىیىنى ئاشلىق 
قالدۇرۇلغان ئاشلىق جېنىنى  ئۆزلىرىگهبىلهن تهمىنلىسىال بولدى، ئۇالرنىڭ 

بىـز یـۈز مىلیونلىغــان ئهخـمهق ســىالۋیانالرنىڭ    . بېقىـشقىال یهتـسه بولــدى  
مۇنهۋۋەرلىرىنى ئۆزىمىزنىڭ تهلىپى بویىچه ئۆزگهرتىـشىمىز،      ئىچىدىكى ئهڭ   

ــسا  چوشــقا قوتانلىرىغــا ســوالپ قویىــشىمىز   ئۆزلىرىنىــڭقالغــانلىرىنى بول
ــرەك ــگهن“ ...كېـ ــۈنكى    . دېـ ــلهن بۈگـ ــىتى بىـ ــست سىیاسـ ــۇ ناتسىـ ــا بـ مانـ

كوممۇنىــستالرنىڭ شــهرقىي تۈركىــستان ۋە شــهرقىي تۈركىــستان خهلقىــگه   
ىشتۇرۇپ كۆرىدىغان بولساق كهم یېرىنى تاپالمایمىز،      قىلىۋاتقانلىرىنى سېل 

خىتـایالر شـهرقىي تۈركىـستاننىڭ    . ئهمما ئېشىپ چۈشىدىغان تهرەپلىرى بـار  
مهڭگۈ خام ئهشیا بازىسى بولۇپ قېلىـشىنى، پۇخرالىرىنىـڭ مهڭگـۈ سـانائهت         
مهھسۇالتلىرىنى ئىستىمال قىلغۇچى بولـۇپ قېلىـشىنى ئۈمىـد قىلىـدۇ ۋە       

یهنى، شهرقىي تۈركىستاندا . لهنگهن سىیاسهت ئىجرا قىلىنىدۇ   شۇنداق بهلگى 
 یىلالردىـــن -80. مهھـــسۇالت پىشـــشىقالپ ئىـــشلهش قارشـــى ئېلىنمایـــدۇ

 بـازار  -یېـزا ”كېیىنكى ئىسالھات شامىلىدا خىتاینىڭ ئۆزىـدىكى خىتـایالردا        
ــائىلىۋىي تۈســتىكى كىچىــك كۆلهملىــك زاۋود  “ كارخــانىلىرى ــدىغان ئ  -دەی

كارخانىالر ناھایىتى راۋاجالنغان بولسىمۇ، ئهمما بـۇ سىیاسـهتتىن     فابرىكىالر،  
ــستانلىقالر نهســىۋىدار بواللمىــدى   ــڭ  . شــهرقىي تۈركى ئهكــسىچه، خىتایالرنى

نىڭ “ ئىسالھات، ئېچىۋېتىش”ھهقىقىي نىیىتىنى بىلمىگهن بهزى كىشىلهر 
 - سۇنىیىنى ئـاڭالپال ھایـاجىنىنى باسـالماي، كىچىـك زاۋود          -دەسلهپكى ناغرا 

لېكىن ناھایىتى قىسقا مـۇددەت     .  بهسته قۇرۇشقان ئىدى   -فابرىكىالرنى بهس 
 بانكا، باج، بازار باشقۇرۇش تارماقلىرى تۈرلۈك باھانىالر بىـلهن       -ئىچىدە مالىیه 

 -بىرمـــۇنچه ماشـــىنا . قىلـــدى“ بۇرنىـــدىن بـــۇالق”بېـــسىم ئىـــشلىتىپ، 
پ دات بېـسىپ   تهسـهككه ئایلىنىـ  -ئۈسكۈنىلهر پۇلغا یارىماس ئهسكى تۆمـۈر    

ــاتتى ــۇل    . ی ــدىن قوب ــبىغهل ئائىلىلهرنىــڭ بالىلىرى ــى تاقاشــقا، كهم زاۋودالرن
قىلىنغان ئۆز ئىشچىالر سىنىپىمىز تارقاشقا، ئهمدىال بارلىققا كېلهي دېگهن     

ــۈز تۇتۇشــقا مهھكــۇم قىلىنــدى “ مىللىــي بۇرژۇئــازىیه” نۇرغــۇن . زاۋاللىققــا ی
ــشىلهر بۇنىـــڭ مهركهزنىـــڭ بىـــر تۇتـــاش مۇســـته      ملىكه سىیاســـىتى كىـ
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ئىكهنلىكىنى چۈشهنمهي، ئۇنى مهھهللىۋىي ئامىلالرغـا، نـاتوغرا پهزىلهتلىـك     
شـۇنى ئېنىـق چۈشـىنىش    . شهخسلهرنىڭ دۈشـمهنلىكىگه بـاغالپ قارىماقتـا     

كېرەككــى، مۇســتهملىكىچىلهر مۇســتهملىكه ئهلنىــڭ سانائهتلىشىــشىنى،   
  .مایدۇئىلغار بىر تهبىقىنىڭ مهیدانغا كېلىشىنى ھهرگىز خاھلى

ئهمـــدى خىتـــاي كوممۇنىـــستلىرى بىـــلهن یـــاپون فاشىـــستلىرىنىڭ 
  .ئۆتىمىز كۆرۈپئوخشاشلىقلىرىدىن بىرنهچچه مىسال 

 یىل 20بېسىۋالغاندىن كېیىن،  ①یاپونىیه تاجاۋۇزچىلىرى مانجۇرىیىنى
ــان     ــاله كۆچۈرۈشــنى پىالنلىغ ــون ئاھ ــدە بهش مىلی ــۇ یهرگه . ئىچى  ـ    1944ب

اله یهرلىكلهردىن تارتىۋېلىپ ئىگىلىۋالغان یهر بىر یىلىغىچه كۆچۈرۈلگهن ئاھ
 مىڭدىن 86یاپون كۆچمهنلىرى ئىچىدە .  مىڭ گىكتارغا یهتكهن521مىلیون 
 یـاش ئارىلىقىـدا،   19 —16بولۇپ، بۇالرنىڭ یېشى “ پىدائى كۆچمهن”ئارتۇق  

بۇالر ھهم تاجاۋۇزچى قوشۇن، ھهم تۆمۈر یـول، تاشـیول،   . قولىدا قورالى بار ئىدى   
ــتۇرىدىغان      ــى باس ــۇن، ھهم خهلقن ــدىغان قوش ــشائاتالرنى قوغدای ــي ئىن ھهربى

كوممۇنىست خىتایالرنىڭمۇ شهرقىي تۈركىستاندا ئۈچ . ھهركهت ئهترىدى ئىدى
مىلیون چامىسىدا بىـر قوشـۇنى بـار، ئـۇالر ھهم یهرلىرىمىزنـى ئىگىلىۋالغـان        

ىنىدۇ، كــۆچمهن ئاھــاله ھېــساپلىنىدۇ، ھهم زاپــاس ھهربىــي قىــسىم ھېــساپل  
 ـئىش : قىسقىچه( قۇرۇلۇش ئارمىیىسىدۇر-قولىدا قورالى بار ئىشلهپچىقىرىش

  ).قۇر قىسىملىرى
یاپونالر شهرقىي شىمالدا خهلقنىڭ ئـۆزىگه قالـدۇرغان ئاشـلىقىنى ئهڭ       

ــۆۋەن چهكــكه چۈشــۈرۈپ،   ــا   كــۆپىنىت ــۇالپ ئېلىۋالغاچق ــر  (ب ــدا گىتلې یوقۇرى
شىنئهن ئۆلكىسى ۋاڭكۇي   : ىپتار بولغان  قازاغا گىر  -، دىھقانالر باال  )دېگهندەك

ناھىیىسىدە ئاشلىق ئاالھىـدە كهمچىـل بولغاچقـا مۇشـۇ ناھىیىنىـڭ شـهنتۇ        
ــاي ( كىـــشى ئـــۆزىنى ئۆلتۈرىۋالغـــان30كهنتىـــدە ئـــون كـــۈن ئىچىـــدە   خىتـ

 یىلـى شـهرقىي تۈركىـستاندا شـۇ یىللىـق           -1962)! مهتبۇئاتلىرىدىكى سـان  

                                            
 ھازىرقى خىتاینىـڭ شـهرقىي شـىمالىدىكى خېلوڭجیـاڭ، جىلىـن، لىیاۋنىـڭ        —مانجۇرىیه  ①

  . ئا—دەپ ئاتالغان “ مانجۇرىیه”قاتارلىق ئۈچ ئۆلكه ئهسلى مانجۇ زېمىنى بولۇپ، 
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ىتاینىــڭ ئــاپهت بولغــان جایلىرىغــا ئاشــلىق دىھقانالرغــا قالدۇرۇلماســتىن خ
توشۇپ كېتىلگهچكه پهقهت بـاي ناھىیىـسىدىال ئـون مىڭـدىن ئـارتۇق ئـادەم              

  !ئاچلىقتىن ئۆلگهن
. یاپونالر ئىچكى موڭغۇل مۇستهقىللىقىنى قوللىغان ۋە یـاردەم بهرگهن      

خىتاپنامه ئېالن قىلىـپ،  ) ماۋزېدوڭ(شۇ چاغدا بۇنىڭغا قارىتا كوممۇنىستالر   
مامـاتلىق  ”رنىڭ یاپونىیه یـاردىمى ئاسـتىدىكى مۇسـتهقىللىقىنى      موڭغۇلال

ھایاتلىق ” ئهكسىچه بولسا، یهنى، خىتایالرنىڭ قولىدا بولسا . دېگهنىدى“ یولى
  !بوالركهنمىش“ یولى

ــسىگه       ــۆي ئىگى ــشى ئ ــم بولى ــڭ كى ــه ئۇنى ــوغرى كىرس ــۆیگه ئ ــر ئ  بى
اقتۇر قانـــد! ھهممىـــسى لهنهتـــگهردى ئـــوغرى: نىـــسبهتهن پهرقـــسىز بولىـــدۇ

دەیـدىغان  “ ساقىنىڭ ئوغۇرلىغىنىدىن، باقىنىڭ ئوغـۇرلىغىنى یاخـشىراق      ”
ــوق ــتىقه یـ ــشه  ! مهنـ ــۋىقاتلىرىدا ھهمىـ ــایالر تهشـ ــېكىن، خىتـ ــي ”لـ مىللىـ

بۆلگۈنچى دەپ تۆھمهت قىلىش بىلهن بىرگه، “ مۇستهقىللىق ھهركهتلىرىنى
وزەك جاھانگىرالرنىڭ قۇل قىلىـشى، بـ     ”: بىمهنىلىكته ئۇچىغا چىققان ھالدا   

یوقـارقى مىـسالغا   . غا ئۇچرایسىلهر دېگهن الۋزا گهپنى قىلىـشىدۇ    “...قىلىشى
كهلسهك، یاپونالرنىڭ موڭغۇلالرغا مۇستهقىللىق ئۈچۈن یاردەم بهرگهنلىكىنى 
مۇستهسنا قىلىـپ، ئۇالرنىمـۇ تاجـاۋۇزچى دەپ قارىغـان تهقـدىردە، موڭغـۇلالر              

ئهمـــدى، . ساپلىنىدۇئۈچـــۈن خىتـــایمۇ، یـــاپونمۇ ئوخـــشاشال تاجـــاۋۇزچى ھېـــ
خىتایالرنىڭ چۈشهندۈرىشى (“ئوغرىنىڭمۇ ئوسالراقى، ئىنساپلىقراقى بولىدۇ”

تا شۈبھىسىزكى، یاپونالر یاخـشىراق بولـۇپ   “باھاالش”دەپ قارالسا بۇ   ) بویىچه
ئۇنىڭ تهرەققىي قىلغان، مهدەنىي مىللهت ئىكهنلىكى، بۇ كهمگىچه . چىقىدۇ

ا مـــــاس ھالـــــدا تهرەققىــــــي   موڭغۇلالرنىـــــڭ سهۋىیهســـــىمۇ شـــــۇنىڭغ   
قىلىـــدىغانلىقىنىمۇ دېـــمهي تـــۇرایلى، یـــاپونىیه موڭغۇلالرغـــا چېگرىـــداش 

ــانلىقى، نوپۇســـىمۇ خىتـــاي كهبـــى   ــۆپ“ ئىتنىـــڭ قۇرۇتىـــدەك”بولمىغـ  كـ
نهتىجىـدە  . بولماسلىقى جهھهتـتىن كـۆچمهن كۆچۈرىـشى چهكلىـك بـوالتتى          

. هس ئىـدى قىسمىتى باشلىرىغا كهلم“ سانلىق ئىچىدە ئېرىتىۋېتىش  كۆپ”
موڭغـۇلالر ئۈچـۈن   “ ھایـاتلىق یـولى  ”ئهمدى كۆرۈڭ، ماۋزېدوڭ تهسۋىرلىگهن  
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قانــداق شــهكىلدىكى ھایــاتلىق یــولى بولغــانلىقىنى بۈگــۈنكى ئهمهلىــیهت   
ىنـى  95%ھـازىر ئىچكـى موڭغۇلـدا ئاھالىنىـڭ         : ئېنىق كۆرسـىتىپ تۇرۇپتـۇ    

بـۇ ھایـاتلىق   مانـا  ! خىتایالر ئىگىلهیدۇ، موڭغۇلالر ئاساسهن ئېرىـپ تۈگىـدى     
  !نىڭ موڭغۇلالرنى ئېلىپ كهلگهن مهنزىلى“یولى

“ تېروردىن پایـدىلىنىش  ”كوممۇنىستالرنىڭ فاشستلىقىنى ئۇالرنىڭ    
روھىــي ۋە  ”ھهققىــدىكى یىرتقــۇچالرچه تهشهببۇســى بىــلهن، گىتلېرنىــڭ     

فورمۇلىــسىنىڭ ھهیــران قــاالرلىق   “ جىــسمانىي تېرورلــۇقتىن پایــدىلىش  
  :ن تېخىمۇ روشهن كۆرىۋېلىش مۈمكىندەرىجىدىكى ئوخشاشلىقتى

ــز ”:  یىلـــى شـــۇنداق دېـــگهن-1918 ①فىلىكـــس دېرژىنىـــسكى بىـ
... سود مهھكىمىسى ئهمهس) چېكا(چ ې ك ... تهشكىللىك تېرور تهرەپدارىمىز،

چېكانىڭ قىلىچى .  چېكا ئىنقىالپنى قوغداش ۋە دۈشمهننى یهڭمهككه مهجبۇر
ئۇنىـــڭ بـــۇ ســـۆزى . “ىمۇبهزى مهســـۇمالرنىڭ بېـــشىغا چۈشـــكهن تهقـــدىرد 

بولشىۋىك ئىنقىالبىنىڭ .  توغرا لېنىننىڭ تهلىماتىدىن كهلگهن-توغرىدىن
ئۇالرنى سۇدا .  مىڭ كىشىنى ئۆلتۈرگهن   200ئاخىرلىرىدا چېكاچىالر رەسمىي    

تېخىمـــۇ  . دۇمبالىغـــان ئـــۆلگىچهتۇنجۇقتۇرغـــان، ســـۇمبا تىققـــان یـــاكى    
مهھهللىـۋىي   كـۆپرەكى ۇ   مىڭ كىشى، ھهتتا ئۇنىڭـدىنم     300ئىشهنچىلىكى،  

قوزغىالڭالرنىڭ باستۇرىلىشىدا یاكى چېكانىڭ یىغىـۋېلىش الگىرلىرىنىـڭ         
بۇالرنىــڭ ھهممىــسى تېرورلــۇقنى   . یامــان شــارائىتى تۈپهیلىــدىن ئــۆلگهن   

ھـېچكىم  . یاقتۇرىـدىغان پارتىیىنىـڭ ئهمرىنـى ئورۇنـداش ئۈچـۈن قىلىنغـان      
ــانى لېنىنـــدەك ئـــۇ قهدەر چوڭقـــۇر كۈشـــكۈرتمىگهن     ئىدىئالىـــست . چېكـ

 یىلـى  -1918تهنقىـد قىلغانـدا لېـنىن     ②كوممۇنىـستالر سـادىزىمچىلىقنى  
تېرورنىــڭ ئېنىرگىیىــسى ۋە  ! بولمىغــان گهپ”: ئىیۇنــدا شــۇنداق دېــگهن  

، چېكاغـــا قارشـــى بولغـــان “ئـــاممىۋى تـــۈرى تهشـــۋىق قىلىنىـــشى كېـــرەك
                                            

ــسكى .ف ① ــشىدىكىلهردىن    —دېرژىنىـ ــڭ بېـ ــۆكتهبىر ئىنقىالۋىنىـ ــدىن، ئـ ــولهك ئۇرۇقىـ  پـ
نىــڭ قۇرغۇچىــسى ھهم ) Чека( شــهكلى بولغــان چېكــا نىــڭ دەســلهپكى)KGB(بىــرى، ك گ ب 

  .تۇنجى باشلىقى ــــ ئا
  .  ئا— سادىزىم ـــــ باشقىالرنىڭ ئازابى ھېساۋىغا كۆڭلىنى خوش قىلىش  ②
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لىالر، نهزەر دائىرىـسى تـار زىیـا      ”: كوممۇنىستالرنى مهسخىرە قىلىپ، ئـۇالرنى    
لېـنىن قوبـۇل   . دېگهن“ كىچىك خاتاالر ئۈچۈن ئۆزىنى ئۇپرىتىپ یىغلىشىدۇ     

شهپقهتــسىزلىك بىــلهن ” كــۆرەقىلغــان ماركىــست ئاساســلىرىدىن بىــرىگه  
نهزەرىیه بـویىچه بولغانـدا،     . ئېلىپ بېرىشنى بۇیرىغان ئىدى   “ ئاممىۋىي تېرور 

ق كـۈچلهرنى   كوممۇنىستالر ئاخىرقى ئىـنقىالپ دۈشـمىنى بولغـان قوراللىـ         
یوقاتقاندىن كېیىن نه چېكاغـا، نه تېرورغـا ئىھتىیـاجى قالماسـلىقى كېـرەك       

 كــۆرەلېــنىن قوبــۇل قىلغــان ماركىــسىزىم ئاساســلىرىدىن بىــرىگه   . ئىــدى
ئىنقىالپ بىلهن ئازاد قىلىنغان ئىشچىالر، دىھقانالر بىرلىشىپ پۇرۇلېتارىیات 

ئىلھــام ئالغــان یاۋروپــا بــۇ قاراشــتىن . دىكتــاتۇرلىقى قۇرۇشــى كېــرەك ئىــدى
سانائهت ئىشچىلىرىمۇ ئاممىۋىي ھالدا قوزغۇلۇپ، دۇنیا ئىنقىالۋىنى بارلىققـا    

ــۈرەتتى ــلهن ئهمهس،     . كهلت ــسىم بى ــسا بې ــیهت بول ــان جهمى ــدىن تۇغۇلغ بۇن
پهقهت ئىچكـى ئـۇرۇش ئاخىرىـدا       . ئاممىنىڭ ئىرادىسى بـویىچه باشـقۇرىالتتى     

ئىـشچىالر، دىھقـانالر   .  رەپ كهلمىـدى ئهمهلىیهت ماركىسىزىم نهزەرىیهلىرىگه  
ئارىسىدا ئىش تاشالش، نامایىشالر بولۇپ كوممۇنىستالرغا قارشى شىددەتلىك 

 -1921پىتروگراد یېنىدىكى كروشىتات دېڭىز بازىـسىدا  . ئىنكاسالر كۆرۈلدى 
 -1917. یىلــى مارتتــا یــۈز بهرگهن قوزغــۇالڭ بۇنىــڭ شــىددەتلىكراقى بولــدى 

ــرى ئىنقىال  ــدىن بې ــزچىالر   یىلى ــل دېڭى ــان قىزى ــڭ ئاۋانگــارتلىرى بولغ پنى
ــدى ۋە      ــېالن قىلــ ــامه ئــ ــر خىتاپنــ ــدىغان بىــ ــستالرنى ئهیپلهیــ كوممۇنىــ

 -ئىــشچىالرغا ئهركىنلىــك ئورنىغــا چېكانىــڭ قىــیىن ”كوممۇنىــستالرنىڭ 
ــارلىق   قىـــستاقخانىلىرىدا زۇلـــۇم كهلتـــۈرگهنلىكىنى، بـــۇ تېرورلۇقنىـــڭ چـ

ــدا نهچــچه   ــسىنىڭكىگه قارىغان ــر بولىۋاتقــانلىقىنى  ژاندارمى ــسه ئېغى “  ھهس
  . بىلدۈردى

ئهمدى كوممۇنىستالر كۆرۈنىشىگه بولسىمۇ چېكانى ئىنقىالپ قىلغان 
ــۈپ       ــقۇچىغا چۈش ــۇش باس ــۇر بول ــا مهجب ــانلىق قىلماقق ــۈن قۇرب ــق ئۈچ خهل

ــدى ــتى ۋە . قالغانىـ ــىزلىككه چۈشـ ــنىن ئۈمىدسـ ــاممىنى ”: لېـ ــز كهڭ ئـ بىـ
لېنىن چۈشهندىكى، .  لىك كۆرىنهتتىئاقىۋەت خهتهر. دېدى“ ئىشهندۈرەلمىدۇق

پهقهت كوممۇنىــستالردىن ئىبــارەت ئــازچىلىقنى تهشــكىل قىلىــدىغان بىــر  
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ــۈچكه       ــۇق ك ــۈن پهقهت زورل ــشى ئۈچ ــۇپ تۇرى ــاكىمىیهتنى تۇت ــڭ ھ گورۇھنى
ماركىـسىزىم نهزەرىیىـسىدىن   (بۇ قېـتىم  . تایىنىشتىن باشقا یول یوق ئىدى 

ــدا لــۇق كــۈچىگه تایىنىــدىغانلىقىنى  دىكتاتۇرلۇقنىــڭ زور) ئۇزاقالشــقان ھال
ــدۈردى ــود     -1922. بىل ــانۇنى تهكلىــپ قىلىــپ، س ــازا ق ــر ج ــى بى  یىلــى یېڭ

سود تېرورنـى   ”: كومىسسارى دىمىترى ئىۋانوۋىچ كۇرىسكىیگه شۇنداق یازدى     
پهقهت ئـۇنى كېـرەك قىلغـان ئاساسـنى ئـۆلچهم           ... چهكلىمهسلىكى كېـرەك،  

ىدە قانۇنىي قىلىش كېرەك ۋە تېرورنى بىر پىرىنسىپ سۈپىت. قىلىش كېرەك
رىزاسى بىلهن  كۆڭۈلبۇ ئىشنى قىلىدىكهنمىز، تېرورنى گۈزەللهشتۈرۈشكه ۋە 

پهقهت ئهڭ . قوبۇل قىلىنىدىغان ھالغـا كهلتۈرۈشـكه تىرىشىـشىمىز كېـرەك        
ــرەك   ــزام قىلىــش كې ــدە نى ــر   . “كهڭ مهنى ــلهن كوممۇنىــستالر بى بۇنىــڭ بى

ر تهرەپــتىن پــارتىیه ئىچىــدىكى تهرەپــتىن خهلقنــى دەھــشهتكه چۈشۈرســه، بىــ
 تـارتىش  -تـاالش ) ئهزاالرنىـڭ (لېنىن پارتىیه ئىچىدە   . دېموكراتالرنى تازىلىدى 

قىلىش، قارارالرنى رەد قىلىش ۋە ئۆز قاراشلىرىنى ساقالپ قېلىش یوللىرىنى      
یوق قىلىپ، پارتىیهنى پهقهت تامامهن ئىتائهت قىلىدىغان، یۈكسهك ئورۇن ۋە 

پارتىیه ئهزالىـرى بىـر     . ېتىدىغان بىر تهرىقهتكه ئایالندۇردى   مهنپهئهت تهمىن ئ  
ئۆز مهئىـشىتىنى   “ یېڭى سىنىپ ”بۇ  . بولۇپ شهكىللهندى “ یېڭى سىنىپ ”

. ساقالپ قـېلىش ئۈچـۈن چېكـادەك تېرورچـى ئورگانغـا ئىھتىیـاجلىق ئىـدى          
ــق        ــا كهڭ خهل ــانلىق بولغاچق ــاز س ــایىتى ئ ــىنىپ ناھ ــى س ــۇ یېڭ ــۈنكى ب چ

ــ  ــسىنىڭ ئىرادىـ ــۇنى ئهكـــس   ئاممىـ ــدىغان ۋە ئـ ــك قىاللمایـ سىگه ۋەكىللىـ
ئهتتۈرمهیــدىغان بولغاچقــا خهلقنىــڭ ئىشهنچىــسى، یۆلىــشى، قوللىــشىدىن  
مهھرۇم بولغاچقا جاسۇسلۇق، تېرورلۇق یولى بىلهن ھاكىمىیهتنى ساقالشقا         

 مىلیون ئادەمنىـڭ ھایاتىغـا توختىغـان،        20 یىلالردا   -30. مهجبۇر بولغانىدى 
ــ  دەپ ئاتالغــان ئــاممىۋىي قهتلىئــام   “ ســتالىنىزىم”دىن تــارىخچىالر تهرىپى

       ①!دۇر“لېنىنىزىم”ئهمهلىیهتته 
ــۇھ دېگــۈدەك ئىمكــان بهرمهســلىك ” ، جىنایهتلىرىنىــڭ ئېچىلىــپ  “ئ

                                            
  . ئا— ناملىق كىتاپتىن نهقىل ئېلىندى، KGB بۇ سهترىلهر  ①
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قېلىــشىغا قىلچىلىــك یوچــۇق قویماســلىق، قىلچىلىــك نهپ بهرمهســلىك  
  .ئۇسۇلىدىكى بىر ئاالھىدىلىك ھۆكۈمرانلىقخىتایالرنىڭ 

تهملىكىچىلهر مۇســتهملىكه ئهلنىــڭ ئوقــۇش، مهدەنىــیهت باشــقا مۇســ
ئوقۇشقا . تهرەققىیات ئىشلىرىغا یاردەم بهرمىگهن دېگهندىمۇ، چهك قویمىغان      

ــولنى توســمىغان   ــسىال ی ــانى بول ــي  . ئىمك ــدىلىككه، مىللى ــي ئاالھى مىللى
 ئۆزلىرىنىڭئهنئهنىگه، دىنىي ئېتىقادقا ئائىت ئوقۇش ۋە باشقا پائالىیهتلهرگه  

، ) كوممۇنىست بولمىغان مۇستهملىكىچىلهردە(كۈرىسىنى ئارىالشتۇرۇشقا مهپ
 ئـۆزلىرىنى شـۇڭا ئۇالرنىـڭ   . ئۆزىنىـڭ ئهندىزىـسىغا چۈشۈرۈشـكه ئۇرۇنمىغـان    

ئاغدۇرۇپ تاشالیدىغان ئىنقىالپنىڭ تهشكىالتچىلىرى، سىیاسىي داھىالرنىڭ 
ــۇالرن     ــا ش ــدە، ھهتت ــستىالچىالرنىڭ مهكتهپلىرى ــۈدەك ئى ــسى دېگ ىڭ ھهممى

 ئـــۆزلىرىیهنـــى، ئـــۇالر ئۆزىنىـــڭ كۈشـــهندىلىرىنى  . دۆلىتىـــدە یېتىـــشكهن
گهندى ئهنگىلىیىدە ئوقۇغـان، پاكىـستاننىڭ      : مهسىلهن. تهربىیىلهپ بهرگهن 

ــان      ــاھمۇ ئهنگىلىیىــدە ئوقۇغ ــۇھهممهد ئــالى جىنن ــسى م ســۇن . دۆلهت ئاتى
ۋېتنامنىـــڭ . جوڭـــشهن، جىیـــاڭ جېـــشى قاتـــارلىقالر یاپونىیىـــدە ئوقۇغـــان 

تهقىللىقىغا رەھبهرلىك قىلغان خۇ جىـژمىن قاتـارلىقالر فىرانـسىیىدە          مۇس
  ... یېتىشتۈرگهن ئۆزلىرىجهۋھهر دۇدایېۋنى رۇسالر . ئوقۇغان

بۇ جهھهتته خىتایالر ئىنتایىن پىت كۆز ۋە ئىچى قوتـۇر بولـۇپ، بۇنـداق          
ــشمۇ تهس    ــشىنى تهســـهۋۋۇر قىلىـ ــشنىڭ بولىـ ــڭ مهدەنىـــیهت  ! ئىـ ئۇالرنىـ

 ئىـدىئولوگىیه ھۇجـۇمى تېخىمـۇ دەھـشهتلىك بولـۇپ، بـۇنى             تاجاۋۇزچىلىقى،
یــــېقىن   ئۆتمۈشــــتىنشــــۇنىڭدىن كۆرىۋېلىــــشقا بولىــــدۇكى، یىــــراق    

ــىمىزگىچه ــى   ئۆتمۈشـ ــا قارشـ ــداتلىرىمىزنىڭ خىتایالرغـ ــلىرىدەئهجـ  كۆرەشـ
خىتایالرنىڭ ئۇلۇغ ـ ئۇششاق ھهممىسى دۈشمهن دەپ قارىلىـپ، ھهممىـسى    

چـۈنكى چایـان    ! اترىقى یىرىۋېتىلىـدىكهن  بالىلىرىنىـڭ چـ   ! ئۆلتۈرىلىدىكهن
بالىــسى چایــان، بــۆرە بالىــسى بــۆرە بولــۇپ چىقىــدىغانلىقى ئۈچــۈن شــۇنداق  

“ بۆرە بالىسىنى مىـڭ یىـل باقـساڭ، ئىككـى كـۆزى جاڭگالـدا             ”. قىلىدىكهن
خىتاینىڭ بالىـسىمۇ چـوڭ بولـسا       . دېگهن تهمسىل شۇنىڭدىن قالسا كېرەك    

ۋەتىنىمىـزگه قانۇنـسىز   ”ئهمدى كـۆرۈڭكى،  . خىتاي بولىدۇ دەپ قارىلىدىكهن   
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كىــرگهن ئــوغرى خىتــایالر، تاجــاۋۇزچى ئارمىیىنىــڭ ھىمایىــسىدە تۇرىۋاتقــان  
، دېــگهن ئۇقــۇمنى خېلــى ئۇقۇمۇشــلۇق “خىتایالرنىــڭ ھهممىــسى دۈشــمهن

ــایمىز  ــادەملىرىمىزگىمۇ ئاڭلىتالم ــىته   . ئ ــدىن بىۋاس ــایالر تهرىپى ــا خىت ھهتت
ــسىزلىكنىڭ چو  ــان، بهخت ــر    خورالنغ ــۋېتىلگهن بى ــا ئىتتىرى ــۇر ھاڭلىرىغ ڭق

 كىچىـــك ھهممىـــسى -ۋەتىنىمىزدىكـــى خىتایالرنىـــڭ چـــوڭ”ئـــادەمگىمۇ 
مانـا بـۇ یېـرىم ئهسـىرلىك ئىـدىئولوگىیه         . دېسهك ئاڭلىتالمـایمىز  “ دۈشمهن

نىــڭ “مهدەنىـي دۇنیـا  ”بهلكـى بىزنىــڭ بۈگـۈنكى   ! ھۇجۇمىنىـڭ غهلىبىـسى  
  ! الغىنىمىز بولىشىمۇ مۈمكىنشۇئارىنى ئۈگىنىۋ“  تېچلىق”مودىسى بولغان 

باشــــــقا مۇســــــتهملىكىچىلهر مۇســــــتهملىكه زېمىنلىرىنىــــــڭ یهر 
ئىسىملىرىنى ئۆزگهرتىش، تـارىخنىمۇ سىیاسـىي ئىھتىیـاج ئۈچـۈن سـۈنئىي            

رۇســالر ئورتــا : مهســىلهن. شــهرمهندىلىكىنى قىلمىغـان ... ئویـدۇرۇپ یاســاش، 
نى “ مىن پۈتۈنلىكىزې”ئاسىیانىڭ ئىستىال قىلىنىش تارىخىنى یوشۇرمىغان، 

ئهممـا خىتـایالر تـارىختىن    . مىڭ یىلالپ ئىلگىرى سۈرۈپ تـارىخ یاسـىمىغان    
“ یالغان گهپنى ئۈچ قېتىم تهكرارلىساڭ راسـتقا ئـایلىنۇر        ” ئۆزلىرىنىڭبېرى  

دەپ “ بىزگه قـارایتى ”دېگهن تهمسىلىگه ئهمهل قىلىپ، قوشنا مهملىكهتنى      
ردا تارىخچىلىرىنىـڭ پادىــشاھنى  بۇنىڭــدا خوشـامهتچى ئــو . الپنـى یېزىـۋەرگهن  

“ بۈیـۈك پادىـشاھ  ”غالىپ، شاھىنشاھ كۆرسىتىپ، یاخشىچاق بولۇش، تارىختا     
نامىنى قالدۇرۇش غهرىزىدە ئاغزىغا كهلگىنىچه یېزىۋەرگهندىن باشـقا، ئېنىـق    

ئــۇالر ئالــدىنقى قېتىمقــى تاجــاۋۇزچىلىق    . سىیاســىي غهرەزمــۇ بــار ئىــدى   
ىنى كېیىنكى قېتىمقى زېمىن داۋاسـىدا      ھهركىتىنى یاكى ئستىال نهتىجىس   

  .پاكىت قىلىپ كۆرسىتىشتهك شهرمهندە خۇسۇسىیهتكىمۇ ئىگه
ــدىغىنى ئــۇالر سىیاســىي ئېتىقادىــدىن     ھهممىــدىن دىققهتنــى قوزغای
قهتئىي نهزەر، مۇستهملىكه سىیاسىتىدە ئوخشاش مهیدانغا ئىگه ئىكهنلىكى،    

هلـۇم قـارار ئېلىنغـان، مهلـۇم        سىیاسىي ئىھتىیاج ئۈچۈن ئالـدىنقى ئهۋالدتـا م       
گه تۇتىلىدىغان مىللىي مهیدان بېكىتىلگهن بولسا، ... مهسىله، تارىخىي ۋاقه،

كېیىــنكىلهر مۇشــۇ ســۈنئىي كېلىــشىلگهن پــارولنى ھــېچ ئېغىــشماستىن   
تهكرارالش، ئۆزى توقۇغان یالغانغا ئالدى بىلهن ئۆزى قهتئىـي ئىـشىنىش، شـۇ        
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ستتهكال ئهستایىدىللىق بىلهن تهكـرارالش  ئىشهنچىسى بىلهن بۇ یالغاننى را   
مهرھۇم لېدىرىمىز مۇھهممهد ئىمىن بۇغرانىڭ چۇ جىیا : مهسىلهن. ئادىتىدۇر

 ھۆكۈمىتىـدە خۇا بىلهن یېزىشقان خهتلىرىدىن مهلۇم بولىدۇكى، گومىنـداڭ      
) ئىلىـم ئهھلـى تۇرۇقلـۇق    (مهدەنىیهت مىنىستىرى بـولمىش چـۇ جىیـا خـۇا           

ــاس بىرق ” ــۈ ئایرىلم ــسمىمهڭگ ــق   “ ى ــڭ یىللى ــى مى ــسىنى ئىكك نهزەرىیى
جوڭگـۇدا خىتایـدىن   ”ھـېچ نومـۇس قىلماسـتىن       . یىلتىزغا باغالپ سۆزلهیدۇ  
ــوق  ــلهت یــ ــقا مىلــ ــالىدۇ “ باشــ ــا ســ ـــنى بازارغــ ــهرقىي  . دېگهنــ ــا شــ ھهتتــ

ــدۇ   بۈگــۈنكى . تۈركىــستانلىقالرنىڭ قهدىمقــى ئهجــدادىنى خىتایالرغــا باغالی
  !  بىلهن ئهینى بىر مۇقامنى توۋلىماقتاكوممۇنىستالرمۇ گومىنداڭچى خىتایالر

باشــقا مۇســتهملىكىچى مىللهتــلهر ئىچىــدە بىــر گــورۇھ ھهققــانىیهتنى 
ــان مىللهتـــلهرگه       ــى قـــۇل قىلىۋاتقـ ــشىلهر ئـــۆز مىللىتـ ــاقلىغۇچى كىـ یـ
ھىسىداشلىق قىلىدىغان ئهھۋالالر، ھهتتا مۇسـتهملىكه مىللهتـلهر سـېپىدە      

دىغان، ئۇرۇشـالردا ئېزىلگـۈچىلهر   تۇرۇپ مۇستهملىكه سىیاسهتكه قارشى تۇرىـ   
جهنۇبىي : مهسىلهن. ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىدىغان ئىشالرمۇ كۆرۈلىدىكهن   

ئامېرىكا مۇستهقىللىق ھهركىتىنىڭ داھىسى سىمۇن بولىۋار ئهسـلى ئـۆزى          
 كـۆرەش ئىسپانىیىلىك بولسىمۇ، ئىسپانىیه مۇسـتهملىكىچىلىرىگه قارشـى        

ــۇ قىتئهنــى مۇســتهقىللىققا  ــۇبىي ئافرىقىــدا،  قىلىــپ، ب  ئېرىــشتۈرگهن؛ جهن
ــۇرۇپ،     ھىندىــستاندا بىرمــۇنچه ئېنگىلىــزالر یهرلىــك خهلقنىــڭ مهیدانىــدا ت
ئېنگىلىز مۇستهملىكىچىلىرىگه قارشى تۇرغان، یهرلىك خهلقنىڭ كۆرىشىگه 

بىرىنچىدىن بۇ مىللهتنىڭ . لېكىن، خىتایدا بۇنداق ئىش یوق. یاردەم بهرگهن
ســهۋەپلىرىدىن ... اشىــشى، ھایۋانــدەك خارلىنىــشى، ئــۇزۇن زامــان قۇللۇقتــا ی

ئۇالرنىڭ قهلبىدە ئىنسانغا ئىـچ ئـاغرىتىش تۇیغۇسـى ئـۆچكهن، ھهققـانىیهت        
گــورۇھ سىیاســىي ئىھتىیــاج  ھۆكــۈمرانتۇیغۇســى ئــۆلگهن؛ ئىككىنچىــدىن، 

ئۈچـۈن توقـۇپ چىققــان یالغـان پاكىــت، سـاختا تــارىخنى پهقهتـال خهلقئــارانى      
ئۆزەڭنىڭ ”( ئهلنى ئالداش ئۈچۈنال ئىشلىتىپ قالماي،    ئالداش، مۇستهملىكه 

دېـگهن فورمـا   “ یالغىنىغا ئالدى بىلهن ئۆزەڭ قهتئىـي ئىشىنىـشىڭ كېـرەك         
 قېنىغا سىڭدۈرىۋېتىدىغان بولغاچقا، ئۇالرنىڭ    -ئۆز خهلقىنىڭمۇ قان  ) بویىچه
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... ئىلىــم ئهھلىمــۇ، سىیاســىیونىمۇ، ھهربىیــسىمۇ، دېھقىنىمــۇ، موزدۇزىمــۇ،  
مانا بـۇ  . ھهممىسىدە مۇستهملىكىچىلىك تهبىئهت بار. سى دۈشمهندۇر ھهممى

  !خۇسۇسىیىتى“ قىلچىمۇ یوچۇق قالدۇرماسلىق”خىتایالرنىڭ 
 قىستاققا ئېلىنغـانلىقىنى  -كوردالرنىڭ تۈرمىدىكى سوراقالردا قىیىن   

تهرەپنى ئوسال قىلىپ، مهھبۇسـالرنى تهكـشۈرگهن        ھۆكۈمهتئىنكار قىلغان   
ىكتىپ ئىمزا بىلهن دۇنیا جامائهتچىلىكىگه ئاشكارىلىۋەتكهن دوختۇرالر كولل 

بىــرى،  : بۇنىڭــدا دىقــقهت قىلىــشقا تــېگىش بىرقــانچه تهرەپ بــار     . ئىــكهن
دوختۇرالرنىڭ ھهققانىیهت تۇیغۇسـى، ئـۆز مىللىتىنىـڭ مهنپهتىنـى ئهمهس،           
ھهقىقهتنى ئاساس قىلىـشى؛ ئىككىنچىـسى، شـۇالردا ئاشـۇنداق ھوقۇقنىـڭ            

كانىیهتنىڭ بولىشى؛ ئۈچىنچىسى كوردالرنىڭ بىزدىن تهلهیلىك بولىشى، ئىم
ــسمىتى ھهققىـــدىكى رىئاللىقنىـــڭ    ــدا ئۇالرنىـــڭ قىـ ئىكهنلىكـــى، ھهرھالـ

ــكارىالنغانلىقى ــوق    . ئاش ــانمۇ ی ــداق ئىمك ــۇرالردا بۇن ــسىز ئۇیغ ــا تهلهی . ئهمم
ــا كۆرسىتىــشى       ــۇر دوختۇرالرغ ــىي مهھبۇســالرنى ئۇیغ ــدىن، سىیاس بىرىنچى

ىنچىدىن، تهكشۈرتكهن تهقدىردىمۇ بىچـارە دوختـۇرالر خىتـایالر         ناتایىن؛ ئىكك 
تهرىپىدىن ئالدىن تهییارالپ قویۇلغان دىئاگنوز قهغىزىگه قول قویىدۇ، خاالس؛  

ئۈچۈن بىـر ئارىغـا كېلىـشىمۇ، كهلـگهن     “ كوللىكتىپ ئىمزا ”ئۈچىنچىدىن،  
دە ئهگهر ئـېالن قىلغـان تهقـدىر   . تهقدىردە ئـېالن قىلىـشمۇ مـۈمكىن ئهمهس       

  ! ئۆلۈم كۈتىدۇ—ئۇالرنىمۇ ئوخشاش قىسمهت 
یوچۇق قالدۇرماسلىققا دائىر یهنه بىـر مىـسال یادىمغـا كهچتـى، گهرچه            
كىچىك ئشتهك قىلسىمۇ بىر تهپتىن دىققهتنى چېكىدىغان تهرىپىمـۇ یـوق           

ســۆزى ھهرقایـــسى ئهل تىللىرىغـــا   United Nationalخهلقئــارادا  : ئهمهس
 National. دەپ تهرجىــمه قىلىنىــدۇ“ ىالتىبىرلهشـكهن مىللهتــلهر تهشــك ”

بۇ . دېمىسىمۇ مىللهتنى بىلدۈرۈش بىلهن بىرگه مىللىي دۆلهتنى بىلدۈرىدۇ
مىلـلهت دېـمهك، بىـر دۆلهتنىـڭ     (ئۇقۇمدا مىللهت دېمهك، بىر دۆلهتكه ئىـگه   

، دۆلهت دېمهك، بىـر مىللهتنىـڭ ئهجدادلىرىـدىن تارتىـپ یاشـاپ             )خوجایىنى
دۆلهت بىــلهن  . دېــگهن ئۇقــۇم ئاڭلىــشىلىپ تۇرىــدۇ    كېلىۋاتقــان ۋەتىنــى،  

مىللهتنىڭ چهمبهرچهس باغالنغان بىر پۈتۈنلۈك ئىكهنلىكـى، دۆلىتـى یـوق       
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مىلــــلهت بولمىغانــــدەك، مىللهتــــسىز دۆلهتنىمــــۇ تهســــهۋۋۇر قىلغىلــــى  
لېكىن، خىتایالر بۇ ئاتالغۇنى بىرلهشكهن . بولمایدىغانلىقى بىلىنىپ تۇرىدۇ  

دەپ تهرجىمه قىلىش بىلهن، مۇستهملىكه مىللهتلهردە “ دۆلهتلهر تهشكىالتى 
) دەیدىغان“  بىزنىڭ نېمىشكه ۋەكىلىمىز یوق”(تۇغۇلۇش ئىھتىمالى بولغان 

دېـــمهك خىتـــایالر ئاشـــۇنچىلىك . گۇمـــانلىق ســـوئالنىڭ ئالـــدىنى ئالغـــان
  !ئىشالردىمۇ دىققهتسىزلىك قىلمایدۇ

ۇقـسىزلىقىدىمۇ   یېزا قۇرۇلۇش پىالنىنىـڭ تۇتر —خىتایالرنىڭ شهھهر  
شۇڭا، خهلقنى  . قهستهنلىك بولۇپ، ئۇنىڭغا دۈشمهنلىك نىیىتى یوشۇرۇنغان     

نامراتالشتۇرۇش قهدىمىنى تېزلىتىش ئۈچۈن، ھهمىشه قارىـسىڭىز بـۇ پىـالن        
بۇلتۇر .  بۇ یېڭىلىشلىقنىڭ دەردىنى بىچارە پۇخرا تارتىدۇ. “خاتا بولۇپ قالىدۇ”

خىتاینىـڭ ئۆزىـدە   ... نى بـۇزۇپ ماڭىـدۇ    باغنى بۇزۇپ كهتكهن یول، بۇ یىل ئۆی      
ــرەر      ــڭ بىـ ــدىن دۆلهتنىـ ــۆیى ئهمهس، ئېتىزلىقىـ ــڭ ئـ ــاي پۇخرالىرىنىـ خىتـ
قۇرۇلىشىغا الزىم كېلىپ ئىشلىتىلـسه دىھقـان تولـۇق رازى قىلىنىـدىكهن            

ــدىكهن     ــپ قویۇلى ــارە بېكىتى ــق ئىج ــایلىق، یىللى ــاكى ھهر ئ ــر  . ی ــا بى ھهتت
چۈشكهن تهقـدىردە  ) سىم یاغىچى(ا  خىتاینىڭ ئېتىزلىقىغا بىر تال ئىستولب    

بۇ خىتـاي شـۇ ئىـستولبا ئىگىلىـگهن یهردىـن ھهریىلـى قانچىلىـك ئاشـلىق            
ئالىدىغان بولسا بۇنى تهخمىنهن ھېساپ قىلىپ، تـۆلهم بېرىلىـدىكهن یـاكى        

ئهممـا شـهرقىي تۈركىـستاندا پۈتۈنـسۈرۈك ئـۆي      . یىللىق ئىجارە تۆلىنىدىكهن 
ا قالــدۇرۇلغان ھالــدىمۇ ھــېچ یــۈزى چېقىــپ تاشــلىنىپ، ئىگىلىــرى كوچىــد

مىڭ .  دېگهن پهتىۋا بىلهنال قۇتىلىدۇ“ ...یهر دۆلهتنىڭ”قىزىرىپ كهتمهستىن 
یىلالردىن بېرى ئهجدادتىن ـ ئهۋالدقا ئولتـۇرۇپ یاشـاپ كېلىۋاتقـان، ئاتىـدىن      

ۋاران بىـــردىنال -بالىغـــا مىـــراس بولـــۇپ كېلىۋاتقـــان ئـــۆي ـ ھـــویال، بـــاغ      
 ئـۆزلىرى رىـشىدا بولـۇپ قالىـدۇ، گویـا ئـۇالر بـۇ یهرنـى         كهلگىندىلهرنىڭ باشقۇ 

! بىلهن بىلله ئهپكهشته كۆتۈرۈپ كهلگهنـدەك خىجىـل بولمـاي گهپ قىلىـدۇ            
ئورتا ئاسىیادىكى قېرىنداشلىرىمىزنىڭ مۇستهملىكه دەۋرىنى سېغىنىـشىدا    

رۇســالر قــۇل قىلىنغــان خهلقلهرنىــڭ . ى بــاردەكمۇ قىلىــدۇ“ئاســاس”مهلــۇم 
لىرىنىــــڭ بهزىـــسىنى تــــارتىۋالغىنى بىـــلهن، ھــــایۋانى   ئىنـــسانىي ھوقۇق 
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یهنى، قورسىقىنى ئوبـدان تویغـۇزۇپ      . ئىھتىیاجالرنى تولۇق قامدىغان ئىكهن   
ئـادەم ئـۇنى یاخـشىدى،      كۆپشۇڭا قورساق ۋەجىدىن    . تۇرۇپ خورلىغان ئىكهن  

ئهممـا خىتاینىـڭ كـۆزى كىچىكلىكـى شـۇ          . دەپ سېغىنىۋاتقانلىقى راستتۇر  
  !ورسىقىڭنى ئاچ قویىدۇ، ھهم بولىشىغا دۇمباالیدۇیهردىكى، ھهم ق

مىللىــــي تېرىتورىیىلىــــك ”: دىــــڭ شــــىیاۋپىڭ شــــۇنداق دېــــگهن
ئاپتونومىیىنى یولغا قویۇشتا، ئىقتىـسادىنى یۈكسهلدۈرمىـسهك ئـاپتونومىیه         

ئهمما یۈزى قېلىن كوممۇنىستالر . ①“دېگىنىمىزمۇ قۇرۇق گهپ بولۇپ قالىدۇ
دەپ كـۆچمهن  “ خهلقنى باي قىلـدۇق ئهمهسـمۇ؟  یهرلىك ”چهمیۈزلۈك بىلهن   

ــۈمكىن  ــایالرنى كۆرسىتىــشى م ــهرقىي   . خىت ــۇالر كــۆچمهنلهرنى ش چــۈنكى ئ
تۈركىستاننىڭ یهرلىك ئاھالىسى دېیىشنى ئادەتكه ئایالندۇرۇش، ھهممىنىڭ       
ــا    ــۋېتىش ئۈچــۈن ئاشــۇنداق ھىلىنــى قولالنماقت . مېڭىــسىگه شــۇنداق قۇیى

ىدىن نېفىت ئاچىدىغان چاغـدا یهرلىكـلهر   پىچان ناھىیىسى تهۋەس  : مهسىلهن
بىلهن نېفىـت ئـاچقۇچى خىتـایالر ئارىـسىدا رەسـمىیهت ئۈچـۈنال قىلىـشىپ             

ى × %كهلگۈســىدە نېفىــت ئىــشچىلىرىنىڭ     ”قویىــدىغان كېلىــشىمدە  
ــۇل قىلىنىــدۇ  ــیىلگهن ئىــكهن“ یهرلىــك خهلقنىــڭ پهرزەنتلىرىــدىن قوب . دې

ــۇل قىلى   ــایالر قوب ــیىن ھهممىــسىگىال خىت ناھىیىنىــڭ قورچــاق  . نغــانكې
ئىشالرنىڭ قهغهز یۈزىدىال بولىدىغان ئالدامچىلىق رەسمىیىتى  كۆپھاكىمى 

ئىكهنلىكىنــى بىلـــمهي، كوممۇنىـــستالر ئۇلــۇغ، شـــهرەپلىك ۋە تـــوغرا دەپ   
سىڭدۈرۈلگهن مهپكـۈرە ئاساسـىدا گۆشباشـلىق بىـلهن ئاخمـاقلىق قىلىـپ،          

نىڭ بالىلىرىنى ئـالىمىز    یهرلىك خهلق ”: ھېلىقى كېلىشىمنى ئهسلىتىپتۇ  
دېگهنــدە، خىتــاي “ دېگهنــتىڭالر، مانــا ئهمــدى ســاپال خىتــایالرنى ئالــدىڭالرغۇ

ــدارالر  ــن كهپ    ”ئهمهل ــالىلىرى بولمــاي، بىــر یهردى ــۇالر یهرلىــك خهلقنىــڭ ب ب
سىزنىڭ كاللىڭىز جایىـدىمۇ،    ! قالغانالرمىكهن؟ بۇالرمۇ مۇشۇیهردە تۇغۇلغان   

ۋە بۇ ھاكىمنى مىللىـي خاھىـشى ئېغىـر، دەپ    دەپ ئاچچىقالپتۇ   “ ...قانداق؟
 .ھېساپالپ ئهمىلىدىن ئېلىپ تاشالپتۇ

                                            
  .دىن ــــــ ئا“ دىڭ شىیاۋپىڭ تالالنما ئهسهرلىرى”   ①
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كوممۇنىست تۈزىمىدە ھهربىر ئادەم ئۆز ئورنىغا باغالپ قویۇلغان بولىدۇ، 
ھهر ئادەمنىڭ مهخپىي . خۇددى پۇتىنى چۈشهپ ئوتالققا قویۇۋېتىلگهن مالدەك

ئۇنىڭغا . یه تهشكىالتى تۇتىدۇ  بۇنى ئۆزى تهۋە ئورۇننىڭ پارتى    . ئارخىپى بولىدۇ 
بۇنىـڭ  . كۆرەلمهیـدۇ نېمىلهر یېزىلغانلىقىنى مهسئۇل كىـشىدىن باشـقىالر       

ــر جایــدىن یهنه بىــر جایغــا كۆچــۈپ     ــۈپهیلى بى ــۈرى ت بىــلهن ۋە یهنه نوپــۇس ت
 یېزىغــا، یېزىــدىن شــهھهرگه كىرىــپ جایلىــشىش  -جایلىــشىش، شــهھهردىن

یۆتكۈلـۈپ ماكانالشـماقچى بولـسا      بىـر ئـادەم بىـر جایغـا         . كونترول قىلىنىدۇ 
ــلۇق یېرىڭـــدىن خهت ئهكهل ” ــدۇ، “ بـــۇرۇنقى تۇرۇشـ ــارخىپىڭنى ”دېیىلىـ ئـ

ئۇنىڭ ئارخىپىدىكى مهخپىي باھاسىنى بىلمهي تـۇرۇپ،   . دېیىلىدۇ“ ئهۋەتكۈز
بۇ ئۇسـۇل نهتىجىـسىدە   . ھهرقانداق یېڭى ئورۇن بۇ ئادەمنى قوبۇل قىاللمایدۇ      

سىدىن چىقىپ كېتهلمهیدۇ یـاكى یېڭـى بارغـان        نهگىال بارسا نهزەربهند دائىرى   
شۇڭا سـىرتتىن كهلـگهن بىـراۋ       . یېرىدىمۇ تهقىپلهش ئۇالپ داۋامالشتۇرىلىدۇ   

 -بـۇ تۈزۈمنىـڭ شـهھهردىن     . یېڭى ماكانغا ئاسـانلىقچه سـىڭىپ كېتهلمهیـدۇ       
 مهھهللىـگه بېـرىش   -شهھهرگه، ھهتتا بهزى پهۋقۇلئاددە زامانالردا مهھهللىـدىن   

دىن خهت ئېلىپ مېڭىشقا توغرا كهلگىنىدىن، یوچـۇن ئـادەم    ئۈچۈن باشلىقى 
یېڭى ماكان تۇتالمایدىغان بولسا، یهنه بىر تهرەپتىن پۇخراالر ئىچىدە ناھایىتى     

ــۇن  ــۇالق”نۇرغ ــىنىپ ”الر “ق ــى س ــان   “ یېڭ ــا باغالنغ ــلۇق ئورگىنىغ جاسۇس
ر مهھهلله كومىتېتى، ئایالال. بولغاچقا ھېچكىم نهزەردىن قېچىپ قۇتۇاللمایدۇ

دېگهندەك كونكرېت ... مۇدىرى، كهمبىغهللهر مۇدىرى، ئىتتىپاق سېكرىتارى،
ئىشى بولمىغان مهمۇرالر، ھهتتا زادىال مائاش بېرىلمهیدىغان بولـسىمۇ بىـرەر            
ئهمهلگه ئوخشاپ كېتىدىغان نـام ئۈچـۈن كـۈن بـویى پاالقالیـدىغان غـالچىالر              

  .دۇر“ ىدائى جاسۇسالرپ”بۇالرنىڭ ھهممىسى خالىس جاسۇسالر یاكى . بولىدۇ
 یىلالردا دىنىي مۇئهسسهسهلهر تامـامهن      -30سوۋېتلهر ئىمپىرىیىسىدە   

 یىلـالردا دۇنیـا     -40. تاقىلىپ، ئىجتىمائىي ئـورۇن بولۇشـتىن قالغـان ئىـدى         
ئۇرۇشىدىكى قىیىن یىلالردا ستالىن یهنه خهلقنى سـهپهرۋەر قىلىـشتا دىنغـا           

رۇس پراۋىـسالۋ  ” جهمىیىتىدە شۇنىڭ بىلهن سوۋېت. ئىھتىیاج ھىس قىلدى  
دېگهنـدەك بىـر    “ دىنىـي ئىـشالر كـومىتېتى     ”،  “چىركاۋ ئىشلىرى كونسېیى  
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ئهمما بولشىۋىكلهر ئـۇنى كوممۇنىـست تهشـۋىقاتىنىڭ      . نېمىلهر پهیدا بولدى  
خــۇددى شــۇ فورمىغــا تهقلىــد قىلىــپ ئىــش   . بىــر قىــسمى قىلىۋالغانىــدى 

، “سىیاســىي كــېڭهش ”تۇتىــدىغان خىتــاي كوممۇنىــستلىرى بولــسا دىننــى 
قاتارلىق ئورۇنالر ئارقىلىق تىزگىنلىگهن بولـۇپ،  “ دىنىي ئىشالر ئىدارىسى ”

ئوخشاشال كوممۇنىـست تهشـۋىقاتىنىڭ بىـر قىـسمى بـۇ ئـارقىلىق ئېلىـپ             
  .بېرىلىدۇ

ــدۇ   ــستالرنىڭ بېـــشى دەرتـــتىن قۇرىمایـ ــاھهدە كوممۇنىـ : ئىلمىـــي سـ
 بىلىملىكـلهرگه مۇھتـاج   كوممۇنىستالر ھهم بىلىملىكلهردىن قورقىدۇ، ھهم   

ئۇالرغا سىیاسىي ئىقتىساد ۋە باشقا ئىجتىمائىي تـېمىالردا تهتقىقـات    . بولىدۇ
تهرەققىیــات  كاپىتالىزىمىنىــڭئۈچــۈن رۇخــسهت بېــرەي دېــسه تېخــى؛ غهرپ  

ســىرلىرىنى تهتقىــق قىلىــش مــۇقهررەر ھالــدا كوممۇنىــست تۈزۈمىنىــڭ       
ىـدۇ؛ ئهگهر ئـۇنى تهتقىـق     ناچارلىقىنى ئىسپات قىلىپ، كـۆتى ئېچىلىـپ قال       

بولغـــان كـــۈچكه  زۆرۈرقىلمىـــسا ھـــاكىمىیهتنى ســـاقالپ قـــېلىش ئۈچـــۈن 
 بىرىگه پۇتالشـتۇرماي  -بۇ زىددىیهتلهرنى بىر. ئېرىشهلمهي، ئاجىزالپ كېتىدۇ  

شــــۇڭا كوممۇنىــــستالر، پهنــــلهر . ھهل قىلىــــش دایىــــم قــــوالي بولمایــــدۇ
رگىچه ئىـدىئولوگىیه  ئاكادىمىیىسىدىن تارتىـپ ئهڭ تـۆۋەن ئىلمىـي سـاھهله         

ئهزالىرىـدىن  “ یېڭـى سـىنىپ   ”جهھهتتىن تولـۇق ئىـشهنچكه ئېرىـشهلىگهن        
ــقا بىلىـــم  . باشـــلىق قویىـــدۇ ــالىمالر، مۇتىخهسىـــسلهر ۋە باشـ شـــۇنداقال، ئـ

) پــارتىیىگه كىرىــشكه (ئهزاســى بولۇشــقا  “ یېڭــى ســىنىپ ”ئــادەملىرىنى 
ــول   ــۈك یـ ــهرتلهرنىمۇ خېلـــى تۆۋەنلىتىـــدۇ، تۈرلـ ــلهن قىزىقتۇرىـــدۇ، شـ الر بىـ

ئىلمىـي ئۇنـۋان دەرىجىلىـرى، مائـاش دەرىجىلىـرى،      : مهسـىلهن . مهجبۇرالیـدۇ 
ــۆي،  ــه  ... تۇرالغــۇ ئ ــمه نهرس ــارلىق ھهم ــدىغان  “ باھــاالش”قات ــارقىلىق بولى ئ

بۇنـدىن  . بولغاچقا، ئالدىنقى شهرت ھامان پارتىیىگه بولغان ساداقىتى بولىـدۇ  
ۇالرنى شـۇ سـاھه ئىچىـدىكى    باشقا ئۇالرنىڭ ئاجىزلىقلىرىدىن پایدىلىنىپ ئـ    

ــت” ــایالقچى”، “ئاگېنـ ــدۇ  “ پـ ــا ئایالندۇرىۋالىـ ــاكى غالچىالرغـ ــېچكىم . یـ ھـ
ھېچــیهردىن بىــر خــالى بۇلــۇڭ تاپالمایــدىغان، ھــېچكىم ھېچــیهردە ئهركىــن   

ھهركىمنىـڭ ئىـدىیىۋىي ئهھـۋالى،      . قىمىرلىیالمایدىغان مۇھىت یارىتىلىدۇ  
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تىگىچه یوقۇرىغـا یهتكۈزۈلـۈپ   نارازى كوتۇلداشلىرىدىن تارتىپ ئىـش ـ ھهركىـ   
  .تۇرىدۇ

مۇشۇنداق مۇناسىۋەتلىك سهۋەپلهر بىـلهن كوممۇنىـست جهمىیىتىـدە        
چـۈنكى بۇنـداق    . ئالىم، مۇتىخهسىسلهرنىڭمۇ ساختا ئۆرنهكلىرى یارىتىلىـدۇ     

الر كوممۇنىستالر تهرىپىدىن پۈدەپ یوغۇنۇتۇلۇدۇ؛ قاش ـ “سهنـئهتكار”، “ئالىم”
 . بېرىلىدۇ یاكى تۆۋەن چۈشۈرىلىدۇ، یوقۇتۇلۇدۇ“ ئۇنۋان”قاپىقىغا قاراپ 

ــدە    ــست جهمىیىتى ــۇمهن كوممۇنى ــگهن ”ئوم ــامىتى كهل ــالىم“ ”ئ ، “ئ
لهرنىــڭ كوممۇنىــستالر بىــلهن بىــر مهخپىــي ئىــش  “ئهدىــپ”، “ســهنئهتكار”

تېخىمۇ كونكرېتراق ئېیتقاندا،   . بىرلىكى بارلىقىنى قىیاس قىلىشقا بولىدۇ    
ۇق یــولى بىــلهن ســۈنئىي نوپــۇز تىكــلهش، كوممۇنىــست تۈزۈمىــدە جاسۇســل

ئــۈگىنىش ئۈلگىــسى، تاالنــت ئىگىلىــرى یــارىتىش یــولى بىــلهن خهلقنىــڭ   
سوۋېتته :  مهسىلهن. قىزىقىشى، مۇھهببىتى سىیاسىي نىشانالرغا توغرۇلۇنۇدۇ

مىخایىل شولوخوۋنىڭ سۈنئىي یارىتىلىـشى، قهھرىمـان ئـۈلگىلهر، ئهمـگهك           
نىڭ یارىتىلىشى؛ خىتاي كوممۇنىستلىرىدا )سىتىخانوۋچىالر(نهمۇنىچىلىرى 

ــۈك ســىمۋوللۇق       ــسىیالىزىمنىڭ بۈی ــڭ قاتــارلىق سوت ــسا، داجهي، داچى بول
قاتارلىق قىزىـل دەۋرنىـڭ     ... نهمۇنىلىرىنىڭ یارىتىلىشى، یاۋشۆیهن، خاۋرەن،   

ــازغۇچىلىرى” ــۇغ ی ــارلىق قهھرىمانالرنىــڭ ... ، لېــي فىــڭ، ۋاڭ جــى، “ئۇل قات
مۇستهملىكه رایونلىرىدىمۇ كوممۇنىستالرنى ھىمـات     یارىتىلىشى، شۇنداقال   

قىلغان بهزى تاالنتلىق ئهدىپلهر، خۇددى سـوۋېت ئىتتىپاقىـدا بولغىنىـدەك،         
یاساپ چىقىش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ بىر ئاز      “ خهلق سۆیگهن یازغۇچى  ”تاالنتلىق،  

تهنقىـدىي، ھهتتـا قارشـى     ھۆكـۈمهتكه غا مایىل ئهسهر ئېالن قىلىـشى،   “ئوڭ”
ــاز ” تۇرىـــدىغان قهھرىمـــان بولـــۇپ كۆرىنىـــشى، ئومـــۇمهن  مهیدانـــدا بىـــر ئـ

ــته     “ئهركه ــۈردە خهلــق تهرەپ ــدۇ ۋە ئۇالرنىــڭ ھهقىقىــي ت ــول قویۇلى ــگه ی لىكى
ــارقىلىق خهلقــقه ســۆیدۈرىلىدۇ   ــدىن بهزى . ئىكهنلىكــى ئىــسپاتلىنىش ئ ئان

قىلىپ “  قۇالق”ئىدىیىلهر ئۇالرنىڭ تىلىدىن تارقىتىلسا، ئۇالرنى شۇ ساھهدە 
پىتـتىن  ”.    ... نسا ھېچكىم ئۇالردىن گۇمـان قىلمـاس ھالغـا كېلىـدۇ          قولال

ئىـــستىقباللىق تاالنـــت ”كوممۇنىـــستالرنىڭ بـــۇ “ پوســـتۇما ئایرىیـــدىغان
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نىــڭ شــۇنچه تــاپتىن چىقىــشلىرىنى بىلــمهي قېلىــشى بهكمــۇ “ئىگىلىــرى
ئهینى شۇنىڭ دەۋاتقانلىرىنىڭ یېرىمىنى دېسهڭ سـاڭا سـورۇن         . گۇمانلىقتۇر

  نمۇ یوق، ئهمما ئۇنىڭغا مهیدان كهڭرى، كۈلكىلىك ئهمهسمۇ؟ یوق، كۈ
ناتسىستزىم ئىنسانالرنىڭ مهپكۈرىسىنى بۇزۇپ ماشىنىغا ئایالندۇرۇپ   
قویغانىدى، گىتلېرچه یاشالر ئىتتىپاقى قاتارلىق ئورۇنالرنىڭ ۋە مهملىـكهت       
بـویىچه ئومۇمالشـقان ئاخبـاراتنى قامــال قىلىـش، بىـرال خىـل ئىــدىئولوگىیه       

هشۋىقاتى تۈپهیلى ئۆسمۈرلهر گىتلېرنـى دادىـسىدىنمۇ بهكـرەك سـۆیىدىغان       ت
ــان ــشىغا،    . قىلىنغـ ــاۋۇزچىلىق ئۇرىـ ــۆیلهردە تاجـ ــالر ئـ ــدە ئهگهر دادىـ نهتىجىـ

ــال ئــېس ـ            ــسا بــۇ بــالىالر دەرھ ــستىزىمغا قارشــى گهپ قىلىــپ قال ناتسى
ئېـــسچىالرغا، گېـــستاپوغا مهلـــۇم قىلىـــدىغان ۋەزىـــیهت شــــهكىللهنگهن؛      

 ستالردىچۇ؟ كوممۇنى
. خۇددى شۇنداق ئىنسانلىق ھېس تۇیغۇنى بۇزۇش ھهركهتلىرى بولغان

 یىلـى  -1932بولشىۋىكلهر تىكلىگهن بىر ئـۈلگه پاۋلىـك مـوروزوۋ      : مهسىلهن
 14تهرىپىـدىن ئۆلتـۈرۈلگهن   “ خهلق دۈشمهنلىرى ”—الر  “كۇالك”ئاتالمىش  

ــمۈر  ــلىق ئۆسـ ــا   . یاشـ ــشىغا قارىمـ ــست بولىـ ــسى كوممۇنىـ ــڭ دادىـ ي، ئۇنىـ
ــۇالك” ــدىماي، ئۆیىــدە      “ك ــا چى ــان ئىنسانىیهتــسىز زۇلۇمغ ــا قىلىنىۋاتق الرغ
الرنى یوشۇرغان، بـاال كوممۇنىـست تهربىیىـسىدە ئـادەم قېلىپىـدىن            “كۇالك”

ئـۇنى بولـسا باشـقا    ( بولغـان “ قهھرىمـان ”چىققاچقا، دادىسىنى پاش قىلىپ،     
 ھهیكىلــى  یىلىغــا كهلگهنــدە موســكۋادا-1965). الر ئۆلتۈرىــۋەتكهن“كــۇالك”

سوۋېت ” بارلىق .  تىكلهنگهن، قىزىل پىئونېر سارىیىغا ئۇنىڭ نامى بېرىلگهن
خـۇددى شـۇنداق ئــۈلگىلهر   . ئۇنىڭـدىن ئۈگىنىـشكه چاقىرىلغـان   “ بـالىلىرى 

  كوممۇنىست خىتایالردا بولمىدىمۇ؟ بالىالر دادىلىرىغا قارشى قویۇلمىدىمۇ؟
كوممۇنىـستالر  . كوممۇنىستالرنىڭ ئـادەمنى ماشـىنىغا ئایالندۇرىـشى      

قهدەمنـى، ھهركهتنـى، ئىـدىیىنى      ”شۇئارلىرىدا ھهمىشه تهكرارالپ تۇرىـدىغان      
ــۈرۈش  ــرلىككه كهلتـ ــۇ   “ بىـ ــادەملهرنى ھهقىقهتهنمـ ــهن، ئـ ــنىگه ئاساسـ دېگىـ

ھهمــمه . غــا ئایالنــدۇردى“كونۇپكىــسى مهركهزدە بولغــان بىــر خىــل ماشــىنا ”
 قىلىشقا، بىر خىـل   ئادەمنى بىر خىل ئویالشقا مهجبۇرالش، بىر خىل پىكىر       
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سۆزلهشــكه مهجبــۇرالش نهتىجىــسىدە ئىنــسانالردا ماشــىنا ئــادەملهردەك بهزى  
بىر   كۆرەقایسى كونۇپكا بېسىلسا شۇنىڭغا . ئاالمهتلهر پهیدا بولمایمۇ قالمىدى

تهرەپكىــال ئــایلىنىش، قایــسى ئــاۋاز كونۇپكىــسى بېسىلــسا شــۇ ئـــاۋازنىال        
   .چىقىرىشتهك كهشپىیات بارلىققا كهلدى

ــدۇ    ” ــۈن ئویالی ــز ئۈچ ــلىقى بى ــرەت باش ــاكى ئهت ــادىر ی ــگهن “ بېرىگ دې
 سوتـــسىیالىزىمنىڭ بىـــر جىنـــایىتى بولـــۇپ، —ماشــىنىالرچه كۆنۈكـــۈش  

ــانلىقىنى     ــر قىلىــشىنى، ئىجادچ ــشىنى، پىكى ئادەملهرنىــڭ تهپهككــۈر قىلى
  . بوغۇدىغان قىلمىشنىڭ مۇقهررەر نهتىجىسىدۇر

ادەم باشقۇرۇپ تۇرمىسا ئۆز ئىشىنى ماشىنىالرمۇ ئىشلهیدۇ، ئهمما ئۇنى ئ
ــدۇ خــۇددى شــۇنداق سوتــسىیالىزىم شــارائىتىدا یاشــىغان  . تېپىــپ قىاللمای

چــۈنكى ئــۇالر ئــۇزاق بىــر زامــان . ئــادەملهردە ئىــزدىنىش روھــى ئۆلــۈپ قالىــدۇ
ــشكه؟   ــا بولـــسىمۇ نېمىـ ــان، خاتـ باشـــقۇرغۇچىالرنىڭ بـــۇیرىغىنىنىال قىلغـ

ــسىز بولــسى    ــان، نهتىجى ــتىن قىلغ ــدىن تۈنۈگــۈن   دېمهس ــان؛ ئارقى مۇ قىلغ
ــېمه    قىلغىنىنىــڭ ئهكــسىنى قىلىــشقا بۇیرۇلــسىمۇ ئوخــشاشال قىلغــان، ن
ئۈچۈن؟ دېیىشكه ئادەتلهنمىگهنلىكى ئۈچۈن، تۇرمـۇش، ھایاتقـا ۋە خىـزمهتكه       

بۇنى بۈگۈنكى سوۋېت خارابىسىدا . قارىتا مۇستهقىل قاراش روھى بهرباد بولغان
هتلهردىكـــى خهلقلهرنىـــڭ گاڭگىرىغـــان بارلىققـــا كهلـــگهن مۇســـتهقىل دۆل

  . ھالىتىدىن تېخىمۇ ئېنىق كۆرىۋالغىلى بولىدۇ
ئىنسانالردىكى بۇنداق ئىقتىسادىي بېقىندىلىق، ئـۆز مهشـغۇالتىنىمۇ      

كىشىلىك .  قىاللماسلىقى، كىشىلىك غورۇرنى قۇرۇتىۋېتىدۇ كۆرەئۆز بېشىغا 
... ى، ئىدىیىـسى،  غورۇرى چهیلىنىپ كهتكهن، ئۆزىنىـڭ پىكـرى، دۇنیـا قارىـش          

ئومۇمهن ئۆزىگه خاس مهنهۋىیهتنىڭ بولىشىدىن مهھرۇم قىلىنغان بۇ ئادەملهر 
مهدەنىیهتسىزلىك، ئـاچچىقىنى   : مهلۇم مهنىدە ھایۋانغا یېقىنلىشىپ قالىدۇ    

 بىرىگه ئـاچچىق   -ئالىدىغان یهر تاپالماسلىق یاكى بىلمهسلىك تۈپهیلى بىر      
 بىـرىگه زەھرىنـى   -رسهت بولـسىال بىـر  ۋە ھاقارەتلىك تىل ئىشلىتىدىغان، پۇ   

مانا بۇ خۇسۇسىیهتلهرنىڭ ھهممىسى مىللىتىمىزدىن . سانچىیدىغان بولىدۇ
تېپىلىدىغان ئاالھىدىلىكلهر بولۇپ، كوممۇنىزىم ۋاباسىنىڭ زەھهرلىشىدىن     
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  !كهلگهندۇر
بۇ مهدەنىیهتسىزلىك بۈگۈنگه كهلگهندە بىزنى ئىلىم ـ پهننىـڭ یېڭـى    

ــدىن نه ــدۇرماقتامۆجىزىلىرىـ ــسىز قالـ ــدىكى : سىۋىـ  Microsoftئامېرىكىـ
. شىركىتى دۇنیادىكى بارلىق مىللهتلهرنىڭ تىل یېزىقىدا پروگرام ئىشلهیدۇ

 سىــستېمالرنى زاكــاز قىلمــاقچى -شــۇڭا ئۇیغــۇرالر ئۇالرغــا ئۇیغــۇرچه پروگــرام
سىلهرنىڭ ساپاسىڭالر بهك تۆۋەن، كومپیۇتېر ”. بولغان ئىكهن، ئۇالر ئۇنىماپتۇ

شلىتىدىغان قانچه ئادەم بولماقچىدى؟ بۇ قهدەر قـاالق، مهدەنىیهتـسىز بىـر             ئى
بىر ! دەپتۇ“ مىللهت ئۈچۈن یۇمشاق دېتال یاساشنىڭ ھېچ ئىستىقبالى یوق 

قهدىمىـــي مىللهتنىـــڭ، دۇنیاغـــا نهشـــىرىیاتچىلىقنىڭ ئاساســـى بـــولمىش  
رىخىغا مهتبهئهنى، قهغهزنى تهقدىم قىلغان، ئالته مىڭ یىللىق مهدەنىیهت تا        

خىتایالرنىــڭ ! ئىـگه بىــر مىللهتنىــڭ بۈگــۈنكى ھــالى مانــا شــۇنداق ئىــكهن 
ئارقىسىدا یاۋایى بىر مىللهت ئورنىغـا چۈشـۈپ   “ بۆلىشى كۆڭۈل”،  “یاردىمى”

مانا شۇ سـۆز بىزنىـڭ دۇنیـا مىللهتلىـرى قاتارىـدا ھـېچ ئورنىمىزنىـڭ                ! قاپتۇ
هسىۋىـسىز قالغـان   قالمىغانلىقىنى، یېڭى پهن ـ تېخنىكـا سـهمهرىلىرىدىن ن   

ھهم قالىدىغانلىقىمىزنى، شۇ یوسۇن، ئاستا ـ ئاستا ھایاتلىق سهھنىسىدىنمۇ 
 كـۆزۈمگه ! بولۇپ، قـاتتىق چۆچـۈپ كهتـتىم       كۆرسهتكهندەكیوقۇلىشىمىزنى  

بـۇ  ! ئۇسـۇلىنىڭ نهتىجىـسى    ھۆكۈمرانلىـق مانـا بـۇ خىتاینىـڭ       . یاش كهلدى 
التلىرىدا ھهتتـا تىـبهت      یىلى ئۈچۈن تهییارلىغان مهھـسۇ     -2000شىركهتنىڭ  

تىلـــى، تاتـــار تىلـــى قاتـــارلىقالرنىڭمۇ بولىـــشى، ئۇیغـــۇر تىلىنىـــڭ یهنىـــال 
بۇنىڭدىكى قىـسمهتنىڭ  ! بولماسلىقى تېخىمۇ یۈرىكىمنى ئېچىشتۇرىۋەتتى  

» ئهینهك«ئهمدىلىكته  ! ئۇچۇرىنى ھىس قىلغانالردىن یهنه كىملهر بارىكىن؟     
 مىڭ ئوقۇغۇچى ئىچىدە 28 —رنى ناملىق كىتاپتا تىلغا ئېلىنغان بىر ئۇچۇ   

 مىڭــى شــهرقىي تۈركىــستاننىڭ یهرلىــك مىللهتلىرىــدىن بولغــانلىقىنى   3
خىتاینىـڭ بېـشى ئېــسهن   ”ئهسـلهپ ئۆتـسهك، بـۇ سـاپانى یوقــۇرى كۆتـۈرۈش      

ئهمــدى ئۈمىــد كــۈتكىلى بولمایــدىغان ئىــش ئىكهنلىكىنــى پهرەز  “ بولــسىال
  !قىلىش تهس ئهمهس

  . یىلى، ئىستانبۇلـ 2001. یىلى، تاشكهنت- 1999
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  داھىالرغا مهسلىھهت
  
  

دېـگهن بـۇ تېمـا قارىماققـا بهك یوغـان گهپـتهك،       “ داھىالرغا مهسلىھهت ”
قــوڭىچه  ”مېنىــڭ ئهھۋالىمغــا باقمــاي بۇنــداق گهپ قىلىــپ ئولتۇرۇشــۇم      

ئهمما شهیخ سهئىدىنىڭ بىر ھىكمهتلىك     . قىلىق بولۇپ تۇیۇالر  “ كۈلگىدەك
بىلهن ئۇلۇغالرغا “ قاپ یۈرەكلىك”ام ئاتا قىلىپ، سۆزى ماڭا جۈرئهت ھهم ئىلھ

  :سهئىدىنىڭ سۆزى مۇنداق. مهسلىھهت بهرمهكچى بولۇپ قالدىم
  بهزىدە كاللىسى ئۆتكۈر دانادىن«

  .چىقمایدۇ دۇرۇستراق تهدبىر ـ مهسلىھهت
  بهزىدە ئۇقۇشماي بىر گۆدەك نادان،
  .①»ئوق ئاتسا نىشانغا تېگىدۇ ھهیۋەت

  
ئۇ كۆڭۈل .  سۆز بىر سهدەپكه ئوخشاش«: ڭا مهدەت بهردىیهنه شۇ سۆزمۇ ما

ئهگهر ھهربىر سهدەپنىڭ ئىچىدە مهرۋایىت بولمىـسىمۇ،       . دەریاسىدىن چىقىدۇ 
شۇڭا ھهربىر سـهدەپكه دىقـقهت بىـلهن    . ئهمما مهرۋایىت بولۇش ئىھتىمالى بار  

ــم  ــاراش الزى ــڭ بــۇ      . ②»ق ــا، مېنى ــگه بارس ــۇ ســۆزلهرنىڭ پهرقى ــاالر ئهگهر ب دان
نى یېنىكلىـك بىـلهن تاشلىۋېتىـشتىن بـۇرۇن ئىنچىكىـراق           “دەپلىرىمسه”

تېپىۋېلىــپ قالــسا ئهجهپ “ ئىنجـۇ ”ۋە شـۇ ئانــدا بىــرەر دانه   كــۆرەرتهكـشۈرۈپ  
  .كه قهلهم تهۋرەتتىم“مهسلىھهت”ئهمهس، دېگهن ئۈمىدته بۇ 
ۋەتهن ئىچىدە قـان كېچىـپ، جـان بېرىۋاتقانالرغـا      (چهتئهلدىكى داھىالر   

ىشكه ئۆزىمىزنى ساالھىیهتلىك دەپ قارىمىغاچقا چهتئهلدىكى مهسلىھهت بېر
                                            

  .ئا» ― گۈلىستان «:سهئىدى  ①
  .ئا» ― قابۇسنامه«  ②
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قىلىـــشقا تېگىـــشلىك مـــوھىم ئىـــشالردىن ) الر كـــۆزدە تۇتۇلـــدى“داھـــى”
ــىرىدىن  . بىرىنچىـــسى ئىقتىـــسادىي ئاســـاس تىكـــلهش  بـــۇ قانـــداقتۇر نهسـ

كــۆل مانــا، غــاز ھامــان كــۆلگه  ”ئهپهندىمــدەك جاڭگالــدىكى كــۆلنى تېپىــپال 
ــۇرۇش “ چۈشــىدۇ ــى، . ئهمهسدەپ ئولت ــدى... ”یهن ــسى... ”، “فون “ جهمغهرمى

دېگهندەك بىرنېمىلهرنى قۇرۇپ قویسىال ئىقتىسادىي ئاساس تىكلىگهنلىـك        
بىزنىڭ دېمهكچـى بولىـۋاتقىنىمىز ھهقىقىـي، ئىـسمى جىـسمىغا           . بولمایدۇ

مهیلـى داھـى، مهیلـى تهشـكىالت ئهگهر         . الیىق بولغان ئىقتىسادىي ئاساستۇر   
ــس  ــلهن ئىقتى ــدى بى ــۋار    ئال ــڭ ئۇلۇغ ــدىكهن، ئۇالرنى ــا قىلمای ــبه بهرپ ادىي مهن

ــشىگه      ــش كېلى ــدىن ئى ــڭ قولى ــۇنداقال، ئۇالرنى ــۇرۇق گهپ، ش ــۇئارلىرى ق ش
  . ئىشىنىشمۇ گۆدەكلىك

ئىقتىسادىي جهھهتتىن مۇستهقىل بولمـاي     ”ئالدىنقى مهۋزۇلىرىمىزدا   
ۇق، دېگهن قاراشنى ئىلگىرى سۈرگهنىد“ تۇرۇپ ئىنقىالپچى بولغىلى بولمایدۇ

ئۇنـداق بولمایـدىكهن،   . بۇ یهردىكى تهشهببۇسمۇ دەل شـۇ مهخـسهت ئۈچۈنـدۇر         
قىممهتلىـــك  ”ھهربىـــر پـــۇل بهرگـــۈچى پـــۇل بىـــلهن بىلـــله ئۆزىنىـــڭ       

باشـقا مىللهتلهردىمـۇ پـۇل بهرگهنـلهر قاراشـلىرىنى          (لىرىنىمۇ تاڭىدۇ   “قاراش
ۇددى ، بۇنىـڭ بىـلهن خــ  )بىلـله تاڭامـدۇ ـ یوقمـۇ، ئهممـا ئۇیغـۇرالردا شـۇنداق        

“ ئـاققۇ، بېلىـق، قىـسقۇچ پاقـا    ”باشالنغۇچ مهكتهپنىڭ ئوقۇش كىتابىـدىكى   
دېگهن چۆچهكتىكىدەك، ھارۋىنى بىرى ھاۋاغـا، بىـرى كـۆلگه، بىـرى دېڭىزغـا            

بۇ ئىقتىسادىي مهنبه قانچىلىك    . تارتىش ۋەزىیىتى كېلىپ چىقماي قالمایدۇ    
ر دۆۋىسى بولسىمۇ نۇرغۇن ساندىكى پۇل دۆۋىسى، ئالتۇن دۆۋىسى، جاۋاھىراتال  

چـاۋا  ” دېرەكـسىز تۈگىتىـپ،   -بۇنـداق پۇلـدىن قـانچىلىكىنى ئىـز       (بولمایدۇ  
ئۇ چوقۇم  ). كۆزىمىزنى پارقىرىتىپ ئولتۇرۇپ كهلگهنمىز   “ یېگهن مۈشۈكتهك 

شۇندىال ئـۇ   . جانلىق ھالهتتىكى، ئایالنما ھهرىكهتلىك مهنبه بولىشى كېرەك      
 داۋا ھهركىتىنـى قۇرىمـاس مهنـبه    مهڭگۈلۈك ھایاتىي كـۈچكه ئىـگه بولىـدۇ ۋە     

  .بىلهن تهمىن ئېتىدۇ
ئىككىنچى قهدەمدە، بۇ مهبلهخـتىن پایـدىلىنىپ ئىختىـساسلىقالرنى         

دېگهندەك باشـقا   “ ئاخۇنۇم قاببهلدىن ”بۇنداق قىلماي   . یېتىشتۈرۈش كېرەك 
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ھهرقانداق ئىش قىلىنـسا، خـۇددى ناخـشىنى یوقـۇرى ئـاۋازدا باشـالپ قویـۇپ،           
. هتـمهي خىقىـراپ قالغانـدەك رەسـۋاچىلىق كېلىـپ چىقىـدۇ           ئاخىرىغا ئۈن ی  

ئىختىـــساس ئىگىلىرىنـــى یېتىـــشتۈرۈش مهسىلىـــسى تىلغـــا ئېلىنغانـــدا 
ئىختىیارسىز ھالدا مهرھۇم لېدىرىمىز مۇھهممهد ئىمىـن بـۇغرانى ئېـسىمگه          

بۇ زات ئىنقىالپلىرىمىزنىـڭ مهغلـۇبىیهت سـهۋەپلىرىنى یهكـۈنلهپ،         . ئالدىم
رگه ئىگه كىشىلىرىمىزنىڭ یوقلىقىغا باغلىغان ھهم بىـر    زامانىۋىي بىلىمله 

ــئهلگه ئېلىــپ چىقىــپ ئوقۇتــۇش نىیىتىــدە بولغــان   . تۈركــۈم یاشــالرنى چهت
ــۇ بوشــلۇقنى بۈگــۈن بىزنىــڭ یهنه     ئىلگىــرىكىلهر ھىــس قىلىــپ بولغــان ب

ــاش “ ھىــس” ــشىمىز ب  ئۆتكهنلهرنىــڭ باشــتاقلىقىمىزنى، -قىلىــپ ئولتۇرى
ــۆزىمىز    ســاۋاقلىرىنى بىــ -تهجــرىبه ــلهن ئ ــنگه ئالمــاي، دېۋەڭلىــك بى ر تىیى

بىلگهننى قىلىدىغانلىقىمىزنى، شۇنداق قىلىپ، ئوخشاش سـهۋەپ بىـلهن،         
“ ســــاۋاق یهكــــۈنلهپ”ئوخــــشاش ئۇســــۇلدا مهغلــــۇپ بولــــۇپ، ئوخــــشاش  

ــدىغانلىقىمىزنى چۈشــهندۈرىدۇ   ــسام مېنىــڭ   (كېتىۋېرى ــۇ تهرىپىنــى ئویلى ب
ــدىغانلىقىنى، چــاغلىق ســاۋاق  یازغــانلىرىمنىمۇ چــاغلىق ئادەمنىــڭ ئوقۇ  ی

  ). ئالىدىغانلىقىنى ئویالپ، روھىم چۈشۈپ كېتىدۇ
چهتئهلـــدىكىلهرگه ئىختىـــساسلىقالرنى تهربىـــیىلهش ھهققىــــدىكى    

بازارغــا ســېلىۋاتقان “ ئهقىللىقــالر”مهســلىھهتلىرىمىزنى بېرىــشىمىز بهزى 
لهر ئالدى بىلهن ئىختىساسلىق ئـادەملهرنى تهربىـیىلهش، ئانـدىن بـۇ ئـادەم         ”

ئهڭ ئاز چارەك ئهسـىر شـۈك تـۇرۇپ، خىتایغـا           (یېتىشىپ چىققاندىن كېیىن    
ــرىش  ــىتى بېـ ــات پۇرسـ ــنچ تهرەققىیـ ــارقىلىق  )تېـ ــادەملهر ئـ ــۇ ئـ ــدىن بـ ، ئانـ

نهزەرىیىــسىگه  “ مۇســتهقىللىق ھهركىتىمىزنــى ئهقىللىقــلهرچه باشــالش   
مهسـلىھهتىمىزنىڭ سـهۋەبى چهتئهللهردىكـى ئۇیغـۇرالر ئۈچـۈن         . ئوخشىمایدۇ

ىڭدىن باشقىچىرەك مۇجادىله یوق، یىراقتا تۇرۇپ خىتایغا مۇشت ئاتقىلى بۇن
ــدۇ ــدە     . بولمایـ ــورۇھ چهتئهلـ ــر گـ ــداقتۇر بىـ ــسا قانـ ــدىكىلهر بولـ ۋەتهن ئىچىـ

رەھبهرلىـك   ئۆزلىرىگهتهربىیىلهنگهن ئىختىساسلىقنىڭ یېتىشىپ چىقىپ     
ىدىن ئۇالر قول. قىلىشىنى كۈتۈپ تۇرالمایدۇ یاكى كۈتۈپ تۇرماسلىقى كېرەك

 تهدبىرلهر بىلهن، ئهڭ قوالي، ئهڭ ئاددىي ئۇسۇلالر بىلهن -كهلگهن بارلىق چارە
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ــى      ــش ھهركىتىن ــسىز قىلى ــمهننى راھهت ــلىك، دۈش ــارام بهرمهس دۈشــمهنگه ئ
  !توختاتماي داۋام قىلىشى كېرەك

مېنىڭچه ئۈچىنچى باسقۇچتا نېمه قىلىش كېرەكلىكى توغرىسىدا باش 
ــورنى یــوق  ــیىلهپ  چــ. قاتۇرىــشىمىزنىڭ ئ ۈنكى ئىككىنچــى باســقۇچتا تهربى

یېتىـــشتۈرۈلگهن مۇتىخهسىــــسلهر ئـــۈچىنچى باســــقۇچتا نـــېمه قىلىــــش    
ئىختىــساس ئىگىلىرىنـــى  . كېرەكلىكىنــى تهتقىــق قىلىــپ بهلگىلهیــدۇ    

چـۈنكى، مـال    . یېتىشتۈرۈش دېگىنىمىزدە كهسىپ تالالش ناھایىتى مـوھىم      
ــاگرانوملۇق،... دوختۇرلـــۇق، دە ئوقـــۇپ ۋەتهننـــى دېگهنـــدەك كهســـىپلهر... ئـ

  ).بۇنداقالر مهملىكهتنىڭ ئۆزىدىمۇ ئوقۇۋاتىدۇ(قۇتقازغىلى بولمایدۇ 
 ساۋاقالرغا ئاساسهن بىزنىـڭ دەپ قویۇشـىمىزغا   -بۇندىن باشقا تهجرىبه  

ھهققىدە بولۇپ، بۇ تۆۋەندىكى  ئۆزلىرىتېگىشلىك بولغان تهرەپلهر داھىالرنىڭ 
  : مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ت، ئىستراتېگىیهنى توغرا بهلگىلهش، تاكتىكىغا ماھىر بولۇش؛ سىیاسه
ــۇرالر      ــى ئۇیغ ــۇش؛ چهتئهللهردىك ــى دۇرۇس بول ــاراكتېرى، پهزىلىت ــڭ خ ئۆزىنى

ــسى   ــورنى مهسىلى ــدانلىق ئ ــسى؛ قومان ــىلىلهرنى   . مهسىلى ــۇ مهس ــدى ب ئهم
  :بىلگىنىمىزچه تهپسىلىراق بایان قىلىشقا تىرىشىمىز

 ھایاتىدىن ئۆرنهك كهلتۈرسهك تېخىمۇ     سىیاسىیونالرنىڭ ئۆتمۈشتىكى
گىتلېر سىیاسىي سهھنىگه چىقىش ھهركىتىدە غهلىبه . چۈشىنىشلىك بوالر

ئاممىۋىي . 1: ئىشالر سۈپىتىدە شۇنداق یهكۈنگه كهلگهن زۆرۈرقىلىش ئۈچۈن 
ئاممـا ئارىـسىدا تهشـۋىقات    . 2ھهركهتنى قانداق بهرپا قىلىش یولىنى بىلىش؛      

روھىــي ۋە جىــسمانىي تېرورلــۇقتىن    . 3ىگىــلهش؛  یۈرگــۈزۈش ئاساســىنى ئ  
) ئـورنى مـۇقىم كۈچلهرنىـڭ     (ئهڭ تهسـىرى بـار كۈچلهرنىـڭ        . 4پایدىلىنىش؛  

  .قوللىشىنى قولغا كهلتۈرۈش
ــار كــۈچلهر ”گىتلېرنىــڭ  ــۇتقىنى  “ ئهڭ تهســىرى ب دېگىنىــدە كــۆزدە ت

اۋ چىركاۋ، ئارمىیه، ئىچكى كابېنت، دۆلهت باشلىقى قاتارلىقالر بولۇپ، چىركـ     
 بىزگه نىسبهتهن ئېیتقانـدا ئىـسالم دىنـى ۋە ۋەتىنىمىزدىكـى مۇسـۇلمان         —

ئهپـسۇسكى، بىزنىـڭ داھىلىرىمىزنىـڭ     (خهلقىمىزنىڭ قوللىشى دېمهكتۇر    
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دىنىي چۈشهنچىسى ۋە ئېتىقادى نۆل یاكى نۆلگه یېقىن بولغاچقا بۇ قولالشقا 
 —لىقى  ئارمىیه، ئىچكى كابېنت، دۆلهت باشـ     ). ئېرىشىشى مۈمكىن ئهمهس  

ئهگهر بۇ بىر . بىزگه نىسبهتهن بىرەر دۆلهتنىڭ قوللىشىنى قولغا كهلتۈرۈشتۇر
نىڭ قوللىشى بولمىسا، شـاختىكى قۇشـتهك   “ئورنى مۇقىم ئامىلالر ”یۈرۈش  

  .بىر ئىش بولۇپ قالىدۇ
. ئاممىۋىي ھهركهتنى بهرپا قىلىشتا نۇتۇقنىڭ رولـى ئىنتـایىن مـوھىم          

بۇالرنىڭ ھهممىسى ئاممـا  . ى ھېساپلىنىدۇنۇتۇق تهشۋىقات یۈرگۈزۈش ئاساس  
ئارىسىدىكى پائالىیهت بولـۇپ، بـۇنى بىزنىـڭ بهزى داھىلىرىمىزغـا ئوخـشاش       

ــدەك ” ــدا   “ مهســتۈرە خوتۇن ــدىن ئایرىلغــان ھال ــۆیگه بېكىنىۋېلىــپ، ئاممى ئ
تهشــۋىقاتتا نۇتۇقنىــڭ مــوھىملىقىنى تونــۇش ئۈچــۈن،  ! قىلغىلــى بولمایــدۇ

: ۆزىنى نهقىــل قىلــساق ئــارتۇق كهتــمهسگىتلېرنىــڭ بىــرنهچچه ئېغىــز ســ
ــۈچ، پهقهت نۇتۇقنىــڭ كــۈچىال    ” ــارەت ســىرلىق ك ــۇقتىن ئىب ــراق —نۇت  یى

قهدىمدىن تارتىپ ھازىرغىچه ئىزچىل تۈردە تـارىختىكى ئهڭ ئۇلـۇغ دىنىـي ۋە      
پهقهت ”. “سىیاسىي ھهركهتلهرنى ئىلگىرى سۈرىدىغان كۈچ بولۇپ كهلمهكته 

ــدىال  ــۈچىگه تایانغانــ ــڭ كــ ــسىنى  نۇتۇقنىــ ــق ئاممىــ ــدىن كهڭ خهلــ ، ئانــ
ئۇلۇغ ھهركهتلهرنىڭ ھهممىسى خهلـق ھهركىتـى،       . تهسىرلهندۈرگىلى بولىدۇ 

ھهممىسى ئىنسانىیهتته بولىدىغان قىزغىنلىق ۋە ھىسىیات ۋولقانلىرىنىڭ 
  .“...پارتلىشى

ئهمـــدى دىنىـــي مهســـىلىگه كهلـــسهك، دىننىـــڭ خهلقنـــى قوزغـــاش،  
زامان تارىخلىرىمىزدىن ئىككى قېتىم ئىتتىپاقالشتۇرۇش كۈچىنى یېقىنقى 

جاكاالنغان جۇمھۇرىیىتىمىزنى بارلىققا كهلتۈرگهن ئىنقىالپ ھهركهتلىرىدىن 
ئۇنــدىن باشــقا، كــۈنىمىزدە خىتایالرنىــڭ یېــرىم ئهســىرلهپ  . كۆرىــۋاالالیمىز

ئېلىپ بارغان ئاتىزىم تهربىیىسى ۋە مهدەنىیهت تاجاۋۇزچىلىقى نهتىجىـسىدە    
 1998 ــــ  1996... تقان مىللىي ئهخالق، مىللىي قىیاپهتلهر،یوقۇلۇشقا یۈز تۇ 

 یىلىنىڭ باشلىرىغىچه ئورتا ئاسىیادا ئېلىـپ بېرىلغـان دىنىـي تهرغىبـات،       -
تارقىتىلغان ئۈنئالغۇ لېنتىـسى ۋە كىتـاپالر سـهۋەبىدىن ئهسـلىگه كېلىـپ،          

ــاپهت ” ــودىرىن قىی ــپ    “ م ــشىنى پاخپارىتى ــارتىش ۋە بې ــاق ت ــۈپىتىدە پایپ س
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شنى قوبۇل قىلغان قىزالر، مهدەنىي زاماننىڭ بىر خىـل كهیپـى بىلىـپ              یۈرۈ
ھاراق، تاماكىغـا ئۈگىنىـپ قالغـان یىگىتلهرنىـڭ زور بىـر قىـسمى مىللىـي          
ئهخالق ئهنئهنىلىرىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈپ، توي قىلىشتا جۆرىسىگه دىنىي ۋە 

ىغان  تۇرىشى بولۇشىنى شهرت قىلىد—مىللىي ئهنئهنىلهرگه ئۇیغۇن یۈرۈش 
ۋەزىیهت بارلىققـا كېلىـپ، خىتـاي كوممۇنىـستلىرىنىڭ یېـرىم ئهسـىرلىك             
تىرىشچانلىقى بوشـقا كهتتـى ۋە ئۇالرنىـڭ یۇتىـۋېلىش، ئېرىتىـپ تـۈگىتىش           

  . پىالنىنى نهچچه ئون یىل كېچىكتۈرىۋەتتى
الرنىـڭ ئـالته ئاخـشام بـاش قـاتۇرۇپ یېزىۋېلىـپ،         “داھـى ”بۇ ۋەزىـیهتكه    

لىـرى  “نۇتـۇق ”ىنجىقالپ ئـاران ئوقـۇپ بېرىـدىغان        سهھنىگه چىققاندا یهنه ئ   
ــلهن مهڭگــــۈ ئېرىــــشكىلى بولمــــایتى    ئــــازاد بواللماســــلىقىمىزنى  ! بىــ

مۇسۇلمانلىقىمىزدىن كۆرگۈچى بهزى داھىالرغا قارىتا ئىختىیارسىز ھالدا بهزى 
 ئـادىتىنى  -خىرىستىیانالرنىڭ توى قىلىش ئادىتى، ئـۆرف  . سوئالالر تۇغۇلىدۇ 

 ئـۆزلىرىنى ئهیـنهن دورىۋېلىـپ،   ) قىلىـشتىن باشقىـسىنى  چىركـاۋدا نىكـاھ   (
ــك،     ــستیانلىقنى قانچىلىـ ــادەملهر خىرىـ ــۇ ئـ ــانایدىغان بـ ــك سـ مهدەنىیهتلىـ

 پهن، -ئىــسالمنى قانچىلىــك چۈشــىنىدىغاندۇ؟ بۈگــۈنكى دۇنیانىــڭ ئىلىــم 
مهدەنىیهت چوققىسىدا بولمىش ئىسرائىلالر شهرىئهت دۆلىتى قـۇردى، تهۋرات     

ىق دېمىـدى؛ نۇرغـۇن یاۋروپـا ۋە ئامېرىكـا دۆلهتلىرىنىــڭ     شـهرىئىتىنى قـاالقل  
سـایالمدىن كېیىكـى یېڭــى باشـقانلىرى ۋەزىــپه تاپـشۇرىۋېلىش مۇراســىمىدا     

“ مهدەنىـي ”ئىنجىلنى تۇتـۇپ قهسـهم قىلىـدۇ، خىرىـستیان دىنـى ئۇالرنىـڭ              
ــدانالر    ــڭ بىلىمــ ــا بىزنىــ ــمایدۇ، ئهممــ ــىغا پۇتالشــ ــالر(بولۇشــ بهك ) داھىــ

غاچقا دىننى قاالقلىق ھېساپالپ، خهلقتىن ئۇزاقلىشىپ بول“ مهدەنىیهتلىك”
ى ئاساسـلىقى   “ئىلغـارلىق ”ئۇالرنىڭ دىننى قـاالقلىق دەیـدىغان       ... كېتىدۇ

خىتایالرنىڭ ئاتىزىم تهربىیىسىنىڭ مهھسۇلى بولۇپ، قوشۇمچه غهرپ ئىسالم 
كوممۇنىــستالرغا قارشــى  ئــۆزلىرىنىگهرچه ئــۇالر . دۈشـمهنلىكىدىن كهلــگهن 

پچى، باتۇرالردىن سانىـسىمۇ، روھـى دۇنیاسـىدا ئىختىیارسـىز یىلتىـز            ئىنقىال
ئــۇالردىن . تارتىـپ كهتــكهن رىئاكـسىئون مهپكــۈرىلهر ئىپادىلىنىـپ چىقىــدۇ   

سـىز  : شۇنداق سورىساق بهلكى جاۋاپقا سۆز تاپالماي ئىنجىقلىـشى مـۈمكىن    
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ۇپ دىننى بىۋاسىته تهتقىق قىلىپ باققانمۇ؟ باشقا دىنالر بىلهن سېلىـشتۇر         
  باققانمۇ؟ قۇرئاننى ئوقۇپ باقتىڭىزمۇ؟ تهۋرات، ئىنجىلنىچۇ؟

 ئاساســهن دىنىــي —ئهمــدى نۇتــۇق مهسىلىــسىگه كهلــسهك، نــاتىقالر 
ــدىغانلىقىنى كــۆرىمىز   ــدىن چىقى ــز ئىچى . ســاھهمىزدىن، دىنىــي زاتلىرىمى

ــالىیىتىمۇ جــانلىقراق   ــېكىن، . شــۇنداقال ئۇالرنىــڭ ئاممــا ئارىــسىدىكى پائ ل
ــاق   ئۇالرنىــڭ تېم ــال چهكلهنگهنلىكــى، ت ــسى پهقهت دىــن بىلهن اتىــك دائىرى

لېنىیىلىك تهربىیه ئالغانلىقى سـهۋەپلىك، سىیاسـىي نىـشانالر توغرىـسىدا،        
جهھهتلهردە یېتىشـسىزلىك ھىـس     ... ئىستراتېگىیه، تاكتىكا، ئىستىخبارات،    

 “ئاڭالشمىسى”باشقا ئۇقۇمۇشلۇقالر بىلهن ئارىدا ئۆزئارا تولۇقالش     . قىلىنىدۇ
! قىلىش ئىمكانى بولمىغاچقا بۇ ئىش بىر قېلىپتا ساڭگىالپ كېتىۋەرمهكته    

مهن ئهرەپلهرنىـڭ مهشـھۇر دىنىــي ئـالىملىرى یازغــان كىتـاپالرنى ئوىۇۋاتقــان     
چاغلىرىمدا، ئۇالرنىڭ غهرپلىك ئالىمالردىن نهقىل ئالغان جایلىرىنى ئوقۇپ       

ــۇالر نهقىــل قىلىۋاتقــان بهزى كى ! ھهس قالــدىم-ھهیرانــۇ تــاپالرنى بىزنىــڭ ئ
لىرىمىز ئهمهس، زىیالىلىرىمىزمۇ ئاسان قوبۇل قىاللمایـدىغان       »ئىسالمچى«

دەرىجىدىكى كىتاپالر ئىكهنلىكى نهزەرگه ئېلىنسا، ئىختىیارسىز ھالدا بىزنىڭ 
كـــاپىر بولـــۇپ «بىـــزنىڭكىلهر : ئۆلىمـــالىرىمىز كـــۆز ئالـــدىمىزغا كېلىـــدۇ

 ھېچقانداق كىتاپنى ئوقۇپ تىن قورقۇپ، دىنىي مهزمۇن تېشىدىكى»كېتىش
بۇنىڭدىن یهنه شۇنداق گۇمان تۇغۇلىشىمۇ بهك مهنتىقىلىـق   . باقاي دېمهیدۇ 

ئهجهبا بۇالرنىڭ ئىمانى بهك زەئىـپ، ئۆزىمـۇ ئىـشهنچ قىاللمایـدىغان             : بولىدۇ
  دەرىجىدە ئوخشىمامدۇ؟

ــقا      ــشىش، باش ــلهن ئىتتىپاقلى ــۈچلهر بى ــان ك ــاق بولغ دۈشــمىنى ئورت
گهرچه (“ئىتتىپــاق تۈزمهســلىك”ئــۆكتىچىلىرى بىــلهن ھاكىمىیهتلهرنىــڭ 

ئىتتىپـاق  ”. سىیاسـىتى قـوللىنىش   ) سىیاسىي غایىسى ئوخشاش بولـسىمۇ    
شـۇ یهردىكـى، یوقـارقى بایانىمىزنىـڭ مهزمـۇنى       زۆرۈرىیىتىنىڭ  “تۈزمهسلىك

ــۇم دۆلهتلهرنىــڭ قوللىــشىنى    ــویىچه بىزنىــڭ بىــر نىــشانىمىز مهل ــورنى (ب ئ
قولغـا كهلتـۈرۈش بولغـان     ) ۈچلهرنىـڭ قوللىـشىنى   ئۆزگهرمهیدىغان مۇقىم ك  

ئىــكهن، ئــۇ ھالـــدا بىــز ھېچقانــداق چهتـــئهل ھاكىمىیىتىنىــڭ چىـــشىغا      
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تېگىدىغان ئىشنى، جۈملىدىن مهۋجۇت ھاكىمىیهتنىڭ ئۆكتىچىلىرى بىلهن 
ئهكــسىچه . ئىتتىپــاق تــۈزۈش خاتــالىقىنى ســادىر قىلماســلىقىمىز كېــرەك 

ىمىز چهكلىمىگه ئـۇچراپال قالمـاي، نورمـال        بولغاندا شۇ دۆلهتتىكى پائالىیىت   
ــتكه      ــدۇ، نهزەربهن ــسىمغا ئۇچرای ــاجىرلىرىمىزمۇ بې ــان مۇھ ــات كهچۈرىۋاتق ھای

بۇالر پهقهتال نهزەرىیه ئهمهس، بېشىمىزدىن ئۆتكۈزگهن ئاچچىق . چۈشۈپ قالىدۇ
  .ئهمهلىیهتنىڭ ساۋاقلىرىدۇر

ــۈزۈش ئهڭ كهڭ ئومۇمال    ــاق ت ــدا ئىتتىپ ــمهن ئالدى ــاق دۈش ــقان ئورت ش
: بـــۇ ھهقـــته تـــارىختىن كىچىككىـــنه مىـــسال كهلتـــۈرەیلى. ئىــستراتېگىیه 

ــل      ــرى چېرچى ــاش ۋەزى ــیه ب ــدىكى ئهنگىلى ــشى دەۋرى ــا ئۇرى ئىككىنچــى دۇنی
. كوممۇنىزىمغا بولغان ئۆچمهنلىكى جهھهتته دۇنیا بویىچىمۇ مهشـھۇر ئىـدى        

قىنى شۇنداق بولىشىغا قارىماي، گېرمانىیىگه قارشى تۇرۇشتا سوۋېت ئىتتىپا
گىتلېر گېرمانىیىسى سوۋېت ئىتتىپاقىغا تاجاۋۇز     . قولالش مهیدانىدا تۇرغان  

چېرچىلنىـــڭ )  ئىیـــۇن، شـــهنبه- 21 یىلـــى - 1941(قىلىـــش ھارپىـــسىدا 
خۇسۇسـىي كـاتىبى كولۋېـل چېرچىلغــا ھهمـراھ بولـۇپ یۈرگىنىـدە شــۇنداق       

  :سورىغان
یىگه  سىز كوممۇنىستالرنىڭ ئهشهددىي دۈشمىنى تـۇرۇپ، گېرمـانى    —

ــسىپىڭىزغا    ــسىڭىز، پىرىنـ ــاقىنى قوللىـ ــوۋېت ئىتتىپـ ــتا سـ قارشـــى ئۇرۇشـ
  خىالپلىق قىلغان بولمامسىز؟

مېنىـڭ پهقهت  .  پىرىنسىپقا ئازراقمۇ خىالپلىق قىلغان بولمـایمهن  —
بـۇ مهخـسهت مېنىـڭ    . بىرال مهخسىدىم بار، ئۇ بولسىمۇ گىتلېرنى یوقۇتـۇش       

ــۇمنى تېخىمــۇ ئاددىیالشــتۇرىۋەتتى   هگهر گىتلېــر دوزاققــا تاجــاۋۇز   ئ. تۇرمۇش
ــسقا      ــادا ئىبلىـ ــۆۋەن پاالتـ ــدا تـ ــېچ بولمىغانـ ــۇ ھـ ــسا، مهنمـ ــدىغان بولـ قىلىـ

  .ھىسىداشلىق قىلىدىغان بىر بایانات ئېالن قىلىمهن
: چېرچىلغـا خهت یېزىـپ  ) ئامېرىكـا باشـقانى  (یهنه شۇ زاماندا، روزۋېلت     

كىلهرنى قوبـۇل  مهن تۈنۈگۈن ئۆز ئالـدىمغا ئاخبـارات ـ مهتبۇئـات ساھهسـىدى     ”
قىلىپ، بالقان یېرىم ئارىلىدا تارقىلىپ كېلىۋاتقان قهدىمقـى یۇنـان دىنىـي      

چۈنكى بۇ بىزنىڭ  . جهمىیىتىنىڭ بىر ھىكمهتلىك سۆزىنى ئېیتىپ بهردىم     
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. مهسىلىسىگه مۇۋاپىـق كېلىدىغانـدەك تۇرىـدۇ    ①دارالن ـ دې گول نۆۋەتتىكى
ــداق  ــالىلىرىم، بېــشىڭالر’: ھىكمهتلىــك ســۆز مۇن ــاالیىب ــاپهت -غا چــوڭ ب  ئ

) كــۆۋرۈكتىن ئۆتــۈۋالغىچه( مۇرادىڭالرغــا یېتىــۋالغىچه -كهلگهنــدە مهخــسهت
  .‘ “شهیتان بىلهن ھهمسهپهر بولۇڭالر

مانا بۇ بىـر سىیاسـىیوننىڭ ھـالقىلىق پهیـتلهردە ئاساسـىي مهخـسهت              
ئۈچــۈن قانــداق سىیاســهت یۈرگــۈزۈش كېرەكلىكىنــى چۈشــهندۈرىدىغان ئهڭ  

  .ندۈرۈشتۇرئوبرازلىق چۈشه
بىزنىڭ سىیاسىیونلىرىمىز بولسا، ھېلىغۇ ئورتـاق دۈشـمهنگه قارشـى          

مهیـدانى تۇتۇشـكهن، ھهتتـا ئـۆز        “ ئىبلىسقا ھىسىداشلىق قىلىـش   ”تۇرۇشتا  
ســــېپىدىكىلهرگىمۇ خوتــــۇن كىــــشىچه قېیــــداش بىــــلهن مۇناســــىۋەتنى  

ئهقىدىـسى سـاپ    : الر بولـسا سـاراڭدەك جۆیلـۈپ      “ۋەلـى ”بهزى  . توختىتىۋالىدۇ
جىھـــاد )  ئـــا—ۋەتهن، مىلـــلهت دەیـــدىغانالرنى دېمهكچـــى (ولمىغــانالرنى  ب

دەیـدۇ  “ ئـالالھ دەیـدىغانالر بىـلهن قىلىمىـز    ”سېپىمىزگه قاتمایمىز، پهقهتال  
قىماردا ئۇتتۇرىۋەتكهن ”ئۇالرنىڭ ئهقىدىسىنىڭ قایسى دەرىجىدە ساپلىقىنى (

كلىۋىـدىن  توغرىـسىدىكى ته  “ پۇلنى ئىنقىالپنىڭ مهبلىخىدىن تۆلىـۋېتىش    
ئهگهر بىرى سـېنىڭ دۈشـمىنىڭنى یوقاتمـاقچى بولـسا، سـهن            ). بىلگهنىدۇق

قاتـــارلىقالرنى سۈرۈشـــتۈرىمهن، ... ئۇنىـــڭ ئهقىدىـــسى، ئـــاخىرقى نىیىتـــى، 
ئهقىدىسى دۇرۇس بولمىغانالرنى خىتایغا قارشى ئۇرۇشقىلى قویمایمهن، دەپ        

: ق دېـگهن  تۇرىۋالساڭ، كىـم سـېنى سـاراڭ دېمهیـدۇ؟ شـهیخ سـهئىدى شـۇندا              
یىالننى ئۆلتۈرمهكچى بولـساڭ دۈشـمىنىڭنىڭ قـولى بىـلهن ئۆلتـۈر، ھـېچ             ”

                                            
ــان  —دارالن .  فىرانـــسىیه گېنېراللىـــرى—دارالن ۋە دې گـــول ①  گىتلېـــرگه تهســـلىم بولغـ

ــدىكى فىرانــسىیه قوشــۇنلىرىنىڭ        ــدار بولــۇپ، شــىمالىي ئافرىقى ــائىن ھۆكۈمىتىــدە ۋەزىپى پېت
ناھلىنىۋاتقــان   ئهنگىلىیىــدە پا —دې گــول  . تهســلىمچىلىك خاھىــشى بــار  . قومانــدانى ئىــدى 

. قارشــىلىق كإرســىتىش كۈچلىرىنىــڭ رەھبىــرى “ ئهركىــن فىرانــسىیه”. فىرانــسىیه گېنېرالــى
ــۆچ ــدا   . ناتسىـــستزىمغا ئـ ــدا مۇۋەپپىقىیهتلىـــك ھالـ ــىمالىي ئافرىقىـ ــارمىیه شـ ــداش ئـ ئىتتىپاقـ

قۇرۇقلۇققــا چىقىــشنى كاپالهتلهنــدۈرۈش ئۈچــۈن بــۇ ئىككــى كــۈچنى یاراشــتۇرۇپ، ئىتتىپاقــداش   
  . ئا—نىڭ ھهركىتىگه ماسلىشىدىغان قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇنۇلغان ئىدى ئارمىیى
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ــدىغا ئېرىشىــسهن  ــر پای ــدا بى ــدۇ،  : بولمىغان ــا دۈشــمىنىڭ یىالننــى ئۆلتۈرى ی
یىالندىن قۇتۇلىسهن؛ یـا یىـالن دۈشـمىنىڭنى چېقىۋالىـدۇ، دۈشـمىنىڭدىن            

خـاس قـۇدرەت   بۇنى دېمىسهكمۇ، ئالالھنىڭ ۋەدىـسى ۋە ئـۆزىگه     . “قۇتۇلىسهن
كهرىمى شۇكى، زالىمنى زالىمنىڭ قولى بىلهن، پاسـىقنى پاسـىقنىڭ قـولى           

دىقــقهت قىلىـشقا تېگىـشلىك نۇقتــا شـۇكى، ئۇالرنىــڭ    ! بىـلهن یوقۇتۇشـتۇر  
كۈنلۈكى ئاستىدا كۆتۈرۈپ چىققان بىـمهنه قاراشـلىرى ھهرگىزمـۇ          “ ئىسالم”

ــسىپى ئهمهس  ــسالم پىرىن ــسىال ئىــ  ! ئى ــۇم بولمى ــیهت ش ــۇ ئهگهر نى سالمدا ب
ھهقتىكـــى پىرىنـــسىپالر ناھـــایىتى ئوچـــۇق، ناھـــایىتى كهڭ، ناھـــایىتى      

ئىسالم ئالىملىرىدىن دوكتۇر ئابدۇلال ئهززەم . ئهمهلىیهتچىل، بهكمۇ مۇۋاپىقتۇر
  :شۇنداق قۇرالرنى یازىدۇ

یېتهرلىــك ســهۋىیىدە ئىــسالم تهربىیىــسى بىــلهن تهربىــیىلهنمىگهن  ”
  قىلىمىزمۇ؟مۇسۇلمانالر بىلهن بىلله ئۇرۇش 

ئۇالرنىڭ . بۇ سوئال بهزى سهمىمىي مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن قویۇلماقتا”
بىـــــر قىـــــسمى ســـــهمىمىي مۇســـــۇلمانالردۇر ۋە ئـــــۇالر ســـــورایدۇكى،      
ــۇلمانالرمۇ،     ــهمىمىي مۇســ ــسىدا ســ ــشاش ئارىــ ــستانلىقالرغا ئوخــ ئافغانىــ

) بىرخىـل چېكىملىـك  (یالغانچىالرمۇ بـار بولغـان، ئارىـسىدا تاماكـا ۋە شـىۋار          
چېكىش یېیىلىپ كهتكهن ۋە بىر قىسمى تاماكا ئېلىش ئۈچۈن قوراللىرىنى       
سېتىۋاتقان بىر مىلـلهت بىـلهن بىلـله قانـداق ئـۇرۇش قىلىمىـز؟ یهنه ئـۇالر             

ھهنهفىـي مهزھىـبىگه مۇتهئهسـسىپلىك     ئۆزلىرىنىـڭ شـۇنداق كىـشىلهركى،   
ن بىلله قانداق بىز بۇالر بىله. قىلىدۇ ۋە بىر قىسمى تۇلۇم یا تۇمار ئېسىۋالىدۇ

  ئۇرۇش قىالالیمىز؟
یهر : مهن سىلهرگه شهرئى دەلىلنى كۆرسىتىشتىن بۇرۇن ئېیتىمهنكى”

شارىدا یوقارقى ئىشالردىن خالىي بىر مۇسۇلمان مىللهتنى ماڭـا كۆرسـىتىپ        
قویـۇپ   كاپىرالرنىبىز بۇ ئىشالر بار دەپ مۇسۇلمان تۇپراقلىرىدا       ! بېقىڭالرچۇ
  قویامدۇق؟

چۈنكى ئۇرۇش قىلىش ئىككى زىیاننىڭ . ش قىلىش الزىم ئۇرۇ: جاۋاپ”
بـۇ  . چوڭراقىدىن ساقلىنىش، مۇداپىئهلىنىش قائىدىسى ئۈسـتىگه قۇرۇلغـان       
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ناملىق ژۇرنالدا بىر بۆلۈك ماددىالر » ھۆكۈملىرىئهدلىیه «مهسىله توغرىسىدا 
  :بار

خهلــق ئاممىــسىغا كېلىــدىغان زىیــانالردىن ســاقلىنىش  :  مــاددا-26”
  .خسلهرگه كېلىدىغان زىیانالرغا چىداشلىق بېرىلىدۇئۈچۈن شه

نى ) یهنى ئۇنىڭغا چىداش بىلهن(چوڭ زىیان، كىچىك زىیان :  ماددا-27”
  .تارتىش ئارقىلىق یوق قىلىنىدۇ

ئىككــى بۇزۇقچىلىـق بىــلهن ئۇچراشـقاندا، بــۇزۇقچىلىقى   :  مـاددا -28”
چىلىقتىن بولغــان بــۇزۇق كــۆپئـازراق بولغــاننى قىلىــش ئــارقىلىق زىیىنـى   

  .ساقلىنىش كېرەك
  .ئىككى یامانلىقتىن زىیىنى ئازراق بولغىنى تاللىنىدۇ:  ـ ماددا29”
دېمهككى، ئىككى یامانلىقنىـڭ زىیىنـى ئـازراق بـولغىنىنى تـالالش          ”
؟ رۇسالرنىڭ ئافغانىستاننى ئىـشغال     كۆپراققایسىسىنىڭ یامانلىقى   . الزىم

ن، ئىـسالم دىنىغـا ئېتىقـاد    قىلىپ، ئۇنى قۇرئان ئوقۇش مهنئـى قىلىنىـدىغا      
ــدىغان   ــى قىلىنى ــاپىر”قىلىــش مهنئ ــاكى  “دۆلىتــى ك گه  ئایالندۇرۇشــمۇ؟ ی

ئارىلىرىدا گۇناھ مهسىیهت ۋە خاتالىق تېپىلىدىغان بىر مىللهت بىلهن بىلله 
  دۈشمهنگه قارشى جىھاد قىلىشمۇ؟

  :ناملىق كىتاپتا مۇنداق دەیدۇ» مهجمۇئۇلفهتۋا«ئىبنى تهیمىییه ” 
یاخشى، :  سۈننهت ۋەلجامائهنىڭ ئاساسىي قائىدىلىرىدىن بىرىئهھلى”

چۈنكى ئالالھ بـۇ  . یامان پۈتۈن مۇسۇلمانالر بىلهن بىرلىكته جىھاد قىلىشتۇر    
دىننى بهزى گۇناھكار ۋە ئىسالم دىنىدىن نېسىۋىسىنى ئااللمىغان كىـشىلهر       

: دەیـدۇ پهیغهمبهر ئهلهیھىسـساالممۇ ھهدىـسته مۇنـداق        . بىلهن كۈچلهندۈرىدۇ 
بولغـان   كـۆپ  مهسـىیهتلىرى  -جىھاد ئهگهر گۇناھكار ئهمىرلهر ۋە یاكى گۇنـاھ       ’

ئهسكهرلهر بىـلهن بىرلهشـمىگهندە بهرپـا قىلىنمایـدىغان بولـسا، ئىككىنىـڭ         
بىرىنى قىلىش الزىم كېلىدۇ، یا ئۇالر بىلهن بىرلىكته جىھاد قىلىشنى تهرك 

بولـۇپ،   كـۆپ نى ناھایىتى    بۇنىڭ نهتىجىسى دىن ۋە دۇنیالىقتا زىیى     (ئېتىش  
؛ یـاكى گۇناھكـار قومانـدانالر    )بولىـدۇ  ھۆكـۈمران باشقىالر ئىسالم دىیارلىرىغا   

بۇنىڭ نهتىجىسى بولـسا گۇناھكـار، پاسـىق،       (بىلهن بىرلىكته جىھاد قىلىش     
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ــا    پــاجىرالردىن مــۇداپىئهلىنىش ۋە ئىــسالم قانۇنلىرىنىــڭ ھهممىــسىنى بهرپ
سمىنى ئىجـرا قىلىـش ئىمكـانىیىتى      قىـ  كۆپقىلىش مۈمكىن بولمىسىمۇ    

  .  ‘)قولغا كېلىدۇ
، یهھۇدىي، خىرىـستیان، ۋە كوممۇنىـست    كاپىرجىھاد  —ئهگهر ئۇرۇش   ”

  دىنـــسىزلهرگه قارشـــى بولىـــدىكهن، ئـــۇالر بىـــلهن ئـــۇرۇش قىلىۋاتقـــان   —
مۇسۇلمانالر قانچىلىك پاسىق ۋە گۇناھكار بولىشىغا قارىماستىن ئۇالر بىلهن   

  .ه قارشى جىھاد قىلىش پهرز بولىدۇبىرلىكته دۈشمهنگ
  :ناملىق كىتابىدا مۇنداق دەیدۇ» نهیلۇل ئهۋتار«ئىمام شهۋكانى ”
ــا” ــۈن     كاپىرالرغـ ــوراش پۈتـ ــاردەم سـ ــشىلهردىن یـ ــىق كىـ ــى پاسـ قارشـ

 .ئالىمالرنىڭ ئورتاق پىكرى بىلهن جائىزدۇر
ــان ” ــساالم قهزمـ ــگهن   ①پهیغهمبهرئهلهیھىسـ ــداق دېـ ــسىدا مۇنـ : توغرىـ

  .②‘“، ئالالھ بۇ دىننى گۇناھكار كىشىلهر بىلهن كۈچهیتىدۇشۈبھىسىزكى’
 ئۆتمۈشــتىمۇ — تهرەپــلهرگه بۆلۈنـۈش  —ئىـدىیىۋىي تـاالش ـ تـارتىش      

ھهركىم ئۆزىنىڭ سىیاسىي غایىـسىنىال قوغلىـشىپ، پـارچىلىنىش         . بولغان
ئۈچ ”جۇمھۇرىیهتنىڭ زاۋالىدىن   . بىلهن جاڭ جژجوڭنىڭ یامپىشىغا چىققان    

چۈنكى بۇ جۇمھۇرىیهت ئۇالرنىڭ مهپكۈرىسىگه     . ۇن بولغانىدى مهمن“ ئهپهندى
نېمىشكه بۇنداق قۇرۇق گهپنى راسـت قىلىمىـز دەپ،       !  دە -ئۇیغۇن ئهمهستى 

نهق ناننى خهققه تارتقۇزۇپ قویىمىز؟ دېگهننى ئویالپ، پهیلىگه ھـاي بېـرىش       
ئالــدى بىــلهن خىتایــدىن قۇتۇلۇشــتىن . ھېچكىمنىــڭ ئهقلىــگه كهلمىــگهن

 تارتىـشنى  - بىر ئورتاقلىقنى ئالـدىنقى ئورۇنغـا قویـۇپ، باشـقا تـاالش        ئىبارەت
خــۇددى بۈگـۈنكى كۈنــدىمۇ ئهینــى شــۇنداق  . توختىتىـپ تــۇرایلى، دېمىــگهن 

 بىرىگه ئۆلۈم -قۇرۇق گهپ تالىشىش تۈپهیلى ئوخشىمىغان پىكىردىكىلهر بىر
  .تىلهش مۇنقهرزلىكىمىزنى مۇستهھكهملىمهكته

                                            
 — قهزمان ــــ ئۇھـۇد غازىتىـدا مۇشـرىكالرنىڭ بایراقدارلىرىـدىن ئـۈچ كىـشىنى ئۆلتـۈرگهن             ①

  .ئهسلى كىتاپتىكى ئىزاھ
  .ناملىق كىتابىدىن ــــ ئا“ ئىسالم ئهللىرىنى قوغداش پهرزدۇر” ئابدۇلال ئهززەمنىڭ  ②
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مهن بۇ ئىشالرنى بۇزىۋېتهلىگهنلىكىمدىن    ”: شبهزى قوڭالتاقالر دەیمى  
پهخىرلىنىمهن، بولمىسا دېموكراتچىالر غهلىبه قىلىپ قالسا، تهخـتكه شـۇالر       

دېـمهك، خىتاینىـڭ سـورىغىنى      (“!چىقىپ، دۆلهتنى شۇالر سورایتى ئهمهسـمۇ     
ــۇپ   !)     (یاخــشىراق، دېمهكچــى ــى خهلــق ئۇنت ــداق شــۇم نىیهتلهرن ــا بۇن مان

تـارىخ  !). ۋە ئۇنىـڭ پۈتكـۈل ئهۋالدىنـى لهنهتـلهش كېـرەك         قالماسلىقى، ئـۇنى    
ئهینــى زامانــدا ئىــشنىڭ خىتــایالر تهرىپىــدىن  . ئهینــى بــویىچه تهكرارالنماقتــا

نـى گویـا خىتـایالر    “ئۈچ ئهپهنـدى ”ئۇجۇقتۇرۇلىشى ئوخشىمىغان پىكىردىكى   
ئۇالر ئۈچۈن قىـساس ئېلىـپ بهرگهنـدەك خۇرسـهن قىلغـان بولـسا، بۈگـۈنكى                 

سـى ئهینـى شـۇنداق      “تۆرت ئىـشان یـاكى تـۆرت سـوپى        ”انىمىزنىڭ  كۈندە زام 
! شهخسىي مهنمهنلىك مىللهتنىڭ تهقدىرىدىن ئۈستۈن! مهمنۇن بولۇشماقتا

ســېنىڭ دېگىنىــڭ بولــۇپ، ۋەتهن ئــازاد  ! مىللهتنىــڭ ئازادلىقىــدىن مــوھىم
مېنىـڭ دېگىنىمـدەك بولمىـسا خىتایغـا چېقىـپ      ! بولسىمۇ كېـرەك ئهمهس   

بـۇ شـۇملۇقالر چاخچـاق ئهمهس،      ! ىشىڭنى بۇزدۇرىـۋېتىمهن  قویۇپ بولسىمۇ ئ  
  !راست بولغان ئىش، راست بولغان گهپلهر

بىزنىڭ داھىلىرىمىزدا شۇئار،  .  پهنتنى بىلىش مهسىلىسى   —تاكتىكا  
بۇالرنىـڭ  ! سىیاسهت، تاكتىكـا، تهشـۋىقات، ھهركهت ھهممىـسى بىـر قېلىپتـا      

نـى  “پ ئـۆپكه سـېتىش    قـۇیرۇق كۆرسـىتى   ”. ئارىسىدا پهرق بولىـشى كېـرەك     
تـاھىر یولداشـتىن مـۇخبىر      : بۇ ھهقته بىر ئهمىلىـي مىـسال      . بىلىش كېرەك 

  :سورایدۇ
   سىلهرنى كىملهر قولالیدۇ؟—
بارلىق  سۆیگۈچى بىزنى پۈتۈن دۇنیا مۇسۇلمانلىرى، ھهققانىیهتنى       —

  .خهلق قولالیدۇ
  :كونكرېت كۈچلهر ھهققىدە سورالغاندا، مهسىلهن

   مۇجاھىدلىرى بىلهن ئىش بىرلىكىڭالر بارمۇ؟ شهرقىي تۈركىستان—
  . یوق—
   ئىران قولالیدۇ، دېگهن گهپلهرنى ئاڭالیمىز، بۇ راستمۇ؟—
  . یاق، ئىران بىلهن ھېچقانداق ئىش بىرلىكىمىز یوق—
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  ...ۋاھاكازا
بىزنىـڭ ئۇلـۇغ داھىـالر بولــسا ئۆزىنىـڭ بۈیـۈكلىكىنى بىلىنــدۈرمهك،      

ــاق   ــالم قىلم ــۆزىنى رىك ــ(ئ ــسىمۇ ئىنقىالپق ــان بول ــك زىی ــۈن )ا قانچىلى ئۈچ
بىزنىڭ تاھىر بىلهن ئاالقىمىز بار، ئوسامه بىـن    : كۈچىنىپ تۇرۇپ الپ ئاتىدۇ   

ئىران بىزگه بىر مىلیـون دولـالر بهردى،   ... الدىن بىلهن ئىش بىرلىكىمىز بار،   
تـاھىر یولـداش بىـر سىیاسـىیونچه     . دېگهندەك بىلجىرالیـدۇ ... یهنه بهرمهكچى، 
پ، غایىسى، كۆرىشىگه پایدىلىق بولىشىنى ئالدىنقى ئورۇنغـا    تهپهككۈر قىلى 

شـهرقىي  : مهسـىلهن . قویۇپ تۇرۇپ پىكىر قىلىدۇ ۋە شۇنداق ھهركهت قىلىدۇ  
تۈركىستان مۇجاھىدلىرى بىلهن ئاالقهم بار دەپ یالغانـدىن پـو ئاتقـان بىـلهن        

ىـڭ  خىتایدىن ئىبارەت بۈیۈك بىر كۈچنى ئۆزىگه دۈشمهن قىلىۋالىـدۇ، بـۇ ئۇن    
، “ئىـشانالر ”بىزنىڭ  . ئىشىنى قىیىنالشتۇرىدۇ، سىیاسىي نىشانغا پایدىسىز    

ــى” ــدىلىقمۇ،    “ۋەل ــۈن پای ــشى ئۈچ ــڭ ئاساســىي یۆنۈلى ــسا ئىنقىالپنى لهر بول
ــداق قىلـــسام      ــگهن نۇقتىـــدا ئهمهس، قانـ ــانلىقمۇ دېـ ــۆزەمنىزىیـ چـــوڭ  ئـ

الپنى كۆرسىتىمهن، دېگهننى ئاساسىي ئورۇنغا قویۇپ پىكىر قىلغاچقا یالغان 
“ كـۆچهت یېتىـشتۈرۈش  ”ئاتىدۇ، نهتىجىدە ئىنقىالبىمىزنى تایانچ بازىالردىن،  

مهیدانلىرىدىن، ئهڭ بولمىغاندىمۇ خهلقىمىز خاتىرىجهم تىجارەت قىلىدىغان 
ئىمكانىیهتلهردىن تامامهن مهھرۇم قىلىـپ، ئىنقىالپقىمـۇ، ئـاۋام خهلققىمـۇ           

ــدۇ  ــۇ بهختــسىز خهلــق ئاشــۇ  بــۇ قهدەر زىیــاننى . مىسلىــسىز زىیــان كهلتۈرى ب
ئایالمباشالرنىڭ بىر قېتىملىق پورى ئۈچۈنال تارتىدۇ، ناھایىتى ئۇزۇن مۇددەت 

ئۇالر بۇنداق سهزگۈر سىیاسـىي مهسـىلىلهرنى بىلىـدىغان تىپتىكـى       ! تارتىدۇ
مهســىلىنىڭ قىزىــق یېــرى شــۇكى، ئــۇالر ئىنقىالپنىــڭ . ئــادەملهرمۇ ئهمهس

ا داڭقـان پـۇتى گهپ قىلىـپ ھهقىقىـي     پایدىسى ئۈچۈن دىپلوماتىك ئۇسـلۇپت    
ئهھۋالنى یوشۇرۇشنىغۇ ئهسـال بىلمهیـدۇ، ھـېچ بولمىـسا یالغـان گهپ بىـلهن           

  !ئۆز پۇتىغا ئۆزى پالتا چاپمىسا بوالتتى كۆپتۈرۈپئۆزىنى 
كوممۇنىست ئىمپىرىیىسىگه قۇل بولىشىمىزنىڭ ھارپىسىدا بىر جاڭ 

خىي قىـسمىتىمىزنى  جژوڭنىڭ ئوینىغان سىیاسىي شاھمىتى بىزنىـڭ تـارى    
بهلگىلهپ قویغانلىقى، سىیاسىنى بىلمهي گۈرۈلدەیدىغان ساراڭلىرىمىزنىڭ 
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  . ئویلىنىشىغا یېتىدۇ
سـۈپهتنى   مۆمىنلىـك بۇ بىر مۇسۇلمان ئۈچۈنمـۇ  . توغرا ۋە لىلال بولۇش  

چـۈنكى مۇسـۇلمانالر تـوغرا ۋە لىلـال       . بهلگىلهیدىغان مـوھىم شـهرتلهردىندۇر    
ىنىڭ ھهتتا ئاتىسىنىڭ زىیىنىغا گۇۋاھلىق بېرىـشكه       بولۇشتا ئۆز قېرىندىش  

تــوغرا كهلــسىمۇ ئــادىللىقنى جــارى قىلىــش ئۈچــۈن قىلــچه ئىككىلهنــمهي   
توغرا لىلال بولماسلىق مهنمهنلىكنى مهنبه . گۇۋاھلىق بېرىشكه بۇیرۇلغاندۇر

ــدۇ    ــاس قىلى ــانى ئاس ــر ۋە تهمهنن ــدۇ، كىبى ــالىقنى تهن   . قىلى ــسا خات ــۇ بول ب
ۋاھـالهنكى،  . را پىكىرنى قوبۇل قىلماسـلىققا ئېلىـپ بارىـدۇ        ئالماسلىق، توغ 

لېـنىن  . بۇالر ھهرقانداق بىر سىیاسىي تهشكىالتنى ھاالكهتكه ئېلىپ بارىـدۇ        
بىــر سىیاســىي پارتىیىنىــڭ ئۆزىنىــڭ خاتالىقىغــا تۇتقــان ”: مۇنــداق دېــگهن
ــۆز   —پوزىتسىیىــسى  ــاكى ئهمهســلىكىنى، ئ ــۇ پارتىیىنىــڭ ئهســتایىدىل ی  ئ

ىـلهن ئهمگهكچـى خهلــق تاپـشۇرغان ۋەزىپىلهرنىـڭ ھۆددىــسىدىن     سـىنىپى ب 
ــش  ــي چىقى ــدۇر  -ھهقىقى ــدىغان ئۆلچهم ئۆزىنىــڭ .  چىقماســلىقىنى ئۆلچهی

خاتالىقىنى ئاشكارە ئىقرار قىلىش، خاتالىقنىـڭ سـهۋەپلىرىنى ئاشـكارىالش،          
 جىددىي ۋە ئهستایىدىل —خاتالىق سادىر بولغان شارائىتنى تهھلىل قىلىش 

ــر سىیاســ  ــسى بى ــي  ”. “...ىي پارتىیىنىــڭ بهلگى ــارلىق ئىنقىالبى ــۇرۇنقى ب ب
بهكمۇ قالتىس چاغالپ  ئۆزلىرىنىپارتىیىلهر شۇنىڭ ئۈچۈن یوقالغانكى، ئۇالر      

كۈچلىرىنىـڭ مهنبهسـىنىڭ نهدىلىكىنـى بىلمىـگهن،        ئۆزلىرىنىڭكهتكهن،  
ئهمما بىـز یوقالمـایمىز، چـۈنكى بىـز         . ئاجىزلىقلىرىنى سۆزلهشتىن قورققان  

زىمىزنىــــڭ ئــــاجىزلىقلىرىنى سۆزلهشــــتىن قورقمــــایمىز، بهلكــــى ئــــۇ  ئۆ
  .“ئاجىزلىقلىرىمىزنى یېڭىشنى ئۈگىنىۋاالالیمىز

نىڭ سۆزى بولسىمۇ، خاتالىقىنى تونۇش،     “قىزىلباش لېنىن ”گهرچه بۇ   
ــا     ــدىكى ئالالھنىــڭ بۇیرىقىغ ــۇر بولماســلىق ھهققى ــۇش، تهكهبب ھهقنــى تون

 دەۋالغــــان تۇرۇقلۇقمــــۇ بىــــر ئىتــــائهت قىلمىغــــان، ئــــۆزىنى مۇســــۇلمان
ــتىن   “قىزىلبــاش” چىلىــك كىچىــك پېىــل بواللمىغانالرغــا ســهلبىي جهھهت

بىـــــر . ئهمهس، ئىجـــــابىي ئـــــۆرنهك قىلىـــــش مهخـــــسىدىدە كهلتـــــۈردۇق
نىڭ مۇسۇلمانالرغا ئىجابىي ئۈلگه بولۇپ قېلىـشى ئهمهلىیهتـته    “قىزىلباش”
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  .ئهیپتۇر) چۈشهنگهن قهۋم ئۈچۈن(
قاپىیىسى كهلگهنـدە  ”رىسىدا گهپ كېتىۋاتقاندا،   توغرا ۋە لىلاللىق توغ   

دېگهندەك، شۇ باپتا بىر تارىخىي مىـسالنى كهلتـۈرۈش بىـلهن      “ ئاتاڭنى ئایىما 
ئافرىقــا ئــۇرۇش مهیدانىــدا ئىتــالىیه، : ئــۆز ئهمهلىیىتىمىــزگه سېلىــشتۇرىمىز

گېرمـانىیه قوشـۇنلىرىنى یهڭـگهن ئهنگىلىیىنىـڭ غالىـپ گېنېرالـى ۋاۋىــل       
دەپ ئاتالغـان مارشـالى روممېـل       “ ئافرىقا تۈلكىسى ”نىیىنىڭ  كېیىن گېرما 

روممېلنى  سۆزلهپتهرىپىدىن تارمار قىلىنغاندا چېرچىل تۆۋەن پاالتادا نۇتۇق    
بىز ئىنتایىن جاسارەتلىك ۋە ئۇرۇش قىلىشقا ماھىر بىر ”: شۇنداق ماختىغان

ىلىقالرنى ئهگهر بىز ئۇرۇش كهلتۈرۈپ چىقارغان بۇزغۇنچ. رەقىپكه دۇچ كهلدۇق
بــۇ نهقىلــدىن غهرەز شــۇكى، . “ھېــساپقا ئالمىــساق، ئــۇ بىــر ئۇلــۇغ گېنېــرال 

چېرچىل گهرچه دۈشمىنى توغرىسىدا گهپ قىلىۋاتقـان بولـسىمۇ، ئۇلـۇغ بىـر        
سىیاسىیون بولۇشقا مۇناسىپ ھالـدا ئۇنىـڭ ئىقتىـدارىنى كهڭ قورسـاقلىق            

وغرىسىدا ئهمهس،  بىزنىڭ داھىالر بولسا دۈشمىنى ت    . بىلهن ئېتىراپ قىلغان  
ــراپ     ــارالرنى ئېتى ــدارى ب ــدىكى ئىقتى ــانالر ئىچى ــۆزىگه ئهگىــشىپ كېتىۋاتق ئ

لىـق ئورنىغـا تهھـدىت بولـۇپ قېلىـشىدىن      “داھى”قىلمىغاندىن تاشقىرى،   
ساقلىنىش ئۈچۈن، باشالمچىلىق بىـلهن ئۇنىـڭ یېغىرىنـى تـاتىالپ خهقـقه           

ئىككـى  ”لسىمۇ ئۇنى تاپالمىسا بۆھتان توقۇپ بو“ یېغىر”كۆرسىتىدۇ، ھهتتا   
ئۇنىـڭ كىـشىلهرگه باھــا بېـرىش ئــۆلچىمى    . قىلىۋېتىـشكه تىرىــشىدۇ “ پـۇل 

كىــشىلهرنىڭ ئــۆزىگه بولغــان قــۇلچىلىقى یــاكى تهنقىــدىي قارىــشى بولــۇپ، 
  .قۇلچىلىق قىلغانالر یاخشى، بولمىسا یامان باھالىنىدۇ

بۇنىڭ سهۋەپلىرىنى تهھلىل قىلغاندا ئهسـلى چىقىـش نۇقتىـسىنىڭ      
ــوغر ــا ئارىالشــمىغان ســاپ       ت ــسلىق، ســاپ نىــیهت، رىی ا ئهمهســلىكى، خالى

بىزنىڭ داھىلىرىمىـز ئىـشنىڭ     . مۇددىئادىن تۇغۇلمىغانلىقى ئاڭلىشىلىدۇ  
ــتىش    (بېــشىدىال  ــر ئىــش تهۋرى ــدىنشــهرقىي تۈركىــستان ئۈچــۈن بى  كۆڭلى

شـهرقىي تۈركىـستاننىڭ تهختىـدە     ئـۆزلىرىنى ) كهچكهن مىنـۇتتىن باشـالپال   
شۇڭا ئۇالرغا ھهرقانـداق شـهكىلدىكى تهنقىـدىي        .  ھىس قىلىدۇ  ئولتۇرغاندەك

پىكىرلهر ئاشۇ دەخلىسىز نوپۇزغـا قىلىنىۋاتقـان ھاقـارەتتهك تۇیۇلـۇپ ئېغىـر            
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دەل شــۇنداق بولغــانلىقى ئۈچــۈن ئــۇالر ئــۆزىگه . كېلىـدۇ، قوبــۇل قىاللمایــدۇ 
دەپ تۇرغـــانالرنى یـــېقىن كۆرىـــدۇ، ئىـــشهنچلىك، نىیىتـــى ســـاپ  “ خـــوش”

ھهتتـا مۇنـاپىقلىقى، خىتـاي جاسۇسـى ئىكهنلىكـى توغرىـسىدا            (یدۇ  ھېساپال
 چۆچهكلهرنىـڭ ھهقىقهتـكه   - مىشالرنىڭ بولىشىغا ۋە بـۇ سـۆز      -نۇرغۇن مىش 

یېقىنلىقىنــى ئىــسپاتالیدىغان نۇرغــۇن ئاالمهتلهرنىــڭ ئوتتۇرىــدا بولىــشىغا   
  .؛ پىكىر بهرگهنلهرنى ئاسى ھېساپالیدۇ)قارىمایدۇ

تلهرنىڭ داھىلىـرى ئىـشنىڭ بېـشىدىال ئـۆزىنى      باشقا دۆلهت ۋە مىلله   
سـانىۋېلىپ، شـۇ بــویىچه ئۆزىنىـڭ جېنىنـى سـاقالش، ئــۆز      “ دۆلهت ئاتىـسى ”

ــۇزى  ــۇزى “دۆلهت ئاتىــسى”(نوپ ــداق  )لىــق نوپ ، شهخــسىیىتى ئۈچــۈن ھهرقان
ئۇالر جهڭنىڭ ئالدىنقى . نومۇسسىزلىقنى قىلىش پوزىتسىیىسىدە بولمىغان

دا بولغان، تۈرمىلهردە یاتقان، قانچه ـ قانچه ئۆلـۈم   سهپلىرىدە، جهڭچىلهر ئارىسى
ــۇالرنى   ــارىخ ئ ــدا ) مهلــۇم مهنىــدە(خهۋپىــگه دۇچ كهلــگهن، ت ئىختىیارســىز ھال

جهنـــۇبىي ئامېرىكـــا : مهســـىلهن. دۆلهتنىـــڭ تهخـــتىگه چىقىرىـــپ قویغـــان
مۇسـتهقىللىق ھهركىتىنىــڭ داھىــسى ســىمون بولىــۋار ئهســلىدە داھىنىــڭ  

. ى ئۆلگهندىن كېیىن قوماندانلىقنى زىممىسىگه ئالغانئادیۇتانتى ئىدى، داھ
گهرچه ئۇ جهنۇبىي ئامېرىكىدىكى نۇرغۇن دۆلهتنى مۇستهقىل قىلغان بۈیـۈك   
داھى بولـسىمۇ، لـېكىن تېخىمـۇ بۈیـۈك غـایىلهرنى ئىـشقا ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن               
ــدا سهپداشـــلىرى      ــق مهركهزلهشتۈرۈشـــنى تهلهپ قىلغانـ ــۇقنى ۋاقتلىـ ھوقـ

شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئىستىپا بېرىپ كېتىپ قالغـان  . ىنغانتهرىپىدىن رەت قىل  
ــاخىرقى   تولىمــۇ ئېچىنىــشلىق  ئــۆمرىنىۋە ئىگىــسىز، ھهمراھــسىز ھالــدا ئ

. قىلمىغـان  كـۆرەش ئۆزىنى داھىلىق ئورۇنغا قویىۋېلىپ، ئاندىن     . ئۆتكۈزگهن
  .كېیىنمۇ مهڭگۈلۈك داھىلىق تاماسىدا بولمىغان

پكى چاغـدا چـېن دۇشـىیۇ بـاش         خىتاي كومپارتىیىسى قۇرۇلغان دەسله   
ماۋزېـدوڭ ئـۇ چاغـدا پهقهت خـۇنهن ئۆلكىـسىنىڭ ۋەكىلـى        . سېكرىتار بولغان 

ــدى ــا   . ئىـ ــا قهدەر ئارىلىقتـ ــا ئالغانغـ ــۇقنى قولىغـ ــىي ھوقـ ــدوڭ ئاساسـ ماۋزېـ
چیۇچیۇبهي، لى لىسهن، ۋاڭ مىڭ، جاڭ گۇتاۋ قاتارلىقالر پاتىیىنىـڭ بېـشىدا       

 بهزىلىــرى خاتالىــشىپ پارتىیىــدىن بولغــان، بهزىلىــرى تــۆۋەن چۈشــۈرۈلگهن،
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  .قوغالپ چىقىرىلغان
سابىق یۇگسىالۋىیىنىڭ باشقانى تىتومـۇ پارتىیىنىـڭ ئـاددىي ئهزاسـى        

ئـون یىلـالپ ئهنه شـۇنداق ئــاددىي    . سـۈپىتىدە ئىنقىالپقـا ئىـشتراك ئهتــكهن   
  .جهڭچى بولۇشنى باشتىن كهچۈرۈپ، كېیىن باشلىق بولغان

ــرى بىرى   ــڭ ھېچبى ــمهك، بۇالرنى ــالپال   دې ــدىن باش ــى كۈنى ــۆر”نچ دە “ت
بولغىنى یوق، تېخىمۇ موھىمى تۆردە بولۇش شېرىن چۈشىنى چۈشىگىنىمۇ         

دە بولغانالردىن ئاخىرىدا تهخـتكه چىققـانالرمۇ   “تۆر”شۇنداقال دەسلهپته   . یوق
دۆلهتنىـڭ تهخـتىگه كىمنـى چىقىـرىش تارىخنىـڭ تهبىئىـي            . ئاساسهن یـوق  

پ، ئالالھ كىمگه نېسىپ قىلسا شۇ چىقىدۇ، تهرەققىیاتىدىكى بىر نهتىجه بولۇ
  .دېگهن گهپ

لىق تاماسىدا بولۇش “داھى”ئومۇمهن، ساالھىیهت، قابىلىیهتكه باقماي    
ــایىن  تېخىمــــۇ مــــوھىمى . نوقــــۇل شۆھرەتپهرەســــتلىكتىن بولىــــشى ناتــ

مهن بىلگهننى بىلـگهن    ’: ھهدىسته شۇنداق دېیلگهن  ”. بىلمهسلىكتىندۇر
‘ داھى’خۇددى شۇنداق، بۇ . ‘یىغالیتىڭالر كۆپر، بولساڭالر، ئاز كۈلهتتىڭال  

لىق داۋالىرى بىلمهسلىك زېمىنىدا بارلىققا كهلگهن پایدىسىز ‘داھى’الرنىڭ 
دە ‘تـۆر ’بىلمىگهنلىكى ئۈچۈنال بۇ ئىشنى شۇنداق ئاسـان، پهقهت         . ئۆسمىدۇر

ئولتۇرۇپ بهرسىال بولىدىغان یاكى سهھنىدە رەسـىمگه چۈشـسىال بولىـدىغان           
ــش ھ ــگهن      ئى ــى دۇچ كهلمى ــېچ داھ ــدىكى ھ ــا تارىخى ــڭ دۇنی ــساپالپ، ئۇنى ې

ئاالھىـــدىلىككه ئىـــگه، قىیىنلىـــق دەرىجىـــسىمۇ ھېچقانـــداق ئوخشىـــشى  
ــشان ئىكهنلىكىنـــى ھىـــس        ــكۈل بىـــر نىـ ــان دەرىجىـــدىكى مۈشـ بولمىغـ

ــۇنداق   ــلىقتىنال ئهنه ش ــیىش ’قىاللماس ــۆپ ھىجى ــدۇر ‘ ك ــپ چىققان . كېلى
كىمنىڭ .  ىرىگه ئۆتۈنۈش كېلىپ چىقاتتى ب-بولمىسا بۇنى تاالشماستىن بىر

ــاۋاله   كۆپچىلىـــكقولىـــدىن كېلىـــدىغانراق بولـــسا  نامىـــدىن شـــۇنىڭغا ھـ
الر بولـسا خـۇددى تـۇل خوتـۇن ئانىـسىدىن           “داھـى ”بىزنىـڭ   ①“... قىلىناتتى

دەپ پىیىـدىال  “ خهق تىقىۋالىـدۇ  ”قالغان یاغاچتاۋاق بىلهن كونـا چـۆچهكنى        

                                            
  .ئىككىنچى نهشرىنىڭ ئارگىنالىدىن ـــــ ئا» نىڭ ئاچقۇچىجهننهت«①
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ال كویىـدا بولـۇش، ئهندىـشه، ساراسـىمه،         لىـق ئـورۇننىڭ   “داھـى ”یۈرگىنىدەك،  
ئۇقۇملىرى ۋە بۇ “  ۋەتهن”،  “دۈشمهن”گۇمان تۈپهیلى نېرۋىسى ئاجىزلىشىپ، 

ــسىز غهم،    ــۇ تۇترۇقــ ــۈرۈپ، ئهنه شــ ــشاننى یۈتتــ ــىي نىــ ھهقتىكــــى سىیاســ
نى قوغداش كویىدا بهنت بولـۇپ قالىـدىغان   “ئاسماندىكى غازنىڭ شورپىسى ”

  .ئىشالر كۆرۈلۈپ تۇرىدۇ
قىــدە تىكلىــیهلىگهن، ۋەتهن، مىلــلهت ئۈچــۈن خــالس نىیهتــته  ســاپ ئه

خىزمهت قىلىدىغان داھى، ئۆزىنىڭ پهزىلىتىگه ناھـایىتى دىقـقهت قىلىـشى       
یوقـارقى ئـاچچىق كىنـایىلهر ۋە تـارىخىي مىـسالالردىن بىـر ئهقلىـي              . كېرەك

نـى تېپىـۋاالر   “ئىنجۇ”ئىچىدىن كېرەكلىك  “ سهدەپلهر”یهكۈن چىقىرىپ، بۇ    
  .ىنىمهندەپ ئىش

یوقۇرىـدا  (بولغـان ئىـشالردىن بىـرى        زۆرۈرئۇیۇشتۇرۇش ۋە تهشكىللهش    
تىلغا ئېلىنغان مالىیه ۋە بىلىم ئهھلى مهسىلىسىدىن كېیىن یـاكى بىـرال          

چهتئهلــدىكى ئۇیغــۇرالرنى تهشــكىللهش ۋە  ) ۋاقتتــا قىلىــشقا تــېگىش ئىــش 
 مۇئـامىله   بۇ ھازىرقىدەك شهكلهن ۋە كوممۇنانىڭ ھاشاسـىغا      . ئۇیۇشتۇرۇشتۇر

ــۇقتىلىرى ۋە     ــت ن ــتۇرۇش ئهمهس، كونكرې ــدىغان ئۇیۇش ــدەك قىلىنى قىلغان
. تهلهپلىرى ئالدىنقى ماقالىمىزدا پروگرام تهرىقىـسىدە كۆرسـىتىلگهن ئىـدى         

چهتئهللهردىكى ئۇیغۇرالردا مىللىي تۇیغۇ، بۇرچ تۇیغۇسى، مىللىي تهقـدىرگه         
 تۇیغۇسـى، مهنهۋىـي   بۆلۈش ۋە قایغۇرۇش تۇیغۇسى، ئىنسانىي ھوقـۇق      كۆڭۈل

بىز ئادەتته . ئۈستۈنلۈك تۇیغۇسى، رىقابهت ئېڭى ئویغۇتۇشنى مهزمۇن قىلىدۇ
، ئهمما كونكرېـت  كۆرەلمهیمىزمهڭگۈلۈك ئىستىقبال مهسىلىسىدە یىراقنى     

خىــزمهتته چــوڭ گهپــلهرگه ئېــسىلىۋېلىپ یېقىننــى، بۇرنىمىزنىــڭ تــۈۋىنى  
بۇرنىمىزنىـڭ تۈۋىـدىكى    ― یوقۇرىـدا دېـیىلگهن ئۇیۇشـتۇرۇش    . كۆرەلمهیمىز

ــر قهدەر نوپۇســىمىز : مهســىلهن. خىــزمهتلهردۇر ــلهردە  كــۆپراقبى بولغــان ئهل
ــلهن تېگىــــشلىك ھهق  ــانۇنىي یــــولالر بىــ ــا -قــ  ھوقــــۇقلىرىمىزنى قولغــ

بۇ یېقىندىكىسىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالماي تۇرۇپ، ! كهلتۈرىشىمىز كېرەك
ان قهغهز پارچىسى بىـلهن  ۋەتهن ئازادلىقىدىن الپ ئېتىش كىچىك بالىنى یوغ    

ــر      ــدەك بى ــداپ ئېلىۋالغان ــۇلنى ئال ــي پ ــدىكى ھهقىقى ــڭ قولى ــولالپ، ئۇنى گ
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ئىش ھهمىشه كىچىكـتىن چوڭىیىـدۇ،      . مهنزىرىنى كۆز ئالدىمىزغا كهلتۈرىدۇ   
  ...ئائىلىدىن جهمىیهتكه یۈزلىنىدۇ

ــڭ     ــاالھىیهت ۋە قابىلىیهتنى ــولمىغىنى، س ــایىنى ب ــشنىڭ ت ــا، ئى ئهمم
ئهگهر ھهربىـر   ”: نى بىلهن، بهزىلهردە گهپ بهك یوغـان ئىـكهن        تایىنى بولمىغى 

شــهرقىي تۈركىــستانلىق مهنچىلىــك ئىــش قىلــسا بــۇ كهمگىــچه ۋەتهن ئــازاد  
خىتاي كونسۇلخانىسىنىڭ بىرەر   “ ئىشى”ئۇالرنىڭ ماختىنىۋاتقان   ! “بوالتتى

چــاكىرى بىــلهن ئــۇالرنىڭكىگه چاغــانالپ یــاكى ئۇالرنىــڭ دۆلهت بــایرىمىنى  
بۇنــداق . ىلى بارغانــدا كهمپــۇت یىــگهچ قىلىنغــان ســۆھبهت ئىــكهن قــۇتلىغ

سۆھبهتلهر، دىپلومـاتىیه ئـارقىلىق ۋەتهن ئـازاد قىلىـشنىڭ جۈملىـسىدىكى            
ــزمهتلهرمىش  ــي خى ــل    ! ئهمهلى ــر خى ــڭ بى ــدىكى تېنچلىقچىلىقنى ــۇ خىل ب

مۇناپىقلىق تهرغىباتىدىن باشقا نهرسه ئهمهسـلىكى، دۈشـمهننى ھـېچ زامـان             
ــىرلهندۈر” ــدىغانلىقىتهسـ ــىر   “ ...گىلى بولمایـ ــرى نهشـ ــسىدا ئىلگىـ توغرىـ

تېنچلىقچىالرنىــڭ . قىلىنغــان كىتــاپالردا كونكرېــت توختىلىنغــان ئىــدى  
ــۇلى     ــرى تېنچلىــق ئۇس ــزدىن بى ــان داھىمى ــرى، ئهڭ یوغ ــدىن بى ۋەكىللىرى

ۋەتهندىن ”: ھهققىدىكى كۆز قارىشىمىزنىڭ ئۆزىگه رەپ كهلمىگىنىگه قارىتا       
. دېگهنىدى“  ... نیانىڭ ئىشلىرىنى تازا چۈشىنىپ كهتمهیدۇیېڭى چىققانالر دۇ

بىز بۇنداق غىتمهكلهرگه شۇنى دەیمىزكى، چهتئهلدە تۇغۇلغان یاكى چهتئهلدە 
ــۈزى —چــوڭ بولغــان شــۇئارۋازالر خىتاینىــڭ ئهھــۋالىنى    پىسخىكىــسىنى، ی

ئـاچ ـ یالىڭـاچ    !  تازا چۈشىنىپ كهتمهیدۇ—... قېلىنلىقىنى، ئاچكۆزلىكىنى،
لقنىڭ ئاھۇ ـ زارىنى تازا چۈشىنىپ كهتمهیدۇ؛ تایاقنى بىۋاسـىته ئـۆزى یهپ    خه

ۋەتهننى كۆرمىگهن یاكى ! باقمىغاچقا تایاق ئازابىنى تازا چۈشىنىپ كهتمهیدۇ     
! خاتىرىسىدىن كۆتۈرىۋەتكهچكه ۋەتهن مۇھهببىتىنى تازا چۈشىنىپ كهتمهیدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ !  یدۇپىچاقنىڭ سۆڭهككه یهتكهنلىكىنى تازا چۈشىنىپ كهتمه
ــمهن       ــسىلداپ، دۈش ــشۈپ، مى ــلهن لۆم ــۇل بى ــۇنالرچه ئۇس ــۇنداق خوت ئهنه ش
تهسىرلهنگهندە یاكى ئامېرىكىنىڭ ئىچى ئاغرىپ كهتكهندە ئىشىمىز پۈتىـدۇ   

ئهمما ئۇ چاغقىچه سهكراتقا چۈشكهن خهلقنىڭ ھالى نېمه      ! دەپ ئولتۇرىشىدۇ 
ېتىــدۇ؟ تــازا چۈشــىنىپ بولىــدۇ؟ دۈشــمهننىڭ ســانى، كــۈچى قایــسى ھالغــا ی
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بىز ئهمدى بۇ ئاغزىدا شه ئېلىپ، كۆتىدە سېپىل سوقىدىغانالرغا        !! كهتمهیدۇ
  :تۈرك مىللهتچىلىرىنىڭ بىر شېىرىنى ئهسلىتىپ ئۆتىمىز

  
“Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır,① 

  Toprak eğer uğurunda ölen varsa vatandır!②”  
  

ۋەتهن خهلقىنـى ھېچنـېمه      ئـۆزلىرىچه ۋارىالر  ئا“ چۈشىنىپ كهتكهن ”بۇ  
“ رەھبىــرى”ئۇالرنىــڭ  ئــۆزلىرىنىبىلمهیــدىغان، مهدەنىیهتــسىز ھېــساپالپ، 

بىـز ئۇالرغـا شـۇنداق    . بولۇشسا كېرەك  كۆرسهتمهكچىبولۇشقا ساالھىیهتلىك   
قوغۇننىـڭ سـهرخىلى قوغۇنلۇقتـا،      : ئاددىي مىسالالر بىـلهن جـاۋاپ بېرىمىـز       

قا یارایدىغىنى بۇغدایلىقتا یېتىلىدۇ؛ بۇغدایلىققا ئۈنـۈپ   بۇغداینىڭ ئۇرۇقلۇق 
قالغان بىرەر تال پىلهكـتىن سـهرخىل قوغـۇن، قوناقلىقنىـڭ قىرىغـا ئۈنـۈپ           

خهلق بار یهردە سهنئهت، . قالغان بۇغدایدىن سورتلۇق ئۇرۇق ئالغىلى بولمایدۇ
ڭ خهلق بار یهردە شۇ خهلقـقه خـاس مهدەنىـیهت، خهلـق بـار یهردە شـۇ خهلقنىـ             

ئۆزىگه خاس قهھرىمانلىق تارىخى یارىلىدۇ؛ خهلق بار یهردە شـۇ خهلقـقه خـاس       
  .یېتىلىدىغانلىقى ئاددىي ئۇقۇمدۇر...  تاالنت

 یىلىـدا   -1979،  زۆرۈركـى بۇ داھىالرغا یهنه شۇنىمۇ ئهسـلىتىپ قویـۇش         
 یىلىدا غۇلجىدىن -1997 مۈلۈكلىرىنى ئهرزان سېتىپ قاچقان خىتایالر، -ئۆي

توسۇۋېلىـشقا ئامالـسىز قېلىـپ،       ھۆكـۈمىتى ایالر، ھهتتا خىتـاي     قاچقان خىت 
دەپ بهلگىلىـــمه “ قاچقانالرغـــا ئـــۈچ یىللىـــق قامـــاق جازاســـى بېرىلىـــدۇ ”

 ھهر ھالدا —لىرى  “ قاچ-خىتاي قاچ”چىقىرىشقا مهخبۇر بولغان ئهھۋالدىكى 
دىن قورقـۇپ   “ھهیۋەتلىك قۇرۇلتاي ”گېرمانىیىدە یاكى تۈركىیىدە ئېچىلغان     

 مهجلىـسۋازالر   —داھىـالر   “ چۈشـهنگهن ”ىپ قاچقانالر ئهمهسىدى، بـۇنى      كېت
                                            

 تــۈركىیه بایرىقىنىــڭ قىزىللىقىغــا ئىــشارە، ئــۇنى شــېھىتلهرنىڭ قېنىــدىن دېــگهن         ①
  .مهزمۇندا ـــــ ئا

ــایراق قىلغــان  ”② ــایراقالرنى ب ــان    —ب ــۇپراق ئهگهر ئۇنىــڭ ئۈچــۈن ج ــدۇر، ت  ئۈســتىدىكى قان
  . ئا—“ ! ۋەتهندۇر—بېرىدىغانالر بولسا 
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  !ئىنكار قىاللمىسا كېرەك
دە “ خىزمهتلهرنى كۆزدىن كهچۈرگهن” یىلى شهرقىي تۈركىستاندا -1998

ــشلهپچىقىرىش     ــن ئىـ ــاڭ زېمىـ ــېكرىتارى جـ ــاش سـ ــاي بـ ــۇش -خىتـ  قۇرۇلـ
ــگهن    ــۇنداق دېــ ــدا شــ ــان یىغىنىــ ــا ئاچقــ ــسىملىرىنىڭ كادىرلىرىغــ : قىــ

كوممۇنىستالر ھاكىمىیهتنى ئالغانغـا یېـرىم ئهسـىر بولـۇپ قالـدى، مۇشـۇ              ”
مىللىـي بۆلگـۈنچىلهر ئـاق قىلـدى، مىللىـي بۆلگـۈنچىلهر كـۆك        ’كـۈنگىچه  
دەپ قاقــشاپ ئولتــۇرۇش ئهیــپ ئهمهســمۇ؟ كىــم ســېنىڭ قولــۇڭنى  ‘ قىلــدى

بىــرى مىدىرلىــسا بىــرىگه ! تۇتىۋالــدى؟ ئۇالرنىــڭ نهســلىنى قۇرۇتــۇپ تاشــال 
ئۇالرنىــڭ !  تــوال مۇناســىۋىتىال بولــسا ئــوننى، یــۈزنى یــوق قىــل - ئــازقوشــۇپ

 كۆرۈپیهنه ئۇالر مهۋجۇت بوالالمدىكىن ! قىمىرلىشىغا مۇتلهق ئىمكان قویما
بــۇ جهھهتــته قىلچىمــۇ بىخهســتهلىك قىلىــشقا، یۇمــشاق قوللــۇق  ! باقــایلى

ق یۇمشاق قوللۇق قىلىنىـدىكهن، یۇمـشا     ! قىلىشقا قهتئىي یول قویۇلمایدۇ   
قوللــۇق قىلغــۇچىالرنى قــاتتىق سۈرۈشــتۈرۈش كېــرەك، ســهۋەبىنى تېپىــپ  

ــرەك ــۇچالر بېــشىنىڭ تىلنىــڭ    . (“!...چىقىــش كې ــۇ یىرتق ــدىن باشــقا ب بۇن
یوقۇلىشىدىن مىللهتنى یوقۇتىـدىغانلىقىغا قىلغـان ئىـشارىتىنىمۇ ئهسـكه         

ئهقىللىـق  ”بۇ دەھشهتلىك مهخسهتنى، بۇ یاۋۇز نىیهتنـى بىزنىـڭ      ) سالىمىز
ئاڭلىتاالیمىز، “ نهسىھهت”ئۇقامدىغاندۇ؟ مۇشۇ یىرتقۇچالرغا  “ نچلىقچىالرتې
دەپ ئویالمدىغانــدۇ؟ یــاكى بىــز “ ئىــچ ئاغرىتىــشىنى قولغــا كهلتــۈرەلهیمىز”
ــۈرگهنگه ئانــاڭنى بهر  ” ــى ئۆلت ــا ســول    ”، “داداڭن ــوڭ تهســتىگىڭگه ئۇرغانغ ئ

ىـشىمىز  دېـگهن پىرىنـسىپقا قهتئىـي ئهمهل قىل       “ تهستىكىڭنىمۇ تۇتۇپ بهر  
  !كېرەكمىكهن؟

 —ئىــــنقىالپ . ئــــاخىرقى گهپ قومانــــدانلىق ئــــورنى مهسىلىــــسى
نىڭ بىخهتهرلىكى ئۈچۈن قهیهر یاخشى؟ دېگهننى ئاساس قىلىپ قانات “داھى”

شۇنداقال قوماندانلىق شىتاپ دۈشمهننىڭ ئوقى یهتمىـسۇننى       . یایدۇرۇلمایدۇ
 ئهكـــسىچه، .ئاســاس قىلىـــپ ئىنتـــایىن یىــراق بىـــر یهرگه بېكىتىلمهیـــدۇ  

ئىنقىالپنىڭ ئىـستىقبالى ئۈچـۈن قانـداق بولغانـدا ئهڭ پایـدىلىق بولىـدۇ؟              
  !دېگهن ئاساستا بهلگىلىنىدۇ ۋە بهلگىلىنىشى كېرەك
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یوگــسالۋىیه كومپارتىیىـــسىنىڭ مهركىزىــي كـــومىتېتى دەســـلهپكى   
بـۇ ئۇالرنىـڭ ھهركىتـى ئۈچـۈن زور     . چاغالردا ئىزچىل تـۈردە چهتئهلـدە بولغـان    

كېـیىن تىتـو بـۇ ۋەزىیهتنـى ئوڭـشاش ئۈچـۈن          . ىقالرنى كهلتـۈرگهن  قوالیسىزل
ــان ۋە      ــا قویغ ــنى ئوتتۇرىغ ــگه كۆچۈرۈش ــومىتېتنى دۆلهت ئىچى ــي ك مهركىزى

  .كۆچۈرگهن ئىدى
نىڭ ھاجىتى یوق، چۈنكى “مهملىكهت ئىچىگه كۆچۈرۈش”بىزگه ھازىر 

مهملىـــكهت ئىچىـــدىكى ھهركهتـــلهر قانـــداقتۇر چهتئهلـــدىكى قومانـــداننىڭ 
بـۇ  . ارىتىسىز یىلالردىن بېرى داۋام قىلىپ كېلىۋاتىدۇ ھهم داۋام قىلىدۇ       ئىش

یهردە توختالمــاقچى بــولغىنىمىز، چهتئهللهردىكــى ھهركهتلهرنىــڭ مهركىــزى  
“ مىللىـي مهركهز  ”ھازىر بـۇ ئورگـان      . قهیهردە بولىشى كېرەك، دېگهن مهسىله    

مۇ دەیلى، “ ركهزمىللىي مه”ئاتالمىسى بىلهن قېلىپلىشىۋاتىدۇ، خهیر مهیلى، 
ئۇنىڭ ئورنى مهسىلىـسىدە ئهركىـن ئـالىپتېكىن ئهپهنـدىنىڭ قاراشـلىرىنى         

ــا ئاســـىیا، بولۇپمـــۇ قازاقىـــستان  . تـــوغرا دېیىـــشكه بولىـــدۇ مىللىـــي ”ئورتـ
ئهگهر خهلقئارا تهسىر ۋە باشقا . نىڭ ئورنى بولۇشقا ئهڭ مۇۋاپىق جایدۇر“مهركهز

ئهممــا . ولــسا یهنه بىــر ئــاز مۇۋاپىــق شــهرتلهرنى نهزەردە تۇتقانــدا ئامېرىكىــدا ب
بــۇ . تــۈركىیه بــۇ جهھهتــته نــامزاتلىققىمۇ ئویلىشىــشقا بولمایــدىغان جایــدۇر 

جهھهتتىال ئهمهس، ھهرقانداق بىر تـۈردىكى داۋا ھهركىتىمىـز تـۈركىیهدە ئهڭ            
 ھهتتـــا یاۋروپـــادىكى ئۇیغـــۇرالر یاشـــاۋاتقان دۆلهتلهرمـــۇ ①.ئىستىقبالــسىزدۇر 

“ كوزىر”یهنى، ئۇالر ھېچ بولمىغاندىمۇ بىزنى . تىدۇشۇنىڭغا ئوخشىشىپ كې  
بـۇنى چوڭقـۇر   . قىلىپ سېتىپ یىیىشكه مۇھتاج دۆلهت بولماسلىقى كېرەك  

ئهرزان “ تهننهرقـى ”ئاسـان، ۋەتهنپهرۋەرلىكنىـڭ     “ داۋا”تونۇپ یهتمهي، ئـۇ یهردە      
خـۇددى  . توختایدىغان تهرىپىگىال قارىۋالساق تۇیـۇق یولغـا كىرىـپ قـالىمىز           

“ یورۇقتىراق ئىـزدەي  ”رىدىن ئهپهندى ئۆیدە ئۈزۈكىنى یۈتتۈرۈپ قویۇپ،       نهسى
                                            

 ئــاي ئهتراپىــدا تاشــكهنتته یېزىلغــان بولــۇپ، كىتــاپ نهشــىر       - 2 یىلــى - 1999بــۇ ماقــاله   ①
ــشىمىزنىڭ     ــۈركىیه ھهققىــدىكى قارى ــشلهر ت ــا یهنه نۇرغــۇن ئۆزگىرى ــنغىچه بولغــان ئارىلىقت  قىلى

ــوغرىلىقىنى ــسپاتلىدى ت ــازراق      . ئى ــۇپ ئ ــۇقتىالر نهزەردە تۇتۇل ــۇ ن ــدا ب ــرلهش جهریانى ــا تهھرى قایت
  .ئا― هرتىلگهن بولسىمۇ، ئهسلى ھالىتى ئاساسهن ساقالپ قېلىندى ئۆزگ
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  .دەپ كوچىغا چىقىپ ئىزدىگهندەك بىمهنه ئىش بولىدۇ
 تۈركىیىــدە داۋانىــڭ ئىــستىقبالى یــوق، دېیىــشىمىزنىڭ ســهۋەپلىرى  
ــاپىق تهبىــئهت،       ــك، مۇن ــار پىكىرلى ــسىپ، ت ــته مۇتىئهس ــۇكى، مهملىكهت ش

ــدەك،   بىــدئهتچى مــوللىالر ھــازىرقى  ــول بهرمىگهن  ئىلغــار یــاش موللىالرغــا ی
یــولنى توســىۋالغاندەك، “ ۋېتنامنىــڭ تــاغ یولىــدا بۇزۇلــۇپ قالغــان ماشــىنا ”

تۈركىیهدىمــۇ ئۆزىنىـــڭ ۋەزىپىــسى، ئهســـلى قۇرۇلۇشــىدىكى مهخـــسهتنىڭ    
ــورۇن      ــدىغان ئـ ــېمه قىلىـ ــكهن، نـ ــۈپ كهتـ ــسىدىن كۆتۈرۈلـ ــى ئېـ نېمىلىكـ

كىللىك قىلىدىغانلىقىمۇ مۈجمهل ئىكهنلىكىنىمۇ بىلمهیدىغان، كىمگه ۋە
ھالغا كهلـگهن، مائـاش ئالىـدىغان، جـان سـاقالش ئـورنى تهرىقىـسىدە قاتنـاپ          
تۇرۇشـنىال بىلىـدىغان شهخـسلهرنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان ئاتـالمىش شــهرقىي        
تۈركىستان تهشكىالتلىرى ئۇ یهردە داۋانىڭ تهرەققىي قىلىشىغا پۇتلىكاشاڭ        

بـۇ قورچـاق ئـورۇنالر       ھۆكۈمىتىمـۇ تـۈركىیه   . بولىدۇكى، ھېچ مهنپهئهتى یـوق    
ئارقىلىق ئىنقىالبىمىزنى ئویۇنچۇق ھالىغا كهلتۈرىۋالغىنى ئۈچۈن، ئۇالرسىز 

ئـۇالر بىـلهن بولـسا ھـېچ ئىـش         . بىرەر ئىـشنىڭ بولىـشىغىمۇ یـول قویمایـدۇ        
دېگهنــدەك ھالغــا “ كالىنىــڭ پىــشمایدىغان یېــرى”ئــۇالر خــۇددى . ئاقمایــدۇ

  .رنى تۈزىتىشنىڭمۇ ئىمكانى یوقكهلگهن بولۇپ، ئۇال
 یىلـــى فىۋرالـــدا ئهنـــقهرە ۋە -1997: بۇنىڭغـــا كىچىككىـــنه ئاساســـالر

ــۋىقات ۋارىقىنـــى    ــر بهتلىـــك تهشـ ــدا بىـ ــایىش جهریانىـ ــستانبۇلدىكى نامـ ئىـ
بۇنى ۋەقف ئورۇنالشتۇرمىغان   . ئوقۇغۇچىالر یېزىپ، باستۇرۇپ تارقاتقان ئىدى    

، بۇنى كىملهرنىڭ “ققىتى قوزغالغاندى ھۆكۈمهتنىڭ”ئىش بولغاچقا دەرھال  
ئىككىنچىـسى، ئهینـى شـۇ كـۈنلهردە     . بېسىپ تارقاتقانلىقى سۈرۈشتۈرۈلگهن 

ــۈرك مىللهتچىلىرىنىــڭ    ــویىچه ت ــۈرك ”كىــشىلىك ھوقــۇق مهسىلىــسى ب ت
ــتۇرۇپ،    “ ئوچــاقلىرى ــالىیىتى ئۇیۇش شــهرقىي تۈركىــستان ئۈچــۈن ئىمــزا پائ

ئۈچ مىلیوندىن ئاشسا ۋە یا (پلىغان تۈركىیهنىڭ ھهرقایسى جایلىرىدا ئىمزا تو
بهش مىلیونــدىن ئاشــسا مىلــلهت مهجلىــسىگه ســۇنۇپ، مىللــى مهجلىــس   

ــانمىش    ــۈن قىلغ ــش ئۈچ ــۈرۈپ چىقى ــارادا كۆت ــارقىلىق خهلقئ ــشقا  ). ئ ــۇ ئى ب
ئۆزلىكىدىن تهشكىللىنىپ بىـر نهچـچه    “ یېتىمهكلهر”مهدرىسته یېتىۋاتقان   
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ئېچىــپ، ئىمــزا توپالشــقا “ مــایای”دوقمۇشــتا تهشــۋىقات تــاختىلىرى بىــلهن  
ھهتتــا قىزغىنلىقىــدىن یېغىۋاتقــان یــامغۇرغىمۇ  . ئىــشتراك قىلغــان ئىــدى
گه ئۇقۇلۇپ، ئۇ “ۋەخپه”ئىككىنچى كۈنى بۇ ئىش . قارىماي داۋامالشتۇرغانىدى

ــن ــشقا ئارىالشــماي       ”: یهردى ــۇ ئى ــڭ ئىــشى، ئ ــۈرك ئوچاقلىرىنى ــۇ ئىــش ت ئ
ېتىپ كېلىپ، یاش یىگىتلهرنىڭ    دېگهن یولیورۇق ی  “ ئىشىڭالرنى قىلىڭالر 

ــا ســـوغۇق ســـۇ ســـېپىلگهن ئىـــدى     مهســـخىرىلىكى، بـــۇ  . قىزغىنلىقىغـ
یىگىتلهرنىڭ ئۇ ئىش تۈپهیلى توختاپ قېلىۋاتقان ئىشىنىڭ یوقلىقى بولۇپ، 
ئۇنىڭسىز بىكارچىلىقتا غهیۋەت قىلىش یاكى قىلىقـسىز چاخچـاقالر بىـلهن          

دىغان ئىـشىڭالر بولمىــسا  قىلىــ«شــۇنداق بولـسىمۇ ئۇالرغـا   . كـۈنى ئـۆتهتتى  
ئۇالرنى ھېچكىم بىرەر پایدىلىق  ! دېگهن بۇیرۇق بېرىلگهن ئىدى   » ئۇخالڭالر

ــكىللىمىگهن،    ــگه تهشـ ــشقا، ھهمهلـ ــكه، ئىـ ــۆزلىرىھهركهتـ ــۈن  ئـ ۋەتهن ئۈچـ
كىچىككىنه بولـسىمۇ ئىـش قىالیلـى دەپ تهشكىللهنـسه، چهكلهنگهنلىكـى       

ــۈن     ــستان ئۈچ ــهرقىي تۈركى ــهندۈرىدۇ؟ ش ــى چۈش ــالىیهت  نېمىن ــقىالر پائ باش
ئۇیۇشتۇرســـا، بـــۇ ئىـــش شـــۇالرنىڭال ئىـــشى بولـــۇپ قېلىـــپ، شـــهرقىي        
تۈركىستانلىقالرغا مۇناسىۋەتسىز بولۇپ قېلىشى ئهقىـل قوبـۇل قىلغۇسـىز          

زادى نېمىدۇ؟ دېگهن سوئال “ ئۆز ئىشى”بىمهنىلىك بولۇپال قالماي، ئۇالرنىڭ 
ــدۇ ــۇم شهخــسنىڭال   . تۇغۇلى ــۇنى مهل ــلهر ب ــم بهزى ــكه  بهلكى ــشى، ۋەقف قىلمى

نېمىال بولمىسۇن ئۇ ۋەقفته ئىشلهیدىغان ئادەم، بۇ . ۋەكىللىك قىاللمایدۇ، دەر
ئىككىنچــى، ئهگهر ئۇنىــڭ گېپــى ۋەقفنىــڭ مهیــدانى بىــلهن بىــردەك  . بىــرى

بولمىسا بۇنداق مۇناپىق تهبىئهت ئادەملهرنى مىللهت ۋە دۆلهتكه ۋەكىللىـك    
ۋەتهن داۋاسـىدا  ! ئهقهللىي ئىنتىزامدۇرقىلىدىغان بىر ئورۇندا قالدۇرماسلىق     

ــقه باشــالمچىلىق    ــدىغان، خهلق ئىجــابىي رول ئوینىمــاي ســهلبىي رول ئوینای
بولۇپ قالغـان، ھهتتـا خهلقنـى نـازارەت         “ قۇیرىقى”قىلىش ئورنىغا خهلقنىڭ    

ئاسىتدا تۇتۇشقا تىرىشىدىغان، شۈك تۇرۇشقا ئۈندەیدىغان بۇنداق ئورۇنالر داۋا  
  !ە پۇتلىكاشاڭدىن باشقا نهرسه ئهمهسپائالىیهتلىرىد

چهتئهلدىكى تهشكىالتالرنىڭ یارىماسلىقتا دۈشمهننىمۇ، دۈشـمهننىڭ      
ــدە ئىكهنلىكىنــى شــۇنىڭدىن       ــتلىرىنىمۇ خــاتىرىجهم قىلغــان دەرىجى دوس
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یىغىــن، قۇرۇلتــایالر ) ئاشــكارە(بۇنــداق تهشــكىالتالر : كۆرىــۋېلىش مــۈمكىن
بىرمۇنچه ئادەم قاتنىـشىدۇ،  ) ركىیهدىنمهسىلهن تۈ (چاقىرىدۇ، شۇ دۆلهتتىن،    

ھهتتا دۆلهت رەھبهرلىـرى تېلېگراممـا ئهۋەتىـپ رەڭۋازلىـق قىلىـدۇ، زالالرنـى              
ئهمما بىز ئورتا ئاسىیادا ئهمهلىي . بېرىپ قوالیلىق یارىتىپ بهرگهندەك قىلىدۇ

پائالىیهت قىلغان بىر نهچچهیلهن بـۇ یهرگه كېلىـپ جىـم یـۈرگهن بولـساقمۇ              
هلمهي ئاپىرىپ سوراق قىلىدىغان، یوشۇرۇن تهقىپ قىلىدىغان       بىزگه ئىشىن 

بىـرى، كۆرىنىـپ   . ئىشالرنىڭ بولغىنى بۇنى قىسمهنلىكته ئىسپات قىلىـدۇ     
تۇرغان، ھهممه ئىشى بهلگىلىك بولغـان، نىیىتـى، ئىقتىـدارى مهلـۇم بولـۇپ              

ىز، خاتىرىجهملىك قازاندۇرغان، قارانچۇققا ئایالنغان نىشان؛ یهنه بىرى، بهلگىس
نېمه قىلىۋاتقانلىقى، نېمه قىلماقچى ئىكهنلىكى، نېمىلهر قىالالیدىغانلىقى 
ــامىله     نــا ئېنىــق بولغــان نىــشان بولغاچقــا ئهنه شــۇنداق ئىككــى خىــل مۇئ

ــدۇر ــىیادىن   . تۇغۇلغانـ ــا ئاسـ ــا ئورتـ ــكهن قۇرۇلتایالرغـ ــرى كهچـ ــدا زىكـ یوقۇرىـ
ــل كېلهل    ــستاندىن ۋەكى ــۇ ئۆزبهكى ــشى، بولۇپم ــڭ كېلى ــشىمۇ ۋەكىللهرنى ى

ى “مهرگهن چىـش ”ئۇالر خۇددى : شۇنداق بىر ھهقىقهتنى ئوتتۇرىغا چىقىرىدۇ    
سۇغۇرىۋېتىلگهن یولۋاس یاكى نهشتىرى تـارتىۋېتىلگهن یىالنـدەك زەرەرسـىز           

قـارا نۇرلـۇق   ”(ھالغا كهلتۈرۈلگهن، كۆرگهزمه بۇیۇمىغا ئایالندۇرۇلغان، خـاالس   
 كۆڭلىنىلىپ، بهزىلهرنىڭ مهڭگۈ ئوینى“ كۆرگهزمه”بۇ خىلدىكى !)! “چىراق

  . ئاچسا، بهزىلهرنى مهنپهئهتلهندۈرىدۇ
باشـقا  ) باشقا دۆلهتلهردىمۇ شۇنداقلىقى بىلىنىۋاتىدۇ   (ھهتتا تۈركىیىدە   

تۈردىكى بىرەر پائالىیهت، ئېیتایلۇق، مهشرەپ، سـۆھبهت شـهكلىدىكى ئـادەم            
ــاي      ــۇ ئىــشنىڭ بېــشىغا دەرھــال خىت ــسىمۇ، ب ــر ئىــش بول توپلىنىــدىغان بى

ایغــاقچىلىرى، مۇنــاپىقالر دۆۋىلىــشىۋالىدۇ ـ دە، بــۇ ئىــشنىڭ ئاساســىي         ئ
ــا مهۋجــۇتلىقىنى “ئاكتىــپ ئىشتراكچىــسى”، “تهشكىللىگۈچىــسى” ، ھهتت

شۇنداق قىلىپ، ھېچبىر ئىـش،  . بولىۋالىدۇ“ تایانچ خادىم”ساقالپ تۇرغۇچى  
. ۇھهرقانداق خـالىي بۇلـۇڭ قالمـاي ئایغاقچىالرنىـڭ نـازارىتى ئاسـتىدا بولىـد             

مهیلى نېمه قىلماقچى . ۋە خىتایغا یېتىپ تۇرىدۇ ھۆكۈمهتكهئاخبارات یهرلىك 
بولۇڭ، تۆرت ئادەم بىر یهرگه كېلىپ بـولغىچىال، خـۇددى یىـراق جاڭگالـدىمۇ        
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 بهش چىۋىن دەرھال پهیدا بولغاندەك، پایالقچى، -تاھارەت قىلغان ھامانال تۆرت
  .لىۋالىدۇبو“ سورۇننىڭ ئىگىسى”ئایغاقچى، مۇناپىقالر 

قوراللىق ھهركهتنى ئهیپلهیدىغان بۇ داھىالر بارىن ئىنقىالبىنى، غۇلجا       
قوزغىلىڭىنى ئهیپلهشكه جۈرئهت قىالالمـدۇ؟ شـهرقىي تۈركىـستاننى یېـرىم           

 یالۋۇرۇشــالر ئهمهس، دەل ئاشــۇ -ئهســىرلىك مهجلىــس ئېچىــشالر، یېلىنىــپ
قېنى كىم ئىنكار ئىككى قېتىملىق قان تۆكۈش دۇنیاغا تونۇتمىدىمۇ؟ بۇنى 

  !قىالالیدۇ؟
، قان تۆكۈشنى تهشهببۇس قىلمایدىغان “تېچلىقپهرۋەر”چهتئهللهردىكى 

 ئۆزلىرىنىڭتهشكىالتالر قان تۆكۈشنى تهشهببۇس قىلغۇچىالرنى ئهیپلىمهي، 
ــنى یاخـــشى    ــان تۆكۈشـ ــۇ ســـهۋەپتىن قـ ــدىغانلىقىنى، شـ ئۆلۈمـــدىن قورقىـ

لــسا ۋەتهنپهرۋەرلىــك قىلغــان كۆرمهیــدىغانلىقىنى خهلــق ئالدىــدا ئىقــرار قى 
 ئـــۆزىنى -بولىــدۇ، بــۇ یالغـــان خهۋەرلهر بىــلهن گېزىــت چىقارغانـــدىن، ئــۆز     

ــایالرنى ... پېرزىـــدېنت، رەئىـــس، دېرىكتـــور، سایالشـــقىال یارایـــدىغان قۇرۇلتـ
چۈنكى ئۇالر دەۋاتقان سىپایه . ئېچىشتىن تېخىمۇ پایدىلىق بولىشى مۈمكىن

ئهكسىچه خهلقنـى بىخۇدالشـتۇرۇش،     . هرمهیدۇیولالر ھېچ پایدا بهرمىدى، ھهم ب     
شــۇڭا . ئاخمــاق قىلىــش، ۋاقتىنــى، زىھنىنــى زایــا قىلىــش رولىنــى ئوینایــدۇ  

ئۇالرنىـڭ بۇنـداق یـولنى تاللىـشى      ! قوپالراق ئاتىساق بۇ خائىنلىق یولىـدۇر     
قانــداقتۇر بهك چۈشــىنىپ كېتىــشتىن، ئىنــسانپهرۋەرلىكته بۇددىــستالرنىڭ 

یىپ بىلهن مـوم  ”یهتكهنلىكىدىن ئهمهس،  “ پهللىگهیوقۇرى  ”راھىپلىرىدەك  
بۇ خۇددى ئهمگهكتىن قاچىـدىغان ھـورۇنالر       . ئاسانلىقىدىندۇر“ كهتمهیدىغان

ئىش ئېغىر كهلدى دېمهسـتىن كهتـمهن یامـانكهن، ئوڭـدىكهن، گـالكهن دەپ            
لهرمـۇ قۇربـان بېـرىش    “تېنچلىقـپهرۋەر ”بىزنىـڭ  . باھانه تاپقىنىغـا ئوخـشایدۇ    

ــر كهلگهنــ  ــانىلهرنى تېپىــشىدۇ  ئېغى ــي باھ ــارقى . دە ئهنه شــۇنداق مهدەنى یوق
دەپــتىكهن، “ كهتــمهن ئوڭـدا ئهمهس، گهپ قوڭــدا ”: ھورۇنالرغـا قارىتــا كـونىالر  

  .بۈگۈنكىلهرگىمۇ بۇ تهمسىل بىلهن جاۋاپ بېرىش مۇۋاپىق
مۇناقىشه،   كۆپ یوقلىقى ھهققىدە -مۇستهقىللىقىمىزنىڭ ئىمكانى بار

ــۇپ تۇ  ــازىرىلهر بولـ ــدۇمۇنـ ــىلىدە  . رىـ ــۇ مهسـ ــسىز”بـ ــۇ  “ ئىمكانـ ــسهك، بـ دېـ
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بىزنىڭ ئاز ...  ، كۈچلۈكلىكى،كۆپلىكىئىمكانسىزلىق قانداقتۇر دۈشمهننىڭ 
ۋە ئاجىزلىقىمىز قاتارلىق سـهۋەپلهردىن ئهمهس، بهلكـى ئۆزىمىزنىـڭ خـۇي ـ      

  ... پهیلىدىن بولىدۇ
  . یىلى ئىستانبۇل-2001.  یىلى، فىۋرال، تاشكهنت- 1999
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  شهرتلىرى ئهقهللىي نىڭداھىالر
  
  

داھىالر مول سىیاسىي، ئىستراتېگىیه بىلىمىگه ئىگه بولىشى، ھهربىي، 
دىپلوماتىیه، ئاخبارات، ئاممىۋى مۇناسىۋەت قاتارلىقالرنىمۇ مۇئهییهن دەرىجىدە 

  .بىلىشى كېرەك
تېخىمــۇ مــوھىم بىــر نۇقتــا، بهلكىــم ئۇنىــڭ بىلىــم سهۋىیىــسىدىنمۇ  

داھى كهڭ قورساق، ئهپۇچان .  پهیلىدۇر- خۇلق، خۇي-موھىم بىر نۇقتا مىجهز
بولىشى، ئهمما پىرىنسىپال بولىشى؛ چىقىشقاق، ئهمما یۇمشاقباش ئهمهس،        

ــۋان بولىــشى كېــرەك   ــول، شــۇنداقال مىھرى ــدىغان،  . قــاتتىق ق شــىغا ئۇچمای
ــرەك    ــدىغان بولىــشى كې ــا قىلمای ــیه تام ــاش، مهدھى ــانال  . ماخت ــسا ئاس بولمى

ۆھرەتپهرەســتلىككه ئېغىــپ كېتىــپ، چــوڭ ئىــشقا  شهخــسىیهتچىلىككه، ش
خوشامهت قىلغان ئادەملهر سىیاسىي جهھهتتىن : مهسىلهن. تهسىر یهتكۈزىدۇ

ئىشهنچسىز بولسىمۇ، ئىقتىدارسىز بولسىمۇ ئۆزىگه تارتىش، مـوھىم ئورۇنغـا        
گهرچه بـۇ تـوغرا پىكىـر، ئومـۇمىي ئىـشقا           (قویۇش؛ ئۆزىگه پىكىر بهرگهنلهرنى     

، چهتـكه قــېقىش، قېیـداپ مۇناســىۋەتنى   كـۆرۈش یامــان ) سىمۇپایـدىلىق بولـ  
ــۆھمهت      ــۈن ت ــان كۆرســىتىش ئۈچ ــۇالرنى باشــقىالرغىمۇ یام ــا ئ ــۈزۈش، ھهتت ئ

  .قىلىشقىچه بېرىپ یېتىدۇ
 پهیلنـــى بىلىـــم سهۋىیهســـىدىنمۇ مـــوھىم ئورۇنغـــا -بىزنىـــڭ خـــۇي

چۈنكى . قویىشىمىزنىڭ سهۋەبى شۇكى، بىلىمنى تولۇقالپ كهتكىلى بولىدۇ
ۇ ناھایىتى زور ئىش بولغاچقا قانچىلىك بىلىملىك بولىشىدىن قهتئىینهزەر      ب

بىـر رەھـبهرلهر كوللىكتىپىنىـڭ    . بىر ئادەم بهرىبىر ھۆددىسىدىن چىقالمایدۇ 
ــاق ئىشلىــشىنى تهقهززا قىلىــدۇ   ئۇنــداقكهن، بىلىــم جهھىتــى ئاشــۇ    . ئورت



 233 

یاخـشى   خۇلـق    -ئهمما مىـجهز  . كوللىكتىپ تهرىپىدىن تولۇقلىنىپ كېتىدۇ   
سۈت بىلهن ”چۈنكى، . بولمىسا ئۇنى تولۇقلىغىلىمۇ، ئۆزگهرتكلىمۇ بولمایدۇ  

مىجهزى ئوڭلۇق ئادەم ئـانچه بىلىملىـك    ! “كىرگهن خۇي جان بىلهن چىقىدۇ    
بولمىسىمۇ بىر گورۇھ بىلىملىك كىشىلهرنى مۇۋاپىق تهشكىللىیهلىسه بـۇ      

ــۈمكىن   ــرىش مــ ــشنى مۇۋەپپىقىیهتلىــــك ئېلىــــپ بېــ ــول . ئىــ ــۇڭا قــ شــ
، ئىـشىنىش،  )سـۈنئىي ئهمهس، یـۈرەكتىن  (ئاستىدىكىلهرگه دوسـتانه بولـۇش     

ــرەك   ــدامچىلىق، . ئىلھامالندۇرۇشــنى ئاســاس قىلىــش كې ــۈكنىڭ ”ئال مۈش
یالغـان چـوڭ گهپـلهرگه تایىنىـپ        . یارىمایـدۇ “ سۈرىتىنى یولۋاس كۆرسـىتىش   

چۈنكى، یالغانچىلىقنىڭ . توپنى ساقالپ قالىمهن دېیىش ئهخمهقلىق، خاالس
امان مېزى چۇۋۇلىدىغان بولغاچقا ئۇ چاغدا ئهڭ تۆۋەن چهكتىكى ئىشهنچمۇ       ھ

ئۆزىگه ئهگهشكهن ئادەملهرنىڭ شهنى ھهققىدە تۆھمهت      . یېمىرىلىپ كېتىدۇ 
ــاپ    ــۇزى یوغىنـ ــقىالرنىڭ نوپـ ــارقىلىق باشـ ــارقىتىش ئـ ــدە گهپ تـ خاراكتىرىـ

 !كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش خىیالىدا بولۇشمۇ ئوخشاشال ساراڭلىق
شقىالرنىڭ پىكىر مهسلىھهتلىرىنى ئېلىشقا ئېتىۋار بېرىپال قالماي، با

ئېغىـز  ”ئهكسىچه، پىكىر بهرمهسـلىك، جىـم بولىـۋېلىش ئهھـۋالى كۆرۈلـسه            
ــاتىالپ ــلهن كىــشىلهرنىڭ  “ ت چىقارغۇزۇشــنى  كۆڭلىــدىكىنىمــاھىرلىق بى

 پاراســىتىنى تولــۇق جــارى   -ھهمــمه ئادەمنىــڭ ئهقىــل  . بىلىــشى كېــرەك 
ــدى ــرەك قىلدۇراالی ــشى كې ــلىتىش ئــارتۇق     . غان بولى ــۇنى ئهس ــته ش بــۇ ھهق

ــاكىمىیهتنى     ئهمهســكى، شــۇ قهدەر مۇســتهبىت بولغــان كوممۇنىــستالرمۇ ھ
قوللىرىغا ئالغىچه ناھـایىتى كىچىـك پېئـل، مـۇالیىم بولـۇپ خهلـق رایىنـى             

 كـۆرەش “ داھـى ”ئالـدىنقى یازمىـشلىرىمىزدا دېگىنىمىـزدەك،    . ئۇتقان ئىدى 
ئىي شاللىنىپ چىقىدۇ، شۇڭا ئهمهلىیهتنىـڭ سـىنىقىدىن       قایناملىرىدا تهبى 

دولقۇنلىرىدا چېنىققان، زىددىیهت توقۇنۇشـالرنى مـاھىرلىق    كۆرەش،  ئۆتكهن
بىلهن ھهل قىلىپ، كىشىلهرنىڭ مهیلىنى ئۇتقان كىشىلهر تهبىئىـي ھالـدا          

تارىختا ھېچقاچان بىزنىڭكىدەك، ئـالالھ   . ئهنه شۇ ئورۇنغا مۇشهررەپ بولۇشقان    
 ئـۆزلىرى سىپ قىلغان تهبىئىـي داھىلىـق ئېلىمېنتلىـرى بولماسـتىنال،         نې
بولىمهن دەپال ئوتتۇرىغا چىقىۋالىدىغان ئىشالردىن كـۈتكهن نهتىـجه         “ داھى”
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چىققان ئهمهس، تارىخ ھامان بۇنداقالرنى شالالپ تاشلىغان، ھایات قىیانلىرى  
“ هبىئىیلىـك ت”دەل شـۇ    ! كۆرسـهتكهن  مانىسىنى كـۆزىگه     -بۇنداقالرنىڭ ئانا 

سهلله یوغان ئىمان ”بولمىغاچقا، ئۇالردا داھىلىق خۇسۇسىیهتلهر تېپىلمایدۇ، 
  .دېگهندەك ئهھۋالدا تۇرماقتا“ یوق، داۋزا یوغان بىر نان یوق

بىزنىـڭ ئىـنقىالپ ھهركىتىمىـز    . پوالتتهك قاتتىق ئىرادىلىك بولـۇش    
تىنىڭ نادان  شارائىت نۇقتىسىدىنال ئهمهس، سهپهرۋەر قىلىش ئوبېك—شهرت 

ئـۇ ھالـدا ئىـرادە قهتئىـي        . ۋە بىرىجهلىكى نۇقتىسىدىنمۇ ناھایىتى قىیىنـدۇر     
بولمىــسا ئاســانال غــایىنى تاشــالش، ۋاز كــېچىش، ھهتتــا مۇناپىققــا ئایلىنىــپ 

بىـر بالىنىـڭ ئوقـۇش راسـخودىنى قارشىالشـتهك         . كېتىش كېلىـپ چىقىـدۇ    
ــۋە     ــۇنۇپ، تهی ــسى س ــۈپهیلى ئىرادى ــاج ت ــنه ئىھتىی ــا كىچىككى ن خىتایلىرىغ

 ئۆلكىلىــك ①...ش”ســېغىنىپ بارىــدىغان ئــادەملهر، تهیۋەنــدىكى ئاتــالمىش  
غـا بېرىـپ خىتـایالردىن یـاردەم تىلىـگهن      “ئىـش بېجىـرىش ئـورنى    ھۆكـۈمهت 

ــىنى    ــۇ مىللهتنىـــڭ قایغۇسـ ــادەملهر ھهم ئۇالرنىـــڭ ئهۋالدلىـــرى ھهرگىزمـ ئـ
مـۈمكىن؟ یهنه،   ئۇ قهدەر زېدى پهست ئادەملهردىن نېمىنى كۈتۈش        . قىلمایدۇ

دەپ پــۇل یىغىــپ، بىــر قىــسمىدا جــاالپ ئوینــاپ، بىــر  “ ئىــنقىالپ ئۈچــۈن”
بىـر قېـتىم بىلىـپ ـ      ئۆتمۈشـته قىـسمىنى پوكۇنىغـا بېـسىۋالغانالر؛ ئـۇزاق     

بـویى نـان    ئۆمـۈر ىنى دەسـمایه قىلىـپ،   “ئىنقىالپ”بىلمهي قىلىپ سالغان    
بىلهن ئۆزىنى ئىـش  تېپىپ یهیدىغانالر؛ یاكى ئانچه ـ مۇنچه مهجلىس ئېچىش  

قىلىۋاتقـــان كۆرســــىتىپ ئالـــدامچىلىق قىلىــــدىغانالر؛ شهخــــسىیىتىگه   
ــدىغانالر پهقهت      ــتىن یانمایــ ــت تۇتۇشــ ــاپىقالرنى دوســ ــالمىغىچه مۇنــ تاقــ

بۇنداق ئادەملهرنىڭ ۋەتهن مىللهتنىڭ تهقدىرىگه كۆیىنىشى . ساختىپهزلهردۇر
  ! یالغاندۇر

. غىچه سـهل قارىلىۋاتىـدۇ    بۇ نۇقتىغا ھـازىر   . دىنىي چۈشهنچىسى بولۇش  
خهلقىمىزنىڭ دىنىـي ئېتىقادقـا بولغـان سـاداقىتى نۇقتىـسىدىن ئېیتقانـدا        

                                            
 شهرقىي تۈركىستاننىڭ خىتـایالر قویغـان نـامىنى دېمهكچـى، مېنىـڭ ئـۇنى تىلغـا ئـالغۇم            ①

  .كهلمىدى، ــــ ئا
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ئهگهر بۇ نۇقتىغا سهل قارالسا كهڭ خهلق ئاممىسىنىڭ قوللىشىدىن مهھرۇم 
. قېلىپ، ئومۇمخهلق ھهركىتىنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرۈش قۇرۇق گهپ بولۇپ قالىدۇ

ــڭ زور   ــالهنكى، خهلقنى ــدۋاھ ــبه   ىنكۆپچىلىكى ــڭ غهلى ــان ھهركهتنى ئایرىلغ
بۇ نۇقتىغا ھهتتـا دۈشـمهنلىرىمىزمۇ    ! قىلىشىدىن ئۈمىد كۈتكىلى بولمایدۇ   

سهل قاراشقا پېتىنالماي، سىیاسىي كېڭهش دېگهن بىر نېمىسىگه بىرمۇنچه          
مۇناپىق موللىالرنى یىغىۋېلىپ، مائاش بېرىپ، ئۆز سىیاسىتىنىڭ جارچىسى 

تــا مۇجاھىـــدالرنىڭ لېــدىرى ســـاالھىیىتىدە   ھهت. قىلىــپ پایدىلىنىۋاتىـــدۇ 
 ئۆزلىرىنىـڭ ئوتتۇرىغا چىقىرىپ، خهلقنىڭ دىنىي ئېتىقاد قىزغىنلىقىدىن       

مهنپهئهتى یولىـدا ئۇسـتىلىق بىـلهن پایـدىلىنىپ نۇرغۇنلىغـان ۋەتهنـسۆیهر،             
بولـۇپ ئهتراپىغــا  “ قـارا نۇرلـۇق چىـراق   ”مىللهتـسۆیهر، مـۇتتهقى ئـادەملهرنى    

ر مهملىكهت ئىچىدىكى تهشۋىقات ماتىرىیاللىرى، ئىچكى خىتایال. یىغىۋاتىدۇ
الرنىـڭ ئىـسمىنى ئاتـاپ    “لېـدىر ”قاتارلىقالردا بۇ مۇنـاپىق     ... ماتىرىیاللىرى،

چــۈنكى خهلقىمىــز (ئــارقىلىق، ئۇالرغــا نوپــۇز قازانــدۇرۇپ “ تهنقىــد قىلىــش”
ڭا دۈشمهن تىللىغان ئادەملهرنى ئۆز ئادىمىمىز، دەپ قاراشقا ئادەتلهنگهن، شـۇ   
ــۇز تىكلهۋاتىــدۇ    ــدىلىنىپ، ئــۇالر ئۈچــۈن نوپ ، )دۈشــمهن مۇشــۇ نۇقتىــدىن پای

ــا       ــۇالرنىڭ یېنىغ ــدىغان، ش ــا تهلپۈنى ــته ئۇالرغ ــدىكى خهلق ــكهت ئىچى مهملى
ــۆزىنى    ــا ئـ ــپ، ھهق یولغـ ــشنى كۈچهیتىـ ــشىدىغان ئىنتىلىـ ــشقا تىرىـ بېرىـ

قالر بۇ مۇناپى. غا سوالپ بهرمهكته“تاغىرى”بېغىشلىغان ئادەملهرنى ئۇالرنىڭ 
ــۇلىنى      ــڭ پـ ــهندۈرۈپ، خهلقنىـ ــا چۈشـ ــایىن دوگمـ ــۇرمىالپ، ئىنتـ ــى بـ دىننـ

بۇنىڭـدىن بىـز بىـر ئهقىـل     . ئالدىغاندىن باشقا، جېنىنىمۇ ئوتقـا تىقىۋاتىـدۇ      
  .تېپىشىمىز كېرەك

كــۆرگهنال ئــادەم، ھهتتــا بهك بىلىملىــك شــهخس بولغانــدىمۇ داھــى       
هش تاالنتىنىــڭ ئــۇ ئــۆزگىچه خۇسۇســىیهت ۋە تهبىئىــي تهشــكىلل. بواللمایــدۇ

ــسى ــتهرمىكىن دەپ ئهنـــسىرەپ     . نامایهندىـ ــدىن كېـ ــق قولـ ــۇڭا داھىلىـ شـ
ــمایدۇ   ــا یاراشـ ــش داھىغـ ــۇق قىلىـ ــى   . قىتىغۇرلـ ــڭ داھـ ــۆرگهنال ئادەمنىـ كـ

دولقۇنلىرى تاۋالپ  كۆرەشبولىۋااللمایدىغانلىقىغا چوڭقۇر ئىشهنگهن، داھىنى 
ــهھنىگه    ــۇنى ســـ ــارائىت ئـــ ــارىخىى شـــ ــۇئهییهن تـــ ــدىغانلىقى، مـــ چىقىـــ
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ىقىرىدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلغاندىن كېیىن، داھى كىچىك پېئل بولۇش چ
بىلهن بىرگه، ئاددىي ئهسكهر بولۇشقا ھهرقاچان تهییار روھـى ھـالهتته بولىـشى         

  . كېرەك
 دۇنیا ئۇرىشى مهزگىلىدە دېڭىز ئارمىیه ۋەزىـرى  -1ۋېنىستون چېرچىل  

“  ئوپىراتسىیىسىچاناققهلئه”ئىدى، ئىككى یىلدىن كېیىن مهغلۇبىیهتلىك 
“ بهلگىسىز ۋەزىرلىكنىڭ ۋەزىـرى   ”تۈپهیلى ئۆكتىچىلهرنىڭ بېسىمى بىلهن     

دېگهن ئورۇنغا چۈشۈرۈلگهندە مهنسىپىدىن دادىل ئىستىپا بېرىپ، ئالـدىنقى      
ئۇنىـڭ ئهسـلىدىكى ھهربىـي ئۇنـۋانى مـایۇر      . سهپكه بېرىپ ئۇرۇشقا قاتناشتى  

. ومانـدىرلىقىغا چۈشـكهن ئىـدى     بولغاچقا ۋەزىـرلىكتىن بىـراقال باتـالىیۇن ك       
ئهمهلــدىن چۈشــۈپ ئــادەتتىكى ئهســكهر بولۇشــتىن قورقماســلىق بىــر خىــل 

  .جاسارەتتۇر
 دۇنیا ئۇرىـشىدا ئهنگىلىـیه، ئامېرىكـا، كانـادا، فىرانـسىیه بىرلهشـمه         -2

ــدانلىق قىلىــشقا قویۇلغــان ئىزىنخائۇئېرنىــڭ ھهربىــي    ئارمىیىــسىگه قومان
شـۇنداق  . گېنېرالالرنىڭكىـدىن تـۆۋەن ئىـدى    ئۇنۋانى قـول ئاسـتىدىكى بهزى       

بولــسىمۇ ئۇنىــڭ تهشــكىللهش ئىقتىــدارىنىڭ یوقــۇرىلىقى نهزەردە تۇتۇلــۇپ  
ۋاھـالهنكى، ھهربىـي ئۇنـۋانى ئۇنىڭـدىن یوقـۇرى بولغـان            . شۇنداق قىلىنغـان  

گېنېرالالرمۇ شهخسىي شۆھرىتىنى دەپ خـۇي قىلىـپ، چـوڭ ئىـشقا تهسـىر          
ــدان  ــۇل قىلغــان ئىــدى یهتكۈزمهســتىن ئۇنىــڭ قومان ــۇنى ھهم . لىقىنى قوب ب

ھهممىمىز ئۆزىمىزنىـڭ بهزى ئىپـادىلىرىمىز بىـلهن سېلىـشتۇرۇپ باقـساق           
بولۇپمـۇ داھىـالر تېخىمـۇ سـالماق      . بهزى نهرسىلهر چۈشۈنىلهر دەپ ئویالیمهن    

  .كۆرەرئویالپ 
  . یىلى، ئىستانبۇل– 2001یىلى، فىۋرال، تاشكهنت، - 1999



 237 

  

  ائۇیغۇرالرغ “ئهقىللىق”
   
  

ئىـنقىالپ، ۋەتهنپهرۋەرلىــك تېمىلىرىــدا گهپ كېتىۋاتقانــدا مهملىــكهت  
بۇ .  ئۇیغۇرالرغا دۇچ كېلىمىز“ ئهقىللىق”ئىچى ۋە سىرتىدا ھهمىشه بىرمۇنچه 

نىڭ نهزىرىگه ئىلىنىپ “كۆپ”ئۇیغۇرالر تۈرلۈك سهۋەپلهر بىلهن “ ئهقىللىق”
دەپ ئویالیـدىغان   “ دىقـقهت ئېتىۋارىـدا مهن     كۆپنىـڭ ” ئـۆزلىرى قالغان یاكى   
غا مۇناسىپ “ ئىجتىمائىي ئورنى”بۇ كىشىلهر ھهر ئىشتا ئهنه شۇ . كىشىلهردۇر

شۇنىڭغا یارىشا سۆزلهش، شۇنىڭغا یارىشا ئىش تۇتـۇش، شـۇنىڭغا          ― بولۇشقا  
ئهمما تهقدىر بهزىدە .  تىرىشىدۇ—یارىشا مهیدان، نۇقتىئىینهزەر ئىپادىلهشكه     

. دا قویىـدۇ  “دىققهتنىـڭ سـىرتى   ”ك، ئـۇالرنى    بۇ ئـادەملهر بىـلهن قېرىـشقاندە      
ــدە    ــۇ ھهممى ــلهن ب ــۇنىڭ بى ــى”ش ــدە “بىرىنچ ــدىنقى”، ھهممى ــۇپ “ ئال بول

ئادەملهر ئۆزىنى دىققهتتىن چهتته قویغـان      “ ئهتىۋارلىققا كۆنگهن ”ئۈگهنگهن،  
توغرىـسىدا چۆكـۈرۈش، پهسلهشـتۈرۈش، مهسـخىرە     ) سـاھهلهر، تـېمىالر   (ئىشالر

قـا چىقىــرىش ۋە ئاخىرىـدا ئهنه شـۇ خۇالســىلهرگه    قىلىـش، ئهھمىیىتىنـى یوق  
ــال       ــتا یهنى ــش تۇتۇش ــچه ئى ــڭ ئهقىللىق ــدا ئۆزىنى ــق ھال ــى”مۇۋاپى “ بىرىنچ

ئىكهنلىكىنــى ئىــسپاتالشقا، بــۇ ئهھمىیهتــسىز ئىــشالر تــۈپهیلى قىممىتــى  
  .تۆۋەنلىمهیدىغانلىقىنى تهكىتلهشكه تىرىشىدۇ

دەپ باشـلىغان   “ نـدا ئىنقىالپ، ۋەتهنپهرۋەرلىـك توغرىـسىدا گهپ بولغا      ”
مهن باشتىال بىلگهن، بۇنىڭ ”دەیدۇكى، “ ئهقىللىقلهر”ئىدۇق، شۇ تېمىدا بۇ 

سىلهر ساراڭمۇ؟ ھهیـرانمهن، بىـر ئىـش دېگهننـى          ! ئاخىرى شۇنداق چۈشهتتى  
ئالدى بىلهن ئوبدان كۈزىتىـپ، تهھلىـل قىلىـپ، نهتىـجه چىقامـدۇ ـ یوقمـۇ،        

ــدىن قىلىــدىغا   ــسا ئان ــدەك بول مهن شــۇڭا ! ن گهپ ئهمهســمۇ؟نهتىــجه چىققى
، یهنه “ئهقىللىـق ”بـۇ گهپـتىن ئـۇ یهنه    (“!...بۇنداق ئىشتىن نېرى تۇرغانمهن 
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  ).چىقىدۇ“ بىرىنچى”
پایدا چىقىشىغا كـۆز یهتـسه قىلىنىـدۇ؛ زىیـان          : تىجارەت شۇنداق بولىدۇ  

تارتىــشى كۆرىنىــپ تۇرســا ئهمهس، ئــازراقال شــۇنداق ئىھتىمــال بولــسا ۋاز       
شـۇنداق نهرسـىكى، ئـۇ یـۈرەكته یېنىـپ       ① ۋەتهنپهرۋەرلىـك ئهممـا . كېچىلىدۇ

تۈرتكىـسى ھهركهتـكه ئایالنـدۇرغان ئۇلۇغـۋار         سـۆیگۈنىڭ تۇرغان كوللىكتىپ   
 كــۆرۈشئۇنىـڭ ئاالھىـدىلىكى شــۇ یهردىكـى، كېیىنكـى نهتىجىنـى      . غایىـدۇر 

یاخـشى  . تامایىدىكى شهخسىیهتچىلىك مهزمۇنلىرىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالمایـدۇ        
 -بېرىش”یهنى، . ىدە ھهركهت قىلىنسىمۇ، ئۇنى شهرت قىلمایدۇ   نهتىجه ئۈمىد 

ــېلىش ــشىمایدۇ    “ ئ ــارەتكه ئهســال ئوخ ــدە بولىــدىغان تىج پۈتــۈنلهي . تهرتىۋى
ــدۇر  ــتىگه قۇرۇلغانـ ــداكارلىق ئۈسـ ــدىكى پىـ ــنقىالپ، . بېغىـــشالش تىپىـ ئىـ

ۋەتهنپهرۋەرلىك قاتارلىق خهلق ئاممىـسى ئۈچـۈن بولىـدىغان ھهركهتلهرنىـڭ           
زىنى بېغىشالش ھهركىتى بـولغىنى ئۈچـۈن، نهتىـجه ئېتىبـارى          ھهممىسى ئۆ 

بـــۇنى . بىـــلهن ئهمهس، نىیهتنىـــڭ یاخـــشىلىقى بىـــلهن قىممهتـــكه ئىـــگه 
شهخــسىیهتچى، نهپــسانىیهتچىلهرنىڭ،  ― تىجارەتنىــڭ ئۆلچىمىــدە ئــۆلچهش 

ــا تهۋەككـــــۈل قىاللمایـــــدىغان ئۆلۈمتـــــۈك   ــا، مېلىغـــ ئېغىـــــز ”جېنىغـــ
ــرى ــمهنه س “ۋەتهنپهرۋەرلىـــ ــڭ بىـــ ــاالس نىـــ ــسى، خـــ ــڭ ! هپسهتىـــ ئۇالرنىـــ

ئانامنىـڭ ئۆلۈشـىنى   «لىقىدىكى بىمهنىلىك تهمـسىللهردىكى    “ئهقىللىق”
دېگهنـگه ئوخـشاش ئهمهسـمۇ؟    » بىلسهم بىر تاۋاق كېپهككه سـېتىۋالمامتىم     

  : ناۋائى شۇنداق دېگهن
  مۆرۈۋەت بارچه بهرمهكتۇر، یىمهك یوق،” 

  .پۈتۈۋۋەت بارچه قىلماقتۇر، دېمهك یوق
   ئادىمىگهرچىلىك،—ېمهي بېرىش ئۆزى ی(

  . “) مهرتلىكتۇر—دېمهستىن ئىشلهش 
ئـاددىي بىـر ئـویلىنىش تېمىـسىنى        . ۋەتهنپهرۋەرلىكمۇ خۇددى شۇنداق  

                                            
ــك  ① ــۇ یهردە ۋەتهنپهرۋەرلى ــا     — ب ــرەت، ئازادلىقق ــان نهپ ــۆیۈش، دۈشــمهنگه بولغ ــى س  مىللهتن

  . ئا—لىق مهزمۇنالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ بولغان ئىنتىلىش قاتار
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ئهگهر غهلىبىگه ئالدىن ھۆددە قىلغىلـى بولـسا        : دېسهك، تېخىمۇ روشهن بوالر   
ــازاد بولىــــشى   ( بــــۇ قېتىمقــــى ھهركهت بىــــلهن شــــهرقىي تۈركىــــستان ئــ

كىــم ۋەتهنــپهرۋەر بولمــاس؟ كىــم  ) كىگه ھــۆددە قىلغىلــى بولــسامــۇقهررەرلى
ــپ غــالچىلىق        ــدە خىتایغــا ئاكتى ــۇ كۈن ــماس؟ ھهتتــا ش ــا قاتناش ئىنقىالپق

خوش، ! قىلىۋاتقانالرمۇ توغرا یولغا قایتىپ، ئىنقىالپقا قاتنىشىشى مۈمكىن     
ــدا خۇالســه شــۇكى،   ــۇ ھال ــسى  “ئهقىللىــق”ئ  ئۆزلىرىنىــڭالرنىــڭ مهسخىرى

ىكىدىن ۋاز كېچىپ، ھهقىقىي تۈردە ئىنقىالپ ھهركهتلىـرىگه     شهخسىیهتچىل
قاتنىشالمایدىغانلىقىدىن ئىبارەت ئهسلى قىیاپىتىنى یېپىشنىڭ چىرایلىق 

  !تونى، خاالس
 بىزنىڭ ئۇیغۇرالرنىڭ ئىنقىالپ، ھۆررىیهت ئارزۇسى ھازىر بهڭگه خىیالى 

مانـا  . الـدا كهبى تـۈس ئالـدى، رىئـاللىق بىـلهن سىغىـشالمایدىغاندەك بىـر ھ       
نىـڭ ســېپى  “تهلـۋىلهر ”، كۆپىیىـدىغان الرنىـڭ سـېپى   “ئهقىللىـق ”ئهمـدى،  

مانــا ئهمــدى، ھهقىقىــي تــۈردە ئوغــۇل بالىنىــڭ ئوغــۇل   . ئازىیىــدىغان بولــدى
مۇشۇنداق بىر ۋەزىیهتـته    ! بالسىنى سىنایدىغان ۋەزىیهتكه دۇچ كهلمهكتىمىز    

ــسى   ــك روھ بولــ ــلىدە قىممهتلىــ ــیىش ئهســ ــمهن دېــ ــنقىالپ قىلىــ مۇ، ئىــ
ــق” ــمهق     “ئهقىللى ــاكى ئهخ ــدەك ی ــك بالى ــۇددى كىچى ــدە خ ــڭ نهزىرى لهرنى

  .ئادەملهردەك كۈلكىلىك تۈسته كۆرىنىدۇ
ــدىكى    ــاللىق ئىنقىالپچىالرنىــڭ دىللىرى  دېمىــسىمۇ رەھىمــسىز رىئ
ئۇلۇغۋار نىیهتلىرىنى چهیلهپ، شېرىن چۈشلىرىنىڭ ۋەتۋەرىكىنى چىقىرىپ       

ــادلىقىدىن،   ــائىله ش ــۇالرنى ئ ــالپ، ئ ــى      تاش ــسىدىن، ئهڭ ئهقهلل ــاال ـ چاقى  ب
بـۇ پاجىئهلىـك    . ئۆلچهمدىكى ھایاتلىق شهرتلىرىدىنمۇ مهھـرۇم قىلىۋېتىـدۇ      

الرنىـڭ سهپـسهتىلىرىنى قۇۋۋەتلهنـدۈرۈپ بهرگهن كهبـى،        “ئهقىللىق”نهتىجه  
خـۇدا ئۇرغـاننى خۇدابهردىكـام كهمقۇشــالپ    ”ئـۇالر مهسـخىرە ئـوقلىرى بىـلهن     

بۇالرنىــڭ ھهممىــسى ھایاتقــا، . زەربه بېرىــدۇدېگهنــدەك ئۈســتىلهپ “ ئۇرۇپتــۇ
قانداق ئـۆلچهم بىـلهن     ... تۇرمۇشقا، سىیاسىي غایىگه، ئادەملىك شهرتلىرىگه،    

ــۇپ، یىالننىــڭ    ــاراش مهسىلىــسى بول ــرى ”ق ــول ئهگ “ مهن ئهگــرى ئهمهس، ی
دېگىنىـــدەك، ئـــۆلچهم پهســـكهش بولـــسا، ئۇلۇغـــۋار شـــهیئىلهرنى پهســـت       
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كوممۇنىستىك ئۆلچهمدە ئۇلۇغۋار، : هسىلهنم! كۆرسىتىدىغانلىقىدا گهپ یوق
ــدە رەزىللىكتــۇر،      ــستالرنىڭ ئۆلچىمى ــىلهر ئىدىئالى ــان نهرس ــۈزەل باھاالنغ گ

بۇ شـۇ خۇالسـىگه كهلتۈرىـدۇكى، باھـا، قاراشـالر ئـۆلچهمگه             ... پهسكهشلىكتۇر،
ــاغلىقتۇر ــار   . ب ــۆز ب ــر س ــۇنداق بى ــستېتىكىدا ش ــىمۇ  : ئى ــك تۇیغۇس گۈزەللى

م مهسىلىـسىنى ماتىمـاتىكىلىق بىـر مىـسال بىـلهن           ئۆلچه. خاسلىققا ئىگه 
ئهگهر . نىڭ بهلگىلهنگهن جایى موھىم)سىزىقى х(تهسۋىرلىسهك، سان ئوقى 

ــارەت   قۇرۇقلۇقنىــــــڭ ئىگىزلىكــــــى، ســــــۇنىڭ چوڭقۇرلىقىــــــدىن ئىبــــ
دىـن ئىبـارەت سـان ئــوقىنى    “دېڭىـز یـۈزى  ”سېلىـشتۇرمىنىڭ چېگرىـسىنى   

ىلگهن بولــسىدى، چـــوگېرى  ئــۆلچهم قىلمـــاي، باشــقا بىـــر ئــۆلچهم بېكىـــت   
.  مېتىـــر كهلـــمهي، باشـــقىچه چىقـــاتتى8611چوققىـــسىنىڭ ئىگىزلىكـــى 

ــۆلچهمگه بـــاغلىقتۇر     ــپ تـــۇرۇپتىكى، خۇالســـه ئـ جاھانـــسازالرنىڭ . كۆرىنىـ
ــویىچه  ــسى  “خىیالپهرەســــت”مهنتىقىــــسى بــ ــاش مهنتىقىــ ــڭ یاشــ لهرنىــ

“ تۇ؟ئۆلۈپ كېتىدىغان جانغا جاننى قىیناپ نېمه كهپ”ئهقىلسىزلىق بولۇپ، 
ئۆلـۈپ  ”دېـۋەڭلهر، بىغهملهرنىـڭ مهنتىقىـسى بـویىچه       . دېیىلىشى مـۈمكىن  

توغرىـدەك  “ یاشـىۋېلىش ”یهپ ـ یېۋېلىش، ئوینىـۋېلىش،    “ كېتىدىغان جانغا
ئـۆلمهس مهنـا    “ ئۆلـۈپ كېتىـدىغان جانغـا     ”غایىلىكلهر خـۇددى شـۇ      . قىلىدۇ

  ...بهرمهكچى بولىدۇ، ئۇالرغا بۇنىسى توغرىدەك تۇیىلىدۇ
 -ھایاتنى سـاقالپ قـېلىش ئۈچـۈن یهپ       ”: بىر ھىكایهمدە  تىكىئۆتمۈش

 ئىچىش ئىھتىیاجىنى تهمىن ئېتىش ئۈچۈن ئىشلهشنى، باال -ئىچىشنى، یهپ
ــشنى،    ــالىلىرىنى بېقى ــشنى، ب ــۆزلىرىتېپى ــۆي  ئ ــۈن ئ ــۇۋا(ئۈچ ــنى ) ئ یاساش

یوقۇرىدا سـانالغان   . دېگهن قۇرالرنى یازغىنىم ئېسىمدە   “ ...ھایۋانالرمۇ بىلىدۇ 
 ھهركهتلهردە ھایۋانالرمۇ ئادەملهرگه ئوخـشاش ئىـكهن، ئـۇ ھالـدا پهرق             -دىھهد

نېمىــدە؟ تهبىئىیكــى، ئىنــسان مهنهۋىیىتــى بىــلهن ھــایۋانالردىن ئایرىلىــپ  
سىیاســــىي غــــایه، دىــــن، ۋەتهن، مىلــــلهت ئۈچــــۈن  (مهنهۋىــــیهت . تۇرىــــدۇ

 قۇربـان  —شهخسىیىتىدىن، بارلىق قىممهتلىك نهرسىلىرىدىن ۋاز كېچىش    
بۇ مهنهۋىیهتتىن مهھرۇم بولغانالرنىڭ ھایات .  ئىنسانلىقتۇر—) ىش روھىبېر
تۇرمۇش جهھهتتىكى ئىپتىخارى پهقهت ھایۋانالردىمۇ بولىدىغان مـاددى ۋە        —
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: مهسـىلهن . (جىسمانىي شهرت ھهم تهلهپلهرنىڭ سىلىقراق شـهكلى، خـاالس      
، پاخـالالردا    خهس -سېلىشنى بىلىدۇ؛ ئۇالرنىڭ ئوت   “ ئۆي”ھایۋانالرمۇ ئۆزىگه   

ئۇالردىمـۇ جىنـسىي مـۇھهببهت    . تىزغان چاڭگىسى ئـۆزىگه نىـسبهتهن ئۆیـدۇر     
ــاال باقىــدۇ؛ ئۇالرمــۇ یهپ   ــاال تاپىــدۇ ۋە ب ...)  ئىچىــدۇ؛ ۋاھاكــازا-بولىــدۇ،ئۇالرمۇ ب

الرنىڭ ئۆلچىمىنىڭ قایسى دەرىجىدە، قانـداق سـۈپهتته        “ئهقىللىق”دېمهك،  
  .ن بولسا كېرەكئىكهنلىكى بۇالردىن تولۇق ئاڭلىشىلغا

ئۆزىنىڭ ئائىلىـسىنى ئهپـلهپ باقالمـاي       ”: ئۇیغۇرالر“ ئهقىللىق”بهزى  
دەپ “ تـــــۇرۇپ، ۋەتهن، مىلـــــلهت غېمىـــــدىن گهپ ئېـــــتىش كۈلكىلىـــــك 

بهزىلهر بولسا ئىنقىالپ ئىشلىرىنى . ئىنقىالپچىالرغا زەھهرخهندىلىك قىلىدۇ
هن مىللهتنىـڭ  م”:     كۈلكه قىلىپ، پۈچۈكلهشتۈرۈپ تېخىمۇ بىمهنه ھالـدا   

نى بېقىپ قاتارغا قوشۇۋاتىمهن، )ئۆزىنىڭ بالىلىرىنى دېمهكچى(مۇنچه ئهزاسى
  .دەیدۇ“ مانا شۇنىڭ ئۆزى مېنىڭ ھهسسهم

.  بىــرلهپ جــاۋاپ بېرىمىــز-گه بىــر“ئۇلــۇغ نهزىــرىیىلهر”بــۇ خىلــدىكى 
ــمهن دېــیىش     ” ــى یهی ــڭ غېمىن ــۇرۇپ مىللهتنى ــاي ت ــالىلىرىنى باقالم “ ...ب

لىرىنى باقالمـاي تـۇرۇپ ۋەتهن مىللهتـكه خىـزمهت قىلىـش            بـالى : توغرىسىدا
چۈنكى بهزىلىرىمىزنىڭ ! مۈمكىن ئهمهسمىكهن؟ بۇ نهزەرىیه ئىنتایىن بىمهنه

قولىدىن كېلىدىغان بهزى ئىشالر بىلهن دۈشمهننى خاپا قىلغىلى، خهلقنـى          
 كهسـپ  -خوش قىلغىلى بولىدۇ، ئهمما بۇنى ئائىله ئىگىلىكى ئۈچۈن ھـۈنهر         

ــدۇئورنىــد ــداق ئىــش ئۈچــۈن ھــېچكىم ھهق   . ا قــولالنغىلى بولمای یهنــى بۇن
بىـلهن بـاال بـاققىلى بولمایـدۇ، ئهممـا          “ ھۆنىرى”دېمهك، ئۇنىڭ ئۇ    . بهرمهیدۇ

ئهگهر . بۇنى ھهركىم چۈشهنـسه كېـرەك     . مىللهتكه خىزمهت قىلغىلى بولىدۇ   
بــالىلىرى بىلهنــال بولــۇپ كېتىــپ یــاكى ئــاۋال بــالىلىرىمنى مهن یوقتــا        

نىلىپ قالمایدىغان شارائىتقا یهتكۈزۈپ قویۇپ، ئاندىن خىزمهت قىلىمهن قىی
 -چـۈنكى، بىزنىـڭ ھـازىرقى ئهھـۋالىمىز، شـهرت        . دېیىشمۇ بىـر خىـل باھـانه      

. بۇ نىیىتىمىزنى ئىشقا ئاشۇرالماسلىقىمىز تهبىئـى    ئۆمۈرشارائىتىمىزدا بىر   
ــا     ــا چىقارغ ــى رویاپق ــۇ نىیىتىمىزن ــتىن، ئهگهر ب ــر تهرەپ ــدىردىمۇ یهنه بى ن تهق

 -بىزنى جاھاندارچىلىقنىڭ كوچىسىدا بىرىدىن“ ۋەسۋەسىسى) پۇل(شهیتان”
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ــشى     ــدا چۆكتۈرىۋېتى ــۆز پاتقىقى ــسېرى ئ بىرىنــى قىزىــق كۆرســىتىپ، بارغان
  .مۈمكىن

ــنه قىلغۇچىالرنىــڭ”: ھهدىــسته ــدان ئائىلىــسىنى ۋە ’: پىت ــر ئوب بى
“ ... سـالماڭالر  دېگهندەك سۆزلىرىگه قۇالق  ‘ بالىلىرىنى تاشالپ كېتىپتۇ  

ــیىلگهن ــرىش  . دې ــان بې ــك، ســۆیۈملۈك     (قۇرب ــقا قىممهتلى ــاكى باش جــان ی
شـۇنداق گـۈزەل    ... بولمىغـان بولـسا ۋەتهنپهرۋەرلىـك،     ) نهرسىلهردىن كـېچىش  

  ئاتاق بوالرمىدى؟ شېھىتلهرگه جهننهت بېرىلهرمىدى؟
قــا كهلــسهك، بــۇ بىــر خىــل دانــالىقتهك “غىــت قىــسىپ بــاال بــېقىش”

ئىكهنلىكىنـى یوقۇرىـدا ئېیتىـپ      “ ھایۋانلىق”ڭ بىر تهرىپى    قىلسىمۇ، ئۇنى 
  !، دېمهك ئۇنىڭمۇ ھېچ قالتىسلىقى یوقئۆتكهنىدۇق

غهرپنىــڭ مىللىــي غایىـــسىزلىكى، مىللىــي چېگراالرنــى ئۇنۇتقـــان     
ــنهل” ــاۋاتقان بهزى    “ بهینهلمىـ ــئهللهردە یاشـ ــۇچى چهتـ ــسىنى دورىغـ ئىدىیىـ
رنىڭ تىلى ئانا تىلىڭ، جېنىڭغا     نهدە بولساڭ شۇ یه   ”: ئۇیغۇرالر“ ئهقىللىق”

ــدى     ــسهڭ بول ــۇ تىلنــى ئىشلهت ــسا ش ــسى ئهسقات ــدۇ“ قای ھهر مىلــلهت . دەی
. تهرەققىیـات مۇساپىـسىنى ئـۆز ئـایىغى بىـلهن بېـسىپ ئۆتۈشـلىرى كېـرەك        

خـاملىق بولىـدۇ،    “ تـاقالپال بېرىـۋېلىش   ”باشقىالر یېتىپ بارغـان مهنـزىلگه       
ى بولغـان قىرغىـزالر، قـازاقالر      كـۆچمهن چـارۋىچ   . ھۇلى مۇسـتهھكهم بولمایـدۇ    

رۇسىیه ئىنقىالبى تۈپهیلى بىـردىنال شهھهرلىـشىپ قالغـان؛ فىئـودال ھهتتـا             
یېــرىم قۇللــۇقتىكى خىتــایالر بىــردىنال سوتــسىیالىزىمغا كۆچــۈپ كېلىــپ  

  . قالغاندەك تېگى بوش بولىدۇ
.  قهدەم كهلـگهن   -غهرپلىكلهر بۈگۈنكى تهرەققىیات مهنزىلىگه قهدەممـۇ     

 كۈندە ئومۇمىي ئىنسانلىقتىن گهپ قىلىدىغان، تېچلىق شۇئارىنى بۈگۈنكى
... كۈچهپ توۋالۋاتقان غهرپلىكلهر مىللهتچىمـۇ بولغـان، تاجـاۋۇزچىمۇ بولغـان،     

 جۇدا بولغاندەك، ئومۇمىي ئىنسانىیهت -ئۇالر ئهمدى مىللىي تۇیغۇالردىن ئادا 
ــت    ــشىپ یې ــسىمۇ، پى ــدەك كۆرۈن ــىلىگه قارایدىغان ــسىدىن مهس ىلگهن نۇقتى

مىللهت بولغاچقا مىللىي زۇلۇمغا، تاجاۋۇزچىلىققا ئۇچرىغان ھامان مىللىي       
دۆلهتــتىن ئىبــارەت بــۇ مىللىــي چېگراالرنىــڭ . تۇیغــۇلىرى پــارتالپ چىقىــدۇ
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ماددىي تۈرىگه ئىگه بولمىغـان بىـزدەك بىـر مۇسـتهملىكه مىلـلهت مهنهۋىـي        
ــتىن مىللىــي چېگرالىرىمىزنــى قوغداشــقا مهجبــۇرمىز   غهرپلىكنــى . جهھهت

دوراشقا مـاددىي ئىمكـانلىرىمىز، سىیاسـىي شـهرتلىرىمىز الیىـق بولمىغـان            
  .ئهھۋالدىكى بۇنداق دورامچىلىقىمىز چاپسانراق یوقلۇشقا ئېلىپ بارىدۇ

ئۇیغۇرالرنىـڭ ھـازىرچه بـالىلىرىنى یاخـشى        “ ئهقىللىـق ”ئهمدى ئاشۇ   
ــى، ۋەتهنپ    ــارابهر قویۇشـ ــا بـ ــنقىالپ قىلغانغـ ــانلىقىنى ئىـ ــك ئوقۇتقـ هرۋەرلىـ

ئۇ بىر ئوغلىنى : كۆرەیلىسانىشىنىڭ ئىچكى ماھىیىتىنى تهھلىل قىلىپ      
یېتىشتۇرسۇن، ھهتتا بۇ ئوغۇل نوبىل مۇكاپـاتى ئالـسۇن، ئـۇ ئۇیغـۇر تىلىنـى                

ئـۇ  . بىلمىسه ئۇنىڭ ئىلمىـي ئهسـهرلىرىدىن ئۇیغـۇرالر نهسـىۋىدار بواللمایـدۇ       
تـتىن ئهمهس، كىتـاپتىن    ئۇیغۇرالرسىز مۇھىتتـا، ۋەتهن مـۇھهببىتىنى تهبىئه      

ئـــۈگهنگهن ھالـــدا، مىللهتـــكه تهقدىرداشـــلىق تۇیغۇســـى بولمىغـــان ھالـــدا 
 پهن یۈكـــسهكلىكىدىن  —ئۆســـكهچكه ئۇنىڭـــدا ئـــۆزى یهتـــكهن ئىلىـــم     

 -مىللىتىمنى قانداق پایدىالندۇرىمهن؟ دېگهن ئوینىڭ بولىشىنى، ئاشۇ شان
ــسهكلىكى ــشۇرىۋې (شــــهرەپ یۈكــ ــایلۇق نوبىــــل مۇكاپــــاتى تاپــ لىش ئېیتــ

دىـن، دۇنیـا جامائهتچىلىكىنىـڭ ئـۆزىگه     )مۇراسىمىدىكى سۆزلهیدىغان نۇتقى  
دىققىتىنى تىككهن پۇرسىتىدىن پایدىلىنىپ مىللىتى ئۈچۈن ئىككى ئېغىز 
گهپ قىلىش ئىھتىمالىنى تهسهۋۋۇر قىلىش مۈمكىنمۇ؟ مىللهتنىـڭ دەردى،     

ــدە یىلـــالردۇر بىزنىـــڭ ئىنقىالپچىلىرىمىـــز دۇنیان  ىـــڭ ئىـــستىكى ھهققىـ
دىققىتىنـــى چېكهلمىگىنىـــدىن ئاڭلىتالمایۋاتقـــان مهخـــسهتنى ئاڭلىتـــاي  
دېگهننى یادىغا ئاالرمۇ؟ ئهگهر ئـۇ سىیاسـىي بـویىچه یېتىـشىپ چىققـان بىـر                 
سىیاسىیون بولسۇن، ئۇ ھالدا ئـۇ شـهرقىي تۈركىـستان ھـاكىمىیىتى ئۈچـۈن              

ش قىالرمۇ یاكى ئۆزى تۇرۇشلۇق دۆلهتـته سىیاسـىي سـهھنىگه چىقىـ            كۆرەش
ئۈچۈن سایالم رىقابهتلىرى ئىچىدە پاالقالرمۇ؟ بۇالرنىڭ ھهممىسىنى تهسهۋۋۇر 

ئوقــۇرمهن ئۇنتــۇپ قالمىغــان بولــسا بىــز     . قىلغىلــى بولىــدىغان ئىــشالر  
چهتئهلـــدىكى ئۇیغـــۇرلىرىمىز نهقهر چاپـــسان ئۆزگىرىـــپ، ئۇیغـــۇرلىقىنى     

  .ئۆچۈرىۋەتكۈسى كېلىدىغانلىقىدىن مىسالالر بهرگهنىدۇق
ئۇیغۇرالرنىــــڭ قىتىغۇرلــــۇقتىكى مېتــــودى نورمــــال » قئهقىللىــــ«
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ھهسهتخورالردىن خېلى پهرقلىق بولـۇپ، بـۇالر ئهقىللىـق بولغاچقـا، ھهسـهت             
  : غا ئورالغان بولىدۇ»مهدەنىي تون«

ئۆزىـدىن بـایلىقى،    (بىر ئادەمنىڭ مهلـۇم جهھهتتىكـى ئۈسـتۈنلىكىگه         
ــ      اكى باشــقا ئۆزىــدىن ئهقىللىــق، ئىناۋەتلىــك، ئهخالقلىــق، بىلىملىــك ی

ھهسهت قىلغۇچىالر بۇ ئۈسـتۈنلۈكنى ئىنكـار   ) ھهرقانداق بىر ئۈستۈنلىكىگه 
قىلىشقا ئامالسىز بولغان یـاكى ھهسـهتخورلىقىنى یوشـۇرغان ھالـدا ھهسـهت              
قىلماقچى بولغاندا ئادەمنى نىـشانغا ئالماسـتىن شـۇ ئۈسـتۈنلۈكنى تهمىـن              

ندىلىك قىلىــپ ئهتــكهن ئاساســنى یوققــا چىقىرىــشقا، ئهیىپلهشــكه، شــهرمه 
كۆرسىتىــشكه ۋە بــۇ ئــارقىلىق ئۇنىڭــدىن مهیــدانغا كهلــگهن ئۈســتۈنلۈكنى  

  .ئهھمىیهتسىز بىر نهرسىگه ئایالندۇرۇپ قویۇشقا ئۇرىنىدۇ
 كـۆپ  بۇ بىـر خىـل مهدەنىـي یـاكى ئـاقىلالرچه ھهسـهتخورلۇق بولـۇپ،              

یاخشى مهلۇم بىر ئادەم بىر : مهسىلهن. ھالالردا كىشىلهر بۇنى سېزىۋااللمایدۇ   
ئــۆي ســالدى، ئۇنىــڭ بــۇ ئــۆیى كىــشىلهرنىڭ ھهۋىــسىنى كهلتــۈرگهن بولــسا   

یاخــشى ئىكهنلىكــى ئهمهلىــیهت (رایىغــا، كونكرېــت پاكىتقــا كۆپچىلىكنىـڭ 
توغرىـدىن تـوغرا قارشـى مهیـدان تۇتـۇش بىـلهن چانـدۇرۇپ          ) بولغان نهرسـىگه  

كونــا ئۇســلۇپتىكى ھهســهتخورلۇقنى قىلماســتىن، ―قویىــدىغان دۆتلــۈكنى 
ــشىدا    ھ ــۋېتىش ئۇرۇنى ــسىزگه چىقىرى ــنى ئهھمىیهت ــان ئاساس هۋەس قوزغاۋاتق

یېقىنـدا بـۇ    ... ئهممـا، ... ئۆي قالتىس سېلىنغان،  ! ئاپىرىن، ئاپىرىن ”: بولىدۇ
 دە، قىلغان ئهجرى بىر تىیىن، بىكار  -یهرگه یول چۈشۈپ چېقىپ تاشلىنىدۇ      

ى شۇنداق، بهزىلهر   خۇدد. دېگهندەك ئۇسلۇپتا یوققا چىقىرىدۇ   “ ...ئاۋارىچىلىق
دېسه ئهیـپ   “ سهن خاتا قىلدىڭ  ”ئىنقىالپنى ۋە ئىنقىالپچىالرنى ئهیپلهشته     

بواللمىغـان  “ بىرىنچـى ”بولىدىغان بولغاچقا، ئۆزى قاتنىشىپ بۇ جهھهتتىمۇ    
بــۇ ئىنقىالپنــى ئهخمىقــانىلىق بىــلهن قىلىنغــان ھهركهت دەپ ئىــسپات      

ىنىـڭ  “ۋەتهنپهرۋەرلىـك ”ىغان قىلىشقا، ئۆزىنىڭ ئادەتته ئىپادىلىنىـپ تۇرىـد    
ئىكهنلىكى ئاشكارىلىنىپ قېلىۋاتقـان بـۇ      “ ئېغىز ۋەتهنپهرۋەرلىكى ”یالغان،  

ــپ، ئۆزىنىـــڭ   ــق”ۋەزىیهتنـــى ئۆزگهرتىـ ــداق  “ئهقىللىـ ــۈپهیلى بۇنـ لىقـــى تـ
قاتناشــمىغانلىقى ۋە قاتناشــمایدىغانلىقى “ بىلىــپ”قامالشــمىغان ئىــشقا 
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الىدىغان بولـسا چوقـۇم ئىنتـایىن     توغرىسىدا، ئهگهر ئۇ بۇنداق ئىشنى قىپ ق      
 كـۆپ پۇختا، ئهقىللىقچه قىلىدىغانلىقى، توغرىسىدا باشنى ئایالندۇرغىـدەك        

نــى ئىــسپات قىلىــشقا ... ســۆزلهش بىــلهن، ئۆزىنىــڭ یهنىــال ۋەتهنپهۋەرلىكــى 
  .ئۇرىنىدۇ

بۇ ئىشنىڭ تېخى ۋاقتى كهلمىگهن بولۇپ  كۆرەئۇالرنىڭ نهزەرىیىلىرىگه 
ا بىز قاتناشمایتۇقمۇ، دېگهننـى راسـت قىلىـش ئۈچـۈنال     ۋاقتى كهلگهن بولس  (

، ھـازىرقى شـارائىتتا دۈشـمهنگه    !)شۇنداق سهپسهته مهیدانغا كهلتۈرىلىۋاتىـدۇ    
قىلىمهن دېیىش خـۇددى قىـش پهسـلىدە قوغـۇن پىـشۇرىمهن             كۆرەشقارشى  

كــۈزدە قوغــۇن ”ۋاقتــى كهلگهنــدە بــۇ ئىــش  ! دېگهنــدەك بىمهنىلىــك ئىــكهن
ۋاقتى كهلمهستىن قىلىنغـان    ! ەپپىقىیهتلىك بوالر ئىكهن  ال مۇۋ “پىشقاندەك

راستىنال ۋاقتى ! ئىش ھامان ئهنه شۇنداق مهغلۇبىیهت بىلهن تاماملىنارمىش 
كهلمىگهندىمۇ؟ قانداق بولسا ۋاقتـى كهلـگهن بـوالتتى؟ بۇالرغـا جـاۋابىمىزنى         

  :ئوخشىمىغان نۇقتىالردىن بایان قىلىمىز
ئایـاق باسـقان    كـاپىرالر لمان ۋەتىـنىگه   بىر مۇسۇ : دىنىي ئهقىدە بویىچه  

بـۇ  . مىنۇتتىن باشالپ، ئهر ـ ئایال، قېرى ـ یاش مۇسۇلمانغا جىھاد پهرز بولىدۇ   
شۇنداق تهخىرسىزكى، ئایـالالر ئېرىـدىن، بـالىالر دادىـسىدىن، خىـزمهتچىلهر        

بۇ بویىچه بولغاندا ۋاقتى   ! زۆرۈرخوجىسىدىن رۇخسهت ئالماستىن ئاتلىنىشى     
  !ىردىن بېرى كېچىكمهكتهئىككى ئهس

بىز كۈچسىز، دۈشمهن كۈچلـۈك ئهھۋالـدا ئـۇنى       : ھهربىي ئىلىم بویىچه  
ــاغ   ــۋېلىش، ۋەتىنىمىزنىــڭ ت ــدەك  -تېخىمــۇ كۈچىیى ــۆز یۇرتى ــالىرىنى ئ  دەری

بىلىۋېلىش، یهرلىشىش، ئاجىز ھالقىلىرىمىزنى تېخىمۇ تهپسىلىي تهتقىـق         
ارائىتىنى قىلىــــپ، مىــــدىرالش ئىمكـــــانىیىتىمىزنى قویماســــلىق شـــــ   

ھازىرلىۋېلىشىغا پۇرسهت بهرمهسلىك ئۈچۈن، دۈشمهن ئایاق باسقان كۈنىدىن 
بۇ ھالدىمۇ ئىككى ئهسـىردىن  . باشالپال ئۇنى خاتىرىجهم قىلماسلىق كېرەك    

ــز  ــرى كېچىكمهكتىمى ــاجىز     ! بې ــز ئ ــكهن، بى ــۈك ئى ــۈن كۈچل ــمهن بۈگ دۈش
ئهته ئىككى ! ۇ؟ یوقئىكهنمىز، ئۇ ھالدا ئهتىچۇ؟ بىزگه كېلىدىغان یاردەم بارم       

دۈشمهن تېخىمـۇ كۈچىیىـدۇ،   :  قارشى یۆنۈلۈشته ئىلگىرىلهیدۇ   -تهرەپ قارىمۇ 
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ئـۇ ھالـدا ئهتىنـى كۈتـۈش ھهرگىزمـۇ ئـاقىالنىلىق            ! بىز تېخىمۇ ئاجىزالیمىز  
  !بۈگۈن ھهركهتنى باشالش پایدىلىق! ئهمهس

دۈشـمهن ئىچكىـرىلهپ كىرگهنـدىن كېـیىن بىزنـى      : سىیاسىي بویىچه 
قاتارلىق تاكتىكىالر ئۈچۈن پۇرسهت ... ش، دىققىتىمىزنى چالغىتىش،پارچىال

بۇنىـڭ ئۈچۈنمـۇ دۈشـمهن ئایـاق باسـقان       . ۋە تهجرىبه مهیدانىغا ئىـگه بولىـدۇ      
مىنـــۇتتىن باشـــالپ قارشـــىلىق قىلىـــش كېـــرەك ئىـــدى، بـــۇ جهھهتـــتىن  

بولغۇلۇق بولۇپ، شۇ كهمگه كهپتۇق، . ئېیتقاندىمۇ ئىككى ئهسىر كېچىكتۇق
ى پایدىلىق پۇرسهتنى كۈتمىسهك بىھۇدە قۇربان بېرىشكه ئېلىپ بارىدۇ، ئهمد

دېگۈچىلهرگه جاۋاپ شۇكى، كۈتۈش بىلهن، ھېچ ئىش قىلماي ھایۋانالرچه ئـۆز   
 -نهپسىمىز بىلهن بولۇپ ئۆلسهك تېخىمۇ بىھۇدە بولماسمۇ؟ خىتایالر كۈندىن

ھالدا سىز دېگهن كۈنگه كۈچىیىپ، خهلقئارادا تهسىرى ئېشىپ بېرىۋاتىدۇ، بۇ 
ھېلىقى پایدىلىق پۇرسهت كهلگىچه مىللهتنىڭ ھالى نېمه بوالر؟ تۆمۈر یولالر 
ــسىمان باغلىنىــپ     ــدىن تاشــقىرى، ئۆمۈچــۈك تورى قــوش رېلىــسلىق بولغان
كېتىشىنى، ھهر بىرىمىزگه یـۈزدىن خىتـاي تـوغرا كىلىـشىنى كۈتىمىزمـۇ؟              

دەم ئۆلـــۈپ ئېلىـــپ كهلگىـــچه یىـــالن چاققـــان ئـــا  ①ئىـــراقتىن تىریـــاق”
كهلگىــچه خىتایالرنىــڭ   “ ۋاقتــى”ئهقىللىقلهرنىــڭ دېــگهن   ②“بولغانــدەك

  !ئاسسىمىالتسىیه پىالنى ئاساسهن ئورۇندىلىپ بولغان بولىدۇ
دۈشـمهن  . ئۇیغۇرالرنىڭ بىر تائىپىسى نهق مۇنـاپىقالردۇر   “ ئهقىللىق”

ئۇیغۇرنىـڭ ئىـشىدا ھـېچ    ”ىنـى ئىـشلىتىپ،   “ئهقـل ”ئۇالر  . لىرىدۇر“قۇالق”
ىد یوق، ئۈمىد بولمىغان ئىشقا ئۇپرىنىپ، ئۇنىـڭ ئارقىـسىدىن ئهقلىـي           ئۈم

، بهرىبىـر تۈگهیـدىغان بـۇ    كۆرەكۈچ، پۇل ۋە جىسمانىي كۈچ سهرپ قىلغاندىن    
 مۇنچه سېتىپ -مىللهتنى بۈگۈن مۇشۇنچىلىك پۇلغا یاراۋاتقان پۇرسهتته ئانچه

“ لمامـدىمهن پۇل قىلسام دەمالى مهن بولـساممۇ دۈشـمهندىن نهپ ئالغـان بو            
ــىدۇ   ــوت سوقۇش ــشنى باشــالیدۇ -دەپ چ ــاپىقالرمۇ  . دە، سېتى ــارىختىكى مۇن ت

                                            
  . نىڭ ئىزاھى“گۈلىستان― ” تىریاق ــــ بىرخىل زەھهر قایتۇرغۇچى دورا  ①
  .ناملىق كىتابىدىن ــــ ئا“ گۈلىستان” شهیخ سهئىدىنىڭ  ②
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ئهمما، خۇداغا شۈكرىلهركى، مىللهت ! شۇنداق ئویالشقان، بۈگۈنكىلىرىمۇ شۇ
ھــاال یوقــالغىنى یــوق، نهچــچه ئهۋالد مۇنــاپىقنى ئوخــشاشال بــاي قىلىــپ        

  !لىدۇ، تېخىیهنه قاچانغىچه، قانچىلىك مۇناپىقنى باي قى! كهلمهكته
  . یىلى، ئىستانبۇل– 2001.  یىلى، فىۋرال، تاشكهنت- 1999
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  مۇناپىقالرنى قانداق تونۇش كېرەك؟
  
  

ــئهللهردە    ــستانلىقالر مهیلــى ۋەتهن ئىچىــدە، مهیلــى چهت شــهرقىي تۈركى
ــادەملهرنى   ــۇم ئ ــاپىق”بولمــایلى، مهل ــاي جاسۇســى ”، “مۇن ــۇالق”، “خىت ، “ق

 بۇ ئـادەملهر راسـتىنال شـۇنداق بولـۇپ قالغـان        گویا. دەپ یۈرىمىز ... ،“خائىن”
. تهقدىردە ئۇالرنى ئۆلتۈرىۋېتىدىغاندەك بىر خىل قىزغىنلىق بىلىنىپ تۇرىدۇ

 سـائهت  - جـۇدا بولـۇش، سـاالم   -ئهمما ئۇالرغا نهپرەت بىلـدۈرۈش، ئـۇالردىن ئـادا     
تىنچ ئۇسۇلدا “ گهندىچه”قىسقىسى، نهپرىتىمىزنى بىر خىل ... قىلماسلىق،

ئهڭ ئاسان، ئهڭ ئهرزان، ئهڭ بىخهتهر       كۆرەشنىڭىلهپ، دۈشمهنگه قارشى    ئىپاد
تۈرىنى بولسىمۇ قىالیلى، دەپ تهرغىپ قىلىنغاندا بولسا، بىردىنال یېلىمىـز        

ــۇدا بىلىــــدۇ ”چىقىــــپ،  ــاپىقمۇ، ئهمهســــمۇ، خــ پــــاكىتىمىز . راســــت مۇنــ
 جىــسمانىي —پاكىــت . دەپ تىــل چایناشــقا باشـالیمىز “ ...بولمىغانـدىكىن 

خاتــا بولـۇپ قېلىـپ ئۇۋالىغـا قالماســلىق    . ھهتتىكـى جازانىـڭ تهقهززاسـى   جه
لېكىن، بىز پاكىت بولغان تهقـدىردىمۇ بىـر        . ئۈچۈن پاكىت تهلهپ قىلىنىدۇ   

ــایمىز  ــا ( مۇنـــاپىقنى ئۆلـــۈمگه مهھكـــۇم قىاللمـ قىلـــساققۇ بـــوالتتى، ئهممـ
). مهیلــى ئاشــكارە، مهیلــى یوشــۇرۇن ئىمكــانىمىزمۇ یــوق. جــۈرئىتىمىز یــوق

ئۇنداق ئىكهن، مۇناپىقالرغا نهپرەت بىلدۈرۈش تهشهببۇسىنىڭ كۆزدە تۇتقىنى 
 دۈشـمهنگه ئىـشلىگۈچىلهرگه قارىتـا ئۆتكـۈر         —بىر خىل مهنهۋىي كهیپىیات     

ئهگهر بىزنىڭ قولىمىزدىن دۈشـمهنگه قارشـى   (نهپرەت كهیپىیاتى یارىتىشتۇر   
  ). بىرەر ئىش كېلىدۇ، دېیىلسه مۇشۇ كېلىدۇ

بۇ تهرىپىنـى  (، بىر ئادەمنىڭ راست مۇناپىقمۇ، ئهمهسمۇ         ئۇنداق ئىكهن 
نهزىرىـدە   كۆپنىڭ، ئۇنىڭدىن قهتئىینهزەر، ئۇ ئادەم   )ئالالھ بىلهن ئۆزى بىلىدۇ   
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مۇنــاپىق، جاســۇس، غالچــا دەپ تونۇلغــان ئىــكهن، ئــۇنى مهنهۋىــي جهھهتــتىن  
 خاتاســىدىن قهتئىیــنهزەر بــۇ بىزنىــڭ . جــازاالش كېــرەك، دېگهنــدىن ئىبــارەت

ــدىغانلىقىمىزنى،     ــادارا قىلمایــ ــا مــ ــمهن غالچىلىرىغــ ــمهنگه ۋە دۈشــ دۈشــ
بۇنىڭ مهنهۋىـي ئهھمىیىتـى ھهرگىـز     . نهپرەتلىنىدىغانلىقىمىزنى بىلدۈرىدۇ 

قىممىتىنــى یوقاتمایــدۇ، ئهۋالدالرغــا بېرىــدىغان پىــسخىك تهســىرى، ســاۋاق   
بۇ .  شاشئېلىشى كۆزدە تۇتۇلغانالرغا بېرىدىغان مهنهۋىي تهسىرى تامامهن ئوخ

ئۇ یهرگه تىكـلهپ قویـۇلغىنى   . خۇددى ھهجدە شهیتانغا تاش ئاتقانغا ئوخشایدۇ 
تــاش، پهقهت شــهیتاننىڭ ســىمۋوللۇق ۋەكىلــى، بىــز ئۇنىڭغــا تــاش ئېــتىش   

  . ئارقىلىق شهیتاندىن نهپرەتلىنىدىغانلىقىمىزنى ئىپادىلهیمىز
خىتاي لىرىمىز مۇناپىقالرنى، جاسۇسالرنى تاكى “یاخشى ئادەم ”بىزنىڭ  

“ مېلــى بىــلهن ”ســاقچى ئىدارىــسىغا مهلۇمــات ئېلىــپ ماڭغــان ۋاقتىــدا      
تۇتىــۋالمىغىچه یــاكى ســاقچى ئىدارىــسىنىڭ جاسۇســلۇق بۆلۈمىــدە دوكــالد  

تۇتىۋالمىغىچه ئۇالرنى ئاالمهتلىرىگه “ ئۈستىدىن چۈشۈپ”بېرىۋاتقان یېرىگه 
ــدۇ   ــدەك قىلى ــاراپ جاســۇس دېمهیدىغان ــته . ق ــسىنى سۈرۈش  پاكىــت مهسىلى

  ! قىلىشقا ھازىر بىزنىڭ ھېچقانداق ئىمكانىیىتىمىز یوق
مۇناپىقالر، جاسۇسالر ھهققىدىكى پـاكىتالر توغرىـسىدا شـۇنى بىلىـش           
كېرەككى، بىزگه بۇنداق پاكىت پهقهت شـهرقىي تۈركىـستان شـهھهرلىرىدىن      

شۇنداقتىمۇ زەربىمىـز تۇیۇقـسىز   (بىرەرىنى دۈشمهن قولىدىن تارتىۋااللىساق    
، شـۇ شـهھهرلىك     )سقا مۇددەتلىك ئۇرۇش نهتىجىسىدە تارتىۋالـساق     بولۇپ، قى 

ــاكى    ســاقچى ئىدارىــسىنىڭ ئــارخىپلىرىنى دۈشــمهن ئېلىــپ قاچالمىغــان ی
كۆیدۈرىۋېتىشكه ئۈلگـۈرمىگهن بولـسا شـۇ شـهھهر تهۋەسـىدىكى جاسۇسـالرغا             
ئائىـت پاكىــت شــۇ یهردىـن تېپىلىــدۇ؛ بولمىــسا خىتـاي ســاقچى ئىدارىــسىدا    

ــاقچىالردىن بىرەرســـى   جاسۇســـلۇق بۆل ــشلهیدىغان مىللىـــي سـ ــدە ئىـ ىمىـ
ھهقىقهتكه قایتىپ، قولىدىكى جاسۇس ئارخىپلىرىنى ئاشكارىلىۋەتسه پاكىتقا 

“ ئهقلىـي یهكـۈن  ”ئۇندىن باشـقا ئهھۋالـدا رازۋىـدكا ئىلمىـدىكى      . ئېرىشىمىز
یهنى، شۇ كىـشىنىڭ ئهھـۋاللىرى مۇنـاپىق یـاكى         . ئۇسۇلىدىن پایدىلىنىمىز 

  . یېقىن بولسا تامام، بۇ بىزنىڭ ھازىرچه ئاساسىمىزدۇرجاسۇسلۇققا
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بىزنىڭ جاسۇسلۇق ھهققىدىكى سهۋىیهمىزنىڭ نۆلگه یېقىن بولىشى  
تۈپهیلى خىتایالر ئارىمىزدىكى پایالقچى، ئایغاقچىلىرىنى نىقاپالش، پهردازالپ 
كۆرسىتىش ئۈچۈن بـاش قـاتۇرۇپ كهتمىـسىمۇ، چىقىـم تارتىـپ یۈرمىـسىمۇ              

ۈنكى بىز بۇ ئىشقا شۇنداق ئـاددىي قـارایمىزكى، بىـر ئایغـاقچى       چ. بولغىدەك
ناماز ئوقۇسىال بولدى، بىز ئۇنى ئىمانى كامىل مـۆمىن دەپ باھـاالیمىز؛ ئـون            
تهڭگه ئىئانه قىلسىال بولدى، بىز ئۇنى ۋەتهنپهرۋەر باي، دەپ ماختایمىز؛ بىـرەر     

ورۇنالردا دىــن، یــاكى ئـادەم یىغىلغــان سـ  ) چهتـئهللهردە (نامایىـشقا قاتناشــقان 
ــدا  ــاپ  “ ۋىجــدانى بىــلهن”ۋەتهن، مىلــلهت تېمىلىرى ــرنهچچه كهلىــمه قاین بى

بۇنـداق  . بولسىال بىز ئـۇنى ۋەتهنـپهرۋەر ئىنقىالپچـى ھېـساپالیمىز      سۆزلىگهن
ئاســان گــول بولىــدىغان خهلقــقه قارشــى خىتــاي جاسۇســلۇق سىستېمىــسى  

  !ھېچقانچه كۈچ سهرپ قىلىپ ئولتۇرمىسا كېرەك
داق بىخۇد ۋە ھاڭۋاقتىلىقىمىزدىن پایدىلىنىپ، بهزى تۇخۇمى ئهنه شۇن

ــاي      ــۇندا خىتـ ــكارە یوسـ ــرى ئاشـ ــڭ ئهۋالدلىـ ــادەملهر، مۇناپىقالرنىـ ــۇزۇق ئـ بـ
شـهك   كـۆڭلىمىزگه غالچىلىرىغا، ئایغاقچىالرغا، مۇناپىقالرغا چاپـان یاپـسىمۇ        

“ یوشۇرۇن ئاڭ ” —ئىنسان پىسخىكىسىنىڭ یوشۇرۇن قاتالملىرى . كهلمهیدۇ
ــاجىزلىقلىرىمىزنى مۇشــۇ ئۇســۇلدا    كــۆپققىــدە ھه ــدۇق، مىللىــي ئ توختال

غـا  “یوشۇرۇن ئاڭ”تهھلىل قىلدۇق، یهنه بىر قىزىق ئهھۋال بار، ئۇمۇ ئهنه شۇ        
  : مۇناسىۋەتلىك

ــشىلهرنى     ــدا پاھى ــۇپ كهتــكهن بىرســىنىڭ یېنى ــشه بول ھهدىــسى پاھى
قىنى ئىـسپات   ئهیىپلىسه، ئۇ بىر ئامالالر بىلهن پاھىشىلهرنىڭ گۇناھـسىزلى       

ئهسـلى  «یـاكى  (» ھهقىقىـي ئهیپكـار  «قىلىش ئۇرۇنىشىدا بولىدۇ، باشـقا بىـر       
بۇنداق .  نى كۆرسىتىش ئارقىلىق، ئوبېكتنى ئازاد قىلىشقا ئۇرىنىدۇ)»ئهیپكار

خاپىلىقنى ”ئۇرۇنۇشالر ئىختىیاردىن تاشقىرى بىرخىل ئىنكاس بولۇپ، بۇنى 
. دەپ ئاتــاش مــۈمكىن“ شئوپچىالشــتۇرۇش یــاكى خــاپىلىقنى سۇسالشــتۇرۇ 

ئـارقىلىق یېنىكلهتمهكچـى بولىـۋاتقىنى    “ سۇسالشـتۇرۇش ”ئۇنىـڭ بۇنـداق   
نهسـىرىدىن  . سۆزى بولىۋاتقان پاھىشىالر ئهمهس، بهلكى ئۆزىنىڭ ھهدىسىدۇر     

راق “سـۇس ”ئهپهندىنىڭ خۇرجۇن یۈتتۈرىـۋەتكهن گۇنـاھىنى خوتـۇنى ئالدىـدا           
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“ ىمى ئادەم خۇرجۇن یۈتتۈردىبازاردىكى ج”كۆرسىتىش ئۈچۈن توقۇپ چىققان 
ــته  ــتۇرۇش”دېگىنـــــى ئهمهلىیهتـــ ــاپىلىقنى ئوپچىالشـــ ــاھنى ”، “خـــ گۇنـــ

ئویـۇنى بولــۇپ، خهقنىـڭ خۇرجـۇنى نــېمه بولىـشى مــوھىم     “ سۇسالشـتۇرۇش 
  . ئۇرۇنىشىدۇر“ كىچىكلهشتۈرۈش”ئهمهس، موھىمى ئۆزىنىڭ گۇناھىنى 

 -نى سهل مانا شۇنداق، پاھىشىالر ھهققىدىكى دەھشهتلىك ئهیپلهشلهر     
ــدىغانغا     ــۈپ بېرىـ ــى كۆتۈرۈشـ ــڭ ئهیىبىنـ ــۈرۈش، ئۇنىـ ــكارىغا چۈشـ پهل پهسـ
ئىجتىمائى تۈزۈلمىدىن سهۋەپ ئاختۇرۇپ باھانه ئىزدەشـلهرنىڭ ھهممىـسىدە         
ئۇنىڭ كهڭ قوساقلىقى، پاھىشىالرغا ئېچىنىشى ئىپادىلهنمهیـدۇ، ئهكـسىچه         

ى كىچىـك  پۈتۈن ئۇرۇنۇشتىن مهخسهت ئۆزىنىڭ ھهدىسىنى ئاقالش، گۇناھىن 
 قىزلىـرى یېـرىم یالىڭـاچ       -خوتـۇن : یهنه مهسـىلهن  . كۆرسىتىش ئۇرۇنىشىدۇر 

یۈرىـدىغان بىرســى تهبىئىـي ھالــدا ھىجــاپ توغرىـسىدىكى گهپنىــڭ بــېلىگه    
ئۇنىڭ تهتۈرىسىچه بىر پهتىۋانىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىغا ۋە . تېپىشكه تىرىشىدۇ

بۇمـۇ  . د بولىـدۇ جهمىیهتـته كـۈچكه ئىـگه بولىـشىغا ئارزۇمهنـ          ھۆكۈمنىـڭ شۇ  
ئۇنىڭ دىنىي چۈشهنچىسىدىكى مۈجىمهللىك، تازا تولۇق چۈشىنهلمهسلىك       

ى تۈپهیلىـدىن تاللىغـان كـۆز قارىـشىنىڭ     “ئىلغـارلىق ”یـاكى غهرپلهشـكهن   
ــۇن  ــى خوتــ ــسۇلى ئهمهس، بهلكــ ــۈرۈش -مهھــ ــڭ یــ ــشى - قىزلىرىنىــ  تۇرىــ

نىڭ ئهیپلهنمهیدىغان ئىجتىمائى تهرتىپكه بولغـان ئىختىیارسـىز ئىنتىلىـش        
  .مهھسۇلىدۇر

ــرى،     ــڭ ئهۋالدلى ــۇنداق، مۇناپىقنى ــۇددى ش ــدە خ ــاپىقلىق  ئۆزلىرى مۇن
سۆزى بولىۋاتقان . بولغانالر ئىختىیارسىز یوسۇندا مۇناپىقالرنى ئاقالپ كېتىدۇ

دېیىلىشىدىكى سهۋەپلهرنى یېتهرلىك دەپ قارىغىلى “ مۇناپىق”مۇناپىقنىڭ 
بۇنىـڭ  . اق قىلىـشقا ئۇرىنىـدۇ    ئۇنىمایدۇ، مۇناپىقلىقنىڭ شهرتلىرىنى چوڭر   

نىــڭ شــهرتى   ... بىــلهن ئۆزىنىــڭ یــاكى مۇنــاپىق دادىلىــرى، دوســتلىرى،     
بولۇپ “  كىچىك، ئهرزىمىگهن گۇناھالر”مۇناپىقلىققا توشمایدىغان بولىشىنى، 

مانا بۇالرنىڭ . قېلىشىنى ئاڭسىز یوسۇندا ئارزۇ قىلغانلىقىنىڭ نهتىجىسىدۇر
  !دۇر“ارىیوشۇرۇن ئاڭنىڭ ئىقر”ھهممىسى 

 پـات   -باشقا دۆلهتلهرنىڭ پاسپورتى بىلهن، ھهتتا ئىقامىتى بىـلهن پـات         
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ــالىدۇ    ــا سـ ــشىنى ئویغـ ــدىغانالر كىـ ــگه بارىـ ــىي  . ۋەتهنـ ــداق سىیاسـ ھېچقانـ
كه مهجبـۇر قىلىـدىغان     “سۆھبهت”پائالىیهتلهرگه قاتناشمىغان ئادەملهرنىمۇ    

مۇ؟ بىز خىتایالرنىڭ قاتنایدىغانالردىن پایدىالنماي قاالر كۆپخىتایالر بۇنداق 
تېخىمـۇ ئـادەمنى ئویغـا    ! قانداق مهخلـۇق ئىكهنلىكىنـى بىلمىـسهك ئىـدى      

سالىدىغىنى، بهزى ئادەملهر سىیاسىي پائالىیهت سورۇنلىرىنىڭ ھهممىـسىدە   
ــت  ــاپالردا، گېزى ــار، كىت ــالالردا -ب ــسمى ” ژۇرن ــارەك ئى ــهرىپى-مۇب ــۆزگه “  ش ك

ئهمما ئۇالر . رىي ئورۇندا كۆزىكىدۇچېلىقىپ تۇرىدۇ، ھهتتا تهشكىالتالردا رەھبى
ھېچ تهھدىتكىمۇ ئۇچرىمایدۇ، بۇ نېمه ئۈچۈن؟      . دەخلىسىز بېرىپ كېلهلهیدۇ  

ــلهر   ــم بهزى ــامىتى     ”بهلكى ــئهل ئىق ــاكى چهت ــپورتى ی ــئهل پاس ــڭ چهت ئۇالرنى
  . دېمهكچى بوالر“ بولغانلىقىدىن خىتایالر قول سېلىشقا پېتىنالمىغان

وقۇرى دەرىجىلىك ئۇیغۇر ئهمهلدار بولغـان،    سهئۇدىي ئهرەبىستانىدا بىر ی   
خهۋپ ھىس  ئۆزلىرىچهئىسمى مۇھهممهد شاھ، بۇ كىشىنىڭ مهۋجۇتلىقىدىن 

قىلغان خىتایالر ۋەتهنگه بارغاندا ئۇنى ئاستا تهسـىر قىلىـدىغان زەھهر بىـلهن            
زەھهر تهســىرىدىن ئاغرىغـــان بــۇ ئـــادەم    ئۆتكهنــدە زەھهرلىــگهن، بىــر زامـــان   

ئۇ یهردە دەل مۇشۇ دىئاگنوز قویۇلغـان ۋە زەھهر  . لىنىشقا بارغانئامېرىكىغا داۋا 
ــانى   ــۆتكهنلىكىقایتۇرۇشــنىڭ زام ــوقلىقىنى  ئ ، داۋاالش ئىمكــانلىرىنىڭمۇ ی

ئۆتمهي ۋاپات  كۆپئۇ قایتىپ كېلىپ . ئېیتىپ، قایتىپ كېتىشكه ئۈندىگهن
ــان ــسىغا    . بولغـ ــاي ئهلچىخانىـ ــقهرەدە خىتـ ــایتۇر ئهنـ ــۋەر بـ ــسور ئهنـ پروففىسـ

“ چۈشـۈپ ”اقىرتىلغان، ئۇ یهردىن قایتىپ كېلىـپ ئۆیىنىـڭ بالكۇنىـدىن           چ
 یىلى ئۆكتهبىرنىڭ ئاخىرلىرىدا ك گ ب سىیاسىي ئىھتىیاج -1963! كهتكهن

دېگهن “ جاسۇس”تۈپهیلى ئامېرىكىلىق پروففىسسور فىرىدىرىھ بارگخورننى    
سىیاسىي بۇ ئامېرىكىلىق یاله ئۇنۋېرسىتېتىدا . بۆھتان بىلهن تۇتقۇن قىلدى
 دۇنیا ئۇرىشى دەۋرىدە موسكۋادىكى ئامېرىكا -2. بىلىملهر مۇتىخهسىسى ئىدى

ئهلچىخانىـــــسىدا ئىـــــشلىگهن، كېـــــیىن گېرمـــــانىیه تاشـــــقى ئىـــــشالر  
. ئامېرىكـا باشـقانى كىننېـدىنىڭ دوسـتى ئىـدى         . مىنىستىرلىكىدە بولغـان  

. مایـدۇ تېپىلسا ھېچنېمىدىن یان زۆرۈردېمهك كوممۇنىستالر بىشهم بولغاچقا   
موسكۋادىكى غهربىي )  یىلى-1964(خرۇششېۋ تهختتىن چۈشۈشكه یېقىن ... 
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گېرمانىیه ئهلچىخانىـسىغا ك گ ب نىـڭ مهخپىـي ئـاڭالش ئۈسـكۈنىلىرىنى            
تازىلىۋېتىشكه ئهۋەتىلگهن تېخنىك سچۋېرگمان موسكۋا ئهتراپلىرىدا سهیلى       

بـۇ  (هن ئېتىلغـان    قىلىۋاتقاندا نىتراتلىق ھاردال گازى ئاتىـدىغان قـورال بىـل         
ــگه     ــىیىتىگه ئىـ ــرىتىش خۇسۇسـ ــنى چېـ ــاددا گۆشـ ــۋىي مـ ــۇ )خىمىیىـ ، بۇمـ

كوممۇنىستالرنىڭ ئۆزىگه دۈشمهن ھېساپلىغان ئادەملهرنى چهتئهللىكىدى،      
دىپلومات ئىدى، چوڭىدى، كىچىكىدى، دەپ ئایرىپ ئولتۇرمایدىغانلىقىغا بىر 

رىنى تۇتقۇن قىلىپ،  خىتایالرنىڭ كېیىنكى زاماندا تۈركىیه پۇخرالى    . مىسال
  .یازدۇرۇشلىرىغا دائىر مىسالالرنى دېمىسهكمۇ ھهممىگه مهلۇم» ۋەدەنامه«

 دېمهك، بىزنىڭ ھازىرقى زىكرى كېچىۋاتقان ئهپهندىلىرىمىز ئۇالردىنمۇ 
 ئـۆزلىرىگه یوغان ئهمهستۇر؟ بۇ مىسالالر چهتئهل پاسپورتى تـۈپهیلى خىتـایالر           

. گـۈچىلهرگه كىپـایه قىـالر دەپ ئـویالیمهن     قارشى بىر ئادەمگه تېگهلمهیدۇ، دې    
كوچىدا لۈكچهكلهرنىڭ “ ئۇقۇشماسلىقتىن”، “قاتناش ۋاقهسى”بۇندىن باشقا 

یـۈزبهرمهي قـاالرمۇ؟ سىیاسـىدا     “ بهختسىزلىك”ئۇرۇپ قویىشى تۈپهیلىدىنمۇ    
  ؟ !ئویۇن ئازمۇ

بۇ ئادەملهرنى ئانچه خهتىرى یوق، ئهرزىمهس ئادەملهر ھېساپالپ ”ئهمدى، 
دېگـــۈچىلهر بولـــسا، بۇنـــداق “ چېقىلمایۋاتـــسا كېـــرەك) كـــۆرۈپىچىـــك ك(

 یاشلىق بالىالر 12 ـــ 11: ئهپهندىلهرنىڭ دىققىتىگه شۇالرنى ھاۋاله قىلىمىز  
مهكتهپــتىن یــانغىچه خىتــاي بــالىلىرى بىــلهن ئۇرۇشــۇپ قېلىــپ، تــاش        
ئېتىشىپتۇ، ئارىدا بىرىنىڭ تېشى بىر خىتـاي بالىـسىنىڭ بېـشىغا تېگىـپ             

بۇنىڭ ناھایىتى زور سىیاسىي ئارقا كۆرۈنىشى ”تىۋېتىپتۇ، شۇنىڭ بىلهن قانى
دەپ ھېــساپلىغان خىتــایالر بــالىنى تــۈرمىگه قامــاپ، قورقۇتــۇپ ســوراق  “ بــار

بـۇ شـهرقىي   . نى تاپماقچى بولۇپتـۇ “ئۈگهتكۈچى”قىلىپ، پهردە ئارقىسىدىكى  
ئهنه شـۇ   . ىرسىتۈركىستاندا ھهمىشه ئۇچراپ تۇرىدىغان ۋاقهلهرنىڭ ئاددىیال ب      

كىچىــك بالىالرنىــڭ تــاش ئېتىــشىنى كىچىــك كــۆرمىگهن كــۆزى كىچىــك   
 پهیلىنـــــى -خىتایالرنىــــڭ، زېـــــدى پهســـــت كوممۇنىـــــستالرنىڭ خـــــۇي 

ئـۇ ھالـدا   . بىلىدىغانلىقىمىزنىال ئېیتىپ ئۆتسهك یېتهرلىـك بولـسا كېـرەك      
جاڭ زېمىن ئاۋۇالرنىڭ یېزنىسى بولغـان تهقـدىردىمۇ سىیاسـىي ئىـشقا سـاال        
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مهیـــــدىغان كوممۇنىـــــستالرنىڭ بۇنىڭغـــــا ســـــهل قارىمایـــــدىغانلىقى یې
  . چۈشىنىشلىك بوالر

بــــارىكهن، ئۇالرنىــــڭ بىــــر تۇققــــان “ رەھــــبهرلهر”یهنه بهزى مــــوھىم 
بىزنى ” ئۆزلىرىقېرىنداشلىرى خىتایغا ئىشلهیدىغان غالچا، جاسۇس ئىكهنۇ، 

! هسمىدۇر؟مهسخىرىلىك ئهم! كهن“لهشكهر بېشى”قوشۇندا “ ئازاد قىلىدىغان
نى قۇرۇپال ئارقىدىن خىتایغا، شهرقىي “ئىنقىالبى تهشكىالت”الر “داھى”بهزى 

تهشـــكىالتالر، ! كېلىـــدىكهن“ چـــۆگىلهپ”تۈركىـــستانغا بىمـــاالل بېرىـــپ 
چۈنكى سـهن  . بۇالرنى ھېچ ئىلغا قىلىپ ئولتۇرمایدىكهن  “ ۋەتهنپهرۋەر ئاممه ”

، یۇرتدىشىم ئۆتكهنمهنپهئهتى گۇمانلىق دېسهڭمۇ، ئۇ ماڭا یاراپ قالغان، ماڭا        
دەپ ئىناۋىتىمنى قىلىـدىغان یېقىـنىم بولغاچقـا    “ خوش ـ خوش ”یاكى ماڭا 

ھېچ !  ئادەمنى یاخشى كۆرۈۋېرىدىكهنمهن“ ئاقكۆڭۈل“ ”یاخشى مىجهز”مهن بۇ 
ــا    بولمىــسا ئــۇنى جاســۇس دېیىــشته ئهڭ قــاتتىق تۇرغــۇچىالردىن بىــرى ماڭ

ىڭ زىتىغا مهن ئۇ یامان دېـگهن ئـادەمنى    یاقمایدىغان بىرسى بولغاچقىال، ئۇن   
ــكهن   ــدىغان گهپـ ــشى دەپ تۇرىۋالىـ ــسىي   ! یاخـ ــپ شهخـ ــۇنداق قىلىـ ئهنه شـ

بۇ !   چېگرىمىزنىمۇ بۇزۇپ تاشالیدىغان گهپكهن-مۇناسىۋەتلهر سىیاسىي چهك
پوقى بىـلهن بـۇلمىقى   ”قانداق ئىستىل؟ قانداق مىللىي تۇیغۇ؟ مۇشۇنداق   

ىمىـزدىن ئۈمىـد    “ئىـش ” بىـلهن بىزنىـڭ      تهشكىالتالر“ ئارىلىشىپ كهتكهن 
  كۈتكىلى بوالرمۇ؟

بىـــر قېـــتىم تـــۈركىیىگه بېرىـــپ كهلـــگهن ئادەمنىـــڭ پاســـپورتىنى  
ــڭ     ــدىكى بهزى ئادەملهرنىــ ــئهل ئىقامىتىــ ــایالر چهتــ ــدىغان خىتــ تارتىۋالىــ

 -ئۇالر پات . ، ئۇالرغا گهپ قىلمایدىكهن   “قورقۇپ كېتهمدىكىن ”ئىقامىتىدىن  
 خىتایغـا  —چهتئهلـدە بولـسا ئىنقىالپالرغـا    . كهن كېلىپ تۇرىدى -پات بېرىپ 

ــدىكهن    ــشىپ تۇرىـ ــىته ئارىلىـ ــۋىقاتالرغا بىۋاسـ ــى تهشـ ــئهل . قارشـ بهزى چهتـ
 تىجــارەت ئىــشلىرى، مهبــلهخ -تهۋەســىدىكىلهر ۋەتهنــگه بارســا ئۇالرنىــڭ ســودا

ــا     ــلهر ھهتت ــدىكهن، بهزى ــپ كېتى ــشقا كىرى ــارائىتلىرى بهك ئېقى ســېلىش ش
جــاڭ ! ال ئىلتىپــاتالرغىمۇ ئېرىــشىپ قالىــدىكهنپىرىنــسىپقا چۈشــمهیدىغان

  زېمىن ئۇالرنىڭمۇ یېزنىسىمىدۇر؟
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ــان،     ــېپىدە پاالقلىغ ــدىنقى س ــڭ ئال ــر مهھهل ئىنقىالپنى ــرى بى ئىلگى
نامایىــشالردا تهشــكىالتچىلىق قىلىــپ، ئــۆزىنى كۆرســهتكهن، خىتاینىــڭ      

ایسهنكى، بایرىقىنى كۆیدۈرۈشته پىداكارلىق قىلغانالر بىر زامان ئۆتكهندە قار       
قاتنایــــدىغان، خىتــــاي  » قوغۇنلۇقنىــــڭ یولىــــدەك «خىتایغــــا خــــۇددى  

كونسۇلخانىــسى بىــلهن چوڭقــۇر دوســتلۇق مۇناســىۋىتىغا ئىــگه ئــادەمگه       
ئایلىنىدىكهن؛ ھهتتا شۇنداق بولغاچمىكىن، خىتایالر ئۇنداقالرنىڭ كۆزىگىمۇ 

» نهســىھهت«دەپ ئاتىغۇچىالرغــا » خىتــاي«ئىســسىق كۆرىنىــشكه باشــالپ، 
ــۇس قىلماســتىن     ــېچ نوم ــدىغان، ھ ــۇرۇپ كېتى ــاغزى ق ــاي «: قىلىــپ ئ خىت

دېسهڭالر بىزنىڭ ئاچچىغىمىز كېلىدۇ، ئۇنداق دېمهڭالر، نېمىـشكه ئۇنـداق         
دەیــدىغان دەرىجىـــگه یېتىـــپ  » ...دەیــسىلهر؟ خهنـــزۇ دېــسهڭالر بولمامـــدۇ؟  

ــشكه        ــاپىق دېیىـ ــۇنى مۇنـ ــېچكىم ئـ ــدىمۇ ھـ ــۇ ھالـ ــا شـ ــدىكهن؛ ئهممـ بارىـ
كـۆزىگه  « بىـزگه یهنه قانـداق شـهرت الزىـم ئىـدى؟ بـۇ خـۇددى             !ئۇنىمایدىكهن

دېگهندەك، كورلۇق ئهمهسـمۇ؟ چهتـئهللهردە ھهمـمه پـۇل         » زەدىۋال تارتىۋالغان 
مۇنـاپىقالر پۇلنىـڭ   ! بىلهن ئـۆلچهنگهچكه مانـا شـۇنداق بولىـدىغان گهپـكهن          

ــدا     ــدە ئاالھىــدە ئورۇن ــۇپ، جامــائهت ئىچى سایىــسىدە ھۆرمهتلىــك شــهخس بول
  !ېرىدىكهنتۇرىۋ

 چهتئهلـــدىكى تهشـــكىالتالرنى ئاساســـهن مۇنـــاپىق ۋە جاسۇســـالرنىڭ 
ئورتا ئاسىیادىكىلهر ئىككى یۈزلۈك جاسۇس بولۇپ،      . ئۇۋىسى دېیىشكه بولىدۇ  

ئىمپىرىیه پارچىالنغاندىن كېیىن خىتاي تهرىپىدىن سېتىۋېلىنغان ك گ ب 
ك گ ب . ۇ ئىككى یۈزلۈك جاسۇسالر ھهم ك گ ب غا ئىشلهید—جاسۇسلىرى  

ــدا   ــسا قهرەللىــك ھال ــا كېرەكلىــك  “ دۆلهت ئىھتىیــاجى”بول ئۈچــۈن خىتایغ
  .ئاخباراتالرنى سېتىپ بېرىدۇ

چىڭـراق نهپهس ئـالغىلىمۇ بولمایـدىغان ئۆزبهكىـستاندىن       :  مهسىلهن
ــدە ئېچىلغــان قۇرۇلتایالرغــا ۋەكىــل بېرىــشىنى تهســهۋۋۇر قىلغىلــى    چهتئهل

شــهرتلىك رۇخــسىتى  ھۆكۈمهتنىــڭ جهزمهنكـى . بولمىـسىمۇ، لــېكىن بارىــدۇ 
یهنه بۇنــداق دېیىــشىمىزدە ھهر قانــداق بىــر ئۇیغــۇر باشــقا  . بــارلىقى ئېنىــق

ئاراڭالردا شهرقىي تۈركىـستانچىالر بـارمۇ؟      ”سهۋەپلهر بىلهن تۇتۇلۇپ قالسىمۇ     
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دەپ كۆزىگه كىرىۋالىدىغان   “ ... یوق -سىیاسى قاچاقالر بارمۇ  . كۆرسىتىپ بهر 
هرەپ ئهجهبــا ھېلىقــى ۋەكىللهرنــى بىلمهمدىغانــدۇ؟  ئۆزبىكىــستان ســاقچى ت

تېلىفۇنالر مهخپىي ئاڭالشتىن ئۆتىدۇ، فاكـسالردىن بىـر نۇسقىـسى سـاقچى      
كىتـاپ ئوقۇیـدىغانالر   ”ئۇیغۇرالرنىـڭ بـازىرىنى چـارالپ      . ئىدارىسىگه چۈشىدۇ 

یهرلىك . دەپ تهقىپ قىلىدۇ“  یوق؟ - یوق؟ گېزىت ئوقۇیدىغانالر بارمۇ    -بارمۇ
رنىڭ یۈرەكلىرى پهقهتال تۈگىگهن ھالدا، ئادەتتىكى گهپلهرنى قىلىش   ئۇیغۇرال

گه “ ئۇیغـۇر مهدەنىـیهت مهركىـزى   ”. ئۈچۈنمۇ ئالدى ـ كهینىگه نهچـچه قارایـدۇ   
باشـقا  . سایالنغان بىـرى ئـاز ئـۆتمهیال ئهتكهسـچىلىكته ئهیپلىنىـپ قامالـدى            

رھال ك گ ب غا الر دە“داھى”شهكلهن مىللىي قۇرۇلۇشالرغا سایالنغان ئۇیغۇر 
تهكلىپ قىلىنىدىغان ئۆزبېكىستاندىن چهتـئهلگه ۋەكىـل بېرىـپ شـهرقىي           
تۈركىستان یىغىنلىرىغا ئىشتراك قىلسا بـۇنى قانـداق چۈشـىنىش، قانـداق          

چهتئهلــدىكى تهشــكىالتالردا جاســۇس، مۇنــاپىق  ... چۈشــهندۈرۈش مــۈمكىن؟ 
هرەسـت ئهخمهقـلهر،    بولمىغان پاك ئادەملهر بار دېیىلسه ئـۇالر پهقهت شۆھرەتپ        

  !ئاددىي كالال، مېڭه فونكىسىیىسى ئاستا ئىنكاسلىق بىچارىالردۇر، خاالس
دېگــۈچىلهرگه شــۇالرنى ھــاۋاله “ ئــادەم جاســۇس بوالرمــۇ؟ كــۆپشــۇنچه ”
ئادەمنى مائاشلىق جاسۇس قىلىۋالمایدۇ، پهقهت  كۆپخىتاي ئۇنچه : قىلىمىز

رۇنـداپ قویـۇش، ھـېچ بىــر    ئـازراق قوالیلىـق بېـرىش، بىـرەر ئىلتىماســىنى ئو    
تىجارەت، ئاشكارە كىرىم مهنبهسى بولمىغانالرغـا ئـازراق پـۇل بېـرىش بىـلهن             

ئۇالرنىڭ ھهممىسى قهرەللىك مهلۇمات یولالپ تۇرۇش      . ئۇالرنى ئىشقا سالىدۇ  
مهجبۇرىیىتى ئالغان جاسۇسمۇ ئهمهس، پهقهت خىتاینىـڭ ئالـدىغا بىـر ئىـش           

ئهھۋالدا خىتایالرنىڭ چاقىرتىشى بىلهن گهپ بىلهن بارغاندا یاكى پهۋقۇلئاددە 
 -30.  ئىككى ئېغىز تاپشۇرۇق بېرىپ قویۇلىشى مۈمكىن-سورىلىشى ۋە بىر

لهردە پهقهت بىــرال )یېـرىم نـاھىیه  (“بهگلىــك”یىلـالردا بهزى نـاھىیهلهرگه تهۋە   
خىتاي بوالركهنمىش، بۇ باجگىر خىتاي بولۇپ، پۈتۈن بهگلىكنىڭ خهلقى ئهنه 

ئۇنىڭــدىن باشــقا نه مهمــۇر، نه ئهســكهر . ایغــا بــاج تاپــشۇرىدىكهنشــۇ بىــر خىت
ــى        ــڭ خهلق ــر یۇرتنى ــا بى ــر خىتایغ ــردىن بى ــۇ بى ــدا ئهنه ش ــان ئهھۋال بولمىغ

ئهكىلىپ بهرگهنلىكىنى ئهسكه ئالساق، بىز شۇ خهلقنىڭ  ئۆزلىرىباجلىرىنى 
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ــاي قىلغــان ①“ئىككــى بــارمىقى بىــلهن ”بۈگــۈنكى ئهۋالدى، خىتــایالرنى  ال ب
قنىــڭ ئهۋالدى بولغاچقــا خىتایغــا ئهرزان ئىــشلهۋېرىدىغان، چــوڭ ھهق     خهل

  .تهلهپلىرىدە بولمایدىغان بولشى تهبىئى
ــایالقچى، ئایغــاقچىالرنى ئىــشلىتىش ئۇســۇلى    ئهمــدى خىتایالرنىــڭ پ
ھهققىدە ئىگلىگهن ئهھۋاللىرىمىزغا ئاساسهن تهھلىل قىلىپ، ئېرىشىلگهن 

بۇ ھهقته مهخسۇس كىتاپ یېزىش (مىز یهكۈنلىرىمىزنى قىسقىچه بایان قىلى
خىتایالرنىـڭ پـایالقچى،   ). نىیىتىمىز بولغاچقا بۇ یهردە ئارتۇق توختالمـایمىز     

ئۇسۇلدا  ②ئایغاقچىالرنى ئىشلىتىش ئۇسۇلى خۇددى تىبهتلىكلهر كۆچكهندەك
غـا، ئالـدىغا كهلگهنلىكـى ھهر بىـر     “قهرزدار”ھهر بىر ھاجهتمهنگه،    . بولىدىكهن

 كۆپبۇ یوسۇن ئادەم ناھایىتى . ېغىزدىن بولسىمۇ تهلهپ قویىدۇ   ئادەمگه بىر ئ  
بولىدىغان بولغاچقا یېرىمى تاپشۇرۇقنى ئورۇندىغان یاكى پایدىلىق ئاخبارات        

: مهســـىلهن. بهرگهن تهقـــدىردىمۇ ئۇالرنىـــڭ پایدىلىنىـــشى ئۈچـــۈن یېتىـــدۇ
چهتــئهلگه چىقىــدىغانالرنىڭ بىــر كــونترول ھالقىــسى ئامــانلىق ئىدارىــسى  

لۇپ، ئۇالرنىڭ ئالدىغا ھهممه ئادەم بېرىشقا مهجبۇر، شۇ چاغدا ئـۇالر ھهربىـر           بو
ــادەمگه  ــدا(ئ ــلهن   ”) ئهڭ بولمىغان ــز بى ــدە بى ــۆرۈشقایتىــپ كهلگهن دەپ “ ك
تهلهپ  كـۆپراق گهپ سـورایدۇ، بهزىـلهرگه       كـۆپراق بهزىلهردىن بولـسا    . تاپىالیدۇ
قورقـۇپ تۇرىـدىغان   ) گۇنـاھى بولمىـسىمۇ   (ئۇ یهرگه كىرگهن ھهركىم     . قویىدۇ

بولغاچقــا، ئـــۇالر نــېمىال دېـــسه قۇللــۇق بىلـــدۈرۈپ، ئىــشنى پۈتتۈرۈشـــكه     
                                            

ــڭ    ① ــۇن قادىرىنىــ ــازغۇچىمىز زۇنــ ــۇم یــ ــلهن  ” مهرھــ ــامىقىم بىــ ــى بــ ــاملىق “ ئىككــ نــ
بـاي بولـۇپ ۋەتىـنىگه قایتىۋاتقـان خىتـاي ئامبـال، ئورنىغـا          . ۇتىلىـدۇ ھىكایىسىدىكى ۋاقه كـۆزدە ت    

دېـگهن ســوئالىغا  “ شـۇنچه كـۆپ بـایلىقنى قانـداق توپلىـدىڭ؟     ”: تهیىـنلهنگهن یېڭـى ئامبالنىـڭ   
ــۇرۇپ   ــىتىپ تـ ــارمىقىنى كۆرسـ ــز بـ ــلهن بىگىـ ــبارمىقى بىـ ــلهن ”: باشـ ــارمىقىم بىـ ــى بـ “ ئىككـ

، بىرىنـى قورقۇتـۇپ   )باشـبارماق (ىرىنـى ماختـاپ  بـۇ دېگىنـى ئاخمـاق ئۇیغۇرالرنىـڭ ب     ! دېگهنمىش
  . ھهر ئىككىسىدىن پایدا ئېلىۋەردىم دېگىنىكهن ـــــ ئا) بىگىز بارماق(

ـ تـۆگه، قوتـاز، ئـات،    ــ  تىبهتلىكلهر كۆچكهندە مهخـسۇس یـۈك توشـۇغۇچى چـوڭ ھـایۋانالرنى           ②
ــارلىقالرنى    ــر قات ــشهك، خېچى ــدىكهن  —ئې ــاراپ تۇرمای ــشكىال ق ــى، .  ئىشلىتى ــوڭ  یهن ــداق چ بۇن

 ئـوغالق  - قـوزا، ئـۆچكه   -ھایۋانلىرى بولمىسىمۇ یاكى یېتىشمىسىمۇ، پۈتـۈن پادىـسىغا ـــــ قـوي            
   .كۆچۈۋېرىدىكهن ــــ ئا“ یېىككىنه”ھهممىسىگه ئۆزىگه چۇشلۇق یۈك ئارتىپ، 
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 كۆپقایتىپ بارغاندىن كېیىن خېلى . تىرىشىدىغان گهپ، باشقا چارىمۇ یوق 
بارمىـسىمۇ، بـۇ    كۆرۈشـكىلى قىلىـپ ئۇالرنىـڭ ئالـدىغا    “ ۋاپاسـىزلىق ”ئادەم  

ڭـدىن بىلىنىـدۇكى، ئۇالرغـا    تهرىپى ئانچه قاتتىق سۈرۈشته قىلىنمایـدۇ، بۇنى     
دەپ قویۇلغــان گهپ “ مۇنــداقال“ ”بولــسا بولمىــسا“ ”كۆرۈشــۈش”دېــیىلگهن 

بولۇپ، بۇنىڭدا ئـاخىرقى قېـتىم بىـر قورقۇتـۇپ، یـۈرىكىنى مۇجـۇپ قویـۇش،           
ــۈر   ــۇ، ھهددىڭنــى بىلىــپ ی ــسا، یهنه بىــر  ! قایتىــدىغان یېرىــڭ ب دېگىنــى بول

ڭ ئۆزىنى ئاشكارىلىشى ئۈچۈن بىر تهرەپتىن، مۇناپىق تهبىئهتلىك ئادەملهرنى
چۈنكى، یهنه بىر تۈركۈم ئادەملهر ئهستایىدىللىقىدىن بۇ ! پۇرسهت، بىشارەتتۇر 

تاپىالشنى جهزمهنلىك دەپ قېلىش یـاكى قورقـۇش، ۋەیـا بهزىلىـرى ئۆزىنىـڭ          
ساداقىتىنى كۆرسىتىپ قویۇش نىیىتىدە  چهتئهلدىن قایتىپ كېلىپال ئۇالر          

مانا بـۇ خىـل ھهممىنـى غهلـۋىردىن ئۆتكـۈزۈش      . رىدۇبا“ كۆرۈشكىلى”بىلهن  
تۈپهیلى “  ئۆزىنى قاچۇرۇپ تۇرۇش”ئۇسۇلى بىلهن بىر تۈركۈم ئادەملهر دائىمىي 

بهزىلهر گاڭـسادەك سـورىغاننى دېیىـشى بىـلهن        . گه ئایرىلىدۇ “ئىشهنچىسىز”
ساددە ”یاكى “ پاك”، سىیاسىي جهھهتته “ۋاقتلىق پایدىلىنىشقا بولىدىغان ”

گه ئایرىلىــدۇ؛ ســورىغاننىمۇ دەپ، ســورىمىغاننىمۇ دەپ، یهنه تېخــى    “ئــاممه
ــورۇق” ــسىملىرى     “ یولیـ ــر قىـ ــاز بىـ ــپ ئـ ــشۇرۇق تهلهپ قىلىـ ــوراپ، تاپـ سـ
تىپىغــا ئایرىلىــپ، رەسـمىي ئىــشىتاتلىق ئایغــاقچى بولــۇپ  “ ئىـشهنچلىك ”

نىـڭ بهرگهن گـالۋاڭالرچه مهلۇمـاتى       “ساددە ئـاممه  ”بهزى ھالالردا ئاشۇ    . قالىدۇ
ئهھـۋالالر  “ گـۆھهر تېپىۋالىـدىغان   ”دىن خىتاي ئاخبارات سىستېمىـسى      ئىچى

  . بولىشى چوقۇم
بارمىغـانالرمۇ  “ كۆرۈشـكىلى ”مانا شۇنداق قىلىپ، قایتىپ كهلگهنـدە      

ــدۇ،       ــسا قۇتۇاللمای ــۈن بارمى ــش ئۈچ ــئهلگه چىقى ــتىم یهنه چهت ــى قې كېیىنك
تــــۈپهیلى یـــــۈرىكى زىرىلـــــداپ  “ گۇنـــــاھى”بارمىغـــــان “ كۆرۈشــــكىلى ”
ــدۇتۇر ــۆتكهللهر كوممۇنىــست تۈزىمىنىــڭ ھهر      (ى ــات ئ ــاتمۇ ـ ق مۇشــۇنداق ق

ــدە        ــمه ئىچى ــل ۋەھى ــر خى ــان بى ــسانالر ھام ــا ئىن ــۇپ یاتقاچق ــىدە تول ساھهس
 كۆزۈممــۇنــى “كۆرىــشىدىغانالر”، شــۇ )یاشــایدىغان ئهھــۋال شــهكىللهنگهندۇر

ئهمـدى  . كۆرمىسۇن دېگهنلهر ئارىـدىكى دەلاللالرغـا ھـۆددە بېـرىپال قۇتۇلىـدۇ           
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هتئهلدىكى مۇھاجىرلىرىمىزغا كهلسهك، ئـۇالر ۋەتهنـگه بېـرىش ئۈچـۈن ۋىـزا          چ
بۇمۇ پایدىلىنىش ئۈچـۈن خىتایالرغـا   . تهلهپ قىلىپ خىتاینىڭ ئالدىغا بارىدۇ  

یهنه باشقا، چهتئهلدە ئوقۇش، تىجارەت بىلهن . تهشهببۇسكارلىق ھوقۇقى بېرىدۇ
اجلىرى تـــۈپهیلى یۈرگهنلهرمـــۇ پاســـپورت ئالماشـــتۇرۇش، ئـــۇزارتىش ئىھتىیـــ

نــى “تىجــارەت”بــۇ قىــسمهت یهنه بىــر (خىتاینىــڭ ئالــدىغا بېرىــشقا مهجبــۇر 
ــلهن    ــسۇلى بى ــاي كون ــۇپ، خىت ــۈرگهن بول ــدانغا كهلت ــار ”مهی “ مۇناســىۋىتى ب

ــارلىق    ــتۇرۇش قاتـ ــۇزارتىش، ئالماشـ ــپورت ئـ ــرىش، پاسـ ــزا بىجىـ ــرى ۋىـ بىرلىـ
ى خاھلىمىغان خىتاینىڭ ئالدىغا بېرىشن. لهر بىلهن شۇغۇللىنىدۇ“كهسىپ”

دەپ ئىشهنچ قىاللمىغـان    “ بارساممۇ تونۇش بولمىغاندىكىن بهرمهیدۇ   ”یاكى  
خىتـایالر  . ساددە ئادەملهر ئارىدىكى دەلاللالرغا پایدا بېرىـشكه مهجبـۇر بولىـدۇ          

بهزى ئادەتتىكى ئایغاقچىالرغا ئهتهي مائاش بېرىپ یۈرمىـسىمۇ، ئهنه شـۇنداق       
گه ئاسـانلىق  “تىجـارىتى ”بۇنـداقالرنىڭ  ئۇسۇلى بىـلهن  “ ئۆز یېغىدا قورۇش ”

نىڭ “ یاخشىلىق” یارىتىپ بهرسىال مائاشىنى شۇ یولدىن ھهل قىلىۋېلىپ، بۇ 
  ).بهدىلىگه تاپشۇرۇقالرنى ئورۇندىغاچ كېلىۋېرىدۇ

ــوننى      ــگهن رای ــتۇرۇۋېتىلگهن چهكلهن ــاق مىناالش ــمه ی ــالهت ھهم ــۇ ھ  ب
سىمهكچى بولسىڭىز ، نهگىال دەس“ھۆل خىش”نهگىال قارىسىڭىز . ئهسلىتىدۇ

بۇ ھالدا بىزنىڭ ! قا دۇچ كېلىسىز“ھۆل خىش”پۇتىڭىز ئاستىغا توغرىالنغان 
ــاغالش      ــاددىي چ ــاراش، ئ ــهل ق ــتهلىك، س ـــمىزدىكى بىخهس ئهســلى تهبىئىتى

 دە، بهزى سورالغان سوئالالرنىڭ   -پىسخىكىمىزمۇ ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرىدۇ    
غـا قـاراپ، ھـېچ گۇمانـسىزال     لىقى“ھېچكىمگه دەخلىسى یـوق ”بهكال ئاددىي،  

بۇنچىلىك ئۇششاق گهپلهر بىلهن جاسۇسلۇقنى بـاغالپ       (جاۋاپ بېرىۋېتىمىز   
قاراش مۈمكىن ئهمهستهك تۇیۇلىدۇ یاكى ئۇنداق بىر تهسـهۋۋۇر خىیالىمىزغـا          

بـۇ جاۋابىمىزنىـڭ خىتـاي ئۈچـۈن قىممهتـكه ئىـگه ئاخبـارات             ). كهپ باقمایدۇ 
شـۇنداق قىلىـپ، ئـاڭلىق     . هلتـۈرمهیمىز ئىكهنلىكىنى ئهقلىمىزگه زادىـال ك    

  . كۆپپایالقچىالردىن باشقا ئاڭسىز ھالدا ئاخبارات بېرىدىغانالرمۇ ناھایىتى 
قىسقىسى، مۇنـاپىقالر ھهققىـدىكى ئېنىـق پـاكىتالر توغرىـسىدا گهپ           

شۇڭا ئومۇمهن . قىلىپ ئولتۇرۇش زامان ئېتىبارى بىلهن بىر ئاز كۈلكىلىكتۇر   
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. ماللىق كۆرۈلگهن ئادەملهردىن گۇمانلىنىشقا بولىدۇ ھهركىتىدە بىنور-ئىش
جامائهت نهزىرىدە توغرا یاكى خاتـا ھالـدا مۇنـاپىق، جاسـۇس ئاتىلىـپ قالغـان           

 -چـۈنكى ئاتـا   . ئادەملهرمۇ ھهقىقهتتىن ئانچه یىراق ئهمهس بولىشى مۈمكىن      
ئۇنـدىن باشـقا    . دېـگهن “ شـامال چىقمىـسا دەرەخ لىڭـشىمایدۇ      ”بوۋىلىرىمىز  

دا تهكىتلىگىنىمىزدەك، شۇنداق ئاتىلىپ قالغـان ئىـكهن شـۇ بـویىچه        یوقۇرى
  .مۇئامىله قىلساق، ھهرھالدا بىزنىڭ مهیدانىمىز ئىپادىلىنىدۇ

  . یىلى، ئىستانبۇلـ 2001.  یىلى، فىۋرال، تاشكهنت- 1999
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ۋەتهن ئىچىدىكى قېرىنداشالرغا 
  خىتاپ

  
  

. هنـدىكىلهر بېرىـدۇ   قان تۆكسه ۋەتهندىكىلهر تۆكىدۇ، جـان بهرسـىمۇ ۋەت        
 ئـۆزلىرىچه شۇنداق بولسىمۇ چهتئهلدىكى ئاتـالمىش ۋەتهنـپهرۋەر تهشـكىالتالر     

ھازىرقى دۇنیانىڭ زامانىۋىي مهپكۈرىـسى بولغـان تېنچلىـق یـولى، سـۆھبهت            
ئۆتۈشـۈپ،  “ قاتارغـا ”قاتارلىقالرنى قوبۇل قىلىپ ... یولى، كىشىلىك ھوقۇق،  

ــى   ــان بهرگهنلهرنــ ــى”جــ ــا ئهیپ“تېرورچــ ــۇ  لىقتــ ــۈدەك دەرىجىلهرگىمــ لىگــ
ــتادلىق”ئـــۇالر ۋەتهن ئىچىـــدىكىلهرگىغۇ . یېتىـــدىغىنىنى كـــۆرىمىز “ ئۇسـ

ئهھـۋالى قانچىلىــك؟ چهتئهلـدىكى ھهركهتلهردىــن    ئۆزلىرىنىــڭقىلىـدىكهن،  
ئۈمىد كۈتۈشكه، شۇنىڭ بىلهنال بىغهم ئولتۇرۇشقا ئهرزىگۈدەك بىر ئىش بارمۇ؟ 

قاتــارلىق  » ئهیــنهك«، »قۇچىجهننهتنىــڭ ئــاچ «بــۇالر ھهققىــدە ئىلگىــرى   
شۇنداق بولسىمۇ، بىز ۋەتهندىكى . كىتاپالردا قىسمهن باھاالر بېرىلگهن ئىدى  

قېرىنداشالرنىڭ ئورنىغا ئۆزىمىزنى قویۇپ تهسـهۋۋۇر قىلىـپ كـۆرگىنىمىزدە        
ئومۇمهن چهتئهلدىن بارىدىغان ئهرزىمهس، كىچىككىنه داۋراڭنىڭ قانچىلىـك        

ىنى، نۇرغــۇن كىــشىلهرنى كۆلهڭگـــۈدەك   ھهیۋەتلىــك تۇیۇلــۇپ كېتىـــشلىر  
ئۈمىدلهرگه گول قىلىپ، رەسىمدە كۆرگهن قارائۈرۈك ۋەجىدىن ئاغزىغا سېرىق 

كۆز ...  سۇ یىغىلىپ، تۈپرىكىنى یۇتقاندەك، ئېغىز تامشىپ یۈرىدىغانلىقىنى،
  . ئالدىمىزغا كهلتۈرىشىمىز ئانچه تهس ئهمهس

 ئهمدىلىكته .چۈنكى بۇنداق روھى كهیپىیات بىزدىمۇ بولغان
ۋەتهندىن یېڭى چىققان بىرمۇنچه ئادەمنىڭ زارىنى ئاڭالیدىغان 

ھهر كىمدە مىڭ بىر . بولسىڭىز ئىچىڭىز سېرىلىپ كېتىدۇ
ئهگهر بۇنداقلىقىنى بىلگهن بولسام چهتئهلگه چىقماس ”! پۇشایمان
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بىر ! ئۆلسهممۇ ۋەتهننىڭ تۇپرىقىدا ئۆلمهسمىدىم! ئىكهنمهن
چىقساقال بىز !... ىنى یېرىۋېتىپ ئۆلسهمچۇخىتاینىڭ بولسىمۇ بېش

قوشۇلۇپ كهتكۈدەك قوشۇن، كىرىشىپ كهتكۈدەك ئىش بار، دەپ 
ئویالپتىكهنمهن، مهندەك ئادەملهرگه ئىھتىیاجى بار، بارسامال ئۇالر 

خوش بولۇپ كېتىدۇ، دەپ )‘داھىالر’چهتئهلدىكى (
  . “...ئویالپتىكهنمهن

ئادەملهر چهتئهلدىكى ھېلىغىچه بهزى ناتوغرا مهخسهتتىكى 
ھهركهتلهر ھهققىدە لىلال بىر گهپنى كۆتۈرۈپ بېرىشنىڭ ئورنىغا، 

بۇ . نېمىشكىدۇر ئادەم ئومۇندۇرىدىغان ھىكایىالرنى سۆزلهپ باردى
خهلقىمىزنىڭ غهپلهت ئۇیقۇسىنى داۋام قىلىشىنى، ھېچقانداق بىر 

ۋە  ئۆزىنىڭ چامىغا یارىشا قارشىلىق ئۇسۇلى —قارشىلىق ئۇسۇلى 
ئۆز ئهھۋالىغا مۇۋاپىق ئازادلىق یولى ئۈستىدە ئىزدىنىش یاكى ھېچ 
چارىسى قالمىغان تهقدىردە قۇل بولۇپ شهرمهندىلهرچه یاشىغاندىن 
كۆرە بىر دۈشمهننى، دۈشمهننىڭ بىر مۇھىماتىنى یوق قىلىش 

بۇ . بهدىلىگه مهرتلهرچه ئۆلۈش یولىنى تاللىشىنى چهكلهپ كهلدى
شمهننىڭ ئوخشىمىغان یولالر بىلهن بىزگه ھالدا كېتىۋېرىش دۈ

یۇقتۇرۇپ قویغان تېنچلىق تهلۋىلىكى، ئۆزىمىزدىكى بىغهملىك، 
ئاساسسىز تاماالر داۋام قىلىش بىلهن، دۈشمهننىڭ ۋەتىنىمىز 

لىك نىسبهتته “یۈزگه بىر”ھهتتا “ ئونغا بىر”تۇپرىقىدا 
پنى شۇڭا لىلال گه. كۆپىیىۋېلىشىنى ۋاقت بىلهن تهمىن ئېتىدۇ

  .قىلىش تهخىرسىز زۆرۈرىیهت بولۇپ قالدى
بهزىلهر ۋەتهن خهلقى ئهنه شۇنداق ئۈمىدلهرگه باغلىنىپ، 
ھهرھالدا ئۆزىنى یوقۇتۇپ قویماي كېلىۋاتاتتى، ئهگهر چهتئهلدە ھېچ 
ئىشنىڭ یوقلىقىنى، ئۇالر ئۈچۈن بىرەر ئىشنى ۋۇجۇدقا 

ش نىیىتىدە چىقىرىۋاتقانالر، چىقىرىش ئىھتىمالى، ھهتتا چىقىرى
بولىۋاتقانالرنىڭمۇ تایىنى یوقلىقىنى بىلسه ئۈمىدسىزلىكتىن 
. بىراقال تۈگىشىپ، قۇللۇققا تهن بېرىپ كهتمهسمۇ؟ دەپ قورقۇشىدۇ
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. بۇ قاراش قارىماققا توغرىدەك قىلسىمۇ ماھىیهتته ناھایىتى خاتادۇر
ئهگهر ئىگىز تىك یارنىڭ قاپبېلىدە تۇرۇپ قالغان بىرى ئاغامچا دەپ 
یىالننىڭ قۇیرىقىغا ئېسىلىۋالغان بولسا، ئۇنىڭ بالدۇرراق بۇنى 
بىلگىنى یاخشىمۇ؟ یاكى بىردەم بولسىمۇ كۆڭلى توق ۋاقت 
ئۆتكۈزگىنى یاخشىمۇ؟ چهكسىز دېڭىزدا تایانچسىز قالغان بىرى 
بىرتال پاخالغا قولى ئىلىشسه بۇنىڭدىن قۇرۇقلۇققا ئاز قاپتىمهن، 

 یوقاتسا یاخشىمۇ؟ یاكى كۆزىنى یوغان دەپ ئۆزىنى تاشالپ، ھۇشىنى
ئېچىپ، قولىغا ئىلىشكهن نهرسىنىڭ ئۆزىدىنمۇ بىچارە ھالدا سۇ 
یۈزىدە ئهلهڭلهپ تۇرغان بىر تال پاخال ئىكهنلىكىنى بالدۇرراق 
بىلسه ۋە ھۇشىدىن كهتمهسلىككه تىرىشىپ، كۈچىنى یىغىپ 

  قىرغاق تهرەپكه ئازراق بولسىمۇ سىلجىغىنى یاخشىمۇ؟ 
: ۋان یازغۇچىــسى جىبــران خېلىــل جىبــران شــۇنداق دېــگهن ئىــدى لىــ

ئهگهر سـهن تـاتلىق ئۇخالۋاتقـان قـۇلنى كۆرگىنىڭـدە ئـۇنى        ‹:كىشىلهر ماڭـا  ”
: مهن ئۇالرغا . دەیدۇ› ھهرگىز ئویغاتما، بهلكىم ئۇ ئهركىنلىكنى چۈشهۋاتقاندۇر     

نلىـك  ئهگهر سىلهر تاتلىق ئۇخالۋاتقان قۇلنى كۆرسـهڭالر ئویغىتىـپ، ئهركى     ‹
ئۇالرنىڭ داۋاملىق بىغهم ! مانا شۇنداق. “دەیمهن  › ھهققىدە سۆزلهپ بېرىڭالر

  !ئۇخلىغىنىدىن ئویغۇنۇپ رىئاللىققا یۈزلهنگىنى یاخشىراق
كېیىنكــى چــاغالردا چهتــئهللهردە زىیــارەت ھهم تىجــارەتته بولغــان بهزى   

قىلغان تونۇلمىش یازغۇچىلىرىمىز ۋەتهنگه قایتىپ بارغاندىن كېیىن ئېالن        
سهپهرنامىلىرىدا بهزى یالغانالرنى قېتىـپ، چهتئهلـدىكى ئىـشالرنى، بولۇپمـۇ            

مهلۇم قىلىپ، ھورۇن ۋە بىغهم  كۆپتۈرۈپچهتئهلدىكى ئۇیغۇرالرنىڭ ئهھۋالىنى 
ئۇنـدىن باشـقا ئۇالرنىـڭ      . مىجهزىمىزگه یهنىمۇ بىھۇش دورىسى ئىچۈرگهنىدى    
: ى تېخىمـۇ ئویغـا سـالىدۇ   ئـاغزاكى تارقىتىـپ یـۈرگهن بهزى الپلىـرى كىـشىن     

دېـگهن سـاندۇقى    “ ۋەتهن قۇتقۇزۇش سـاندۇقى   ”چهتئهللهردىكى ئۇیغۇرالرنىڭ   
بارمىش، یېرىم ئهسـىردىن بېـرى ئـۇالر زاكـاتلىرىنى، ئىئـانىلىرىنى ۋە باشـقا            

ــگه ئاتىغــانلىرىنى  ــتىن قالمىــسۇن دەپ (ۋەتهن ــۇل قىممهت ــا ) قهغهز پ ئالتۇنغ
ھازىر بۇ ساندۇقتىكى ئالتۇن قـانچه      . دىكهنئایالندۇرۇپ مۇشۇ ساندۇققا تاشالی   
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دۆلهت قىـسىملىرى كهبـى بىـرەر      كۆپۋاقتى كهلگهندە   . ئون توننىغا یېتىپتۇ  
ھهربىي ئىتتىپاقنىڭ بارلىق چىقىمىنى بېرىپ بولسىمۇ ئىشالرنى بىر تهرەپ 

ــارىكهن  ــسادىي ئاساســـىمىز بـ ــۈركلهر . قىلغـــۇدەك ئىقتىـ ئىككىنچىـــسى، تـ
رقىي تۈركىستانلىقالر بىكار چىقىم تارتىپ یۈرمهڭالر، دەپتۇرلهركى، سىلهر، شه

ھــازىر بىــز ئىككــى ســائهتته ئــۈرۈمچىگه یېتىــپ بېرىــپ زەربه بېرەلهیــدىغان   
ــز      ــشىڭالرنى تې ــىلهرنىڭ ئى ــسه س ــى كهل ــدۇق، ۋاقت ــگه بول ــا ئى ئایروپالنالرغ

بىرى، :  بۇنىڭدا دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك ئىككى نۇقتا بار!... توغرىالیمىز
بۇ تـارىختىكى ۋە بۈگـۈنكى      (لىكىنى بىلدۈرىۋاتىدۇ   “ۋاقتى كهلمىگهن ”تېخى  

ئـۇ ھالـدا ۋاقتـى قاچـان؟       !). تېچلىقچىالرنىڭ مۇقامىغـا نهقهدەر ئوخـشاش، ھه      
ۋەتىنىمىزگه یۈز مىلیون خىتاي یهرلىشىۋالغاندىن كېیىنمۇ؟ ھازىرچه ئۇالرغا      

مهن بــۇ دەخلــى قىلمــاي تــۇرۇپ تۇرایلىمــۇ؟ ئىككىنچــى، چهتــئهلگه چىقىــپ 
 مىــشقا دۇچ  -الپالرنــى خېلــى تهكــشۈرگهن بولــساممۇ بۇنــداق بىــر مىــش      

 چــۆچهك تارقىلىــپ -ئهگهر یالغــان بولــسىمۇ شــۇنداق بىــر ســۆز . كهلمىــدىم
ــا     ــدىنى ســاددىلىقىدىن مۇشــۇ كوچــا پاراڭلىرىغ ــۇ ئهپهن ــۈرگهن بولــسىدى، ئ ی

ىن، بۇ لېك.  ئىشىنىپ، گهپ دەپ كۆتۈرۈپ بېرىپتىكهن، بىچارە، دېسهك بوالتتى
ئۇ ھالـدا بـۇ ئهپهنـدىنى نـېمه دەپ     ! مۇ یوقكهن“ئىزنىسى”یالغاننىڭ بۇ یهردە    

چۈشــىنىش كېــرەك؟ ئــۇ بىزنــى بىخۇدالشــتۇرۇپ خىتــایالر ئۈچــۈن ۋاقــت         
قازىنىشىپ بهرمهكچىمۇ؟ یهنه بهزى بۇرادەرلهر ۋەتهنـدە شـۇ ئهپهنـدىنى زىیـارەت        

گه چىقـساق بىـزگه     بىز چهتـئهلگه چىقمـاقچى بولىـۋاتىمىز، چهتـئهل        ”. قىپتۇ
نېمه مهسلىھهتىڭىز بار؟ چىققىنىمىزغا چۇشلۇق چهتئهلدە بىز ئارزۇ قىلغان، 

چىقمـاقچى بولغـان بولـساڭالر    ”. “بىز قوشۇلۇپ كهتكۈدەك بىـر ئىـش بـارمۇ؟        
بوپتۇ، بىر یىل، بىر یېرىم یىل سهۋرى قىلغـان بولـساڭالر بـوالتتى، بىزنىـڭ              

ــر ز   ــۇنچىلىكال بى ــشىگه ش ــشىمىزنىڭ پۈتى ــدى ئى ــان قال ــى  . “ام ــۇ گهپلهرن ب
ئۇنىڭ بىر قارا قورساق دىھقان . ئۆزى تهھلىل قىلىپ باقسا بولىدۇ كۆپچىلىك

ئهمهس، كۆزگه كۆرۈنگهن یازغۇچى ئىكهنلىكىنـى نهزەردىـن سـاقىت قىلمـاي            
  .كۆرەرسىزئویالپ 

ۋەتهندىكىلهرنىڭ چهتئهلدىكى پائالىیهتلهر، ئىنقىالپچىالر، یولباشچىالر 
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ــلهر   ھهققىــدىكى چۈ ــۇ ھهقتىكــى گهپ ــۇپ، ب شهنچىــسى بهكمــۇ رومانتىــك بول
ــاردەك    -ئېغىــزدىن  ــدا دومۇلىتىلغــان ســېرىق ق ــارىلىش جهریانى ــا ت  ئېغىزغ

بۇ گهپلهرنى ئاڭلىغان . بارغانسېرى یوغىناپ، بهكمۇ ھهیۋەتلىك تۈسكه كىرىدۇ
ئادەم جهزمهن شۈك یېتىپ غالىپ قوشۇننىڭ یېتىپ كېلىشىنى كۈتۈشتىن 

مهسـىلهن، مهن ۋەتهنـدىكى ۋاقتىمـدا بىـر         . ىغۇسىمۇ كهلمهیدۇ باشقىنى ئویل 
ــڭ، ئىــستانبۇل، ســىدنىي     ــۆۋىتىنى بېیجى ــولىمپىكنى ئۆتكــۈزۈش ن یىلــى ئ

ــدا      . تاالشــتى ــى ئالدى ــس زال ــان مهجلى ــالالش بولىۋاتق ــۇپ ت ــا قوی ــۇنى ئاۋازغ ب
ــابرویىنى      ــا ئــ ــڭ راســ ــپ، خىتایالرنىــ ــایىش قىلىــ ــڭ نامــ تىبهتلىكلهرنىــ

ئۇالرنىـــڭ نامایىـــشى . پ بهك خـــوش بولغانىـــدۇقچۈشـــۈرگهنلىكىنى ئۇقـــۇ
خىتاینىــڭ ئاۋازغــا ئېرىشىــشىدە ســهلبىي رول ئوینــاپ، مهغلــۇپ بولىــشىنى   

چوقۇم غهلىبه قىلىمىـز دېـگهن ئۈمىـدته بولۇشـقان خىتـایالر            . تېزلهتكهنىدى
مهملىكهت ئىچىدە خېلى داغدۇغا قوزغىغان بولـۇپ، بـۇ تـۈپهیلى نۇرغـۇن بـاي        

سوملۇق پوجاڭزىالرنى ئېلىپ، غهلىبىنى تهبرىكلهشكه خىتایالر نهچچه مىڭ 
مهغلۇبىیهت خهۋىرى یېتىپ كهلگهنـدە بـۇ خىتایالرنىـڭ      . تهییارلىنىشقانىدى

  . ھۆڭرەپ یىغلىۋەتكهنلىكىمۇ ئۇقۇلدى
مهن شۇ چاغدا تىبهتلىكلهرغۇ شۇ نهق مهیدانغا یېتىپ بېرىپ نامایىش  

رنىـڭ باشـقا تېخىمـۇ مـوھىم     قىپتۇ، بىزنىڭكىلهر نېمىشكه بارمىغانـدۇ؟ ئۇال     
. ئـویالپ كهتكهنىـدىم   كـۆپ ئىشى چىقىپ قېلىپ بارالماي قالغاندىمۇ؟ دەپ     

نىـڭ  “تېـنچلىقچىالر ”چۈنكى دەل مۇشۇنداق سـورۇنالردا پائـالىیهت قىلىـش        
پىرىنسىپىغا چۈشهتتى، شۇنداقال ئهگهر مۇشۇنداق تۈردىكى پائالىیهتلهردىنمۇ 

اق ئۈنۈملـۈك سـورۇنالرغا چوقـۇم بېـرىش        پایدا چىقىدۇ، دېیىلسه دەل مۇشۇند    
ــئهلگه چىققانــدىن كېــیىن ئانــدىن بۇنىــڭ تېگىــدىكى   . كېــرەك ئىــدى چهت

بىرىنچىـدىن، بۇنـداق بىــر سـورۇنغا بېرىــپ    . یهتــتىم كـۆرۈپ رەسـۋاچىلىقنى  
پائالىیهت قىلىشنى تهشكىللىگۈدەك تهشكىالتنىڭ تایىنى یوقكهن، بىرەرى       

ر تۇرىۋېلىــپ، پۈتۈشــكىچه ۋاقتـــى   تهشــكىللهي دېــسىمۇ قالغــانلىرى تهتــۈ    
ئۆتىدىكهن؛ ئىككىنچىدىن، بۇنـداق سـورۇنالرغا بېـرىش ئۈچـۈن كېتىـدىغان             
چىقىمنى ئۈستىگه ئالغۇدەك ئىقتىـسادىي ئاساسـى بـار تهشـكىالت یـوقكهن؛       
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كوممۇنانىــــڭ ”لهرمــــۇ بۇنــــداق ئىــــشالرغا “ۋەتهنــــپهرۋەر”ئۈچىنچىــــدىن، 
قىمــى ئــاتچوت قىلىـــپ   دەك مۇئامىلىــدە بولغاچقــا، ھهمــمه چى   “ھاشاســى 

ــداق   ــېچكىم بۇنــ ــدا ھــ ــرىلمىگهن ئهھۋالــ ــدىغان ”بېــ ــكه توختایــ قىممهتــ
نېسىغا ” دېمهك، نهسىرىدىن ئهپهندىمنىڭ ! نى قىلمایدىكهن“ۋەتهنپهرۋەرلىك

  ! دېگىنىدەك بىكارغا ۋەتهنپهرۋەرلىك یوقكهن“ جاۋاپ یوق
كى بىر دۆلهتته قۇرۇلتاي ئاچسا ھهرقایسى دۆلهتلهردىـن ۋەكىلـلهر ئـۆمى         

ــورۇنالرغا       ــارا س ــوھىم خهلق ــدەك م ــا ھېلىقى ــشىدىكهنۇ، ئهمم ــپ قاتنى كېلى
یېـرىم ئهسـىردىن     . ①پائالىیهت ئۈچۈن بېرىشقا پۇل یوق یاكى چول یـوقكهن        

بېــرى ئاشــۇنچىلىك ئىــش ئۈچــۈن چىقىــم قىاللىغــۇدەك بىــر ئىقتىــسادىي   
 چهتئهلـدىكى ئىـشنىڭ     —فوندنىڭ یوقلىقىنىڭ ئـۆزى ھهمـمه مهسـىلىنى         

  .ەرىجىدە ئىكهنلىكىنى چۈشىنىۋېلىشقا یېتهرلىك بولسا كېرەكقایسى د
ــات بۇیۇملىرىنىــڭ      ــان مهتبۇئ ــىر قىلىنغ ــۇرچه نهش ــئهللهردە ئۇیغ چهت

ئۇالرنىـڭ  ”: شـۇنداق ئویلىغـان ئىكهنـمهن      كۆرۈپسۈپىتىدىكى نۇقسانالرنى   
 ئهدەبىیات خادىملىرى یوق بولسىمۇ، ھهرھالدا غهیرەت قىلىـپ      -ئىچىدە تىل 
ــانلىقىنى،  . پتـــۇچىقىرىۋېتى ئهگهر مهنـــدەك بىرەرســـىنىڭ چهتـــئهلگه چىققـ

شۇنداق یهرلهردە ئىشلهپ قېلىشنى خاھالیدىغانلىقىنى ئۇقـۇپال قالـسا جـان         
مىڭالرچه ئهپسۇسكى، چهتئهلدىكى ! ۋاي، ئهپسۇسهي. “دەپ ئاپىرىۋالسا كېرەك

 مهتبۇئـاتلىرىمىز ئـادەم تالالشـتا قهدىمىـي     — ژۇرنـال  -تهشكىالتالر، گېزىـت  
دۆت بولــسا بولــسۇن، ”) بۈگۈنكىلىرىمــۇ شــۇنداق(خىتــاي پادىــشاھلىرىنىڭ 

ــسۇن  ــادىق بول ــدىغانالر    “ س ــى قوللىنى ــشلىتىش مىزانىن ــادىر ئى ــگهن ك دې
لىق قانـداقتۇر ۋەتهنـگه بولغـان       “سادىق”بىراق، ئۇالر تهكىتلهیدىغان    (ئىكهن

غـا، شـۇ   “داھـى ”سادىقلىق، سىیاسىي غایىگه بولغان سادىقلىق ئهمهس، شـۇ      
چۈپرەندە ئىدىیىۋىي قاراشقا، یۇرت، مهھهلله، قهبىله، تهرەپ دېگهندەك پهسكهش 

                                            
 یىللىـــق ئـــولىمپىكنى تالىـــشىش ۋە ئاۋازغـــا قویۇشـــقا قارشـــى یهنه      -2008بـــۇ یىـــل   ①

ــدىغان    تىــبهتلىكلهر موســكۋ ــایىش قىلــدى، ئهممــا بــۇ ئىــش ئۈچــۈن كومانــدروپكا بېرىلمهی ادا نام
  . ئا—! بولغاچقا شهرقىي تۈركىستان تهشكىالتلىرى ھېچقانداق پائالىیهت ئۇیۇشتۇرمىدى
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یهنه بىــر تهرىپىمــۇ بــار، بۇنــداق تهشــكىالت یــاكى ). ئــۆلچهملهرگه قارىتىلىــدۇ
مهتبۇئات دېگهنلهرنىڭ بىر ئادەمنى تهكلىپ قىلىپ ئىشلهتكۈدەك ئهھۋالىمۇ 

ــدا   ــدەك، ھېچقان ــاالز توقۇغان ــدا پ ــۇنالر قول ــوق، خوت ، “ ئۈســكۈنه-ماشــىنا”ق ی
ــا ”بولمىغــان ...  خىزمهتچــى،-، ئىــشچى“ دەســتىگاھ” ــات، بىــر قامچ “ بىــر ئ

دېگهندەك ئهھۋالدا بولغاچقىمۇ ھېچكىم ـ ھېچكىمنى كهل دېگىدەك مـاددى   
داھىـالر ئىـشى    ئـۆزەمچه دەسـلهپكى چـاغالردا   ! ۋە ئىجتىمائىي سهۋىیه یوقكهن   

اتقان، بایقىیالماي قالغان موھىم ئېشىنالماي، دىققهت قىاللمایۋ كۆپلىكىدىن
نۇقتىالر ھهققىدە نۇرغۇن تهكلىپ پىكىرلهرنى ھازىرالپمۇ یۈرگهن ئىكهنـمهن،     

نهدە بۇنداق تهكلىپلهرنى قوبۇل قىلغۇدەك . ئهمدى ئویلىسام كۈلگۈم كېلىدۇ
ــهھنىدىكى دىكراتــسىیىدە كــۆرۈنگهن زاۋۇت ۋە       ــادەم ۋە ئــورۇن بولــسۇن؟ س ئ

ر بهرسه قانداق بولىـدۇ؟ خـۇددى شـۇنداق بىـر ھـال             مهھسۇالت ھهققىدە پىكى  
“ پهردە چۈشكهن”ھهممىسى ... بۇ زاۋۇت، ھهیۋەتلىك تۇرخۇنالر، سېخالر! ئىكهن

  .ھامان یوق
دېـــگهن خىیـــال ئومـــۇمهن “ چهتئهلـــدە بىـــر ئىـــش بـــار”قىسقىـــسى، 

نهي ئــۈنى یىــراقتىن یاخــشىدۇر ”: شــهیخ ســهئىدىنىڭ. بولماسـلىقى كېــرەك 
، چهتئهلدە ۋەتهن داۋاسـى خۇسۇسـىدا بولىۋاتقـان قـالتىس           دېگىنىدەك“ پهقهت

ئىشالر پهقهت ئۇالرنىڭ یالغان خهۋەرلهرگه تولغان گېزىتلىرىدىكى ھهیۋەتلىك 
ــىملهر،  ــۈرمهرەسـ ــدۇ  كۆپتـ ــۋەت ئاڭلىنىـ ــۇنداق ھهیـ ــاراتالردىنال ئهنه شـ . ئاخبـ

. ئهمهلىیهتته ھېچ ئىش یوق بولۇپ، چۆلدىكى ئېزىتقۇدەك یېقىن كهلسه یوق
ېـمهك، چهتئهلـدە ھـېچ ئىـش یـوق، ھهم بىـر ئىـشنىڭ بولىـشىمۇ مـۈمكىن          د

رەسـۋاچىلىق تېرىغـان، شـۇنچه      كۆرەشـلىرىمىزدە ئهدناسى، ئـاخىرقى    . ئهمهس
پۇلغـا ۋە ئـادەمگه زىیـان سـالغانالردىن ھېـساپ ئـالغۇدەكمۇ تهشـكىالت               كۆپ

ــشى       ــسىدا گهپ بولى ــېلىش توغرى ــساپ ئ ــدىن ھې ــا، خىتای ــان تۇرس چىقمىغ
ئهكـسىچه  ) ھېساپنى جىسمانىي جهھهتتىن ئالمـایتى، ئهلـۋەتته      (؟  مۈمكىنمۇ

 دۈشمهننىمۇ ئىلغا قىلماستىنال بۇنداق -تهرەپدار ئاۋۇتۇش مهخسىدىدە دوست
الردىــن “ئىنقىالبىــي داھــى”ىــگه تهكلىــپ قىلىۋاتقــان “تــۆر”مۇنــاپىقالرنى 

نېمىنىمـــۇ كۈتـــۈش مــــۈمكىن؟ ئۇنىڭـــسىزمۇ بــــۇ تهشـــكىالتالر تــــازىمۇ     
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خــائىن، مۇنــاپىق، گۇمــانلىق ) ئــودا خېنىمنىــڭ ئومىچىــدەك(“داشــقایناق”
ئاكىـسى خىتـاي كونـسۇلى بىـلهن ئاالقىـدار          : شهخسلهر ئارىلىشىپ كهتـكهن   

ــازان بېـــشى”نىـــڭ “ ئىنقىالبىـــي قوشـــۇن”بولـــسا، ئىنىـــسى  دا؛ ئـــۆزى “قـ
دا ئهمما جىمىكى ئىقتىسادىي مۇئامىلىسى، “رەھبىرىي ئورۇن”تهشكىالتالردا 

ــارىتى خىتای ئــۇالرنى .  كېلىــپ تۇرىــدۇ -غــا ئاالقىــدار، بىمــاالل بېرىــپ   تىج
  !چۈشىنىش قانداق تهس بولسا چۈشهندۈرۈشمۇ شۇنداق تهس

قىزىلكۆزلۈك، كۆرەلمهسلىك ۋە یا ئۆزى «ئىشنى ئۆزلىرىغۇ قىلمىسۇن،  
ــاردۇر     ــانىمىز ب ــۈمهن بۆھت ــا ت ــالي دەپ بهل باغلىغانالرغ » قىاللماســلىق، قى

بۇسكارلىق بىلهن بىرەر ئىش قىلىش نىیىتىدە دېگهندەك، ئهگهر بىرسى تهشهب
قهدەم باسسا ئۇنىڭغا تهھدىت، توسقۇنلۇق قىلىدىغانلىقىنىمۇ ئاالھىدە تىلغا 

  ①.ئېلىپ ئۆتۈشكه توغرا كېلىدۇ
، كونىسىنى ئۆرىۋەتمهي تۇرۇپ ئورنىغـا      “بۇزمىغىچه قۇرغىلى بولمایدۇ  ”

ــدۇ  ــسهتكىلى بولمایـ ــۇنىڭدەك، چهتئهلل. یېڭىنـــى دەسـ ــۇددى شـ ــى خـ هردىكـ
مهجلىسۋاز، ئىچكى زىددىیهتتىن ئېشىنالمایدىغان تهشكىالتالرنىڭ ھهقىقىي 

دېگهندەك زۇلۇم “  تۈتۈننىڭ ئاچچىقىنى مورا بىلىدۇ”قىیاپىتىنى توغرا تونۇپ، 
ــۆزى     ــوللىرىنى ئ ــۇم زەنجىرىنــى پاچــاقالپ تاشــالش ی چېكىۋاتقــان خهلــق زۇل

ن، دىلىدا ۋەتهن مۇھهببىتى ئىزدىمىگىچه، ۋەتهندىن ئایرىلغىنىغا ئۇزاق بولغا
بولىۋالغان یاكى بۇنى بىر “ ۋەتهنپهرۋەر”قوغلىشىپال “ مودا”غۇۋاالشقان، پهقهت 

خىل تىجارەتكه، جان بېقىش یولىغا ئایالندۇرىۋالغان بىر توپ سهمىمىیهتسىز   
ــچه،      ــۇپ یهتمىگى ــدىغانلىقىنى تون ــۇ ئىــش كهلمهی ــدىن ب ئادەملهرنىــڭ قولى

مهس ماتاسىنى پۈتۈنلهي ئىنكار قىلىپ، بۇ یولنىڭ تېنچلىقپهرۋەرلهرنىڭ ئۆت 
بىزگه تامامهن پایدىسىزلىقىنى، یوقۇلۇشقا ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى ئېتىراپ    

 !كىرىشىش مۈمكىن ئهمهس كۆرەشكهقىلمىغىچه ھهقىقىي ئهمهلىي 
یوقۇرىدىكى مـاۋزۇلىرىمىزدا قىـستۇرۇپ ئـۆتكىنىمىزدەك، چهتـئهللهردە        

                                            
 بـۇ ھهقــته مهخــسۇس تــوختىلىمىز ۋە مهجمۇئهمىزنىـڭ كېیىنكــى ســانلىرىدا بــۇھهقتىكى   ①

  . ئا—ۇنىمىز، شهرمهندە مىسالالرنى ئوقۇرمهنلىرىمىزگه س
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ــگهن تهقــ  ــادەم تهربىیىلهشــنى  بهك قامالشــتى دې ــۋىقات ۋە ئ دىردە پهقهت تهش
ئهگهر ســاغالم ئېلىــپ بارالىــسا بــۇ تهشــۋىقاتنىڭ مهلــۇم  . قىلغىلــى بــوالتتى

  . ئىجابىي رولى بارلىقىنى ئىنكار قىلمایمىز
ئادەم تهربىـیىلهش جهھهتـته ئاساسـهن ھېچقانـداق ئهمهلىـي بىـر قهدەم              

ىال بولمىـسۇن بـۇ ئىـشالر       نـېم . تهشۋىقاتمۇ ساغالم ئهمهس  . تاشالنغىنى یوق 
بولغاندىمۇ مۇستهقىللىق ھهركىتىمىزدە پهقهت كىچىككىنه  كۆڭۈلدىكىدەك

ۋەتهن ئىچىــدىكى ھهركهتــال ئهزەلــدىن . بــوالالیتى، خــاالس“ قىــستۇرما كــۈي”
. ئهبهتكه ئاساسـلىق ھهل قىلغـۇچ ئهھمىـیهتكه ئىـگه ھهركهت ھېـساپلىنىدۇ        

هڭ خهلق ئاممىـسىنى یالغـان     ئۇنداق ئىكهن، ئاساسىي ھهركهت قىلغۇچى ك     
 -كــۆرۈنتىلهر بىــلهن گــولالپ، جىــم یېتىــشقا ئۈنــدەش خاھىــشلىرىغا ئــۈزۈل 

كېـسىل خــاتىمه بېــرىش، خهلقنـى بىخۇدلــۇقتىن ئاگاھالنــدۇرۇش ئىنتــایىن   
ۋەتهن سـىرتىدا ۋەتهن ئۈچـۈن دەپ پـۇل چىقىرىـدىغان ئـاز سـاندىكى       . مـوھىم 

لىـك پائـالىیىتىنى قویـۇپ      كىشىلهرنى ۋە ھېچ ئۈنىمى بولمىسىمۇ تىرىكچى     
تــۇرۇپ ۋەتهن داۋاســى ئۈچــۈن مېڭىۋاتقــان ئــاز ســاندىكى ئــادەملهرنى ھېــساپقا 

 چاقا بـېقىش  -ئالمىغاندا، چهتئهلدىكىلهردە ئۆز غېمى، ئۆز تىرىكچىلىكى، باال   
ــۇھهببىتى     ــدۇرىۋەتكهن، ۋەتهن م ــى ئۇنتۇل ــان ۋەتهنن ــى ئاللىقاچ ھهلهكچىلىك

بىــــر قىــــسىم   “ پائــــالىیهتتىكى  ”.یۈرىكىــــدىن ئــــۆچكهن ئــــادەملهردۇر   
پایــدا . مــۇ بــۇنى بىــر خىــل تىجــارەت ســۈپىتىدە پایدىلىنىــدۇ“ۋەتهنــپهرۋەرلهر”

ئومۇمهن، ئاغزىـدىن باشـقا     . چىقمىسا تاشالیدۇ یاكى تهتۈرىسىچه ئىش تۇتىدۇ     
  .ھېچنېمىسىنى دەسمى سالمایدىغانالرنىڭ ۋەتهنپهرۋەرلىكى ئىشهنچىسىزدۇر

ىق یولىمىز كومپیۇتېرالر ئارقىلىق تهتقىق     چهتئهللهردە بىزنىڭ ئازادل  
بۇنى قانداق ئادەملهرنىـڭ  . قىلىنىۋاتارمىش، دېگهن الپالرنىمۇ ئاڭلىغانىدۇق  

“ ئۇیقۇ دورىـسى ”كۆتۈرۈپ بارغانلىقىنى بىلمهیمهن، ھهرھالدا بۇ دۈشمهننىڭ    
چهتــئهلگه چىققانــدىن . تارقىتىــشقا مهســئۇل ئــادەملىرى بولىــشى مــۈمكىن

، بۇ یهردە قانـداق قىلغانـدا نـان تېپىـپ یېگىلـى بولىـدۇ؟              كېیىن كۆردۇقكى 
ھهتتا قانداق قىلغاندا ئهمهتنىڭ نېنىنى قولغا چۈشۈرگىلى بولىـدۇ؟ دېـگهن          

  ! مهسىله كومپیۇتېرسىزال چاال ساۋات باشالر ئىچىدە تهتقىق قىلىنىدىكهن
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چىقىشى توغرىسىدىكى تامامۇ “ داھى”چهتئهلدە ئوقۇۋاتقانالر ئىچىدىن 
نان ” چۈنكى چهتئهلدە ئوقۇتىلىۋاتقان كهسپلهردىن ئهڭ . خىل خام خىیالبىر 

دوختۇرلۇق ئىكهن، پهقهت شۇنىڭدىال بۇ بىچـارىالر باشـقىالرغا         “ تېگىدىغىنى
 ئاغرىــپ قېلىــشى ھهم -شــۇندىمۇ ۋەتهنداشــالرنىڭ پــات (ھــاجىتى چۈشــمهي

 ئاغرىغــان ھامــان باشقىــسىنىڭ یېنىغــا بارمــاي ئۆزىنىــڭ ئالــدىغا كېلىــشى 
بولمىـسا ئـۆز كـۈنىنى      . كۆرەلهیـدىكهن ئـۆز كـۈنىنى     ) ھهققىدىكى تاما بىـلهن   

مهسىلىـسىمۇ قىیىنـراق بولىـدىكهن، بـۇ ھالـدا بىـزگه داھـى بولـۇپ          كـۆرۈش 
ــاال      ــدە ب ــسىزلىقى چهتئهل ــیىلهش ئىمكان ــادەم تهربى ــپلهردە ئ ــدەك كهس بهرگى

. ۇرىدۇئایالند كۆپۈككهئوقۇتۇش ئارقىلىق ۋەتهن قۇتقۇزۇش شېرىن چۈشىنىمۇ 
بۇندىن باشقا بىزنىڭ چاپسان ئاینىـپ كېتىـدىغان یۇمـشاق باشـلىقىمىزمۇ      

  .چهتئهلدە ئوقۇغانالردىن ئۈمىد كۈتىشىمىزنى یوققا چىقىرىدۇ
ئىـش قىلىـپ بېـرەلىگهن،     كـۆپرەك ۋەتهن، خهلققه، مىللهتـكه تېخىمـۇ    

ئۇرۇق ” مىللهتنىڭ مهۋجۇتلىقى ۋە كهلگۈسىدىكى مۇستهقىللىقىمىز ئۈچۈن 
جهھهتتىمۇ ئۈنۈملۈك ئىشالرنى قىاللىغـان زىیـالىالر چهتـئهللهردە          “ شسېلى

ئهمهس، دۈشمهننىڭ تۆمۈر تاپىنى ئاستىدىكى ۋەتهندە ئىكهنلىكىنى، ئهمهلىي 
قىلغـان ۋە قىلىۋاتقـان    كـۆرەش بویىچىمۇ ئازادلىق یولىدا ھهقىقىي     كۆرەشلهر

ودىنى ھېچكىم  ئىنقىالپچىالرنىڭ ۋەتهندە ئىكهنلىكىنى، ئۇالرنىڭ یول راسخ     
ئــاتچوت قىلىــپ بهرمىــسىمۇ، خىزمىتــى ئۈچــۈن ھــېچكىم كامانــدىروپكا       
بهرمىسىمۇ ئىش قىلىدىغانالرنىڭ ۋەتهندە ئىكهنلىكىنـى شـۇئاندا ھهقىقىـي         

ئۇنــداق ئىــكهن، ۋەتهنــدىكى قېرىنداشــالرغا خىتــابىمىز      . ھىــس قىلــدۇق  
  :تۆۋەندىكىچه

ۇ مهخپىیلىـك   ھهركهتنىڭ مهڭگۈ مهخپىیلىكىگه سهل قارىماسلىق، ب     
ھهرىكهت باشلىنىشتا . تاكى ئازادلىققىچه داۋام قىلسىمۇ ئارتۇقلۇق قىلمایدۇ    

ــدۇرۇش،      ــالهتنى داۋام قىلــ ــۇ ھــ ــسا شــ ــدە بولــ ــا ھالىتىــ ــك گورۇپپــ كىچىــ
ھهرىــكهت شــهكلىدە بولــسا شــۇ ھــالىتىنى ئــۇزاققىچه      ) یهكــكه(شهخــسىي

ىالتالرنىڭ، ئاتالمىش چوڭ گورۇپپىالرنىڭ، كاتتا تهشك. داۋامالشتۇرۇش كېرەك
ــا     ــپ، ئۇالرغ ــا قىزىقى ــدىكى الپلىرىغ ــۈك پارتىیىلهرنىــڭ ئاغزى ــالمىش بۈی ئات
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بــۇ پهقهت خىتایالرنىــڭ تــوپالپ ئوۋلىــشى  . قوشــۇلۇپ كېــتىش ئــازغۇنلۇقتۇر
یوقۇتىشى ئۈچۈنال پایـدىلىق بولـۇپ، بىزنىـڭ     كۆپئۈچۈن، ئاز چىقىم بىلهن     

ماندا ئىسپاتالندىكى،  ئهڭ یېقىنقى زا  . مهخسهتلىرىمىزگه ھېچ پایدىسى یوق   
 كــۆرەشخىتــاي تىرىتورىیىــسىدە ھهرىــكهت قىلىۋاتقــان، بىــر قهدەر ئهمهلىــي  

تهجرىبىــسىگه ئىــگه، پىــشقان، ئىــستىخىیىلىك شــهكىللهنگهن گــورۇپپىالر  
 -چهتئهللهردە پهیدا بولغان، قـۇرۇق گهپنـى چىرایلىـق قىلىـپ، الپنـى یوغـان              

ــدىن ئىــش ك    ــدىن باشــقا قولى ــان ئېتىــپ قویغان ــدامچى  یوغ ــدىغان ئال هلمهی
چوڭ ئىھتىماللىق بىلهن دۈشمهن تهرىپىدىن ئورۇنالشتۇرۇلغان (تهشكىالتالر 

بىــر تۇتــاش ”غـا گــول بولــۇپ، ئۇالرنىـڭ ئاتــالمىش   )الر“قـارا نۇرلــۇق چىــراق ”
نى قوبۇل قىلىپال ھهپته ئارىلىقىدا توپى بىلهن تۇتقۇن بولۇپ          “قوماندانلىقى
دە چهتئهلــدە بىزنىــڭ قــالتىس چــوڭ    ئومــۇمهن، ۋەتهنــدىكىلهر . كېتىــشتى

تهشكىالتلىرىمىز بار، ئۇالر ئاجایىـپ زور ئىـشالرنى قىلىۋاتىـدۇ، ھهم قىلىـدۇ،      
ــئهلگه تهلپۈنــۈش خاھىــشى بولماســلىقى    دېــگهن خامخىیــال ئارقىــسىدا چهت

دەسـسهشتىن  “ ھـۆل خىـشقا   ”شۇنداقال بۇنداق خاھىش ئاقىبىتىـدە      . كېرەك
امخىیـالالر بىـلهن ۋاقـت زایـا قىلىـپ       بۇنـداق خ  . قاتتىق ساقلىنىش كېـرەك   

چـۈنكى، چهتـئهللهردە بۇنـداق    ! بىخۇد یېـتىش تېخىمـۇ خائىنـانه قىلمىـشتۇر       
ئۇلۇغ ئىنقىالپنىڭ ھۆددىسىدىن چىقالىغۇدەك تهشـكىالتمۇ، ئۇنـداق ئۇلـۇغ      

چهتئهللهردىكى ھازىرقى مهۋجۇت تهشكىالتالردىكى ئىللهتلهرنى ! داھىمۇ یوق
دى كونا ئۆینى بۇزۇپ ئورنىغا یېڭى ئۆي سېلىشتهك داۋاالپ ساقایتىشنىڭ خۇد

، ھهتتـا ســهل  )ئـاق یهرگه ئــۆي سـالماق ئاســانراق   كــۆرەئۇنىڭـدىن  (تهسـلىكى 
ــازدۇر ــۇر -یاخــــشىالش، ئــ ــالهتكه كهلتــــۈرۈش   كۆپتــ ئىــــشقا یارایــــدىغان ھــ

ھهرقانـــداق . بـــار زۆرۈرىیىتـــىئىمكـــانلىرىنىڭمۇ یـــوقلىقىنى تونۇتۇشـــنىڭ 
. دىــسىز شــارائىت ئىچىــدە چاپــسانال نــابۇت بولىــدۇ تــاالنتلىق ئــادەممۇ بــۇ پای

گه، “بهزلىـشىۋالغان یهر ”چـۈنكى بـۇ مۇھىـت       . ھېچقانداق رول ئوینىیالمایـدۇ   
دېگهندەك بىـر ھـالهتكه كېلىـپ قالغـانكى،         “ كالىنىڭ پىشمایدىغان یېرى  ”

مانا بۇالرنى تولۇق تونـۇپ     . ئۇنى ئۆزگهرتىش ھېچكىمنىڭ قولىدىن كهلمهیدۇ    
 كـۆرەش دىن ئۈمىد كۈتۈشتىن قـول یۇیـۇپ، خهلـق ئۆزىنىـڭ            یېتىپ، چهتئهل 
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ئۇسۇلىنى تېپىشى، شۇ بـویىچه ھهرىـكهت قىلىـشى تېخىمـۇ            كۆرەشیولىنى،  
ۋەتهن ئىچىدىكى تهشكىالت یاكى شهخسلهر ھهرىكهت پىالنى،      . ئاقىالنىراقتۇر

ئــادەم ئىــسىملىرى قاتــارلىقالرنى چهتئهلــدىكىلهر بىــلهن ئورتاقلىــشىدىغان  
بولمىسا چهتئهلدىكى شۇئارچىالر .  زادىال سادىر قىلماسلىقى شهرتخاتالىقنى

. بۇنىڭدىن الپ ئېتىشىنىڭ خام ئهشیاسى سۈپىتىدە پایدىلىنىشى مـۈمكىن     
ــۇالر   ــۈنكى ئ ــۆزلىرىچ ــدە” ئ ــا “ ئۆگزى ــدۇ ”بولغاچق ــتىن قورقمای ، ۋەتهن “ئىت

  !   ئىچىدىكىلهر پاالكهتكه ئۇچرایدۇ
ئهۋالدلىرىمىزنىڭ كاللىـسىدىنمۇ   چهتئهل ھهققىدىكى خامخىیالالرنى    

ئۇنداق بولمایدىكهن، نۇرغۇن ئوت یۈرەك . پاك ـ پاكىز تازىلىۋېتىشىمىز كېرەك
ــنقىالپچىالر ۋەتهن ئىچىـــدىكى       ــدىغان ئىـ ــدىن ئىـــش كېلىـ ــالر، قولىـ یاشـ

جـۇش ئـۇرۇپ راۋاجلىنىۋاتقـان      ”بۇرۇختۇملۇقتىن ئىچى پۇشۇپ، چهتـئهللهردە      
نىیىتـى بىـلهن    “ ئېتىپ، قوشـۇلۇپ كېـتىش    ئىنقىالپ قایناملىرىغا ئۆزىنى    

  .چهتئهلگه چىقىپ، بىھۇدە نابۇت بولۇپ كېتىۋېرىدۇ
ــۇلۇپ     ــشالپ قوش ــۆزىنى بېغى ــۇ یاشــالر ئ ــئهللهردە ب  قېرىنداشــالر، چهت

بۇنداق ھهركهتنى !   تاشقىنلىق ئىنقىالپ ھهركهتلىرى یوق-كهتكۈدەك قاینام
ئـۇالرنى  ! دە مۇھىتمـۇ یـوق  ۋۇجۇتقا چىقارغىلى بولىدىغان پایدىلىق ۋە ئاالھى     

دەیدىغان نه ئادەم، نه تهشكىالت    “ كهل، مانا بۇ سهپته ئورنۇڭ    ”قارشى ئېلىپ،   
ھهقىقىـي یۈرىكىـدىن ۋەتهنـگه خىـزمهت قىلىـشنى ئـویالپ چهتـئهلگه        ! یـوق 

ــارەت    ــایماندىن ئىبــ ــىراتى ئــــاچچىق پۇشــ چىققانالرنىــــڭ بىرىنچــــى تهســ
ــ    ــدۈرۈپ قویمـ ــهمىمىي بىلـ ــىلهرگه سـ ــى سـ ــپهم دەپ ئىكهنلىكىنـ اقنى ۋەزىـ

ــئهلگه ئېقىــشى   . ھېــساپالیمهن ــتىن، ئىقتىــدارلىقالرنىڭ چهت یهنه بىــر تهرەپ
تېخىمۇ ئېچىنىـشلىقى،  . مهملىكهت ئىچىدە ساپانى تېخىمۇ تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ 

شۇ  ئۆزلىرىمۇئهكسىچه  . چهتئهلدىمۇ ئاڭلىق بىر تهبىقه شهكىللهندۈرەلمهیدۇ    
، بهك ۋىجـدانلىق بولغـانلىرى ھـېچ        شارائىتنىڭ بېسىمى ئاستىدا جانباقارغـا    

غـا ئایلىنىـپ   “تېنچ پـۇخرا ”ئىشقا ئارىالشماي، ئائىلىسى بىلهنله بولىدىغان     
  .قالىدۇ

خىـزمهت   ھۆكۈمهتتهئىلگىرىكى یازمىشلىرىمىزدا ئومۇمهن تاجاۋۇزچى     
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مائــاش ئالىــدىغانلىكى ئورۇنــدا ئىــشلهشنىڭ   ھۆكــۈمهتتىنقىلىــش، یهنــى، 
ــ  ــسىدا بایـ ــاتوغرىلىقى توغرىـ ــدۇق نـ ــان ئىـ ــڭ . ان قىلغـ تهتقىقاتلىرىمىزنىـ

، بۇنـداق خىـزمهتلهردە بولـۇش بىـر         كۆرسـهتمهكتىكى چوڭقۇرلىشىشى شۇنى   
  :بۇ ھهقتىكى ئىزدىنىشلىرىمىز تۆۋەندىكىچه! خىل خائىنلىقتۇر
خىزمىتىنـى قىلىـدىغانالر مىللىـي ئۆچمهنلىـك       ھۆكۈمهتتاجاۋۇزچى  

ىــدا قېلىــۋەرگهن ھالــدا ھىــسىیاتىم بــار دېــسىمۇ، بۇنــداق ئــۆچمهنلىكى دىل 
. خاھلىمىـــسىمۇ خوجایىننىـــڭ تاپـــشۇرىقىنى ئورۇنداشـــقا مهجبـــۇر بولىـــدۇ 

ئېیتایلۇق، بىر كاتىپ مىللهتلهر ئىتتىپاقى ھهققىدە بىر ماتىرىیال یېزىـپ      
ــسا   ــشقا بۇیرۇل ــایمهن ”چىقى ــشنى خاھلىم ــي  “ یېزى ــر مىللى ــدۇ؟ بى دېیهلهم

ــاقچى، بىــر مۇجاھىــد تۇتقــۇننى ئــۇرۇپ قىیناشــقا ب      ۇیرۇلــسا یــاكى بىــر   س
مۇجاھىــدنى ئۆیىــدىن تۇتــۇپ كېلىــشكه بۇیرۇلــسا، دىلىــدا ھهرقــانچه قارشــى  

ئىدارىالردا ! بولسىمۇ، مائاش بهرگهننىڭ تاپشۇرىقىنى ئورۇندىماي قۇتۇاللمایدۇ  
یىغىنلىرىدا ھهرئادەمدىن “ ئىپادە بىلدۈرۈش”پات ـ پات ئېلىپ بېرىلىدىغان 

ــستىكىگه قارشــى   ــسىگه، ئى ــادىلهرئى”ئىرادى ــا  “ پ ــقا، یازم ــدىن باش ئېلىنغان
ــهكىلدىمۇ ئىپــادە ئېلىنىــدۇ   بۇنــداق یازمــا ھــۆججهتلهردىن دۈشــمهنلهر    . ش

بـارىن ئهكـسىل    ”: مهسـىلهن ! تهشۋىقاتتا خاھلىغانچه پایدىالنـسا بولىۋېرىـدۇ     
دېگهن سوئالنى چۆرىدىگهن ھالـدا   “ ئىنقىالۋىي توپىلىڭىغا قانداق قارایسىز؟   

ئېیتالمایـدۇ ھهم مۇشـۇ بىـر       كۆڭلىـدىكىنى ھـېچكىم   ئىپادە تهلهپ قىلىنسا    
قېتىملىق قـۇرۇق گهپنـى راسـت دەۋالىـمهن دەپ بېـشىدىن جـۇدا بولۇشـنى                

ئهكسىچه ئىرادىسىگه خىالپ ھالدا بهختىمىـز ئۈچـۈن        . ھېچكىم خاھلىمایدۇ 
دەپ “  ئاقچى، كۆكچى، ئېشهك ئوغرىسى، دۇمباقچى”قهھرىمانالرنى  كۆرەشكهن

مانا بۇالر ئومـۇمهن خىتایـدىن مائـاش     . كه مهجبۇر بولىدۇ  تىلالپ ئىپادە بېرىش  
  .ئالىدىغانالرنىڭ نىسپىي خائىنلىقىنىڭ دەلىلىدۇر

مائاشــلىق ئــورۇن، ئاالھىـــدە    ئۆتمۈشـــتهئىــشلهیدىغانالر   ھۆكــۈمهتكه 
ئىمتىیازلىرىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ھـېچ خىجىـل بولماسـتىن مـانجۇچه         

اچ قویغان بولسا، بۈگۈن بىزنىڭ ئهڭ تهقىیه ۋە كىیىملهرنى كىیگهن، ئۇزۇن چ
ئاڭلىق تهبىقىمىز بولغان خىزمهتچى، كادىرالر خىتاینىڭ چاغىنىدا كوچىغـا         
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چـۈنكى مائـاش بېرىۋاتقـان    . ئویناشـقا مهجبـۇر بولماقتـا    “ ①یـاڭگىر ”چىقىپ 
شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ بۇالرنى خائىن ! خوجایىن نېمىنى بۇیرىسا شۇنى قىلىدۇ ـ دە 

پهرق پهقهت خىـزمهت ئورنىغـا      . سى بار دېیىشكه بولىدۇ   دېگهن قاراشنىڭ ئاسا  
بۇال ئهمهس، رەسمىي   .  پهس بولىشىدا  -قاراپ خائىنلىق دەرىجىسىنىڭ ئىگىز   

ــانچه   كـــۆپرەكجاسۇســـالرنىڭمۇ بهزىلىـــرى  ــازانچ كهلتۈرىـــدۇ، بهزىلىـــرى ئـ قـ
  !ئهپلهشتۈرەلمهیدىغۇ

شى  بىرىنى چېقىـ -ئۇیغۇرالرنىڭ خىتایالرغا سېتىلىپ ئىشلىشى، بىر    
 بىـرىگه یـۆلهپ، چېتىـپ باغالنغـان، قـان ئازگىلىغـا       -خۇددى قۇشـخانىدا بىـر    

بېشى ساڭگىلىتىلغان، قاسساپنىڭ بوغۇزلىنىشىنى كۈتۈپ یاتقان قویالرنىڭ 
قاسـساپ  .  بىرىنـى چاققىنىغـا ئوخـشایدۇ      -ھهممىسى ئۆلىدىغان تۇرۇپمۇ بىر   

یېتىـپ  كىـم یاخـشى   ”: سېلىشتۇرۇپ باھاالش مۇسابىقىسى ئـېالن قىلىـدۇ      
ــشلىدى   ــاز تېپى ــپ بهردى، ئ ــم یېتى ــا ... بهردى، جى ــۆرىمىز، ھه، مان دەپ “ ...ك

 بىرىنـى چېقىـشقا، ئـۆزىنى ئاكتىـپ كۆرسىتىـشكه        -قویالر بىر . قىزىقتۇرىدۇ
مهن شۈك یېتىپ سـىلىنى كۈتىـۋاتىمهن، مـاۋۇ یېنىمـدىكى بهك       ”: باشالیدۇ

گه ئـــاچچىق تىـــپچهكلهپ كېتىۋاتىـــدۇ، كۆزلىرىنىمـــۇ ئاالیتىۋاتىـــدۇ، ســـىلى
. ئۆلـــــۈش ھهممىـــــگه“ ...قىلىۋاتامـــــدىكىن دەپ گۇمانلىنىـــــپ قالـــــدىم

جاسۇسـالرغىمۇ، خــائىنالرغىمۇ رەھىـم قىلىنمایــدۇ، خىتـاي ھېچبىرىمىزنــى    
ــدۇ  ــاپ قویمای ــرى ـ        . ئای ــدىكى ئىلگى ــت تهرتىبى ــۈش نــۆۋىتى پهقهت ۋاق ئۆل

  !كېیىنلىك، خاالس
ــازىرالپ قویغـــان ئىجتىمـــائى   ــایالر یهرلىكـــلهرگه ھـ ــارائىتنىڭ خىتـ شـ

نهتىجىسى شۇ بولىدۇكى، یهرلىكلهر دىھقان، پادىچى یـاكى باشـقا ئهڭ ئېغىـر         
مهدەنىیهت ساھهسـىدىن،   . ئىشالرغىال یارایدىغان ئىشچى ھالىغا چۈشۈرىلىدۇ    

سودا ساھهسىدىن تهدىرىجى سىقىپ چىقىرىلىدۇ ھهم ئىككىنچىلهپ ئۇنداق 
  .ساھهلهرگه كىرىش ساالھىیىتىدىن مهھرۇم قالىدۇ

  . یىلى، ئىستانبۇل– 2001.  فىۋرال، تاشكهنت- 1999

                                            
  . ئا— خىتایالرنىڭ ئهنئهنىۋىي مىللىي ئۇسۇلى، — یاڭگىر  ①
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ئازادلىق یولىدىكى  دەسلهپكى ئایاق 
  ئىزلىرى

  
بىزنىڭ .  یول ئایاق بىلهن ئىز چىقىرىپ مېڭىۋېرىشتىن ھاسىل بولىدۇ

. ئازادلىق یولىمىز كىملهردۇر تهرىپىدىن یاسىلىپ تهییارالپ قویۇلغان ئهمهس
لىق داال، قارلىق تاغ، سۇسىز چۆل سـوزۇلۇپ        بىزنىڭ ئالدىمىزدا یهنىال چاتقال   

. پایدىلىنىشقا بولىدىغان ئایاق ئىزلىرىنىمۇ یوق دېیىشكه بولىـدۇ        . یېتىپتۇ
ئۆز ئایاقلىرىمىز بىـلهن مۇشـۇ     . ئۇ ھالدا بىز ئىشنى یهنىال نۆلدىن باشالیمىز      

قاقــاس داال، سۇســىز چــۆل، چاتقــاللىق ۋە قــارلىق تــاغالر ئۈســتىگه بىــز ئىــز   
 بۇ ئىز بىلهن ئارقىمۇ ئارقا مېڭىۋېرىشتىن بىر یول ھاسىل بولىدۇ،        .سالىمىز

  !ئىنشائالالھ
جان كهتمهیدىغان، ئهڭ بىمهنه قانۇنالردىمۇ ”دا » جهننهتنىڭ ئاچقۇچى«

مانا . شهكلى تونۇشتۇرۇلغان ئىدى   كۆرەشبىر خىل   “ جىنایهت سانالمایدىغان 
ن دەسلهپكى ئایـاق    شهكلىنى ئازادلىقىمىز ئۈچۈن سېلىنغا    كۆرەششۇ خىل   

  .یول ھېساپالش مۈمكىن
ئـېالن  “ سـوغۇق مۇناسـىۋەت ئۇرىـشى   ”مۇناسىۋەت قىلماسـلىق یـاكى      

بىـر خىـل قارشـىلىق بولـۇپ، دۈشـمهنلهردىن باشـقا،            “ گهندىچه”بۇ  . قىلىش
ــاتقىنلىقى      ــاپىق، س ــدىن مۇن ــا تهرىپى ــاقچىالر، ئامم ــلىقالر، س ــي باش مىللى

ــاالقچى  مۇئهییهنلهشــتۈرۈلگهن شهخــسلهر، سىیاســ  ىي كېڭهشــكه باغالنغــان ی
 - تۆكۈن، نهزرە-ئۇالر بىلهن ئاالقه قىلماسلىق، توى. غا قارىتىلىدۇ... موللىالر،

ــاالم   ــلىق، سـ ــلىق ۋە ئارىالشماسـ ــشلىرىغا چاقىرماسـ ــراق ئىـ ــائهت -چىـ  سـ
بـۇ ئۇسـۇل ئوتتۇرىغـا    . قاتـارلىقالر ... قىلىشماسلىق، قۇدا ـ باجـا بولماسـلىق،   

زى جایالردا سىناپ كۆرۈلگهن، ئۈنىمى ناھایىتى یاخشى قویۇلغاندىن كېیىن به
ئىلگىرىكــى تونۇشــلىرى تهرىپىــدىن بىــردىنال تاشــلىۋېتىلگهن،     . بولغــان
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بىردىنال تونۇماسقا سېلىنغان مىللىي ساقچىالر یىغلىغۇدەك ھالغا كېلىپ، 
كىشىلهر یهنىال ئاڭلىمىغاندەك مۇئامىلىدە . “قهلب چۈشهندۈرگهن”یېلىنىپ 
بهزىلىرى سـاقچى  .  ئانىسى ساالغا كهلگهن   -ھهتتا بهزىلىرىنىڭ ئاتا  . بولۇشقان

ــرى بىــراقال خىزمهتنــى تاشــالپ     ــكهن، بهزىلى ئىدارىــسىدىن ئالمىــشىپ كهت
دۈشمهن بۇ تۈپهیلى كىشىلهرگه جىنایهت ئارتىشقا ئامالسىز . چىقىپ كهتكهن

ائىي چۈنكى قانۇندا كىملهرگه ساالم قىلىش، كىملهر بىـلهن ئىجتىمـ    . قالغان
  !ئاالقىدە بولۇش بهلگىلهنمىگهن ـ دە

دېـگهن كىتاپتـا بـۇ ھهقـته       » مۇسۇلمانالر نېمه ئۈچۈن ئارقىـدا قالـدى؟      «
ئهگهر مۇنـاپىقالر، سـاتقىنالر     . ئهمهلىي مىسالالر بىلهن جانلىق سۈرەتلهنگهن    

ئابرویـسىزالندۇرۇلماستىن، بېــسىمغا ئۇچرىماسـتىن داۋاملىــق ســاتقىنلىق   
ارائىتىغا ئېرىشسه، كىـشىلهرنىڭ مهنهۋىـي بېـسىمى        بىلهن شۇغۇللىنىش ش  

ــۇر   تـــۈپهیلى بولـــسىمۇ ســـىقىلىش، ئوڭایـــسىزلىق ھىـــس قىلىـــشقا مهجبـ
قىلىنمىسا، ئۇ ھالدا ئۇنىڭ ئۆتكـۈزگهن مۇنـاپىقلىق گۇناھىغـا ئهنه شـۇ یـول            

شـۇنداقال، قـولىمىزدىن    . قویغان قهۋممۇ شېرىك بولىدۇ، دەپ كۆرسىتىلگهن     
 ئولتۇرۇش یاكى ئازراق، ئهرزىمىـگهن تىرىـشچانلىق     ھېچ ئىش كهلمهیدۇ، دەپ   

ھهرقانچه قىلساقمۇ ”بىلهنال چهكلىنىپ، ) مهزگىل خاراكتېرلىق(كۆرسىتىش
ــجه      ــۇل چىقىــم قىلــساقمۇ ھــېچ نهتى ــان بهرســهكمۇ، پ ــكهن، قۇرب بهرىبىــر ئى

یهنه شــۇ . دېــیىش ئىنتــایىن خاتــا ۋە كۇفرىغــا بــارابهر ســۆزدۇر “ چىقمایــدىكهن
ىقىیهت قازانغان یاۋروپالىقالر بىـلهن مۇسـۇلمانالرنىڭ جـان ۋە          كىتاپتا مۇۋەپپ 

 سـىپىرالرنىڭ   -بـۇ سـان   . مال چىقىمى جانلىق، پاكىتلىق سېلىشتۇرۇلغان    
پهقهت خۇالسـه  . تهپسىالتى ئۈچۈن ئهنه شۇ كىتاپقا قاراشنى تهۋسىیه قىلىمهن   

سۈپىتىدە شۇنى قهیـت قىلمـاقچىمهنكى، بىزنىـڭ قۇربـانلىرىمىز ئىزچىـل،            
خۇددى ئوت ئۆچهي دەۋاتقاندا ئـازراق ئوتـۇن سـېلىپ، یهنه           . ختاۋسىز ئهمهس تو

ۋاھالهنكى، . ئۆچهي دېگهندە یهنه بىر تۇتام ئوتۇن سالغاندەك بولۇپ كېلىۋاتىدۇ
بۇ خىل ئۇسۇلدا بىر داش قازان قاینىغۇدەك ئوتۇن سـهرپ بولـۇپ تۈگهیـدۇكى،         

  .هخسهتمۇ ھاسىل ئهمهسبىر چۆگۈن سۇ قاینىمایدۇ، ئوتۇنمۇ بىكار زىیان، م
، ۋەتهنگه مۇھهببهت، دۈشمهنگه سۆیگۈسىئهۋالدالرنىڭ قهلبىگه مىللهت 
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بـۇ جهھهتـته بـالىالرنى ناھـایىتى     . نهپرەت چۈشهنچىلىرىنى چوڭقۇر ئورنىتىش   
ــدە    ــالهت ئىچىـ ــدىغان روھـــى ھـ ــمهن كۆرىـ ــایالرنى دۈشـ ــدىنال خىتـ كىچىكىـ

رۇن ئاڭ نهزەرىیىـسىگه  پىسخولۇگىیىنىڭ یوشۇ. ئۆستۈرۈشكه تىرىشىش الزىم  
ئاساســالنغاندا بــالىالر ئانىــسىنىڭ قوســىقىدا جــانلىق ھــالهتكه كېلىــپ       
ــكه      ــقا، خاتىرىلهشـ ــاۋازالرنى ئاڭالشـ ــارتىپال ئـ ــلىغاندىن تـ ــقا باشـ مىدىرالشـ

بۇ زامانـدىكى خـاتىرىلهر یوشـۇرۇن ئاڭـدا سـاقالنغاچقا، كېـیىن            . باشالیدىكهن
ىتىنـى تهشـكىل قىلىـشتا رولـى        ئېسىگه ئااللمىسىمۇ، ئهمما ئۇنىڭ مهنهۋىی    

شۇڭا ئالته ئایلىق بولغان بالىلىرىمىزغا بىر نهرسه . ناھایىتى چوڭ بولىدىكهن
: تۇتالىغۇدەك بولغاندىال ئویۇنچۇق تاپانچىالرنى ئېلىپ بهرگىنىمىزدە ئۇنىڭغا

خىتـایالر بىزنىـڭ    ! خىتـایالر بىزنىـڭ دۈشـمىنىمىز     ! ئاته، خىتـایالرنى ئـات    ”
ــۇرۇش كېــرەك ســۆزلهپدەپ  “ الغانۋەتىنىمىزنــى بېــسىۋ ــدىكى . ت ــۇ چاغ ب

ــۆزلىرىمىز گویــا   دەك “گهپ ئۇقمایــدىغان بوۋاققــا بىكــارال دېیىلىۋاتقــان   ”س
قىلسىمۇ، ئۇنىڭ ۋۇجۇدىنىڭ دۈشمهنگه بولغـان نهپـرەت بىـلهن پۈتۈلىـشىدە         
تهسهۋۋۇردىن ھالقىغان دەرىجىدە موھىم رولى بارلىقىنى پىسخولوگىیه پېنـى         

دەپ ئــاددىي قارىماســتىن زېرىكمهســتىن “ ئۇقمایــدۇ” شــۇڭا !ئىــسپاتلىماقتا
بۇ خىل یوشـۇرۇن ئـاڭ تهربىیىـسىنى        . ئۇنىڭ قۇلىقىغا قۇیۇپ تۇرۇش كېرەك    

ــي   ــدا ھهقىقى ــتۇرۇش    “ ئهس”بالى ــل داۋامالش ــقىچه ئىزچى ــان یاش ــدا بولغ پهی
  .كېرەك

بهزىلهر تهشهببۇس قىلغـان قـان تۆكۈشـنىڭ ئهڭ ئىپتىـدائىي شـهكلى        
. ىـڭ ئهمهلىیىتىمىـزگه تـوغرا كېلىـدىغان بىـردىن ـ بىـر یولـدۇر        بىزن نۆۋەتته

ــۇڭا         « ــدۇ، ش ــۈچىمىز یهتمهی ــا ك ــلهن خىتایالرغ ــشىش بى ــۇ ـ یهك ئېلى یهكم
تېنچلىق ئۇسـۇلى، قىرىلىـپ كېتىمىـز، تـۈگهپ كېتىمىـز، بىھـۇدە ئۆلـۈش،            

دېگۈچىلهرگه شۇنى ئېیتىشقا توغرى كېلىدۇكى، ئهگهر بىر » ... سىیاسىي یول
ر، بهھهیـۋەت پـالۋان كـۆز ئالـدىڭىزدىال ئایـالىڭىز یـاكى قىزىڭىزغـا               كۈچتۈڭگۈ

ئېسىلــسا نــېمه قىالرىــدىڭىز؟ كۈچــۈم یهتمىگهنــدىكىن، كۆتــۈمنى قىــسىپ 
سۆھبهت ئۆتكۈزەي، دەرمىدىڭىز یاكى ئهركهك بولسىڭىز ھېچ بولمىسا بىرنى         
ز ئۈسۈۋېلىپ ئۆلۈپ كېتهي، دەپ ئېتىالرمىدىڭىز؟ بىزنىڭ ھازىرقى ئهھۋالىمى



 278 

شـۇئارى بـاپ   “ یا مۇستهقىللىق، یا ئۆلۈم   ”شۇڭا، بىزگه   . ئۇندىنمۇ بهتتهرراقتۇر 
كـۈچىمىز یهتمهیـدۇ دەپ ئولتۇرسـاق بهلكىـم ئۇزۇنراقتـا تــۈگهرمىز،      . كېلىـدۇ 

ئـۆزىمىزنى ئاتـساق    ! شۇ ئوشۇق یېرى شهرمهندە ھایاتتۇر     ئۆمرىمىزنىڭئهمما  
 بىر مىلیونغا یهتمهیدىغان ئهمما! تۈگهیدىغان بولساق، بۇ شهرەپلىك تۈگهشتۇر

مىللهتــلهر یىلــالر بــویى ئېلىــشىپ تــۈگهپ كهتكىنــى یــوق، ئهكــسىچه بىــز   
ئۇتتۇرلۇق قۇشخانىدا یـاكى ئـۆیلهردە سـویۇلىدىغان مالـدەك،       . تۈگىمهكتىمىز

  !ئۆلۈمنى كۈتۈپ، بىلىنمهیال تۈگىمهكتىمىز
مىللهتنىڭ باشقا مىللهتلهردىـن ئاجرىلىـپ      . مىللىي تىلنى ساقالش  

شـۇڭا مۇسـتهملىكىچىلهر    . رىشىدىكى ئهڭ موھىم مىللىـي بهلـگه تىلـدۇر        تۇ
تىلىنـى زورالپ تـېڭىش، مۇسـتهملىكه ئهلنىـڭ تىلىنـى            ئۆزلىرىنىـڭ ھامان  

بـۇ ھهقـته فرانـسىیه یازغۇچىـسى ئـالفۇنس      . ئۇنتۇلدۇرىۋېتىش كویىـدا بولىـدۇ    
ناملىق ھېكایىسىدىكى مهشھۇر بىـر جـۈمله       » ئهڭ ئاخىرقى دەرس  «دودنىڭ  

ــۆ ــۈنىمى بــار دەپ      س ــشته ئ ــۇقتىنى چۈشىنى ــۇ ن ــسهك، ب ــستۇرۇپ ئۆت زنى قى
ــویالیمهن ــۆتكهن. ئـ ــسى    ئـ ــسىیه ئىمپىرىیىـ ) گېرمـــانىیه(ئهســـىردە پرۇسـ

فرانسىیىگه تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ، بۇ یهردىكى مهكتهپلهردە فىرانسۇز تىلـى        
ــۇش      ــا قویــ ــنى یولغــ ــى ئوقۇتۇشــ ــېمىس تىلــ ــلهش، نــ ــنى چهكــ ئوقۇتۇشــ

بهلگىلىمىنىـڭ ئىجراسـى باشلىنىـشنىڭ    . قىلىـدۇ بهلگىلىمىسىنى ئېالن   
فرانسۇزچه دەرس ئۈچۈن ئهڭ ئاخىرقى كۈنى مهلۇم مهكتهپنىڭ ― ھارپا كۈنى 

ــسۇز تىلــى دەرســى     ــاخىرقى ســائهتلىك فران ــسۇز تىلــى ئوقۇتقۇچىــسى ئ فران
 كىچىــك دىھقــانالر ســىنىپقا   -ئۆتىۋاتقانــدا شــۇ یېزىــدىكى بــارلىق چــوڭ    

ــدۇ  ــپ دەرس ئاڭالی ــشىۋاتقان    .تىقىلىۋېلى ــدىیلىك خوشلى ــرە ئهبى ــۇ مهنزى  ب
ــدىن      ــشىلهر بۇنىڭ ــادىلهیتى، كى ــلىقنى ئىپ ــىگه قىیماس ــك نهرس قىممهتلى
كېیىن فرانسۇزچه دەرس ئوقۇلمایدىغان، فرانسۇز تىلى ئهمهلدىن قالىـدىغان          
بولغاچقــا ئىختىیارســـىز یوســۇندا مهكـــتهپكه كېلىـــپ، ئانــا تىلـــى بىـــلهن    

قى قېــتىم فىرانــسۇزچه ئـــاڭلىۋېلىش   ۋىدالىــشىدىغان بــۇ ســائهتته ئـــاخىر   
مانـا شــۇنداق بىـر ئارقــا كۆرۈنۈشــنى   . ئىـستىكى بىــلهن یىغىلىـشقان ئىــدى  

 ׃ یاراتقان مۇئهللىپ، فىراسۇز تىلى ئوقۇتقۇچىسىنىڭ تىلىدىن شۇنداق دەیدۇ
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دېـمهك،  . “ مۇستهملىكه قهپىزىنىڭ قۇلـۇپىنى ئاچىـدىغان ئـاچقۇچ       —تىل  ”
 ئهنه شــۇ ئـاچقۇچ ئــۆز قــولىمىزدا بولغــان  ئهگهر بىـز تىلىمىزنــى یوقاتمىــساق 

بولىدۇ؛ تىلىمىزنى یوقاتساق، بۇ ئاچقۇچ یوقۇلىدۇ، قهپهزگه ئهبهدىیلىـك بهنـد     
  !بولىمىز

خىتـایچه  : بۇ جهھهتته بىـزدە سـاقلىنىۋاتقان مهسـىلىلهر خېلـى ئېغىـر        
بىلىدىغان بىر تۈركۈم ئادەملهر بـۇنى مهدەنىیهتنىـڭ، بىلىمـدانلىقنىڭ بىـر          

ــ  ــل بهلگى ــدە خىتــاي تىلــى       خى ــپ، ئــۆز ئــارا ئاالقى سى ســۈپىتىدە تونىۋېلى
ھېـساپالیدىغانالرمۇ  “ ۋەتهن سـۆیهر  ”،  “مىللهتچى”ھهتتا ئۆزىنى   . ئىشلىتىدۇ

. خىتایچىنى ئۆزئارا ئاالقه تىلى قىلىۋالغان ئهھۋالالر ئېغىر  ) بولۇپمۇ شىمالدا (
خىتاي ”، بۇ بى ئىختىیار یوسۇندا مىللىي سۈپهتنىڭ یوقۇلىشىغا، قۇلچىلىق  

بىـز تىـل ئۈگىنىـشنى قـوش     . ئۇقۇمىنى تهن ئېلىشقا ئېلىـپ بارىـدۇ      “ ئۇلۇغ
ــېلىش ۋاسىتىــسى ســۈپىتىدە     ــۇنى بىلىــم ئ قــولالپ قــۇۋۋەتلهیمىز، ئهممــا ئ
پایدىلىنىش، دۈشمهننى چۈشىنىش، دۈشمهننىڭ سۈئىقهستلىك پىالنلىرىنى 

ــز   ــۇرۇش مهخــسىدىدە پایدىلىنىــشنى تهشــهببۇس قىلىمى ــرا. بىلىــپ ت ق یى
مىللهتلهرنىڭ تىلى بىر مهزگىل قىزغىنلىق بىلهن ئاالقه تىلىغا ئایلىنىپ     

چار رۇسىیه دەۋرىدە یوقۇرى تهبىقه ئارىسىدا فىرانسۇز تىلى ئاالقه تىلـى        (قالسا  
بۇ تىل مهدەنىیهت ۋە ئاقسۆڭهكلىكنىڭ بىـر خىـل ئىپادىـسى     . بولۇپ قالغان 

ئهممـا ئارىلىـشىپ    . یـوق ، بۇنىـڭ ئـانچه زەرەرى       )سۈپىتىدە قوبـۇل قىلىنغـان    
مىللهتنىــڭ  ھۆكــۈمرانئولتۇراقالشــقان چــوڭ مىللهتنىــڭ تىلــى، بولۇپمــۇ  

  !تىلىنى یېنىكلىك بىلهن قوبۇل قىلىۋېرىش تولىمۇ خهتهرلىك
كهتكۈدەك ھۆرمهتكه  سۆزلهپبىرىنچىدىن، خىتاي تىلى ھهۋەس قىلىپ 

. ىڭ تىلىسازاۋەر دوست مىللهتنىڭ تىلى ئهمهس؛ بهلكى نهپرەتلىك دۈشمهنن
ئىككىنچىدىن، ئۇ دۇنیاۋىي ئابرویغا ئىـگه، ئىپـادىلهش كـۈچى زور، تهرەققىـي            

چهتئهللهردە بىرمۇنچه دۆلهتلهردە خىتایچىغا قارىغانـدا      . قىلغان تىلمۇ ئهمهس  
مهملىكهتلهردە تۈرك تىللىرى  كۆپئۇیغۇر تىلى یاخشىراق ئىشلهیدۇ، خېلى    

بـۇ یهرلهردە   . ۇرغىلى بولىـدۇ  سىستېمى بولىشى سهۋەبىدىن تىلىمىزنى ئۇقتـ     
ــوق   ــازىرى ی ــال ب ــسا خىتایچىنىــڭ زادى گىرامماتىكىلىــك خۇسۇســىیهت، ! بول
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ئىپــادىلهش كــۈچى جهھهتــته خىتــاي تىلــى ئهڭ قــاالق، ئىپتىــدائىي تىلــالر   
. كاتىگورىیىسىگه مهنسۇپ بولۇپ، بۇ جهھهتتىمۇ ئۆزىمىزنىڭ تىلى ئىلغارراق

ئـورنى تـۈپهیلى یـېڭىلىقالردىن،     ىـق ھۆكۈمرانلئۈچىنچى، خىتایالر ھـازىرقى   
 پېنىـدىن ئالـدىنراق نهسـىۋىدار بولىۋاتقـان تهرىپىنـى           -دۇنیا زامانىۋى ئىلىم  

ــارقىلىق مىللىــي مهدەنىیىتىــدىن        ــڭ تىلــى ئ ــنا قىلغانــدا، ئۇنى مۇستهس
شۇنىڭ ئۈچۈن .  بىرنېمىلهرنى ئۈگىنىپ كهتكۈدەك مهدەنىي مىللهتمۇ ئهمهس

 ھهتتــا یاۋایىلىققــا مهنــسۇپ قىلىقلىرىنــى، ئۇالرنىــڭ بــارلىق چاكىنــا، پهس،
ئادەتلىرىنى قـارىغۇالرچه دورۇش، مهدەنىـي ئـۆرنهك ھېـسابىدا قوبـۇل قىلىـش         
ــدۇ،    ــا چېكىنـــدۈرۈش رولىـــنىال ئوینایـ بىزنـــى مهدەنىـــیهت جهھهتـــته ئارقىغـ

داسقا سۇ قۇیىۋېلىـپ یـۈز     : مهسىلهن! ئىنسانلىقتىن یىراقالشتۇرىدۇ، خاالس  
ــۇش  ــان یۈد (یۇی ــول یۇغ ــۇش ق ــۈز یۇی ــسىدە ی ــشتىكى  ) ى ــاق یېیى ــادىتى، تام ئ

قىلىقسىزلىقلىرى، سورۇن تاللىماي یهل چىقىرىش، گالنى قىرىپ كۆرگهنال     
 چـۇرۇڭ قىلىـپ یوقـۇرى ئـاۋازدا سۆزلىـشى، ئىنـسانغا       -یهرگه تۈكۈرۈشى، ۋاراڭ  

خاس تهكهللۇپ سۆزلىرىنى بىلمهسلىكى، سۆزنى بۆلۈپ ئهدەپسىزلىك بىلهن 
، ئاساسـسىز كىبىـر، ئهمهلپهرەسـلىك،    كۆرەڭلىـك ى، چاال قىستۇرۇلۇپ كىرىش 

  ...رەھىمسىزلىك، ئهدەم گۆشى یېیىش،
ــدۇق  ــسىنى ئۈگىنىۋالـ ــن بىرمۇنچىـ ــۇ قىلىقالردىـ ــسالنى  . بـ ــر مىـ بىـ

، بۇ یوقۇرى ئاۋازدا سۆزلهش ئادىتى بولۇپ، بـۇ قىلىقنـى    كۆرەیلىسېلىشتۇرۇپ  
تابىــدا شــۇنداق دېــگهن كى“ رەزىــل خىتــایالر”خىتــاي یازغۇچىــسى بهي یــاڭ 

ئامېرىكىدا بىر ئۆلكىلىـك خىتایـدىن ئىككىـسى ئۇچرىـشىپ           ׃سۈرەتلىگهن
ــاپتۇ ــویىچه      . ق ــادىتى ب ــوق دېمهســتىن ئ ــم ی ــار، كى ــدىال، كىــم ب ــۇالر كوچى ئ

ۋار ـ ۋۇر قىلىپ سۆزلىشىشكه قوللىرىنى . چۇۋۇلدىشىپ سۆزلىشىپ كېتىپتۇ
ــى ئامېرى   ــۇلۇپ، ئهتراپتىكـ ــشلىرى قوشـ ــسىز پۇالڭلىتىـ ــا تهرتىپـ كىلىقالرغـ

 بىرىنـى ئۆلتۈرىــدىغان  -ھهتتــا ھـېلىال بىــر . جىدەللىـشىۋاتقاندەك تۇیۇلۇپتـۇ  
سـاقچىالر  . بولدى، دەپ ئهنسىرەپ، بىرلىرى ساقچىغا مهلـۇم قىلىـپ قویۇپتـۇ    

نـېمه  ”: ھولۇققان ھالدا یېتىپ كېلىپ، ئىككىسىنى ئىككى چهتكه تارتىپ       
دەپ جاۋاپ “  ىرلىشىۋاتىمىزپىچ”: دەپ سوراپتىكهن، خىتایالر“ قىلىۋاتىسىلهر؟
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  .بېرىپتۇ
ئورتـا ئاسـىیادا تىجـارەت    . خۇددى شۇنداق بىر ۋاقه ئۇیغۇرالردىمۇ بولغـان      

قىلىــپ یــۈرگهن ئۇیغــۇرالر ئىجــارىگه ئولتۇرغــان بىــر ئۆینىــڭ ئارقىــسىدىكى  
 -یولدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان چارلىغۇچى ساقچىالر بۇ ئۆیدىن چىقىۋاتقان ۋاراڭ

 -بىــردەم كــۈزەتكهن ئىــكهن ۋارقىــراش، قىیــا. پ قــاپتۇچــۇرۇڭنى ئــاڭالپ تــۇرۇ
بۇ ئۆیدە چوقـۇم جىـدەل بولىۋاتىـدۇ،        . چىیاالردىن ئهھۋال چاتاقتهك بىلىنىپتۇ   

 دە، -قىپتۇ ھۆكۈمبهلكىم ئۆلۈم ۋاقهلىرى یۈز بهرگهن بولىشىمۇ مۈمكىن دەپ 
ــۆیگه بېــسىپ كىرىــپ، ئۇالرنىــڭ ھهممىــسىنى تۇتــۇپ كېتىپتــۇ       ئــۇالر . ئ

ــادەتتىكى ــشهندۈرەلمهي، ئهھــۋال   ئ ــشىۋاتاتتۇق، دەپ ســاقچىالرنى ئى چه سۆزلى
مهدەنىیهتلىـك  «مانـا بـۇ     ... ئېنىقالنغىچه نهچچه كۈن تۈرمىدە یاتقـان ئىـكهن       

  !تىن بىر ئۆرنهك»مهدەنىیهت«دىن بىزگه یۇققان »خىتایالر
  . یىلى، ئىستانبۇل- 2001. یىلى، مارت، تاشكهنت- 1999
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 پایدىالنغان كىتاپالر

  
  )ئۇیغۇرچه تهرجىمىسى(نى كهرىم قۇرئا

چهتـئهلگه قاچقـان موسـساد    (كالئىـرې خـوي؛ ۋىكتـور ئوستورىۋىـسكىي    
  )تۈركچه نهشرى(»ھىله یولى«): جاسۇسى

  )تۈركچه نهشرى(»KGB«: جونن باررون
  )تۈركچه نهشرى(»روھىي ئانالىز توغرىسىدا«: فرىئۇد

《色情间谍》 )»  ـــ ئامېرىكـا مهركىزىـي    ) »شـهھۋانىي جاسۇسـلۇق
  )خىتایچه نهشرى( ھهققىدىكى ماتىرىیال KGBبارات ئىدارىسى تۈزگهنئاخ

 ئۈچ كاتىباش ـــــ«: شىي لېیفۇ
 ،“ستالىن ”
  ، “روزۋېلت         ”
  “»چېرچىل”

  ئۈچ قانخور ــــــ«
  ،“گىتلېر ”

  ،“مۇسسولىن ”
  “»تۇجۇخېدىكى ”

  گېنېراللىقتىن باشقانلىققىچه ـــــ«
  ،“ئىزىنخائۇئېر ”

  ،“دې گول ”
XXX :”ئۇیغۇرچه نهشرى(“» تىتو(  

جىیــاڭ زېمىننىــڭ شــهرقىي تۈركىــستاندا خىزمهتلهرنــى كـــۆزدىن      «
خىتـایچه ئىچكـى    (» سـۆزىنى ئـۈگىنىش تېزىـسلىرى      سۆزلىگهنكۆچۈرگهندە  
 )ماتىرىیال

  ). تۈركچه نهشرى» كۆرەشلىرىم«  (”KAVGAM“ « :گىتلېر


