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ىمىزدىن قمۇســتهقىللى«بــۇ كىتــاب، 

ــارمۇ؟  ــد ب ــلهن   » ئۈمى ــاب بى ــگهن كىت دې
بىـــــــرگه، مىللىـــــــي مۇســـــــتهقىللىق 
ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچـى باسـقۇچلۇق     

 ۋە پائــالىیهت دولقــۇنىنى پهیــدا قىلىــش   
ئۇنى یوقۇرى دولقۇنغا كۆتۈرۈش ئۈچـۈن       
ــدىغان   ــارلىغىنى ئاتىیاالیـــــــــــ بـــــــــــ

 .پىدائىلىرىمىزغا بېغىشلىنىدۇ
ئــالال ســىزگه جاســارەتلىك _           

 !ئىرادە ئاتا قىلغاي، ئامىن
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  قىسقىچه مهزمۇنى

  
ــارىخمىزدىكى       ــىرلىك تــ ــرىم ئهســ ــى یېــ ــا، یېقىنقــ ــۇ كىتابتــ ــز بــ بىــ

ى ئاساسـلىرىنى كۆرسـىتىش بىـلهن بىـرگه،         مهغلوبىیهتلىرىمىزنىڭ ئىـدىیىۋ  
ــارقىلىق، شـــهرقىي    نـــۆۋەتتىكى دۈشـــمهن ۋەزىیىتىنـــى تهھلىـــل قىلىـــش ئـ
تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنى سۇنئى خىتاي كۆپىیىشىنىڭ 
ئالدىنى ئېلىش، یهرلىشىۋالغان خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى قـوغالش ۋە دۈشـمهن          

-تىن ئىبارەت ئـۈچ باسـقۇچ بـویىچه قهدەممـۇ      قۇراللىق كۈچلىرىگه زەربه بېرىش   
قهدەم قانات یایدۇرۇشنىڭ مۇھىملىغى، نۆۋەتته خىتاي كۆپىیىشىنى توساشنىڭ 

خىتاي كۆچمهن تاجاۋۇزچىلىرى ئارىسىغا ئېغىر ۋەھىمه _ بىر چارىسى -بىردىن
پهیــدا قىلىــش ئــارقىلىق، یېڭىــدىن ۋەتىنىمىــزگه تاجــاۋۇز قىلىــشقا ئۇرۇنــۇش  

یالرنى ۋەتىنىمىزگه ئایاق بېسىش نىیىتىـدىن ۋاز كهچتـۈرۈش       ئالدىدىكى خىتا 
مانا بۇ . ھهرىكهت دولقۇنىنى پهیدا قىش ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالپ كۆرسىتىمىز

بىرىنچــى باســقۇچلۇق . كىتــاۋىمىزدا تونۇشــتۇرۇلىدىغان تــۈپكى پرىنــسىپ _ 
ــسهت      ــنى مهقـ ــات یایدۇرۇشـ ــى قانـ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنـ ــي مۇسـ مىللىـ

ارلىق پائالىیهتلهر ئهنه شۇ تۈپكى پىرىنسىپنى چۆرىدىگهن ئاساستا قىلىدىغان ب
شــۇنىڭدەك یهنه، بىرىنچــى باســقۇچلۇق مىللىــي  . قانــات یایدۇرۇلۇشــى شــهرت

مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنى بهلگىلىك بىر غهلىبىگه ئېرىشتۈرمهي تۇرۇپ، 
 -هدەمچـارىلهرگه مـۇراجهت قىلىـپ قالغـان ق    -باشقا ھهرقانداق بىر تېنچ ئۇسۇل   

باسقۇچالرغا ئاتلىنىش ئىمكانىیىتى قهتئىي بولمایدىغانلىغىنىمۇ ئىسپاتالپ 
 .كۆرسىتىشكه تىرىشىمىز
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 كىرىش سۆز
  

ئۇیغــۇر خهلقــى بۈگــۈن خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىــدىن قۇتۇلــۇپ، مۇســتهقىل   
 مىللىي دۆلىتىنى قایتا ئهسلىگه كهلتۈرۈش ئىمكانىیهتلىرىگه ئىگىمۇ؟

ئىمكانىیهتكه ئىگه دېگىنىمىزدە، بۇ دۆلهتنى قایـسى       ئهگهر بۇنداق بىر    . 1
خىل ئۇسۇلدا، قانداق باسقۇچالر بویىچه، قانچىلىك ۋاقىتتا، قانداق بهدەللهرنى        

 تۆلهپ ۋە كىم ئهسلىگه كهلتۈرەلهیدۇ؟
ئهگهر بۇنداق ئىمكانىیهت قالمىغان بولسا، مىلیونلىغان خهلقىمىزنـى    . 2

 خىیالنىڭ كهینىگه سـېلىپ بىكـاردىن       ئىشقا ئاشۇرغىلى بولمایدىغان قۇرۇق   
ــي       ــشنىڭ ئهڭ ئهقهللى ــاقالپ قېلى ــى س ــۇ مىللهتن ــا، ب ــش ئورنىغ ــاۋارە قىلى ئ

 .چارىلىرى ئۈستىدە ئىزدىنىپ كۆرۈشنىڭمۇ یامىنى بولمىسا كېرەك
ــستاننىڭ مىللىــــي    ــهرقىي تۈركىــ ــا، ۋەتىنىمىــــز شــ ــۇ كىتابتــ بىــــز بــ

سـىتى قالغـان بىـر    مۇستهقىللىغىنى قولغـا كهلتۈرۈشـنىڭ ئهڭ ئـاخىرقى پۇر     
دەۋىردە تۇرىۋاتقانلىغىمىزنى، ئهگهر بۇ پۇرسهتنى قولدىن بېرىپ قویغىنىمىزدا، 
ــۇل قىلىــش ۋاستىــسى        ــشنى شهرتــسىز قوب ــۇرى ۋە تولــۇق خىتایلىشى مهجب

 دەۋرىـگه كىرىـپ قېلىـشتىن       ”مىللىتىمىزنـى سـاقالپ قـېلىش     “ئارقىلىقال  
ەرلىـك بولـۇپ كۆرىنىۋاتقـان      قېچىپ قۇتۇاللمایمىز، دەیدىغان تارىخىي مۇقهرەرر    

مـۆلچهرگه ئىـشهنگهن ھالـدا، مىللىـي مۇسـتهقىللىقنى قولغـا كهلتۈرۈشــنىڭ       
بىر توغرا یولى دەپ قارىلىدىغان ئۈچ باسقۇچلۇق ھهرىكهت شـهكلىنى   -بىردىن

بۇ مهسىله، بۈگۈنگىچه خهلقىمىز ئارىسىدا مهخسۇس . تهھلىل قىلىپ ئۆتىمىز
ا بولغىنى ئۈچۈن، بۇ كىتابتا ھهرقانچه كهڭ تارتىش قىلىنمىغان بىر تېم-تاالش

ۋە چوڭقۇر تهھلىل قىلدۇق دەپ قارىغىنىمىزدىمۇ، تۆۋەندە مۇالھىزە قىلىدىغان 
تــېمىالردا یهنىــال نۇرغـــۇن یېتهرســىزلىكلهرگه، ھهتتـــا خاتــالىقالرغىمۇ یـــول     

ــۇمكىن ئهمهس   ــشىمىز مـ ــاقلىنىپ قااللىـ ــتىن سـ ــۇنىڭغا  . قویۇشـ ــا شـ ئهممـ
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ردىكى مۇنازىرىلىرىمىزنىـڭ چوڭقۇرلىـشىغا ئهگىـشىپ    ئىشىنىمىزكى، بـۇ تـۈ   
ــسایىن   ۋەتىنىمىزنىــڭ كهلگۈســى تهقــدىرى ھهققىــدىكى پىكىرلىرىمىــز كۈن
ــتىگه     ــتهقىللىق ھهرىكىـ ــي مۇسـ ــدا مىللىـ ــات یېقىنـ ــشىپ، پـ مۇكهممهللىـ

بىز بـۇ كىتابتـا ئهنه شـۇنداق بىـر ئهقىـدىنى      . ئایالندۇرالىشىمىزغا ئىشىنىمىز 
یېڭىچه بىر ھهرىكهت ئۇسلۇبىنى ئوتتۇرىغـا قویۇشـقا        تىكلىۋېلىشىمىز ئۈچۈن   

بۇ ئۇسۇل، گهرچه نۇرغۇن ئاقىللىرىمىز تهرىپىـدىن رەت قىلىنىـپ          . تىرىشتۇق
كېلىۋاتقان ۋە نۇرغۇن كىشىلىرىمىز تېخى ئىشهنچ قىلىپ كېتهلمهیۋاتقان بىر 
ــان ســىناق     ــۇ ئۇســۇل ۋەتىنىمىــزدە یېقىنــدىن بۇی ئۇســۇل بولــسىمۇ، ئهممــا ب

بهلگىلىـــك مـــۇۋەپپهقىیهتلهرگه ئېرىـــشكىلى بولىـــدىغانلىقىنى  قىلىنىـــپ 
بىزنىـڭ  . یېڭـى بىـر ئۇسـۇلدۇر     -پېئىسپاتالپ بېرىۋاتقان یۇمران ھالهتتىكى ی    

تهھلىلىمىز بویىچه ئالغاندا، بۇ ئۇسۇل ئۇیغۇر خهلقىنى قۇتقۇزۇش ھهرىكىتىگه 
ــسىدۇر  ــاخىرقى چارىـ ــشنىڭ ئهڭ ئـ ــىله  . ئاتلىنىـ ــۇ مهسـ ــا، ئهنه شـ ــۇ كىتابتـ بـ

ىمكانىیهتنىڭ بارىچه ئىلمىي ئۇسۇلدا تهھلىل قىلىنىپ، مىللىي ئـازادلىق         ئ
ھهرىكىتىمىزنىــڭ زامانىمىزغــا ئۇیغــۇن ھهرىــكهت پرىنــسىپلىرىنى ئوتتۇرىغــا 

 . قویۇشقا تىرىشىلدى
ۋەتىنىمىز بۈگۈن، ئون مىلیوندىن ئارتىپ كېتىۋاتقـان خىتـاي تاجـاۋۇزچى       

ــه    ــل ش ــارتۇق ھهرخى ــدىن ئ ــسى ۋە مىلیون ــاي  ئاھالى ــق خىت كىلدىكى قۇراللى
تاجاۋۇزچى ۋە قورچاق كۈچلىرىگه تولغان ئىنتایىن ئېغىـر دۈشـمهن ۋەزىیىتـى            

ــتىدا تۇرماقتــا  ــكىرى كــۈچىگه تایىنىــپ      . ئاس ــۇ تاجــاۋۇزچىالر ئۈســتۈن ئهس ب
ۋەتىنىمىزنىڭ بارلىق سىیاسىي، ئىقتىسادىي، ھهربـى، دېپلومـاتىیه، زامـانىۋى     

ھهلىرى بویىچه خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭال تېخنىكا سا-ئىشلهپچىقىرىش ۋە پهن
مهنپهئهتىنـــــــى كۆزلهیـــــــدىغان مـــــــۇتلهق ئۈســـــــتۈن زوراۋان ئىرقچـــــــى  
. ھاكىممۇتلهقلىغىنى تىكلهپ پائـالىیهت قىلىـش ۋەزىیىتىنـى یارىتىۋالماقتـا        

مران ئورۇنغـا ئېرىـشىۋالغان بـۇ       ۈۋەتىنىمىز دائىرىسىدە مۇتلهق ئۈسـتۈن ھۈكـ      
قىشالقالردا چېكىدىن ئاشقان -نى بىپایان یېزاخىتاي تاجاۋۇزچىلىرى خهلقىمىز

نادان، نـامرات ۋە قـۇل ھالىتىـدە قالـدۇرغىنىنى ئـاز دەپ، ۋەتىنىمىـزگه تارتىـپ           
كهلگهن قوش رېلىـسلىق تۆمۈریـول قاتنىـشى ۋاستىـسى بىـلهن شـىددەتلىك          
ــسقا ۋاقىــت      ــى قى ــدا قىلىــپ، ۋەتىنىمىزن ــۇنىنى پهی ــۆتكهش دولق كــۆچمهن ی
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ۇق سۇنئى خىتاي یۇرتى ھالىتىگه كهلتۈرىۋېلىش ئۈچۈن     ئىچىدىال یۈز مىلیونل  
شـىددەت بىـلهن سـۇنئى ئارتىـپ كېتىۋاتقـان          ! جان جهھلى بىـلهن ئۇرۇنماقتـا     

ــي     ــۆۋەتته ۋەتىنىمىزنىــڭ مىللى ــى، ن ــدىلهر نوپۇس ــاي تاجــاۋۇزچى كهلگىن خىت
مهۋجــۇدىیىتىگه تهھــدىت ســېلىۋاتقان، ھهددىــدىن تاشــقىرى ئېغىــر خهۋپ      

ئهمهلىـي كـۈچ بولىۋاتقـانلىغى ھهربىـر ئهقىـل ئىگىـسىگه       كهلتۈرىـدىغان بىـر   
ــدۇرائ ــا تۇپرىقىــدا ســاقالپ    . یان ــۆز ئان شــۇنداق ئىــكهن، ۋەتىنىمىــز خهلقىنــى ئ

ــي     ــۇپ، مىللىــ ــۇق قۇتۇلــ ــۆچمهنلهردىن تولــ ــاۋۇزچى كــ ــۇ تاجــ ــشتا بــ قېلىــ
مۇســتهقىللىغىمىزنى قایتىــدىن ئهســلىگه كهلتــۈرۈش ئىــشى، ۋەتىنىمىــز      

بىـر  -تهرەققىیاتىغا كاپالهتلىك قىلىدىغان بىردىن  خهلقىنىڭ مهۋجۇتلىغى ۋە    
 .ئاخىرقى چىقىش یولى بولۇپ ئالدىمىزدا تۇرماقتا

خهلقىمىــز خىتــاي مۇستهملىكىــسىگه ئایلىنىــپ كېتىۋاتقــان ۋەتىنىنــى 
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىدىن قۇتقۇزۇپ چىقىش ئۈچۈن یىگىرمىنچـى ئهسـىرنىڭ         

ــل   ــانلىق كۈرەش ــتىم ق ــۇن قې ــۇرلىرىغىچه نۇرغ ــسىمۇ،  ئوتت هرنى قوزغىغــان بول
یاتالرنىـڭ ئهقىدىــسىگه ئېتىقــات قىلىـشقان بىــر قىــسىم ســۇلھىچىلىرىمىز   

ــازادلىق ھهرىكىتىمىــــز ئاتــــالمىش    ”تېنچلىــــق“تهرىپىــــدىن مىللىــــي ئــ
ھهرىكهتلىرىگه بۇرىۋېتىلىـپ، ئىنتـایىن پاجىئهلىـك ئېغىـر مهغلـوبىیهتلهرگه       

غىنى، ئۆزلىرىگه ھهرخىل بولۇپمۇ كىشىنى ئهڭ ئېچىندۈرىدى. سهۋەپ بولۇشتى
 دېگهنـــدەك ئۇســـۇلالرنى مىـــزان قىلىـــشىۋالغان    ”تېـــنچ كـــۈرەش یـــولى  “

یېتهكچىلىرىمىز بىلهن ۋەتهن خائىنلىرىنىڭ ۋاستىلىق یاكى بىۋاسـته ھالـدا           
 شـۇئارلىرى، ئهینـى ۋاقتىـدىكى    ”تېنچلىـق “تـۈمهن  -تهرغىپ قىلغـان تۈرلـۈك   

لىـك مىـڭ كىـشىلىك      ئىككىنچى جۇمھۇرىیهت مىللىي ئارمىیىمىزنىـڭ ئهل     
مۇنتىزىم یاكى پارتىزان كۈچلىرى بولغان ۋەزىیهتتىن، بۈگۈنكى بىرمۇ مىللىي 

بىـر سـهۋەبچى    -ئهسكىرى بولمىغان ۋەزىیهتكه چۈشۈپ قېلىـشىمىزغا بىـردىن       
 لىرىمىزنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى ”تېنچلىقچى“ھالبۇكى، بۇ . بولۇشى ئىدى

ىتاي تاخاۋۇزچى كهلگىندىلىرىنىڭ ۋەتىنىمىز دائىرىسىگه یامراپ كىرىۋاتقان خ
بۇ خىل سوراقسىز كۆپىیىپ كىرىپ كېلىشىنى ئهسـال خالىمایـدىغانلىغىنى    
ــۇ     ــرى ب ــسىمۇ، قىزىــق یې ــدەك كۆرۈن ــدەك ئېتىــراپ قىلغان ھهر قهدەمــدە دېگى

ى، ھهتتـا  قتۈردىكى یاتالرنىڭ كۆپۈیۈشىگه قارىتا قىلچىمۇ تهدبىر قولالنماسـلى     
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 قىلغۇچىالرنىڭ یـولىنى توسـاپ، ئۇنـداقالرنى        تهدبىر قوللىنىشنى تهشهببۇس  
پاراكهندىچىلىكنى، ھهتتا تېررورچىلىقنى تهشـۋىق قىلغـۇچىالر دەپ ئىزچىـل        

 . قارىالپ كېلىشىدۇر
ئۇالرنىــڭ بۇنــداق تونۇشــقا كېلىــپ قېلىــشىدىكى ئىنتــایىن مــۇھىم       

بـۇ تاجـاۋۇزچى كهلگىنـدى خىتـایالرنى تاجـاۋۇزچى دەپ           _ سهۋەپلىرىنىڭ بىرى   
ئامالـسىز  “اي، ئۇالرنى خىتاي تاجاۋۇزچى ھاكىمىیىتىـدىن پهرقلهنـدۈرۈپ         قارىم

ــۇخراالر  ــنچ ئىــشلهمچى پ یېقىنقــى .  دەپ قارىــشىدا روي بهرمهكــته”قالغــان تې
 لىرىمىزنىــڭ ”تېنچلىقچــى“یىلالردىــن بېــرى ئوتتۇرىغــا چىقىۋاتقــان یېڭــى  

یهرشارى كىشىلىك ھوقۇق، دېموكراتىیه، دۇنیا تېنچلىغى، یهرشارى مۇھىتى،    “
 دېگهنـدەك یاتالرنىـڭ مهنپهتـى    ”ئورتاق گهۋدىسى، بىر قۇتۇپلۇق دۇنیا تـۈزۈمى    

نى بىـر كارنایـدا توۋلىـشىپ، بـۇ قېتىمقـى         رئۈچۈن ئوتتۇرىغا قویۇلغـان شـۇئارال     
ــقۇچىنى   ــۇنجى باســـ ــتهقىللىق ھهرىكهتلىرىمىزنىـــــڭ تـــ مىللىـــــي مۇســـ

ــق“ ــا ســ    ”تېررورچىلى ــشىنى ئویغ ــشلىرىمۇ كى ــارىالپ كۆرسىتى الماي  دەپ ق
 .قویمایدۇ

ۋەتهن ئازادلىق ھارپىسىغا یېقىنالشقاندا، بۇ ۋەتهننى مهیلى ئاڭلىق یـاكى        
ئاڭسىز بولسۇن، ئومۇمىي یۈزلـۈك مـۇنقهرىز بولـۇش یولىغـا سـۆرەپ مېڭىـشى،           
ھهرقانداق باھانه كۆرسىتىلىشىدىن قهتئىي نهزەر، ئۇچىغا چىققـان خـائىنلىق       

ــدى   ــم ئى ــشى الزى ــى دەپ قارىلى ــۈن   بو. ھهرىكىت ــا ك ــي ئازادلىقق ــۇ مىللى لۇپم
سانایدىغان ھالهتتىن خهلقىمىزنى بۈگۈنكىدەك تېنىق تارتىشقا بولمایـدىغان        
ــا كهلتۈرۈشـــكه ســـهۋەپ بولغـــان ھهرقانـــداق كىـــشى یـــاكى    ئۆلـــۈم گىرداۋىغـ
تهشكىالتنىڭ ھهرقانداق ھهرىكىتى قهتئىي تۈردە مىللىي مۇنـاپىقلىق، ۋەتهن   

دېمىـــسىمۇ ئهنه شـــۇ .  شــهرت ئىـــدى ســاتقۇچلۇق ھهرىـــكهت دەپ قارىلىـــشى 
 تهرغىبــاتچىلىرى بۈگــۈنكى ”تېنچلىــق“دەۋرلهرنىــڭ ھهرخىــل مهپكورىــدىكى 

ــالبۇكى، ۋەتىنىمىـــز شـــۇنچه   مۇناپىقالرنىـــڭ ئاساســـچىلىرى بولمىـــدىمۇ؟ ھـ
پاجىئهلىـــك ھـــالهتكه كهلتـــۈرۈلگىنىگه قارىمـــاي، بىزنىـــڭ نۇرغۇنلىغــــان      

ــامى    ــپهرۋەر ن ــانلىق  ئۇقۇمۇشــلۇق كىــشىلىرىمىز، ۋەتهن ئاســتىدىكى كــۆپ س
دەپ تېنچلىـــق تهرغىبـــاتىنى ئۆزلىرىنىـــڭ بىرىنچـــى -تهشـــكىالتلىرىمىز ھه

ــشماقتا  ــشىلىرىمىز . ئورۇنــــدىكى ۋەزىپىــــسى دەپ تهشــــۋىق قىلىــ بــــۇ كىــ
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ۋەزىـیهت پىـشىپ یېتىلمىـدى،      “ۋەتهنپهرۋەرلىك چۈمپهردىسىگه ئورۇنىۋېلىـپ     
سىیاسىي جۇغراپىیه  خهلق ئۇیغانمىدى، خهلقىمىزدە دۇنیا بىلىم سهۋىیىسى،       

سهۋىیىــسى یــوق، بىھــۇدە قــان تۆكۈلىــدۇ، خهلقئــارا بىزنــى تونــۇپ بواللمىــدى،  
ئامېرىكا بىزنى قۇتقۇزۇشقا تهییار بولۇپ قالدى، خىتاي دېموكراتچىلىرى بىزنى 
ئېتىراپ قىلىش ئالدىـدا تۇرماقتـا، دۇنیـا زومىگهرلىرىنىـڭ مهھـشهر كـۈنلىرى              

ك مىللىتىمىزنىڭ تهقدىرى بىـلهن قىلـچه    دېگهندە”...یېقىنلىشىپ قالدى،  
-مۇناسىۋىتى بولمىغان، یاتالر تهرىپىدىن بۇرمىالنغان یـاكى پۈتـۈنلهي یالغـان          

یاۋداق باھانىالرنى ئۇیدۇرۇپ چىقىشىپ، ھهرخىل ساھهلهر بویىچه خهلقىمىزنى 
بىخوتالشــــتۇرىدىغان، خهلقىمىزنــــى جىــــم تۇرۇشــــقا، تېــــنچ كۈتۈشــــكه       

ھهرىكهت شـهكىللىرىدىن پایـدىلىنىپ تاجـاۋۇزچى       مهجبورالیدىغان، كهسكىن   
خىتاي كهلگىندىلىرىنى قـوغالپ چىقىـرىش ھهرىكهتلىرىنـى پهیـدا قىلىـشقا             

 . دەپ شۇغۇلالنماقتا-جۈرئهت قىلدۇرمایدىغان تهشۋىقاتالر بىلهن ھه
ــى، ۋەتهن    ــشىمىز كېرەككــ ــا قویىــ ــكىن ئوتتۇرىغــ ــۇنىمۇ كهســ بىــــز شــ

نىشقا توسالغۇلۇق قىلىشمۇ ئوخشاشال مۇستهقىللىقى ئۈچۈن ھهرىكهتكه ئاتلى
بۇنداق توسالغۇ پهیدا قىلغۇچىالرنىڭ ! شهكلى ئۆزگهرگهن مىللىي مۇناپىقلىق

پائالىیهتلىرى مهیلى تېنچلىق چۈمپهردىسىگه ئورىنىۋېلىش یاكى خهلقىمىزنى 
تاشـقى كۈچلهرنىــڭ یـاردىمىگه تامــا قىلغــۇزۇش بولـسۇن، بهرىبىــر ۋەتىنىمىــز    

ۇســتهقىللىق كۈرەشــلىرىگه ئــاتلىنىش ھهرىكىتىنــى  خهلقىنىــڭ مىللىــي م
 . قوزغىشىغا توسالغۇ پهیدا قىلىدىغان مهپكورىالردىن باشقا نهرسه ئهمهس

ھــالبۇكى، خىتایــدا یۈرگــۈزۈلگهن كوممــۇنىزم پاجىئهســى ۋەتىنىمىــزدە      
ھىلىگهر، ۋەھشىیانه شوۋىنىزىم تۈسىگه كهلتۈرۈپ ئىجرا قىلىنغىنـى ئۈچـۈن،      

ڭ بېـشىغا كهلـگهن بـاالیى ئـاپهتلهر خىتایالرنىـڭ بېـشىغا       ۋەتىنىمىز خهلقىنى 
مال بىر قوشنا ئهلنىڭ ئهقهللى بىر ئـادىمى        ئهگهر ئۇالرنىمۇ نور  (لگهنلهردىن  كه

شۇنىڭغا قارىماي ۋەتىنىمىزنى   . ھهسسىلهپ ئېغىر ئىدى  ) دەپ تونىغىنىمىزدا 
رىنىڭ  تاالڭ قىلىشقا كهلگهن نهچچه مىلیون خىتاي تاجاۋۇزچىسى ئۆزلى-بۇالڭ

چېكىــدىن ئاشــقان مىللهتچىلىــك، ئىرقچىلىــق، چېكىــدىن ئاشــقان ئېغىــر   
ــان     ــدىن چىققـ ــسان قېلىپىـ ــق، ئىنـ ــاۋۇزالرچه فىئوداللىـ ــسىپ ۋە یـ مۇتهئهسـ
فاشىستىك ۋە چىرىپ چۈشكۈنلهشكهن شهخسىیهتچىلىك غهرەزلىرىنى تېخىمۇ 
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ۇزچى ئهركىن ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن، ۋەتىنىمىز تهۋەسىدە یىگانه خىتـاي تاجـاۋ      
كۆچمهنلىرىگىال خاس ئىقتىسادىي ۋە سىیاسىي ئىسالھات ئۆزگىرىـشلىرىنى         
پهیـدا قىلىـشقا كىرىـشىپ، خهلقىمىزنـى بـارلىق زامـانىۋى ئىــشلهپچىقىرىش       

ئهڭ خهتهرلىك بولىۋاتقىنى، . پائالىیهتلىرىدىنمۇ سىقىپ چىقىرىشقا كىرىشتى
ىسى ھېـساپالنغان  ۋەتىنىمىزنى تېز ۋاقىت ئىچىدە تولۇق خىتایالشتۇرۇش چار   

خهلقىمىزنى خىتاي یۇرتىغا تارقىتىش ئارقىلىق ئانا یۇرت ئۇقۇمىدىن مهھـرۇم      
قالدۇرۇش پىالنى ۋە سۇنئى خىتـاي نوپۇسـىنى كـۆپهیتىش ئىـشىنىمۇ جىـددى         

 .ئىجرا قىلىشقا كىرىشىۋاتقانلىغىدۇر
ۋەتىنىمىز خهلقى، یېقىندىن بۇیـان خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ پایدىـسى           

الیىھىلهنگهن ئىقتىـسادىي ئىـسالھاتىنىڭ قىـسمهن یۇچۇقلىرىـدىن         ئۈچۈنال  
تۇال ئوڭشىلىۋېلىشقا ئۇرۇنغان بولسىمۇ، -پایدىلىنىپ ئىقتىسادىي جهھهتته ئاز

ــسى،      ــشى، مونوپولىیى ــكه قېقى ــشى، چهت ــڭ ئهنسىرى ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى خىت
ە تـاالڭ قىلىـش، مۇسـادىر   -بېسىمى، چهكلىـشى ۋە ھهتتـا ئاشـكارا ھالـدا بـۇالڭ       

قىلىش ۋە باستۇرۇشلىرى نهتىجىسىدە ئومۇمىي یۈزلۈك نامراتلىشىـشقا قـاراپ        
بۇخىــل ئېغىــر مىللىــي زۇلۇمغــا بهرداشــلىق بېــرەلمىگهن       . یــۈز تۇتماقتــا  

نۇرغۇنلىغان كىشىلىرىمىز، بولۇپمۇ مىللىي ئۈمىدىنى یوقاتقـان ئىرادىـسىز،          
رۈلمىگهن غایىــسىز یاشــلىرىمىز تۇیــۇق یولالرغــا مهجبورلىنىــپ، مىــسلى كــۆ 

-بۇخىـل مىللىـي   . ئهخالقىي ۋە مىللىي بۇلغۇنۇشالرنى كهلتۈرۈپ چىقارماقتا     
ئهخالقىــي بۇلغۇنــۇش ھادىــسىلىرىغا چىــدىمىغان بىرقىــسىم ۋىجــدانلىق      
ــۇ، خىتــاي      ــانى تهلهپلىرىم ــدىكى ھهقق ــي دەرىجى ــشىلىرىمىزنىڭ ئهقهللى كى

نچىلىقلىـرى  تاجاۋۇزچىلىرى تهرىپىدىن بىۋاسته قۇراللىق باستۇرۇش ۋە قىرغى   
 .بىلهن خۇالسىلىنىپ كهلمهكته

خهلقىمىز بۇخىل پاجىئهلهرنىڭ یۈز بېرىشىدىكى ئهڭ تۈپكى سـهۋەپنىڭ،        
ئۆز مىللىي ۋەتىنىنى خىتاي تاجاۋۇزچى كۆچمهنلىرىگه تارتقۇزۇپ، ئۆزلىرىنىڭ 
مىللىي ھاكىمىیىتى، مىللىـي ئارمىیىـسى ۋە مىللىـي مۇسـتهقىللىغىدىن          

ىدىن كېلىپ چىقىۋاتقانلىغىنى تهدرىجى ھالدا ھېس قمهھرۇم بولۇپ قالغانلى
قىلىشىپ، ئوچۇق دېگىدەك تهرغىپ قىلىنىۋاتقان تېنچ سىیاسىي نـارازىلىق        
یـــاكى زوراۋانلىـــق تۈســـىنى ئالىـــدىغان ھهرخىـــل شـــهكىلدىكى نهتىجىـــسى  
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كۆرۈلمهیدىغان ئاشكارە مىللىي مۇستهقىللىق پائالىیهتلىرى ئۈچۈن ئۆزلىرىنى 
ــشلىماقتا ــاكى    .بېغى ــارازىلىق كۆرســىتىش ی ــكارە ن ــل ئاش ــسۇسكى، بۇخى  ئهپ

ــي      ــز مىللى ــسى ۋەتىنىمى ــېچ قایسى ــڭ ھ قارشــىلىق كۆرســىتىش یوللىرىنى
ىنىڭ ئۇپۇغىنى كۆرسىتىپ بېرەلمىگهنلىگـى، ئـۇزۇن یىللىـق         قمۇستهقىللى

بىھـۇدە ئۇرۇنـۇش ۋە بىھــۇدە قۇربـان بېرىـشلهرنىڭ ئىزچىــل مهیـدانغا كېلىــپ      
ئهجىبـا  : ىرىمىزنى ھـارغۇزۇپ ئویغـا سـېلىپ قویماقتـا     تۇرۇشى، نۇرغۇن كىشىل  

ــز    ــشانىمىزگه پۈتۈلــۈپ كهتكهنمىــدۇ؟ خهلقىمى بىزنىــڭ مهھكــۇملىگىمىز پى
تـــارىخىي جاســـارىتى ۋە كـــۈرەش ئهنئهنىلىرىـــدىن پۈتـــۈنلهي مهھـــرۇم بولـــۇپ 

ــتهقىللى    ــي مۇسـ ــدى مىللىـ ــدۇ؟ ئهنـ ــولىمىزدىن  ققالغانمىـ ــۈن قـ ىمىز ئۈچـ
 نۈملۈك چارە قالمىغانمىدۇ؟كېلىدىغان ھېچقانداق بىر ئۈ

ئون -بىزنى ئۈمىدسىزلهندۈرۈپ كېلىۋاتقان بۇخىل سۇئالالر یېقىنقى بهش
ئاستا ئـۆزىگه جهلىـپ   -یىل مابهینىدە بىرقىسىم پىكىر ئىگىلىرىمىزنى ئاستا   

بۇ كىتابتا ئهنه شۇ خىل ئۈمىدسىز سۇئالالرنى ئۆزگىچه بىر ئۇسلۇپتا    . قىلماقتا
هلقىمىـزگه نـۆۋەتتىكى مىللىـي مۇسـتهقىللىق       تهپسىلى تهھلىل قىلىپ، خ   

ھهرىكىتىمىزگه ئهڭ ئېغىر تهھدىت بولۇپ تۇرىۋاتقان دۈشـمهن كۈچلىرىنىـڭ          
ــا      ــڭ خاتـ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـ ــي مۇسـ ــى، مىللىـ ــم ئىكهنلىكىنـ كىـ
چۈشهنچىلىرى، بۇندىن كېیىنكى مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىز ئۈچۈن 

ئازادلىق ھهرىكىتىمىزنىڭ نۆۋەتتىكى ھهرىكهت زۆرۈر بولۇپ تۇرىۋاتقان مىللىي 
پروگراممىـسىنى تـۈزۈپ چىقىـشقا ئاســاس بولىـدىغان ھهرىـكهت پىرىنــسىپى،      
ھهرىكهت شـهكىللىرى ۋە باسـقۇچلىرى، بـۇ جهھهتتىكـى تهھلىللىرىمىزنىـڭ            
مــۇقهررەر نهتىجىــسى بولغــان بىرىنچــى باســقۇچلۇق مىللىــي مۇســتهقىللىق  

ــونكىرىتنى   ــڭ ك ــۇلھهرىكىتىمىزنى ــسىلىرەك   -ئۇس ــدە تهپ ــارىلىرى ھهققى چ
مۇســتهقىللىغىمىزدىن ئۈمىــد «بولۇپمــۇ . مــۇالھىزە یۈرگۈزەشــكه تىرىــشىمىز

دېگهن قارا تاشلىق كىتاۋىمىزدا تهكىتلهنگهن ئۆزگىچه كۈرەش یولىنى        » بارمۇ؟
جىـم یاتـساڭمۇ ئۆلتۈرىلىـسهن،      “: بۇ دېـمهك  . ئاالھىدە تهكىتلهپ كۆرسىتىمىز  

ــسا  ــكه ئاتالن ــتهقىللىق   . ڭمۇھهرىكهت ــا مۇس ــكهن، ی ــۇنداق ئى ــۈم _ ش ــا ئۆل  ”!ی
 .دېگهنلىكتۇر
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   نوپۇس ئىشغالىیهتچىلىگى1.1§
  

ــى،      ــۋېلىش پىالن ــتۇرۇپ یۇتى ــۇق خىتایالش ــۇپراقلىرىنى تول ــز ت ۋەتىنىمى
ــا      ــۇھىم تاج ــایىن م ــىرلىك ئىنت ــرىم ئهس ــى یې ــڭ یېقىنق ۋۇزچىلىق خىتاینى

ئهگهر بىز ئىنچىكىلىك بىلهن تهھلىل قىلىـپ كۈزىتىـدىغانال       . سىیاسىتىدۇر
، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى جاڭ جىژجوڭنىڭ ۋەتىنىمىزگه ئایـاق باسـقان         ساقبول

سهۋەپلهرنى ئۇیدۇرۇپ  -كۈنىدىن ئېتىۋارەن، ۋەتىنىمىز تهۋەسىدە ھهرخىل باھانه     
، دۇنیا اي نوپۇسى یارىتىپ چىقىرىشىپ سۇنئى شهكىلدە مۇتلهق ئۈستۈن خىت     

 دېــگهن بــۇ »ئۇیغــۇر ۋەتىنــى«ي تىزىملىكلىرىــدىن خهرىتىــسى ۋە دۇنیــا تــارىخ
ئۇقــۇمنى تــارىخىي، مــاددىي، مهدەنىــي، نوپــوس ۋە مهنىــۋىي جهھهتــتىن تولــۇق  
ئۆچۈرۈپ تاشالشقا بـار كـۈچى بىـلهن ئۇرۇنـۇپ كهلگهنلىگىنـى ئوچـۇق كـۆرۈپ         

 . ئاالالیمىز
ن بۇیان ئاقىللىرىمىز تهرىپىدىن ئىزچىـل سـهل   یېقىنقى یېرىم ئهسىردى 

قارىلىپ كېلىنىۋاتقان بۇ پاجىئهلىك ئـاقىۋىتىمىزنى تېخىمـۇ ئېنىـق تونـۇپ            
یېتىشىمىز ئۈچۈن، بىز ئاۋال شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ مىللىي نوپۇسى       

زېمىــن پهرق قىلىۋاتقـان ھهرخىــل ســانلىق مهلۇمــاتالر  -ھهققىـدىكى ئاســمان 
 .تارتىشالر ئۈستىدە قىسقىچه توختۇلۇپ ئۆتهیلى-ھهققىدىكى تاالش

نوپــۇس سىتاتىــستىكا ئۇســۇلى جهھهتــتىن ئالغانــدا، باشــقا نۇرغــۇن دۇنیــا  
جامـــائهتچىلىكىگه ئوخـــشاش، ۋەتىنىمىـــز خهلقىمـــۇ ئهزەلـــدىن ئۆزلىرىنىـــڭ 
ئومۇمىي نوپـۇس سـانىنى ئېنىـق ئوتتۇرىغـا چىقىرىـشقا ئۇنچىلىـك جىـددىي               

هچكه، ئون توققۇزىنچى ئهسىرگه كهلگىچه بولغان ئېھتىیاجلىق بولۇپ كهتمىگ
ئارىلىقتا بۇ جهھهتته مۇقىم بىر نوپۇس سانىنى ئېلىش ئۇسۇلىنى یاكى نوپۇس 
مهلۇماتىنى خۇالسىالپ چىققانلىغى ھهققىدە بۈگۈنگىچه بىرەر مهلۇماتقا ئىگه       

ــمىز ــڭ نوپـــۇس      . ئهمهسـ ــان ۋەتىنىمىزنىـ ــكهن، تـــارىختىن بۇیـ ــۇنداق ئىـ شـ
ــۇپ كهلگهنىــدى  سىتاتىــستىكا ســ ــۇجىمهل بول ــاتلىرى بهكــال م . انلىق مهلۇم
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ــیىن مــــانجۇ  خىتــــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــــڭ یېــــرىم مۇســــتهملىكه ۋە    -كېــ
مۇستهملىكىــسى ھالىغــا كىرىــپ قالغــان ۋاقىتلىرىمىــزدىن باشــالپ، بـــۇ       
ــاي    ــۈنلهي خىتـــ ــشلىرى پۈتـــ ــستىكا قىلىـــــش ئىـــ جهھهتتىكـــــى سىتاتىـــ

ــشلىنىپ كې   ــاراپ ئىـ ــا قـ ــڭ رایىغـ ــز  تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــا، ۋەتىنىمىـ لىۋاتقاچقـ
خهلقىنىــڭ نوپــۇس ســانى ئىزچىــل تــۈردە كهســكىن ئىنكــار قىلىــنىش یــاكى  

بولۇپمــۇ . پهۋقۇلئــاددە مۇبــالىغه قىلىــنىش ئارىــسىدا داۋالغــۇپ كهلــگهن ئىــدى
ــۇرۇن      ــدىن یوش ــشىلىرىمىز تهرىپى ــۆز كى ــالپ ئ ــن باش ــشىنچى یىلالردى یهتمى

ــولالر بىــلهن ســانلىق   ــوپالپ ئوتتۇرىغــا چىقىــپ ۋاســتىلىق ی  مهلۇمــاتالرنى ت
ــتىلىق      ــۈرگهن ۋاسـ ــا كهلتـ ــساپالشالردىن قولغـ ــا ھېـ ــشتۇرۇش ۋە قایتـ سېلىـ
سىتاتىستىكىلىق رەقهملىرىگه ئاساسلىنىپ مۆلچهرلهنگهن مىللىـي نوپـۇس        
سانىمىز بىلهن، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئېالن قىلغان مىللىي نوپۇس سانىمىز 

ئهمما شۇنى . كۆرۈلۈپ تۇرماقتائون ھهسسىگه یېقىن پهرقلهر -ئوتتۇرىسىدا بهش
قۇللـۇق شـارائىتى ئاسـتىدا،    -كېسىپ ئېیتىشقا ھهقلىقمىزكى، مۇستهملىكه   

ۋەتىنىمىزدىكى مىللىي نوپۇس سانىمىز مهڭگۈ بىر سىر ھالىتىدە ساقلىنىپ 
یهنى، بىز خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ قولىدا قالغىنىمىزدا، بىزنىڭ . كېتىۋېرىدۇ

 . كىم ئېنىق مهلۇمات ئااللمایدۇمىللىي نوپۇسىمىزدىن ھېچ
ئۇنداقتا، بۈگۈن بىزگه نوپۇس سانىمىزنى ئېنىـق ئوتتۇرىغـا قویـۇش نـېمه             

 ئۈچۈن شۇنچىۋاال زۆرۈر بولۇپ قالدى؟
ۋەتىنىمىز خهلقىنىڭ ھهقىقىي مىللىي نوپۇس سانىنى ئوتتۇرىغا قویۇشتا 

ىلىق كىشىلىرىمىز بىرقانچه خىل مهقسهتلهرگه یېتىش خىیالى بىلهن ۋاسـت         
ــته دەپ پهرەز   ــۇرۇپ كهلمهكـ ــۆزلىرىنى ئـ ــالىیهتلهرگه ئـ سىتاتىـــستىكىلىق پائـ

بۇالرنىڭ ئىچىـدە ئهڭ تىپىـك بولغانلىرىـدىن مۇنـداق         . قىلىشىمىز مۇمكىن 
ئۇالرنىڭ بىرسى، خهلقىمىزنىڭ : بىرقانچه خىلىنى كۆرسىتىپ ئۆتۈشكه بولىدۇ

ۇچى قوبــۇل ھهقىقــى مىللىــي نوپــۇس ســانىنى ئاشــكارىالش ئــارقىلىق ئوقۇغــ
ــادىر  ــش، ك ــسىماتالردا    -قىلى ــۇرىي تهق ــسادىي ۋە مهم ــېلىش، ئىختى ــشچى ئ ئى

ــۆزىگه    ئــۆزلىرىگه تېگىــشلىك بولغــان ئهقهللــى ھهققىنــى تهلهپ قىلىــشنى ئ
ئاساسلىق مهخسهت قىلىشتىن ئوتتۇرىغا چىققان دېیىش مـۇمكىن؛ یهنه بىـر       

 قایـسى  قىسىم كىشىلىرىمىز خهلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق قانۇنلىرىنىـڭ  
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بىر ماددىلىرىدا ئىنتایىن مۇجىمهل قىلىپ ئوتتۇرىغا قۇیۇلغـان نوپۇسـى ئـون        
مىلیوندىن كام بولمىغان بېقىندى مىللهتلهرگه ئهركىن ئاۋازغـا قویـۇش یـولى      
بىلهن مۇستهقىللىق تهلىپىنى تونۇیـدىكهن دېگهنـدەك خامخىیالالرغـا ئۈمىـد       

كىلىق مهلۇمــاتالرنى بـاغلىۋېلىش یۈزىـسىدىن ھهقىقىـي نوپـۇس سىتاتىـستى     
ئاشكارىالش مهقسىتىدە ئوتتۇرىغا چىققـان دېیىـشكه بولىـدۇ؛ یهنه بىرقىـسىم           
كىشىلىرىمىز بولسا، نوقۇل ئۆزىنى چوڭ كۆرسىتىپ پو ئېتىۋېلىشنى مهقسهت 

ــۇ مهســىلىگه قىزىقىــپ قالغــان دېیىــشكه بولىــدۇ   قىزىــق یېــرى، . قىلىــپ ب
 پروگىراممىسىنى مىللىـي    »شتېنچ ئهركىنلىككه ئېرىشى  «ئۆزلىرىگه یىگانه   

 دېگهن بۇ   »نوپۇس سانى «ئازادلىق ھهرىكهت مىزانى قىلىشقان كىشىلىرىمىز      
 . مهسىلىگه قىزىقىشتا ئاالھىدە گهۋدىلىك بولۇپ ئوتتۇرىغا چىقماقتا

ئهسـلىدە، خىتـاي دائىرىلىـرى پۈتــۈنلهي بىـر پـارتىیه دېكتۆتۇرلىغىــدىكى      
نـى ئىجـرا قىلىـپ كهلـگهن        ) لىزمسوتسیا(هزىي دۆلهتچىلىك سىیاسىتى    كمهر

ــس ــىتىنى    ىسهك ــسىماتچىلىق سىیاس ــۈك تهق ــۇرۇنقى ئۆل ــن ب نىنچى یىلالردى
یۈرگۈزىۋاتقان ۋاقىتالردا، مىللىي مهنپهئهتلىرىمىزنى قولغا كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن         
تېنچ شىكایهت قىلىش مهقسىتىگه دەلىـل بولـسۇن دەپ، یوشـۇرۇن شـهكىلدە              

ئهمما بۈگۈنكى كۈندە، . ى باشالنغانىدىۋاستىلىق نوپۇس تهكشۈرۈش پائالىیىت   
خىتــاي دائىرىــسىدە بــازار ئىقتىــسادىي ئىگىلىگــى ئاساســىي ئىقتىــسادىي       

ــدەك    ــا، یوقۇرقىـ ــر ۋاقىتتـ ــان بىـ ــۇپ ئۆزگىرىۋاتقـ ــهت بولـ ــسىمات«سىیاسـ  تهقـ
 خامخىیــال قىلىــشنىڭ قىلچىلىكمــۇ ئاساســلىرى قالمىــدى گه »بــاراۋەرلىكى

ــۇمكىن  ــیىش م ــاي تاجــ  . دې ــالبۇكى، خىت ــى  ھ ــز خهلقىن اۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمى
پۇچقــاقلىرىغىچه خىتــاي -تهدرىجــى یوقۇتــۇش، ۋەتىنىمىزنىــڭ بــارلىق بۇلــۇڭ 

تاجاۋۇزچى كۆچمهنلهر ئېقىمىنى پهیـدا قىلىـپ، ۋەتىنىمىزنـى تولـۇق خىتـاي              
یۇرتى ھالىغا كهلتۈرۈشنى یېرىم ئهسىردىن بۇیان ئىزچىـل تـۈردە ئۆزلىرىنىـڭ      

شــۇڭا، خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى  . مهكــتهبىــر مهخــسىدى قىلىــپ كهل -بىــردىن
ۋەتىنىمىزنىــڭ مىللىــي نوپۇســىنىڭ ھهقىقــى ســانىنى ئاشــكارىالپ، بهزى      
قانۇنلىرىدا بهلگىلهنگهن ئىجتىمائىي یـاكى مـاددىي تهقـسىماتالردا ئـۆزلىرىگه      
ئارتۇقچه باش ئاغرىقى تېپىـۋېلىش، شـۇنىڭدەك یهنه خهلقىمىـزگه بىـر تۈرلـۈك         

ۇشـنى ئهسـال خالىمـاي، بىزنىـڭ مىللىـي نوپـۇس            روھىي جاسارەت بېرىـپ قوی    



 18 

ــرىچه      ــڭ بې ــقا جېنىنى ــاندا چهكــلهپ تۇتۇش ــر س ــك بى ــى بهلگىلى رەقىمىمىزن
ــشىدۇ ــر    . ئۇرۇنى ــا خــاس بولغــان بى ــاي تاجاۋۇزچىلىرىغ ــۇش، خىت ــداق ئۇرۇن بۇن
ئهنه شۇنداق سهۋەبلهر تۈپهیلىدىن، ۋەتىنىمىزنىڭ مىللىي نوپۇس . مۇقهررەرلىك

ىق مىلیون ئارىسىدا، سىتاتىستىكا قائىدىلىرىگه قىلـچه     سانى ئون بىلهن قىر   
 زېمىن پهرق قىلىـدىغان سـانالر       - بىرىدىن ئاسمان  -ئۇیغۇن كهلمهیدىغان بىر  
 . ئارىسىدا داۋالغۇپ تۇرماقتا

 »نوپۇس سانىغا قاراپ مىللىـي مۇسـتهقىللىغىنى تونـۇش        «خهلقئاردىكى  
ــست    ــان پاكىـ ــنىمىز بولغـ ــېقىن قوشـ ــسهك، یـ ــسىگه كهلـ ــلهن مهسىلىـ ان بىـ

ھىندىستاننى دۇنیا جامائهتچىلىگى ھهرگىزمۇ نوپۇس سانىغا قاراپ مۇستهقىل   
خــۇددى شــۇنىڭدەك، جهنـوبى ئافرىقــا نېگىرلىــرى بىــلهن  ! قىلىـپ قویمىغــان 

تــاالپ یــۈرگهن جهنــوبى ئافرىقــا ئــاق  -پهلهســتىن ئهرەپلىــرى ئــۆزلىرىنى بــۇالپ 
 ھهسـسىلهپ كـۆپ     تهنلىكلىرى بىـلهن ئىـسرائىل یهھـۇدىیلىرىگه نىـسبهتهن        

نوپۇســقا ئىــگه بولــۇپ تۇرســـىمۇ، تــا بۈگــۈنگىچه مۇســتهقىللىغىنى قولغـــا       
ــانۇنىي     ــۇس ســانى جهھهتتىكــى ق ــا جامائهتچىلىگىنىــڭ نوپ كهلتۈرۈشــته دۇنی

ــوق  ــشهلىگىنى ی ــاردىمىگه ئېرى ــچه   . ی ــادا نوپۇســى نهچ ئۇنىــڭ ئۈســتىگه، دۇنی
رگىز نوپۇس سانىغا یۈزمىڭدىن ئاشمایدىغان بىرمۇنچه مۇستهقىل دۆلهتلهرمۇ ھه

یهنى، مۇستهقىللىق ئۈچـۈن مىللىـي    . ئاساسهن مۇستهقىل قىلىنغان ئهمهس   
بۇنىـڭ دەل ئهكـسىچه، بىـرەر     . نوپۇس سانى ھهرگىزمۇ باھانه بولۇپ بېرەلمهیـدۇ      

تۇپراقنى تهدرىجى ئىگهللىۋېلىشنىڭ ئهڭ چىقىمسىز چارىسى، سۇنئىي نوپۇس 
بۇنىڭغــا تىپىــك . یدىلىنىــشتۇرنىــسبىتىنى ئۆزگهرتىــۋېتىش ۋاستىــسىدىن پا

ــڭ     ــدانغا كېلىــشى، بوشــناق دۆلىتىنى ــسىرائىل دۆلىتىنىــڭ مهی قىلىــپ ئى
تالقــــــان قىلىـــــپ بۆلىۋېتىلىــــــشى، ســـــىپرۇس ئارىلىنىــــــڭ   -كۈكـــــۈم 

 كاپكاز ئهللىرى بىلهن قىرىم، لىقگىرىكلهشتۈرۈلىشى یاكى چىچهنىستان قاتار
تلهرنىـڭ ئۈسـتۈن رۇس     دېڭىـزى بویىـدىكى مىلله    ) رازاھ(تاتارىستان ۋە كاسپى    

نوپوســى ھالىغــا كهلتۈرۈلــۈپ رۇســسىیه تهۋەســىدە قالدۇرۇلىــشى قاتــارلىقالرنى 
خۇددى شۇنىڭدەك، نۇرغۇنلىغان شهرقىي . مىسال قىلىپ كۆرسىتىش مۇمكىن

یاۋرۇپا ۋە ئورتا ئاسیا یېڭى دۆلهتلىرىمـۇ ئهنه شـۇنداق سـۇنئى رۇسالشـتۇرۇلغان             
 .ىنى تارتىپ كهلمهكتهقبۇنىڭ سانجىدۆلهتلهر بولغاچقا، تا ھازىرغىچه 



 19 

ــڭ       ــانى ۋە ئۇنى ــۇس س ــي نوپ ــڭ مىللى ــز خهلقىنى ــۇ یهردە ۋەتىنىمى ــز ب بى
بۇ ھهقـته  . خاراكتېرىنى ئىنچىكىلهپ ئولتۇرۇشنى ئۆزىمىزگه ۋەزىپه قىلمایمىز   

نوپۇسىمىزغا قىزىققۇچى نۇرغۇنلىغان مۇتهخهسسىس، سىیاسىیون، ئاخباراتچى 
.  یېتىپ ئاشقىچه مهلۇماتالرنى بېرىپ كهلمهكتهۋە شهخسى قىزىققۇچىلىرىمىز

بىزنىڭ بۇ یهردە تهكىتلهیدىغىنىمىز شۇكى، ۋەتىنىمىـز خهلقىنىـڭ مىللىـي         
نوپۇســى مهیلــى ئـــون مىلیــون بولــسۇن یـــاكى قىرىــق مىلیــون بولـــسۇن،       
ــاخىرقى    ــاتلىنىش ۋە ئ ۋەتىنىمىزنــى مۇســتهقىل قىلىــش ئۈچــۈن كۈرەشــكه ئ

 ! تىپ ئاشقىچه ئادەم كۈچىگه ئىگىمىزغهلىبىنى قولغا كهلتۈرۈشته یې
بۇ یهردە، بىزنىڭ مىللىي مۇسـتهقىللىق كۆرۈشـىمىز جهریانىـدا، بهزىـلهر             
خهلقىمىزنــى قورقۇتــۇپ تهرغىــپ قىلىــپ یۈرۈشــكىنىدەك ھهرگىزمــۇ بىــر       
مىلیــاردتىن ئارتىــپ كېتىۋاتقــان بــارلىق خىتــایالر بىــلهن جهڭ قىلىــشقا       

ــىلىنىڭ مهۋ   ــدىغان مهس ــورلىنىش دەی ــسىچه   مهجب ــلىكىنى، ئهك ــۇت ئهمهس ج
ۋەتىنىمىزگه قارىتا یامـان نىیهتـته بولىۋاتقـان نهچـچه مىلیـون، ھهتتـا بهلكىـم               
نهچچه یۈزمىڭال خىتاي تاجاۋۇزچىسى بىلهن جهڭ قىلىدىغانلىغىمىز ۋە ئۇالرنى 
ــي ئىشىنىــــشىمىزنىال      ــپ چىقاالیــــدىغانلىغىمىزغا قهتئىــ ــۇم یېڭىــ چوقــ

كوز قىلىپ -قىدەك نوپۇس سانىمىزنىال كوزشۇنىڭدەك یهنه یوقۇر. تهكىتلهیمىز
مىللىي مهنپهتىمىزنى قولغا كهلتۈرۈشكه بولىدۇ دەپ تهرغىپ قىلغـۇچىالرنى    
یېڭىچه تۈس ئالغـان مۇرەسـسهچىلهرنىڭ، بىـزگه تهۋە بولمىغـان دېمـوكراتىیه،            
ــادا بولغـــۇچى   ــانۇنلىرى دېگهنـــدەكلهردىن تامـ كىـــشىلىك ھوقـــۇق، دۇنیـــا قـ

 كىــشىلىرىمىزنىڭ مىللىــي مۇســتهقىللىق  »رۋەرتېنچلىقــپه«خىیــالپهرەس 
ــئهل     ــسىچه چهتـ ــشنىڭ ئهكـ ــگه تایىنىـ ــۆز خهلقىـ ــان ئـ ــزدە تۇتقـ ھهرىكىتىمىـ
كۈچلىرىگىال ئۈمىد باغالیدىغان دەلاللالرچه، دۇنیانى ئایلىنىپ تىلهمچىلىك       

ھـالبۇكى، خىتـاي    . قىلىش یولىنىڭ بىر ئىپادىسى دەپال قارىشىمىز مـۇمكىن       
ــاۋۇزچى  تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ مىل یـــون كىـــشىلىك مـــۇنتىزىم قۇراللىـــق تاجـ

قوشــۇنىغا، ســالجىدەك قادىلىۋالغــان مىلیونلىغــان كــۆچمهن قاراقچىلىرىغــا،   
فاشىست تاجاۋۇزچى ھاكىمىیىتىگه یالغۇز نوپۇس سانىمىزنى ھهرقانچه كـوزىر          

 !قىلىپ كۆرسهتسهكمۇ، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ قىلىمۇ تهۋرەپ قویمایدۇ
چـارىالردىن پایدىلىنىـدىغانال   -، ئهڭ مۇۋاپىـق ئۇسـۇل   بىزنىڭ نوپۇسـىمىز  
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تۈكـۈس  -، ۋەتىنىمىزنى بېـسىپ یاتقـان خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى تهل     ساقبول
 !قوغالپ چىقىرىشىمىزغا یېتىپ ئاشىدۇ، خاالس

ــدە    ــۈنى نوپۇســىمىزنىڭ قانچىلىــك ســانغا یهتكهنلىگى مهســىلىنىڭ تۈگ
 تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ ئهمهس، بهلكـــى ۋەتىنىمىزنـــى بېـــسىپ یاتقـــان خىتـــاي

ــالهتكه         ــۇ ھ ــپ ب ــداق قىلى ــمهن قان ــۇ دۈش ــى، ب ــانغا یهتكهنلىگ ــك س قانچىلى
كېلىۋااللىـــدى، ئـــۇالر یهنه ســـۇنئى كـــۆپىیىش ئـــارقىلىق نهگه بارمــــاقچى،      
دۈشمىنىمىزنىڭ تارقىلىش ئهھۋالى، كهسىپى ئهھۋالى، ئىقتىسادىي ئهھـۋالى،     

ــۇنئى ۋە تهب   ــۈچى، سـ ــۋالى، بىلىـــم كـ ــۈچ ئهھـ ــۆپىیىش قۇراللىـــق كـ ىئـــى كـ
ئېھتىمــاللىقلىرى، ئــاجىز نــوقتىلىرى، قورقــۇش نــوقتىلىرى، زەربه بېرىــشكه  
بولىدىغان نوقتىلىرى، ئېھتىیات قىلىشقا تىگىشلىك یهرلىرى، پایدىلىنىشقا 

دېگهندەك مهسـىلىلهر بىـز ئۈچـۈن دائىـم دىقـقهت           ... بولىدىغان ئىمكانلىرى،   
 مهســىلىلىرى بولــۇپ قىلىــشقا تىگىــشلىك تېخىمــۇ مــۇھىم سىتاتىــستىكا 

ــا ــدىمىزدا تۇرماقت ــازادلىغى بىزنىــڭ نوپــۇس ســانىمىزغا   . ئال ۋەتىنىمىزنىــڭ ئ
ئهمهس، بهلكى دۈشمهن كۈچلىرىنىـڭ قایـسى دەرىجىـدە ئىكهنلىگـى، ئـۇالرنى         
قوغالپ چىقىرىش ئۈچۈن نېمىلهرگه ئېھتىیاجىمىز بارلىغى، خهلقىمىز بۈگۈن 

ۋە ئۆنۈملــۈك زەربه بېــرىش  ئــاۋال قایــسى دۈشــمهن كــۈچلىرىگه ئوڭۇشــلۇق     
پۇرسـهتلىرىگه ئىـگه ئىكهنلىگـى، بـۇ دۈشـمهن كـۈچلىرىنى تهدرىجـى قــوغالپ        
چىقىرىشىمىز ئۈچۈن ئىشنى ئاۋال نهدىـن ۋە قانـداق شـهكىلدە باشلىـشىمىز             

 .مۇمكىنلىگىنى تېپىپ چىقىشىمىزغا زىچ مۇناسىۋەتلىك بولۇپ تۇرماقتا
ئېچىنىپ تۇرۇپ تهكىتلهشكه بۇ نۇقتىدىن ئېلىپ قارىغىنىمىزدا شۇنىمۇ 

مهجبورمىزكى، ۋەتىنىمىزنى بېسىپ یاتقان خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ سـانى          
 گه ئولتۇرۇش كۈنلىرىمىزدە ”ئۈرۈمچى تېنچلىق سۆبىتى“یېرىم ئهسىر ئاۋالقى 

ئهللىك مىڭغىمۇ یهتمهیدىغان، بۇنىڭ ئهكسىچه خهلقىمىز نوپۇسىنىڭ نهچچه 
ــساپلىنىپ،   ــلهن ھېـ ــونالر بىـ ــۈز   مىلیـ ــىدىن یـ ــمهن نوپۇسـ ــاۋۇزچى دۈشـ تاجـ

ھهسسىدىنمۇ ئارتۇق ھالدا ئىكهنلىكىنى ھهسرەت بىـلهن ئهسلىـشىمىز ۋە بـۇ      
. ئىبرەتلىك خاتالىغىمىزنى ھهرگىزمۇ ئىسىمىزدىن چىقارماسلىغىمىز كېرەك

بۇنچه ئاز قالغان دۈشمهننىڭ نهچچه یۈز ھهسـسه كۆپىیىـپ، بۈگۈنكىـدەك ئـون              
ن ئىنتایىن خهۋپلىك مىللىي تهھـدىت ھالىغـا    مىلیوندىن ئېشىپ كېتىۋاتقا  
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كېلىـــــپ قالغـــــانلىغى ئهنه شـــــۇنداق نوپـــــۇس ئویۇنلىرىغـــــا دەســـــسهپ  
 !كهتكهنلىگىمىزنىڭ ئاچچىق پاكىتى

ــتىم “شــۇ قېتىمقــى  ــون بىــر بى ــاي  ”ئ ــاۋال ۋەتىنىمىزدىكــى خىت ــن ئ  دى
تاجاۋۇزچىلىرى ئاساسهن ئالغاندا مهمۇرىي ئهمهلدار، ساقچى، قۇراللىـق قوشـۇن،       

ــانكهشھ  ”مابهنزىخــانىچى-ئهپیــۇنكهش“گــۆرۆكهش، ســودىگهر ۋە چىــرىگهن  -ای
ئۇالرنىڭ قۇراللىق قوشـۇنىمۇ چېگـرا مـۇداپىئه        . شهكلىدىال تارقىلىپ یۈرەتتى  

ئهسكهرلىرى شهكلىدىال بولۇپ، داال ئارمىیىسىنىڭ تایىنى یوق، جهمئى سانىمۇ 
ڭغۇ ئهسـكهرلهر  ئون مىڭغا یهتمهیدىغان چىرىگهن، جهڭگىۋارلىغى یوق چېچىال     

ــوبىي ۋە شــهرقىي   . ئىــدى قۇراللىــق كۈچلىرىنىــڭ مــۇتلهق كــۆپچىلىگى جهن
ۋىالیهتلىرىمىزنى، ئهینى ۋاقتىدىكى پایتهخت ئۈرۈمچىنى تىـزگىنلهپ تـۇرۇش         
ئۈچۈنال ئورۇنالشتۇرۇلغان بولـۇپ، ئىككىنچـى جۇمھۇرىیىتىمىزنىـڭ مىللىـي        

 –ڭ شهرقىي قىرغىقى ئارمىیىسى بىلهن تىركىشىش ئۈچۈن ماناس دەریاسىنى
بۈگۈنكى كۈندە مىللىتىمىزگه ئېغىر ئاھانهت بولۇپ تۇرغان شىخهنزە شهھىرى  

 مىللىــي ئارمىیىمىزنىــڭ قارشىــسىغا ئىــۋەرتهلىگهن قىلغــانغــا چۈشــكۈن _ 
ئهینــى ۋاقتىــدا خىتــایالر دۆلىتىــدە    . كــۈچلىرى بهش مىڭغىمــۇ یهتمهیتتــى  

قارىماي، ئىچكى جهھهتته مىللهتچى یاپونالردىن ئهمدىال قۇتۇلىۋاتقان بولىشىغا 
خىتــایالر ۋە كوممۇنىــست خىتــایالر دەپ ئىككــى دۈشــمهن الگىرىغــا بۆلۈنــۈپ، 
ئىچكــى ئـــۇرۇش پاتقىقىغــا پېتىـــپ قالغاچقــا، خىتایـــدىن ۋەتىنىمىزدىكـــى    
تاجاۋۇزچى خىتایلىرى ئۈچۈن مهیلى چۇڭچىڭ تهرەپتىن یاكى یهنئهن تهرەپتىن        

 .هلىشىمۇ ناتایىن بىر ۋەزىیهتته ئىدىۋەتهبولسۇن یاردەمگه ئهسكهر ئ
ئهنه شۇنداق پایدىلىق پۇرسهتته تۇرىۋاتقىنىمىزدىمۇ، بىزنىڭ بىر قىسىم        

ئهللىـك مىــڭ كىــشىلىك جهڭ  -تهسـىر دائىرىــسى بـار ئهربــاپلىرىمىز قىرىــق  
بىـز تـۆت یـۈز ئهللىـك مىلیـون         “كۆرگهن ئارمىیىمىزنىڭ بولىـشىغا قارىمـاي،       

ىرىیىــسىگه قــۇرال كــۈچىمىز بىــلهن قارشــى  نوپۇســلۇق بۈیــۈك خىتــاي ئىمپ 
 دېیىـــشىپ، خهلقىمىزنـــى مهغلـــۇپ ”چىقىـــپ ھهرگىـــز تهڭ كېلهلمهیمىـــز

ئىككـى ھهپـتىلىكال ئۆمـۈرى قالغـان خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى          -بولىۋاتقان، بىـر  
یهنـى، ئهینـى ۋاقتىـدا ۋەتىنىمىـز        . بىلهن سـۇلھى قىلىـشقا مهجبورالشـقانىدى      

ــدا بىــر پىرســهنتكىم  ــاي تاجــاۋۇزچىلىرىنى  نوپۇســى ئالدى ۇ توشــمایدىغان خىت
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پ، بىــز گویــا خىتایغــا تاجــاۋۇز قىلىــپ كىرىــپ یېــرىم  ۈشــۈتۈكۆپتــۈرۈپ كۆرس
ــپ    ــىلىقىغا دۈچ كېلىـــ ــاق قارشـــ ــېقىن خىتاینىـــــڭ ئورتـــ ــا یـــ مىلیاردقـــ
قېلىۋاتقىنىمىزدەك قورقۇنۇچلۇق خىیالى مهنزىرىنى یارىتىشىپ خهلقىمىزنى 

 قورقۇتۇشــقان ئهربـــابلىرىمىز، دەل  ۋە بىــر قىــسىم ســاددا رەھبهرلىرىمىزنــى    
ــدەك  ــۇنى “بۈگۈنكى ــۇس ئوی ــشقانىدى  ”نوپ ــۈرۈپ چىقى ــى كۆت ــۇ  !  ن ــۇ ب بۈگۈنم

 ئهربابلىرىمىزنىڭ بىۋاسته   ”تارىخىي تېنچلىقپهرۋەر “قىلىغىنى تهكرارالۋاتقان   
بىز بىر یېرىم مىلیارد خىتاینى ئۆزىمىزگه “یاكى ۋاستىلىق ئهگهشكۈچىلىرى 

انـداق نهتىجىـگه ئېرىـشهلمهیمىز، شـۇڭا شهرتـسىز          دۈشمهن قىلىۋېلىپ ھېچق  
 دەپ، ”تۈردە تېنچلىق یولى بىلهن ھهرىكهت قىلىشتا چىڭ تۇرۇشىمىز كېرەك    

ــڭ     ــق روھىنىـــ ــتهقىللىق جهڭگىۋارلىـــ ــي مۇســـ ــڭ مىللىـــ خهلقىمىزنىـــ
 ! ئولغایتىلىشىغا سوغۇق سۇ سېپىشمهكته

 خىتایغـا  ئهجىبا، بىزنىڭ ئارىمىزدا خىتایغـا تاجـاۋۇز قىلىـپ بىـر مىلیـارد           
  بار كىشىلىرىمىز بارمىدۇ؟ ”قارا نىیىتى“ئۇرۇش ئېالن قىلىش 

بىــز پهقهت ۋەتىنىمىزنــى بېــسىپ یاتقــان نهچــچه مىلیــون خىتــاي   ! یــاق
ھه دېــسىال مهنــتىقىلهر بىــلهن  ! تاجــاۋۇزچىلىرىنىال قــوغالپ چىقارمــاقچىمىز 

ــۇ   ــگهن ب ــدۇرۇپ كهل   ئهربابلىرىمىزنىــڭ”تېنچلىقچــى“خهلقىمىزنــى ئاگاھالن
یوقۇرىقى تهھدىتلىرىنى ئۇالرنىڭ ئۆز مهنتىقىلىرى بویىچه شۇنداق چۈشهنسهك 

بىز تارىختا خىتایالرغا تهسلىم بولۇپ ئىنتایىن توغرا یول تۇتقانىدۇق، “: بۇالمدۇ
 ىمىــزدىن ›ئاپپــاق یــول‹مانــا ئهنــدى ئىــشىمىز ئاخىرلىــشاي دەپ قالغانــدا بــۇ 

 ”!یېنىۋېلىش خىیالىدا بولمایلى
 ئهرباپلىرىمىزنىـڭ كىملهردىـن تۈرلىنىـپ     ”تېنچلىقچـى “بـۇ   ئهندى بىز،   

 :كېلىۋاتقانلىقىنى تېخىمۇ ئېنىق كۆرمهكتىمىز
ــا،  ــرىم “تارىخت ــته قىزلى ــي   ”یهت ــدەكلهرگه مىللى ــادىر پالۋان  ھېچقاچــان س

ئهممـا  . جاسارىتىنى بىۋاسته ۋەسىیهت بىلهن مىراس قالدۇرمىغانلىغى ئېنىـق   
لىق یـــولالر بىـــلهن مىـــراس قىلىـــپ ســـادىر پـــالۋان بـــۇ جاســـارەتنى ۋاســـتى 

داۋامالشتۇرالىغانىدى؛ خۇددى شۇنىڭدەك، سادىر پالۋاننىڭ ئىـسمىنى ئـۇخالپ    
ــارەتنى یهنه      ــۇ جاس ــز ب ــۈر خهلىپىچىلىرىمى ــان تۆم ــاڭالپ باقمىغ ــىدىمۇ ئ چۈش
شۇنداق ۋاستىلىق یولالر بىلهن مىراس قىلىپ ئېلىپ داۋامالشتۇرالىغانىدى؛ 
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هن بىۋاسـته باغلىنىـشى بولمىغـان یـاكى بىۋاسـته      بىرىسى بىل-بۇ مىراس، بىر 
نىیاز ھاجىچىالر تهرىپىـدىن، غېنـى بـاتۇرچىالر     خوجاۋەسىیىتى بولمىغان ھالدا    

تهرىپىدىن، ئاخۇنوپچىالر تهرىپىدىن، بارىن قهھرىمانلىرى تهرىپىدىن، ئۈرۈمچى       
ئىزچىـــل داۋامالشـــتۇرۇپ  ... تـــۇنجى ئـــاپتوۋۇز پـــارتالتقۇچىالر تهرىپىـــدىن،    

بۇ، تارىخنىڭ زامان نىسپىلىق قانۇنىنىـڭ بىـر شـهكلى بولغـان      . ىنمهكتهكېل
 .  دەیدىغان یوشۇرۇن قانۇنىیىتىنىڭ مۇقهررەر ئىپادىسى”پاراللىللىق قانۇنى“

بۇنداق قانۇنىیهت قارىغاندا سهلبىي جهھهتلهردىمۇ ئـۆز ئىپادىـسىنى تاپـسا     
هگكه بىۋاسته مىراس كېرەك؟ ئاپپاق غوجا ۋەتهن خائىنلىغىنى ھهرگىزمۇ نىیازب

ئهمما ئۇنى نىیازبهگ داۋامالشتۇرالىدى؛ . قىلىپ قالدۇرمىغانلىغى ئېنىق ئىدى
ــڭ  ــى“نىیازبهگنىـ ــۈزۈپ     ”مىراسـ ــپ ئۆتكـ ــداق قىلىـ ــۇلھىچىالر قانـ ــى سـ  نـ

ــدە،     ــۇرىیىتىمىز دەۋرى ــدە، بىرىنچــى جۇمھ ــۈر خهلىــپه دەۋرى ئېلىــشتىكىن، تۆم
ستالر ئىشغالىیىتى دەۋرىدىمۇ ئىككىنچى جۇمھۇرىیىتىمىز دەۋرىدە ۋە كوممۇنى

ــر   ــراس بى ــۇ مى ــدىن    -ب ــشىلهر تهرىپى ــشىمایدىغان كى ــۈپتىن ئوخ ــىگه ت بىرس
 ”ئاپپـــاق غۇجــــا “مانــــا بۈگـــۈن، ئهنه شــــۇ  . داۋامالشـــتۇرۇپ كېلىنگهنىـــدى  

ھهتتـا بۈگـۈنكى   ! مىراسچىلىرى خهلقىمىزنى چىـڭ قامـالالپ تۇتـۇپ تۇرماقتـا      
ىــشىلىك ھوقــۇق، دۇنیــا   دېمــوكراتىیه، ك“ مىراســچىلىرى ”ئاپپــاق غوجــا “

تېنچلىغى، یهر شارى مۇھىتىنى ئاسراش، قان تۆكۈلۈشكه قارشى تۇرۇش، ئىلىم 
بىلهن ئازاد بولۇش، پاراۋانلىق بىلهن ئازاد بولۇش، چهتئهل ھىمایىسىگه تایىنىپ 
ئازاد بولۇش، خىتایغا تایىنىپ ئازاد بولۇش، نوپـۇس سـانىمىزنى داۋراڭ قىلىـپ           

بىلهن ئازاد بولۇش، ئهخالقىي پهزىلهتلىرىمىز بىلهن، ئاق    ئازاد بولۇش، ئىبادەت    
ئۇســۇل -دوســتلىغىمىز بىــلهن، ناخــشا-كۆڭۈللــۈكلىگىمىز بىــلهن، مىھمــان

ــۇش،    ــازاد بول ــلهن ئ ــهنئهتچىلىگىمىز بى ــاق غوج ”...س ــدەك ئاپپ ــڭ دېگهن  ىنى
بىرسـىگه  -ھهرگىزمۇ ئهقلـى یهتمهیـدىغان زامـانىۋى تۈسـلهرگه كهلتـۈرۈپ، بىـر           

ــ ــۈپتىن ئوخـ ــائىنالر  تـ ــكارە خـ ــۇروھى ۋە ئاشـ ــۈچىلهر گـ شىمایدىغان دەرد تۆككـ
 !گۇروھىدىن ئىبارەت ئىككى زىت الگىرغا  بۆلۈنۈپ داۋامالشتۇرماقتا

بولۇپمــۇ یېــرىم ئهســىردىن بۇیــان ئاالھىــدە داۋراڭــالر بىــلهن داۋام قىلىــپ  
تېنچلىــق “، ”ئــاپتونومىیه ئۇیــۇنى“، ”نوپــۇس ئویــۇنى“كېلىۋاتقــان بــۇ خىــل 

 ”دېپلوماتىك پائـالىیهت ئویـۇنى  “، ”تېنچ پائالىیهت ئویۇنى“،  ”ویۇنىسۆھبهت ئ 
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قاتارلىقالر بىلهن خهلقىمىز قـایمۇقتۇرۇلۇپ، ئهللىـك مىڭغىمـۇ یهتمهیـدىغان           
خىتاي تاجاۋۇزچىالر نوپۇسىنىڭ بۈگۈنكى ئون مىلیوندىن ئېشىپ كېتىۋاتقان       

ــاس یارى    ــدىیىۋى ئاسـ ــشىغا ئىـ ــا كېلىۋېلىـ ــا ھالىغـ ــۇق ۋابـ ــپ، قورقۇنۇچلـ تىـ
. خهلقىمىزنىڭ سۈكۈت قىلىپ ئولتۇرۇشـىغا بىۋاسـته سـهۋەبچى بولـۇپ بهردى           

ــل     ــدە ھهرخى ــۈمىتى دەۋرى ــق ھۆك ــڭ ۋاقىتلى ئىككىنچــى جۇمھۇرىیىتىمىزنى
 الرنىـڭ مهجبورلىــشى بىـلهن چاقمــاق   ”ســاالچى-سـۇلھى “ يتاشــقى-يئىچكىـ 

تېزلىگىدە ھۇجۇم قىلىپ تېزلىكته ئاخىرقى غهلىبىنـى قولغـا كهلتۈرۈشـتهك      
ئۆز دەۋرىنىڭ ئهڭ تـوغرا سىتراتىگىیىـسىنى تاللىۋالغـان قۇمانـدانلىرىمىزنى           
ــدۇق كــۈچلىرى بىــلهن        ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ قال ــۇرۇش توختىتىــپ خىت ئ
تېنچلىق سۇلھىسىگه ئولتارغۇزىلىۋاتقان كۈنلهر،  خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ         

ن خىتـاي  ئـۇ كـۈنلهردە ۋەتىنىمىـز بىـله    . ئهڭ ئاخىرقى مهھشهر كۈنلىرى ئىدى 
ئارىسىدىكى بىر یېرىم مىڭ كىلومېتىرلىـق چـۆل یولىـدا تۈزۈگرەكمـۇ بىـرەر             

 ئـۇرۇش پاالكىتىـدىن قۇتۇاللمـاي       يتاشـقى -يتاشیول بولمىغان، ھهمدە ئىچكىـ    
كېلىۋاتقــان خىتایالرنىــڭ ئىقتىــسادىي ئهھۋالىمــۇ چېكىــدىن ئاشــقان ۋەیــرانه 

كىرىش ئۈچۈن یـول یاسـاش،   ئهھۋالدا تۇرۇۋاتقاچقا، ۋەتىنىمىزگه تاجاۋۇز قىلىپ      
یېتهرلىك قاتناش ۋاستىـسى ۋە یـول خىراجىتـى تهییـارالش ئىمكـانىیهتلىرىمۇ          

شۇنداق ئهھـۋال ئاسـتىدىكى خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى بـۇ         . یوق دېیهرلىك ئىدى  
ئۇزۇن مۇساپىنى خىتایالرنىڭ ئهنئهنىـسى ھالىغـا كهلـگهن ئهپـكهش كۆتـۈرۈپ             

ــادە مېڭىــشىغا مهجبــۇر قالغاچقــا، ت    ــنچ دەۋىرلهردىمــۇ تاجــاۋۇز قىلىــپ    پىی ې
یىگىـرمه  -كىرىدىغان خىتاي تاجاۋۇزچى كهلگىندىلىرىنىڭ سانى یىلىغا ئـون       

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئهینى ۋاقتىدىكى ۋەتىنىمىـز      . مىڭدىن ئېشىپ باقمىغانىدى  
ــزگه    ــتۇرىۋېتىلگهنلىگى، ۋەتىنىمىـ ــال ناچارالشـ ــۇ بهكـ ــسادىي ئهھۋالىمـ ئىقتىـ

 -اۋۇزچى كۆچمهنلىرىنىڭ تۇرالغۇسى، كىیىم   باستۇرۇپ كىرىدىغان خىتاي تاج   
 ئهقهللىي ھایاتلىق تهلهپلىرىمـۇ تولـۇق   قاتارلىقئىچمىگى -كېچىگى، یېمهك 

كاپالهتكه ئىگه بولمىغىنى ئۈچۈن، ۋەتىنىمىزگه زور كۆلهملهپ یهرلىشىۋېلىش        
ئهینـى یىلـالردا ۋەتىنىمىـز خىتـایالر     . ئىمكانىیهتلىرىمۇ یوق دىیهرلىك ئىـدى   

ل ھهربىي مۇداپىئه بوشلۇغى رولىنىال ئوینـاش بىـلهن چهكلىنىـپ         ئۈچۈن نوقۇ 
قالغىنى ئۈچۈن، ۋەتىنىمىزگه تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بۇ 
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زېمىندا قانچىلىك یهر ئاستى ۋە یهر ئۈستى بایلىق مهنبهلىرىنىڭ بارلىغىنىمۇ 
ىمىـز خىتـاي   شۇ سـهۋەبلهر تۈپهیلىـدىن ۋەتىن  . بۈگۈنكىدەك ئېنىق بىلمهیتتى 

تاالڭ قىلىپ تۇیۇقسىز بېیىۋېلىش، خىتایدىكى     -تاجاۋۇزچىلىرى ئۈچۈن بۇالڭ  
یېغىلىقلىرىدىن، تهبىئى ۋە سۇنئى -جىنایى جازالىرىدىن یاكى ھهرخىل ئۇرۇش

 ۋاقىتلىق قاتارلىقئاپهتلهردىن قېچىش، ئهمهلدارلىق ئاساسىنى تىكلىۋېلىش     
ــۈن، ۋە    ــۋاتقىنى ئۈچ ــال كېلى ــۇددالىرى بىلهن ــزدە ئهۋالت قالــدۇرغىچه  م تىنىمى

شــۇ ســهۋەبلهر . ماكانلىــشىۋېلىش خىیــالىغىمۇ زادىــال كېلىــپ باققــان ئهمهس
تۈپهیلىدىن، ۋەتىنىمىز تهۋەسىدىكى بۇ خىتاي تاجاۋۇزچى بـۇالڭچىلىرى ئهینـى     
یىلالردا سۇنئى كۆپىیىش یـاكى تهبىئـى كۆپىیىـشنىڭ قىلـچه شـارائىتلىرىغا         

ھېچقاچــان یۈزمىڭغــا یهتكــۈزەلىگهن ئهمهس ئېرىــشهلمهي، ئومــۇمىي ســانىنى 
ئۇنىڭ ئۈستىگه ۋەتىنىمىز خهلقىنىڭ قولىدىكى بایلىقالردىن ئۆزلىرىال . ئىدى

پایدىلىنىشنى مهقسهت قىلغانلىغى ئۈچۈن، ۋەتىنىمىز تهۋەسىدىكى یهرلىـك         
غالچىالرنى ئۆزلىرىگه شىرىك قىلماق تۇرماق، ھهتتا یېڭىدىن تاجاۋۇز قىلىپ         

تـــاي رىقابهتچىلىرىنىـــڭ ســـۇنئى كۆپىیىـــپ كېتىـــشىگىمۇ كېلىــدىغان خى 
بۇمـۇ ئۇالرنىـڭ سـۇنئى كۆپىیىـشىنى      . قىزغىنىپ ئهسال یول قویۇشمىغانىدى   

 .ۋاستىلىق چهكلهپ تۇرماقتا ئىدى
جاڭ جىژجوڭ، ۋەتىنىمىز تۇپراقلىرىنىـڭ كهلگۈسـى ئىـستىقبالىنى، یهر          

ىیىلىك ئـورنىنى   ئاستى بایلىق ئېھتىماللىقلىرىنى، خهلقئارالىق سـىتراتىگ     
تــۈگىمهس ئــۇرۇش  -ئهڭ مــۇھىمى ۋەتىنىــدە پــۈتمهس  . كۆرگهنــدەك قىلىــدۇ 

ىدىن پهیدا قیېغىلىقلىرى، تهبىئى ۋە سۇنئى ئاپهتلهر، مهمورىي ئىقتىدارسىزلى     
 ســهۋەبلهر تۈپهیلىــدىن مىلیونلىغــان قاتــارلىقچىلىق نــامراتبولغــان ســۇنئى 

غىنىڭ كهلگۈسى تهھدىتىنى خىتایالرنىڭ یۇرتلىرىغا پېتىشماي قېلىۋاتقانلى  
چۈشهنگهن بۇ ھېلىگهر جالالت، ھىتلېرنىڭ نېمىسالرغا یېڭى مىـڭ یىللىـق       
ھایاتلىق ماكانى ئاختۇرغىنىدەك، ۋەتىنىمىزنى خىتاینىـڭ ھایـاتلىق ماكـانى          
یىتهرسىزلىگى ۋە نوپۇس یۈكىدىن قۇتقۇزۇشتا ئهڭ ئىستىقباللىق یېڭى ماكان 

 ئاپهتنىـڭ باشـلىنىش    يمىـزگه ھهقىقىـ   ئىكهن دەپ كهشىپ قىلىـشى، ۋەتىنى     
شوۋېنىست جاڭ جىژجـوڭ، ۋەتىنىمىزنـى نوقـۇل        . سېگنالى بولۇپ قالغانىدى  

ھهربىــي یــاكى دېپلومــاتىیه بوشــلۇغى ســۈپىتىدە پایــدىلىنىش مهقــسىتىدىن  
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ــویىچه     ــۋېلىش مۇدداســى ب ــا كهلتۈرى ــۇرتى ھالىغ ــاي ی ــۈنلهي خىت ھالقىــپ، پۈت
ئهینـى ۋاقتىـدا،   . ىنى تۈزۈشكه كىرىشىدۇۋەتىنىمىزنى تولۇق یۇتىۋېلىش پىالن 

ئهڭ خهتهرلىك دۇنیاۋى ھهربىي كۈچ ھالىتىگه كېلىۋاتقانلىغى كۆرۈنۈپال تۇرغان 
ــز    ــا ئېنگىلىـ ــاقلىنىش، جهنۇبتـ ــدىن سـ ســـوۋېت رۇسسىیىـــسىنىڭ تهھدىتىـ
ئىتتىپاقدېشى بىلهن بىۋاسته مۇناسـىۋەتته بولـۇش ۋە شـارائىت یـار بهرگىنىـدە         

ۇ ئىقتىـسادىي مۇناسـىۋەت تىكلهشـته قهدىمقـى یىـپهك          غهرب دۇنیاسى بىلهنم  
یولىدىن یاكى ئىسسىق دېڭىزالرغا یېقىن یولـدىن چىقىـشتىن پایـدىلىنىش           

یهنه بىـر  . جهھهتلهردە ۋەتىنىمىـز تـۇپراقلىرى ئهڭ مۇۋاپىـق یهر دەپ قـارىالتتى         
مهســىله، تـــارىخ بـــویىچه خىتـــایالرنى ئېغىـــر دەرىجىـــدە قورقۇتـــۇپ، دۇنیـــاۋى  

ىلىكنىڭ ئهڭ بۈیــۈك ســىمۋولى بولغــان ســهددىچىن ســېپىلىنى  شــهرمهندىچ
سوقتۇرۇشقا مهجبورلىغـان مىللهتلهرنىـڭ بۈگـۈنكى قالدۇقلىرىـدىن تـارىخىي           

 .قىساس ئېلىۋېلىش پۇرسىتىنىمۇ قولدىن چىقىرىشنى ئهسال خالىمایتتى
االرنىـڭ بىـر یهرگه جهم بولىـشى نهتىجىـسىدە، خىتـاي            ىئیوقۇرقىدەك مۇدد 

- ئۈچۈن ۋەتىنىمىزنى یۇتىۋېلىش مهسىلىسى، ئۇالرنىڭ ھایـات      باسقۇنچىلىرى
 مهسىلىـسى  ”مىللىي تهقـدىر  “نومۇسىغا بېرىپ تاقىلىدىغان    -ماماتىغا ۋە ئار  

ــدى     ــا ئى ــى قهدەم قویماقت ــا تهدرىج ــۆزگهرتىش یولىغ ــاراپ ئ ــىگه ق ــاي ! تۈس خىت
تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىز خهلقىنى مىلـلهت سـۈپىتىدە تولـۇق تازىلىۋېتىـپ،       

رتىمىزنى ساپ ئىككىنچى خىتاي یۇرتى ھالىغا كهلتـۈرۈۋېلىش ئىرادىـسىگه        یۇ
 ئهربابلىرىمىزنىـــڭ ”ئىنـــسانپهرۋەر تېنچلىقچـــى“بىزنىـــڭ . كېلىۋاتقانىـــدى

ئهكسىچه، ھىلىگهر تۈلكه جاڭ جىژجـوڭ بـۇ مۇدداسـىغا یېتىـشى ئۈچـۈن ئهڭ               
ىنى ئــېالن قىلىۋالغــان ئىككىنچــى   قكۈچلــۈك توســالغۇنىڭ مۇســتهقىللى  

ۇرىیىتىمىز ھۆكۈمىتىـدىن كېلىـدىغانلىغىنى تونـۇپ یېتىـپ، بـارلىق      جۇمھـ 
نومۇسسىز دېپلوماتىیىلىك ۋە ئاغدۇرمىچىلىق پائالىیهتلىرىدىن پایدىلىنىپ، 
ــى جۇمھــۇرىیىتىمىز ھۆكــۈمىتىنى ئىنكــار قىلىــش، ئــۇنى تېــنچ        ئىككىنچ

ــالمىش     ــدۇرۇش ئۈچــۈن ئات ــدىن قال ــۈمهت “ئهمهل  دەیــدىغان ”بىرلهشــمه ھۆك
ىكه قىلىش، پهیـت كۈتـۈش ئویـۇنىنى قۇراشـتۇرۇش، ئانـدىن جىـددى           مۇستهمل

ــۇرىیىتىمىز مىللىــي ئارمىیىــسىنىڭ    ئهســكهر كۆپهیتىــپ ئىككىنچــى جۇمھ
بۇ غهرىزىنـى ئىـشقا ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن     . تهھدىتىدىن قۇتۇلۇشنى نىیهت قىلىدۇ   
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ــدۇرمىچىلىق    ــلهن ئاغــ ــك بىــ ــپ، ھىلىگهرلىــ ــكه كېلىــ ــددى ھهرىكهتــ جىــ
ــدىن پا ــۇرىیىتىمىز    پائالىیهتلىرى ــى جۇمھ ــزگه ئىككىنچ ــدىلىنىپ خهلقىمى ی

ھۆكــــــــۈمىتىنى، جۇمھۇرىیىتىمىزنىــــــــڭ مىللىــــــــي ئارمىیىــــــــسىنى، 
جۇمھۇرىیىتىمىزنىڭ بهزى رەھبهرلىرى ۋە بهزى قهھرىمانلىرىنى مۇتهئهسسىپ، 
قىزىل پاچاق، دىنسىز، لۈكچهكلهر گـۇرۇھى، چهتـئهل جاسۇسـلىرى دېگهنـدەك            

. هن قىلىـپ كۆرسىتىـشكه كـۈچهپ ئۇرۇنۇشـتى    بوھتانالر بىلهن قارىالپ دۈشـم    
نهتىجىدە مىللىي ئازادلىق سېپىمىزنى پارچىالش، یېتهكچىلىرىمىز ئارىسىغا      
زىــددىیهت تېــرىش، ئىــدىیىۋى قاالیماققــانچىلىق پهیــدا قىلىــش پىالنلىرىنــى  

ــالدى  ــشقا س ــتۇرۇپ چىققــان     . ھهدەپ ئى ــالالپ قۇراش ــۆزلىرى ئهســتایىدىل ت ئ
گىنىگه كىرگۈزىۋالغان ھهرخىل پىكىر ئېقىمىدىكى  دې”بىرلهشمه ھۆكۈمهت“

ــشىلىرىمىزنى  ــسالمچىلىق، پـــــان     “كىـــ ــان ئىـــ ــك، پـــ ــان تۈركچىلىـــ پـــ
 مىللىــي تهغــدىرىمىز قاتــارلىق ”...كوممۇنىــستچىلىق، چىــن تۈركچىلىــك، 

-بىلهن قىلچه مۇناسىۋىتى بولمىغان پىكىر زىدىیهتلىرى ئهتراپىدا ئۆزئارا تاالش
ۇخىل ئىچكى سۇنئى زىدىیهتلىرىمىزدىن ئىنتایىن  تارتىشقا سېلىپ قویۇپ، ب   

ــدى  ــلهن پایدىالن ــدۇرمىچىلىق  . ئۇســتىلىق بى ئهنه شــۇنداق سۈیىقهســت، ئاغ
ۋاستىلىرى بىلهن ئارمىیه ۋە ھۆكۈمىتىمىزنى جهنـوبى ئـۆلكىلىلىرىمىزدىكى    

ھهتتـا قىـسقىغىنه بىـر      . خهلقلىرىمىزنىڭ ھىمایىسىدىن مهھرۇم قىلىۋەتتى   
 تىـن ئىككىنچـى جۇمھـۇرىیهت    ”بىرلهشمه ھۆكـۈمهت  “اق  یىل ئىچىدىال قورچ  

ۋەكىللىرىمىزنى تولۇق تازىالپ چىقىپ، ۋەتىنىمىزنى قایتىدىن خىتاي قولىدا 
ئهنه شـۇنداق قىلىـپ، بۇنـدىن       . تۇتۇپ تۇرۇش شارائىتىنى قولغا كهلتۈرىۋالـدى     

ــاكى      ــازىس یـ ــسادىي بـ ــهكلىدە، ئىقتىـ ــاكىمىیهت شـ ــڭ ھـ ــیىن خىتاینىـ كېـ
نهزەر، ۋەتىنىمىز ق بىر ئۆزگىرىش بولىشىدىن قهتئىی ھهرقاندائۈستقۇرۇلمىسىدا

تۇپراقلىرىنىــڭ مهڭگــۈ خىتــاي قولىــدا قېلىــشىنىڭ دەســلهپكى ھــۇلىنى        
 . تىكلىۋالغان بولدى

ئىـــــشنىڭ ھهیـــــران قالدۇرىـــــدىغان تهرىپـــــى، بۇنـــــداق ۋەزىیهتنىـــــڭ  
 لىرىمىزنىڭ ئوینىغان  ”سۇلھچى داھىي “شهكىللىنىشىدە بىزنىڭ ئاتالمىش    

كتىپ رولى بولۇپ، ئۇالر ئىزچىـل تـۈردە خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا مـایىللىق             ئا
كۆرســىتىپ، ئىككىنچــى جۇمھۇرىیىتىمىزنىــڭ ھهرقانــداق بىــر ھهرىكىــتىگه 
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 ئهربابلىرىمىز ئىككىنچى   ”سۇلھچى“! قارشى تهشۋىقاتالردا بولۇپ كېلىشىدۇر   
ىسى، جۇمھۇرىیىتىمىز یېتهكچىلىرىنى سوۋېت كوممونىستلىرىنىڭ گۇماشت    

كوممۇنىزم غالچىلىرى، مۇقهددەس دىنىمىزنىـڭ ئهشـهددى دۈشـمهنلىرى دەپ      
قارىالشـــــتا ئاالھىـــــدە كـــــۈچ چىقىرىـــــشىپ، خهلقىمىزنـــــى ئىككىنچـــــى  

ئهجىبا بۇ ! جۇمھۇرىیىتىمىزگه گۇمان بىلهن قارایدىغان ھالغا كهلتۈرىۋېتىشتى 
لماي تـۇرۇپ  مۇتىۋەرلىرىمىز ئۆزلىرىنىڭ بىرتالمۇ قورالى ۋە بىرمۇ ئهسكىرى بو      

خىتایــدا جــاڭ كهیــشىگه ئــون نهچــچه یىــل یــالۋۇرۇپمۇ ئهمهلــگه ئاشــۇرالمىغان  
ــمه ھۆكــــۈمهت“قورچــــاق  ــان  ”بىرلهشــ  ھوقۇقىنىــــڭ بولــــسىمۇ قانچىلىغــ

قۇربـانلىرىمىز بهدىلىــگه قولغـا كهلتــۈرۈلگهنلىگىنى بىـرەر قېــتىم خىیالىغــا    
ــۇ   ــدۇ؟ ب ــۈرۈپ باققانمى ــ“كهلت ــز خه”پهرۋەرتېنچلىق لقىمىزنىــڭ  رەھبهرلىرىمى

ــۇ    ئىســسىق قــانلىرى بهدىلىــگه كهلــگهن ئىككىنچــى جۇمھــۇرىیىتىمىزنى، ب
ــپ،    ــل رەت قىلىــ ــسىنى ئىزچىــ ــي ئارمىیىــ ــڭ مىللىــ جۇمھۇرىیىتىمىزنىــ

ــسىدە   ــڭ ھىمایى ــاراۋان قىلىــش “خىتایالرنى ــى پ ــدە  ”ۋەتهنن ــالى ئىچى  خامخىی
تۈكـۈس مـۇنقهرزلىگى ئۈچـۈن    -خهلقىمىزنى قایمۇقتۇرۇپ، ۋەتىنىمىزنىـڭ تهل  

بۇخىــل  . ىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى بىــلهن ۋاســتىلىق ھهمكارالشــقان بولــدى     خ
كىشىلىرىمىزنىڭ ئۇخلىماي كـۆرگهن چۈشـلىرى قىـسقا ۋاقىـت ئـۆتمهیال یهر       
بىلهن یهكسان بولۇپ كهتكىنىدىن كېیىن، یهنى ئۇالر ئۈمىد كۈتۈپ كېلىۋاتقان 

ر مىللهتچى خىتاي ھاكىمىیىتىنىڭ ئورنىنى فاشىست كوممۇنىست خىتـایال       
-پېـ تارتىپ ئالغىنىدىن كېیىن، ئۇالر خامخىیاللىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ ی     

غهرب ۋە ئىـسالم  :  قىلىـپ ھهرىكهتـكه ئاتالنـدى     ”كهشـىپ “یېڭى بىر یـولىنى     
ئهللىرىنىڭ كوممـۇنىزم بىـلهن چىقىـشالماسلىغىدىن پایـدىلىنىپ، خىتـاي           

ىلىگىنى  ئارقىلىق دۇنیا جامـائهتچ    ”دۇنیاغا پاش قىلىش  “كوممۇنىستلىرىنى  
 ئــالغۇزۇش ”ھهقىقـى ئـاپتونومىیه  “تهسـىرلهندۈرۈپ، خىتایغـا بېـسىم قىلىـپ     

ئـۇالر ئهنــدى تېـنچ دېپلوماتىـك چـارىالر بىــلهن ۋەتهن     . ھهرىكىتىنـى باشـلىدى  
بۈگـۈنكى  . ... قۇتقۇزۇش پروگىراممىلىرى بویىچه ھهرىكهت قىلىشقا كىرىشتى    

لىق قىلىـشىۋاتقان یېڭـى   كۈندە، بۇ مهپكورىغا بىۋاسته یاكى ۋاستىلىق ۋارىـس       
ۋەتىنىمىزنى ئا “كۈچلىرىمىز چهتئهللهردە شۇنچىلىك ئاساس تىكلىۋالغانكى، 

ق ش قۇتۇلدۇرىدىغان بولدى، ب د ت قۇتۇلدۇرىـدۇ، ئىـسالم ئهللىـرى، تـۈركىي                
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ئهللىـــرى، تـــۇرانچىالر، پـــان تۈركىـــستلهر، پـــان ئىـــسالمچىالر، تهیـــۋەنلىكلهر، 
 دېگهنـدەك  ”قۇتۇلـدۇرۇپ قویىـدىغان بولـدى   ... دېموكراتىك مۇساپىر خىتایالر،  

یاۋداق چۆچهكلهرنى قۇراشتۇرۇشۇپ رادىئو، گېزىت، ژورنال، كىتاب، لېنتا، -یالغان
ــت،   ــشاقدېتال، ئىنتېرنېـ ــلهن   ... یۇمـ ــهكىللىرى بىـ ــۋىقات شـ ــارلىق تهشـ قاتـ

 !ۋەتىنىمىز خهلقىنى قایمۇقتۇرۇشتا ھازىرمۇ چىڭ تۇرماقتا
 ەرۈ سوتسىیالىــست چۈشــهنچىلىرىنى مهپكــبۇنىــڭ ئهكــسىچه، ئــۆزلىرىگه

قىلىپ تاللىۋالغان ئىككىنچـى جۇمھـۇرىیىتىمىز ۋاقىتلىـق ھۆكۈمىتىنىـڭ          
 دىــن كېــیىن خىتــاي تاجــاۋۇزچى ”ئــون بىــر  بىــتىم“یېڭــى یېتهكچىلىرىمــۇ 

ئهسكىرى كۈچلىرىنىڭ كۆپىیىش یوللىرىنى چهكلهش، یېڭى ئازاد رایـونالرنى          
ي تاجاۋۇزچىلىرىغـا قارشـى جهڭنىـڭ یېڭـى         بهرپا قىلىش ۋە كېڭهیـتىش، خىتـا      

تاكتىكىلىرىنى پىالنلىشىپ مىللىي ئازادلىق كۈرىشىمىزنىڭ مېـۋىلىرىنى       
مۇستهھكهملهش ۋە كېڭهیتىش ئورنىغا، خهلقئارا قانۇنالردىن، رۇس یاكى خىتاي 
كوممۇنىستلىرىدىن ئۈمىد كۈتۈش ۋە ھهرخىل مهپكورىـدىكى باشـقا مىللىـي           

هشـۋىقات قىلىـشنى ئـۆزلىرىگه مـۇھىم ۋەزىـپه قىلىـپ       یىتهكچىلهرگه قارشى ت 
تارتىــشالر قاینىمىغــا -تاللىۋېلىـپ، پۈتــۈنلهي خــام خىیــالالر ۋە ئىچكـى تــاالش  

ــۇ خىـــل تـــاالش . پېتىـــپ كېتىـــشتى ــۇق  -بـ ــشالرنى قىلىـــدىغانغا تولـ تارتىـ
مۇستهقىللىقنى ئهسلىگه كهلتۈرىۋالغىنىدىن كېیىن، ھهتتا ئـۇ كـۈنلهردىكى         

رىپىدىن ئېغىر جازاغا تارتىلىش بهدىلىـگه بولـسىمۇ ۋاقىـت        نادان خهلقىمىز ته  
ئاقىۋەتته ئهسلىدىنال خاتا تالالنغان . چىقىراالیدىغانلىغىنى زادىال ئویالشمىدى

 تهركىۋىدىن ۋاسـتىلىق شـهكىلدە قوغلىنىـپ       ”بىرلهشمه ھۆكۈمهت “قورچاق  
 دەپ كۆپىیىپ -كهتكهن بولسىمۇ، شهرقته دۈشمهن قۇراللىق كۈچلىرىنىڭ ھه      

 ” ۋەزىیهت كۈتۈش“ بېرىشىنى تاماشا قىلىپ قىلچىمۇ ئهمىلىي تهدبىر كۆرمهي، 
رۇس یـاكى  وئـاقىۋەت ئۇالرمـۇ ئۈمىـد كـۈتكهن شـۇ ئـ      . ... بىلهنال چهكلهنگهنىدى 

ــاكى تېخىمــۇ یالىڭــاچ ئوتتۇرىغــا چىققــان    تېنچلىــق “خىتــایالر تهرىپىــدىن، ی
 .بىر ئۇجۇقتۇرىۋېتىلدى- تهرىپىدىن بىرمۇ”تهرەپدارلىرى

ــدىكى    ــز ئىچىــــ ــاۋۇزچىلىرى خهلقىمىــــ ــاي تاجــــ ــسى، خىتــــ قىسقىــــ
-بىرىنى خائىن-یېتهكچىلىرىمىزنىڭ دۈشمهننىڭ دېپىغا ئۇسۇل ئویناپ، بىر   

كوممـۇنىزم غـالچىلىرى   - مۇتهئهسسىپ، خىتایپهرەسـت -جاسۇس، قىزىلپاچاق 
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دېیىــشىپ ئىچكــى جىــدەلگه بېرىلىــپ كهتــكهن پۇرســىتىدىن پایــدىلىنىپ،  
ئىككىنچى جۇمھۇرىیهت مىللىي ئارمىیىمىزنى بىـر  ئهللىك مىڭ كىشىلىك  

پایمۇ ئوق ئاتماي پۈتۈنلهي قولغا چۈشۈرىۋېلىشنىڭ چارىلىرىنى تۈزۈشۈپ ئىش 
شــۇنىڭ بىــلهن ۋەتىنىمىــز تــۇپراقلىرى خىتــاي تاجــاۋۇزچى  . باشــلىۋەتكهنىدى

ــۇلىنى      ــشنىڭ ھــ ــیهت یارىتىلىــ ــۇق ۋەزىــ ــدام ئوچــ ــدىلىرىگه داغــ كهلگىنــ
 !سېلىۋالغانىدى
بىرسى بىلهن یىگىرمه - ۋەتهنپهرۋەرلىرىمىزنىڭ دەل ئهكسىچه، بىربىزنىڭ

یىلـدىن بېــرى قــانلىق تۇتۇشــۇپ كېلىۋاتقــان گومىنــداڭ خىتــایلىرى بىــلهن  
-كوممۇنىست خىتایلىرى مىللىي مهنپهئهتلىرى ئالدىدا ۋەتىنىمىز ئىچىدە بىر

ــۈن  گومىنــداڭ تاجــاۋۇزچى . تۈنــسىز بىرلىــشىپ كهتكهنىــدى -بىــرى بىــلهن ئ
ایلىرى ۋەتىنىمىزنــى خىتــاي مۇستهملىكىــسى ھالىتىــدە تۇتــۇپ تــۇرۇش  خىتــ

ئۈچۈن كاكارلىرىدىكى ئون ئىككى شىۋارنى قىلچه ئىككىلهنمهیال بهش شىۋارغا 
نادان خهلقنى ئالداش جهھهتته ئوتتۇز یىللىق تهجرىبىگه   ! ئالماشتۇرىۋېلىشتى

ــشىلىرىمىزنى     ــۇنهۋۋەر كىــ ــدىتلىرى مــ ــست بانــ ــاي كوممۇنىــ ــگه خىتــ ئىــ
هكسىلئىنقىالپچى، گومىنداڭ قالدۇغى، زومىگهر، ئهكسىیهتچى دىنىي ئۇنسۇر ئ

دېگهنــدەك قالپــاقالر بىـــلهن قولغــا ئېلىــپ قامـــاش، سۈیىقهســت قىلىـــپ      
ئۇجۇقتــۇرۇش ۋە قىرىــپ تۈگىتىــشتهك تاجــاۋۇزچىلىق، تېررورلــۇق ھهرىكىتــى  
بىلهن بىرگه، خهلقىمىزنىڭ ئىـشىك ئالـدىلىرىنى سـۈپۈرۈپ سـۇ سېپىـشىپ             

 ھىلىگهرلىكلىــرى قاتــارلىق... ىش، بالىلىرىمىزغــا كهمپىــت تــارقىتىش، بېــر
ــشىدۇ    ــقا كىرى ــسىنى قوچۇش ــڭ مېڭى ــلهن خهلقىمىزنى ــان  . بى ــۇالر ئاللىقاچ ئ

ــكهن    ــۇلۇپ كهت ــۆزلىرىگه قوش ــازىالپ   “ئ ــدۇقلىرىنى ت ــداڭچىالرنىڭ قال گومىن
 دېگهن كۈلكۈلىك باھانىنى توقـۇپ چىقىرىـشىپ،      ”بېرىپال چىقىپ كېتىمىز  

قىمىــــز ئارىــــسىدىكى مىلــــلهت ســــۈیهرلهرنى، بــــایلىرىمىزنى، دىنىــــي  خهل
زاتلىرىمىزنى، بىلىملىك كىشىلىرىمىزنى، كوممۇنىزم ئىدىیىسىنى ئاشكارە    

ــشتى-قوبـــۇل قىلمایـــدىغانالرنى ئـــاال قویمـــاي قىرىـــپ  . ســـوالپ یوقۇتىۋېتىـ
قىــسقىغىنه بىــر قــانچه یىــل ئىچىــدىال خهلقىمىــز ئارىــسىدىكى ئۆزلىرىنىــڭ  

نى، دىنىي ئېتىقاتىنى، ئىقتىسادىي  ۋە سىیاسى ھوقۇقىنى، كىملىكىمىللىي 
ئهسـكىرى كـۈچىنى ھىمـایه قىلىـدىغان یـاكى ئۇنىـڭ قىممىتىنـى خهلقىـگه         
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-ئوقتۇرالىغىدەكال كىشىلىرىمىزنى ۋە ئۇالرنىڭ ھىمایىچىلىرىنى زومىگهر باي
ــۈنله ... پومىشــشىك، ئهكــسىلئىنقىالپچى،  ــدەك قالپــاقالر بىــلهن پۈت ي دېگهن

نـى تونىتىـدىغان ئاۋانگـارت      كىملىكىتازىالپ چىقىپ، خهلقىمىزنى مىللىـي      
یېتهكچىسىز قالغان خهلق . كىشىلىرىدىن بىر ئهۋالت مهھرۇم قالدۇرىۋېتىشتى

 مىللىي مۇناپىقالر بىـلهن ۋەتهن      قاتارلىقبورھان شهھىدى، سهیپىدىن ئهزىزى     
ۇل قىلىـپ تۇتـۇپ   ساتقۇچالرنىڭ قـولى ئـارقىلىق خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا قـ      

 !بېرىلدى
ــي     ــان مىللىــ ــۇرىیىتىمىزدىن قالغــ ــى جۇمھــ ــۇنداقتىمۇ ئىككىنچــ شــ

بـۇ كـۈچ، ئـۇالر ئۈچـۈن یهنه بىـر           . گهلمهي تۇرغانىـدى  ېقوشۇنىمىزغا تېخىچىال ت  
ــساپلىناتتى  ــى ھېـ ــدىت مهنبهسـ ــدىن   . تهھـ ــۆتمهیال یېڭىـ ــۇزۇن ئـ ــدىن ئـ ئارىـ
ەم بېــرىش یــاكى تهربىــیه بېرىــشكه یــارد-تهشــكىللهپ بېــرىش، ھهربىــي تهلىــم

ئىقتىسادى تهمىناتىنى ھۆددىگه ئـېلىش دېگهنـدەك ھهرخىـل ئالـدامچىلىقالر       
بىلهن مىللىي ئارمىیىمىزنى ئهسلى تۇرىۋاتقان بازىلىرىدىن یۆتكهپ چىقىپ،       
گومىنداڭ قالدۇقلىرىغا، باندىتالرغا زەربه بېرىش دېگهن ئۇیدۇرمىچىلىق بىلهن 

ۋە یهرلىـك قېرىنداشـالر زىـدىیىتى     مىللىي قوشـۇنىمىزنى ئىچكـى زىـددىیهت        
 باھانىسىدا جهڭگىۋار، ”یهرلىك كادىر مهنبهسى“ئاندىن . ئىچىگه پاتۇرۇۋېتىشتى

جهڭچىلىرىمىزنى مىللىي ئارمىیىمىزدىن ئایرىپ -باتۇر ۋە یېتهكچى ئوفىتسېر
یهنه بىر قىـسىملىرىنى ئهسـكهرلىكتىن     . قىشالقالرغا چېچىۋەتتى -یىراق یېزا 

 تىن پایـدىلىنىپ نـازارەت ئاسـتىغا ئېلىـشنى          ”ه یېقىتىش دۆڭگ“قىسقارتىپ  
یېتهكچىسىز قالغان مىللىي قىسىمالرنى چېگرا قوغـداش      . ئىشقا ئاشۇرۇشتى 

دەشــتىلهردە ئایالنــدۇرۇپ، ئىرادىــسىنى، غایىــسىنى، مىللىــي -باھانىـسىدا تــاغ 
ىنى سۇندۇرۇش،  قغۇرۇرىنى، دىنىي ئېتىقاتلىرىنى سۇسالشتۇرۇش، جهڭگىۋارلى    

پ پارچىلىۋېتىش، مىللىي ئایرىمىچىلىقالرنى یوقۇتۇش باھانىسىدا خىتاي بۆلۈ
 بىردىن چېچىۋېتىش، ھهتتا -پولىكلىرىگه بىردىن-تاجاۋۇزچى باندىت دىۋىزىیه

زۆرۈرىیىتى قالمىدى دەپ بىراقال تـارقىتىۋېتىش چـارىلىرىنى ئىـشقا سـېلىپ،      
 . خهلقىمىزنى قۇرالسىزالندۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرىۋالدى

نىڭ ئهكسىچه، مىللىي قوشۇنىمىزنى یـۆتكهپ چىقىرىۋالغـان بـۇرۇنقى          بۇ
ئازاد رایونلىرىمىز، ھهربىـي بـازىلىرىمىز، مـۇھىم ھهربىـي سـىتىراتىگىیىلىك            
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یېڭـى ئۇرۇشـتا مىللىـي ئـارمىیىمىز غـالىبىیهت قازىنىـپ،            -یهرلىرىمىز، كونـا  
ــۇرۇش     ــا ئـ ــان كونـ ــوب بولغـ ــر مهغلـ ــاۋۇزچىالر ئارمىیىـــسى ئېغىـ ــاي تاجـ خىتـ
مهیدانلىرىمىز، مۇھىم قاتناش تۈگۈنلىرىمىز، مىللىي ئاھـاله زىـچ جایالشـقان       

ىغـا  ئهتراپشهھهر یېزىلىرىمىزنىڭ ئهتراپلىرى، مـۇھىم بـایلىق مهنبهلىرىمىـز       
ئىنتــایىن یوشــۇرۇن شــهكىللهردە خىتــاي تاجــاۋۇزچى قۇراللىــق قوشــۇنلىرىنى  

ه زىـچ جایالشـقان     دەسلىۋىدە مىللىـي ئاھـال    . یۆتكهپ كېلىپ جایالشتۇرىۋالدى  
یهرلىرىمىزگه بىۋاسته قۇراللىق كىرىپ جایلىشالمایدىغانلىقىغا ۋە تاجاۋۇزچى   
ئارمىیىــسىگه خىتایــدىن یــاكى یهرلىكلهردىــن كۈنــدىلىك بویــۇمالرنى قولغــا   

تهبىئى یایالقلىرىمىزغا ۋە   -كهلتۈرەلمهیدىغانلىقىغا كۆزى یېتىپ، مۇنبهت یهر    
گهللهشــكه قویۇلغــان خىتــاي تاجــاۋۇزچى  تهبىئــى بــایلىق مهنبهلىرىمىزنــى ئى

پولكلىرىنى قۇشۇمچه دېھقانچىلىق یـاكى     -قۇراللىق قوشۇنلىرىنىڭ دىۋىزىیه  
باشقا ئىگىلىكلهر بىلهن شوغۇلالندۇرۇپ، تهدرىجى ھهربىلهشكهن ساپ خىتـاي          
. سانائهت ۋە زامانىۋى یېزائىگىلىـك رایـونلىرىنى قۇرۇشـقا یوشـۇرۇن كىرىـشتى            

پچىقىرىش رایونالر ۋەتىنىمىزنىڭ مىللىي ئىقتىـسادىنى  بۇنداق ھهربى ئىشله 
ــدىن     ــدەك تهرەققىــي قىلىۋالغىنى ــابوت قىلىــش دەرىجىــسىگه یهتكى ــۇق ن تول
كېیىن، مۇتلهق یوشۇرۇن ھهربى بازا قىلىنغان ساپ خىتـاي ئىـشلهپچىقىرىش       

ئىككىنچى شاڭخهي، ئۈچـۈنچى تىـیهنجىن،      “كورپۇس، دىۋىزىیه ۋە پولكلىرىنى     
دەبىلىــك نــامالر بىــلهن ســۇنئى خىتایالشــتۇرۇلغان ۋە     -ەك دەب دېگهنــد”...

ــلىدى    ــقا باش ــدا ئاشىكارىالش ــهھهرلهر قاتارى ــالردا  . ھهربىلهشــكهن ش ــى یىل ئهین
 ”شـىخهنزە “ دەپ داۋراڭ قىلىـشقا باشـلىغان بۈگـۈنكى          ”ئىككىنچى شاڭخهي “

یېـرىم ھهربىـي شـهھىرىنى زىیـارەت قىلىـپ كهلـگهن قـاالق ۋە مۇتهئهســسىپ        
 دىــن ئــاغزى ئېچىلىــپال   ”خىتاینىــڭ قــۇدرىتى “ىمىز ئاتــالمىش كىــشىلىر

 مىللىي ئارمىیىمىزنىـڭ ئهڭ   ”شهھهر“ئهسلىدە بۇ ئاتالمىش    . كېلىشكهنىدى
ئـــاخىرقى زەپهر مارشـــىنى یـــاڭرىتىش ئۈچـــۈن مانـــاس دەریاســـىنىڭ غهربىـــي  
ــڭ مىللىــي ئهســكهرلىرىمىز      ــون مى ــا چۈشــكۈن قىلىــپ نهچــچه ئ قىرغىقىغ

ــهرەپلىك   ــان ش ــدى  یىغىلغ ــارىخىي ماكــان ئى ــۈن ئهنه شــۇنداق   !!! ت ــا بۈگ مان
ــالمىش   ــانلىرىمىزدا ئاتــ ــهرەپلىك ماكــ ــىخهنزە“شــ ــۇق  ”شــ ــدىغان تولــ  دەیــ

سۇنئى “خىتایالشتۇرۇلغان مىلیون كىشىلىك ئهڭ زامانىۋى ۋە یېرىم ھهربىي       
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 ! نىڭ ئهۋرىشكىسىنى كۆرمهكتىمىز”خىتاي دۆلىتى
ھهرەمبـاغ، جىـڭ    -كـۆرە -یهبۇنىڭغا ئوخشىغان مىسالالردىن غۇلجـا دىـۋىزى      

چىغـانلىق  “، ئۈرۈمچى   ”ئۇجاچۈي“، ئۈرۈمچى   ”كۇیتۇڭ“دىۋىزىیه ئورنى، شىخو    
 قـۇر -ئىـش ، كورال ئۇششاقتال، ئاقسۇ ”داخىیهن“، تۇرپان ”خىمىیه ئوغۇت زاۋۇتى 

ئهڭ ئهقهللىـسى،   . قاتـارلىقالرنى كۆرسىتىـشىمىز مـۇمكىن     ... دىۋىزىیىلىرى،  
ز قهشقهرنىڭ ئىگىلىگىنى یۈكسهلتىش ئۈچۈن قهشقهردىكى دېۋىزىیىمۇ ھهرگى

ئـــۆكتهبىر خهلـــق “نىنچى یىلالرنىـــڭ بېـــشىدىكى ىئهمهس، بهلكــى سهكـــس 
!  دىن ئهنسىرىشىپ كهلتۈرۈلگهن تاجاۋۇزچىالر ئورگىنىـدۇر     ”نامایىشى ۋەقهسى 

بۇالرغــا ئوخــشایدىغان یهرلىرىمىزنىــڭ ھهممىــسىال خىتایالرنىــڭ تارىختــا ئهڭ  
كى ئهڭ ئهنــسىرىگهن مىللىــي ئـــازادلىق جهڭ   ئېغىــر مهغلــۇپ بولغــان یـــا   

ــرى،     ــایلىق مهنبهلىـ ــۇھىم بـ ــۈنلىرى، مـ ــاش تۈگـ ــۇھىم قاتنـ ــدانلىرى، مـ مهیـ
ــچ یهرلهر      ــاله زىـ ــك ئاھـ ــاكى یهرلىـ ــۇرتلىرىمىز یـ ــۈك یـ ــۋارلىغى كۈچلـ جهڭگىـ

ئهڭ مـۇھىمى، بـۇ     ! ئىكهنلىكىنى ھهرگىزمۇ ئۇنتـۇپ قالماسـلىغىمىز كېـرەك       
ــاك    ــى ی ــرىم ھهرب ــتۇرۇلغان یې ــانائهت    خىتایالش ــى س ــق ھهرب ــۇق قۇراللى ى تول

بازىلىرىنىڭ ئهینى ۋاقىتتىكى خهلقىمىزنى باستۇرۇش ئۈچۈنال مۆكتـۈرۈلگهن         
ھهربى بازىالر ئىكهنلىكىنى ھهربىر ئهۋالدىمىزنىڭ مىڭىسىگه قویىۋېتىشىمىز 

ئهمهلىیهتته بىزنىڭ ئهۋالدلىرىمىـز بۇنـداق یهرلهر ئۈچـۈن خىتـاي       . شهرت ئىدى 
ەخمهت ئېیتىـدىغان، خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ قـۇدرىتىگه         تاجاۋۇزچىلىرىغا ر 

یېقىنقـى یىلالردىـن بۇیـان      . ھهیران قالىدىغان مىسال شهكلىدە تهربىیهلهندى    
ــاۋۇزچىلىرى خهلقىمىــــزدىن ئهنــــسىرەپ كېتىــــدىغان یېــــرى   خىتــــاي تاجــ

 قـۇر -ئىشخىتاي “قالمىغانلىغىنى مۆلچهرلهشكىنىدىن كېیىن، بۇخىل ساپ   
كهینىدىن ئاشىكارلىشىپ، یهرلىك شـهھهرلهرنى  -نى كهینى  لىرى ”یېڭى شهھهر 

ئاشكارە خىتایالشتۇرۇش بازىلىرىغا ئایالندۇرۇپ، قىسقىغىنه ۋاقىـت ئىچىـدىال          
ئۈرۈمچى، سانجى، ئالتاي، چۆچهك، بۆرىتاال، غۇلجا، گۇچۇڭ، پۇكاڭ، قۇمۇل، كورال، 

ــكام،   ــسۇ، پوس ــارلىق... ئاق ــاي ن  قات ــتۈن خىت ــهھهرلىرىمىزنىمۇ ئۈس ــى  ش وپۇس
یېزىلىرىمىزنىمۇ -ھهتتا شىمالدىكى نۇرغۇن ناھىیه. ھالىتىگه كهلتۈرۈۋېلىشتى

ــت ــۈرۈپ    -كهن ــالىتىگه كهلت ــاي نوپۇســى ھ ــویىچه ئۈســتۈن خىت ــلهر ب  مهھهللى
شۇنى ئۇنۇتماسلىغىمىزكېرەككى، بۇ جایالرنىـڭ ھهممىـسىال كونـا         . بولۇشتى
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ئېغىـر زەربه یـېگهن   مىللىي ئـازاد رایـونلىرىمىز یـاكى خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى          
ئۇ یهرلهر قانداقتۇر بىكار قالغان بوش یهر یاكى خىتاي ! ئۇرۇش مهیدانلىرىمىزدۇر

تاجاۋۇزچى ئهسـكهرلىرىنىڭ ئاھـاله زىـچ یهرلهردىـن قېچىـپ ئورۇنالشـقان یهرلهر        
ئۇ یهرلهر پهقهتال یهرلىك مىللهتلهرگه قۇراللىق مۇداخىله یۈرگۈزۈشنىال . ئهمهس

ن ئىگهللهنگهن ھهربى الگىرالرنىـڭ ئۆزگهرتىلىـشىدىن     مهقسهت قىلىپ كېیى  
ــاالس  ــهكىللهنگهن، خ ــۇ   ! ش ــاۋۇزچىلىرى ب ــاي تاج ــسىمۇ، خىت ــراپدېمى الردا ئهت

چۈشــشهك مىللىــي نــارازىلىق ھهرىكهتلىرىنــى قــانلىق  -كــۆرۈلگهن ئۇشــشاق
 باندىتلىرىــدىن یــاكى ئۇالرنىــڭ قــۇر-ئىــشباستۇرۇشــالردا ئهنه شــۇ تېررورچــى 

مانــا ئهنــدىلىكته، ئهنه شــۇ ! رىــدىن پایــدىلىنىپ كهلمهكــتهئهۋالتلى-شــاگىرت
باندىتالر ئارمىیىسى ۋەتىنىمىزنىڭ ئاساسلىق خىتاي ئاھالىسى بولۇش بىلهن 

ــهھهر    ــارلىق شـ ــان بـ ــلهن خىتایـــسىز قالغـ -بىـــرگه، ئۇالرنىـــڭ ۋاستىـــسى بىـ
ــۈش ئۈچــۈن     ــا كهلتۈرۈل ــۇتلهق ئۈســتۈن خىتایالشــقان ھالغ یېزىلىرىمىزمــۇ م

 . نماقتاسهپهرۋەر قىلى
بۇ یهردە یهنه شۇنىمۇ ئاالھىدە تهكىتلهش كېرەككى، بىزنىڭ نۇرغۇنلىغـان       
ــتىدىن    ــاۋۇزچىلىرى ئۈسـ ــاي تاجـ ــاجىرلىرىمىز خىتـ ــدىكى مۇھـ غهرب ئهللىرىـ

ــىغا     -یىغــالپ ــۇرا ئاسىیاس ــوۋېت ئوتت ــابىق س ــدە س ــشاپ دەرد تۆككهنلىرى قاخ
ــڭ     ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــ ــى خىتــ ــشىتىپ، ۋەتىنىمىزدىكــ ــي “ئوخــ مىللىــ

.  ھهققىــدە بهكــال كــۆپ داۋراڭ قىلىــشىدىكهن”ئاسسىمىالتــسىیه سىیاســىتى
شۇنى ئۇنۇتمایلىكى، خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىـز خهلقىـگه تهخمىـنهن           
ئاتمىشىنچى یىللىرىدىن باشالپال ئاسسىمىالتسىیه قىلىش سىیاسىتىدىن ۋاز 

لهر بىـلهن  كېچىپ، ۋەتىنىمىز خهلقىنى بىۋاسته، ۋاستىلىق یاكى تهبىئى چارى   
مىللهت سۈپىتىدە یهر یۈزىدىن تهدرىجى یوقۇتۇش، ئاخىرىدا قالغانلىرىنى یاۋایى 

 قالدۇرۇش ئۈچۈن پىالن تـۈزۈپ ئىزچىـل ئىجـرا    نامراتمىللهتلهر قاتارىدا نادان،   
تولــۇق مۇســتهملىكه ھالىغــا كهلتــۈرۈلگهن خهلقىمىزنــى . قىلىــپ كهلمهكــته

ــى مانــــا     ــا ســــىڭدۇرۇش ھهرىــــكهت پىالنــ .  ئهنــــدىال باشــــالنماقتا خىتایغــ
 دېگهننى كۆتۈرۈپ چىققانالر بۇ سۆزنىڭ ئهقهللىي لـوغهت         ”ئاسسىمىالتسىیه“

مهنىسىنىمۇ بىلمهیدىغان ۋە ئانا ۋەتىنىنىڭ پاجىئهلىرىدىن خهۋىرى بولمىغان 
 یاكى ئۇنى مازاق قىلىدىغان مۇھاجىرالر بولسا كېرەك؟
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لهر، ئۇالرنىڭ قولىدىكى قۇر-شئىبۇ جهریاندا ئهنه شۇ یوشۇرۇن ھهربى بازىالر، 
مــۇالزىمهت یهرلىــرى، مهمــۇرىي ئــورۇنالر، چېگــرا بــویلىرى  -كــانالر، ســودا-زاۋۇت

خهلقىمىزدىن مۇتلهق یوشۇرۇن تۇتۇلغان ۋە مىللىي قۇراللىق قوشۇنىمىز بـار     
یىلـالردا ئىنتـایىن مهخپــى شـهكىلدە ئۈسـتۈن خىتــاي تاجـاۋۇزچى كــۆچمهنلهر      

ھهتتا مهخپى . ازىلىرى قىلىپ پایدىلىنىلغان ئىدىنوپۇسى یارىتىش یوشۇرۇن ب
ــارىتىش ۋەزىپىــسىنى       ــى ی ــۆچمهنلهر نوپۇس ــاۋۇزچى ك ــاي تاج ــۇ خىت تۈرمىلهرم

 قۇرۇق گهپ ”سۇلھىچى ئهۋلىیا“مانا بۈگۈن ھهرقانداق . ئۈستىگه ئېلىشقانىدى
ــاۋۇزچىالر نوپۇســـىنىڭ كـــۆپىیىش دولقـــۇنىنى قهتئىـــي    بىـــلهن خىتـــاي تاجـ

ئۇالرنى توسىیالىشى ئۇیاقتا تۇرسۇن، . شهكىللىنىپ بولدىتوسىیالماس ھالهت 
خهلقىمىزنىــڭ شــهھهر نوپۇســى كىرەكــسىزلهر دېــگهن نــامالر بىــلهن ئاشــكارە   

 ! ئىشتىن قوغلىنىپ، چهت یهرلهرگه سۈرگۈن قىلىنماقتا
قىسقىــسى، بۈگــۈن خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى یېــرىم ئهســىر ئــاۋالقى جــاڭ   

ىزنى تولۇق خىتایالشتۇرۇش الیىھېـسىنى     جىژجوڭ پىالنالپ چىققان ۋەتىنىم   
ــ ــا  يھهقىقى ــداش باســقۇچىدا تۇرماقت ــۈردە ئاشــۇرۇپ ئورۇن ــالهتكه  !  ت ــۇ ھ ــۇالر ب ئ

سـىلهرنىڭ  ... دۈشمهن قالدۇقلىرىنى تازىلىشىپ بېرىپ چىقىپ كېتىمىز،        “
بایلىغىڭالرنى ئېچىشقا یـاردەم بېرىمىـز،      ... گۈللىنىشىڭالرغا یاردەم بېرىمىز،    

بىز، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ .  ئالدامچىلىقالر بىلهن ئېرىشتى دېگهندەك”...
ــدامچىلىقلىرىغا ئویالنماســتىنال ئىــشهنگهنىدۇق  بهلكىــم ! بــۇ خىلــدىكى ئال

ــاقتىمىز  ــشىنىپ ئولتۇرمـ ــازىرمۇ ئىـ ــاۋۇزچىلىرى  ! ھـ ــاي تاجـ ــالبۇكى، خىتـ ھـ
 تارىختىن بۇیان خىتایالر گۈللهندۈرۈپ كېلىۋاتقان تىپىك خىتاي“ۋەتىنىمىزنى 

بۈگــــۈن خىتــــاي !  دەپ ئاللىقاچــــان دۇنیاغــــا جاكــــارالپ بولــــدى”یۇرتىــــدۇر
تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزگه ئوتتۇز مىلیون، ئهللىك مىلیون، ھهتتا یۈز مىلیون 
خىتاي تاجاۋۇزچى تىلهمچىلىرىنـى كۆچـۈرۈپ كـېلىش ئۈسـتىدە جىـددى بـاش         

 !قاتۇرۇشماقتا
ىلىرىنىــڭ نوپۇســى  ئهگهر ۋەتىنىمىــز تۇپراقلىرىــدىكى خىتــاي تاجاۋۇزچ  

ئىككــى ھهســسه ئـارتىپال كېتىــدىكهن، خىتــایالر  -خهلقىمىـز نوپۇســىدىن بىـر  
 ناملىرىدا مۇسـتهقىل  ”...پاالنى جۇمھۇرىیهت، پوكۇنى دۆلهت،   “ۋەتىنىمىزنىڭ  

چۈنكى ۋەتىنىمىزدە مۇتلهق . ى مۇمكىن قبولىشىنىمۇ ھهرگىز رەت قىلماسلى   
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ــارلىق ســانائهت،  ئۈســتۈن خىتــاي نوپۇســىغا ئېرىــشىۋالغان، ۋەت  ىنىمىزنىــڭ ب
مهمۇرىي ھوقۇق، قۇراللىق كۈچلىرى، تېخنىكا كۈچلىرى ۋە شهھهرلىرىمىزنى         
چاڭگىلىغا كىرگۈزىۋالغـان بـۇ خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى مۇسـتهقىل بولغانـدىن         

 شهكلىدە مهڭگـۈ ئۈسـتۈنلۈگىنى سـاقالپ،        ”سۇنئى خىتاي دۆلىتى  “كېیىنمۇ  
ــش “بىزنىــڭ یوقۇتۇلۇشــىمىزنى   ــدىغان  ”الرئىچكــى ئى ــالىتىگه كهلتۈرىۋالى  ھ

ئهینى ۋاقتىـدا ئهللىـك     . رەسمىي خىتاي دۆلىتى ھالىغا كېلىۋېلىشى مۇقهررەر     
مىڭ كىشىلىك خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا تهڭ كـېلهلمهي ۋاسـتىلىق تهسـلىم        
بولغــــان خهلىقىمىــــز، ئهللىــــك مىلیونــــدىن ئېــــشىپ كهتــــكهن خىتــــاي  

رۇشـهنكى، دۇنیانىـڭ ھهرقانـداق بىـر     . تاجاۋۇزچىلىرىغا زادىال تهڭ كېلهلمهیـدۇ    
بۇلۇڭىدا بۇ خهلققه ھېـسىداشلىق قىلىـپ ئهللىـك مىلیـون كىـشىلىك بىـر         

چـۈنكى، بـۇ   . تاجاۋۇزچىنى قوغلىـشىپ بېرەلهیـدىغان بىرمـۇ كـۈچ تېپىلمایـدۇ        
ئىككى مىلیـارد نوپۇسـقا ئىـگه     - نىڭ ئارقىسىدا بىر   ”كىچىك خىتاي دۆلىتى  “

ئۇ چاغدا ھهممىدىن   . ارقا تىرەك بولۇپ بېرىدۇ   چوڭ بىر خىتاي دۆلىتى ئۇالرغا ئ     
ــا    ــاكى ئامېرىكــ ــىگانالر یــ ــهرگهردان ســ ــز ســ ــدىغان خهلقىمىــ ــۇرۇق قالىــ قــ
ــمه مهســـخىرە       ــپ، ھهمـ ــۈپ قېلىـ ــا چۈشـ ــارە ئورۇنغـ ــدەك بىچـ ھىندىئانلىرىـ

یلىنىـپ  اۈپرەنـدىلىرىگه ئ  چقىلىشىدىغان ۋە پهس كۆرۈشىدىغان ئىنسانىیهت      
رىغانــــدا، ھېلىتىــــنال ســــىگانالر بىــــلهن بهزى ماتېرىیــــالالردىن قا! قالىــــدۇ

ــشىدىغان غهلىتــى    ھىنــدىئانالرنىڭ كــېلىش مهنبهســىنى ئۇیغــۇرالر دەپ قارى
ــات مــۇالھىزىلىرى “  خېلــى داڭلىــق دەپ قارالغــان ئېتنــوگرافچىالر    ”تهتقىق

تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا قویۇلۇشقا باشلىماقتا ۋە ئىچىمىزدىكى بىر قىسىم ساددا         
مهغرۇرلىنىـپ، ئهسـلىدە ئـامېرىكىنى بىـز كهشـىپ       ئاقىللىرىمىز بۇنىڭـدىن    

 .قىلغان ئىكهنمىز دەپ ماختانماقتا
ــۇس     ــۇنئىي نوپـ ــان سـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ یۈرگۈزىۋاتقـ ــۇ، خىتـ ــا بـ مانـ
ئۈسـتۈنلۈگى یـارىتىش ئـارقىلىق ئىـشغال قىلىـش سىیاسـىتىنىڭ ئــاخىرقى       

 !مهخسىدى
ىـڭ شـهرقىي    رۇسسىیهنىڭ ئوتتۇرا ئاسـىیانى بېسىۋېلىـشى، ئېنگىلىزالرن      

ىدىن قجهنوبىي ئاسىیانى بېسىۋېلىشى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ باسقۇنچىلى
یاۋرۇپالىقالرنىڭ مۇستهملىكه سىیاسـىتى ئېقتىـسادىي    . تۈپتىن پهرق قىلىدۇ  
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ــازار       ــازا ۋە ب ــي ب ــایلىق، ھهربى ــۇپ، ب ــان بول ــتىگه قۇرۇلغ ــك ئۈس كېڭهیمىچىلى
بولـسا، بۈگـۈنكى خىتـاي    ئامىللىرى ئورنىدا پایدىلىنىشنى مهخـسهت قىلغـان     

تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزنى یۇرتىغا پېتىشماي كېتىۋاتقان خىتایلىرى ئۈچۈن 
ــا   ــسىپ یاتماقت ــاتلىق ماكــانى دەپ بې ــسى  ! ھای ــانىیه ئىمپېرىیى ــۇڭا، بېرىت ش

ــدا، رۇســسىیه ئىمپېرىیىــسى    ئاســىیادىكى مۇســتهملىكىلىرىدىن ئایرىلغىنى
خـۇددى ئۈسـتىدىن ئېغىـر بىـر یـۈكنى      ئوتتۇرا ئاسىیادىن ئایرىلىپ قالغىنىدا  

ــشقانىدى    ــېس قىلى ــك ھ ــلىغاندەك یهڭگىللى ــپ تاش ــا  . ئېلى ــۈنكى دۇنی بۈگ
ئىقتىسادىي پائالىیهتلىرىمۇ بۇرۇنقىسىدىن پهرق قىلغان ھالدا بېقىندىالر خام 
ئهشیانى ئۆزلىرى ئالدىغا ئهكىلىپ بېرىش، ماللىرىنى تالىشىپ سېتىۋېلىش         

ن بولغاچقـــا، بۇرۇنقىــدەك ئۇنـــداق كهســـكىن  شــهكلىگه قـــاراپ ئۆزگىرىۋاتقــا  
ئهمما خىتاي .  باشقۇرۇش شهكلىگه ھاجىتى قالمىغانىدى لىكمۇستهملىكىچى

تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزدىن ئایرىلىپ قېلىشنى مىللىي تهغدىرىنىڭ زاۋالى 
ــزدىن   . دەپ چۈشــهنمهكته ــاي تاجــاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمى ــكهن، خىت شــۇنداق ئى

ىیمىزنىڭ، قایسى بىر نامایىشىمىزنىڭ، قایسى بىـر       ھهرگىزمۇ قایسى بىر داھ   
ــۇپ     ــۇس ســانىمىزدىن قورق ــاكى بولمىــسا نوپ ــۇرۇق ســۆزلىرىدىن ی ئهلنىــڭ ق

بۇنداق بىـر تاجـاۋۇزچىنى نوپـۇس سـانىمىزنى      ! ئۆزلىگىدىن چىقىپ كهتمهیدۇ  
داۋراڭ قىلىپال ئهمهس، ھهتتا ۋەتىنىمىزدىن یىگىرمه مىڭ كېلومېتىر یىراقتا 

ئىككــى ئېغىــز گهپ قــاچۇرۇپ قویۇشــلىرىدىن -ا ق ش نىــڭ بىــرتۇرىۋاتقــان ئــ
قورقــۇپ چېكىنىــشكه مهجبــورلىغى بولىــدۇ دەپ ئىــشىنىپ، خهلقىمىزنىمــۇ   

مهدەنــى  “بۇنــداق بهڭگىنىــڭ خىیاللىرىغــا ئىــشهندۈرۈشكه مهجبورالۋاتقــان     
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى پهقهتال   .  لىرىمىزغا ئهپسۇسالنماي تۇرالمایمىز   ”زىیالىي

 زەربه بهرگىلــــى بولىــــدىغان ئهڭ مۇۋاپىــــق ئهمىلىــــي قۇراللىــــق  بىۋاســــته
ــدۇ   ــزدىن چېكىنى ــۇپ ۋەتىنىمى ــسىدىن قورق ــۇ یهردە . كۈرەشــلهرنىڭ ۋەھىمى ب

ئــــاجىز بولىــــشى، ئــــۇرۇش -قۇرالىمىزنىــــڭ دۈشــــمهننىڭكىدىن كۈچلــــۈك
. تۈۋەن بولىشى مۇھىم ئهمهس-تاكتىكلىرىمىزنىڭ دۈشمهننىڭكىدىن یوقۇرى

ىنىمىــز ئىچىــدە خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى ئهڭ  ۋەت_ مــۇھىم بــولغىنى 
مۇۋاپىق تاكتىكا شهكلىنى ئالغـان ئىزچىـل زەربه بېـرىش ھهرىكىتىنـى پهیـدا              

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بۇ ھهقىقهتنى بىزدىن بالدۇر بىلىۋالغانلىغى . قىلىشتۇر
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شۇ .  ئۈچۈن، ۋەتىنىمىز خهلقىگه بىرمۇ مىللىي پولك ساقلىشىغا یول قویمىدى
نــــى تونۇتىــــدىغان، قایتــــا كىملىكىۋەپتىن خهلقىمىزنىــــڭ مىللىــــي ســــه

كۈچلىنىـــشكه ســـهۋەپ بولـــۇپ قالىـــدىغان قىلچىلىـــك ئىمكـــانىیهتلهرنىمۇ 
بۇنداق بىر دۈشمهنگه نوپۇس سانىمىزنى باھانه . قالدۇرماي یوقىتىپ كهلمهكته

ــا      ــۇ ئهقىلغـ ــویالش، قىلچىمـ ــشنى ئـ ــۇپ كېتىـ ــىتىپ قۇتۇلـ ــپ كۆرسـ قىلىـ
 ! دۆتلۈكتۇرسىغمایدىغان بىر

ئهپــسۇسكى، بىزنىــڭ نۇرغــۇن ئۇقۇمۇشــلۇق ئهربــاپلىرىمىز ئارىــسىدىكى   
بىرقىـسىم كىـشىلهر خهلقىمىزنـى نوپـۇس ئویۇنىغـا ئوخـشاش ئهھمىیهتـسىز        

ىغـا جهلىـپ قىلىۋېلىـپ، خهلقىمىزنىـڭ ئهڭ ئۆنۈملـۈك ۋە ئهڭ          ئهتراپئىشالر  
نلىغىنـى ۋە بـۇ   بىخهتهر یوشۇرۇن زەربه بېرىش ھهرىكهتلىرىگه ئاتلىنىش قىزغى     

ــۇرۇن باســتۇرۇش،       ــدىن ب ــلىرىنى خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرى ــى تهشهببۇس ھهقتىك
مهدەنىي غهرب “بۇ جهھهتته  . چهكلهش، ئۇجۇقتۇرۇشالر بىلهن مهشغۇل بولماقتا    

ــرى ــشىۋالغان   ”ئهللىـ ــپ جایلىـ ــرى بېرىـ ــدىن بېـ ــڭ “ گه یېقىنـ زامانىمىزنىـ
. رولالرنـى ئوینىماقتـا    تاجىنى كېیگهنلهر ئاالھىدە تۈرتكىلىـك       ”بىلهرمهنلىرى

بىزنىڭ دۈشمهنلىرىمىز بولغان خىتاي تاجـاۋۇزچىلىرى بـۇ ئهربابلىرىمىزنىـڭ        
ــدىغان    ــدىیهتلهرنى كۈچهیتىـ ــدىیىۋى زىـ ــسىدا ئىـ ــز ئارىـ ــسىچه، خهلقىمىـ ئهكـ
ۋاستىلىق یاكى بىۋاسته ئىچكى قاالیماقانچىلىقالرغـا زور كـۈچ بىـلهن مهبـلهغ        

ىرىمىز ۋاستىـسىدا خهلقىمىزنـى   سېلىشىپ، یوقۇرقىدەك پىكىردىكى كىشىل 
ئۇنىـڭ بهدىلىـگه ۋەتىنىمىـزگه قـوش رېلىـسلىق          . تېزگىنلهشكه تىرىـشماقتا  

تۆمۈریول تارتىپ كېلىـشتى، نېفىـت تهبىئـى گـاز تۇربـا یـوللىرى یاتقۇزۇشـنى                
بىــخهتهر ئىــشقا ئاشــۇرماقتا، ۋەتىنىمىزدىكــى تاجــاۋۇزچى خىتــاي نوپۇســىنىڭ   

ــارىختىكى ئهڭ   ــشىنى تـ ــۇنئى كۆپىیىـ ــسىلهپ  سـ ــهۋىیىدىن ھهسـ ــۇرى سـ یوقـ
 !ئاشۇرىۋېتىشماقتا

 بىـر قورقۇتـۇش     یېڭـى -یېـپ ئهندى بىر قىسىم نوپـۇس ئویـۇنچىلىرىمىز          
ۋەتىنىمىزدىكى خىتاي كۆچمهنلىرىنىڭ “: سۆزىنى تهرغىپ قىلىشقا باشلىدى

ھهتتـا ئهللىـك مىلیونغـا    ! سانى ئاللىقاچان ئوتتۇز مىلیوندىن ئېشىپ كهتتى     
 ”!مۇ بولىدۇیېقىنالشتى دېیىشكى

بــۇالر ئهنــدى نــېمه دېمهكچــى؟ ۋەتىنىمىزنــى بېــسىپ یاتقــان خىتــاي        
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قاچـــــان قـــــوغالپ چىقـــــارغىلى بولىـــــدىغان ســـــان  تاجـــــاۋۇزچىلىرى ئاللى
چهكلىمىــسىدىن ئېــشىپ كهتتــى، ئهنــدى ئــۇالر بىــلهن تېــنچ بىــرگه ئۆتــۈش   
یــولىمىزال قالــدى دېمهكچىمــۇ؟ بۇنــداق ئهمىلىــي قــانۇنىیهتلهرگه ئۇیغــۇن       

دىغان بهڭگىنىڭ مهنتىقىسى بویىچه قىلىنغان ھېساپ ئهلۋەتته ئارتۇق كهلمهی
بۇمۇ بىرخىل یوشۇرۇن یاكى ۋاستىلىق مىللىي مۇنـاپىقلىق بولـۇپ      ! چىقىدۇ

بىز بۇنداق زىیانلىق مۇبالىغه یاراتقۇچىالرنىڭ خهلقىمىز      . ئوتتۇرىغا چىقماقتا 
! سـلىغىمىز الزىـم  ئارىسىدا تارقىتىۋاتقان ۋەھىمىلىـرىگه قىلـچه قـۇالق سالما        

ــا     ــتهقىللىغىنى قولغـ ــي مۇسـ ــڭ مىللىـ ــۇكى، ۋەتىنىمىزنىـ ــیهت شـ ئهمىلىـ
ۋەتىنىمىزدىكـى خىتـاي    _ بىـر ئالـدىنقى شـهرتى       -كهلتۈرۈشىمىزنىڭ بىردىن 

بــۇ نۇقتىــدىن ! تاجــاۋۇزچىالر ســانىنى ئهللىــك مىڭنىــڭ ئاســتىغا چۈشــۈرۈش 
ىـر مىلیونغـا   یىلىغـا ب _ ئالغاندا، ۋەتىنىمىزدىكى ئهڭ چوڭ دۈشمهن خهۋىپـى       

ــلهن ئارتىــپ كېتىۋاتقــان      ــېقىن ســۈرئهت بى ــۇنئى ۋە تهبىئــى ئارتىــپ   _ ی س
ــاۋۇزچى كۆچمهنلىرىــدىن       ــاي تاج ــدىن ئــارتۇق خىت ــون مىلیون ــان ئ كېتىۋاتق

 .كهلمهكته
ــۇ دۈشــمهن نوپۇســىنىڭ        ــاتچىلىرىمىز ئهجهبــا ب ــڭ نوپــۇس تهرغىب بىزنى

ىنـى ئوتتۇرىغـا   كۆپۈیىشىگه ئهمىلىـي چهكلىـمه قویىـدىغان قایـسى بىـر پىالن      
 ئــۇالر خهلقىمىزنــى تاجــاۋۇزچى دۈشــمىنىگه ”!تېنچلىــق“قویــۇپ بېقىــشتى؟ 

قارشى چىقماي تېنچ تۇرغۇزۇشتىن باشقا ھېچقانداق بىر ھهرىكهتكه یېتهكلهپ 
دىققهت بىلهن كۆرۈپ چىقىدىغان بولساق ئوتتۇرا ئاسـىیادىكى،        ! باققىنى یوق 

اۋۇسترالىیىدىكى، یاپونىیىـدىكى،  تۈركىیهدىكى، یاۋروپادىكى، ئامېرىكىدىكى، ئ   
ــایۋەتچىلىرىمىز،    ...  ــالىیلىرىمىز، بــــ ــز، زىیــــ ــق یىتهكچىلىرىمىــــ داڭلىــــ

ــز،  ــان    ... بىلهرمهنلىرىمىـ ــېالن قىلغـ ــسمىنىڭ ئـ ــۆپ قىـ ــۇتلهق كـ ــڭ مـ نىـ
 دىن باشقا ھېچقانداق بىـر ھهرىـكهت        ”تېنچ تۇر “ماتېرىیاللىرىدا خهلقىمىزگه   

ئـۇدۇل بېرىـپ سـورىغىنىڭىزدىمۇ     ھهتتـا   . پروگىراممىسىنى تـۈزۈپ بهرمىـگهن    
ۋەتهن ئازادلىغىنىڭ كهلگۈسى ھهرىكهت پىالنى، “ئهۋلىیاسى ئوتتۇرىغا چىقىپ 
 دەپ بىرەر ۋاراق بولسىمۇ بىرنېمىنى ئوتتۇرىغا       ”یاكى ھهرىكهت پروگراممىسى  

 نىـــڭ پروگراممىـــسىنى بولـــسىمۇ یېزىـــپ ”تېـــنچ تـــۇرۇش“. چىقىرالمایـــدۇ
 نىــــڭ ”تېــــنچ یېــــتىش“ دەرۋەقه، !كۆرســــىتهلىگهن بولــــسىمىغۇ كاشــــكى
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  !ته-پروگىراممىسى یوق
 

 راللىق دۈشمىنىمىزو  ق1.2§
  

ئهڭ بولمىغاندا، بۈگۈنكى دۇنیادا بىرەر مىللهتنى ئۆز ئانا ۋەتىنىدە بىـراقال         
ئاشـكارە قىرىـپ تۈگىتىۋېتىــشكه پېتىناالیـدىغان ئېھتىمــالىق بۈگـۈنچه یــوق     

رى مــۇنتىزىم قۇراللىــق  دېیهرلىــك بــولغىنى ئۈچــۈن، خىتــاي تاجــاۋۇزچىلى    
قوشۇنىغا تایىنىـپ قۇرالـسىز تۇرغـان ۋەتىنىمىـز خهلقىنـى ئاشـكارە ئوتتۇرىغـا           
ــدۇ دەپ     ــۈ پېتىنالمایــ ــشكه مهڭگــ ــپ تۈگىتىۋېتىــ ــراقال قىرىــ ــپ بىــ چىقىــ

شۇنىسى باركى، بۇ خهلق تولۇق یوقۇتۇلمىغىچه یاكى . ئىشىنىشىمىز مۇمكىن
 خاتىرجهم ھالـدا خىتـاي یېـرى    ئهڭ بوزەك ھالغا كهلتۈرۈلمىگىچه ۋەتىنىمىزنى   

قانداق قىلىش كېرەك؟ خىتـاي     . ھالىتىگه كهلتۈرىۋېلىش ئىمكانىمۇ بولمایدۇ   
تاجاۋۇزچىلىرى مۇستهملىكىلىكنى یوۋاشلىق بىـلهن قوبـۇل قىلىـشقا تهییـار        

پهي -قىلىنغان خهلقىمىزنى تېنچ یوقۇتۇشنىڭ یاكى باھانه ئۇیـدۇرۇپ پهیـدىن      
خهلقىمىزنى ئۆزلىرىنىڭ تارىخىي : ىلىشتىیوقۇتۇشنىڭ چارىسىنى كهشىپ ق

ۋەتىنى بولغان شهرقىي تۈركىـستان توپراقلىرىـدىن قـوغالپ چىقىرالىغىـدەك           
-باشقا یهرمۇ تاپالمىغان خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى، خهلقىمىزنى ئۆز یېرىدە قېیىن

ــان  ــستاقالر، بوھتـ ــتۈرۈپ   -قىـ ــددىیهتلهر، چىرىكلهشـ ــى زىـ ــۆھمهتلهر، ئىچكـ تـ
 الرنـى   ”قـوزغىالڭ “ الر، ئۇیـدۇرما     ”تهشكىالت“ ئۇیدۇرما   بىھوشالشتۇرۇش یاكى 

 قالـــدۇرۇش چارىــسىنى تېپىـــپ  نــامرات باھــانه قىلىـــپ یوقۇتــۇش، نـــادان ۋە   
ــا     ــپ یوقۇتۇشــقا ئاتالنماقت ــى قىــرغىن قىلى مهســىلهن، خىتــاي  . خهلقىمىزن

تـۈركىیهدە، قازاغىـستاندا، ئافغانىـستاندا ھهربـى     “تاجاۋۇزچىلىرى ئاشكارە ھالـدا    
ــاجىر  مهشــىق  ــۈل مۇھ ــان، پۈتك ــى قۇرغ ــگه  ەتتالگېرلىرىن ــۇرالر ۋەتهن ىكى ئۇیغ

زوراۋانلىـق كــۈچى بىــلهن قایتىــشنى مهخــسهت قىلىــدىغان نهچــچه ئونلىغــان  
ــون       ــچه ئ ــۇالرنى نهچ ــان، ب ــكىالتلىرىنى قۇرغ ــق تهش ــایتىش قۇراللى ــا ق یۇرتىغ
بۆلگۈنچى پارتىیىـسى یىـتهكلهپ كهلمهكـته، بـۇ تهشـكىالت ۋە پارتىیىلهرنىـڭ        
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ــالىیهتلىرىنى كهڭ     گۇ ــۇرۇن پائ ــدە یوش ــونىمىز ئىچى ــاپتونوم رای ــتىلىرى ئ ماش
بۇالرغـا قىلـچه رەھىـم قىلماسـتىن، مىڭـى خاتـا            ... كۆلهمدە قانات یایدۇرماقتا،    

ئۆلتۈرۈلسه مهیلىكى، بىرسى توردىن چۈشۈپ قالمىسۇن دەیـدىغان پرىنـسىپ           
ــم     ــشىمىز الزى ــۈك زەربه بېرى ــۈردە كۈچل ــي ت ــویىچه قهتئى ــر  ”! ...ب دەپ ھىتلې

فاشىستلىرىدىنمۇ ۋەھشىلىك بىلهن قىرغىن قىلماقتا؛ ئۇنىڭدىن باشـقا یهنه   
یاۋداق داۋراڭالرنى تارقىتىپ، چهتئهللهردىكـى مـۇتلهق تېـنچ ئۇسـۇلالر           -یالغان

بىـــلهن ۋەتهن قۇتقـــۇزىمىز دەپ یـــۈرگهن تهشـــكىالتالرنى مۇبالىغىلهشـــتۈرۈپ 
 .قا باھانه قىلىشماقتاۋەتىنىمىزدىكى مىللىي كۈچلىرىمىزنى جازاالش

ھالبۇكى، چهتئهلدىكى ھهرقانداق بىـر مۇھـاجىرىمىز بىـرەر پـارتىیه یـاكى             
ــارە       ــۈرگهن بىچ ــاي ی ــۇ تاپالم ــۇدەك یهرم ــشىنى تىقق ــۈل، بې ــاق تۈگ ــر قۇرم الگې

ــه ئهمهس    ــقا نهرس ــسىدىن باش ــهرگهردانالر پادى ــپ  ! س ــدە یىغىلى زېرىككهنلىرى
هتئهل سىیاسىي تهشكىالتلىرىنىڭ مۇڭداشقىلى یاكى تۇرىۋاتقان ئهللهردىكى چ

خىتایدىكى ئهھۋالالرغا قىزىقىشى یاكى خىتایغـا كـوزۇر قىلىـپ كۆرسىتىـشى         
ئۈچــۈن قــۇرۇپ چىقىــشقان جهمئىــیهت، ۋەخــپه، مهركهز، قۇرۇلتــاي، ئىتتىپــاق،  

ئىشپىیون دېیىشىپ، -بىرسىنى خائىن-یىغىلىش ئورنى دېگهندەكلىرىمۇ بىر
شالماي قالغانلىرىــدا دادىــسىنىڭ بولــسىمۇ غهیــۋەت قىلىــدىغانغا ئــادەم تېپىــ

شۇنچه . غهیۋىتىنى قىلىشىدىغان ئولتۇرۇش سورۇنلىرىدىن باشقا نهرسه ئهمهس
یىلالردىن بېرى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئهنه شۇالرنىڭ گېپىنى قىلىشتىڭ دەپ 
باھانه قىلىشىپ ۋەتىنىمىزدە نۇرغۇنلىغان كىشىلىرىمىزنى قولغا ئېلىشتى،       

 !ۈرگۈن قىلىشتى یاكى ئۆلتۈرۈپ تۈگىتىشتىجازاالشتى، س
یۈكسهك دەرىجىدە تهرەققى قىلىۋاتقان بۈگۈنكى دەۋىردە دۇنیادىن بىخهۋەر،        
ئۆز مىللىي ئىگىلىگى، ئۆز مىللىـي ھاكىمىیىتىـدىن مهھـرۇم قالـدۇرۇلغان،             

تېخنىكـا بىلىملىرىـدىن بىـخهۋەر قالغـان، قۇراللىـق كۈچىـدىن       -زامانىۋى پهن 
غان ھهرقانــداق بىــر مىلــلهت ئۇزۇنغــا قالمــاي یهر یۈزىــدىكى  مهھــرۇم قالــدۇرۇل

دە، -ئۆزىنىڭ مىللهت بولۇپ مهۋجۇت بولـۇش شـارائىتلىرىنى یوقاتقـان بولىـدۇ           
بۇنىــڭ ئۈچــۈن خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى خهلقىمىزنــى  . یوقىلىــشقا یــۈز تۇتىــدۇ

 تېخنىكا بىلىملىرى بىلهن مهڭگۈ ئۇچۇرىشالماس ھالغا-زامانىۋى ئۇچۇر ۋە پهن 
كهلتۈرىۋېتىش، یېزىالردا ئىپتىـدائىي ئىـشلهپچىقىرىش قـۇراللىرى ئـارقىلىق          



 42 

ئۈنۈمى تۈۋەن، جاپاسـى كـۆپ، ۋاقىـت ئىـسىراپچىلىغى تـۇال قـول ئهمگىگىـگه                
باغالپ قویۇپ، قورسىقىنى تویغۇزۇشتىن باشقىنى ئویلىیالماس قىلىۋېتىشكه، 

ــاكى ھىنــدىئانالردەك مهڭگــۈ یۈكــسىله   لمهس ھالغــا شــۇ ئاساســتا ســىگانالر ی
ــشماقتا  خهلقىمىزنىــڭ شــهھهرلهردىن تازىلىنىــشى،  . چۈشــۈرۈپ قویۇشــقا تىرى

ــا   ئىـــشچىلىققا، ھهربىلىكـــكه، مهمـــۇرىي خىـــزمهتلهرگه، ســـانائهت رایونلىرىغـ
كىرىشىنى چهكلهپ تۇرۇشى، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ خهلقىمىزنى یوقۇتۇش 

. ولـۇپ كهلمهكـته  سىیاسهتلىرىنىڭ ئىنتایىن مۇھىم مهزمونلىرىـدىن بىـرى ب      
ۋەتىنىمىزدىكى قۇراللىـق خىتـاي بانـدىتلىرىنىڭ ئاساسـلىق ۋەزىپىـسى ئهنه        
ــدىغان      ــالى بولىــ ــدۈرۈش ئېھتىمــ ــارازىلىق بىلــ ــقا نــ ــۇنداق یوقۇتۇلۇشــ شــ

ــان   ــپه قىلغ ــۇنىڭدەك یهنه . كىــشىلىرىمىزنى ئۆلتۈرۈشــنى ئاساســلىق ۋەزى ش
ن، ئۇالرنىڭ سۇنئى شهھهرلهر خىتایالرغا داغدام ئوچۇق ھالغا كهلگىنىدىن كېیى

-كۆپىیىـــشىنى دەخلىـــسىز ھالغـــا كهلتـــۈرۈش، ئۇالرنىـــڭ خـــاتىرجهم بـــۇالڭ
ساپالىق یاشىشى ئۈچۈن ئۇالرنى خهلقىمىزدىن -تاالڭچىلىقى، خاتىرجهم كهیپى
ۋەتىنىمىزدىكــى مىلیونالرغــا یــېقىن ھهرخىــل . قوغداشــقا مهجبــۇر بولىــشىدۇ

بىـر مهقـسىدى شـهھهر،    -نرەسمىي قۇراللىق خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ بىـردى    
ســانائهت رایــونلىرى، بــایلىق مهنبهلىرىــدە شــىددەت بىــلهن ســۇنئى كۆپۈیــۈپ   
كېتىۋاتقـان خىتــاي كــۆچمهن تاجـاۋۇزچىلىرىنى یهرلىــك خهلقنىــڭ نــارازىلىق   
ھهرىكهتلىرىــدىن ســاقالپ قېلىــشتىن ئىبــارەت مهقــسهتنى ئــۆزلىرىگه ۋەزىــپه  

ــۇ قۇراللىــق تاجــاۋۇزچىالر قوشــۇنى  . قىلىــشتى ــارمىیه، چېگــرا  ب ــۇنتىزىم ئ ، م
ــان      ــدا بولىۋاتق ــدىن پهی ــسىملىرى، یېڭى ــاقچى قى ــق س ــسىملىرى، قۇراللى قى

- لىرى، یوشۇرۇن یاكى ئاشكارە جاسۇس”زوراۋانلىققا قارشى قوغدىنىش ئهترەت“
ساقچىلىرى، مىنبىڭالر بولۇپ بىرەر مىلیونلۇق قۇراللىق كۈچكه ئىگه بولۇپ، 

-قۇراللىرىدىن تارتىپ تا ئـاتوم بومبىـسى، بىئـو        بۇ قوشۇنالر ئادەتتىكى ئۇرۇش     
ــان   ــۇراللىرىغىچه قۇرالالنغ ــۇرۇش ق ــك ئ ــۇت  . خىمىیىلى ــۇنالر ھهر مىن ــۇ قوش ب

بۇنى ئـاز دەپ، ۋەتىنىمىزنىـڭ بـارلىق    . خهلقىمىزنى باستۇرۇشقا تهییار تۇرماقتا 
ــلهپ یاتقـــان      ــۇھىم ســـىتىراتىگىیىلىك یهرلىرىنـــى ئىگىـ  قـــۇر-ئىـــش“مـ

 یېـرىم مـۇنتىزىم قۇراللىـق فاشىـستالر قوشــۇنىمۇ      نامىـدىكى ”قىـسىملىرى 
ئىككى مىلیوندىن ئاشقان ئادەم كۈچى بىـلهن خهلقىمىـزگه خىـرىس قىلىـپ      
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 . قورشاپ تۇرىۋاتقان قۇراللىق دۈشمهنلىرىمىزدۇر
یوقۇرقىـدەك ھهرخىـل قۇراللىـق تاجـاۋۇزچى كـۈچلهر ۋەتىنىمىـز مىللىـي        

 ئاساســلىق دۈشــمهن   مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىنــى توســاپ تۇرىــدىغان ئهڭ   
خـۇددى شـۇنىڭدەك، بــۇ دۈشـمهن كــۈچلىرى    . كـۈچلىرى بولـۇپ ھېــساپلىنىدۇ  

پۈچقاقلىرىــدا یوشــۇرۇن شــهكىلدە ســۇنئى  -ۋەتىنىمىزنىــڭ ھهرقایــسى بۇلــۇڭ
خىتاي نوپۇسىنى كۆپهیتىش ۋەزىپىـسىنىمۇ ئۈسـتىگه ئالغـان بولـۇپ، خىتایـدا       

یــدا ھهربىلىكــتىن ئهســكهر بولــۇپ ۋەتىنىمىــزدە كهســىپ ئالماشــتۇرۇش، خىتا 
 قىسىملىرىدا ئىشقا جایلىشىش،    قۇر-ئىشكهسىپ ئالماشتۇرۇپ ۋەتىنىمىزدە    

 دېگهنـدەك باھـانىالر بىـلهن شـهھهرلىرىمىزنى       ”قىـسقارتىلىش “ئۇ یهرلهردىـن    
ئىگهلــلهش ئـــارقىلىق، شـــهھهرلىرىمىزدە ئاھـــاله ئارىـــسىغا ســـىڭىپ زاپـــاس  

بــۇ . الىغــا كهلمهكــتهئهســكهرلىك رولىنــى ئوینایــدىغان دۈشــمهن كــۈچلىرى ھ
كۈچلهر ئۆزلىرىنىڭ ئىشلهپچىقىرىش ساھهلىرىدە بىرقىسىم جىددى تۇرمۇش       
ئېھتىیــاجلىرىنى ئــۆزلىرى ھهل قىلىــش شــهكلىنى ئالغاچقــا، بــۇ قوشــۇنالرغا  
ئىقتىسادىي قامال قىلىش شهكىللىرىدىكى تېنچ زەربه بېـرىش ھهرىكهتلىـرى    

تىزىم ھهربـى قوشـۇنلىرىمۇ     مـۇن . تهسىر كۆرسىتهلمهس ھالغا كېلىپ بولغـان     
ىغــــــا ئهتراپخىتایالشــــــتۇرۇلغان ئىــــــشلهپچىقىرىش رایونلىرىمىزنىــــــڭ   

جایالشتۇرۇلغانلىغى ئۈچـۈن، شـهھهرلىرىمىزدىكى خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ      
شـۇ  . بىۋاسته ئىقتىسادىي یـاردىمىگه ئېرىـشىش ۋەزىیىتىنـى یارىتىـپ ئالغـان           

نچ قارشىلىق كۆرسىتىش یاكى سهۋەپتىن بۇ دۈشمهنلهرگىمۇ ھهرقانداق بىر تې
ئىقتىسادىي قامـال قىلىـش چـارىلىرى تولـۇق ئۆنـۈم بهرمهس ھالغـا               -سىیاسى

 .كهلتۈرۈلگهن
بۇخىل قۇراللىق قوشۇنالردىن یهرلىككه ئالمىشىپ زاۋۇت، كان، شىركهت        
ــاس       ــایالر زاپ ــدىت خىت ــاۋۇزچى بان ــشلهۋاتقان تاج ــورۇنالردا ئى ــۇرىي ئ ــاكى مهم ی

غان، قۇراللىــق تهربىــیه كــۆرۈپ تۇرىــدىغان مىنبىــڭ  قوشــۇنلۇق رول ئوینایــدى
 .دېگهن نامالردىكى فاشىستالر قوشۇنىنى تهشكىل قىلماقتا

ــدا       ــانائهت رایونى ــر س ــداق بى ــهھهردە، ھهرقان ــر ش ــداق بى ــز ھهرقان خهلقىمى
مۇكهممهل تهشكىالتلىنالىغىدەك، ئىش تاشالش، نامایىش قىلىش ۋاستىلىرى 

الغـا كهلتۈرىۋىتهلىگىـدەك نىـسبهتكه ئىـگه        بىلهن ئىشلهپچىقىرىشنى پالهچ ھ   
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ھـــالىتىنى ئاتمىــــشىنچى یىلالرنىـــڭ كىرىــــشلىرىدىال قولـــدىن بېرىــــپ    
قویغـانلىغى، شــۇنىڭدەك بــۇ نىــسبهت كۈنـسایىن ئازىیىــپ بىــر پىرســهنگىمۇ   
یهتمهس ھالغا چۈشۈپ قېلىۋاتقـانلىغى ئۈچـۈن، شـهھهرلىرىمىزدىكى قورچـاق          

ــداق شــهكىلدىكى تېــنچ  خىــزمهتچىلهرگه تایىنىــ-مىللىــي ئىــشچى پ ھهرقان
قارشىلىق كۆرسىتىش پائالىیهتلىرىنى مۇۋەپپهقىیهتلىك قانات یایدۇرالىشىمىز 
یاكى تارىختىكىدەك ئۇنداق دۈشمهن قۇراللىق كۈچلىرىگه جىددى تهییـارلىق         
قىلىپ مهملىكهت بویىچه بىر تۇتاش پارتالش خاراكتېرىدىكى ھۇجـۇم قىلىـپ     

ــراقال    ــدە بى ــت ئىچى ــسقا ۋاقى ــشىمىزنىڭ قىلچىمــۇ   قى ــبىگه ئېرىشهلى  غهلى
بــۇ ئېھتىمــاللىقنى ئــۆتكهن ئهســىرنىڭ ئاتمىــشىنچى . ئېھتىمــالى قالمىــدى

یىللىرىدا قولدىن بېرىپ قویغىنىمىز ئۈچۈن، ئهنه شۇ ۋاقىتنى قایتىدىن ئامال 
 . قىلىپ كهینىگه یاندۇرۇشقا مهجبورمىز

، دۈشــمهن قىسقىــسى، بۈگــۈنكى كۈنــدە دۈشــمهن قۇراللىــق كــۈچلىرىگه 
سانائهت رایونلىرىغا، شهھهرلهرگه ئاشكارە قۇراللىق ھۇجۇم قىلىش ئىمكانىمىز       

 .  پهقهتال یوق
بۇالرغــا قوشــۇلۇپ، ئاالھىــدە مـــۇھىم قۇراللىــق كــۈچلىرىنى تهشـــكىل      

ــۈچ    ــان یهنه بىــر ك ــاقچىلىرىدۇر  -قىلىۋاتق بــۇ دۈشــمهن  . ھهرخىــل خىتــاي س
ــدە  ــى باستۇرۇشــتا ئاالھى ــا  كۈچلىرىمــۇ خهلقىمىزن ــان ئۇچىغ  كــۈچ چىقىرىۋاتق
ئهممــا ئــۇالر قىــسمهنلىكته  . چىققــان شوۋېنىــست ۋە تېــررورچىالر ئهترىتىــدۇر 

بولسىمۇ پۇخراالر ئارىسىدا ئارىلىشىپ یاشایدىغانلىغى ئۈچۈن، ئۇالرغا یوشۇرۇن    
شـۇ قاتـاردا    . زەربه پهیدا قىلىـش ئېھتىمـالىنى یهنىـال یـوق دېیىـشكه بولمایـدۇ             

ىختىیارى شهكىلدە مهخپى زەربه بېرىش پۇرسهتلىرىمۇ مىنبىڭ كۈچلىرىگىمۇ ئ
 . مهۋجۇت

ئهمما بىز شۇنى ھهرگىز ئۇنۇتماسلىغىمىز كېرەككى، ۋەتىنىمىز تهۋەسىدە 
تۇرغۇزۇلغان خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ھهرخىل قۇراللىق كـۈچلىرى مـۇتلهق          

 بىـر -تۈردە یهرلىك خهلقتىن مـۇداپىیىلىنىش ۋە ئـۇالرنى ئۆلتۈرۈشـنى بىـردىن         
خۇددى شۇنىڭدەك، ئۇالر قولىـدىكى بـۇ   . مهخسهت قىلىپ قۇرال تۇتۇپ تۇرماقتا   

قوراللىرىنى ھهرگىزمۇ بىزگه ئویۇن كۆرسىتىش ئۈچۈن، ھاسسا قىلىش ئۈچۈن،  
توشقان ئوۋالش ئۈچۈن ئهمهس، قولغا كهلگهن تۇنجى پۇرسىتىدىال بىزگه قارشى 
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یهنى، بۈگۈنكى خىتاي . كتهئوق چىقىرىشقا تهییار تۇرۇش ئۈچۈنال كۆتۈرۈپ یۈرمه
تاجاۋۇزچى قۇراللىق كۈچلىرى مهخسۇس ۋەتىنىمىز خهلقىنى قىرغىن قىلىش 

 !پۇرسىتىنى كۈتۈش ئۈچۈنال تۇرىۋاتقان فاشىست كۈچلهردۇر
خۇالسىلىغىنىمىزدا، مۇنتىزىم یاكى یېرىم مۇنتىزىم قۇراللىق دۈشمهن        

ۈك چارە ۋە پایـدىلىق  كۈچلىرىگه قارشى خهلقىمىزدە بۈگۈن ھېچقانداق ئۆنۈمل    
شۇڭا، یوقۇرقىدەك دۈشمهن كۈچلىرىگه زەربه . پۈرسهتلىرى یوق ھالهتته تۇرماقتا

بېرىش ھهرىكىتىنى شارائىت یار بهرگىنىدە یاكى شارائىت یارىتىۋالغىنىمىزدىن 
ھازىرچه ئاساسلىق زەربه بېـرىش  . كېیىن ئاندىن مهخسۇس ئویلىنىشقا بولىدۇ    

هننىڭ تېخىمۇ ئاجىز نوقتىلىرىنى تالالپ تۇرۇشقا      ئوبىكتىۋلىرى ئۈچۈن دۈشم  
 . مهجبورمىز
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خىتاي تاجاۋۇزچى  1.3§
 كۆچمهنلىرى

  
ۋەتىنىمىزنى ئىگىلهپ یاتقان خىتـاي تاجـاۋۇزچى كـۆچمهنلىرىنى نۇرغـۇن      

ھهتتـا  . كىشىلىرىمىز مىللىي دۈشمىنىمىز قاتارىدا تىلغا ئالغۇسى كهلمهیدۇ      
 خىتاي تاجاۋۇزچى كـۆچمهنلىرىنى     ”نلىرىبىلهرمه“بىر قىسىم زامانىمىزنىڭ    

قـازاق، ھهتتـا   -ئهتىۋارلىشىپ یاكى سـهل قارىـشىپ، ئۇالرنىـڭ ئورنىغـا تۇڭگـان       
-دېگهنــدەك ۋەتهنداشــلىرىمىزنى بىــر... قهشــقهرلىك، خوتهنلىــك، تۇرپــانلىق، 

! بىرسىگه دۈشمهن قىلىپ كۆرسىتىشكه جېنىنىڭ بېرىچه كۈچهپ ئۇرۇنماقتا       
ــاۋۇزچى  بـــۇ كىـــشىلىرىمىزنىڭ قا ــا ۋەتىنىمىـــزگه خىتـــاي تاجـ رىـــشىچه، گویـ

ــشىنى    ــتۇرۇپ كىرى ــدە باس ــدىلىرىنىڭ كهڭ كۆلهم ــاردەم،  “كهلگىن ــتانه ی دوس
قېرىنداشـالرچه یـاردەم، یـېقىن قوشــنىدارچىلىق، ھهتتـا گۇناھـسىز ئــاقكۆڭۈل      

  قاتارىدا كۆرسه كېرك؟”ئىشلهمچىلهر
ــاۋۇزچى كهلگىنـــدىلىرى ۋەتىنىمىـــز  ــۆز ئهگهر خىتـــاي كـــۆچمهن تاجـ گه ئـ

خهلقىمىزنىڭ بىخهتهرلىكى ۋە نورمال تهرەققىیاتىغا دەخلى كۆرسهتمهي نوقۇل  
جان ساقالش ئۈچۈن یاكى خهلقىمىز یىتىشىپ بواللمایۋاتقان ئىـشالردا بىـزگه        
یاردەم بېرىش مهقسىتىدە یىگانه بىتهرەپ ئىقتىـسادىي پائـالىیهت كۆرسـىتىش          

ــشىلهر    ــۇ كىـ ــم بـ ــدا، بهلكىـ ــېقىن قىلغىنىـ ــۈنال ئـ ــمهن“نى ئۈچـ  دەپ ”دۈشـ
: دىقـــقهت قىلىـــڭ. قارىماســـلىققا ھهقلىـــق بولىـــشىمىز ئېھتىمـــال ئىـــدى

ئهپــسۇسكى  . شــۇنداقتىمۇ یهنىــال بىــر ئېھتىمــاللىقال بواللىــشى مــۇمكىن     
ۋەتىنىمىزگه قۇرۇتتهك یامراپ كىرىۋاتقـان خىتـاي تاجـاۋۇزچى كهلگىنـدىلىرى           

ــارچىلىقتىن، ئـــۇرۇش بااللى رىـــدىن یـــاكى ھهرگىزمـــۇ قهھهتچىلىكـــتىن، ئاچـ
سىیاســـىي زۇلـــۇمالردىن قېچىـــپ ۋەتىنىمىـــزگه پانـــالىق تىـــلهپ مىللىـــي  
دىپلوماتىیه قانۇنىمىزغـا بـوي سـۇنۇپ كېلىۋاتقـان جـان سـاقلىغۇچى غېرىـپ          
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بۇنىـڭ دەل ئهكـسىچه، بـۇ كهلگىنـدىلهر ۋەتىنىمىزنـى         . مۇساپىرالردىن ئهمهس 
ــاس خىتــاي یېــرى، بــۇ یهرنــى بىــز تــارىختىن بۇیــان گۈل       “ لهنــدۈرۈپ ئایرىلم

 دەپ ئاشكارە ئېالن قىلىپ كېلىۋاتقان تاجاۋۇزچى دۈشمهن        ”كهلمهكتىكهنمىز
بۇ خىتاي تاجاۋۇزچى كۆچمهنلىرى پۈتۈنلهي ئـۆز ھاكىمىیىتىنىـڭ          ! مىللهتتۇر

رىغبهتلهندۈرۈشى، ئۆز مىللىـي مۇسـتهملىكىچى ھاكىمىیىتىنىـڭ قۇراللىـق        
ق، تهشـكىللىك ھالـدا     ھىمایىسى ئاسـتىدا ۋەتىنىمىـز تـۇپراقلىرىنى پىالنلىـ        

قهدەم  ئىگهللهشــكه ئېــۋەرتىلگهن بولــۇپ، بــۇ تاجــاۋۇزچى خىتــاي      -قهدەممــۇ
كهلگىندىلىرى ئۆز پائالىیهت دائىرىسى ئىچىدە، تاجاۋۇزچى مۇستهبىت مىللىي 

قهدەم -مۇســتهملىكىچى ھۆكــۈمىتىگه ماسلىــشىپ خهلقىمىزنــى قهدەممـــۇ    
 قالدۇرۇشـــقا، بـــارلىق اتنـــامرتـــاالڭ قىلىـــشقا، نـــادان ۋە -یوقۇتۇشـــقا، بـــۇالڭ

ساھهلهردىن سىقىپ چىقىرىپ چهتـكه قېقىـشقا، بـوزەك قىلىـشقا، خورالشـقا،             
ــشىلهرچه      ــقا ۋە ۋەھـ ــۇرۇپ قىیناشـ ــشقا، ئـ ــۈرگۈن قىلىـ ــشقا، سـ ــازارەت قىلىـ نـ

یهنى، !  ئۆلتۈرۈشلهرگه ئاكتىپ قاتناشماقتا یاكى ۋاستىلىق كۈچ چىقىرىشماقتا
تقان بۇ قۇرالـسىز خىتـاي تاجـاۋۇزچى    ۋەتىنىمىزگه چىكهتكىدەك یامراپ كېلىۋا   

كهلگىندىلىرى ۋەتىنىمىزنى خىتاي یېرىگه ئایالندۇرۇشنى، مهڭگۈ ئۆزلىرىنىڭ 
قىلىۋېلىشنى ئالدىنقى مهقسهت قىلىپ كېلىۋاتقانالر بولۇپ، تاجـاۋۇزچىلىق        
جىنایىتى جهھهتته نۆۋەتتىكى قۇراللىق خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىدىنمۇ خهۋىپلىك 

چـــۈنكى دۈشـــمهن ! مىلـــلهت تاجـــاۋۇزچى دۈشـــمىنىمىزدۇربولىۋاتقـــان یـــات 
قـۇدرەتكه،  -ئارمىیىسى ئهنه شۇ تاجاۋۇزچى كۆچمهنلىرى بولغىنى ئۈچۈنال كـۈچ        

ئهنه شـۇالرنىڭ كاسـاپىتىدىن خهلقىمىـز    . ئارقا تىـرەككه، یاردەمچىـسىگه ئىـگه    
شهھهرلهردىن، بایلىق مهنبهلىرىدىن، سىتىراتىگىیىلىك ئورۇنلىرىدىن، ھهتتا      

ۋاقىلىرىدىن، تىگىشلىك پهرزەنتلىرىـدىن مهجبـۇرى ئایرىلىـپ سـىقىپ      -ئۆي
-شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن خىتـــاي تاجـــاۋۇزچى كۆچمهنلىرىمـــۇ كـــام! چىقىرىلماقتـــا

ھهتتــا ئــۇالر ۋەتىنىمىــز ! كۈستىــسىز تاجــاۋۇزچى مىللىــي دۈشــمهنلىرىمىزدۇر
خهلقىنى ۋەھشىلهرچه باستۇرۇشتا تاجاۋۇزچى باندىت قوشۇنىنىڭ یاردەمچىسى       

 !   ئۇالرنىڭ زاپاس ئهسكىرىدۇرۋە
ــارلىرى،    ــۈرگهن خىتـــاي كاســـىپلىرى، مهدىكـ ۋەتىنىمىـــزدە تارقىلىـــپ یـ

ــایمىچىلىرى، ســــودىگهرلىرى،  ــارلىق... تىلهمچىلىــــرى، یــ ــا قاتــ لهر قارىماققــ
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ــشى      ــدەك كۆرۈنى ــپ كهلگهن ــۆزلىرى ئېقى ــدا ئ ــسىز ھال ــزگه تهشكىل ۋەتىنىمى
ــۇمكىن ــتهملىكىچى ھۆكۈمىت  . مـ ىنىـــڭ چـــاقىرىغى،  ئهممـــا ئۇالرمـــۇ مۇسـ

قىزىقتۇرۇشــــى، تهشــــۋىقاتى، یــــاكى ئىلگىــــرى كېلىــــپ جایلىــــشىۋالغان  
یۇرتداشلىرىنىڭ قىزىقتۇرۇشى تـۈپهیلى ئورۇنالشتۇرۇلۇشـنى كۈتۈشـكه تـاقهت          

ئۇالرمۇ ۋەتىنىمىزدە ئۇزۇن . قىاللماستىنال ئالدىراپ كېلىۋالغان تاجاۋۇزچىالردۇر
ۇیـدۇ، تاجـاۋۇزچى ھۆكۈمىتىنىـڭ     لىغىنى تون”غوجایىن“ئۆتمهیال ئۆزلىرىنىڭ   

یــۈلىگى بىــلهن تاجــاۋۇزچىلىق ئهســلى تهبىئىتىنــى ئاشــىكارىالیدۇ ۋە      -یــار
 !ئاشىكارلىماقتا

بىـر تـارىخىي ئاساسـقا     _ ئـۇ   . بىر مىللىـي دۆلهتتـۇر    _ شهرقىي تۈركىستان   
بــۇ تــۇپراقالر گهرچه ھــازىر یاتالرنىــڭ ئىــشغالىیىتى  . ئىــگه مىللىــي دۆلهتتــۇر

ــۇ ۋەتهننىــڭ   ئاســتىدا خىتــاي  ــرى قىلىــپ كۆرســىتىلگهندەك قىلــسىمۇ، ب یې
بـۇ ۋەتهنـگه    ! ھهقىقىي قانۇنىي ئىگىلىـرى بىـز شـهرقىي تۈركىـستانلىقالرمىز         

ھهرقانداق بىر باھانه بىلهن كىرىش ئۈچۈن شۇ تـۇپراق ئىگىلىـرى تهرىپىـدىن              
ــانۇنىي    قۇرۇلغــان مۇســتهقىل قــانۇنى ئورگانلىرىنىــڭ رۇخــسىتىنى ئېلىــپ ق

بۇنىڭسىز كىرگۈچىلهرنىـڭ ھهممىـسى تاجـاۋۇزچى،       . ىشى كېرەك رەۋىشته كىر 
ھالبۇكى، ! ھهممىسى مىللىي دۈشمهن ھېساپلىنىشى ئهقهللىي مۇقهررەرلىك  

بۇ دۈشمهنلهر ئاۋال یهرلىك خهلقنىـڭ قـانۇنىي تېرىتـورىیه ھوقـۇقىنى تارتىـپ             
ئېلىپ، قانۇنىي مىللىي مۇستهقىل ھاكىمىیىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ ئاندىن    

ستۇرۇپ كىرىۋاتقان تاجـاۋۇزچىالر بولغاچقـا، بـۇ تاجـاۋۇزچى كهلگىنـدىلهرنىڭ          با
ــامىله    ــدا مۇئ ھهممىــسىگه قهتئىــي تــۈردە تاجــاۋۇزچى دۈشــمهن مىلــلهت قاتارى
قىلىـشىمىز، ھهربىـر شــهرقىي تۈركىـستانلىقنىڭ ئىنـسانى ھهققىــال ئهمهس،     

 !!!بهلكى تارىخىي ۋە ۋىجدانىي بۇرچىدۇر
ــدىن ھال  ــۇ یهردە تېمى ــتۇرۇپ    ب ــىلىنى ئایدىڭالش ــر مهس ــداق بى ــپ مۇن قى

چهتـئهللهردە تۇرىۋاتقـان   : قویۇشنى ئۆزىمىزگه مۇھىم بىـر ۋەزىـپه دەپ قـارایمىز         
ۋەتهنپهرۋەرلهردىن ئورتا ئاسـىیادىكىلهر بىـلهن تـۈركىیه ۋە سـهئۇدى ئهرەبىـستان          

ر قاتارلىق ئهللهردە تۇرىۋاتقان كىشىلىرىمىز ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكهتلىرىنى بى   
تۇتاش قانات یایدۇرۇش مهقسىدىدە ۋاقىتلىق بىـریهرگه كهلگىنىـدىن كېـیىن،          

-ئۇالرنىــڭ بـــۇرۇنقى ئىــدىیىۋى زىـــدىیىتى قایتىــدىن ئاشـــكارىلىنىپ، بىـــر   
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بىرسىدىن پهرقلىق ھالدا بىرقانچه خىل نام ۋە بایراقالر بىلهن ۋەتىنىمىزنىـڭ     
ــدى    ــا چىققانى ــدىلى ئوتتۇرىغ ــۇش جې ــامىنى ئىپادىلهشــكه ئۇرۇن ــدە، . ن نهتىجى

ۋە »  شهرقىي تۈركىستان«ۋەتىنىمىزنىڭ ھازىرقى زامان ئىسىملىرىدىن بولغان 
دېــگهن ئاتـــالغۇالر ۋەتىنىمىــز خهلقىنىـــڭ سىیاســىي كـــۆز    » ئۇیغۇرىــستان «

قاراشلىرىدىن بىتهرەپ دۆلهت نامى بولۇشتىن كۆرە، ئىـدىیىۋى ئهقىـدىلىرىنى          
ئهســــلىدە . ۋېتىلــــدىئىپادىلهیـــدىغان سىیاســــىي نــــام ھـــالىتىگه ئۆزگهرتى  

ــانۇنى      ــىېرى، ئاساســىي ق ــى، دۆلهت ش ــایرىغى، گىرىب ــامى، ب ۋەتىنىمىزنىــڭ ن
قاتارلىقالرنى ھهرقانداق بىر شهخس یاكى تهشكىالتنىڭ قارار قىلىش، تۈزۈتۈش، 

بــۇ . ئۆزگهرتىــۋېتىش، ئالماشتۇرىۋېتىــشقا ھهققــى یــوق بولىــشى شــهرت ئىــدى  
نچـى جۇمھـۇرىیىتىمىزدىكىگه   تـۈردىكى نهرسـىلهر خـۇددى بىرىنچـى ۋە ئىككى    

ــاكى ئۇالرنىــڭ مۇتهخهسسىــسلىرى       ــشاش، دۆلهت قۇرىۋاتقــان قۇرۇلتــاي ی ئوخ
ــدى    ــهرت ئىـ ــشى شـ ــارار قىلىنىـ ــدىن قـ ــى   . تهرىپىـ ــهۋەپتىن، بىرىنچـ ــۇ سـ شـ

جۇمھــۇرىیىتىمىز دەۋرىــدە قوبــۇل قىلىنغــان دۆلهت بایرىغىمىزنىــڭ شــهكلى  
ى بىـلهن ئوخــشاش  خـۇددى تـۈركىیه جۇمھۇرىیىتىنىــڭ دۆلهت بـایرىغى شــهكل   

. یۇلتۇزلــۇق بولــۇپ، پهقهتــال رەڭگــى شــوخ زەڭــگهر ئىــدى -ئــۆلچهملهردىكى ئــاي
ئىككىنچى جۇمھۇرىیىتىمىز دەۋرىـدە قوبـۇل قىلىنغـان دۆلهت بـایرىغىمىزمۇ           

.  یۇلتۇزلۇق بولۇپ، ئهمما رەڭگى شـوخ یېـشىل رەڭـدە ئىـدى           -یۇقۇرىقىدەك ئاي 
ــان ۋەتهنپهر    ــپ تۇرىۋاتقـ ــاس قىلىـ ــۈركىیىنى ئاسـ ــى  تـ ــز ئىككىنچـ ۋەرلىرىمىـ

جۇمھۇرىیىتىمىزنى ئېتىراپ قىلمایدىغان ئېقىمغا مهنسۈپ كىشىلىرىمىزدىن 
ــۇ كىــشىلىرىمىز بىرىنچــى جۇمھــۇرىیهت    ــاپقىنى ئۈچــۈن، گهرچه ب تهشــكىل ت
قۇرۇلۇشـى بىـلهن مۇناسىۋەتـسىز كىــشىلهر بولـسىمۇ، ئـۆزلىرىنى ئىككىنچــى      

رىنچى جۇمھۇرىیىتىمىز قوبۇل جۇمھۇرىیهت ئېقىمىدىن پهرقلهندۈرگهن ھالدا بى
یۇلتۇزلۇق كۆك بایراقنى ۋەتىنىمىزنىڭ بایرىغى سۈپىتىدە دۇنیاغا -قىلغان ئاي

ــگهن    ــل داۋامالشــــــتۇرۇپ كهلــــ ــنى ئىزچىــــ ئىككىنچــــــى . تونۇشتۇرۇشــــ
جۇمھۇرىیىتىمىزنى ئېتىراپ قىلىدىغان كىشىلهردىن مۇھاجىر بولۇپ چىقىپ 

 قالغىنى ئۈچـۈن، ئىككىنچـى   كهتكهنلهر ئاساسهن سابىق س س س ر تهۋەسىدە  
جۇمھۇرىیتىمىزنىڭ دۆلهت بایرىغىنى خهلقئارادا تونۇشتۇرۇش تۈگۈل، ھهتتا ئۆز   

ــاي   ــشهلمهي، ئ ــۇق یېــشىل  -ئىچىــدىمۇ تونۇشــتۇرۇش پۇرســىتىگه ئېرى یۇلتۇزل
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شـۇڭا، یېقىنقـى یىلالردىـن بېـرى       . بایرىغىمىز ئاساسهن ئۇنتۇلۇپ كهتكهنىدى   
 جۇمھۇرىیىتىمىز دەۋرىدە قوبۇل قىلىنغـان      مۇھاجىرلىرىمىز بىردەك بىرىنچى  

یۇلتۇزلـۇق كــۆك بـایراقنى ۋەتىنىمىزنىــڭ مىللىـي دۆلهت بــایرىغى دەپ    -ئـاي 
ئهممــا بایرىغىمىزنىـڭ مـۇتلهق ئېنىــق ئـۆلچهملهر بىــلهن    . تونـۇپ كهلمهكـته  

-یاسىلىدىغانلىغىنى نۇرغـۇن كىـشىلىرىمىز بىلمىگهچـكه، بهزىـدە ئاجایىـپ          
شۇ سهۋەپتىن بـۇ یهردە  . ۆك بایراقالر ئۇچۇراپ قالماقتا یۇلتۇزلۇق ك -غارایىپ ئاي 

ئهگهر : بایرىغىمىزنىڭ ئېنىق ئـۆلچىمىنى تهرىـپلهپ بېرىـشنى تـوغرا تـاپتۇق         
بایرىغىمىزنىڭ كهڭلىگى، یهنى ئېنىنى بىر مېتىر دەپ قوبۇل قىلغىنىمىزدا، 

 شـۇ ئاساسـتا  . بایرىغىمىزنىڭ ئۇزۇنلىغى بىر یېرىم مېتىر نىسبىتىدە بولىـدۇ     
ھىـالل ئــاي شــهكلىنىڭ بــایراق ئوتتــۇرا ســىزىقىدا تۇرغــان ســىرىتقى چهمــبهر  
مهركهزى بىلهن بایراق سـېپى تهرەپ ئـارىلىغىمۇ ئهللىـك سـانتىمېتىرگه تهڭ           

خۇددى شۇنىڭدەك ھىالل ئاینىـڭ سـىرتقى چهمـبهر دىئامېتىرىنىـڭ          . كېلىدۇ
-چكـى ھىـالل ئاینىـڭ ئى    . ئۇزۇنلىغىمۇ ئهللىـك سـانتىمېتىرگه تهڭ كېلىـدۇ       

بـایراق  (تاشقى چهمبهر مهركهزىنىڭ ئورنى بایراق بویىنىڭ نهق ئوتتۇرىسىدىن  
ئۆتىـدىغان  ئوتتـۇر سـىزىغى ئۈسـتىدە     ) ئېنىنىـڭ نهق یېرىمىغـا تهڭ یهردىـن   

ــدۇ ــۇرا      . بولى ــایراق ئوتت ــبهر مهركهزى ب ــى چهم ــهكلىنىڭ ئىچك ــاي ش ــالل ئ ھى
ىللىمېتـر  سىزىغىدا تاشـقى چهمـبهر مهركىزىـدىن ئـاتمىش ئىككـى یېـرىم م             

ھىالل ئاینىـڭ ئىچكـى چهمـبهر دىئامېتىرىنىـڭ         . ئارىلىق تاشالپ جایلىشىدۇ  
ھىالل ئاي ئىچكى چهبىرىنىڭ بـایراق      . ئۇزۇنلىغى قىرىق سانتىمېتىر بولىدۇ   

سېپى تهرەپتىن ئاي ئۇچلىرى شهكىللهنگهن ئـارىلىققىچه بولغـان ئـۇزۇنلىغى          
ن ئاي ئىچىـگه قارىغـان   یهنى ئىچكى ئاي چهمبىرىنىڭ ساپ تهرەپ نۇقتىسىدى (

یهنى ئۈچیۈز (ئۈچتهن بىر بایراق ئېنى ئۇزۇنلىقىغا ) یۇلتۇز چهمبىرى قىرىغىچه
یۇلتـۇز ئۈچۈنمـۇ بىـر كىچىـك     . تهڭ كېلىدۇ) ىغائهتراپئوتتۇز ئۇچ مىللىمېتىر   

بـۇ چهمبهرنىـڭ مهركهزىنىمـۇ خـۇددى ھىـالل ئـاي       .  چهمبهر سـىزىش مـۇمكىن    
ــایراق ئېنى ــدىن  چهمبهرلىرىدىكىـــدەك بـ ــگه بـــولگهن نۇقتىـ نـــى تهڭ ئىككىـ

ــۆلچهرلهیمىز   ــۇرا ســىزىغىدا دەپ م ــایراق ئۇزۇنلــۇغى ئوتت ــۇز . ئۆتىــدىغان ب یۇلت
یهنـى یىگىـرمه   (چهمبىرىنىڭ دىئامېتىر ئۇزۇنلۇغى تۆتتهن بىـر بـایراق ئېنـى           

ــانتىمېتىر ــدۇ) بهش سـ ــا تهڭ كېلىـ ــگه  . ئۇزۇنلۇقىغـ ــرى ئىچىـ ــۇز چهمبىـ یۇلتـ
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نىڭ ئـاي ئىچىـگه یـۈزلهنگهن ئـۇچى نهق بـایراق       جایالشتۇرۇلىدىغان بهشـشىۋار  
قالغــان . ئوتتـۇرا ســىزىقى ئۈسـتىدە ۋە ئــاي ئـۇچلىرى بویىغــا تاقاشـقان بولىــدۇ    

بایراقنىڭ ساپ تاقىلىدىغان ئاق التىسىنىڭ . ئۇچلىرى شۇ ئاساستا سىزىلىدۇ   
) ىئهتراپیهنى ئوتتۇز تۆت مىللىمېتىر (كهڭلىگى ئوتتۇزدەن بىر بایراق ئېنىگه 

بـایراق تىگـى شـوخ    . بولۇپ، بـۇ ئـارىلىق بـایراق ئۇزۇنلۇقىغـا قېتىلمایـدۇ      تهڭ  
بـۇ  . یۇلتۇز ئىچى ۋە ساپ ئورنى ئاق رەڭدە بولىـدۇ  -، ئاي )قېنىق ھاۋارەڭ (زەڭگهر  

-نىـسبهتلهر بـویىچه خالىغـان چوڭلــۇقتىكى ۋە خالىغـان شـهكىلدىكى بــایراق     
دا ئاتىلىۋاتقـان  بىزنىـڭ بـۇ كىتـاۋىمىز   . ئىزنهكلهرنى سـىزىپ یاساشـقا بولىـدۇ      

 دېگهن ئىسىم بىلهن بۇ بایراقمۇ نوقۇل ۋەتىنىمىزنىـڭ   ”شهرقىي تۈركىستان “
 .سىمۋولى بولۇپ، قىلچه سىیاسىي بىرتهرەپلىمىلىككه ئىگه ئهمهس

ــاۋۇزچى       ــاي تاجــ ــۇ خىتــ ــپ، بــ ــزگه كېلىــ ــۆز گېپىمىــ ــدى ئــ ــز ئهنــ بىــ
كهلگىنــدىلىرىنىڭ  ۋەتىنىمىزدىكــى بۈگـــۈنكى ئىقتىــسادىي ۋە سىیاســـىي    

 :جاۋۇزچىلىق قىیاپىتىگه بىر نهزەر سېلىپ باقایلىتا
ئۆزلىرىنىڭ شوۋېنىستىك ۋە فاشىستىك ھـاكىمىیهت كـۈچىگه تایىنىـپ     
ۋەتىنىمىـــزگه باســـتۇرۇپ كىرىۋاتقـــان بـــۇ خىتـــاي تاجـــاۋۇزچى كـــۆچمهنلىرى  
ۋەتىنىمىــزدە مــۇتلهق ئۈســتۈن مهمــۇرىي ھوقــۇقالرنى قولغــا كىرگۈزىۋېلىــپ،  

پۈچقاقلىرىدا ئۆز مىللىـي غهرەزلىرىنـى ئىـشقا        -ۇڭھاكىمىیهتنىڭ بارلىق بۇل  
ــزمهت     ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن جــان جهھلــى بىــلهن تاجــاۋۇزچى ھــاكىمىیىتىگه خى

ئۇالر تاجاۋۇزچى ھاكىمىیىتىنىـڭ ئاساسـىي یادرۇسـى، یېتهكچـى           . قىلىشماقتا
كۈچى ھېساپالنغان خىتاي كومپارتىیه ئورگانلىرىنى پۈتۈنلهي ئـۆز چاڭگىلىـدا       

چى فاشىست ھۆكۈمىتىنىڭ پائالىیهتلىرىگه باش نازارەتچىلىـك      تۇتۇپ، تاجاۋۇز 
بۇ فاشىست پارتىیه ھهرقانداق بىـر خىتـاي تاجـاۋۇزچى ھۆكـۈمهت       . قىلىشماقتا

خادىمىنى ئهڭ مـۇكهممهل شـهكىلدە تهكـشۈرۈپ، ئۆزلىرىنىـڭ تاجـاۋۇزچىلىق        
ي پىالنلىرىغا قىلچىلىك پۇتلىكاشاڭلىق قىلمایدىغانال ئهمهس، ھهتتا پۈتۈنله

ئۆز مۇددالىرى ئۈچـۈن جـان تىكىـپ سـاداقىتىنى كۆرسـىتىدىغان خىتـایالرنى              
بۇ فاشىست .  تالالپ ۋەزىپىگه قویۇشقا بولىدىغان نامزاتالرنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

پارتىیىسى تهرىپىدىن تالالپ كۆرسىتىلگهن سادىق نامزاتالر یهنىال شۇ پـارتىیه   
ــارتىی    ــست پ ــۇ فاشى ــا ش ــان، ھهتت ــدىن تالالنغ ــۇمچه  تهرىپى ــدا قوش ه ئورگانلىرى
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ۋەزىپىسى بولغان كاتىۋاشالر گۇرۇپپىسى ئىچىدە قایتىدىن تاللىنىپ ۋەزىپىگه     
بۇ شهكىلدە تۈگۈمهس غالۋىرالردا تاسقىلىپ تالالنغـان خىتـاي      . تهیىنلهنمهكته

مهمۇرىي كادىرلىرى، تهیىنلهنگهن ئورنىنىڭ قانداق بولىشىدىن قهتئىـي نهزەر،   
ىیىنىــڭ یــاكى بــۇ تاجــاۋۇزچى فاشىــست ھۆكۈمهتنىــڭ  مــۇتلهق تــۈردە بــۇ پارت

 . شهرتسىز سادىق غالچىلىرى بولۇپ ئىشلهیدۇ
بۇخىــل شــهكىلدە تهشــكىللهنگهن تاجــاۋۇزچى ھاكىمىیهتنىــڭ مهمــۇرىي  
ئورگانلىرىــدا ئىــشلهیدىغان بــارلىق خىتــاي مهمــۇرىي چاپــارمهنلىرى ئاساســهن  

ا ئىــگه خىتــاي ئــاڭلىق شــهكىلدىكى ئهڭ مىللهتچــى، ئهڭ فاشىــست روھىغــ 
تاجاۋۇزچى كهلگىندىلىرىـدىن تهشـكىل تاپقـانلىغى ئۈچـۈن، ۋەتىنىمىزدىكـى         
ھهرقانداق بىر تاجاۋۇزچى ھۆكۈمهت ئورگانلىرىدا یهرلىك خهلقنىڭ مهنپهئهتىگه 
ــرىگه       ــدىكى ھهقلى ــۈۋەن دەرىجى ــۈن ئهڭ ت ــۇالر ئۈچ ــدىغان، ئ ــك قىلى ۋەكىللى

بـۇ ئورگـانالر بــارلىق   . یـدۇ بولـسىمۇ كۆڭـۈل بۆلىـدىغان بىرمـۇ خىتــاي تېپىلما    
پهن سـاھهلىرى،  -شـىركهتلىرى، بـارلىق ئىلىـم   -تاجاۋۇزچى ھاكىمىیهت ئىـدارە   

بارلىق ئىقتىسادىي تهقسىمات ساھهلىرى بویىچه پىالن تۈزۈشـكىنىدە یهرلىـك    
ــامىله     ــشىپ مۇئــ ــمىنى دەپ ھېساپلىــ ــاي دۈشــ ــۈنلهي خىتــ ــى پۈتــ خهلقنــ

ۇ تاجاۋۇزچىالرنىـڭ تـۈزگهن     بـ : قىلىشىدىغانلىغى ئوچۇق ئىپادىلىنىپ تۇرىدۇ   
بارلىق پىالنلىرىدا یهرلىك خهلـق مهنپهئهتلىـرى، ھایـاتلىق شـهرتلىرى، یهنـى          
بــارلىق ئهقهللىــي ئــادەم قىیاپىتىــدە یاشــاش پۇرســهتلىرى قىلچىمــۇ ھېــساپقا  

ــداق ھهق  ــۇالر ئۈچــۈن ھېچقان ــدۇ؛ ئ ــدا -ئېلىنمای ــاكى پای ــپهئهت -ھوقــۇق، ی مهن
ــارىچه  ــشىدۇقالدۇرۇلماســلىققا جېنىنىــڭ ب نهتىجىــدە شــهھهر نوپۇســىغا  .  تىرى

ــۆي        ــاتالش، ئ ــتۈرۈش، مۇكۆپ ــېلىش، ئۆس ــادىر ئ ــېلىش، ك ــشچى ئ ــرىش، ئى كى
تهقسىملهش، بىلىم ئاشـۇرۇش ۋە یېتىـشتۈرۈلۈش، پـاراۋانلىق یـاردەم، سـهھىیه           

الرنى یـۈلهش،  نـامرات سېلىق كهچـۈرۈملىرى، ئـاپهتلهرگه یـاردەم،      -ئىشلىرى، باج 
 بارلىق ئىش قاتارلىق... چلهر، تاشقى مۇناسىۋەت، سوت ئىشلىرى، قۇراللىق كۈ

ساھهلىرى بویىچه یهرلىكلهر مهنپهئهتدارلىق ئورنىغا ھهرگىزمـۇ ئېرىـشهلمهیدۇ،       
پۈتــۈنلهي خىتــاي تاجــاۋۇزچى كهلگىنــدىلهر ئاھالىــسى كــۆزدە تۇتۇلــۇپ پىــالن   

 ”ئارپىنىــڭ باھانىــسىدا قــارمۇق ســۇ ئىچىپتــۇ “. تۈزۈلىــدۇ، قــارار چىقىرىلىــدۇ
هندەك، زادىال قاچۇرۇشقا مۇمكىن بولمىغان، قىپیالىڭاچ تهڭسىزلىك قىالي دېگ
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دېسه ئارتۇقچه قارشىلىق پهیدا قىلىپ قویۇشىدىن ئهنسىرەیدىغان ئهھۋالالردىال 
ئىنتایىن ئاز ساندىكى یهرلىكلهرگه نهپ بېرىپ قویىدىغانـدەك قىلـسىمۇ، ئهنه        

 ”ساداقهتـسىزلىگى “ نىڭمۇ بىر قىسمىنى شهخـسىنىڭ   ”چهكته كهلگهن “شۇ  
-پۇتاقالرنى چىقىرىشىپ یوق قىلىدۇ یاكى یېرىم -گه دائىر ئهرزىمىگهن باھانه   

بۇالرمـۇ پهقهت خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىـدىن      .  قىلىـشىدۇ  ”تهپمه ھاالل “یاتا ھالدا   
ــدىغان      ــا قىلىنى ــي مۇناپىقالرغ ــاكى مىللى ــلهر ی ــسىز دەلدۈش ــۇقتا “پهرق قۇش

خىزمهتچىلهر، ئهقلى -كى قورچاق قارا ئىشچىئادەتتى.  ئىلتىپاتالردۇر”سۇنۇلغان
كام مهمورىچاقالرنىڭ كۆزىنى پارقىرىتىـپ تـۇرۇپال ھهقلىـرى تارتىۋېلىنـسىمۇ           

پـــارتىیىگه “ قىلىـــش دېگهنلىـــك، ”غىـــڭ“چـــۈنكى .  قىلىـــشمایدۇ”غىـــڭ“
ــارازىلىق ــا    ”ن ــۈن ئاغزىغ ــلىك ئۈچ ــۇ ئۆلمهس ــپ، ئهنه ش ــۆھمهت قىلىنى  دەپ ت

 دەك ئازغىنه مائاشلىق ئورنىدىنمۇ قوغلىنىش ”دېمىدە سۈیى“تېمىتىلىدىغان 
 .خهۋىپى مهۋجۇتتۇر

یۇقۇرقىدەك مهمـورىي تهقـسىماتالر نهتىجىـسىدە ۋەتىنىمىزدىكـى خىتـاي           
تاجاۋۇزچى كهلگىندىلىرى ئاساسهن دۆلهت ئورگانلىرىدا، دۆلهت ئىگىلىگىدىكى 
 ئـــورۇنالردا، ھـــېچ بولمىـــسا دۆلهتنىـــڭ كوپۇراتىـــۋى شـــهكلىدىكى ئورۇنالرغـــا 

ئـــاخىرقى ۋاقىـــتالردا خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرى    . (ئورۇنلىـــشىپ كهلمهكـــته 
مـۇالزىمهت ئـورۇنلىرىنى كۆتـۈرە بېـرىش، ھـۆددىگه بېـرىش،            -ئىشلهپچىقىرىش

ــارلىق ئىــسالھات     ــرىش قات ــرىش ۋە ســېتىپ بې ــئهللىكلهرگه ھــۆددىگه بې چهت
 قىلىشلىرىنىمۇ یوقۇرىقىدەك ئۈستۈن خىتاي نوپۇسى ھالىغا كېلىۋالغىنىدىن
كېیىن یولغا قویغانلىقى ئۈچۈن، بۇنداق ئىسالھاتالردا یهرلىكلهرنىڭ سىقىپ 

 )قایتا رەتلىگۈچىدىن_ چىقىرىلىشى تېخىمۇ راۋان ھالغا كهلتۈرۈلمهكته 
بۇ تاجاۋۇزچى كهلگىندىلهر ئاھالىـسى مۇسـتهملىكىچى ھاكىمىیىتىنىـڭ      

ن یـــۈز مىـــڭ یۋەنلىـــك تۇرالغـــۇ ئۆیلىرىـــدە خـــۇددى ئـــۆز مۈلكىـــدەك ئهركىـــ 
قىـشالقالردا بىـر   -بۇنىڭ ئهكسىچه، یهرلىك خهلق پایانسىز یېزا . ئولتۇرۇشماقتا
ــارچه خىــش ــۇ تاجــاۋۇزچى  -پ  تىــن ئااللمىغاننىــڭ ”ھۆكــۈمهت“كېــسهكنىمۇ ب

ئۈستىگه، ئهجداتلىرىدىن تارتىـپ ئـۆزلىرىگه تهۋە بولـۇپ كېلىۋاتقـان یهرلىـرى          
ــۆزلىر   ــۆلهپ یهر سېتىۋېلىــشىپ، ئ ــۇل ت ــا پ ــۆي ســېلىپ  ئۈچــۈن ئاققۇنالرغ ى ئ

تاجاۋۇزچى كۆچمهنلهر زامانىۋى بىناالردا پـارىۋایلىق،  . ئولتۇرۇشقا مهجبورالنماقتا 
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ھهممه ئېھتىیاجلىق ... سۇ تۇربىلىق، ئېلېكتىرلىق، ھهتتا یېقىلغۇ گازلىق،       
ــلىھهلىرى تهل بولغــان ھهشــهمهتلىك شــهھهر ئۆیلىرىــدە خوجــایىنالرچه       ئهس

ســـهپلهپ -خهلــق ئــۆزلىرى ئهپــلهپ   بۇنىــڭ ئهكــسىچه، یهرلىـــك   . یاشــىماقتا 
تېزەك قاالپ، كۆلچهك   - لهردە سامان  ”ئۆي“سېلىۋالغان ئېغىلدەك، ئۆڭكۈردەك    

سۈیى ئىچىپ، ئۆمـۈر بـویى تېلېۋىزورنىـڭ نېمىلىگىنـى، كىرئـالغۇ، توڭالتقـۇ            
ــتۈرگهن      ــپ ئۆس ــۆزى تېرى ــا ئ ــتىن، ھهتت ــى بىلمهس ــڭ نېمىلىگىن دېگهنلهرنى

قـان تىكىـپ یېپىنالمـاي، ئوتتـۇرا ئهسـىر        كېۋەزدىن رۇخسهتسىز تۈزۈككىنه یوت   
تاجاۋۇزچى كۆچمهنلهر ئاھالىسى ئۆیدىن ! قاراڭغۇلۇغى ئىچىدە ئۆمۈرى ئۆتمهكته

تىیاتىرخانىالر، -سارایالر، كىنو-چىقسىال ئاسپالىت یولالر، ھهشهمهتلىك دۇكان
ــشى ــاپتوۋۇز -ئهی ــورۇنلىرى، ھهر یهردە ئ ــشىرەت س ــشقا  -ئى ــا ئى ــسىالر، ھهتت  تاك
لىشتىمۇ ھهقسىز ئىدارە ئاپتوۋۇزلىرى، بالىلىرى ئۈچۈن مهكتهپلهرگه كې-بېرىپ

ــپ ــاپتوۋۇز  -ئاپىرى ــسۇس ئ ــدىغان مهخ ــتهپلهر،   -ئهكىلى ــازادە مهك ــۋایالر، ئ بولكى
خىتایـدا ئـۇخالپ چۈشـىگىمۇ كىرمهیـدىغان        ... یهسلىلهر، بالىالر بـاغچىلىرى،     

اراغهت ئىچىـدە   پـ -قىمـمهت، ئاالھىـدە ئىمتىیـازالر، راھهت      -ئهتىۋارچىلىق، قهدىر 
ــشىپ ئاســمانغا مــۇش ئېتىــپ یاشــىماقتا     بــۇ ۋەتهننىــڭ ھهقىقىــي   ! چىچاڭ

لىـشىپ، بۈگـۈنكى   نامراتئېگىلىرى بولغان بىزخهقلهر بولسا كۈنسېرى نـادان،       
ئۆیىــدىن چىقــسا : دەۋر تهرەققىیاتىغــا پۈتــۈنلهي یــات بىــر مۇھىتتــا یاشــىماقتا 

ق ناچـار، زەي پۇرایـدىغان      جاڭگال، ئۆیىمۇ مال قوتىنىدىن پهرقى یـو      -ئېتىزلىق
تېــزەك -قـاراڭغۇ ئۆڭكــۈردەك، ھهتتــا بىــر تهرىپىــدە ئــۇالغلىرى یاتىــدىغان، قىــغ 

ــاال  ــدىغان، ب ــا-سېــسىقى دىمــاقنى یارى ــغ-چــاقىلىرى توپ پاتقــاقالردا -چــاڭ، قى
دومۇلىنىـپ یـۈرگهن، ئــۇالر نه شـهھهرنى بىلـسۇن، نه یېــزا بـازىرىنى، نه كۆڭــۈل      

ىغان مهكتىۋىنىڭمۇ تایىنى یـوق، قـۇم ئۈسـتىدە    ئېچىش ئورنىنى، ھهتتا ئوقۇید  
دۇنیا جامائېتىگه سۆزلهپ ... تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ خهت یازىدىغان بىچارە ھالهتته، 

ئىشهندۈرگىلىمۇ بولمایدىغان دەرىجىدىكى نادانلىق، ئىجتىمائىي قاراڭغۇلۇق،    
ر ئىش تاجاۋۇزچى خىتایال! لىق ئىچىدە ئاخىرقى نهپىسىدە جان تاالشماقتانامرات

ئۈسـكۈنىلهرنى خـۇددى    -ئۈستىدە ھۆكۈمىتى بهرگهن مىلیون یۋەنلىك ماشـىنا      
دادىـسىدىن مىــراس ئالغانــدەك ئىختىیـارىچه پایــدىلىنىپ ئىــشلهۋاتقان؛ بۇمــۇ   

بارلىق ئىش كىیىملىرىدىن _ ئازلىق قىلىپ ئهمگهك مۇھاپىزەت بویۇملىرى      
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ــپ تــاكى پهلهي  ــكىلىرىغىچه، قهغهز-تارتى ــپ قاینــاق  قهلىمىــدىن تار-ماس تى
بىزنىڭ دېھقانلىرىمىزنىڭ بىر یىل . ھهممىسى تهل ۋە ھهقسىز... سۈیىگىچه، 

ئىشلهپ تاپقىنىدىنمۇ كۆپ پۇلنى ئایلىق مائاش قىلىپ ئالغاننى ئاز دەپ، یهنه 
ــازلىق ســـالقىنداش پـــۇلى، تـــازىلىق پـــۇلى،    قىـــشلىق ئىـــسىنىش پـــۇلى، یـ

ــسىز داۋاالش، ھهقــ   ــۇلى، ھهق ــېلىش،  ســاالمهتلىكنى ئاســىراش پ سىز بىلىــم ئ
ھهقسىز سایاھهت، یۇرتىنى ھهقسىز زىیارەت قىلىش، ساناتورىیهلهر، پىنسىیىگه     

بایرام دەم ئېلىش كۈنلىرى، چېگرا پـۇلى،   -یهكشهنبه ۋە ھېیت  -چىقىش، شهنبه 
مهخپىیهتلىــك پــۇلى، كهینــى ئــۈزۈلمهي كېلىــپ تۇرىــدىغان مۇكۆپــات پــۇل ۋە 

ــس    ــۇقى، شهخ ــېلىش ھوق ــۈرە ئ ــۇملىرى، كۆت ــېچىش   بوی ــا ئ ــۈك ۋە كارخان ى مۆل
ــسا،    ... ئهركىنلىگــى،  ــدىن بهھــرىمهن بول ــاردەم پۇللىرى ســاناپ تۈگهتكۈســىز ی

-زېمىننىڭ ئېگىلىرى یهر بىنا بولغاندىن بېرى ئۆزى ئېقىپ كېلىۋاتقان ساي      
ئۆستهڭنىڭ سۈیىگه پۇل تۆلهپ، پۇل تۆلىیهلمىسه جېرىمانه تۆلهپ، كۈنـسىرى       

. نمۇ مهھرۇم قالدۇرۇلۇپ ئۆلۈمگه قىـستالماقتا     ئهقهللىي ھایاتلىق شهرتلىرىدى  
 ئالــدامچىلىغىنى ئاغزىـدىن چۈشــۈرمهیدىغان تاجــاۋۇزچى  ”كۆڭـۈل بۆلــۈش “... 

چارۋۇچىلىرىمىزغا نېمه قىلىپ بهردى؟ ئۆزلىرىنىڭ -ھۆكۈمهت بىزنىڭ دېھقان
ھاشارلىرىغا ئىشلىتىش ئۈچۈن بولسىمۇ بىرەر كهتـمهن ئېلىـپ بهرگهن یېـرى           

ىرىغا بېرىپ ئىشلهپ بېرىشلىرى ئۈچـۈن بىـرەر ئېـشهك بېرىـپ            بارمۇ؟ ھاشارل 
تۇرغان یېرى بارمۇ؟ بـارلىق ئۇرۇغلـۇق پـۇلى، سـۇ پـۇلى، یهر بېجـى، مهھـسۇالت              

ئادەمنىـڭ ئهقلىمـۇ یهتمهیـدىغان    ... بېجى، ئۆي بېجى، بازار بېجى، قـان بېجـى،          
... ارالر، سېلىقالر، ئاتالمىش ئىئانه توپالشالر، تۈگـۈمهس ھاشـ      -تۈگىمهس ئالۋاڭ 

ئۆلتۈرىۋېتىلمىگىنىڭگه شۈكۈر قىلىپ ھایات قالغان جېنىڭنىـڭ ھهققىنـى     “
 ! دېگهندەك مهجبورىیهتلهر بىلهن ئىلىكىمىزنى ۋە قېنىمىزنى شورىماقتا”!تاله

بۇ ۋەتهن بىزنىڭ ئهمهسمىدى؟ بۇ بایلىقالر، بۇ ئىش ئورۇنلىرى بىـزگه تهۋە        
ــۇ مهنــپهئهتلهر بىــزگه تهئهللــۇ  ق ئهمهســمىدى؟ بىــز نېمىــشقا  ئهمهســمىدى؟ ب

 !لىققا، نادانلىققا، ئۆلۈمگه قىستىلىمىز؟ بىز نېمه گۇناھ قىلغانىدۇق؟نامرات
 !ئۇ بولسىمۇ مىللىي مۇستهقىل ھاكىمىیىتىمىز: بىزدە بىرال نهرسه كام

 دەپ جىـم یېتىۋېلىـپ،   ”تېنچلىـق “ئـۇ بولـسىمۇ   : بىزدە بىـرال گۇنـاھ بـار     
ل جان پىدا قىلىش ھهرىكهتلىرىنى قانات مىللىي مۇستهقىللىق ئۈچۈن ئىزچى
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 !یایدۇرماسلىغىمىز
ئهندى ھېساپالپ كۆرەیلى، خهلقىمىز تاجاۋۇزچى خىتایالردىن قانچه ھهسسه 

 لىـرى بىـزدىن قانچىلىـك كـۆپ         ”پـۇخرا “تۈۋەن تۇرىدىكهن؟ خىتاي تاجاۋۇزچى     
؟ مهنپهئهت ئېلىۋېتىپتۇ؟ بىز بۇنچه چوڭ ناھهقچىلىككه قانداق چىداپ كهلدۇق

بىز بۇنچه ئېغىر زۇلۇمغا نېمىشقا قارشى چىقمایمىز؟ تاجاۋۇزچى یات مىللهتكه 
كېتىۋاتقان بۇ ھېساپالرنى ھهربىر ۋەتهندىشىمىز ئۆزلىرى بىلگهن پـاكىتلىرى          

 !بویىچه قایتىدىن ئهستایىدىللىق بىلهن بىر ھېساپالپ كۆرسۇن
رغــا تاجــاۋۇزچى خىتــاي كهلگىنــدىلىرى خهلقىمىزنىــڭ بــۇ خىــل خىیالال  

بۇ خىـل خىیـالالردا بولغـانالرنى       . كېلىپ قېلىشىدىن ئۆلگۈدەك قورقۇشماقتا   
ھهرقانداق بىر خىتاي تاجاۋۇزچى كهلگىندىسى تۇیۇپال قالىدىكهن، ھهتتا گۇمانال 
ــۈرۈپ مهلۇمــات بېرىــپ        ــست ھۆكــۈمىتىگه كۆپت ــدىكهن، دەرھــال فاشى قىلى

تاجــــاۋۇزچى جازاالتقۇزىــــدۇ؛ قولىــــدىن كهلــــسىال ھهرقانــــداق بىــــر خىتــــاي 
ــدۇ  ــۆزى بىۋاســته جازاالی ئــون ئۇیغۇرغــا قارشــى بىــر خىتــاي  ! كهلگىندىــسىمۇ ئ

ــا تهكــشۈرۈپ       ــتقا چىقىرىــپ قایت ــسىال خىتــاینىڭكىنى راس ــۇۋالىقتىن ئۆت گ
 .ئولتۇرمایال جازاغا تارتىپ كهلمهكته

_ ۋەتىنىمىزنى ئىشغال قىلىۋالغـان بـۇ خىتـاي تاجـاۋۇزچى كـۆچمهنلىرى          
 مىكهن؟ ” قېرىنداش مىللهت“ مىكهن؟ ”ئاكا مىللهت“ر تاجاۋۇزچى كهلگىندىله

، ” بىرىمىزدىن ئایرىاللمایدىغان-بىر“ مىكهن؟ ”تېنچ پۇخراالر“بىزگه ئوخشاش 
 مىــــكهن؟ بهزى  ”یــــاردەم قىلىۋاتقــــان ئــــاق كۆڭــــۈل ئــــادەملهر    “بىــــزگه 

ــشكىنىدەك     ــپ دېیىـ ــۇپ كېتىـ ــسانپهرۋەرلىگى تۇتـ ــشىلىرىمىزنىڭ ئىنـ كىـ
 ” ئۆز كۈنىنى ئېلىپ یۈرگهن یۇۋاش ئىشلهمچىلهر“ مىكهن؟ ”گۇناھسىز خهلق“

مىكهن؟ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بۇ ھالهتكه تۇیۇقسىزال كېلىپ قالغانمىدۇ؟ بىز 
ــز     ــسىمۇ ئویالشــمایمىز؟ بى ــېمه ئۈچــۈن پهرزەنتلىرىمىزنىــڭ تهقــدىرىنى بول ن
نېمىــشقا ئهتىمىزنــى ئویالشــمایمىز؟ بۈگۈنكىــدەك ھــالهت یهنه قانچىلىــك      

ۇ ھالــدا بىزنىــڭ قىیــامهت كــۈنىمىزگه یهنه قانچىلىــك ۋاقىــت   داۋاملىــشار؟ بــ
یاكى بىزنىڭ كۈچىمىز یهتمهمدۇ؟ بۇنى راستىنال جان پىدا قىلىپ ... قالغاندۇ؟ 

سـىناپ كۆردۇقمـۇ؟ یــاكى سـىناق قىلىـپ بېقىــشنى بىـرەر قېـتىم بولــسىمۇ       
ز ئهستایىدىل تهشۋىق قىلىپ باقتۇقمۇ؟ ئۇنداقتا تۆمۈر خهلىپىمىز، غوجـا نىیـا      
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ھاجىمىمىز، مهمتىمىن بوغرا ئهپهندىمىز، غېنى باتۇرىمىز، ئوسمان باتۇرىمىز،         
ئىشنى قانـداق باشـلىغان؟   ...  رىزىۋانگۈللىرىمىز، -یهتته قىزلىرىمىز، نۇزۈگۈم 

ئابـدۇخالىق ئۇیغـۇرىمىز، مهمتىلـى تهۋپىـق ئهپهنــدىمىز،     ... قانـداق قىلغـان؟   
ز، ئابدۇرېھىم ئۆتكـۈر ئهپهنـدىمىز،      لۇتۇپۇلال مۇتهللىپىمىز، ئابلىز مهخسۇمىمى   

ــدىمىز،    ــاس ئهپهن ــۇن ئالم ــول    ... تۇرغ ــالىیلىرىمىز، ی ــپهرۋەر زىی ــق ۋەتهن داڭلى
ــېمه دەپ چــاقىرىق    باشــلىغۇچىلىرىمىز، قهھرىمــان ئهجــداتلىرىمىز بىــزگه ن
قىلدى؟ بىزنى قانداق ئاگاھالندۇردى؟ ئاخۇنوپ، مىجىت سىلىڭ، بارىن، غۇلجا      

ا یوشۇرۇن ھهرىكهت قىلىۋاتقان قهھرىمـانلىرىمىز نـېمه        قهھرىمانلىرى ۋە باشق  
ئـــویلىنىش، پىـــالن تـــۈزۈش، ... ئۈچـــۈن جـــان پىـــدا قىلـــدى ۋە قىلىۋاتىـــدۇ؟ 

تهشكىللىنىش، دەرھال ھهرىكهتـكه ئـاتلىنىش ۋاقتىمىـز ئاللىقاچـان كېلىـپ         
ۋەتىنىمىزگه بىزدىن بى رۇخـسهت كىرىۋاتقـان ھهرقانـداق بىـر خىتـاي           ! بولدى

مۇتلهق تۈردە مىللىي تاجاۋۇزچى بولۇپ ئالدىمىزدا بىزگه خىرىس كهلگىندىسى 
ۋەتهن بىزنى بۇ خىتاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى قـوغالپ چىقىـرىش       ! قىلىپ تۇرماقتا 

 !!!ئۈچۈن دەرھال كهسكىن ۋە ئۆنۈملۈك ھهرىكهت باشالشقا چاقىرماقتا
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-  قورچاق مىللىي ئىشچى1.4§
 خىزمهتچىلىرىمىز

 
ۇزچىلىرىنىـــڭ چاڭگىلىغـــا چۈشـــۈپ قالغـــان ۋەتىنىمىــز خىتـــاي تاجاۋ 

ــورىي      ــاي مهم ــۇل خىت ــز نوق ــاي تاجــاۋۇزچىلىرى ھهرگى ــان، خىت ــن بۇی دەۋرلهردى
باشقا ھهرقانداق . خادىملىرىغا تایىنىپال ھاكىمىیهت یۈرگۈزۈپ كهلگهن ئهمهس 

بىــر مۇســتهملىكىچى یــاكى تاجاۋۇزچىغــا ئوخــشاش، زو زوڭتاڭــدىن باشــالپ تــا  
تــاي تاجاۋۇزچىلىرىغـــا كهلگىــچه پۈتـــۈنلهي ئـــۆز   بۈگــۈنكى كوممۇنىـــست خى 

مهنپهئهتــى ئۈچــۈن خىــزمهت قىلدۇرۇشــنىال مهخــسهت قىلىــدىغان مهكــتهپ،    
ــانلىرىنى تهســىس     ــامالردىكى خــائىن یېتىــشتۈرۈش ئورگ كــورۇس، ھهرخىــل ن

بــۇ ئــورۇنالردا بىۋاســته یــاكى ۋاســتىلىق شــهكىلدە یېتىــشتۈرۈلگهن  . قىلىــدى
 خائىنالرنى، خىتایغـا سـاداقىتىنى كۆرسـهتكهن    ئاشكارە یاكى یوشۇرۇن مىللىي 

ــۇللىرىنى،    ــۇنىزم قـــ ــورتلىرىنى، كوممـــ ــاتېیىزىم مـــ ــسىزالرنى، ئـــ ۋىجدانـــ
مهنپهئهتپهرەستلهرنى، نادانالرنى، لۈكچهك، یاالقچى، ئهمهلپهرەس، ئىقتىدارسىز ۋە 
جانباقــارالرنى ئىنچىكىلىــك بىــلهن كۈزۈتــۈش ۋە تهكــشۈرۈشلهردىن ئۆتكــۈزۈپ 

ــكهل،    ھهردەرىجىلىــك ــۇرۇق ھهی ــاردەمچى، ق ــدا ی ــۇرىي ئورگانلىرى ــاق مهم  قورچ
یېتىمچـى، ھهربىـي    -مهسلىھهتچى، كاتىپ، تهرجىمان، مهخپى پایالقچى، یـۈگهر      

ئېنجىنېر، -ئهمهلدار، ئهسكهر، ساقچى ئهمهلدارى ۋە ساقچى، ئوقۇتقۇچى، تېخنىك
ــشچى ــارىپچى -ئى ــى، مائ ــهنئهتچى -خزمهتچ ــپ، س ــزا ۋە  -ئهدى ــى، یې تهنتهربىیىچ

ــارمهنلىرى،  م ــله چاپ ــارلىق... هھهل ــیهلهپ   قات ــۈن تهربى ــپىلهر ئۈچ ــاق ۋەزى  قورچ
یهنـى، ۋەتىنىمىـز تۇپراقلىرىـدىكى قورچـاق مهمــۇرىي     . ئىـشلىتىپ كهلمهكـته  

تهشۋىقات ساھهلىرى، شىركهت، زاۋۇت، -ئورگانالر، مائارىپ ساھهلىرى، مهدەنىیهت
 مىللىي خادىمالر، خىتاي كارخانىالر ۋە باشقا ئورۇنالردىكى بارلىق قورچاق-كان

تاجاۋۇزچىلىرى تهرىپىدىن ئهسـتایىدىل تهكـشۈرۈلگهندىن كېـیىن ۋە ئىـشهنچ           
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قىلىنغىنىدىن كېیىن مهخسۇس تالالپ یېتىشتۈرۈپ ئىشقا سېلىنغان خىتاي 
یاكى بىرەرسى چىقىپ . مۇستهملىكىچىلىرىگه سادىق كىشىلهر ھېساپلىنىدۇ

ــش  “ ــاالردا نېمى ــۇ بىن ــشاالیدۇ ۋە  شــۇنچه ھهشــهمهتلىك ب ــایالر ئولتۇراقلى قا خىت
 دەپ سوراپ باقاالمدىكهن؟ بۇنى ”یۇ، نېمىشقا بىز خهقتىن یوق؟-ئىشلىیهلهیدۇ

ــدۇ       ــۈكته كۆرى ــۇتىنى بىــر ئۆت ــۆت پ ــۇ ھامــاتال ت ــورىغۇچى ش ئهگهر خىتــاي ! س
خىزمهتچى -تاجاۋۇزچىلىرى تالالپ ئىشقا ئالغان ھهرقانداق بىر قورچاق ئىشچى

ىنىڭ خاتا تالالنغانلىغى یاكى سۇقۇنۇپ كىرىۋالغانلىغى ئىچىدە خالىغان بىرس
ئىسپاتالنغىنىدا ئۇالرنى قىلچه ئىككىلهنمهي ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشالیدۇ ۋە 

ھهتتا ھهرخىل ئۇیدۇرما باھـانىالر بىـلهن قـانۇنىي         . ئىشتىن قوغالپ چىقىرىدۇ  
ىللىـي  خۇددى شۇنىڭدەك بۇخىل تالالنغـان قورچـاق م       . جازاالرغىمۇ تارتىشىدۇ 

خادىمالرنىڭ ئىچىدىكى بهزىلىرى ئۇزۇن مـۇددەت ئـۆز ئهقىدىـسىنى، مىللىـي             
غۇرۇرىنى یۇشۇرۇپ ساقالپ كهلگهن، كېیىن ئاشىكارلىنىپ قالغان بولسا، یاكى 
دەسلىۋىدە ھهقىقهتهنمۇ خىتایغا سادىق كىشى بولۇپ، مهلۇم ۋاقىت ئۆتكهندىن 

 غۇرۇرى ئویغۇنـۇپ قالغـان      كېیىن ئاچچىق ئهمهلىیهتلهر تهربىیىسىدە مىللىي    
بولسا، بۇ كىشىلهرنى ھهرخىل سىیاسىي ھهرىكهتلهر ئىچىدە یوق قىلىۋېتىدۇ،         
ئىقتىسادىي بوھتانالر بىلهن ئهیىپلهپ یوق قىلىدۇ، یوشۇرۇن قىلتاق قـۇرۇش          

ــارقىلىق یــوق قىلىــدۇ   بۇخىــل تــازىالش ھهرىكهتلىــرى نوقــۇل مىللىــي     . ئ
خىتایـدا ئـۆزلىرى   . ن قىلىـشىمۇ ناتـایىن  دۈشمهنلىرىگه زەربه بېرىشنىال مهزمو   

-پهیدا قىلغان ھهرقانداق بىر ھهرىكهتنى ۋەتىنىمىـز تهۋەسـىدە یوشـۇرۇن ۋەتهن    
 . مىللهتسۈیهرلهرنى تازىالش ئۈچۈن بۇرمىالپ پایدىلىنىپ كهلمهكته

قایتا -بۇخىل شهكىللهردە تاللىنىپ یېتىشتۈرۈلگهن، ئىزچىل تۈردە قایتا
 پـاش قىلىـش ھهرىكهتلىرىـدىن ئىـشهندۈرگىدەك      تهكشۈرۈش، سىناق قىلىش،  

ئۆتهلىگهن قورچاق مىللىـي خـادىمالر شۆبھېـسىزكى، خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى       
 . ئۈچۈن تالالنغان سادىق ماالیالر بولۇپ ھېساپلىنىدۇ

ــارتىیه،      ــك پ ــىدە ھهردەرىجىلى ــز تهۋەس ــدا، ۋەتىنىمى ــدىن ئالغان ــۇ نۇقتى ب
مهدەنىیهت، قانۇن، -لهپچىقىرىش، پهنتهربىیه، ئىش-ھۆكۈمهت، تهشۋىقات، تهلىم

ئهسكهرى ساھهلهردە ئىشلهیدىغان مىللىي خادىمالرنىڭ مۇتلهق كـۆپچىلىگى    
ھهقىقهتهنمۇ خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا ئالـدىنىپ یـاكى بىلمهسـتىن، ئـاڭلىق          
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یېــرىم ! یــاكى ئاڭــسىز، ئاكتىــپ یــاكى مهجبــۇرى ئىــشلهیدىغان قورچــاقالردۇر 
قىلىنىش تارىخىمىز ۋە ئۇنىڭدىن بۇرۇنقى بىرەر ئهسىرلىك مۇستهملىكه، قۇل   

ئهسىرلىك یېرىم مۇستهملىكه تارىخىمىز بـۇنى یېتىـپ ئاشـقىچه ئىـسپاتالپ             
ــته ــیىن، ۋەتىنىمىزنــى     . بهرمهك ــدىن كې ــۇرىیىتىمىز دەۋرى ــى جۇمھ ئىككىنچ

دىـن باشـالپ ۋەتىنىمىـز    » ئـون بىـر بىـتىم     «قاراڭغۇلۇقالرغا باشالپ كىـرگهن     
 مـۇنهۋۋەر كىـشىلىرىدىن ئایرىلىـپ قېلىـشى، شـۇنچه           خهلقىنىڭ شۇنچه كۆپ  

كۆپ ھهل قىلغۇچ پۇرسهتلهرنى قولدىن بېرىپ قویۇشى، مـۇنتىزىم قۇراللىـق            
مىللىــي ئارمىیىــسىدىن ئایرىلىــپ قېلىــشى، ئهڭ مــۇھىمى ئهللىــك مىڭغــا 
یهتمهیدىغان خىتاي تاجاۋۇزچى كهلگىندىلىرىنىڭ بۈگـۈنكى ئـون مىلیونلـۇق     

ىۋېلىشىغا ئهڭ مـۇھىم ۋاسـتىلىق سـهۋەبچى بولـۇپ رول           ئاپهت ھالىتىگه كېل  
ئوینىغانالر ھهرگىزمۇ ئامېرىكا یاكى سابىق سوۋېتلهر ئىتتىپاقى بولماسـتىن،         

 !خىزمهتچىلىرىدۇر-دەل شۇ قورچاق مهمۇرىي ۋە دۆلهت ئىشچى
ــاتى،    ــۇ مىللهتنىـــڭ تهرەققىیـ ــمىنى بـ ــقى دۈشـ بىـــر مىللهتنىـــڭ تاشـ

ــدۇ مۇستهھكهملىنىــشى ۋە كۈچلىنىــپ كې شــۇ . تىــشىنى ھهرگىزمــۇ خالىمای
.  دەپ ئاتىلىـدۇ ”تاجاۋۇزچى، مىللىـي دۈشـمهن  “سهۋەپتىن بۇخىل یات كۈچلهر  

ئهممـا بۇخىـل مىللىــي دۈشـمهن تاجـاۋۇزچىلىرى بىــلهن مهیلـى خـاالپ یــاكى       
مهجبـــۇرى شـــهكىلدە ھهمكارلىـــشىپ كېلىۋاتقـــان كىـــشىلىرىمىزنى نـــېمه  

ــا ئۇرۇشـــى   مهزگىلىـــدە گومىنـــداڭ دېیىـــشىمىز كېـــرەك؟ ئىككىنچـــى دۇنیـ
پارتىیىـسىنى قۇرغـۇچى داھىیلىرىــدىن بىـرى بولغــان ۋاڭ جېنـۋېي ۋە ئۇنىــڭ     
قۇرغان قورچاق ھاكىمىیهت خادىملىرىنى خىتایالر ئهشهددى ۋەتهن خائىنلىرى   
دەپ تــا مهدەنىــیهت ئىنقىالبىنىــڭ ئــاخىرلىرىغىچه پېیىغــا چۈشــۈپ قــاتتىق   

ــوۋېتلهر ئىتتىپ   ــشمىدىمۇ؟ سـ ــازاالپ تۈگىتىـ ــلهن   جـ ــسالر بىـ ــدىمۇ نېمىـ اقىـ
ھهمكارالشــــقان ۋىالســــوۋچىالرنى ۋەتهن خــــائىنلىرى دەپ ئېغىــــر جازاغــــا     
تارتىشمىغانمىدى؟ فرانسىیه خهلقىمۇ نېمىسالر بىـلهن ھهمكارالشـقان دارالن         
شىمالى فرانسىیه ۋىسى قورچاق ھۆكـۈمىتىنى مىللىـي خـائىنالر دەپ ئـېالن          

لهن مهجبـۇرى ھهمكارالشـقانالر،    قىلىشمىدىمۇ؟ ئۇالرنى مىللىي دۈشمىنى بىـ     
ــایمۇقۇپ ھهمكارالشــقانالر، ئاڭــسىز     ــاكى ق ــدىنىپ ی ــادان بولغانلىقىــدىن ئال ن
ھهمكارالشقانالر، جان بېقىش ئۈچۈن، خهلقىنى باالدىن ساقالپ قېلىش ئۈچۈن         
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ئىالجىسىز مهجبۇرى ھهمكارالشقانالر دەپ كهچۈرۈم قىلىنغانلىغى توغرىسىدا       
لهر بارمۇ؟ ئهجهبا بىزنىڭ ئىچىمىزدىن چىقىپ ۋەتهنگه       بىرەر ماتېرىیال كۆرگهن  

ــالچىلىق     ــۈن مىللىــي دۈشــمىنىگه غ ــېمه ئۈچ ــانالرنى ن خــائىنلىق قىلىۋاتق
 !قىلىۋاتقانالر دەپ كېسىپ ھۆكۈم قىاللمایدىكهنمىز؟

شۇنى قهتئىي كېسىپ ئېیتىشقا ھهقلىقمىزكى، ۋەتىنىمىزنى مـۇنقهرز        
ىرىمىزنىڭ قـول ئاسـتىدا قـانچىكى       قىلىۋالغان تاجاۋۇزچى مىللىـي دۈشـمهنل     

یوقۇرى ئهمهل تۇتالىغان ئىكهن، ئۇ كىـشى ۋەتهنـگه شـۇنچه كـۆپ دۈشـمهنلىك              
شۇ ! ئۇ كىشى شۇنچه چوڭ ۋەتهن خائىنى ھېساپلىنىدۇ   ! قىلغان ھېساپلىنىدۇ 

ســهۋەپتىن خهلقىمىــز ئارىــسىدىكى نۇرغۇنلىغــان ۋىجــدانلىق كىــشىلىرىمىز  
ى چاڭگىلىـدىن قـایتۇرىۋېلىش كۈرىـشىنى       ۋەتىنىمىزنى خىتاي تاجـاۋۇزچىلىر   

باشالش جهریانىدا ئاۋال مىللىي خائىنالرغا ئهجهللىك زەربه بېرىش ھهرىكىتىنى 
. بىرىنچى نومۇرلۇق ۋەزىپه قىلىپ بېكىتىۋېلىش ئۈچۈن ئالدىراپ كېتىۋاتماقتا

بۇنداق قاراشالرنى بۈگۈنكى كۈندە كىممـۇ خاتـا دېیىـشكه جـۈرئهت قىالالیـدۇ؟               
ــۇ  ــزا    بولۇپمـ ــي یېـ ــاپ مىللىـ ــان سـ ــسى بولمىغـ ــاي تاجاۋۇزچىـ ــۇ خىتـ -بىرمـ

قىــــشالقلىرىمىزدا خىتــــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــــڭ مىللىــــي باســــقۇنچىلىق  
سىیاســـهتلىرىنىڭ ۋەكىلـــى ھهم ســـادىق ئىجراچىـــسى بولـــۇپ، مىللىـــي      
باسقۇنچىلىق ھهرىكهتلىرىگه ماسلىـشىپ غـالچىلىق قىلىـشىپ بېرىۋاتقـان      

ېزىلىــق كــادىرالر، ناھىیىلىــك كــادىرالر  بىرقىــسىم ئهتىــرەت باشــلىقلىرى، ی
ھهقىقهتهنمۇ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ تهلىمىگه بوي سۇنۇشۇپ، خهلقىمىزنى   
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىدىنمۇ بهتـتهر زار قاخـشىتىپ كېلىۋاتقـانلىغى بۈگـۈنكى           
ئـاچچىق ئهمهلىــیهت ئهمهســمۇ؟ قـانۇن ئورگانلىرىــدا، مهدەنىــیهت ســاھهلىرىدە،   

ىرىـدا، تهتقىقـات یۇرتلىرىـدا، مائارىـپ سـاھهلىرىدە، مهمـۇرىي         تهشۋىقات ئورگانل 
ــان   ــتهپ، زاۋۇت، كـ ــىركهت، مهكـ ــانالردا، شـ ــزا -ئورگـ ــانىالردا، یېـ ــت -كارخـ كهنـ

تاجاۋۇزچى ھۆكـۈمهت خىزمىتـى بىـلهن مهشـغۇل بولىۋاتقـان      ... مهھهللىلهردە،  
ــۆز    ــدارلىرىمىز، خىتــاي غــالچىلىرى ھهقىقهتهنمــۇ ئ بىرقىــسىم قورچــاق ئهمهل

قىگه خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىدىنمۇ ئاشۇرۇپ زۇلۇم سېلىۋاتقانلىغى بۈگۈنكى       خهل
بۇنداق مىللىي خائىنلىقالر ھهققىدە یوشۇرۇن نارازىلىق ! بىر پاكىت ئهمهسمۇ؟

بىلــدۈرگهنلهرنى ئهنه شــۇ تــۈردىكى مىللىــي مۇنــاپىقالر ھهرخىــل باھــانىالرنى  
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لۇشـالرغا سـهۋەبچى   ئۇیدۇرۇشۇپ خىتایغا پاش قىلىـپ بېرىـپ قـانلىق باستۇرۇ       
 !بولىۋاتقانلىغىنى ھهممىمىز كۆرمىدۇقمۇ؟

ــى،     ــان دۈشــمهننىڭ پىالن ــرگه تۇرىۋاتق ــلهن بى ئهقهللىــسى، دۈشــمهن بى
دۈشمهننىڭ تاپشۇرۇغى، دۈشمهننىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى ۋە بویرۇغى بویىچه ئىـش      

ــشچى   ــادىرلىرىمىز، ئىـــ ــۇرىي كـــ ــاق مهمـــ ــان قورچـــ -قىلىـــــپ كېلىۋاتقـــ
ــا  ــز، زىی ــي   -لىیلىرىمىز، پهنخىزمهتچىلىرىمى ــادىملىرىمىز، دىنى ــا خ تېخنىك

ئهربــاپلىرىمىز ئــۆز خهلقىنىــڭ چېكىۋاتقــان مىللىــي زۇلــۇملىرىنى، مىللىــي  
خورلىنىــشلىرىنى، مىللىــي ئېزىلىــشلىرىنى بهش قولــدەك ئېنىــق بىلىــپ   
تۇرۇغلۇق، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تىلغا ئالغۇچىلىك بىرەر قارشىلىق        

دوغىلىـق ئوقۇغـۇچىالر   -اللىدىمۇ؟ ئۈرۈمچىدە پارتلىغان داغھهرىكىتى پهیدا قى  
خىزمهتچىمىـز، قـانچه مىللىـي    -ھهركىتىدە قانچه زىیالىیىمىز، قـانچه ئىـشچى      

كادىرىمىز ئاشكارە یاكى یوشۇرۇن ھالدا ئۆز پهرزەنتلىرى تهرىپىدە تۇرۇشقا جۈرئهت 
ت كۆتۈرۈپ نامایىش یۈزبهرگهن تاۋۇ... قىاللىدى؟ ئاقسۇدا، ئۈرۈمچىدە، قهشقهردە، 

خىزمهتچـى ئاشـكارە یـاكى      -قىلغان خهلقىمىزگه قانچه قورچاق كادىر، ئىـشچى      
یوشۇرۇن ھېسىداشلىق قىاللىدى؟ پهیزىۋات، قاغىلىق، قاراقاش، قهشقهر، بارىن، 
غۇلجا خهلق قوزغىالڭ یاكى پاجىئهلهرگه ئاشكارە یاكى یوشۇرۇن ھېسىداشلىق        

 چىقمىغانلىغى، بىزنىڭ قورچاق ئهمهلدار    قىاللىغان بىرەرمۇ مىللىي كادىرى   
 خىزمهتچىلىرىمىزنىـــڭ ھهقىقهتهنمـــۇ خىتـــاي    -یـــاكى قورچـــاق ئىـــشچى   

تاجاۋۇزچىلىرىغــا ســادىق غــالچىالر، قورقۇنچــاقالر، نــادانالر، ۋىجدانــسىزالر، جــان 
 !كهینىدىن ئىسپاتالپ بهرمهكته-باقارالر ئىكهنلىكىنى كهینى

كى یوقـۇرى دەرىجىلىـك مهمـۇرىي       بۈگۈنكى كۈنـدە ۋەتىنىمىـز تهۋەسـىدى      
ــالى      ــلىقلىرىغىچه، ئـــ ــرەت باشـــ ــاددى ئهتىـــ ــپ ئـــ ــدارالردىن تارتىـــ ئهمهلـــ

خىزمهتچىلىرىمىــزگىچه،  -زىیــالىیلىرىمىزدىن تارتىــپ ئهڭ ئــاددى ئىــشچى   
مىللىـي نوپۇسـىمىز ئىچىـدە كـام ھېـساپلىغىنىمىزدىمۇ یېـرىم مىلیونـدىن        

ــېقىن یهرلهر  ــارتۇق كىــشىلىرىمىز خىتایالرغــا ئهڭ ی ــائ ۋەتىنىمىــز . دە تۇرماقت
ئهپـسۇسكى،  . ئۈچۈن ۋە خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئالدىدا بۇ ئاز كـۈچ ئهمهس ئىـدى       

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى كۈرەش قىلىشتا ئهڭ كـۆپ پۇرسـهتكه ئىـگه بـۇ               
یېرىم مىلیوندىن ئارتۇق ئىنسانىمىز دۈشمهنگه تهھدىت یارىتىشنىڭ ئورنىغا، 
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دىغان دۈشــمهن تهرەپــكه مهنــسۈپ كىــشىلهر  ئــۆز خهلقىمىــزگه تهھــدىت ســالى 
 !قاتارىدىن ئورۇن ئېلىپ كهلمهكته

بۇنداق دېیىشىمىز بىلهن، بۇ یېرىم مىلیوندىن ئـارتۇق كىـشىلىرىمىز       
بىز ئۇنداق یاخشى ئىـشالرنى قىلـدۇق، مۇنـداق         “تۇشتىن قوزغىلىپ   -تۇشمۇ

ــتىن ئۇنــداق       ــمهن بېــسىمىگه قارىماس ــشالرنى قىلــدۇق، دۈش ــدىلىق ئى پای
ئۇالر .  دېیىشىپ چۇقۇرۇشۇپ كېتىشى مۇقهررەر”...لدۇق، مۇنداق قىلدۇق،   قى

مىللىـــــي ئـــــازادلىق ھهرىكىتىمىـــــز ئۈچـــــۈنال ئهمهس، ھهتتـــــا مىللىـــــي 
مهۋجۇدىیىتىمىزنى قوغداپ قېلىش جهھهتتىمۇ قىلچه ئهمهلىي رولى بولمىغان 

ۋەتهنــــپهرۋەر، “ھهرىكهتلىرىنــــى داۋراڭ قىلىــــشىپ ئــــۆزلىرىنى -بهزى ئىــــش
بۇنــداق داۋراڭ  .  قىلىــپ كۆرسىتىۋېلىــشلىرى تۇرغــانال گهپ  ”لهتــسۈیهرمىل

قىلغۇچىالرنىڭ بېشىدا ھهتتـا بىرىنچـى نومۇرلـۇق ۋەتهن خـائىنى سـهیپىدىن       
بۇ یهردە شهرقىي تۈركىستانلىقالر ئۈچۈن ! ئهزىزنىڭمۇ بولغانلىغى سېزىلمهكته

ــي    “ ــتهقىللىق، مىللىــ ــي مۇســ ــك، مىللىــ ــك، مىللهتچىلىــ ۋەتهنپهرۋەرلىــ
 دېگهنـدەك   ”...مۇستهقىللىق كۈرىشى، مىللىـي دۈشـمهن، مىللىـي خـائىن،           

ئۇقۇمالرنىڭ نهقهدەر چاكىنىالشتۇرىۋېتىلگهنلىگى، نهقهدەر بۇرمىلىۋېتىلگهن     
ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهققىدىكى  . ھالغا كهلتۈرۈلگهنلىگىنى ھېس قىلىشقا بولىدۇ    

نىڭ خهلقىمىـز  بۇخىل چاكىنىالشتۇرۇلغان ۋە بۇرمىلىۋېتىلگهن چۈشـهنچىلهر    
نى ئىپادىلهیدىغان بارلىق ساھهلىرىگىچه سىڭىپ كىرىـپ   كىملىكىمىللىي  

ئـاالیلۇق،  . بولغانلىغىنى ھهرقانداق ھهرىكىتىمىزدە ئۇچۇق كـۆرۈپ ئـاالالیمىز    
-ئــــادەتلىرىمىزدە، ئهدەبىیــــات-دىنـــى ئهقىــــدىلىرىمىزدە، مىللىــــي ئــــۆرپ 

ــارىخ   تهشــۋىقاتلىرىمىزدا، ســهنئهتلىرىمىزدە، مائارىــپ ســېپىمىزدا، مىللىــي ت
ــادىكى      ــقى دۇنی ــۇ تاش ــالىیهتلىرىمىزدە، بولۇپم ــىي پائ ــسادىي ۋە سىیاس ئىقتى
ــتۇرۇلغان،      ــان، ئاددىالش ــۈردىكى بۇرمىالنغ ــۇ ت ــالىیهتلىرىمىزدە ب ــاجىر پائ مۇھ
ئاسانالشتۇرۇلغان، ئهھمىیهتسىزلهشتۈرۈلگهن ۋەتهن سۆیۈش، مىللهت سۆیۈش،     

ن سهلبىي تهسىرلىرىنى یېتىپ ئاشقىچه ئېتىقات ئۇقۇملىرىنىڭ كۆرسىتىۋاتقا
 !كۆرمهكتىمىز

ــارىخىمىزدا بىــز خىتــاي    ــۆتكهن یېــرىم ئهســىرلىك چېكىــنىش ت ئهگهر ئ
تاجاۋۇزچىلىرىغـــا قارشـــى تېـــنىم تاپمـــاي ھهرىـــكهت قىلىـــپ كهلـــدۇق دەپ  
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ــىدا      ــا چۈشــهنچىلهر ئاساس ــداقتۇ بىرخىــل خات ــز قان ــدا بى ــدىكهنمىز، ئۇھال قارای
ــول   ــان بــ ــكهت قىلىۋاتقــ ــىرلىك   ھهرىــ ــرىم ئهســ ــۆتكهنكى یېــ ىمىز؛ ئهگهر ئــ

ــك ھهرىكىتـــى بىـــلهن      ــك پائـــالىیهتلىرىمىزنى ۋەتهنپهرۋەرلىـ مهغلوبىیهتلىـ
شوغۇلالنغانلىغىمىز دەپ قارىغىنىمىزدا، بىز ئۆتكهن بۇ یېرىم ئهسىر جهریانىدا 

 ئۇقــۇملىرى بــویىچه ھهرىــكهت ”ۋەتهنپهرۋەرلىــك“پۈتــۈنلهي بۇرمىلىــۋېتىلگهن 
ئۇنداق بولمىغاندا ئىدى، بىز ئۆتكهن یېـرىم ئهسـىر       . ىمىزقىلىپ كهلگهن بول  

جهریانىدا ھېچ بولمىغاندا خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ یۈز ھهسسىلهپ كۆپىیىپ     
ــدۇق    ــوالر ئى ــان ب ــدىنى ئااللىغ ــشىنىڭ ئال ــا   . كېتى ــى تارىخت ــز خهلق ۋەتىنىمى

پهۋقۇلئاددە ئېغىر چېكىـنىش دەۋرىـگه كىرىـپ قالمىغـانال بولىـدىكهن، بىـرەر          
هرىكهت قىلغانلىرىدا ھېچقاچان بۇنچه پاجىئهلىك مهغلوبىیهتلهرگه ئۇچـۇراپ        ھ

 !باقمىغان ئىدى
ــارىخىمىزنى      ــىرلىك تـ ــرىم ئهسـ ــۆتكهن یېـ ــدا، ئـ ــدىن ئالغانـ ــۇ نۇقتىـ بـ

 دەپ داۋراڭ قىلىشىمىز، ۋەتهنپهرۋەرلىك     ”ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكهت تارىخىمىز  “
ــۇ     ــارا چاپلىغــان بول ــا ق ــهرەپلىك ئۇقۇمغ ــۇ ش ــگهن ب ــۆز  دې ــاي، بهلكــى ئ پال قالم

. تارىخىمىزغا، ئۆز ئهجداتلىرىمىزغا ئېغىر ھاقارەت كهلتـۈرگهن بولـۇپ قـالىمىز          
ھهمــمه نېمىمىــزدىن ئایرىلىــپ قالغــاننى ئــاز دەپ، ئهللىــك مىــڭ كىــشىگه   
یهتمهیـدىغان خىتــاي تاجــاۋۇزچىالر ســانىنى بۈگــۈنكى ئــون مىلیونلــۇق ئــاپهت  

ىم ئهسىرلىك مىللىي مۇستهقىللىق یېر“ھالىتىگه كهلتۈرۈپ قویۇشىمىزنى    
ــسى  ــڭ نهتىجىـ ــپ   ”ھهرىكىتىمىزنىـ ــا یېزىـ ــى ئهۋالتلىرىمىزغـ  دەپ كهلگۈسـ

قالدۇرۇشىمىز، تارىخىمىزدىكى ئهڭ نومۇسسىز ئهجداتالردىن بولغانلىغىمىزنى 
ــاالس   ــدۇ، خ ــهتكهنلىگىمىز بولى ــتهقىللىق    ! كۆرس ــي مۇس ــۇ مىللى ــا ش ئهجهب

ىنى پىدا قىلغان شـىھىتلىرىمىز    كۈرەشلىرىدە ئىسسىق قېنىنى تۆكۈپ جېن    
بۈگۈن قهۋرىسىدىن چىقىپ قالغۇدەك بولسا بىزگه نېمه دەر؟ رۇشهنكى، بىزنـى     

 !ئۇالرنىڭ قهۋرىسىنىڭ زارى تۇتىدۇ
ــتىدىكىلهرنىڭ،    ــاق ئهمهل ئۈسـ ــۈنكى قورچـ ــىلىغىنىمىزدا، بۈگـ خۇالسـ

خىزمهتچىلهرنىڭ دۈشمهنگه زەربه بېرىش پۇرسهتلىرى شـۇنچه   -قورچاق ئىشچى 
ــدا  كـــۆ ــانالر، قولىـ ــائېتىگه تونۇتالىغـ ــا جامـ پ تۇرۇغلـــۇق، خهلقىمىزنـــى دۇنیـ

ــان ئهڭ   ــسى قالمىغ ــامراتھېچنېمى ــدى  ن ــۇپ قال ــانلىرى بول ــارىن قهھرىم !  ب
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ۋاھالهنكى، ۋەتىنىمىز مىللىي مۇستهقىللىق كۆرۈشىنىڭ تـۈپكى مهقـسىدى         
ىڭ بىرقانچه مىڭ باتۇرىمىزنى قۇربان قىلىش ھېساۋىغا دۇنیا جامائهتچىلىگىن     

دىققىتىنى تارتىش ئهمهس، بهلكـى ۋەتىنىمىزدىكـى خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى      
ــزدىن تهل   ــۇالرنى ۋەتىنىمى ــازایتىش، ئ ــۇالرنى ئ ــاكۈس -كۆپهیتكۈزمهســلىك، ئ ت

ــا بــۇ، مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىــڭ  ! قــوغالپ چىقىرىــشتۇر مان
ا بـۇ، بۈگـۈنكى     تهقهززاسى، مانا بۇ، ۋەتهنپهرۋەرلىكنىڭ ئهقهللىـي ئـۆلچىمى، مانـ         

مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ تۈپكى پىرىنسىپى، مانا بۇ بۈگۈنكى 
مىللىي شهھهر ئاھالىلىرىمىزنىڭ ئۆستىدىكى باش تارتىـپ بواللمایـدىغان ۋە          

 !شهرەپلىك بىرىنچى نومۇرلۇق جىددى ۋەزىپىسى
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   كالسسىك دۈشمهن قارىشىمىز1.5§
 

ــۇر    ــى جۇمھ ــى ئىككىنچ ــز خهلق ــچه خىتــاي  ۋەتىنىمى ىیىتىمىز دەۋرىگى
تاجــاۋۇزچىلىرىنى ئومــۇمىي یۈزلــۈك مىللىــي ۋە ئهقىــدە دۈشــمهنلىرى دەپ      

ــداق   . ھېساپلىــشاتتى ــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى ھهرقان شــۇ ســهۋەپتىن خىت
قوزغىالڭ پارتلىغان ھامان، پۈتكۈل خهلق خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ۋەتىنىمىـز   

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى . گه ئاتلىناتتىتهۋەسىدىن قوغالپ چىقىرىش ئۈچۈن جهڭ
بىلهن سۇلھى قىلىشقا مهجبۇر قالغانلىرىدىمۇ ھهرگىز ئۇالر بىلهن یاراشـقىلى     
بولىدىغان كىشىلهر قاتارىدا مۇئامىله قىلماسـتىن، ئىالجىـسىز كېلىـشىمگه          

شـۇڭا پۇرسـهت   . كېلىشكه مهجبۇر بولغـان دۈشـمهنلىرى سـۈپىتىدە قارىـشاتتى        
تۆكـۈس قـوغالپ   -ي تاجـاۋۇزچىلىرىنى ۋەتىنىمىـزدىن تهل    بولسىال ھامان خىتا  

یهنــى ئــۇ دەۋرلهردە شــهرقىي   . چىقىــرىش ھهرىكىتىنــى قایتــا باشــلىیاالیتتى   
دەرۋەقه، ئـۇ   . دۈشـمهن قارىـشى بىـرقهدەر ئایـدىڭ ئىـدى         -تۈركىستاننىڭ دوست 

دەۋرلهردە خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى جهڭــگه ئاتلىنىــشنىڭ بىرىنچــى      
تكىلىــك تهشـۋىقات كــۈچى سـاددا بولــسىمۇ كالسـسىك، ئهممــا    ئورۇنـدىكى تۈر 

ــىغا    ــدىلىرىمىز ئاساســ ــي ئهقىــ ــۇغۇرۇلغان دىنىــ ــلهن ســ ــۋار روھ بىــ جهڭگىــ
 .شهكىللىنهتتى

ئۇ دەۋرلهردە خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىمۇ ۋەتىنىمىزنى ھایاتلىق ماكـانى دەپ    
ــېلىۋېلىش،      ــۇلىنى س ــدارلىق ھ ــۋېلىش، ئهمهل ــایلىق توپلى ــى ب ئهمهس، بهلك

قهھهتچىلىــك ئاپاتلىرىــدىن یــاكى جىنــایى جازالىرىــدىن  -یــدىكى ئــۇرۇشخىتا
ــاي     ــا، خىتـ ــال قارىغاچقـ ــورۇنى دەپـ ــخهتهر سـ ــنىڭ ئهڭ بىـ قېچىـــپ یوشۇرۇنۇشـ
تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزدە مهمـۇرىي ئهمهلـدار، قۇراللىـق ئهسـكهر ۋە سـاقچى،             

بهلگىلىــك . ئهتكهســچى ۋە ھایــانكهش شــهكلىدىال مهۋجــۇت بولــۇپ تۇرغانىــدى
ــشىۋالغاندىن    ئ ــا ئېرى ــاندىكى بایلىقق ــك س ــاكى بهلگىلى همهل دەرىجىــسىگه ی

كېــیىن، خىتایــدىكى خهۋپ تۈگىگهنــدىن كېــیىن یــاكى بولمىــسا ۋەتىنىمىــز  
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تهۋەسىدە مىللىـي ئـازادلىق خهلـق قـوزغىالڭلىرى پارتلىغـان ھامـان، دەرھـال               
شــۇڭا، . كۆپىـسىنى یىغىـشتۇرۇپ ۋەتىنىمىـزدىن چىقىـپ كېتىـشهتتى     -كـۈدە 
اي تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزدە سۇنئى یاكى تهبىئى كۆپىیىش پۇرسىتىگه       خىت

ئېرىشىپ باقمىغان، ھهتتا بۇنداق بىـر خىیـالغىمۇ زادىـال كېلىـپ باقمىغـان               
قىستاققا -ئۇالر ۋەتىنىمىز خهلقىنى ئهڭ ۋەھشىیانه یولالر بىلهن قېیىن. ئىدى

رىك بولــۇش ئېلىــپ بــایلىق شــۈلىۋېلىش بىــلهن بىــرگه، بۇالڭچىلىقىغــا شــى 
ــزگه    ــاینى ۋەتىنىمىـــ ــداق یېڭـــــى خىتـــ ــدىغان ھهرقانـــ ئېھتىمـــــالى بولىـــ

نهتىجىــدە، ۋەتىنىمىزنـى بېــسىپ  . كىرگۈزمهسـلىككه تىرىــشىپ كهلگهنىـدى  
یاتقــان بــۇ پۇرســهتپهرەس خىتــاي تاجــاۋۇزچى بانــدىتلىرى مۇســتهملىكىچى       

ن دەلاللالر ۋاستىسى بىله-ھۆكۈمهت كۈچى، قۇراللىق كۈچلىرى، یهرلىك غالچا
 تــاالڭ قىلىـــدىغان بانـــدىتالر ھالىغـــا  -خهلقىمىزنــى ئاشـــكارە ھالـــدا بـــۇالڭ 

ــسىگه    . كهلگهنىــدى ــال ھىمایى ــز خهلقىنىــڭ زادى ــداق دۈشــمهن، ۋەتىنىمى بۇن
 . ئېرىشهلمىگهنىدى

ئىككىنچى جۇمھۇرىیىتىمىزنىڭ تهسلىمچىلىك یولىغـا قهدەم قویغـان         
چىالر، ســوۋېت دەۋرىـدىن كېــیىن دۈشـمهن قولىــدا یېتىلىــپ چىققـان ســۇلھى   

ــي      ــلهر مىللىـ ــادان، پۇرسهتپهرەسـ ــسۇرالر ۋە نـ ــت ئۇنـ ــاالیلىرى، خىتایپهرەسـ مـ
تېـنچ  “مۇستهقىللىق ئىنقىالبى ئوبىكتىۋى بولغان خىتاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى    

ــاي  ــۇخرا ۋە دۈشــمهن خىت ــشى،  ”پ خىتایالرنىــڭ “ دەپ ئىككىــگه ئایرىــپ بېرى
جازاالپ بېرىـشلىرىدىن   دەپ قاراشالرنى توسۇشى، ھهتتا  ”ھهممىسى تاجاۋۇزچى 

ــاي تاجــاۋۇزچىلىرىنى   ــیىن، خىت ــدىتالر “كې ــۇالڭچى بان ــدىغان قاراشــالر  ”ب  دەی
 . ...ئاستا ئۆزگىرىشكه باشلىدى-مهجبۇرى شهكىلدە ئاستا

ــۇق   ــگه ئوچـ ــز خهلقىـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ ۋەتىنىمىـ ــكارە -خىتـ  ئاشـ
ــۇن     ــۇ، نۇرغ ــۆرۈپ تۇرۇپم ــانلىقىنى ك ــپهر“دۈشــمهنلىك قىلىۋاتق  ”ۋەرتېنچلىق

كىشىلىرىمىز بۇ تاجاۋۇزچى دۈشـمهنلهر، ئۇالرنىـڭ یېتهكچىلىـرى ۋە ئۇالرنىـڭ        
ــشقا بولىــدىغانلىقىغا      ــىله ھهل قىلى ــشىپ مهس ــلهن سۆزلى ــاچقۇنلىرى بى ق

ــشتى   ــشىنىپ كېلى ــاراڭالرچه ئى ــڭ تېنچلىقپهرۋەرلىرىمىــز   . س ــا بىزنى ئۇالرغ
یدۇرۇپ چىقىپ، ئۆزلىرىال ئىشىنىپ قالماستىن، ھهتتا تۈگىمهس یالغانالرنى ئۇ

پهقهت ئىــشهندۈرەلمىگهنلىرىدە، . خهلقىمىزنىمــۇ ئىشىنىــشكه زورالپ كهلــدى 
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خهلقىمىـزگه دۈشــمهننى مۇبالىغىلهشـتۈرۈپ كۆرســىتىش ۋاسـتىلىرى بىــلهن    
 . بولسىمۇ قورقۇتۇش ئارقىلىق تېنچ تۇرۇشقا زورالپ كهلدى

دىت ىـدا خىتایغـا ھهربـى تهھـ       ئهتراپۋەتىنىمىزنىڭ  : بىز ئویالپ كۆرەیلى  
سااللىغىدەك بىرەر دۆلهتنىڭ تایىنى یوق تۇرۇغلۇق، ۋەتىنىمىزگه شۇنچه كۆپ     
قۇراللىق كۈچلهرنى نېمىـشقا توشـۇپ كهلـدى؟ بۇمـۇ ئـازلىق قىلىـپ خىتـاي                

 ”مىنبىـــڭ“تاجــاۋۇزچىالر ئاھالىــسى ئارىـــسىدىن تــالالپ قـــۇرال تارقىتىــپ     
 ”قـۇر -ئىش“ن قۇراللىق جهڭ قىالالیدىغا . قوشۇنىنى قۇرۇپ تهربىیىلهشمهكته  

ئارمىیىــسىنىمۇ جــان جهھلــى بىــلهن قوغــداپ جهڭگىــۋارلىغىنى كۈچهیتىــپ  
بۇنداق قىلىشتىكى مهقسىدى نېمه؟ ئهجهبا خىتایالر دۇنیا كۈچلۈك . كهلمهكته

دۆلهتلىرىــدىن بولغــان ئامېرىكــا دۆلهت ئارمىیىــسىنىڭ ئــۆیرۇپىالن پــاراخوتى  
ان بومبا قاتـارلىق ئهڭ زامـانىۋى   ، ئۇرۇش پاراخوتلىرى، باشقۇرۇلىدىغ )ئاۋیاماتكا(

قۇرالالر بىلهن قۇرالالنغان یۈزمىڭلىغان ئهسكهر تۇرغـۇزۇپ كېلىۋاتقـان یىـراق           
شهرق چېگرا بویلىرىدىكى چاۋشهن، تهیۋەن، یاپون ۋە فىلىپىن قاتارلىق ھهربى      
ــا        ــز بویلىرىغـ ــان دېڭىـ ــنچ ئوكىیـ ــۈن تېـ ــۇرۇش ئۈچـ ــى تـ ــا قارشـ الگىرلىرىغـ

 سكهر تۇرغۇزغانمىدۇ؟ ۋەتىنىمىزدىكىدەك كۆپ ئه
قایتــا تهكىتلهیمىزكــى، ھهرقانــداق بىــر ھهربــى قۇرالنىــڭ  -شــۇنى قایتــا

 ! ئىشلىتىدىغان ئورنى پهقهتال ئادەم ئۆلتۈرۈش
) تـوپىالڭچىالرنى باسـتۇرۇش ئۈچـۈن   (مهن خىتایدىن ئهسـكهر بولـۇپ    ... “

ن ئۇدۇلـدىكى خـارابه بىـر یېـزا ئۆیىنىـڭ ئالدىـدى         ... شىنجاڭغا كهلگهن ئىـدىم     
ئالـدىمىزدا  . ئۆتۈپ كېتىۋاتقىنىمىزدا بۇ ئۆیدىن بىـر ئـاۋاز چىققانـدەك قىلـدى        

تـاملىرىنى زادىـال ئاپتومـات ئـوقى     -مېڭىپ كهتكهنـلهر بـۇ ئۆیلهرنىـڭ ئىـشىك     
مهنمـۇ ئىـشىككه قارىتىـپ      . تۈشۈك قىلىپ بولغانىكهن  -بىلهن سىرىپ ئۆتمه  

چىـم رەخـتىن   -میهردە ئاق چى . تۆتاتلىتىپ ئوق سىرىپ تۇرۇپ ئۆیگه كىردىم     
ئۇزۇن كۆڭلهك كهیگهن ئاق چاشلىق بىر ئایـال تولغىنىـپ یاتقـان پېتـى جـان       

ئۇنىڭ قـورۇق باسـقان ماڭلىیىـدىن ئاققـان قـانالر تېخـى یـېڭىال         . بهرگهنىكهن
كاڭنىڭ لىۋىـدە یهنه بىـر یـاش ئایالنىـڭ قانغـا بۇیالغـان       . قاتقاندەك كۆرۈنهتتى 

لـۇپ، ئۇنىـڭ یېـرىم ئوچـۇق سـول         بېشى پهسكه كهینىچه ساڭگىالپ قالغان بو     
بـۇ ئایالنىـڭ قۇچىغىـدا    ! دەھـشهت . پال كۆرۈنۈپ تۇراتتى-كۆكسى یاندىن غىل  
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دەرھــال ئاپتومــاتىمنى ئۇنىڭغــا بهتــلهپ . بىــرنىمه ھهرىكهتلهنگهنــدەك قىلــدى
ــدۇم  ــگه قویـ ــارمىغىمنى تهپكىـ ــسىنى  : بـ ــول كۆكـ ــسىنىڭ سـ ــلىدە ئانىـ ئهسـ
ھۇجۇقــۇپ كهتكهنلىگــى چىقىــپال قورقــۇپ ! ئاختۇرىۋاتقــان بىــر بــوۋاق ئىــكهن

ــا ســهل       ــۈرۈپ ماڭ ــوۋاق بېــشىنى كۆت ــۇ ب ــان ب ــرەر یاشــقىمۇ تولمىغ ــان بى تۇرغ
قارىغاندىن كېیىن، بارىنلىقالرغا خاس پارقىراپ تۇرغان یۇغان قوي كـۆزلىرىنى     

نـېمه  . تىكىپ تـۇرۇپ تىـزالنغىنىچه  تهلمـۈرۈپ ئىككـى قـولىنى ماڭـا ئـۇزاتتى        
بۇۋاقنىڭ بىر قولى ئانىسىنىڭ قېنى بىلهن ! بۇ-دېگهن ئېچىنىشلىق مهنزىرە

! ئۇ بوۋاق مېنىڭ دۈشـمهن ئىكهنلىگىمنـى بىلمهیتتـى        ! بۇلغىنىپ كېتىپتۇ 
...” 

 ئۇ بوۋاقنىڭ قانداق ئۆلتۈرۈلگهنلىگىنى تهسۋىرلىمىگىچه بۇ تاجاۋۇزچى       
ــېمه     ــشهنمهیدىغانالرنى نــ ــگه ئىــ ــمهن ئىكهنلىكىــ ــدىلهرنىڭ دۈشــ كهلگىنــ

 ”بىچارە ئىشلهمچى مۇسـاپىر   “ قورالى بولمىغىنىدا    دېیىشىمىزكېرەك؟ قولىدا 
ــادەتتىكى     ــان ئـ ــزگه كىرىۋاتقـ ــانخور، ۋەتىنىمىـ ــۇ قـ ــا بـ ــدىغان مانـ دەپ قارىلىـ

. نورىمال بىر خىتاینىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرى_ خىتایالرنىڭ تىپىك ئۈلگىسى 
روشــــهنكى، خىتایالرنىــــڭ ۋەتىنىمىــــزگه توشــــۇپ كېلىۋاتقــــان قۇراللىــــق  

ىق باســتۇرۇش ۋە ئۆلتــۈرۈش نىشانىــسى بىــز شــهرقىي  كۈچلىرىنىــڭ ئاساســل
ــستانلىقالرمىز ــالمىش   ! تۈركى ــڭ ئات ــته بىزنى ــۇ ھهق ــۇغراپىیه  “ب سىیاســىي ج

 لىرىمىز چهتئهللىكلهر ئارىسىدىن دوست ئاختۇرۇشقا بېرىلىپ ”مۇتهخهسسىس
كهتمهي، ۋەتىنىیمىز خهلقىنى جهڭگه ئاتالندۇرۇشـنى ئهسـتایىدىل ئویلىنىـپ      

 . پىشقا تىرىشىشى كېرەك ئىدى چارە تې-ئۇسۇل
ۋەتىنىمىز خهلقىنى قۇراللىق باستۇرۇشقا، ئىقتىسادىي جهھهتتىن ۋەیران 
قىلىۋېتىشكه، بىلىم جهھهتتىن نادان قالدۇرۇشقا، زامانىۋى شـهھهر ھایاتىـدىن       
ــشكه،      ــرۇم قىلىۋېتىـ ــدىن مهھـ ــشىلىك ھوقۇقلىرىـ ــقا، كىـ ــلهپ تۇتۇشـ چهكـ

ــشقا ت  ــۇپرىغىمىزنى خىتایالشتۇرىۋېتى ــاۋۇزچىلىرى   ت ــاي تاج ــان خىت ــار تۇرغ هیی
بۇنـــداق بىـــر دۈشـــمهننى . بىزنىـــڭ ئهڭ ئهشـــهددى مىللىـــي دۈشـــمىنىمىز

ــاكى    ــارىلهر یـ ــدىغان بىچـ ــشكه بولمایـ ــتۇرۇپ زەربه بېرىـ ــزگه غۇۋاالشـ خهلقىمىـ
سۆزلهشــــكىلى بولىــــدىغان رەھىمــــدىل ئــــادەملهر قىلىــــپ تهسۋىرلهشــــكه 

 ! ھېچكىمنىڭ ھهققى یوق
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ىللىي مۇناپىق   بۇرمىالنغان م1.6§
 چۈشهنچىلىرىمىز

 
-بۈگۈن قارایدىغان بولـساق، خهلقىمىـز ئارىـسىدا سـۆرۈلۈپ یـۈرگهن بىـر             

دۈشمهن، مىللىي دۈشمهن، خائىن، جاسۇس، ئىـشپىیون، مىللىـي         “بىرسىنى  
ــاپىق،  ــا     ”...مۇن ــدا تىلغ ــدەك یۇقىرى ــى دېگى ــېچ بىرس ــالرنىڭ ھ  دەپ تىلالش

 یـاكى ۋەتهن خـائىنلىرى بىـلهن    ئېلىنغان ھهقىقىي مىللىي دۈشـمهنلىرىمىز   
ــوق   ــرەر مۇناســىۋىتى ی ــسىدا مىللىــي دۈشــمهن     . بى دېــمهك، خهلقىمىــز ئارى

ــاپىق    ــي مۇنـــ ــشاشال مىللىـــ ــۇجىمهللىكلهرگه ئوخـــ ــشىمىزدىكى مـــ قارىـــ
ــاكى   چۈشـــــهنچىلىرىمىزمۇ ئېغىـــــر دەرىجىـــــدە بۇلغىنىـــــپ كهتـــــكهن یـــ

ىمىـي،  كـۆپلىگهن تىپىـك مىللىـي مۇنـاپىقالر ئالغـان بىل      . بۇرمىلىۋېتىلگهن
كهسىپى ئۈنۋانى، -ئوقۇغان مهكتىۋى، بىلىم ئالغان دۆلىتى، ئېرىشكهن ئوقۇش

ئېرىشكهن مهرتىۋىسى، ئىش قابىلىیىتى، كىشىلىك مۇناسىۋېتى، سـاالھىتى،       
 .  دەپ تونۇلماقتا”خهلقپهرۋەر، ۋەتهنسۈیهر، مىللهتچى“تۇرۇشلىرىغا قاراپال -یۈرۈش

ڭ ئىككىنچى جۇمھۇرىیىتىنى    ۋەتىنىمىزنى ىئاالیلۇق، سهیپىدىن ئهزىز  
ۋە مىللىي ئارمىیىمىزنى ئاڭلىق شهكىلدە خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا بىۋاسـته            
سېتىۋەتكهن بىرىنچى نومۇرلۇق ۋەتهن سـاتقۇچ ئىكهنلىكىنـى ھهمـمه كىـشى           
بهش قولدەك بىلىپ تۇرۇغلۇق، ئۇنىڭ بهزى ئهھمىیهتسىز تهرەپلىـرىگه قـاراپال    

 قىیاپىتىــدە تهســۋىرلهش خاھىــشى ”اھىــيمىللىــي د“چوقۇنۇشــقا بولىــدىغان 
بىــز شـۇنى ھهرگىـز ئۇنۇتماســلىغىمىز كېرەككـى، خىتــاي    . ھۆكـۈم سـۈرمهكته  

تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ نوپۇسى دەل سهیپىدىن ھوقۇق تۇتقـان یىلـالر ئىچىـدە یـۈز         
ھهســسه ئارتۇرۇلغــان، بولۇپمــۇ مىللىــي قوشــۇنىمىز دەل شــۇ پهیــتلهردە بىرمــۇ 

ددى شۇنىڭدەك، خهلقىمىز ئارىسىدا مىللىي غۇرۇرى خۇ! قالماي یوقۇتۇلغانىدى
كۈچلۈك بولغان ۋىجدانلىق، بىلىملىـك، جاسـارەتلىك دىنىـي ئـالىملىرىمىز،      
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سىیاســـىیونلىرىمىز، ھهربـــى ئـــالىم ۋە مۇتهخهسسىـــسلىرىمىز، ئىككىنچـــى 
ــرال   ــرى، گېنېـ ــۇق رەھبهرلىـ ــڭ غوللـ ــوۋنىكلىرى، -جۇمھۇرىیىتىمىزنىـ پولكـ

ــاتۇرلىرىمىز، -قهھرىمــان ــلهر   ... ب دەل شــۇ ســهیپىدىن ھوقــۇق تۇتقــان مهزگىل
بۇنىڭغــا ئــاددى قىلىــپ مۇنــۇ . ئىچىــدە ئاساســهن تازىلىنىــپ تۈگىتىۋېتىلــدى

رىۋایهتنى مىسال قىلساقال، سهیپىدىننىڭ ھهقىقى ئهپتى بهشىرىسىنى ئېچىپ 
 : تاشالشقا یېتىپ ئاشىدۇ

لىــك مىللىـي ئــارمىیىمىز ئـۈرۈمچىگه یېڭــى كىـرگهن یىلــالردا، رەھمهت   
پولكوۋنىكىمىز مهرھۇم ئىمىنوپ ئۈرۈمچىنىڭ ستىراتىگىیىلىك قىممىتىنى  
شۇ یىلالردىال ھېس قىلىـپ، ئـۈرۈمچىگه نوپـۇس كـۆپهیتىش چهكلهنـگهن بىـر         

 نامراتىدىكى یېزىالرنى جهنوبى یۇرتلىرىمىزنىڭ ئهتراپۋەزىیهت ئاستىدا، شهھهر 
 ئـۈرۈمچىنى مىللىـي   یهرلىرىدىن مهجبۇرى ئاھاله كۆچۈرۈپ كېلىش ئارقىلىق، 

ئاھاله بىلهن سىرتتىن بولسىمۇ قورشاپ تۇتۇش الیىھېسىنى یوشۇرۇن شهكىلدە 
 نامراتبۇ ئارىدا، جهنوپتىن ئېقىپ كېلىۋاتقان . سهیپىدىنگه مهسلىھهت قىلىدۇ

ىدىكى یېزىالرغا پىالندىن سىرت ئورۇنالشتۇرۇشقا ئۆز    ئهتراپدېھقانالرنى شهھهر   
بـۇ ئىـشنى تېـزدىن    . ە كۈچ چىقىرىپ كهلمهكته ئىدى ئالدىغا بولسىمۇ ئاالھىد  

كۈنگه كۆپىیىپ كېتىۋاتقان خىتـاي   -قارارالشتۇرۇپ ئىجرا قىلمىغاندا، كۈندىن   
ھهربىي “ ئهسكهرلىرىنىڭ ۋاستىسىدا ۋەتىنىمىزگه یامراپ كېلىۋاتقان ئاتالمىش 

گه ىنى خىتایالر ئىگىلهپ كېتىشى كۆزئهتراپ نىقاۋىدا شهھهرلهر ۋە ”ئائىلىلىرى
ئىمىنوپنىڭ بۇ مهسلىھهتىگه سهیپىدىن مـاقۇل دېـمهك        . كۆرۈنۈپال تۇرغانىدى 

. تۇرماق، بۇ مهسلىھهتىنى دەرھال كوممۇنىست پارتىكومىغا دوكالد قىلىۋېتىدۇ
ــگهن جــالالت ۋاڭ جىــ  ــارار چىقىرىــپ شــهھهر  نبۇنىڭــدىن غهزەپلهن ، دەرھــال ق

ۈرۈش بىلهن بىرگه، ىغا خىتایدىن كۆچمهن یۆتكهپ كېلىشنى جىددىلهشتئهتراپ
بۇ ۋەقهدىن !  بۇ ئىشىنىڭ توسالغۇسى بولغان ئىمىنوپنى قهشقهرغه یوللىۋېتىدۇ

بهزى . رەھمهتلىــك ئىمىنـــوپ ســهیپىدىندىن ئىنتـــایىن قــاتتىق رەنجىـــگهن   
 قاتارلىق» ئهللىك بىرچىلهر یىغىنى  «مهلۇماتالردىن قارىغاندا، سهیپىدىننىڭ    
ىر كۆرسىتىش ئېھتىمالى بولىدىغان مىللىتىمىز تهغدىرىگه ھهل قىلغۇچ تهس

جىددى مهسىلىلهر ئۈستىدىكى ساتقۇنلۇق ۋە پىكىر بىرلىكى بولمىغانلىغى        
ئۈچــۈن، پولكوۋنىــك ئىمىنــوپ ئۆمۈرىنىــڭ ئــاخىرىغىچه ســهیپىدىندىن نــارازى 
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یهنه بهزى ئىـشهنچىلىك مهلۇمـاتالردىن قارىغانـدا، مهرھـۇم          . بولۇپ ئۆتكهنىكهن 
ان ۋاقىتلىرىنىـــڭ ئـــاخىرقى كـــۈنلىرى بولغـــان ئىمىنـــوپ قاماققـــا ئېلىنغـــ

یهتمىشىنچى یىلىسى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى مهرھۇمغا تۈرمىدە ئـاچ قالـدۇرۇپ       
ئــۇ كــۈنلهردە، رەھمهتلىــك ئىمىنــوپ، ئاچلىقتــا، . ئۆلتــۈرۈش جازاســىنى بهرگهن

ــۋایهت   پـــاختىلىق چاپىنىنىـــڭ مېزىنـــى چىقىرىـــپ یهپ تـــۈگهتكهنلىكى رىـ
 ھالىدىن كهتكهن بۇ پېشقهدەم ھهربى ئالىمىمىزنىـڭ        ئهڭ ئاخىرىدا . قىلىنىدۇ

ئهجىلــى یېقىنلىــشىپ قالغــانلىقىنى مۆلچهرلهشــكهن خىتــایالر، مهرھــۇمنى   
بـۇ ئارىـدا،    . ئۈرۈمچى ئىككىنچى دوختۇرخانىسىغا یوشۇرۇن ئهكىلىپ یاتقۇزغان     

سهیپىدىن كېلىپ ئۇنى كۆرگىلى كىرگىنىدە، ئىمىنوپ ئهڭ ئاخىرقى تىنىغى 
سېنىڭ كاساپىتىڭدىن «: تىدا، كۈچىنى توپالپ شۇنداق دېگهنمىشقالغان ۋاق

ــس       ــدىكى رەئىـ ــق مهیدانىـ ــۇنىنىڭ خهلـ ــارات قوشـ ــارمىیىمىز پـ ــي ئـ مىللىـ
سهھنىــسىنىڭ ئالدىــدىن غهرپــتىن شــهرققه قــاراپ پــارات قىلىــپ ئۆتۈشــىنى   

 ! جان ئۈزگهنمىشالدەپ _ »!كۆرەلمهیدىغان بولدۇم، خۇدا جاجاڭنى بهرگهي
، بىزنىڭ بهزى كىشىلىرىمىز سهیپىدىننىڭ یۇقۇرقىدەك بۈگۈنكى كۈندە

 قاتارلىقجىنایى قىلمىشلىرىنى ئۇنتۇپ، ئۇنىڭ تۆمۈر داۋامئهت، ھامۇدۇن نىیاز 
ئىككىنچى ئهۋالت ۋەتهن خائىنلىرى بىـلهن چىقىـشالماسلىقىغا قـاراپال ئـۇنى          

نهتىجىـــدە، . ۋەتهنــسۈیهر، مىللهتــسۈیهر قىلىـــپ تهسۋىرلهشــكه ئۇرۇنۇشــماقتا    
بۈگۈنكى ھهرخىل گۇرۇھالرغا بۆلۈنىۋالغـان ۋەتهن خـائىنلىرىنى ئـۆز ئىچىـدىن            

ھهتتـــا . ۋەتهنــپهرۋەر یــاكى ۋەتهن ســاتقۇچ دەپ ســۇنئى تــۈرلهرگه ئایرىــشماقتا      
ــهیپىدىن   ــارلىقبىرقىــسىمالر س ــائىن قات ــك خ ــاي  - تىپى ــڭ خىت مۇناپىقالرنى

ئۇالر «اراپال، مهركهزىگه ئېلىپ كېتىلىشى یاكى ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلىشىغا ق
ئهسلىدە خاتالىغىنى تونۇپ ۋەتهن ئۈچۈن ئاالھىدە پىالن تۈزىۋاتقىنىدا دۈشمهن      
ســېزىپ قېلىــپ دۆڭــگه یېقىــتىش یــاكى ۋەزىپىــسىدىن قالــدۇرۇش جازاســىغا  

 !  دەپ، خائىنالرغا مهدھىلهر ئوقۇشماقتا»غانمىشمهھكۈم قىلىن
 ھـامۇدۇن نىیـاز،    بىز شۇنى ئۇنۇتماسلىغىمىز كېرەككى، تۆمۈر داۋامئهت،     

 ئىككىنچـى ئهۋالت ۋەتهن خائىنلىرىنىـڭ       قاتارلىقئىسمائىل ئهمهت، جانابىل    
بـۇ ھهقـته   . ئۆستۈرۈلىشى پۈتۈنلهي سهیپىدىنگه بىۋاسته مۇناسـىۋەتلىك ئىـدى    

تىپىـك ئىككىنچــى ئهۋالت مىللىــي مۇنــاپىق تۆمــۈر داۋامئهتنىــڭ خــائىنلىق  
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ــساقال،    ــدىغان بولــ ــالپ كۆرىــ ــسىنى ۋاراغــ ــۇق   شهجهرىــ ــۇقتىنى تولــ ــۇ نــ بــ
 :ئىسپاتلىیاالیمىز

 ھېساپلىنىۋاتقان تۆمۈر داۋامئهت،    ”سهیپىدىن دۈشمىنى “بۈگۈن تىپىك   
ئهسلىدە توخـسۇن ناھىیىـسىنىڭ ئىالنلىـق یېزىـسىدىكى بىـر مۈتىـۋەر یېـزا               

 ئهۋالت خىزمهتچىلىگىنــى داۋام ئهتتــۈرۈپ  -ئاقــساقىلىنىڭ ئۆیىــدە ئهۋالتمــۇ  
تۇغۇلۇشىدىنال ئـاجىز   . ڭ ئۆلۈمتۈك ئوغلى ئىدى   كېلىۋاتقان داۋامئهت مهزىننى  

تۆمۈردەك “بولغان تۆمۈرنىڭ بۇ ئائىلىدىكى ھایاتىنى داۋام ئهتتۈرۈشىنى تىلهپ 
 ئېتىنـــى قویغىنىغـــا قارىمـــاي، پۈلىـــسه ئۇچـــۇپ  ”تۆمـــۈر“ دەپ ”بهردەم بـــول

ــۈرەلمىگهن  . كېتىــدىغان پهرۋانىــدەك چــوڭ بولىــدۇ  كېــسهللىكتىن بــاش كۆت
چىلىق بىــلهن جــان باقالىــشىغا كــۆزى یهتمىــگهن مهھهلــله  تۆمۈرنىــڭ دېھقــان

ئاقساقىلى ئۇنى ئۇیغـۇر ئاقـارتىش ئۇیۇشمىـسى قۇرغـان باشـالنغۇچ مهكـتهپكه          
ئهمما ئۆلۈمتۈك تۆمۈر بۇ ئوقۇشنىڭمۇ ھۆددىسىدىن چىقالماي . ئوقۇشقا بېرىدۇ

ــدا توختـــاپ، مهھهلـــله ئاقـــساقىلىنىڭ قورۇســـىدا ئـــات  ئىـــشهك -یېـــرىم یولـ
ــالىلىق ۋاقىتلىرىنـــى ئۆتكۈزىـــدۇ سۇغۇرۇشـــته خىتـــاي . ك ئىـــشالر بىـــلهن بـ

یهرلىـك مۈتىـۋەرلهرنى    : كوممونىستلىرىنىڭ كېلىشى تۆمۈرگه بولـۇپ بېرىـدۇ      
ــۇ یېزىــدا، ئۇیغــۇر     ــادەم رازى بولمىغــان ب تــازىالش ئۈچــۈن تىزىمالشــقا بىرمــۇ ئ

اي  بولغان تۆمۈر داۋامئهت خىت”ساۋادى“ھهرىپلىرىنى ئارانال تىزىپ چىققۇدەك     
بۇ یاش مۇناپىق خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا ساداقهت . تاجاۋۇزچىلىرىغا یاراپ قالىدۇ

بىلهن غالچىلىق قىلىپ، نۇرغۇنلىغـان مۈتىـۋەر بـایالرنى، مىللهتـسۈیهرلهرنى،       
. دىنى ئالىمالرنى، قهھرىمانالرنى خىتایغا پاش قىلىپ مهلۇمات توپالپ بېرىدۇ       

اۋۇزچىالر بۇ مۇناپىقنى ئاۋال یېزىلىق   تۆمۈرنىڭ بۇنچه ساداقىتىنى كۆرگهن تاج    
ھۆكـــۈمهتكه، ئانـــدىن ناھىیىلىـــك ھۆكـــۈمهتكه مهســـئول ئهمهلـــدار قىلىـــپ  

خهلــق ئۈســتىدىن ماتېرىیـــال تــوپالپ مهنــپهئهت ئېلىـــپ     . مۇكاپاتلىــشىدۇ 
ئــادەتلهنگهن تۆمــۈر، خهلقىنــى ســېتىش جىنــایىتىنى داۋامئهتتــۈرۈش چارىــسى 

 جــان ئــازاۋى چېكىۋاتقــان خهلقىمىزنــى ئۈســتىدە بــاش قــاتۇرۇپ، ئاچارچىلىقتــا
یالىڭاچالپ قویۇشنىڭ قورقۇنۇچلۇق پىالنىدىن بىرنى تۈزۈپ سـهیپىدىن، ۋاڭ        

ئــاز ســانلىق «ئاتــالمىش ئــاپتونوم رایونلــۇق پارتىكومغــا  : ئىنماۋالرغــا ســۇنىدۇ
ــاتمىش       ــر ئـ ــۈچ مېتىـ ــشىغا ئـ ــۇس بېـ ــا ھهر نوپـ ــدا یىلىغـ ــلهر رایونىـ مىللهتـ
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 » سى بهلگىلهپ رەخت بېلىتى تارقىتىلسا كۇپایهسانتىمېتىرلىك رەخت نورمى
 بىـلهن قوشـۇپ دوكـالت     »پـاكىتالر «دېگهن الیىھېسىنى ئۇیـدۇرۇلغان سـۇنئى       

ئهینـى ۋاقىتتـا بـارلىق تاجـاۋۇزچى ۋە غـالچى ئهمهلـدارالر خهلقىمىـزگه               . قىلىدۇ
یىلىغا تارقىتىلىدىغان ئون ئالتى مېتىر رەخت نورمىسى الیىھېسىنى قانداق        

ون ئىككــى مېتىــرگه كامایتىــپ تارقىتــارمىز دەپ بېــشى قېتىــپ  قىلــساق ئــ
تۇرغىنىــدا، خهلقنــى ئــاچ قــویغىنى یهتــمهي یالىڭــاچالپ قویىــدىغان داۋامــئهت  

 نــى كــۆرگهن ســهیپىدىن بىــلهن ۋاڭ ” یېڭــى الیىھهســى-یهپ“ســېكرىتارنىڭ 
بـۇ سـورۇندا بىـر ئېغىزمـۇ     . ئىنماۋ جالالتنىڭ گۈلقهقهلىرى ئېچىلىپ كېتىـدۇ  

ىنى ئهپــلهپ ســۆزلىیهلمهیدىغان تۆمۈرنىــڭ گېپىنــى بىۋاســته ئــاڭالپ  خىتــایچ
دەرھال قـارار   . ئولتۇرغان سهیپىدىن، بۇ سهھرالىقنىڭ ئهقلىگه ئاپىرىن ئوقۇیدۇ      

ئېلىشىپ خهلقىمىزگه تارقىتىلىدىغان رەخت بىلهت نورمىسىنى ئـون ئـالتى          
ــشن    ــن قورقمــاي ســهككىز مېتىــرگه چۈشــۈرۈپ تارقىتى ى مېتىرلىــق الیىھهدى

بهلگىلىشىدۇ ۋە تۆمۈرنى ئۆزلىرىگه تېخىمۇ ساداقهت كۆرسهتسۇن دەپ مهركهزى 
. مىللهتلهر ئۇنىۋېرسـىتىنىڭ بىـر مهۋسـۈملۈك تىـل كورۇسـىغا ئىۋەرتىـشىدۇ            

ئۆلۈك «ئۇیغۇرچه ھهرىپلهرنى تىزىپ چىقىشقىمۇ تۈزۈك ئهقلى یهتمهي تۇرغان         
ات مالىیىغا ئوخشاش، رومانىنىڭ باش قهھرىمانى چېچىكوۋنىڭ قاراساۋ» جانالر

بىرسىگه قوشسا گهپ چىقىۋاتقانلىقىغا ئهقلى ھهیران قېلىپال -ھهرىپلهرنى بىر
خهت ئوقۇیدىغان بۇ ئۆلۈمتۈك، خىتاي مهركهزىـدە رەسـمىي خىتایپهرەسـت بىـر              

قىــسقا تىــل ! سـادىق قــۇل ھالىغــا كېلىــشتىن باشــقا یهنه نهگىمــۇ بــاراالیتتى 
ۇزۇن ئــۆتمهي یهنه شــۇ ســهیپىدىننىڭ كورۇســىدىن قایتىــپ كهلــگهن تۆمــۈر، ئــ

ــارتىكوم    مهســــلىھهتى بــــویىچه بــــوش قالغــــان تۇرپــــان مهركهزى نــــاھىیه پــ
ئــاپتونوم “ئارىــدىن ئــۇزۇن ئــۆتمهي، ئاتــالمىش  . ســېكرىتارلىقىغا ئۆســتۈرۈلىدۇ

چــارۋۇچى ۋەكىلىــدىن بولغــان مۇئــاۋىن بــاش رەئىــسى   - نىــڭ دېھقــان”رایــون
ن یهنه بىر دېھقان مۇئاۋىن رەئىس نامزاتى ئـۆلگىنىدە، ئۇنىڭ ئورنىغا چىقىدىغا
چـــۈنكى بـــۇ ئـــورۇن ئۆزىنىـــڭ ســـىزغان  . ســـهیپىدىننىڭ بېـــشىنى قاتۇرىـــدۇ

سىزىغىدىن چىقمایـدىغان ئهڭ نـادان بىرسـى بولۇشـى كېرەككـى، ھۆكـۈمهت          
قارارلىرىغا ئاۋاز بهرگهندە شهرتسىز تۈردە سهیپىدىنگه یان بېسىپ ئاۋاز بېرىدىغان 

ــسۇن ــ! بىرســى بول ــان بهشــیۇلتۇزدىكى داڭلىــق   ئهس لىدە بۇنىــڭ ئۈچــۈن تۇرپ
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نهمۇنىچى، لۈكچهك ۋە زابوي دېھقـان ئهتىـرەت باشـلىقى روزى تـۇردىنى نـامزات               
ئهممـا ئـۇ بهكـال تهرسـا نـېمه بولـۇپ،         . قىلىپ ئېلىـپ چىقىـش كېـرەك ئىـدى        

. سهیپیىدىنگه چهكچىیىشتىنمۇ تهپ تارتمایـدىغان ئهلپـازدىكى بىرسـى ئىـدى      
كـۆپ  .  ال ھېلىقى سهھرالىق تۆمـۈر داۋامئهتنـى ئېـسىگه ئالىـدۇ        شۇڭا ئۇ، دەرھ  

ئویلىنىش ئارقىلىق ئاخىرى تۆمۈر داۋامئهتنىڭ ۋىالیهت دەرىجىلىـك پـارتىكوم       
سېكرىتارلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتهپ كېلىۋاتقان، دېھقان ئهمهس رەسمى بىر دۆلهت 

ادانلىغى كادىرى ئىكهنلىگىنىمۇ ئىناۋەتكه ئېلىـشماي، ئۇنىـڭ ساۋاتـسىز ۋە نـ     
دېھقان ۋەكىلى بولۇش الیـاقىتىگه توشـىدۇ دېیىـشىپ، ئـۇنى نـامزات قىلىـپ             

ئاتمىش تۆتىنچى یىلـى ئـۇنى تۇرپانـدىن دەرھـال ئـۈرۈمچىگه یـۆتكهپ          . تالالیدۇ
ئـاتمىش بهشـىنچى    . چىقىپ مۇئاۋىن دېھقان رەئىـسلىك تهخـتىگه چىقىرىـدۇ        
 تۆمـۈر داۋامئهتنىـڭ     یىلى ئهتىیازغىچه، ئائىلىسىنى توخسۇندا قویـۇپ چىققـان       

شـۇنداقتىمۇ بـۇ    . غوجاكىسى سهیپىدىن بىلهن ھېچ بىر توقۇنۇشى كۆرۈلمهیدۇ      
ســهھرالىق بېیجىڭــدىكى ۋاقتىــدا ســهیپىدىننىڭ تــۆت ئــاتلىق گــۇدۇڭ ھــاراۋا  
تارتالمایدىغان بۇ ساالپىتىنىڭ بېیجىڭدا ھـېچ نـېمىگه ئهرزىمهیـدىغان قـۇرۇق        

 بـالىلىرىنى ئـۈرۈمچىگه یـۆتكهپ    .سۆلهت ئىكهنلىگىنىمـۇ بىلىـپ قالغانىـدى      
باشـتاق چـوڭ بولغـان    -كهلگىنىدىن كېیىن، سهھراغا كۆنگهن ۋە یېزىـدا بـاش      

 غــا كىرگىنىــدىن كېــیىن، »رەئىــسلهر قوراســى« چاقىــسى -ناینــاق بــاال-ئهركه
ئۇزۇنغــا قالمــاي بــۇ قورانىمــۇ رەســمى پاســاڭ قىلىنغــان ئېتىــزلىقتهك ھالغــا   

، ئاالھىدە پهرۋىش قىلىـپ یېتىـشتۈرگهن   ىئېزىزبۇ ئارىدا ئایىم   . كهلتۈرىۋېتىدۇ
ــوڭتهي  ــدىن ئـــ ــاقالر تهرىپىـــ ــسىنىڭ تۆمۈرچـــ ــوڭتهي -كىچىـــــك باغچىـــ تـــ

ــاخىرى بىــر كــۈنى  . قىلىۋىتىلىــشىگه زادىــال چىداشــلىق بېــرەلمهي قالىــدۇ  ئ
 دىــن »جهننىتـى « الرنـى بـۇ كىچىـك    » تۆمۈرچـاق « ىئهخالقـسىز ئـایىم ئهزىـز   

پـۇلنى كۆرسـه رەڭگىـدىن تونۇیـدىغان        . قۇالقلىرىنى سوزۇپ قوغالپ چىقىرىدۇ   
چاقىــسىنىڭ یىغىــزار قىلىــشىپ -ساۋاتــسىز بىــشهم خوتــۇن گۈلزىراخــان بــاال 

كىرىــپ كهلگهنلىگىــگه چىــدىماي، یــاۋایىالرچه بېرىــپ ئایىمنىــڭ ئۈســتىگه   
 » رەئىسلهر قوراسى« ئاخىرى بۇ جېدەل ! ... تاشلىنىپ پومۇداقلىشىشقا باشالیدۇ

ســوقۇپ بــۇ ئىككــى ئائىلىنىــڭ یــوللىرىنى     ئوتتۇرىــسىغا ئېگىــز ســېپىل   
بۇنىڭدىن تهسىرلهنگهن نۇرغۇن   . ئایرىۋېتىش بىلهن ئاران تىنجىتىلغان بولىدۇ    
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 دولقۇنى پهیدا » چېگرا ئایرىش«كىشىلهر ئۈرۈمچىدە قورا توسۇپ قوشنىلىرىدىن 
 . ...قىلىشقا باشلىشىدۇ

 ! ھه-نقانداق پهسكهشلهرنىڭ قولىغا قالغا! ئىسىت، بىچارە خهلقىمىز
 قــا ئېرىــشكهن مهزگىللىرىــدە   »تــۆت ھوقــۇق «كېیىنكــى ۋاقىــتالردا  

 نىڭ ئىشىكى ئالدىدىن مهڭگۈ ئۆتمهسـلىك       »ئائىله دۈشمىنى «سهیپىدىن بۇ   
ئۈچۈن، ئىككىگه ئایرىلغان قورادىنمۇ كۆچۈپ چىقىپ، ئىشىكى بىۋاسته چوڭ      

. ۇپ قالغـان لیولغا ئېچىلىدىغان باغلىق بىر ساراي یاسىتىپ ئارام تاپقاندەك بو 
ئهممــا پۇرســهت كۈتــۈپ یاتقــان داۋامئهتلهرمــۇ بــوش تۇرمــاي، ۋاڭ فېــڭ جــالالت 

قاخشاپ شىكایهت قىلىشالر نهتىجىسىدە سهیپىدىننى بـۇ   -كهلگىنىدە یىغالپ 
یېڭى قوراسىدىمۇ تۇرغۇزمـاي بېیجىڭغـا قـوغالپ، یېڭـى قـورۇدىكى ئایىمنىـڭ           

. ئىدى  »ۆچىنى ئېلىۋالغانئ«چاقىلىرى بىلهن كىرىپ چهیلهپ -باغلىرىنى باال
... 

ــى    ــۇ ئىككـ ــسى بـ ــتاز«قىسقىـ ــاگىرت-ئۇسـ ــالچىلىرى  »شـ ــاي غـ  خىتـ
ــشلىرى« ــىنى     »خانى ــان غهۋغاس ــپ چىقارغ ــسىغا كىرى ــاال ئارى ــڭ ب ــوڭ « نى چ

 ىنىڭ بۇنداق »پهرىزات«سهیپىدىن :  غىچه سۆرۈشۈپ داۋام قىلدۇرىدۇ»قۇرۇلتاي
زلىنىـشىغا زادىـال تـاقهت    بىر مۆرىمهس لهقۋانىڭ بىشهم ئایالى تهرىپىـدىن یۇڭۇ    

 نى سىلكىشلهشكه، چهتكه قېقىشقا ۋە »قارا ساۋات«ھهر قهدەمدە بۇ . قىاللمایدۇ
كـۆپ ئـۆتمهي قۇرۇلتـاي ۋە ھۆكـۈمهت ئىچىـدە      . كۆزگه ئىلماسـلىققا تىرىـشىدۇ    

مۇئــاۋىن رەئىــسنىڭ ئــاۋاز بېــرىش قىممىتىنــى بىلىــپ قالغــان غالچــا تۆمــۈر   
ىدىن ئهزىــزدىن یــۈز ئــۆرۈپ، جــالالت ۋاڭ  داۋامــئهت، دەرھــال غوجاكىــسى ســهیپ

 یـولىنى   »ئـۆچ ئـېلىش   «ئېنماۋغا یان بېـسىپ ئـاۋاز بېـرىش ۋاستىـسى بىـلهن             
ــدۇ ــىۋەتلىك     . تېپىۋالى ــلهرگه مۇناس ــك خهلق ــى یهرلى ــدە ۋەتىنىمىزدىك نهتىجى

ــسىز،   -نۇرغۇنلىغــــان پىــــالن الیىھىــــلهر ئهنه شــــۇنداق چىــــرىگهن، بىلىمــ
 ! ...رىنىڭ قۇربانىغا ئایلىنىپ كېتىدۇۋىجدانسىزالرنىڭ شهخسى زىدىیهتلى

بۇ ئاددى مىسالدىن مهلۇمكى، بىزنىڭ بۈگۈنكى ئىككىلهمچى مىللىـي         
ــاپىقلىرىمىز پۈتــۈنلهي ســهیپىدىن    ــارلىقمۇن  بىرىنچــى ئهۋالت مىللىــي  قات

ئۇالرنىــڭ بۈگــۈنكى . مۇناپىقالرنىــڭ بىۋاســته یېتىــشتۈرگهن گۇماشــتىلىرىدۇر
شاپ كېتىدىغان ۋەتهن، مىللهت تهقدىرى بىلهن   زىدىیهتلىرىمۇ یوقۇرىقىغا ئوخ  
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ــا     ــاداۋەتلىرى تۈپهیلىــدىن ئوتتۇرىغ قىلــچه مۇناســىۋىتى بولمىغــان شهخــسى ئ
ــاي      ــۇپ، خىتــ ــسى بولــ ــىلىۋى ئۇزانتىــ ــدەللىرىنىڭ ھاســ ــان جىــ چىقىۋاتقــ
تاجاۋۇزچىلىرى بۇ مۇناپىقالرنىڭ بۇ خىل شهخسى زىدىیهتلىرىدىن ئۇستىلىق 

ــا   ــدىلىنىپ، بىرقات ــلهن پای ــي    بى ــۈچلهمچى مىللى ــا ئ ــى ۋە ھهتت ر ئىككىلهمچ
مۇناپىقالر گۇرۇھلىرىنى یېتىشتۈرۈپ خهلقىمىزنى قۇتۇلغۇسىز سۇنئى ئىچكى 

ــاتۇرىۋەتتى  ــا پ ــددىیهتلهر پاتقىقىغ ــاز . زى ــامۇدۇن نىی ــدىیىتى،  -ھ ــهیپىدىن زى س
-داۋامئهت زىدىیىتى، ئىسمائىل ئهمهت-سهیپىدىن زىدىیىتى، جانابىل-ئېرغالى

 زىدىیهتلهرنىڭ ھهممىسىال ئهنه شۇنىڭغا قاتارلىق... ت زىدىیىتى، تۆمۈر داۋامئه
ــتلىك،     ــك، مهنپهئهتپهرەســـ ــسى چىرىكلىـــ ــدىغان شهخـــ ــشاپ كېتىـــ ئوخـــ
ئابرویپهرەستلىك، غالچىلىق مهرتىۋىسى تالىـشىش، ئـۆزىنى قوغـداپ قـېلىش           

جهمىیىتىمىــزدە ئېقىــپ یــۈرگهن .  جىــدەللىرىنىڭ ئىنكاســلىرىدۇرقاتــارلىق
ــق، ب ــلهریۇرتۋازلى ــدارالر -ىلىملىك ــسىزالر، دىن ــهھهرلىك -ساۋات ــسىزالر، ش  -دىن

ــۇر  ــق، ئۇیغــ ــدىیىتى    -یېزىلىــ ــا مهھهللىــــلهر زىــ  قاتــــارلىققــــازاق، ھهتتــ
جىدەللىشىـشلهرنىڭ ھهممىـسىال دېگىـدەك ئهنه شـۇخىل مىللىـي مۇنـاپىق       
كاتتىۋاشلىرى ئوتتۇرىسىدىكى زىدىیهتلهرنىڭ جهمئىیهتتىكى تۈرلهندۈرۈلگهن     

 !خاالسئۇزانتىلىرى، 
ــایمۇ     ــا تایانم ــا مىللىــي مۇناپىقالرغ ــاي تاجــاۋۇزچىلىرى كون بۈگــۈن خىت

مـاق، ۋىجدانـسىز،    خخهلقىمىز ئارىسىدىكى ئابرویپهرەست، مهنپهئهتپهرەست، ئا    
ئهقىدىسى یوق، چىرىگهن كىشىلهرنى بىۋاسته یېتىشتۈرۈپ تـالالش       -ئېتىقات

لىرىــدا چاشــقان پۈچقاق-شــارائىتىنى یارىتىــپ، ۋەتىنىمىزنىــڭ بــارلىق بولــۇڭ
 دەپ دوكالت قىلىشىدىغان »یېڭى ۋەھىمه«تېۋىشى تۇیۇلسىمۇ غوجاكىلىرىغا 

ۋەتىنىمىزنىـڭ ھهربىـر   ! بـاش كېـسهرلهرنى پـایالقچى قىلىـپ جایالشـتۇرماقتا     
پۇچقاقلىرىدىكى ھهرقانداق بىـر ئىـشتا، مهیلـى ئهخـلهت تازىالیـدىغان           -بولۇڭ

ا بولمىـسۇن، ھهتتـا لۈكچهكلىـك،       یاكى ھاجهتخانا تازىالیدىغان ئـاددى ئىـشالرد      
نهشهكهشـلىك ئهتكهسـچىلىكلىرىنىڭ   -پاھىشىۋازلىق، قىمارۋازلىق، خـروئىن   

ــا ســاداقهت كۆرســىتىدىغان       ــسىگه دېگىــدەك خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغ ھهممى
ــهكىللهنمهكته     ــیهت ش ــدىغان ۋەزى ــازارەت قىلى ــالچىالر ن ــۇڭا، خهلقىمىــز  . غ ش

 ئالغـانلىكى پائـالىیهتلهر دۈشـمهن       تۇال مىللىي، دىنىـي تـۈس     -ئارىسىدىكى ئاز 
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قۇلىقىغا كۆپتۈرۈلگهن یاكى بۇرمىالنغان ھالدا دوكالت قىلىنىپ ۋەھشىلهرچه 
یهنــى، خهلقىمىــز . باستۇرۇلۇشــالرغا یــاكى چىرىتىلىــشلهرگه ســهۋەپ بولماقتــا 

 !مىللىي مۇناپىقالر دەستىدىن تېنىق تارتالماس ھالغا كهلتۈرۈلمهكته
ــامرا -خــائىن ــاپىقالر ی ــدە   مۇن ــداق مۇســتهملىكه بىــر ئهل پ كهتــكهن بۇن

 -ھهرخىــل ئهقىــدىلهر، ھهرخىــل ئېتىقــاتالر، ھهرخىــل غــایىالر، ھهرخىــل ئــۆرپ 
ئادەتلهر پىالنلىق شهكىلدە دەپسهندە قىلىنغاچقا، خهلقىمىز تهدرىجى ھالدا بۇ     
تــۈردىكى پهزىلهتلىرىنــى یۇشــۇرۇدىغان، بىــرچهتكه قایرىــپ قویىــدىغان، ھهتتــا  

ھهتتا نۇرغۇنلىغان كىشىلىرىمىز   . ىغان دەرىجىگه بېرىپ یهتتى   ئۇنتۇپ كېتىد 
-شـىكایهت، قـاقتى   -ئارىسىدا خائىنلىق، جاسۇسلۇق، تۆھمهتخورلۇق، غهیـۋەت    

ــك      ــارىخورلۇق، زەھهرلى ــلىك، پ ــش، ھاراقكهش ــارەت قىلى ــش، ھاق ــوقتى قىلى س
ئىـشرەت قاتـارلىقالر نومـۇس       -چېكىملىك، پاشىۋازلىق، شورۋىچىلىق، ئهیشى   

ــانال ــشلىك،  سـ ــكه تېگىـ ــارلىق، تهلپۈنۈشـ ــسىچه ھهۋەس قىلىنـ مایدىغان، ئهكـ
قىزىقىشقا الیىق، ئۆزىنى بېغىشالشقا ئهرزىیدىغان غایه ھالىغا كېلىشكه قاراپ 

مۇناپىقلىقنىــڭ ئېغىـــر دەرىجىــدە كېڭىیىــشىگه ئهگىـــشىپ    . یــۈزلهنمهكته 
ــشىپ یـــۈرمهكته؛       ــپ قاۋاقخـــانىالردا لهلهڭـ ــز ھاراققـــا بېرىلىـ پهرزەنتلىرىمىـ
. كافىخانىالردا پاھىشه قىلىپ یۈرمهكته، خروئىن چېكىپ خـۇدىنى یوقاتماقتـا         

یهنه شۇ زامانىمىزنىڭ ئىككىنچى ئهۋالت مىللىي مۇناپىقى تۆمـۈر داۋامـئهتلهر           
چاقىـسىال ئهمهس، ھهتتـا     -ئائىلىسىگه قارایدىغان بولساق، بـۇ ئائىلىنىـڭ بـاال        

خـانىالرنى، كافىخـانىالرنى    یىگىت نهۋرىلىـرىگىچه قاۋاق    -ئۇالرنىڭ پۈتكۈل قىز  
تاماكىنى تاماق قىلىشقان، لۈكچهكلىك،     -ئۆزلىرىگه ماكان قىلىشقان، ھاراق   

ــشىۋازلىق    ــاخورلۇق، پاھىــ ــدامچىلىق، تامــ ــارۋازلىق، ئالــ ــك، قىمــ چىرىكلىــ
ــۆرەلهیمىز    ــالهتلهرنى ك ــرىگهن ھ ــكهن چى ــرىگه پېتىــپ كهت بۇخىــل . ئىللهتلى

ئىنسانلىق پۇرۇغى قالمىغان بولۇپ، مۇناپىق ئائىلىلىرىدە ھهتتا قىلچىلىكمۇ 
چهۋرىلىرىنى دەسـمایه قىلىـپ بازارلىـشىپ        -چاقا، نهۋرە  -ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ باال  

خهلقىمىزنى چىرىتىشكه، شۇ ئارقىلىق خهلقىمىزنى بىخوتالشتۇرۇپ، مىللىي 
جاسارىتىدىن مهھرۇم قالدۇرۇش، ئاقىۋەت خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ سـىزغان          

ــدۇرۇپ،   ســىزىغىدىن چىقالم ــشىلهرگه ئایالن ــسىز، غۇرۇرســىز كى ــدىغان غایى ای
تاجــاۋۇزچى غوجاكىلىرىغــا خىــزمهت كۆرســىتىش یــولىنى بۈگــۈنكى زامــانىۋى   
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 !مۇناپىقلىق ھالىتىگه كهلتۈرۈشكه تىرىشماقتا
ــقهت     ــسىلهرگه دىق ــل پاســسىپ ھادى ــان ھهرخى ــزدە كۆرۈلىۋاتق ۋەتىنىمى

رۇرسىزالشـتۇرۇش یولىـدا    قىلىدىغان بولساق، بـۇ تـۈردىكى چىرىكلىـشىش، غۇ        
ــاال    ــدا یهنىــال شــۇ تىپىــك مىللىــي مۇناپىقالرنىــڭ ب -كېتىۋاتقانالرنىــڭ ئالدى

ھهتتـــا بۇخىـــل مۇنـــاپىق .  چهۋرىلىرىنـــى ئۇچـــۇرىتىمىز-چـــاقىلىرىنى، نهۋرە
چاقىلىرىنىـڭ بۇخىـل چىرىكلىگىـدىن       -ئانىلىرىمۇ باال  -ئائىلىلىرىنىڭ ئاتا 

-امانغا نېمه دېگهن تېز ماسلىشاالیدۇمېنىڭ بالىلىرىم یېڭى ز«پهخىرلىنىپ، 
ۋەتىنىمىــزدە خــائىنلىق !  دېیىــشىپ ئاشــكارە ماختىنىــشىپ یــۈرمهكته »!ھه

گۈزەللهشــتۈرۈلىۋاتقان بۈگـــۈنكى كۈنـــدە ئهنه شــۇ خىـــل تىپىـــك مۇنـــاپىقالر   
ــۆرۈش     ــۈز ئ ــدىن ی ــشىش، مىللىتى ــسىنىڭ چىرىكلى ــارلىقئائىلى ــشقات - ئى

ۇرۇرسىز ئائىله پهرزەنتلىـرىگه جهلىـپ     ھهرىكهتلىرى نۇرغۇنلىغان ئىرادىسىز، غ   
قىلىش كۈچىگه ئىگه ئـۈلگه بولـۇپ تهسـىر قىلىـپ، بىـر مۇنـاپىق ئائىلىـسى         
كهینىـدە یـۈزلهرچه، ھهتتـا مىڭـالرچه سـاپ ئـائىله پهرزەنتلىـرى قاراڭغۇلۇقالرغـا         

 !قىستالماقتا
یهنى، بۈگۈن خائىنالر خهلقىمىزنـى نۇقـۇل سىیاسـىي باھـانىالر بىلهنـال              

جاۋۇزچىلىرىغـا چېقىــپ مهنـپهئهت ئېلىــشتىن باشـقا، خهلقىمىزنــى    خىتـاي تا 
ئهخالق، ئهقىدە جهھهتلهردە چىرىتىپ پالهچ ھالغا، مهستخوش ھالغا كهلتۈرۈپ،   
ــیهت یارىتىــپ خىــزمهت    خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى ئالدىــدا تېــز پۈكىــدىغان ۋەزى

شـۇنداق ئىـكهن،   ! كۆرسىتىشنىڭ یېڭىچه چارىـسىنى ھهدەپ ئىـشقا سـالماقتا     
بۈگۈنكى كۈندە مىللىي مۇناپىق دېگىنىمىزدە، كوچىغا چىقىپ خهلقىمىزدىن 
بىرەرسىنى تۇتۇشۇپ یاكى ئۆلتۈرۈشۈپ بهرگهنلهرنىال كۆزدە تۇتماستىن، خىتایغا 
ساداقهت كۆرسىتىۋاتقان بارلىق مۇناپىقالرنى، ئهخالقسىزالرنى، ۋىجدانسىزالرنى، 

 یېقىنلىرىنــى ۋەتىنىمىــز ۋە تۇغقــانلىرىنى، ســادىق -ئۇالرنىــڭ ســادىق ئــۇرۇغ
ــاپىقالر دەپ تونۇشــىمىز    ــان مىللىــي مۇن خهلقىمىــزگه دۈشــمهنلىك قىلىۋاتق

ئهمما مىللهت تهقدىرى ئۈستىدە باش قاتۇرۇشـنى مهقـسهت قىلىـشقان       ! شهرت
كىشى یـاكى تهشـكىالتالر ئىچىـدىكى شهخـسى زىـدىیهتلىرى بولغـان، پىكىـر            

ــر تهشــكى   ــۆزى بىــلهن بى ــا  بىرلىكــى بولمىغــان، ئ ــر داھىیغ لدە تۇرمىغــان، بى
ــا    -چوقۇنمىغــانالرنىمۇ یىغىــپ  ــاپىق دەپ قارىغۇچىالرغ ــي مۇن ــۆگهپ مىللى ی
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مۇنـاپىق چۈشهچىـسىنى بۇلغـاپ، ھهقىقــى    : قـاتتىق ئاگاھالنـدۇرۇش بېرىمىـز   
 !خائىنالرنى یۇشۇرۇشقا ۋاستىچى بولما
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   سوۋېت ئىتتىپاقى تهسىرى1.7§
 

ــاخىرلىرىغ   ــىرنىڭ ئــ ــۇزىنچى ئهســ ــون توققــ ــسىیىنىڭ ئــ ىچه چاررۇســ
مۇستهملىكىسىگه ئایلىنىپ بولغان ئورتا ئاسـىیا تـۈركىي قېرىنداشـلىرىمىز           
ئىنتایىن قاالق ئىپتىدائىي ھاكىمىیهت شـهكلى ۋە چېكىـدىن ئاشـقان قـاالق      
ئىشلهپچىقىرىش شهكلى ئورنىغـا زامانىـسىنىڭ بىـرقهدەر یۈكـسهك دەرىجىـدە            

تــۈزۈمى ۋە نىــسبهتهن ئىلغـــار   تهرەققىــي قىلىۋاتقــان یاۋرۇپــا جاھانگىرلىــك     
پىتالىستىك ئىشلهپچىقىرىش تېخنىكىلىرى قۇرال كۈچى بىلهن مهجبـورى       اك

دەسـسهشكه باشلىـشى بىـلهن، خهلقنىــڭ ئورتـا ئاسـىیا خانلىقلىرىغـا بولغــان       
ــلىدى  ــشكه باشـ ــۈرئهتته یېمىرىلىـ ــز سـ ــر . ئىـــشهنچىلىرى تېـ ــۇ ئېغىـ بولۇپمـ

ن ئۇلىشىپال كهلگهن رەھىمسىز چىلىققا چۈشۈرۈلگهن بۇ خهلق، كهینىدىنامرات
ۋە ھىلىگهر، ۋەدىسىدە تۇرمایـدىغان ئىككـى یـۈزلىمىچى كوممـۇنىزم دولقـۇنى            

كوممـــۇنىزم ئهقىـــدىلىرى یهرلىـــك خهلـــق  . ئىچىـــدە كۆمۈلـــۈپال قالغانىـــدى
الرغا تــارتقۇزۇپ قویىـدىغانغا ســاقالپ یاتقــان نهچــچه  تمۇنىــسمئارىـسىدىكى كو 

ت بایلىقى بار قـاالق ۋە مۇسـتهبىت ئوتتـۇرا          یاقۇ -كۈمۈش، ئۈنچه  -ۋاگون ئالتۇن 
زېمىـن پهرق    -ئاسىیا خانلىقلىرىنى، ئوتتۇرا ئهسىر خۇراپىلىقلىرىنى، ئاسمان     

ئىقتىسادىي پهرقلهرنى یهر بىلهن یهكسان  -قىلىدىغان قانۇنىي ۋە ئىجتىمائىي   
 ھـالهتكه چۈشـۈرۈش بىـلهن    نـامرات قىلىۋېتىپ، ھهممه كىشىنى بىـر تهكـشى      

ن خهلقنى دۆلهت ۋە ئۇرۇسالردىن بىـر مىنۇتمـۇ ئایرىاللمـاس ھالغـا           بىرگه، پۈتۈ 
بۇخىل سۇنئىي باراۋەرلىك تـۈزۈمى ئورتـا ئاسـىیا خهلقىنـى           . كهلتۈرىۋەتكهنىدى

ئىنتایىن پاسسىپ ھالغـا چۈشـۈرۈپ قویغـان، خهلـق تهدرىجـى ھالـدا تهمهخـور،              
ــۇرۇر ۋە   ــائهتمهن، مىللىــي غ ــتۇرۇ كىمئىت ــدىن ئاجىزالش لغان، لىــك تۇیغۇلىرى

. ئهنئهنىلىرىنى تاشالشقا مهجبورالنغان بىر باسقۇچقا كىرىـپ قالىـدۇ          -ئهقىدە
ئاتاغلىق پانتۈرك، مۇرەسسه تهرغىباتچىسى بولغـان گاسـپىرالىدىن باشـالنغان          
خېلى كۆپ ساندىكى ئورتا ئاسىیالىقالر رۇسالرنىڭ بۇخىل سۇنئىي باراۋەرلىـك   
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هتتا بارغانـسېرى رۇسـالر بىـلهن       تۈزۈمىدىن ئاساسهن شىكایهت قىلمایدىغان، ھ    
ھهمكارلىشىدىغان، رۇسالرغا خـاالپ تـۇرۇپ بېقىنىـدىغان مهسـتخوش ھـالهتنى          

 .شهكىللهندۈرمهكته ئىدى
ئورتا ئاسىیالىق قېرىنداشـلىرىمىز ئارىـسىدا تاجـاۋۇزچىالر بىـلهن تېـنچ             

 . ...بىرگه ئۆتۈشنىڭ ئۈلگىلىرى یارىتىلماقتا ئىدى
ڭى زىیالىیالر، زامانىسىنىڭ ئالغا كهتكهن ۋەتىنىمىزدىكى بىرقىسىم یې 

ئــادەملىرىمىزمۇ تاجــاۋۇزچىالر بىــلهن تېــنچ بىــرگه ئۆتۈشــنىڭ یــوللىرىنى       
ــۆز      ــلىرىمىزنىڭ ئــ ــىیالىق قېرىنداشــ ــا ئاســ ــاخىرى ئورتــ ــۇپ، ئــ ئاختۇرۇشــ
ــا     ــۈش یولىغ ــنچ بىــرگه ئۆت ــلهن تې مۇســتهملىكىچىلىرى بولغــان ئۇرۇســالر بى

لــى كېچىكىــپ بولــسىمۇ ئۆزلىرىنىــڭ كېتىۋاتقانلىقىغــا ئوخشىتىــشىپ، خې
مۇستهملىكىچىلىرى بولغان خىتاي تاجاۋۇزچىلرىنىڭ دېموكراتىك تۈزۈملىرى 
ئىچىدىن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بىلهن تېنچ بىرگه ئۆتۈش یوللىرىنى تاپقاندەك 

دە، ئهینى ۋاقىتتىكى خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ باشـلىرى بولغـان            -بولۇشتى
مانـا بـۇ   .  بىلهن یېقىنلىشىشقا كۈچهپ ئۇرۇنۇشـتى     خىتاي نهنجىڭ ھۆكۈمىتى  

ــۈش      —دەۋر  ــرگه ئۆت ــنچ بى ــلهن تې ــمهن بى ــسىدا دۈش ــى ئارى ــز خهلق  ۋەتىنىمى
دېموكراتىـك  . خامخىیالىغا قهدەم قویغۇچىالرنىـڭ باشـالنغۇچى بولـۇپ قالـدى      

چۈشهنچىلهر بىلهن یېڭىدىن تونۇشىۋاتقان ئاز ساندىكى كىشىلىرىمىز ھهمـدە       
پاكىستان قاتارلىق ئهللهرنىڭ تېنچلىـق     -هللىرى، ھىندىستان ئهرەب ئىسالم ئ  

ــارقىلىق     ــشىش ئـــ ــشىش، كېلىـــ ــلهن یارىـــ ــاۋۇزچىالر بىـــ ــهكلىدە تاجـــ شـــ
مۇستهملىكىچىلهردىن تېخىمۇ كۆپرەك ئهركىنلىكلهرگه ئېرىشىش، شۇ ئاساستا 

قهدەم قۇتۇلۇپ چىقىش    -تهدرىجى تهلهپنى ئۆستۈرۈپ تاجاۋۇزچىالردىن قهدەممۇ    
ــسىگه  ــدىیىگه    ئىدىیى ــوكراتچى ئى ــتهكچىلهر، دېم ــي یې ــشهنگهن بهزى دىنى ئى

مایىلالشقانالر، چاكىنا مىللهتچىلهر ۋە خىتایپهرەستلهر جىددى بىـر شـهكىلدە          
ــا      ــدۇرۇش یولىغ ــشىنى ئایالن ــڭ بې ــلهن خهلقىمىزنى ــاتى بى ــق تهرغىب تېنچلى

 .ئۆزلىرىنى ئاتاشماقتا ئىدى
مچىالر، پـان تـۈركچىلهر   خهلقىمىز ئىچىدە بارلىققا كېلىۋاتقان پان ئىسال 

 ئهینـى زاماننىـڭ     قاتـارلىق یاكى كېیىنكى تۇرانچىالر، چىنـى تۈركىـستانچىالر        
 لىــرى ۋە ئىلغــارلىرى دۇنیانىـڭ ھهرقایــسى جایلىرىــدىكى ســۇلھىچى  »چـوڭ «
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سۆزلىشىش ئارقىلىق «ئېقىم، مادارا تهرەپتارلىرىدىن ئۈلگه ئېلىشىپ، بۇخىل 
دەپ بازارغـا    -ىنىمىـز خهلقـى ئارىـسىدا ھه       یـولىنى ۋەت   »مىللهتنى قۇتۇلدۇرۇش 
بۇخىـــل چۈشــهنچىلهرنى نـــادان خهلقىمىــز ئارىـــسىدا   . سېلىــشقا كىرىــشتى  

لىق، ۋەتىنىمىـز تهۋەسـىدىكى   سـ خالىغىنىچه تـارقىتىش ۋەزىیىتىنـى یارىتالما    
 قاتـارلىق تاجاۋۇزچى مىللىتارىست خىتاي كهلگىنـدىلىرىگه ئۇقتۇرالماسـلىق    

لهپكى دەۋرلىرىــدە بۇخىـل تېنچلىــق ئــارزۇلىرىنى  سـهۋەبلهر تۈپهیلىــدىن، دەسـ  
خىتاي مهركهزىگىچه كۆتۈرۈپ بېرىپ بىۋاسته سۆزلهش یاكى بۇنىڭدىنمۇ نهتىجه 
چىقىرالمىغانلىرىدا، باشقىالرنىڭ ۋاستىسى بىلهن خىتایغا بېـسىم یارىتىـپ         
ۋەتىنىمىزنى تېـنچ ئهركىنلهشتۈرۈشـكه كۈشكۈرتۈشـتىن ئۈمىتلىنىـپ غهرب          

ــاكى ئهرەب ئ ــسىدا    یـ ــسى ئارىـ ــڭ دەرۋازىـ ــۇلمان ئهللىرىنىـ ــڭ، مۇسـ هللىرىنىـ
 .ئېچىنىشلىق دەرد تۆكۈش پائالىیهتلىرىنى قوزغىۋېتىشتى

نهتىجىدە، قىرىقىنچى یىلالرنىڭ ئوتتۇرىلىرىغـا كهلگىـچه ۋەتىنىمىـزدە         
یېتىشىۋاتقان یېڭى زىیالىیالر دىنىي ۋە دېموكراتىك چۈشهنچىلىرىنى ئاسـاس       

ۋە مىللهتچىلىكنـى ئاسـاس قىلغـان پـان تۈركىـسىزم      قىلغان پان ئىسالمىزم    
ئېقىمىنى، كوممۇنىزم چۈشهنچىلىرىنى ئاساس قىلغان پان سوتسیالىزمچىالر 

بۇ ئېقىملهرنىڭ نهزىرىیىۋى ئاساسلىرى . ئېقىمىنى بارلىققا كهلتۈرمهكته ئىدى
ــر ــاز  -بى ــدىن ئ ــگهن     -بىرى ــا كهل ــۇالر بارلىقق ــا، ئ ــدىغان بولغاچق ــۇال پهرقلىنى ت
بىرىنــى دۈشــمهن دەپ قارىــشىپ، ھهرقایــسى ئــۆز  -ىرىــدىن باشــالپال بىــركۈنل

ــمىنىنى      ــوڭ دۈش ــپ، چ ــۇپ كېتى ــلهن بول ــورغىلىتىش بى ــسهتىلىرىنى ی سهپ
ســلىرىدىن چىقىرىــشىپ، ئىچكــى ئــاداۋەتكه كــۆپرەك هئاساســىي جهھهتــتىن ئ

دەرۋەقه، ئۆزلىرىگه قۇلچىلىق  . ۋاقىت ھهم زېھنى قۇۋۋىتىنى سهرپ قىلىشاتتى     
ىسىنى ئاساسلىق پرىنسىپ قىلغان سۇلھىچىالر ئېقىمىمۇ ھېچقاچـان       ئىدىی

سـهپتىن كېـیىن قالمــاي، بهزىـدە مۇسـتهقىل، بهزىــدە قایـسى بىـر ئېقىمالرغــا       
 ئـۇالر خىتایالرنىـڭ ئىنـساپقا كېلىـپ     .ئارلىشىپ سوڭدۇشۇپ كهلمهكته ئىدى  

قېلىشىنى تامـا قىلىـپ ۋەتهننـى گۈللهنـدۈرۈش ئهقىدىـسى بـویىچه ھهرىـكهت            
. ىلىشىدىغان چىنـى تۈركىـستانچىالر گـۇرۇھىنى شـهكىللهندۈرمهكته ئىـدى          ق

ئىككىنچى جۇمھۇرىیىتىمىزنىـڭ قۇرۇلـۇش كـۈنىگىچه شـهكىللىنىۋاتقان بـۇ           
خىل یېڭى پىكىر ئېقىملىرى ئۆز پىكرىگه تۇغقانچىلىغى بولغـان ھهرقانـداق       
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گه ئىچكى تاشقى ئـېقىمالر بىـلهن ئىتتىپـاق تۈزۈشـۈپ، باشـقا پىكىـردىكىلهر           
یهنى، چىن تۈركىستانچىالر دېموكراتىك  . شىددەتلىك ھاقارەتلهر یاغدۇرىشاتتى  

چۈشهنچىلىرىدىكى یېقىنلىغى بىلهن خىتاي مىللىي دېموكراتچىلىرى بىلهن 
دېموكراتىك تامالىرىدىكى ئوخشاشلىقالر .  تاشقویۇن بولىشاالیتتى-ئېچ قویۇن

ــا قىــــسمهن پــــان ئىــــسالمچىال  رنىمۇ چىنــــى پــــان تۈركىــــستانچىالر ھهتتــ
نهتىجىدە بۇ ئۈچ ئېقىم خىتایالر بىلهن      . تۈركىستانچىالرغا یېقىنالشتۇراالیتتى 

یېقىنلىشىــشقا مـــایىللىغىنى ئىپادىلىـــشىپ، كىمنىــڭ ھهقىقـــى چىنـــى   
تۈركىــــستانچى، كىملهرنىــــڭ پــــانچىالر بولغــــانلىغىنىمۇ پهرق قىلغىلــــى 

هیــران قــاالرلىق بولمىغىـدەك ھــالهتكه كېلىــشىپ، ئۆزئــارا مۇناســىۋەتلىرىدە ھ 
 .دەرىجىدە تۇتامسىزلىقىنى ئىپادىلىشىپ كهلگهن ئىدى

ئهمما ھهرقانداق ئىدىیىۋى ئېقىمغا مهنسۇپ بولىـشىدىن قهتئىـي نهزەر،       
ــدىغان، دۈشــمىنىدىن تامــادا بولىــدىغان    دۈشــمىنى بىــلهن ئىتتىپــاق تۈزەلهی
چۈشهنچه ئىگىسى، دۈشـمىنىنى ھېچقاچـان چىـن مهنىـسىدىن دۈشـمهن دەپ          

بهك ئۆتۈپ كهتسه دۈشمهننىڭ ۋەھشىیانه زۇلۇمىنى ئۇالرنىڭ    ! ىشى ناتایىن تون
خاتـا كهتـكهن   «یهنـى،  . اسـى ئهمهس، ئۇسـۇل مهسىلىـسى دەپـال تونۇیـدۇ     ىئمۇدد

 »...تهرەپلىرىنى تۈزەتسىال بولدى، ئهسلى ناھهقچىلىك قىلىش نىیىتـى یـوق،    
 قۇرۇلۇشـىدا   »بىرلهشـمه ھۆكـۈمهت   «شۇ سـهۋەپتىن ئاتـالمىش      . دەپال قارىشىدۇ 

ــائىللىغىنى ئىپادىلهشــتى   ــا م ــۈردە خىتایغ ــڭ  ! ئىزچىــل ت ــاھىیهتته بۇالرنى م
 !ھهممىسى كونا خىتاي دەلالللىرىنىڭ داۋامىدۇر، خاالس

ــرى      ــېلىش مهنبهلى ــڭ ك ــدىیىۋى ئېقىملهرنى ــۈردىكى ئى ــۇ ت ــلىدە ب ئهس
ئاساسهن چهتئهل جاھانگىرلىرىنىڭ ۋەتهنلىرىدىن كهلگهن بولۇپ، بۇ ئېقىمالر      

هرقانچه ئىلغـار تۈسـكه كهلتۈرۈلـۈپ تهسۋىرلهنمىـسۇن، ئۇالرنىـڭ ھهممىـسى             ھ
تۇغۇلغان ئۆز ئانا یۇرتلىرىنىڭ مهنپهئهتىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قویىدىغان بىزگه       

 . یات چولتا ئهقىدىلهر ئىدى
مهسىلهن ئاالیلۇق، بۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى پـان تۈركىـسىزم ئهقىـدىلىرى             

دا دۇنیا تۈركلىرىنى بىر گهۋدىگه كهلتۈرۈشۈپ، دېموكراتىك چۈشهنچىلهر ئاساسى
دۇنیادا یېمىرىلمهس تۈرك قېرىنداشالر ئورتاق دۆلىتى یاكى ئورتـاق گهۋدىـسى      

ــشىدۇ     ــسهت قىلى ــىي مهخ ــالىنى ئاساس ــىرىن خىی ــارىتىش ش ــانى  . ی ــۇ، دۇنی ب
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قۇدرەتكه ئىگه دەۋىرلىرىدە ئۆز ئانـا یۇرتلىرىـدىكى       -بارمىغىدا ئویناتقىدەك كۈچ  
لىرىنىڭ تهغدىرىگه كۆڭۈل بۆلۈشنى خىیالىغا كهلتـۈرمهي، بۇرۇلـۇپ      قېرىنداش

شهرققه كۆز قىرىنى سېلىشنى ئهسلىرىدىن چىقىرىشقان، كېیىنكى دەۋىرلهردە 
یىمىرىلىشى مۇقهررەرلىشىپ بولغان ئوسـمانىیه ئىمپىرىیىـسىنى قۇتقـۇزۇپ          
 قېلىشنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ئۈمىـدى ئاساسـىدا ئوسـمانىیه یېڭـى گېنىراللىـرى            

ئىنتــایىن قــاالق ۋە . ئارىــسىدا پهیــدا بولغــان بىــر چۈشــهنچه دېــیىش مــۇمكىن 
پـارچه چېچىلىـپ، بىرمـۇنچه     -لىق ئىچىـدە پـارچىمۇ    نـامرات چېكىدىن ئاشـقان    

یېڭى ئىمپىرىیىلهرنىـڭ مۇستهملىكىـسىگه ئایلىنىـپ بولغـان ۋە تـۈگىمهس         
ــۈركىي خهلقلهرنـــ   ــۇ تـ ــاتۇرىۋېتىلگهن بـ ــا پـ ــددىیهتلهر قاینىمىغـ ى ئىچكـــى زىـ

یىمىرىلىۋاتقان ئوسمانىیه ئىمپېرىیىسىنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ئىقتىدارسىز باش      
قۇماندانلىرىدىن ئهنىۋەر پاشانىڭ خام خىیالى بىـلهن بىـر یهرگه كهلتۈرەلىـشى       

بۇنـداق بىـر خـام خىیالنىـڭ تـۈركىي قهۋىمـالر           . ئهسال مۇمكىن ئهمهس ئىـدى    
 زادىـال قالمىغـان     ئارىسىدا یېقىن كهلگۈسىدە ئهمهلـگه ئېـشىش ئېھتىمـالىمۇ        

ــمانىیه   . ئىــــدى ــرىلگهن ئوســ ــالى، یىمىــ ــام خىیــ ــۇڭا پانتۈركىــــسىزم خــ شــ
ئىمپېرىیىــسىنىڭ بــۇ ئــاخىرقى بــاش قۇمانــدانىنىڭ تاجىكىــستان تاغلىرىــدا 
رۇسىیه كوممۇنىستلىرى تهرىپىدىن پاجىئهلىك شهكىلدە ئۆلتۈرۈلۈشى بىلهن       

ــر چۈ    ــان بى ــۇ یوقاتق ــك قىممىتىنىم ــان پانتازىیىلى ــكه ئئاللىقاچ ــپ اش یلىنى
ــدى ــق     . بولغانى ــڭ جهڭگىۋارلى ــۆز مىللىتىنى ــۆزىگه، ئ ــڭ ئ ــسۇسكى بىزنى ئهپ

جاسارىتىگه ئىشهنمهیدىغان یاش پانتۈركچىلىرىمىز تۈرك دۇنیاسـىنىڭ ئهتىـال    
ــۋىلهردەك     ــدىغانلىقىغا تهل ــالىتىگه كېلهلهی ــرىیه ھ ــۈك ئىمپې بىرلىــشىپ بۈی

ارلىق تــۈركىي تىــل ھهتتــا بۇمــۇ یهتمىگهنــدەك قىلىۋىــدى، بــ . ئىشىنىــشهتتى
سىستېمىسىغا مهنسۈپ مىللهتلهرنى بىر گهۋدىـگه كهلتۈرۈشـنى خـام خىیـال            

بـۇ  . قىلىدىغان تۇرانچىلىق دېگهن خامخىیالالرغىمۇ ئۈمىدلىنىشكه باشلىدى     
تۈردىكى پانتازىیىلىك، رىئـاللىق قىممىتىنـى یوقاتقـان ئهنه شـۇنداق تۇتـامى         

قىلــچه مۇناســىۋېتى قالمىغــان یــوق ۋە بىزنىــڭ ۋەتىنىمىــز تهقــدىرى بىــلهن  
مــــــۇجىمهل چۈشــــــهنچىلهرگه چوقۇنىــــــدىغان كىــــــشىلىرىمىز، قىلــــــچه  
ئىككىلهنمهســتىنال خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى بىــلهن ئىتتىپــاق تــۈزگهن چىــن  

 . تۈركىستانچىالر ئېقىمى بىلهن دەرھال یۇغۇرۇلۇپ كېتهلىگهنىدى
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رغا مهنسۈپ بۇ یهردە ئېقىم بولۇپ شهكىللىنىۋاتقان پان سوتسیالىزمچىال
ــشاشلىقلىرى      ــدىكى ئوخـ ــسىزم ئهقىدىلىرىـ ــسا، ماركـ ــېقىم بولـ ــر ئـ یهنه بىـ
سهۋىبىدىن سوۋېتلهر ئىتتىپاقىغا یېقىنچىلىق كۆرسىتهلىسه، سوتسىیالىست 
ــڭ     ــشایدىغان یهرلىرىنى ــسمهنلىكته ئوخ ــهنچىلىرىنىڭ قى ــك چۈش دېموكراتى

تـایلىرى  بولىشىنى كۆزدە تۇتۇپ، رۇسـالرنىڭ ۋاستىـسى بىـلهن گومىنـداڭ خى        
بىلهنمۇ شهرتـسىز ئـۇرۇش توختۇتـۇش بـۇیرۇغىنى بىـر تهرەپلىـمه ھالـدا ئـېالن           

ــدى ــشىم     . قىاللى ــسىز كېلى ــلهن تهڭ ــاۋۇزچى دۈشــمهنلىرى بى ــۇ تاج ــدە ب ھهم
شۆبھېــسىزكى، بــۇ چۈشــهنچىنىڭ كــېلىش . شــهرتلىرىنىمۇ قوبــۇل قىاللىــدى

لىــدا مهنبهســى ســوۋېتلهر ئىتتىپاقىــدا یــاكى خىتــاي كوممۇنىــستلىرىنىڭ قو 
ئوقىغان كىشىلىرىمىزنى ئاساسى مهنبه قىلىشقان بولۇپ، سوۋېت ئىتتىپاقى 
ئىككىنچى دۇنیا ئۇرۇشىنىڭ ئاخىرغا یېقىنلىشىۋاتقان مهزگىلدە یاپونالرنىـڭ       
یولىغــا تـــاش قویـــۇپ توســـالغۇ پهیــدا قىلمىـــسا بولمایـــدىغانلىقىنى ھـــېس   

ىنىمىزدىكـى  رۇسىیىلىكلهر بۇنىڭ مهجبورلىـشى سـهۋىبىدىن ۋەت      . قىلىشىدۇ
مىللىي ئىنقىالپالرنى قولالشقا مهجبۇر بولۇشى سوتسیالىستلىرىمىز ئۈچـۈن   

ئىككىنچى دۇنیا ئۇرۇشىنىڭ ئاخىرلىسشىشىغا . بىر ئامهت بولۇپ كۆرۈنگهنىدى
ئهگىشىپ، سوۋېتلهر ئىتتىپاقى ۋەتىنىمىزدىكى بۇ تۈردىكى مىللىي ئازادلىق       

ــسیالىزم ت   ــاراكتېرىنى سوت ــڭ خ ــۆز   ئىنقىالپالرنى ــیىن ئ ــۇراش ۋە كې ــىگه ب ۈس
قولىدىكى ئورتا ئاسىیالىقالرغىمۇ یۇقۇپ قېلىـشىدىن ئهنسىرىـشىپ، خىتـاي           
كوممۇنىزم ھهرىكىتـى بىـلهن بىرلهشـتۈرىۋېتىش پىالنـى بـویىچه ئىككىنچـى             
ــۋىنى   جۇمھــــــــــۇرىیىتىمىز ۋاقىتلىــــــــــق ھۆكۈمىتىنىــــــــــڭ تهركىــــــــ

مىز ئىككىنچــــى جۇمھــــۇرىیىتى. سوتسىیالىــــستالشتۇرۇشقا مهجبورالشــــتى
ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى تهركىۋىنى سوتسىیالىـستالشتۇرۇش ئىـشىنى ئاساسـهن         
تاماملىغاندىن كېیىن، كوممۇنىزمنىڭ ئېنتىرناتسىیۇنالىستىك ئىدىیىسىگه 
ئاساسهن، ئىككىنچى جۇمھۇرىیىتىمىز ئىچىدىكىلهرمۇ ئۆز ئىدىئولوگىیىسىنى 

ــس     ــاي كوممۇنى ــسىتىپ، خىت ــتىگه دەس ــتهقىللىقنىڭ ئۈس ــي مۇس ت مىللى
 .تاجاۋۇزچىلىرى بىلهن شهرتسىز بىرلىشىشكه ماقۇل بولۇشتى

دېموكراتىیه، سۇلھى،  “بىز بۇ ھادىسىلهرگه دىققهت قىلىدىغان بولساق،       
ــق، كو ــر  ”مــۇنىزممتېنچلى ــاق نوقتىلىرىنىــڭ بولىــشى، بى ــدەك ئورت - دېگهن
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بىرســـىگه ھهرقـــانچه دۈشـــمهن بولىۋاتقـــان كىـــشىلهرنىمۇ ئاســـانال بىـــریهرگه  
یهنـــى، ئىـــدىئولوگىیىلىك مهقـــسهت ۋەتهننىـــڭ مىللىــــي     . ىكهلتۈرەلىـــد 

ــارىخىي     مۇســتهقىللىقى مۇدداســىنىڭ ئۈســتىگه چىقىۋالغــانلىغى ئۈچــۈن، ت
دۈشـمىنىمىز بىــلهن ئوخـشاش ئىــدىیه ئاساســىدا تېـنچ بىرلىشىــشنى ئىــشقا    

خهلقىمىز ئارىسىدا دۈشمهن بىلهن ھهمكارالشقىلى بولىدىغانلىقى . ئاشۇرۇشتى
نلىق چۈشــهنچىلىرى پهردازلىنىــپ خهلقىمىــز تهرىپىــدىن  ھهققىــدىكى خــائى

یاتسىرالمایدىغان ھالهت ئىككى خىل قۇتۇپقا مهنسۈپ كىشىلىرىمىزنىڭ كهڭ 
 .كۆلهمدە تهشۋىق قىلىشلىرى نهتىجىسىدە تېزلىكته كېڭىیىشكه باشلىدى

تېنچلىق، سۇلھى،  «نهتىجىدە یوقۇرىدىكىلهردەك پىكىر ئېقىمىدىكىلهر     
شىپ مهسىله ھهل قىلىش، دېموكراتىیه، كىشىلىك ھوقۇق، كېلىشىم، سۆزلى

 دېگهنــدەك تېخــى مىللىلهشــتۈرۈلمىگهن قاراشــالردىن تۇغۇلغــان  »كومــۇنىزم
یاتالرنىــڭ ئورتــاق چۈشــهنچىلىرىنى پۈتــۈن كــۈچ بىــلهن تهرغىــپ قىلىــشىپ،  
ــان      ــمه نېمىــسىنى قۇرب ــدا تېنچلىــق ئۈچــۈن ھهم ــى تهدرىجــى ھال خهلقىمىزن

تېنچلىق ئۈچۈن ئهشـهددى دۈشـمىنى بىـلهن ھهمكـارلىق        قىلىۋېتىشكه رازى،   
. ئورنۇتۇشقا رازى ساددا تېنچلىقپهرۋەرلهردىن قىلىپ یېتىشتۈرۈشكه ئۇرۇنۇشتى

خهلقىمىزمۇ بۇ خىل تېنچلىق تۇمانلىرى ئىچىدە قایمۇقۇپ، ھهرقانداق ئىشنى 
ــۇلىدا ھهل قىلىـــشقا       ــق ئۇسـ ــۇلىدا چۈشىنىـــشكه، تېنچلىـ ــق ئۇسـ تېنچلىـ

ئهڭ ئېچىنىـشلىق  . یۇمـشاقالر ھالىغـا كهلمهكـته ئىـدى       -یـوۋاش ئۇرۇنىدىغان  
ــاۋۇز     یېــرى شــۇكى، خهلقىمىزنىــڭ مــۇتلهق كــۆپ قىــسمى ۋەتىنىمىــزگه تاج
قىلىشنىڭ یـېڭىچه ئۇسـۇلىنى قوللۇنـۇپ ۋەتىنىمىـزگه بېـسىپ كىرىۋاتقـان             
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ قارىداپ كهتكهن بىچارە چىرایىغا، ئهپكهش ئارتىۋالغان 

ــوت   -جــۇل ــۇرت -جــۇل یامــاق كىیىملىــك ئۇچۇســىغا، ئ  -چــۈپتىن تارتىــپ ق
قوڭغۇزغىچه یهیدىغان ھالدىكى ئېچىرقاپ كهتكهن بىچـارە قىیـاپىتىگه قـاراپال،         

بىچارىالر، غېرىپ مۇساپىر «ئۇالرنىڭ یامراپ كېتىشىنى توساش ئورنىغا ئۇالرنى 
ىم،  دېیىــشىپ، قورالىرىـدىن ئــۆي بېرىـشتى، ئۇچىــسىغا كىــی  »ئىـشلهمچىلهر 

ھهتتــا بىرقىــسىمالر بــۇ تاجاۋۇزچىالرنىــڭ . قارنىغــا تــویغىچه تامــاق بېرىــشتى
بېقىش ئېغىر كهلگهنلىكتىن تاشلىۋەتكهن بالىلىرى بىلهن ھارامدىن بولغان   

ئهجهبــا شــۇ چاغــدا ! بــالىلىرىنى بــاال قىلىــپ بېقىۋېلىــشقىچه بېرىــپ یهتتــى 
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 لىپ بېرىۋاتقاندۇ؟ بۈگۈن ئۇالرغا نېمه قى»خىتاي بالىلىرى«بېقىۋېلىشقان 
ــزگه      ــدى، خهلقىمىـ ــسه مهیلىـ ــال تۈگىـ ــۇنىڭلىق بىلهنـ ــشالر شـ ــۇ ئىـ بـ

 ۋاستىـسى  »مهسـىلىنى سۆزلىـشىپ ھهل قىلىـش     «سىڭدۈرۈلىۋاتقان بۇ خىل    
رەســمىي ئــادەت ھالىغــا كېلىــپ، خهلقىمىــز ھهرقانــداق دۈشــمىنىگه قارشــى   

لىرىنىـڭ   قىلىشالرنىمۇ كۆتۈرەلمهس ھالغا كېلىـپ، ئۆز      »قوپاللىق«ئازىراقال  
 بىلهن »تېنچلىق«خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى تهرىپىدىن ناھهق ئۆلتۈرۈلىشىنىمۇ      

بولۇپمۇ بۇنداق مىجهزدىكى . كۈتىۋالىدىغان غهلىته مىجهزلهرنى یېتىشتۈرمهكته
تۇال پاراۋان تۇرمۇشقا ئېلىشىپ  -كىشىلىرىمىزدىن چهتئهلدە مۇساپىر بولۇپ ئاز

 !راشلىرى ئاالھىدە كۆزگه چېلىقماقتاقالغانالر ئارىسىدا بۇ خىل قۇللۇق قا
ھهممه نېمىسىدىن ئایرىلغـان خهلقىمىـز بۈگـۈن یـۇرتىنى بېـسىۋالغان            
خىتایالرنىڭ ھېچقاچـان ئـۆزلىرىگه دوسـتانىلىق قىلىـش نىیىـتىگه كېلىـپ           
ــارلىق خىتــاي       ــقان ب ــزگه ئایــاق باس ــسىنچه ۋەتىنىمى ــانلىغىنى، ئهك باقمىغ

ــڭ ئىزچىـــل تـــۈردە خهلقى   ــزگه دۈشـــمهنلىك قىلىـــپ   تاجاۋۇزچىلىرىنىـ مىـ
ئهمما دۈشمىنىنى تونۇپ یېتىش . كېلىۋاتقانلىقىنى تونۇپ یېتىشكه باشلىدى

شۇنداقتىمۇ خهلقىمىز خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ  . ۋاقتى بهكال كېچىككهنىدى  
ئاستا تونۇپ یېتىپ، دۈشمهنگه قارشى جهڭگه  -دۈشمهنلىك ماھىیىتىنى ئاستا

ئـــــاختۇرۇپ یۈرگهنـــــدە، بىزنىـــــڭ ئاتلىنىـــــشنىڭ بۈگـــــۈنكى یـــــوللىرىنى 
تېنچلىقپهرۋەرلىرىمىز ئۆتمۈشتىكى ئۇستازلىرىنىڭ روھىغا ۋارىسلىق قىلىپ، 
دەرھال سهھنىلهرگه یامىشىپ خهلقنى ئۆلۈم بىـلهن، بىھـۇدە قـان تۆكۈلۈشـلهر       
بىلهن، دۇنیادا یېتىم قالىدىغانلىقلىرى بىلهن قورقۇتۇپ قایتا جىـم یېتىـشقا          

 :ىقاتىغا جىددى كىرىشمهكتهھهیدەكچىلىك قىلىش تهشۋ
ــى قۇتقازمـــاقچى،      « ــا ق ش بىزنـ ــاردەم قىلمـــاقچى، ئـ ــزگه یـ ب د ت بىـ

قوشنىلىرىمىز بىزگه یاردەم قىلمـاقچى، دېموكراتىـك خىتـایالر بىـزگه رەھىـم           
ئهممــا بــۇ یاردەملهرنىــڭ ھهممىــسى بىزنىــڭ تېــنچ پائــالىیهت       ... قىلىــدۇ، 

 . ...قىلىشىمىزنى ئالدىنقى شهرت قىلىشماقتا
لىق ودۇنیــا جامــائېتى كــۈۋەیتكه یــاردەم بهردى، بوشــناقالرغا، كوســـوۋ     «
غـــا یــــاردەم بهردى، چېچهنلهرنـــى قــــولالپ قۇۋەتلىـــدى، قوشــــنىمىز    رئالبانال

پات یېقىندا بۇنداق یاردەم بىزگىمۇ . ئافغانىستانغىمۇ یاردەم قىلىپ كهلمهكته
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ىز ئۈچـۈن  یېتىپ كېلىدۇ، شـۇڭا بىـز بـۇ یـاردەملهرنى قـاچۇرۇپ قویماسـلىغىم            
دۈشــمهنگه قارشــى تېــنچ پائــالىیهتلهر بىلهنــال شوغۇللىنىــشىمىز كېرەككــى،   

 دېـگهن تامغىنىـڭ   ›تېـررورچىالر ‹ھهرگىزمۇ قۇرال كۆتۈرۈپ چىقىپ ئۆزىمىزگه  
 الر » پاكىت«  دېگهندەك ئاتالمىش »ئۇرۇلۇپ قېلىشىدىن ساقلىنىشىمىز شهرت

ز بــــــۇ خهلقىمىــــــ. بىــــــلهن خهلقىمىزنــــــى تىنجىتىــــــشقا تىرىــــــشماقتا
تېنچلىقپهرۋەرلىرىمىزنىڭ تهشۋىقاتلىرىغا ئىـشىنىپ ئـۆتكهن یېـرىم ئهسـىر          

 ھېساپلىشىدىغان ھالغا كهلتۈرۈلۈپ ھهممه »دوست«جهریانىدا ئاز دۈشمىنىنى 
ىنى تونۇشقا باشـلىغىنىدا  قئهندى بۇ خاتالى. نېمىسىدىن ئایرىلىپ قالغانىدى  

ئهسلى دۈشمىنىمىز «: »ئهۋالتلىرى «بىزنىڭ سۇلھىچىلىرىمىزنىڭ بۈگۈنكى 
ــاقكۆڭۈل    ــایالر ئـ ــستلىرىدۇر، دېموكراتىـــك خىتـ ــاي كوممۇنىـ ــانالر خىتـ بولغـ

هزدىكىلهرنىـڭ یامـان نىیىتـى یـوق ئىـدى، تۈۋەنـدىكى            كدوستلىرىمىزدۇر، مهر 
قاالق خىتـاي ئهمهلـدارلىرى ئىـشنى بۇزماقتـا، خىتـاي پۇخرالىرىـدا گۇنـا یـوق،                 

 ئهمهلدارلىرى، قۇرالـسىزالردا گۇنـا      ئهسلى یامان نىیهتتىكىلهر باشتىكى خىتاي    
 بىرسـىگه زىـت     - دەیـدىغان بىـر    »...یوق، قۇراللىقالر جىنـایهت ئىـشلىمهكته،       

یېڭى پهتىۋاالرنى توقۇپ چىقىرىشىپ، خهلقىمىزنىڭ مىللىي مۇستهقىللىق        
ھهرىكهتكه ئـاتلىنىش ئـارزۇلىرىنى خىتـاي دېموكراتىـك ھهرىكىـتىگه قوشـۇپ             

ھهتتا دەیدىغانغا ھـېچ    . هییارلىقىنى قىلىشماقتا ئېرىتىپ تۈگىتىۋېتىشنىڭ ت  
ــدا،  ــا    «گهپ تاپالمىغانلىرىـ ــیاڭگاڭ خىتایغـ ــدە، شـ ــىیاۋپېڭ ئۆلگهنـ ــڭ شـ دېـ

قایتۇرۇلغاندا، تهیـۋەن ھۇجـۇم قىلغانـدا، دېموكراتىـك خىتـایالر ھـاكىمىیهتنى             
ئۆتكـــۈزۈپ ئالغىنىـــدا، ئافغانىـــستان غهلىـــبه قىلغىنىـــدا، ئامېرىكـــا ئىـــشقا  

 دېگهندەك زامانىۋى خۇراپاتالر بىـلهن خهلقىمىزنـى ئالـداپ          »...كىرىشكىنىدە،  
 !  كه ئۈندەشمهكته»جىم یېتىپ كۈتۈش«

شۇنى ئۇنۇتمایلىكى، ئـاجىز تـۇرغىنىمىزدا دۈشـمهن بىـلهن یارىشىـشنى         
 قۇۋىتىگه ئىشهنمهي یاتالرغا تاما -تهرغىپ قىلىش، ئۆز خهلقىنىڭ یوشۇرۇن كۈچ

ۇرۇلغان دەلالللىـــق ۋە خائىنلىقنىـــڭ قىلىـــش تهشـــۋىقاتلىرى زامانىۋىالشـــت
 !تهرغىباتىدۇر
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   یېڭى ئهقىدىلهر ھهققىدە1.8§
 

ــدە      ــان ئهقىـ ــى زامـ ــۈرگهن یېڭـ ــپ یـ ــسىدا تارقىلىـ ــز ئارىـ  -مىللىتىمىـ
ئۇقۇملىرىدىن یىغىپ كهلگهندە مۇنداق بىرقانچه خىلىنى ئاساسلىق ئورۇنـدا      

چىلىق، دېمـــوكراتىیه، ماركـــسىزم، ئىـــسالم: تۇرىـــدۇ دېیىـــشىمىز مـــۇمكىن
پهنـدە یۈكـسىلىش،     -كىشىلىك ھوقـۇق، ئهركىنلىـك، تهڭ باراۋەرلىـك، ئىلـم         

ئىقتىسادىي تهرەققىیات، دېپلوماتىیه، سۇلھ، تېنچلىق، پان ئىسالمچىلىق، پان 
تۈركچىلىـــك، تۇرانچىلىـــق، پـــان سوتـــسیالىزمچىلىق، مىللهتپهرۋەرلىـــك،     

خالقى پهزىلهت، دۇنیـا  ئادەت، یېڭىچه ئه -ۋەتهنپهرۋەرلىك، یېڭىچه مىللىي ئۆرپ   
قاراش، كىشىلىك تۇرمۇش، غۇرۇر، جاسـارەت، سـۆیگۈ، تېررورچىلىـق، قۇراللىـق      

بۇالر یهنه ئۆز ئىچىدىن ... كۈرەش، یوشۇرۇن پائالىیهت، ئازادلىق، مۇستهقىللىق، 
ئاشۇرىۋېتىش، زەئىپ، كالسسىك، مۇتهئهسسىپ، ) رادىكال(ئورتاھال، چېكىدىن 

ۇش ئاساسىدىكى سولغا مائىل یـاكى ئوڭغـا مائىـل         یېڭىلىقچى، سىنىپالشتۇر 
شۇنىڭدەك یهنه بىر یاكى .  تۈرلىنىشلهر بىلهنمۇ روي بېرىشى مۇمكىنقاتارلىق

بىرقانچه خىل ئهقىدىلهرنىڭ ھهرخىل دەرىجىـدە ئۆزئـارا سىڭىشىـشى بىلهنمـۇ        
بــۇ . بىرقـانچه خىــل تۇغۇنــدا كــۆز قاراشـالرنى كهلتــۈرۈپ چىقىرىــشى مــۇمكىن  

ــدىلهرن ــسا،     ئهقى ــدە بول ــۇل ماھىیىتى ــسمى ئۇس ــالرنىڭ بىرقى ــاكى قاراش ىڭ ی
بهزىلىرى ئىـدىیه ماھىیىتىـدە، یهنه بهزىلىـرى سىیاسـىي ئۇقـۇمالر بولـسا، یهنه           
بهزىلىرى ھهرىكهت ئۇسۇلىغا تهۋە، ھهتتا مهلۇم قىسمى تۇرمۇش ئادەتلىرىگه تهۋە 

مۇ ئهلــــۋەتته ئۇالرنىــــڭ زامــــان ئاالھىــــدىلىكلىرىنى . بولىــــشىمۇ مــــۇمكىن
شۇنداق ئىكهن، بۇ كاتىگورىیىلهرنىڭ ھهممىسىنىال . ئۇنۇتماسلىغىمىز كېرەك

مىللىي مۇستهقىللىغىمىزنى قولغا كهلتۈرۈش ھهرىكىتىمىزدە ئهقىدە یـاكى         
پرىنــسىپ، ئۇســلوپ یــاكى ســتراتىگىیه، چــارە یــاكى تاكتىكــا بوالالیــدۇ دەپمــۇ  

ــایمىز  ــسىپ ئېیتالم ــ   . كې ــڭ بهزىلى ــۇنىڭدەك، بۇالرنى ــۇددى ش رى بۈگــۈنچه خ
ئهھمىیهتسىز بولغىنى بىلهن كهلگۈسـىدە قىممهتـكه ئىـگه بولۇشـىمۇ ئهجهپ      
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یهنه بهزىلىرى مىللىي تهغدىرىمىز بىـلهن قىلـچه رىیـال مۇناسـىۋېتى           . ئهمهس
. یوق ئهمما ئىنسانىیهت مهدەنىیىتى بىلهن مۇناسىۋەتلىك بولىشىمۇ مۇمكىن

ــته   ــسىنى بۈگـــــۈنكى مىللىـــــي مۇســـ قىللىق شـــــۇڭا ئۇالرنىـــــڭ ھهممىـــ
 . ھهرىكىتىمىزنىڭ ئىدىیىۋى یاكى ھهرىكهت ئاساسى دەپ قارىیالمایمىز

مهســـىلهن ئـــاالیلۇق، بىـــز یۇقىرىـــدا دېمـــوكراتىیه چۈشـــهنچىلىرىنىڭ 
ۋەتىنىمىز مىللىي مۇستهقىللىغىنى قولغا كهلتۈرۈش ھهرىكىتىمىزگه ئۇیغۇن 

ىنىمىزنىڭ دېموكراتىیه ۋەت. كهلمهیدىغانلىغىنى ئىشارەت قىلىپ ئۆتكهنىدۇق
 مىللىي مۇستهقىللىغىنى قولغا كهلتۈرۈشته ھهقىقهتهنمۇ ئۇیغۇن كهلمهسمۇ؟

 ئومــۇمىي خهلــق ســایلىمىنى ئاســاس قىلغــان، كــۆپ   —دېمــوكراتىیه 
سـانلىقنىڭ ئـاۋازىنى ئاسـاس قىلىـدىغان ھـاكىمىیهت سىستېمىـسى دېـگهن        

خهلــق  «لوغــات مهنىــسىگه ئىــگه بولــۇپ، جۇمھــۇرىیهت تۈزۈمىنىــڭ، یهنــى       
.  نىڭ ئاساسى بولىدۇ   »رسهتكهن ۋەكىللهرنىڭ ۋاكالىتهن باشقۇرۇش ئۇسۇلى    كۆ

ــهن ئومــۇمىي خهلــق        ــرا قىلىــنىش شــهكلى ئاساس ــڭ ئهمهلىیهتــته ئىج بۇنى
بویىچه ئىپادىلىنىـشى    — جۇمھۇرىیهت تۈزۈم شهكلى     —ھاكىمىیهت شهكلى   

ئهگهر ھهقىــقهتهن خهلقىمىــز ئــۆزى باشــقۇرىدىغان یــاكى خهلقىمىــز . مــۇمكىن
ىنىڭ ھهقىقـى ئىقتىـدارلىق ۋە سـادىق ۋەكىللىرىنـى تولـۇق ھـاكىمىیهت        ئۆز

ئۈســتىگه قویاالیــدىغان بىــر تــۈزۈم قۇرالىغىــدەك ســهۋىیهگه ئېرىــشكىنىدە،       
ــائىي    ــزگه ئهڭ پایـــدىلىق ئىجتىمـ ــۇمى بهلكىـــم خهلقىمىـ دېمـــوكراتىیه ئۇقـ

ئهممـا  . باشقۇرۇش تۈزۈم چۈشهنچىلىرىدىن بىـرى بولـۇپ قېلىـشىمۇ مـۇمكىن          
ي ئـازادلىق كۈرىــشىنى یىـتهكلهش ئىـشى خهلقنــى بىـر یهرگه تــوپالپ،     مىللىـ 

ــارار قىلىنىــدىغان ئىــشالردىن    ــارقىلىق ق ئهركىــن چهك تاشــالش ســایلىمى ئ
بولماي، شۇ ئىشنىڭ مۇتهخهسسىس یاكى ئهھلىلىرى، جاسارەتلىك بـاتۇرلىرى         
تهرىپىدىن قارار قىلىنىپ، شـۇالرنىڭ یېتهكلىـشى ئاساسـىدا ئومـۇمىي خهلـق          

رىكهت ئېلىپ بارىدىغان، ھهتتا مهلۇم مهنىدىن ئالغاندا خهلقنى مهجبورالش          ھه
 .  دېیىش مۇمكىن»كهسىپى ئىش«تۈسىنى ئالىدىغان بىر زوراۋانلىق 

ئهســلىدە دېمــوكراتىیه ھهققىــدىكى چۈشــهنچىلهر دۇنیــادا تــا بۈگــۈنگىچه 
ڭ ئېنىق بىر ئېنىقلىمىغا ئېرىشهلمهي كېلىۋاتقـان زامـانىۋى چۈشـهنچىلهرنى      

دېموكراتىیه ھهققىدە سۆز بولغىنىـدا ئامېرىكـا بىرخىـل شـهكىلىنى            . بىرىدۇر
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تهرغىپ قىلىشسا، یاۋرۇپـالىقالرمۇ باشـقا بىـر تـۈرىنى كـۆككه كۆتۈرۈشـمهكته؛              
سابىق سوۋېت كوممۇنىستلىرى یهنه بىر خىلىنى توغرا دېگهن بولسا، خىتـاي          

ماقتا؛ مهلـۇم   نـى كۆتـۈرۈپ چىقىـش   »جۇڭگوچىسى«كوممۇنىستلىرىمۇ ئۇنىڭ   
مهنىدىن ئالغاندا بىرمۇنچه ئىسالم ئهللىرىمۇ ئۆزىگه یارىشا بىرەر دېمـوكراتىیه         

ــشماقتا   ــقا تىرى ــا قویۇش ــهنچىلهرگه  . چۈشــهنچىلىرىنى ئوتتۇرىغ ــل چۈش ــۇ خى ب
ــل    ــا مایىـ ــوكراتچىالر لېبىراللىققـ ــساق، بهزى دېمـ ــدىغان بولـ ــقهت قىلىـ دىقـ

ــ    ــسا، یهنه بهزىلى ــهببۇس قىل ــوكراتىیىنى تهش ــسىیاللىققا مائىــل  دېم رى سوت
دېموكراتىیىنى تهرغىپ قىلىـشماقتا؛ یهنه بهزىـلهر خـانلىق تـۈزۈمنى سـاقالپ            
ــۆلچهم      ــدىلهرنى ئ ــي ئهقى ــرى دىنى ــل، بهزىلى ــوكراتىیىگه مائى ــدىغان دېم قالى

ــاقۇل كۆرۈشــمهكته  شــۇنىڭدەك یهنه مىللىــي . قىلىــدىغان دېمــوكراتىیىنى م
ىغان، ئىقتىسادىي قانۇنالرنى ئاساس مهدەنىیهت ئاالھىدىلىگىنى ھىمایه قىلىد

ــدىغان یهنه باشــقىچه    ــسهپهلىك چۈشــهنچىلهرنى ئاســاس قىلى قىلىــدىغان، پهل
ــڭ    ــسىم دۆلهتلهرنىـ ــهنچىلىرىمۇ بىرقىـ ــوكراتىیه چۈشـ ــاخالندۇرۇلغان دېمـ شـ

 .سىیاسىي تۈزۈمى قىلىپ قوبۇل قىلىنماقتا
ي یىغىپ ئېیتقانـدا، ھهرقایـسى مىلـلهت، ھهرقایـسى ئېتنىـك، سىیاسـى        

یاكى دىنىي توپلۇمالر ئۆزلىرىنىڭ مىللىي، سىیاسىي، ئىقتىسادىي، سىنىپىي 
یاكى دىنىي مهنپهئهتلىرىگه ئۇیغۇن دەپ قارىغان دېمـوكراتىیه شـهكىللىرىنى      
ئۆزلىرىنى سـاقالپ قـېلىش، ئـۆزلىرىنى كـۈچهیتىش، ئـۆز تهسـىر دائىرىـسىنى             

تلىرى ئۈچــۈن كېڭهیــتىش یــاكى باشــقىالرنى بویــسۇندۇرۇش قاتــارلىق مهقــسه 
ئىقتىسادىي ۋە سىیاسىي تۈزۈم ئاساسى، ھـاكىمىیهت یۈرگـۈزۈش       -ئىجتىمائىي

ۋاھــالهنكى، قولىــدا ھوقــۇق ۋە . پىرىنــسىپى ســۈپىتىدە قوللىنىــپ كهلمهكــته
قورالى بولمىغان، ۋەتىنىدە مىللىـي مۇسـتهقىللىقى بولمىغـان نۇرغۇنلىغـان           

ــوكراتىیه مېۋىل   ــهكىلدىكى دېم ــداق ش ــلهر ھهرقان ــدىلىنىش  خهلق ــدىن پای ىرى
 ! تۇرماق، كۆپ ھالالردا بۇ تۈردىكى تۈزۈملهرنىڭ بۇغۇشى ئاستىدا ئېڭىرىماقتا

بــۇالردىن شــۇنى كۆرۈۋېلىــشقا بولىــدىكى، دېمــوكراتىیه چۈشــهنچىلىرى  
مهیلى قانـداق شـهكىل ئېلىـشىدىن قهتئىـي نهزەر، ھوقـۇقىنى قولىـدا تۇتـۇپ               

وغـداپ، قۇللۇققـا چۈشـۈرۈلگهن      تۇرالىغان مىللىي كۈچلهرنىڭ مهنپهئهتىنـى ق     
 .خهلقلهرنى باستۇرۇش قورالى قىلىنماقتا
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ئهینى ۋاقتىدا خىتاي داھىیسى بولغان سـۇن جۇڭـسهن خىتـایغىال خـاس          
دېموكراتىیه بایرىغىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ خىتایالرنى مانجۇالرنىڭ ئاسارىتىدىن 

هركىنلىـك   مىللىـي ئ   قاتـارلىق ئهمما مانجۇ، موڭغۇل، تىبهت     . قۇتۇلدۇرغانىدى
ھوقۇقىنىڭ بارلىق ئاساسلىرىنى خىتایالرغا تارتتۇرۇپ قویغان بىزگه ئوخشاش       
خهلقلهر سۇن جوڭسهن تىكلىگهن خىتاي دېموكراتىك تۈزۈمىنىڭ تۆمۈر تاپىنى 
. ئاســتىدا ئېزىلىــشكه، تــارىخ بېتىــدىن ئۆچۈرۈلۈشــكه مهھكــۈم قىلىنغانىــدى  

ــشقان مىللىـــي     ــداڭ خىتایلىرىنىـــڭ تهرغىـــپ قىلىـ  دېمـــوكراتىیه گومىنـ
ــدى؛     ــۈزۈمى ئى ــاي مىللىــتىگىال تهۋە دېمــوكراتىیه ت ــۇل خىت قاراشــلىرىمۇ نوق
كېیىن كوممۇنىـست خىتـایالر ئوتتۇرىغـا چىقىـپ یهنىـال شـۇ خىتـایلىرىنىال            
ــدار قىلىـــدىغان ماركـــسىزم نهزەرىیىلىـــرى ئاساســـىغا تىكلهنـــگهن       مهنپهتـ

 »ه دېموكراتىـك تـۈزۈم   جۇڭگوچ«مانا بۇ   . دېموكراتىیه تۈزۈمىنى بهرپا قىلىشتى   
دېـمهك، خهلقىمىــز باشـقىالر تهرىپىــدىن   . دېـگهن ســۆزنىڭ تـۈپكى مــاھىیىتى  

تىكلهنگهن ھهرقانداق بىر دېموكراتىـك تۈزۈمـدىن قىلـچه مهنـپهئهت ئااللمـاي           
ھهتتا ئهنه شۇ دېموكراتىیىلهر تۈپهیلىدىن ۋەتىنىمىز تولۇق مۇنقهرز . كهلمهكته

ئهنـدى  ! ۇلـۇش گىرداۋىغـا كهلتـۈرۈلمهكته   قىلىنىپ، مىلـلهت سـۈپىتىدە یوقۇت    
بۈگۈن یېڭى سهرگهردان خىتاي دېموكراتچىلىرى ئوتتۇرىغا چىقىپ ئاغزىمىزغا        
ــشمهكته ۋە نۇرغــۇن مۇســاپىر تهشــكىالتلىرىمىزمۇ    ھهســهل تېمىتىــشقا كىرى

ئهمما بۇ یېڭى دېمـوكراتىیىچى     ! ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن پایپاسالپ یۈرۈشمهكته   
ىز خهلقىنىڭ مىللىي مۇستهقىللىق تهلىپىنـى مىللىـي     خىتایالرمۇ ۋەتىنىم 

زۆرۈرىیهت ئهمهس، كوممۇنىزم زۇلۇمىغا یاكى قایسى بىر مۇستهبىت تۈزۈمنىڭ     
بـۇ خهلقلهرنىـڭ مىللىـي      «زۇلۇمىغا قارشـى مهجبـورىیهت دەپ بۇرمىلىـشىپ،         

مۇستهقىللىق تهلىۋىدە بولىشىنى ھازىرچه تـوغرا چۈشۈنۈشـكه بولىـدۇ؛ ئهممـا            
ە بىز ھوقۇقنى تارتىپ ئالغىنىمىزدا بۇ خهلقلهرنىڭ بۇنداق بىـمهنه       كهلگۈسىد

ــدۇ    ــورۇن قالدۇرۇلمای ــچه ئ ــشىغا قىل ــلهردە بولى ــز  . تهلهپ ــۈنكى بى ــڭ (چ ئۇالرنى
تېخنىكا ئۈستۈنلۈگى ۋە ئىقتىـسادىي  -تۇرىۋاتقان یهرلىرىدە نوپۇس، بىلىم، پهن  

ولىشىغا ئىمكان  ئۇالرنىڭ بۇخىل تهلهپلهردە ب   ) ئۈستۈنلۈكلىرىمىزگه تایىنىپ 
ــدۇرمایمىز ــشمهكته»قالـ ــایىن  .  دېیىـ ــۆزلهر ئىنتـ ــۇ سـ ــۈل«بـ ــاق كۆڭـ  دەپ »ئـ

ــۇپ،    ــشىۋاتقانلىرى بول ــاچقۇن دېمــوكراتچى خىتایالرنىــڭ دېیى تونۇلىۋاتقــان ق
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ئــۇالرنى یــا قىرىــپ ! ئازســانلىق مىلــلهت دېــگهن نــېمه ئــۇ «قالغــان خىتــایالر 
مهجبـۇرى خىتایالرغـا   تۈگىتىۋېتىش كېرەك، یـا بولمىـسا قـۇرال كـۈچى بىـلهن            

شــۇڭا، بۈگـــۈنكى ھهرقانـــداق بىـــر  !  دېیىـــشمهكته»!ســىڭدۈرىۋېتىش شـــهرت 
خىتـاي كوممۇنىـستلىرىنىڭ قولىـدا      «دېموكراتىك خىتاي ئوتتۇرىغا چىقىـپ      

تۇرىۋاتقــان بىرقىــسىم ئــاز ســانلىق مىللهتــلهرگه قهتئىــي تــۈردە مىللىــي        
زىنى بىرەر قېـتىم   دېگهن سۆ »مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇش ئىختىیارىنى بېرىمىز    

بۇنىــڭ دەل  ! تېزىــپ بولــسىمۇ ئېغىزىــدىن چىقىرىــپ باقمىــدى     -ئېزىــپ
ئهكسىچه، ئۇالر بىزنى ۋەتىنىمىزدىكـى خىتایلىرىغـا ئومـۇمىي یۈزلـۈك قارشـى         
چىقىشىمىز ئورنىغا كوممۇنىـست ھۆكـۈمىتىگه قارشـى تېـنچ پائـالىیهتلهرنى        

ىڭ دېموكراتىیىلىشىش خىتاین«خىتایلىرى بىلهن بىرلىشىپ قانات یایدۇرۇپ، 
 .  قا ئۈندەشمهكته»سۈرئېتىنى تېزلىتىپ بېرىشكه تۆھپه یارىتىش

ئـۇكىالردەك   -كهلگۈسىدە بىز ئـاز سـانلىق مىللهتـلهرگه ھهقىقـى ئاكـا       «
 »مۇئــامىله قىلىمىــز، بــارلىق ئىــشالردا ســىلهر بىــلهن زىــچ ھهمكارلىــشىمىز  

یرىاللمایــسىلهر، ســىلهر مهڭگــۈ بىــزدىن ئا«دېگىنىــدىن كۆرۈنــۈپ تۇرىــدىكى، 
 دېگىنىــدىن باشــقا نهرســه   »مرانلىــق قىلىمىــز ۈســىلهرگه مهڭگۈلــۈك ھۈك 

 !چىقمایدۇ
 ئۇنىڭ ئۈستىگه دېموكراتىیىنىڭ ئهڭ مۇھىم پرىنسىپلىرىدىن بىـرى        

بىر باش مىزان   -شۇكى، ئازچىلىق كۆپچىلىككه قهتئىي بوي سۇنۇشنى بىردىن
رارالرنى چىقىرىشمىـسۇن،   بۇنىڭ ئۈچـۈن ھهرقانـداق قوشـۇمچه قـا        . قىلىشىدۇر

ھــامىنى بــۇ بــاش پرىنــسىپ ئۈچــۈن ھهرقانــداق قــارارلىرىنى قهتئىــي رەت         
یهنى بىر یېرىم مىلیارد كىشىنىڭ قارارىغا قهتئىي بوي سۇنۇش . قىلىۋېتهلهیدۇ

 خىتــاي مىللىتىنىــڭ بىــزدىن كۈتىۋاتقــان دېموكراتىــك مهیــدانى بولــۇپ،  —
هنپهئهتىگه شهرتسىز بوي سـۇنۇش  بۇنىڭ مهنىسى خىتاي مىللىتى ۋە خىتاي م      

ئۇالر بۇنى ئاتالمىش ئىنسانپهرۋەرلىك، كىشىلىك ھوقـۇقالر بىـلهن          ! دېمهكتۇر
گىــرىم قىلىــپ كۆرسىتىــشكه ئۇرۇنــۇپ، خهلقىمىــز ئارىــسىدا رەھىمــدىللىك، 
سېخىلىك، خوشخویلۇق، تېنچلىقپهرۋەرلىك تهرغىباتلىرىنى كهڭ تارقىتىـپ،       

ۇچقاقلىرىنى خىتاي تاجاۋۇزچى كـۆچمهنلىرى     پ -ۋەتىنىمىزنىڭ بارلىق بۇلۇڭ  
بىلهن لىق توشقۇزىۋېلىپ تۇرۇپ، ئۈستۈن خىتاي كۆچمهن نوپۇس ۋەزىیىتىنى     
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یارىتىۋالغىنىـدىن كېــیىن، ھهرقانــداق باراۋەرلىـك ئاساســىدىكى دېموكراتىــك   
ســایالمالردا خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ئۈســتۈن ئاۋازغــا ئېرىشىــشىنى قولغــا   

 دېگهن »ئاز سانلىق مىللهت«ئهسلىدە . ىنى یارىتىش بولىدۇكهلتۈرۈش شارائىت
ھهتتـا خهلقىمىزنـى قـایمۇقتۇرۇش،     . سۆزنىڭ تىگىدىمۇ بۇ مهنا یاتماقتـا ئىـدى       

ــداش، بىــر ــارا بېــرىش، باســتۇرۇش     -ئال بىــرىگه ســېلىش، تهھــدىت قىلىــش، پ
كىچىـك  «شهكىللىرى بىلهن خىتایغا ئاۋاز بهرگۈزۈپ، ۋەتىنىمىزنى مهڭگۈلۈك        

ــ ــایالر   »اي دۆلىتــىخىت ــى دېمــوكراتچى خىت ــالىتىگه كهلتۈرىۋېلىــشنى یېڭ  ھ
ئۆزلىرىنىڭ مىللىي سىیاسـىتى قىلىـپ بهلگۈلىـشىدىغانلىغىنى ھـازىردىن       

ــشماقتا  ــپ قىلىـ ــارتىپال تهرغىـ ــایالر  . تـ ــوكراتچى خىتـ ــالبۇكى، یېڭـــى دېمـ ھـ
ھاكىمىیهت بېشىغا چىقمـاي تـۇرۇپال، ۋەتىنىمىـز خهلقىنىـڭ ئـاۋال ھهرىـكهت           

ۋېلىپ، كهلگۈســىدە شـهرقىي تۈركىــستاندا خىتـاي تهســىرى قالمىغــان،   باشـلى 
یهرلىك خهلق ئۆزلىرىنىڭ مىللىي قوشۇنىنى قۇرىۋالغـان ۋەزىیهتنـى بارلىققـا            
كهلتۈرىۋېلىشىدىن، شۇنىڭ بىلهن شهرقىي تۈركىستانىمىزغا خىتاي تاجاۋۇزچى 

 قىلىـش  تـاالڭ  -كۆچمهنلىرىنى یۆتكهش، بـایلىقلىرىمىزنى خالىغـانچه بـۇالڭ    
شۇ سهۋەپتىن !  پۇرسىتىنى قولدىن بېرىپ قۇیۇشىدىن جىددى ئهنسىرەشمهكته

- قىسىمقۇر -ئىششىمالى شىنجاڭدا «بىرقىسىم یېڭى دېموكراتچى خىتایالر 
ــكىللهنگهن ئۈســـتۈن مىللىـــي    ــاي ئاھالىـــسىدىن تهشـ دىـــۋىزىیىلىرى، خىتـ

ىته تهركىـــۋىمىز بـــولغىنى ئۈچـــۈن، یهرلىكلهرنىـــڭ مهیلـــى تېررورلـــۇق ۋاســـ 
ــىمالدا      ــسۇن، شـ ــارقىلىق بولـ ــایالم ئـ ــك سـ ــى دېموكراتىـ ــسۇن، مهیلـ قولالنـ
ــۈك     ــاللىغى مهڭگۈلـ ــشىۋېلىش ئېھتىمـ ــتۈنلۈككه ئېرىـ ــڭ ئۈسـ یهرلىكلهرنىـ

ــتى ئهممــا جهنۇبتــا بــۇ خىــل ئۈســتۈن نوپــۇس نىــسپىتىمىزنىڭ       . ئاخىرالش
یارىتىلىشىغا ئىزچىل سهل قاراپ كېلىنگهچكه، ئـۇ یهردىكـى خهلـق ھهمىـشه             

. ىق ۋاستىسى بىلهن ۋەتهن بىرلىگىنى پارچىالشـقا ئۇرۇنـۇپ كهلمهكـته    زوراۋانل
ئهگهر جهنوپقىمۇ جىددى شهكىلدە ئاھاله كۆچۈرۈپ، ھهرخىل سانائهت رایونلىرى 
بهرپا قىلىنسا، یهرلىك خهلق مهدەنىي ھایات بىلهن ئۇچۇراشقىنىدىن كېـیىن،          

ىـلهن بولـۇپ    ئۆز مىللىـي داۋالىـرى ئۈچـۈن ۋاقىـت ئاجرىتالمـاي پـۇل غېمـى ب               
كوممۇنىــستالربۇ ! ... كېتىــپ، مۇســتهقىللىق داۋالىرىنــى ئۇنتــۇپ كېتهتتــى 

جهھهتته شىمالدا ھهقىقهتهنمۇ جۇڭخۋا مىللىتىگه پایدىلىق ئىشالرنى قىلىپ 
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 دېگهنـدەك ئىچكـى   »...ئهمما جهنۇبتا بۇ ھهقته ئىزچىل بواللمىدى،     . بېرەلىدى
تارتىش   -شكارە ئېالن قىلىپ تاالشمۇالھىزىلىرىنى قىلچه تهپ تارتماستىنال ئا

بۇ یېقىنقى یىلالردا، كومۇنىست خىتایالر قهشقهرغىچه تارتىلغان ! (قىلىشماقتا
راتچى خىتایالرنىــڭ بــۇ  كتۆمــۈر یــول قاتنىــشى ۋاستىــسى ئــارقىلىق دېمــو     

ھهتتا بىر قىسىم دېموكراتچى خىتـایالر      ) رمهكتههئارزۇلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ ب   
بىز نېمه ئۈچۈن بۇ ئـاز سـانلىق مىلـلهت    «سهكرەپ چىقىپ، ئاشكارە ئوتتۇرىغا  

دېگهن یاۋایىالردىن شۇنچه ئهنـسىرەپ كېتىـدىكهنمىز؟ نـېمه ئۈچـۈن ئـۇالردىن           
قورقۇپ كېتىدىكهنمىز؟ نېمه ئۈچۈن ئۇالرغـا شـۇنچه كـۆپ ئېتىـۋارچىلىقالرنى            

 بىز قاچـانغىچه ئـۇالردىن قورقـۇپ تىتـرەپ ئـۇالرنى       ... سوغا قىلىشىدىكهنمىز؟   
ئهتىــۋارالش سىیاســىتى بىــلهن بــورداپ یۈرىــدىكهنمىز؟ ئــۇالرنى مهجبــورالیلى،   
باستۇرایلى، ئۇالرنى تىنىق تارتالماس قىلىـۋېتىش، مىللىـي ئاالھىـدىلىگىنى          

 دەپ  »!مهڭگۈ ئۇنتۇلدۇرىۋېتىش ئۈچۈن بارلىق چارىالرنى تولۇق ئىشقا ساالیلى       
ایلىرىنى مىللىــي ماقــالىالر ئــېالن قىلىــشىپ، موتىــدىل دېموكراتىــك خىتــ 

بۇ خىل ماقالىلىرىدىن خىتاي یېڭى     ! تهسلىمچىلهر دەپ تهنقىت قىلىشماقتا   
ــۇ پهرق قىلمایــدىغان     ــڭ كوممۇنىــستالردىن قىلچىلىكم دېموكراتچىلىرىنى

یهنـى  . كهلگۈسى تاجاۋۇزچىالر بولىدىغانلىقىنى تولـۇق كۆرسـىتىپ بهرمهكـته        
ــۆز ئىچىـــدە یوقۇرقىـــ  ــازىرىلهرنى خىتـــاي یېڭـــى دېمـــوكراتچىلىرى ئـ دەك مۇنـ

شـــىنجاڭدىكى «قىلىــشقىنى بىــلهن، كهیــنىگه ئۆرۈلـــۈپال بىــزگه قارىتىــپ      
خىتایلىرىمىزنىـڭ مـۇتلهق كـۆپ قىــسمى دېمـوكراتىیىگه تهشـنا بولىۋاتقــان      
كىشىلهردۇر، شۇڭا سىلهر ئـۇالر بىـلهن ھهمكارلىـشىپ كوممۇنىـست تـۈزۈمنى          

الر ئهڭ ئاقىالنىلىق ئاغدۇرۇپ تاشالشقا كۈچ چىقىرىش بىلهن شوغۇللىنىشىڭ  
 دەپ، بىزنىڭ مىللىـي دۈشـمىنىمىزنى   »...ئىش قىلغىنىڭالر ھېساپلىنىدۇ،   

غۇۋاالشتۇرۇش، مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنـى خىتـاي دېموكراتىـك         
ھهرىكىتىنىڭ یاردەمچى كۈچى قىلىۋېلىشقا ئۇرۇنۇشماقتا ۋە بۇنىڭغا بىزنىـڭ        

 !ۇپ بهرمهكتهمۇھاجىر داھىیلىرىمىزمۇ ۋاستىلىق قوشۇل
بۈگۈنكى كۈندىكى بىزنىـڭ خىتـاي دېموكراتچىلىرىغـا قـول بېرىـشىپ          
ــان    ــدۈرۈپ كېلىۋاتقــــ ــلهرگه رىغبهتلهنــــ ــنچ ھهرىكهتــــ ــى تېــــ خهلقىمىزنــــ

بۇ .  كىشىلىرىمىزنىڭ ئىشىنىۋاتقان خىتایلىرى ئهنه شۇ خىلدىكى خىتایالردۇر
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ــا، مىللىـــي دۆلهت      ــكارلىرىمىز ئهینـــى ۋاقىتتـ ــۈردىكى دېمـــوكرات ھهۋەسـ  تـ
قۇرۇشىمىزغا ئىزچىل قارشى چىقىـپ كهلـگهن بـۇرۇنقى خىتـاي دېموكراتىـك         

ســـىلهرنىڭ تولـــۇق مۇســـتهقىللىق تهلىـــۋىمىزدە «ھۆكـــۈمىتىگه یـــالۋۇرۇپ، 
ــىلهردىن     ــۇڭا سـ ــز، شـ ــدىغانلىغىڭالرنى بىلىمىـ ــا بولىـ ــشىمىزدىن خاپـ بولىـ
ئایرىلماســلىق شــهرتى بىــلهن، شــهرقىي تۈركىــستانغا یېــرىم مۇســتهقىللىق  

ــاراكتې ــسىیه  خ ــان فىدىرات ــاپتونومىیه (رىنى ئالغ ــتهملىكه، ئ ــۇقىنى ) مۇس ھوق
ــز     ــنىڭالردا خهلقىمىـ ــداق قىلمىغىـ ــالىمىز، ئۇنـ ــۈپ قـ ــشىڭالرنى ئۆتۈنـ بېرىـ
گېپىمىزنــى ئاڭلىمــاس بولىۋېلىــپ، ســىلهرگه زىیــان ســالىدىغان قــانلىق       

 دەپ یىگىــرمه یىــل یــالۋۇرۇپمۇ »...كۈرەشــلهرگه كېتىــپ قېلىــشى مــۇمكىن، 
ىۋاشلىرىنى ئهیۋەشكه كهلتۈرەلمىگهن كىشىلىرىمىزنىڭ ئىزىنـى      خىتاي كاتت 

بۈگـۈن بـۇ كىـشىلىرىمىز بـۇ ئـاچچىق سـاۋاقالرنى ئۇنتـۇپ              . بېسىپ ماڭماقتـا  
قېلىشقانمىدۇ یاكى ئۇنى ھېلىمۇ توغرا یـول دەپ ئویلىـشامدىغاندۇ؟ بىزنىـڭ      
پېــشقهدەم دېموكراتچىلىرىمىزنىــڭ دېیىــشكهنلىرىگه ماسالشــقان بۈگــۈنكى  

خهلقىمىـز بىزنىـڭ توسـقىنىمىزغا      «: لمىش یېڭى دېموكراتچىلىرىمىزمـۇ   ئاتا
ئۇنىماي قۇراللىق كۈرەشتىن ئىبـارەت سـىلهرگه زىیـان سـالىدىغان خهتهرلىـك           

 دېیىشىپ، خهلقىمىزنىڭ جان پىدالىق »...یولغا قاراپ مېڭىشقا تىرىشماقتا،    
ــى     ــاتلىنىش قىزغىنلىغىنـ ــشىگه ئـ ــتهقىللىق كۈرىـ ــي مۇسـ ــلهن مىللىـ بىـ

 !تایلىرىغا داتلىشىپ یۈرمهكتهخى
ــدا تهكىــتلهپ ئــۆتكىنىمىزدەك، دېموكراتىیىنىــڭ ئهڭ تــۈپكى      یۇقىرى
ــۇش       ــانۇنلۇق بولـ ــانلىقنىڭ قـ ــۆپ سـ ــۇكى، كـ ــرى شـ ــسىپلىرىدىن بىـ پرىنـ

ۋەتىنىمىزدە خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ . مهنتىقىسىگه شهرتسىز بوي سۇنۇشتۇر
ىۋالغان كۈنلىرىــدە، ئومــۇمىي نوپــۇس ئىچىــدە مــۇتلهق ئۈســتۈنلۈككه ئېرىــش 

پهن سـاھهلىرى   -بارلىق مهمۇرىي، ئىقتىسادىي، سىیاسىي، ئهسـكىرىي، ئىلىـم       
ــا ئېرىـــشىۋالغان خىتـــاي    ــازىرتىنال مـــۇتلهق زومىگهرلىـــك ئورۇنغـ بـــویىچه ھـ

ــول قویۇشــنى تهرغىــپ قىلىــش    ــا ی ــوكراتىیه  _ تاجاۋۇزچىلىرىغ ــۈنكى دېم بۈگ
خهلقىنى دېموكراتىیه ئۇسۇلىدا بۇ نۇقتىدىن ئالغاندا، ۋەتىنىمىز . ھېساپلىنىدۇ

ــاي     ــشتۈرۈشنى تهرغىــپ قىلىــش ھهرىكىتىمــۇ خىت ــنلىككه ئېرى ــنچ ئهركى تې
تاجاۋۇزچىلىرىنى ۋەتىنىمىزدە ساقالپ قېلىشقا ئۇرۇنۇشنىڭ شهكلى ئۆزگهرگهن 
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ئۇ ھالدا دېموكراتىیه بایرىغىنى كۆتـۈرۈپ چىقىـپ        . باشقىچه ئىپادىلىنىشىدۇر 
ىكىتى بىلهن شوغۇللىنىۋاتىمهن دېگۈچىلهرنىمۇ  ئاتالمىش ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهر  

نــۆۋەتتىكى تهســلىمچىلهرنىڭ یهنه بىــر خىــل شــهكىلدە ئىپادىلىنىــشى دەپ  
 !ۋەتهنگه خائىنلىق بولىدۇ_ تهسلىمچىلىك دېمهك ! قارىشىمىز شهرت

یهنى ئىمپورت  _ ھالبۇكى، بىزنىڭ خهلقىمىز خىتاي دېموكراتىیىسىگه      
ــوكراتىیىگه ئهمه  ــان دېم ــستىگىنى   قىلىنغ ــي ئى ــڭ مىللى س، بهلكــى ئۆزىنى

ئهكىس ئهتتۈرەلهیدىغان، مىللىي مهنپهئهتلىرىنىڭ ھىمایىسى ئاساسىغا بهرپا        
مىللىـــي . قىلىنغـــان ئـــۆزىگه خـــاس مىللىـــي دېمـــوكراتىیىگه مۇھتاجـــدۇر 

 شهرقىي تۈركىستان خهلقىنى قهتئىي تۈردە مىللىي مۇستهقىل –دېموكراتىیه 
ۇنیا سهھنىـسىگه ئېلىـپ چىقىـپ، بـارلىق ھـۆر      دۆلىتى ۋاستىسى ئارقىلىق د 

_ مانا بـۇ  . دۇنیا مىللهتلىرى قاتارىدا ئورۇن ئالدۇرۇشنى ئالدىنقى شهرت قىلىدۇ  
ھېچبىـر  _ بۇ نۇقتىدىن ئالغانـدا، دېمـوكراتىیه       ! بىز ئارزۇ قىلغان دېموكراتىیه   

ئـۇ پهقهتـال   . زامان مىللىي مۇستهقىللىق كۈرىشىمىزنىڭ ئۇسـۇلى بواللمایـدۇ   
شۇڭا، . ۇستهقىل مىللىي دۆلىتىمىزنىڭ سىیاسىي تۈزۈمىال بوالالیدۇ، خاالس  م

دېموكراتىیه تاالش تارتىشى پهقهت مۇستهقىل مىللىي دۆلىتىمىز قۇرۇلغاندىن 
مۇستهملىكه .  كېیىنال تىلغا ئېلىنىدىغان بىر سىیاسىي تالالش ھادىسىسىدۇر

ز، مۇتلهق تۈردە بىر یېرىم ھالدا تۇرۇپ دېموكراتىیه تهلهپ قىلىمىز دەیدىكهنمى
مىلیــارد خىتــاي مهنپهتــى ئاساســىدا بىــزگه ئىلتىپــات قىلىنغــان دەرىجىــدىال   

ــۇمكىن  ــشىمىز مــ ــوكراتىیهگه ئېرىشهلىــ ــاي  . دېمــ ــاي، خىتــ ــداق بولمــ ئۇنــ
 نـى ئالـدىنقى شـهرت قىلىـشنى      ”مىللىي مهنپهئهتلىـرى  “تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ  

 ھهرقانـداق مۇسـتهملىكه     ئاساس قىلىدىغان بۈگۈنكى یاكى بۇندىن كېیىنكى     
تۈزۈمى ئاستىدا، مىللىي دېموكراتىك مهنپهئهتىمىزنى كىچىككىـنه بولـسىمۇ    
ــاي     ــۈردە خىتـ ــۇتلهق تـ ــىمىز مـ ــۇ  ئۇرۇنۇشـ ــدىكهنمىز، بـ ــالىمىز دەیـ ــا ئـ تىلغـ
. تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ زىیىنىغا یول قویۇشنى تهلهپ قىلىـش بولـۇپ روي بېرىـدۇ         

ۈرىیىتــى بولمىغــان، شــۇنىڭدەك ئــۇالر دەرۋەقه، خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى بهزى زۆر
ئۈچۈن بىھۇدە باش ئاغرىقى تېپىپ بېرىدىغان بهزى سۈركۈلۈشلهرنىڭ ئوتتۇرىغا 
چىقىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، خهلقىمىزگه قىسمهنلىكته بهزى دېموكراتىك 

ئهممــا بـۇ تـۈردىكى یــول   . ھهقلىرىنـى بېرىـشكىمۇ مهجبــۇر قېلىـشى مـۇقهررەر    
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ویىۋېتىــپ بېلىقنىــڭ چــوڭىنى تۇتۇشــنى مهقــسهت قویۇشـالر یىپنــى ئــۇزۇن ق 
یهنـى،  . قىلىدىغانلىقىغا ئوخشاش، كۆرۈنۈشتىكىال یول قویۇش بولـۇپ قالىـدۇ         

مهلۇم بىر داڭلىق پېشقهدەم ماتىماتىكچىمىزنىڭ تىلى بىلهن ئوبرازالشتۇرۇپ   
دېگىنىمىزدە، ۋەتىنىمىزنىڭ مۇستهملىكه قىیاپىتىنىـڭ تېـنچ داۋاملىـشىپ       

ــشىنى بىــر   ــدا، بــۇ      بېرى ــارىغىنىمىزدا، ئــۇ ھال ــىرنىڭ قىممىتــى دەپ ق كهس
كهسىرنىڭ سۈرىتى خىتایالرنىـڭ دېموكراتىـك ھهققىنـى كۆرسـىتىپ بهرسـه،        
ــادىلىگىنىگه     ــى ئىپـ ــڭ قىممىتىنـ ــي دېموكراتىیىمىزنىـ ــى مىللىـ مهخرىجـ
ئوخشاش، مهخرەج چوڭایسا كهسىرنىڭ قىممىتى كىچىكلهپ، سارەت چوڭایـسا         

ئهممـــا بـــۇ كهســـىرنى قىممهتـــكه . پ بارىـــدۇكهســـىرنىڭ قىممىتـــى چـــوڭال
ئېرىشتۈرىمهن دەیدىكهن، مـۇتلهق تـۈردە مهخرىجىنـى نۆلـدىن چـوڭ تۇتىـشى              

شــۇنىڭدەك بــۇ كهســىرنىڭ قىممىتىنــى چــوڭ تــۇتىمهن دەیــدىكهن،  . كېــرەك
مۇتلهق تۈردە سۈرىتىنى چهكسىز چوڭایتىشقا، مهخرىجىنى چهكـسىز كىچىـك      

 . تۇتۇشقا تىرىشىش كېرەك
غا كهلگهندە مۇستهملىكه دېـگهن بـۇ ھادىـسىنىڭ مـاھىیىتىگه          بۇ نۇقتى 

دىققهت قىلىپ بېقىشىمىز زۆرۈرمۇ قانداق؟ یهنى مۇستهملىكه دېگهن نېمه؟ بۇ 
ئاتالغۇدىن، یېقىنقى تارىختىن بۇیان بېیىشنى مهقـسهت قىلغـان بىرقىـسىم          
كىچىك یاكى ئادىمى شـاالڭ زومىـگهر ئهللهرنىـڭ باشـقا دۆلهتلهرنـى تىزگىنـى         
ــدەك     ــر ئۇقــۇم چىقىدىغان ــگه مائىــل بى ئاســتىغا ئېلىــپ ئىشلىتىــشى دېگهن

ئـــۇ ھالــدا، ۋەتىنىمىزنـــى قىرىــق توققـــۇزىنچى یىلىنىــڭ ئالدىـــدا    . قىلىــدۇ 
مۇستهملىكه ھالىتىدە ئىدى دېیىشكه بولماسمۇ؟ ئهڭ كېچىكتۈرگىنىمىزدىمۇ 
 ئهللىك سهككىزىنچى یىلىدىن بۇرۇنقى ۋەزىیىتىمىز مۇستهملىكه ھـالىتىنى   

ــدۇ ــۇرتى   . ئىپــادىلىگهن بولى ــاي ی ــز خىت ــا شــۇندىن ئېتىــۋارەن، ۋەتىنىمى ئهمم
بىز بۈگۈن مۇستهملىكه ئهمهس، ۋەتىنىنـى      . قىلىنىش ئۈچۈن بېسىۋېلىنماقتا  

یهنـى، بىزنىـڭ بۈگـۈنكى ھـالىتىمىزنى     . خىتایالر یۇتىۋېلىۋاتقان بىر خهلقمىز   
یىتىگه ئوخشۇتۇش ھىتلېر گېرمانىیىسىنىڭ یۇتىۋالغان غهربى پولشانىڭ ۋەزى

ئۇنـــداقتا، بىـــزدە مۇســـتهملىكه ئهلـــلهرگه خـــاس دېموكراتىیىمـــۇ  . مـــۇمكىن
 .  مهۋجۇتلۇق شهرتلىرىنى یوقىتىپ بېرىۋاتقان بولىدۇ

بىز یهنه بىر قىسىم كىشىلىرىمىزنىڭ تارقىتىپ یۈرگهن مىللىتىمىزگه 
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ھاقارەتلىــك پهس كۆرۈدىغــان بىــر پهتىۋاســىنىمۇ تىلغــا ئېلىــپ ئۈتىــشىمىز    
بىرلهشــكهن دۆلهتــلهر تهشــكىالتىنىڭ بىــر یوشــۇرۇن قارارىــدا ئــۆزىنى  : ېــرەكك

مۇستهقىل سوراش ئىقتىدارى بولمىغان یـاكى بۇنـداق ئىقتىـدارىنى یوقاتقـان            
مىللهتلهرگه مىللىي مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇشىغا یول قویمایـدىكهن، چـۈنكى،      

ــیى    ــدىن كې ــتهقىل بولىۋالغان ــلهر مۇس ــىز مىللهت ــداق ئىقتىدارس ــا بۇن ن دۇنی
شـۇ سـهۋەپتىن   ! تېنچلىقىغا باال بولۇپ قالىدىغانلىغىـدىن ئهنسىرىـشىدىكهن   

ۋەتىنىمىز خهلقىنىڭ مىللىـي مۇسـتهقىللىق تهلهپلىـرىگه دۇنیـا چـوڭلىرى            
 ! قۇالق سالمایۋاتقانمىش

بۇ، سېپى ئۆزىدىن ئىرقچى بىر كۆز قاراش بولـۇپ، خهلقىمىزنـى بۇنـداق              
ئۇنـداقتا، ســىلهر  : پ قىلىــشقا تـوغرا كېلىــدۇ دەپ قارایـدىغانالردىن شـۇنى تهله  

ئۇیغۇرالرنىڭ مۇستهقىل یاشىیالىغىدەك “بېرىپ شۇ ب د ت یاكى ئا ق ش دىن 
بۇنــداق  !  دېــگهن دىئــاگنوزدىن بىرنــى قویــدۇرۇپ كــېلىڭالر    ”ئهقلــى یــوق 

 !قاراشتىكى كىشىلىرىمىز بىلهن زاكونالشقىچىلىگى یوق
 خهلقىمىزنىڭ مېڭىسىنى بىز بۇ یهردە كىشىلىك ھوقۇق مهسىلىسىمۇ

قوچۇپ كېلىۋاتقان مهسىلىلهرنىڭ بىرى ئىكهنلىكىنى تهكىتلهپ ئۆتۈشىمىز     
كىشىلىك ھوقۇق مهسىلىسىمۇ خـۇددى دېمـوكراتىیه مهسىلىـسىگه        . كېرەك

ئوخــشاشال مىللىــي ئــایرىمىچىلىقالرنى تونۇمایــدىغان ھهمــدە مــۇئهییهن بىــر  
امایان بوالالیـدىغان قوشـۇمچه     ئىجتىمائىي تۈزۈمنىڭ تهركىۋى قىسمى بولۇپ ن     

شۇڭا، بـۇ مهسـىلىمۇ خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىـدىن قۇتۇلـۇپ،       . سىیاسىي تۈزۈمدۇر 
ــقا    ــنال قارارالشتۇرۇشـ ــدىن كېیىـ ــز قۇرۇلغانـ ــتهقىل مىللىـــي دۆلىتىمىـ مۇسـ
بولىدىغان ئىجتىمـائىي تـۈزۈم تهلىـپىگه قـاراپ ئانـدىن ئوتتۇرىغـا چىقىـدىغان         

ــته  ــا، مىللىـــي مۇسـ قىللىق ھهرىكىتىمىزنىـــڭ چارىـــسى مهســـىله بولغاچقـ
مۇستهملىكه شارائىت ئاسـتىدا بـۇ مهسـىلىنى تهكىـتلهش، بىزنـى             . بواللمایدۇ

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا مهڭگۈ قۇل بولۇشىمىزنى تهرغىپ قىلىدىغان نهرسىگه 
یهنـى، كىـشىلىك ھوقـۇق پرىنـسىپلىرى مىلـلهت، دۆلهت      . ئایلىنىـپ قالىـدۇ  

ــان ئاسا  ــسىگه ئۇچۇرىمىغ ــاۋاتقان    چهكلىمى ــا یاش ــر تۇپراقت ــۇئهییهن بى ــتا، م س
كىشىلهرنى تهڭ باراۋەرلىك كۆزى بىلهن قاراشنى تهرغىپ قىلىدىغان بولغاچقا، 

ــادەم، ئۇالرمـــۇ بـــۇ تـــۇپراقالردا   “ ــاۋۇزچىلىرىمۇ ئـ ۋەتىنىمىزدىكـــى خىتـــاي تاجـ
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ھوقـۇقالردىن ئىقتىـدارىغا   -ئىقتىدارىغا قاراپ ئادەمدەك یاشىشى، بـارلىق ھهق     
 ئالـدىنقى  ”سىز  پایدىلىنالىشى قهتئىي كاپالهتكه ئىگه قىلىنىشى     قاراپ شهرت 

بۇمۇ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ۋەتىنىمىزنى مهڭگۈ بېسىپ      . شهرت قىلىنىدۇ 
یېتىــشىنى قانۇنالشتۇرۇشـــقا یـــاردەمچى بولغانلىقنىــڭ بىرخىـــل باشـــقىچه   

هن بۇنىڭ ئاقىۋىتى ئوخشاشال ۋەتهنگه خائىنلىق قىلغانلىق بىل. كۆرۈنۈشىدۇر
 .تهڭ مهنىگه كېلىدۇ

ئهسلىدە كىشىلىك ھوقۇق مهسىلىسى ئىجتىمائىي تۈزۈمنى ئۆزگهرتىش 
یــاكى ئىــسالھات قىلىــشنى تهشــهببۇس قىلىــش یۈزىــسىدىن تــۇنجى قېــتىم   
فرانسىیىدە یهتتى ماددىلىق كىشىلىك ھوقۇق خىتاپنامىسىنى ئـۆز ئىچىـگه          

ون سـهككىزىنچى   نامىدىكى كىتابچه ھالىتىدە ئـ    » كىشىلىك ھوقۇق «ئالغان  
ــالنغان بىــر       ــقا باش ــا رەســمى تونۇتۇش ــدا یاۋرۇپالىقالرغ ــىرنىڭ ئوتتۇرلىرى ئهس

ئهینى ۋاقىتالردا فرانـسىیه فىـۇدال قالـدۇق ھۆكـۈمىتىنى ئـۆز       . چۈشهنچه ئىدى 
خهلقىگه ئىنـساندەك یاشاشـنىڭ ئىجتىمـائىي مـۇھىتىنى یارىتىـپ بېرىـشكه           

ولــسىمۇ، فرانــسىیه فىــۇدال مهجبــۇر قىلىــش ســۈپىتىدە ئوتتۇرىغــا قویۇلغــان ب
ھۆكۈمىتىنىــڭ قــاتتىق چهكلىــشى بىــلهن ئــېالن قىلىنمىغــان بــۇ كىتــاب،   
ــىرتتىن     ــگه س ــتۇرۇش بهدىلى ــسىنى خهلقئاراالش ــۇق مهسىلى ــشىلىك ھوق كى
ــى      ــۇنجى پىرېزدېنتـ ــڭ تـ ــسىدىدە ئامېرىكىنىـ ــش مهقـ ــدا قىلىـ ــسىم پهیـ بېـ

قىلىـنىش  ۋاشېنگتونغا سوغات قىلىنىش ۋاستىسى بىلهن ئـا ق ش دا ئـېالن            
 .پۇرسىتىگه ئېرىشهلىگهن ئىدى

 جامائهتى كىشىلىك ھوقۇق تهلىماتلىرى بىـلهن    ”مهدەنىي دۇنیا “یهنى،  
بۇندىن ئىككى ئهسىردىن ئارتۇق ۋاقىت ئاۋالال تونۇشۇشقا باشلىغان بولسىمۇ، 
تاكى ئىككىنچى دۇنیا ئۇرۇشـىغىچه تـۈزۈگىرەك بىـرەر تهسـىر قوزغىیالمىغـان              

بهزى ئىسالم تهتقىقاتچىلىرىنىڭ ھـۆكمىگه     ( بىرى ئىدى    ئاجىز تهلىماتالردىن 
ئاساســالنغىنىمىزدا، مــۇھهممهد پهیغهمبىرىمىزنىــڭ داڭلىــق نوتۇقلىرىــدىن  

كىشىلىك ھوقۇق “مۇ ئهڭ مۇكهممهل » ۋىدالىشىش خۇتبىسى«بىرى بولغان 
ئهپسۇسكى بىز بۇ تهلىماتالرنىڭ بۇ     .  بوالالیدۇ دېیىش مۇمكىن   ”خىتاپنامىسى

ئادەم ماھىیىتىنى !). ونىدىن ھازىرغىچه بىخهۋەر بولۇپ كهلمهكتىمىزخىل مهزم
فرېۇدنىــڭ رىقــابهتچى ۋاســتىلىق . تهتقىــق قىلىــش بىــلهن داڭ چىقارغــان س
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ــا  ــان ئ ــاجالرنى   . شــاگىرتلىرىدىن بولغ ــى ئېھتىی ــساندىكى تهبىئ ــلوۋ، ئىن ماس
یاج تهتقىق قىلىپ قاتارغا تىزىپ، ئىنسان ئوغلىنىڭ قاتالملىق تۈپكى ئېھتى

نهزىرىیىسىنى ئوتتۇرىغـا قویـۇپ، كىـشىلىك ھوقـۇق مهسىلىـسىنى ئىلمىـي         
ئـۈچىنچى ئىــدىیىۋى  “نهزىـرىیىلهر بىـلهن مۇكهممهللهشـتۈرۈپ، بىــر مهزگىـل     

 دەپ داڭ چىقارغان ھهرىكهت ھالىتىگه ئایالندۇرۇشقا تىرىشىپ باققان ”دولقۇن
ھوقـۇقنى رەسـمى   بولسىمۇ، دۇنیادا خېلى ئۇزۇن ۋاقىتالردىن بۇیان كىشىلىك        

. ئېتىراپ قىلىشقا پېتىناالیدىغان تـۈزۈگىرەك بىـرەر دۆلهت چىقىـپ باقمىـدى        
 ھېـساپلىنىۋاتقان ئامېرىكىــدىمۇ تــا  ”ئاتىــسى“ھهتتـا كىــشىلىك ھوقۇقنىـڭ   

. یهتمىــشىنچى یىلالرغىــچه ۋەھــشى ئېرىقچىلىــق داۋاملىــشىپ كهلگهنىــدى  
 دۆلهتــلهردە یهنىــال ”كمهدەنىیهتلىــ“ھــازىرمۇ ھهرقــانچه ئىلغــار دەپ تونۇلغــان 

ئېرقچىلىــق، مىللهتچىلىــك، دىنىــي دۈشــمهنلىك، نــادانالرنى، ئــاجىزالرنى ۋە  
ئىــشلىرى قــانۇنلۇق یــاكى یوشــۇرۇن شــهكىللهردە     ... الرنى خــارالش،  نــامرات

گهرچه بۈگۈن بىرقىـسىم ئهلـلهر كىـشىلىك ھوقۇققـا          . داۋاملىشىپ كهلمهكته 
ى ئىپادىلهشـكهندەك قىلـسىمۇ، ئهممـا     ئاالھىدە ئېتىۋار قىلىدىغان قىیاپهتلهرن   

یهنىال ئهنه شۇ ئهللهرنىڭ قاپ مهركهزلىرىدە بوشناق مۇسۇلمانلىرىنىڭ، كوسوۋا 
ئالبانلىرىنىڭ ۋە چېچهنلهرنىـڭ، پهلهسـتىن ئهرەپلىرىنىـڭ، ئىراقلىقالرنىـڭ،          

ۋەھــشىیانىلىق ... ئافغــان مۇســۇلمانلىرىنىڭ، كهشــمىر مۇســۇلمانلىرىنىڭ، 
ــار ــى   بىــلهن ئهڭ ئىلغ ــلهر ھۆكــۈمهتلىرى ۋە ئۇالرنىــڭ ھهرب  دەپ تونۇلغــان ئهل

ــۇراللىرى بىـــلهن قىـــرغىن    ــانىۋى ئـــۇرۇش قـ كـــۈچلىرى تهرىپىـــدىن ئهڭ زامـ
قىلىنىۋاتقانلىغى، كىشىلىك ھوقۇق مهسىلىسىنىڭمۇ دۇنیادا تېخى ئورتـاق         
بىر چۈشهنچه ھالىتىگه كېلىـشتىن بهكـال یىراقتـا تۇرغـانلىغىنى كـارۈۋېلىش       

، بۈگـۈنكى دۇنیـادا كىـشىلىك ھوقـۇق مهسىلىـسىنىڭ یهنىـال          یهنى. مۇمكىن
دىنىي، مىللىي، سىیاسىي، ئىقتىسادىي، ئىلمىي، ھهربى ۋە ئېرقـى تۈسـلهرگه        

 . بېقىنىدىغان ھالهتته تۇرغانلىغىنى ئۇچۇق كۆرۈپ ئاالالیمىز
ئهنه شۇنداق ھالدا تۇرىۋاتقان بىـر چۈشـهنچىنى مىللىـي مۇسـتهقىللىق      

 خىزمهت قىلدۇرىمهن دېیىش، یهنه كېلىپ پۈتكۈل تارىخى ھهرىكىتىمىز ئۈچۈن
بــویىچه كىــشىلىك ھوقــۇق دېگهنــگه مائىــل ھهرقانــداق قاراشــالرنى ئاجایىــپ  
ــان    ــاال تۇغۇلغـ ــادەم تۇرمـــاق، چـ ــۆلگهن ئـ غهلىتىلىـــك ھـــېس قىلىـــدىغان، ئـ
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بالىلىرىنىمۇ قورۇپ یهۋىتىدىغان خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىدىن كىشىلىك ھوقۇق 
ا تایىنىــپ تېــنچ مۇســتهقىللىقنى یــاكى قانــداقتۇر بىــرەر      پىرىنــسىپلىرىغ

 غا ئاپىرىپ   ”تۆتىنچى دوختۇرخانا “ھۆرلۈكنى ئاالالیمهن دەپ ئىشهنگۈچىلهرنى     
 !قویۇشقا تىگىشلىك كىشىلهر دەپ گۇمان قىلماقتىن باشقا چارىمىز یوق

خوش، تهڭ باراۋەرلىك مهسىلىسىچۇ؟ یهنى بىزنىڭ نۇرغۇن كىشىلىرىمىز 
بۇ تهڭلىك .  بىلهن ھهر جهھهتته تهڭ باراۋەر بولۇشنى تهلهپ قىلىشىدۇ        خىتایالر

قانداق ئىپادىلىنىشى كېرەك؟ ھهر ئىككى مىللهتنىڭ نوپـۇس سـانىغا قـاراپ             
یىلى خىتاي بىـلهن یهرلىـك نىـسبىتى    -45تهڭلىك تهلهپ قىلىش بولغىنىدا،    

هن توققـۇزى  شۇڭا ۋەتىنىمىزدىكى مهنپهئهتلهرنىڭ یۈزدە توقـس . بىرگه یۈز ئىدى 
ئهممــا . یهرلىكلهرنىـڭ مهنپهتـدار بولىــدىغان تهۋەسـىدە تۇرىـشى كېــرەك ئىـدى     

خىتاي نوپۇسى بۈگۈنگه كهلگىچه نهچچه یۈز ھهسسه كۆپىیىپ یهرلىكلهر بىلهن 
ــۈزدە     ــدارلىقنىڭ ی ــى مهنپهت ــا، یهن ــسمى 50نىــسبىتى تهڭلىــشىپ قالماقت  قى

كهلگۈســىدى یهرلىكــلهر یهرلىكــلهرگه تهۋە بولۇشــقا كامایتىلىــشى كىرەكمــۇ؟  
خىتاینىڭ ئوندا بىرىگه چۈشۈپ قالغىنىدىچۇ؟ پۈتۈن بىلىم مهنبهسى خىتایچه     
بىلهن مونوپولىیه قىلىنغان بىر ئهھۋالدا، سهۋىیىدىكى تهڭلىك قانداق ئىـشقا    
ئاشۇرىلىشى كېرەك؟ بۇنىڭغا ئوخشىغان نۇرغۇن مهدەنىیهت ھادىسىلىرىدىكى   

زىم؟ خىتاي تۇپراقلىرىدا بىزلهرنىڭ تهڭلىـك  تهڭلىك قانداق ئىپادىلىنىشى ال   
تهلىـۋىمىز قانــداق بولىـشى كېــرەك؟ چـۇنكى خىتــایالر بىزنىـڭ ۋەتىنىمىــزدە     
ئهركىن پائالىیهت قىاللىغان ئىكهن، بىزمـۇ ئۇالرنىڭكىـدە تهڭ ھوقۇققـا ئىـگه              

  بولىشىمىز كېرەك ئهمهسمۇ؟
ىمـدە  بۇ ھهقته بۇنچه كۆپ گهپ سېتىشنىڭ ھاجىتى یوق، مېنىڭ ۋەتىن         

بـۇ مېنىـڭ ۋەتىـنىم، خىتاینىـڭ     ! باراۋەرلىك نىـمه قىلـسۇن  -یاتالر بىلهن تهڭ 
باراۋەرلىك ئاساسـىدىكى مىللىـي سىیاسـهت    -دىمهك، تهڭ ! قىلچه ھهققى یوق  

_ ۋەتهننـى خىتایغـا بېرىـۋېتىش     . دىگهن مهسىله ئهمهلىیهتـته مهۋجـۇت ئهمهس      
  !   شهرتىبىر ئالدىنقى-باراۋەرلىكنىڭ ۋەتىنىمىزدىكى بىردىن-تهڭ

بــۇ یهردە مۇھىــت بۇلغۇنۇشــالر ھهققىــدە شــىكایهتلهرنىمۇ مىللهتنــى      
قۇتقۇزۇش ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرۇشقا بولىـدۇ دەپ ئىـشهنگۈچىلهرنى باھـاالپ           
ۋاقىت زایا قىلماي، ئۇنداقالرنى ۋەتهنپهرۋەرلهر تىزىملىكىدىن قهتئىي چىقىرىپ 
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ــرەك  ــتهقى . تاشالشــال كې ــي مۇس ــداقالر مىللى ــۈنلىرىمىزنى ئهگهر بۇن للىق ك
كۆرەلىگىدەك یاشىیالىسا ھهمدە شـۇ چـاققىچه ئىلغـار ۋە كۈچلـۈك ئهللهرنىـڭ           
قولى بىلهن بۇلغىنىۋاتقان یهر شارى مۇھىتى قۇتقۇزۇشقا بولىـدىغان دەرىجىـدە        
-ساقلىنىپ تۇرالىغىنىدا، ئۇالرنى شۇ چاغدا بىرەر ئىشخانا بېرىپ ئىشلهتسه ئاز

 .بىلمىدۇق-تۇال پایدىسى تېگىپ قاالرمۇ
بــۇ یهرگه كهلگهنــدە، ئاساســهن ئالغانــدا تېنچلىقچــى ئهقىــدىگه ئىــگه       

پات ئوتتۇرىغا چىقىپ قالىـدىغان     -كىشىلىرىمىز ئارىسىدا شۇئار ھالىتىدە پات    
تۇرانچىلىــق، پــان تۈركچىلىــك، پــان ئىــسالمچىلىق ئۇقــۇملىرى ھهققىــدىمۇ   

 :مهیدانىمىزنى ئېنىقلىۋېلىشقا مهجبورمىز
ــاۋىم  ــۇ كىت ــز ب ــسى   بى ــكهت ئىدىیى ــدىلهرنى ھهرى ــۈردىكى ئهقى ــۇ ت ىزدا ب

ئۇنــداقتا، بــۇ تــۈردىكى ئهقىــدىلهر خاتــا . قىلىۋېلىــشنىمۇ تهنقىــتلهپ ئــۆتىمىز
ئهگهر تـۈرك دۇنیاسـى    . ئهقىدىلهرمىدى؟ یاق، ئۇنداق دېیىشكه ھهققىمىز یـوق      

شـامان  -بۇدىـسىت -مۇسۇلمان تۈركلهرنى ئاساس قىلىدىغان، یـاكى مۇسـۇلمان   
ــنىگه ئېت ــى     دى ــۇران خهلقلىرىن ــق ت ــۈركى تىللى ــارلىق ت ــدىغان ب ــات قىلى ىق

قاتارلىق ساھهلهر  ... ئىقتىسادىي، مهدەنىي،ئىلمىي، دېپلوماتىیه، بىخهتهرلىك،     
بویىچه ئورتاق ھهمكارلىشىپ ھهرىكهت قىلىدىغان ئىقتىسادى، مهدەنىي یاكى       
دېپلوماتىــــك گهۋدە ھــــالىتىگه كهلتــــۈرەلىگىنىمىزدە، خــــۇددى ئــــانگىلو     

كسونالردەك، ئىسالۋىیانالردەك، ئىسكاندىناۋىیىلىكلهردەك تۈرك یاكى تۇران   سا
ــي      ــتىن تهرەققى ــهكىللهندۈرەلىگىنىمىزدە، ھهر جهھهت ــسىنى ش ــاق گهۋدى ئورت
قىلغان قۇدرەتلىك دۇنیاۋىي گهۋدە ھالىتىگه كىلهلىشىمىزدىن قىلچه گۇمـان        

زى تۈركۈلوگالر، تـۈرك  بۇ ھهقته تهتقاتالر بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقان به . قىلمایمىز
یــــاكى تــــۇرانلىقالر ئهنه شــــۇنداق بىــــر گهۋدە ھــــالىتىگه كهلــــمهي تــــۇرۇپ  
. كهلگۈسىدىكى مهۋجۇدىیىتىگه كاپالهتلىك قىاللمایدۇ دەپ مۆلچهرلهشـمهكته     

تۈرك قهۋىملىرىنىـڭ نۇرغـۇن قىـسمى رۇسـسىیه تهسـىرىدە        -ئهپسۇسكى، تۇران 
پىدىن ۋەیران قىلىۋېتىلگهن، بۇلغىنىپ كهتكهن، یهنه بىر قىسمى خىتاي تهرى   

پارس دىنىي ئهقىدىلىرى ئىچىدە بۇرۇختۇرمـا      -قالغان پارچىلىرىمۇ قاالق ئهرەب   
بولۇپ یـۈرگهن بىـر ئهھۋالـدا تۇرغـان بولـۇپ، ئـۇالر ئورتـاق بىـر گهۋدە ھـالىتىگه              

ئهۋالدىنىمـۇ ئـۆیىگه سـىغدۇرمایدىغان قىتىغـۇر ھالغـا          -كېلىش تۇرماق، ئۇرۇغ  
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لغاچقا، ئۇالردىن ھهرقانـداق بىـر ئورتـاق گهۋدە یارىتىـشنى     كهلتۈرىۋىتىلگهن بو 
تامـا قىلىــش، ھهتتـا بــۇ ئىــشنى یـالغۇز ئۇیغۇرالغــا ۋەزىـپه قىلىــپ تاپــشۇرۇشقا     

یهنى، بهزى ئهقىدىلهر توغرا . ئۇرۇنۇش، پۈتۈنلهي پانتازىیىدىن باشقا نهرسه ئهمهس
مىسا بۇ ھهقـته  بولغىنى بىلهن، ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئىمكانى قالمىغان یاكى بول    

ئۇیغۇرالر باش قاتۇرۇپ ھهل قىاللىغىـدەك ئىمكـانىیهتلهرنى قهتئىـي تهسـهۋۋۇر         
قىلىــشقا بولمایــدىغان بىــر خىــل چۈشــهنچه بولغاچقــا، بۇنــداق ئهقىــدىلهرنى   
ــدۈرگۈچى      ــڭ ھهرىكهتلهن ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنى ــي مۇس ــۈنكى مىللى بۈگ

ــسى یـــو      ــشىمىزنىڭ قىلـــچه مهنىـ ــسى قىلىـــشقا ئۇرۇنىـ ھهتتـــا . قئىدىیىـ
تامــاخورلۇقنى، قــۇرۇق ئۈمىدلىنىــشنى، بولۇپمــۇ تېــنچ ساقالشــنى كهلتــۈرۈپ  
چىقىرىش نۇقتىسىدىن ئالغاندا ئىنتایىن زىیانلىق كۆزقـاراش دەپ ئېیتىـشقا        

ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ تۈردىكى ئهقىـدىلهرنىڭ دۈشـمهنلىرى بۇرۇنقىـدەك          . بولىدۇ
 -ان دۇنیاسـى، ھهتتـا ئهرەب   یالغۇز خىتـایالرال ئهمهس، بهلكـى بـارلىق ئىـسالۋىی         

ئىسالم دۇنیاسـىمۇ بـۇ تـۈردىكى ئهقىـدىلهرگه دۈشـمهن ئىكهنلىكىنـى نامایـان          
ئۇیغۇرالر بۇنچه كۆپ دۈشمىنى بار بىر ئهقىـدىنى مىـزان قىلىـپ          . قىلىشماقتا

 !ئالغىنىدا، بىر قهدەممۇ ئىلگىرلىیهلمهیدىغانلىقىدا شهك یوق
كى، خهلقىمىزنــى ئۆزىنىــڭ یوقــۇرقىالردىن شــۇنى كۆرۈۋېلىــشقا بولىــدى

ــا       ــا تام ــشىلىك ھوقۇقق ــدىكى كى ــڭ قولى ــوكراتىیىگه، خهقنى ــان دېم بولمىغ
ــدىن مۇســتهقىللىق تهلهپ قىلىــش، پهن   ــشىۋېلىپ ئان -قىلــدۇرۇش، پاراۋانلى

ــدىن    ــۇرۇپ ئانــ ــشىۋېلىپ تــ ــتۈنلۈككه ئېرىــ ــدە ئۈســ ــا بىلىملىرىــ تېخنىكــ
نى، مىللىـي   مۇستهقىللىق تهلهپ قىلىـش، مهدەنىیىتىمىزنـى، سـهنئىتىمىز       

ئـادەتلىرىمىزنى تهرغىـپ قىلىـپ      -تهنتهربىیىلىرىمىزنى یاكى مىللىي ئـۆرپ    
مىللىي مۇستهقىللىقنى قولغا كهلتۈرۈشكه تىرىشىش، دىننىڭ بهش پهرزىنى    

دېگهنـدەك پانتازىیىلىـك،   ... ئىجرا قىلىـپ ئـالالدىن مۇسـتهقىللىق تىـلهش،       
ڭ ھهممىــسى، شــهكلى ھهتتــا ئاخماقــانىلىق تهدبىرلىــرىگه قىزىقتۇرۇشــالرنى 

ئـۆزگهرگهن تېنچلىـق یــولى بىـلهن ۋەتهن ئـازاد قىلىــش تهرغىبـاتلىرى بولــۇپ،      
ــۇ     ــشىگه قىلچىلىكمـ ــڭ كۆپىیىـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــى خىتـ ۋەتىنىمىزدىكـ

خىتاي تاجاۋۇزچىالر نوپۇسـىنىڭ ئارتىـپ كېتىـشىگه        . توسقۇنلۇق رولى یوقتۇر  
ن بۇنـداق چۈشـهنچىلهرگه     پىسهنت قىلمایدىغان ھهتتا یاردەملىشىپ بېرىدىغا    
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 . قىزىققۇچىالرنى خىتایغا یاردەم قىلىۋاتقانالر دەپ قاراشقىال بولىدۇ
ۋەتهنگه _ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا ھهرقانداق ۋاسىته بىلهن یاردەم قىلىش 

 !!!خائىنلىقتۇر
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هقىل قىلىشقا یۇقىرىدا كۆرسىتىپ ئۆتكىنىمىزدەك، ۋەتىنىمىزنى مۇست
ــتۈرۈپ      ــۇلالرنى مۇبالىغىلهش ــدىغان ئۇس ــاردىمىمۇ تهگمهی ــتىلىق ی ــا ۋاس ھهتت
كۆرسهتكۈچىلهرنىڭ ئىدىیىۋى ئاساسـلىرى، تېگـى تهكتىـدىن ئالغانـدا یهنىـال        

تېنچلىــق ئۇســۇلىدا چهت دۆلهت كــۈچلىرىگه تایىنىــپ ۋەتهننــى مۇســتهقىل “
البۇكى، خىتـاي  ھـ .  ئىدىیىـسىگه چوقۇنۇشـنى كۆرسـىتىپ بهرمهكـته     ”قىلىش

ــدىالنغان ئهڭ    ــشىدا پای ــۇنقهرىز قىلىۋېلى ــى م تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ۋەتىنىمىزن
بىزنىڭ !   ئویۇنى ئویناشتۇر”تېنچلىق سۆھبىتى“ئۆنۈملۈك قۇرالىمۇ ئوخشاشال 

پاسسىپ قارشى “ نۇرغۇن كىشىلىرىمىز بېرىتانىیه ئىمپىرىیىسىنى گهندىنىڭ 
اننى مۇستهقىل قىلىپ بهردى  ھهرىكىتىگه تهڭ كېلهلمهي ھىندىست”چىقىش

دەپ قارىــشىپ، ۋەتىنىمىــز خهلقىنىمــۇ شــۇنىڭغا ئوخــشایدىغان تېنچلىــق      
ــا   ــلهرگه قىزىقتۇرماقتـ ــدىغان ھهرىكهتـ ــان ئاغرىتمایـ ــهكلىدىكى جـ ــۇنى . شـ شـ

ئۇنۇتماسلىق كېرەككى، ئهینى ۋاقتىدىكى یېرىم مىلیاردقا یېقىن نوپۇسلۇق     
هللىك مىڭ نهپهر ئېنگىلىـز نوپۇسـى   ھىندى یېرىم ئارىلىدا ئارانال ئىككىیۈز ئ    

شــۇنىڭدەك،  . بىــلهن نهچــچه ئونمىڭــدەكال قۇراللىــق ئهســكىرى بــار ئىــدى      
 نۇرغۇن داھىیالر قاتارلىقئىككىنچى دۇنیا ئۇرۇشى مهزگىلىدە نېھرو ۋە جهنناھ     

رەسمىي قۇراللىق كۈرەش ئارقىلىق مىللىي مۇستهقىللىقنى قولغا كهلتۈرۈش 
ىنى قۇرۇپ چىقىپ، ئهنگىلىیىنىڭ ھىندى ئوكىیان پارتىزانلىق تهشكىالتلىر 

. ۋە تېنچ ئوكىیان ئۇرۇشىغا ئېغىر توسالغۇلۇقالرنى یارىتىشقا تىرىشماقتا ئىدى
یېقىنقى یىلالردىن بۇیانقى ئورتا ئاسـىیا ۋە شـهرقى یاۋرۇپـا ئهللىرىنىـڭ تېـنچ               

ــامىلالرمۇ ھهرگىــز   ــالىیهت“مۇســتهقىل بولىــشىدىكى ئ ــنچ پائ  لىرىنىــڭ ”تې
ــنلهرگه    نهت ــكهن زېمى ــسىز كهت ىجىــسى بولماســتىن، بهلكــى، رۇســالرنىڭ پایان

ئۈنچىــدەك چېچىلىــپ كهتكهنلىكىــدىن، یهرلىــك خهلقلهرنىــڭ یــۈكىنى تهڭ  
كۆتۈرۈشـكه مهجبــۇر بولغانلىقىغــا چىــدىماي كېلىۋاتقانلىغىنىــڭ ۋە ئىنــسان  
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ــۇقهررەر      ــڭ م ــدىن زىرىككهنلىگىنى ــۇنىزم تۈزۈمى ــان كومم ــدىن چىقق قېلىپى
ۋەتىنىمىزنى بېسىپ یاتقان خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ئهھۋالى       . سىدۇرنهتىجى

یوقۇرقىدىكىلهرنىڭ ھېچقایسىسىغا ئوخـشىمایدىغان پۈتـۈنلهي باشـقىچه بىـر        
خۇددى شۇنىڭدەك، ۋەتىنىمىز خهلقىنىڭ ئهھۋالىمۇ ئـۇ ئهللهردىكـى     . ئهھۋالدۇر

قایسىـسىغا  مۇستهملىكه خهلقلهرنىڭ قولىـدا بـار ئىجـابى شـارائىتالرنىڭ ھېچ          
ــسىپ ئهھۋالــدا تۇرىۋاتقــانلىغىنىمۇ ئىنكــار        ــگه بولمىغــان ئىنتــایىن پاس ئى

یهنى تهڭ ئهسكهر بولۇش، تهڭ ھاكىمىیهت سوراش، تهڭ زامانىۋى        . قىاللمایمىز
... ئىشلهپچىقىرىــشقا قاتنىــشىش، نوپــۇس ئــورنى چهكلىمىــسى بولماســلىق   

بۇنداق ئهھۋال . لۇپ كهلدىقاتارلىق ئىمتىیازالر بىزدە یوق دېگىدەك ھالهتته بو
ئاستىدا، ۋەتىنىمىزدە تېنچ ئۇسۇلالردا مىللىي ھۆرلۈك دېگهنـدەكلهرنى قولغـا          
كهلتۈرۈشكه بولىدۇ دەپ قاراشالر پۈتۈنلهي ئۇخلىماي كـۆرگهن چۈشـتىن باشـقا      

 !نهرسه ئهمهس
یــېقىن تــارىخىمىزدىن مىــسال ئالــساق، گهرچه ۋەتىنىمىــز دائىرىــسىدە  

 بولـــسىمۇ، تۆمـــۈر خهلىـــپه قـــوزغىلىڭى شـــهرقىي  كېڭىیىـــپ كېـــتهلمىگهن
تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنىڭ یىگىرمىنچـى ئهسـىر زەپهر         

بــۇ قــوزغىالڭ ئىنتــایىن تــوغرا بىــر شــارائىتتا   . مارشــىنى باشــالپ بهرگهنىــدى 
ۋەتىنىمىـــزگه خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرى ئایـــاق باســـىدىغان دەرۋازىنـــى قامـــال 

قۇمۇللۇقالرنىڭ غـۇرۇر بىـلهن     . یارىتىپ بهرگهن ئىدى  قىلىۋېلىش ۋەزىیىتىنى   
تىلالردا داستان قىلىدىغان بۇ شهرەپلىك ھهرىكىتى باشقا یۇرتلىرىمىزنىڭ ئاۋاز 
قوشۇشــىدىن مهھــرۇم بولــۇپ قالغاچقــا، ئىالجىــسىزلىقتىن پۇرســهت كۈتــۈش  
مهقسىتىدە خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ تېنچلىـق سـۆھبهت تهلىـپىگه مـاقۇل             

ۋاھــاالنكى، ۋەتىنىمىزنــى مهڭگــۈ خىتــاي یېــرى  . هجبــۇر قالغانىــدىبولۇشــقا م
قىلىۋېلىشنى ئۆزلىرىنىڭ بـۇرچى ھېساپلىـشىدىغان خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى          

 نــى قــۇرال قىلىــپ، قوزغــۇالڭچىلىرىمىزنى قاپقانغــا  ”تېنچلىــق ســۆھبىتى“
تېخــى یېقىنقــى كــۈنلهرگىچىال بىرقىــسىم    ! چۈشــۈرۈپ قىرىــپ تاشــلىدى  

ــهرەپلىك ھهرىكىتىمىزنـــى  كىـــشىلىرىمىز خا ــا مهنـــتىقىلهر بىـــلهن بـــۇ شـ تـ
تۆمۈر خهلىپه خىتایالرنىـڭ ئالـدىمىغا ئىـشىنىپ ئۇرۇشـنى         “باھاالشقانلىرىدا،  

ئهســلىدە مهســىله .  دېیىــشكهنىدى”توختۇتــۇپ ســۇلھىگه مــاقۇل بولغانىــدى 
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ئۇنداق بولماي، ئهینى ۋاقتىدا تېنچلىقچىالرنىـڭ ۋەتهن ئـازادلىق ھهرىكىتىـدە          
خاتا یولىنىـڭ تـۇنجى بىخلىرىنىـڭ تهسـىرى نهتىجىـسىدە، خهلقىمىـز             تۇتقان  

ــاچۇرۇپ    ــگه كىرىــــشتىن ئــــۆزىنى قــ ــا قارشــــى جهڭــ ــاۋۇزچى خىتایالرغــ تاجــ
 دىـن   ”ئـاقىللىرىمىز ”كهلگهنلىگىنىڭ، توغرىـسى بـۇ ھهقـته ئـۆز ۋاقتىـدىكى          

ــرەر       ــسىدا بى ــى توغرى ــتهقىللىق ھهرىكىت ــي مۇس ــا مىللى ــزگه قارىت خهلقىمى
ــدۈرۈش  ــلهن شــوغۇلالنمىغانلىغىنىڭ نهتىجىــسىدە    رىغبهتلهن تهشــۋىقاتى بى

قوزغــۈالڭنى مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتــى دەرىجىــسىگه یۈكــسهلتىش   
ھـېچ  . ئىمكانى بولماي قالغانلىقىنى تـۈپكى سـهۋەپ دېـیىش مـۇمكىن ئىـدى         

بولمىغاندا، شۇ دەۋرلهردە بۈگۈنكى كۈندە تهرغىپ قىلىنىۋاتقان ئومۇمىي خهلىق 
قىللىق تهلىبـى ئۈچـۈن تېـنچ كـۈرەش قىلىـش ئۇسـۇللىرىنى         مىللىي مۇسته 

ــگه      ــسا، مۇســتهقىللىق ئۈچــۈن كــۈچكه ئى ــكهت شــهكلى قىاللىغــان بول ھهرى
 .  بوالالیتتى دېیىشمۇ مۇمكىن ئىدى

قۇمۇل خهلقى شۇ قېتىمقى ھىمایىچىسىز قالغان ھهرىكىتىدىن كېیىن، 
 یىل چىداپ تـۇرۇپ     باشقا یۇرتالردىن قوزغىالڭ كۆتۈرۈلۈشىنى كۈتۈپ یىگىرمه     

ئهپــسۇسكى، بــۇ جهریانــدا خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى ئــۆز ئىچىــدە شــۇنچه   . بــاقتى
بىرىنـى یىیىـشىۋاتقان پایـدىلىق پۇرسـهتلهرگه قارىمــاي،     -زىدىیهتلىـشىپ بىـر  

ــاكى      ــوزغىالڭ یـ ــرەر قـ ــار بىـ ــالغۇچىلىگى بـ ــا ئـ ــۇرتلىرىمىزدا تىلغـ ــقا یـ باشـ
 ”تېنچلىقپهرۋەر“بۇنىمۇ  . دىئومۇمىیۈزلۈك ھۆرلۈك تهلهپلىرى مهیدانغا كهلمى    

زاتلىرىمىزنىڭ خهلقىمىز ئارىسىدا ۋەتهن مۇستهقىللىقى ھهققىـدە تهشـۋىقات       
قىلىشالردا مىتمۇ قىلماي جىم یېتىۋېلىشقانلىغىنىڭ بىر نهتىجىسى دېیىش 

قارىغاندا بۇ ۋەزىپه یهنىـال قومـۇل خهلقىنىـڭ ئاسـتىگه چۈشـكهندەك         . مۇمكىن
باشچىلىغىدا قایتا قوزغالغان قۇمۇل خهلقى شۇنچه غوجا نىیاز ھاجىم . قىالتتى

كهینىـدىن زەپهر   -مۇشهققهتلىك شارائىتالرغا قارىماي، دۈشمهنگه قارشى كهینى     
مارشــى یاڭرىتىــپ بىــرەر یىــل بهرداشــلىق بېرىــپ باققــان بولــسىمۇ، یهنىــال    
ــۇش تىۋىــشى        ــاۋاز قوش ــكه ئ ــدىن بــۇ ھهرىكهت ــقا یۇرتلىرى ــڭ باش ۋەتىنىمىزنى

 خهلقىمىـز ئـاقىللىرىمىز تهرىپىـدىن قۇراللىـق كۈرەشــتىن     یهنـى . چىقمىـدى 
ئۈمىدســـىزلىنىدىغان، ھهتتـــا یىرگىنىـــدىغان ھالغـــا كهلتۈرۈشـــكه قـــاراپ      
یىتهكلىنىپ كېلىنگهچكه، ئىككىنچى قېتىملىق قۇمۇل خهلقىنىڭ خىتاي       
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ــالى       ــۇش ئېھتىم ــاۋاز قوش ــشىگه ئ ــوزغىالڭ كۆتۈرى ــى ق ــا قارش تاجاۋۇزچىلىرىغ
بۇ ھالهتنى ئاڭلىق یاكى ئاڭـسىز سـهزگهنلىگى   . رۈلمىدىدەسلهپكى یىلىدا كۆ  

نامهلۇم، غوجا نىیاز ھاجىم ئىشنى قۇمۇل دائىرىسىدىال چهكلهپ قویغان بىلهن 
ــدىن قۇتقـــازغىلى       ــساپتا خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىـ ــۇرتنى ئـــاخىرقى ھېـ ــۇ یـ بـ
بولمایدىغانلىغىنى كۆرۈپ یهتتـى ئهتىمـالىم، ئۇرۇشـنى ئـۆز ئالـدىغا مىللىـي              

للىق ھهرىكىتـــى باســقۇچىغا كۆتـــۈرۈپ، بــۇ ھهرىكىتىنـــى ئهینـــى   مۇســتهقى 
ۋاقىتتىكــى خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ یىغىلىــش مهركهزى بولغــان ئــۈرۈمچى 

ــدۇ  ــكه كېڭهیتىــشكه ئاتلىنى ــسادىي   . تهرەپ ــدىال، ئىختى ــا كهلگهن ئهنه شــۇ چاغق
جهھهتـته خىتاینىـڭ نۇرغـۇن توسـالغۇلىرىنى كـۆرگهن مۇسـۇل ھـاجىم بىــلهن        

لهر تۇرپان خهلقىنى غوجا نىیاز ھاجىم ھهرىكىتىگه ئاۋاز قاتارلىقىدى مامۇت مۇھ
ئهسلىدىال ۋەتىنىمىز دائىرىسىدە خىتاي . قوشۇشقا رىغبهتلهندۈرۈشكه باشالیدۇ

تاجاۋۇزچىلىرىنىـــــڭ مىغىلـــــداپ كۆپىیىـــــپ، پـــــۇت قویغىـــــدەك یهرمـــــۇ  
گۇۋار ۋە  جهڭقاتارلىققالمایدىغانلىغىنى ئالدىن كۆرەلىگهن ئابدۇخالىق ئۇیغۇر 

ئىلغـار كىـشىلىرىمىز تۇرپـان خهلقىنـى خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىـدىن قۇتۇلـۇش        
ھهرىكىتىگه ئاتلىنىش ھهققىدە تهشۋىقاتالر بىلهن شـوغۇللىنىپ، بهلگىلىـك         

خــۇددى شــۇنىڭدەك، خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى    . ئاســاس یارىتىــپ قویغانىــدى  
ــوتهن    ــان خـ ــاالڭ بولغـ ــایىن شـ ــا  ئهتراپئىنتـ ــرقهدەر ئىلغـ ــدىمۇ بىـ ــى ىـ ر دىنـ

زاتلىرىمىــزدىن مــۇھهممهت ئىمىــن ھهزىرەتلىرىمــۇ خــوتهن خهلقــى ئارىــسىدا   
ــى خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىــدىن قۇتۇلــۇش ھهرىكىــتىگه تهییاالۋاتقــان       مىللهتن

گهرچه بۇ ھهرىكهت كېیىنچه بهزى سـهۋەبلهر تۈپهیلىـدىن غوجـا نىیـاز             (بولغاچقا  
، بۇ ئىككى ) ولسىمۇقوزغۇالڭچىلىرى بىلهن دېگهندەك ماسلىشىپ كهتمىگهن ب

یۇرت خهلقى سهل كېچىكىپ بولسىمۇ بىۋاسته یـاكى ۋاسـتىلىق شـهكىللهردە       
شـۇ چاققـا كهلگىـچه      . قۇمۇل خهلقىنىڭ قوزغۇلىڭىغا ئاۋاز قوشۇشـقا باشـلىدى       

خهلقىمىز ئهڭ زىچ جایالشقان قهشقهر، ئاقسۇ، غۇلجا، كورال، ئۈرۈمچى تهرەپـلهردە   
ىنىدىغانالر كـۆرۈلمىگهچكه یـاكى بهكـال    بۇ تۈردىكى تهشۋىقات بىـلهن شـوغۇلل   

ئاجىز كېلىـپ قالغاچقـا، ئـۇ یهرلهردىـن قۇمـۇل ئىنقىالۋىغـا ئـاۋاز قوشـىدىغان              
قوزغۇالڭالر ئـۇرۇش بوسۇغۇسـىغا كهلمىگىـچه باشـالنمىدى یـاكى باشالنـسىمۇ           

نهتىجىـدە غوجـا نىیـاز ھـاجىم     . ماسلىشىشچانلىغى دېگهنـدەك بولمـاي قالـدى    
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وزغىالڭ ئىالجىـــسىزلىغىدىن ھهتتـــا خىتـــاي    ســـىموۋۇللىغىدىكى بـــۇ قـــ  
تهۋەسىدىكى مۇسۇلمانالردىن یاردەم تىلهش دەرىجىـسىگىچه چۈشـۈپ قېلىـپ،          

ۋەتىنىمىـز خهلقـى تـا ئاپپـاق غوجـا          . ئاقىۋەتته بۇنىڭ دەردىنى یهتكىچه تـارتتى     
ــا ئادەتلهندۈرۈشــكه     ــن تارتىــپ تېنچلىقق خــائىنلىغىنى كۆرســهتكهن یىلالردى

ه ئېغىر ۋەزىیهتكه قارىماي، مىڭ بىر باالالردا ۋەتىنىمىزنىڭ      ئۇرۇنۇلغاچقا، شۇنچ 
ــي ئــازادلىق ھهرىكىتــى        ــان بــۇ مىللى ــوبى ئــۆلكىلىرىگه كېڭهیتىلىۋاتق جهن
قىیىنچىلىق ئۈستىگه قىیىنچىلىقالرغا ۋە ئىچكى جىدەللهر قاینىمىغا پېتىپ 

ىن قېلىپ، غهلىبه كۆزگه كۆرۈنۈپ تۇرسىمۇ خهلقنى مىللىي ئازادلىق كۈرىشىد
چهكلهپ تۇرىدىغان مۇھىتنىڭ بېـسىمى ئاسـتىدا ئۈمۈتـسىزلىك ۋەھىمىـسى           
ــۇرۇش       ــلهن ئ ــاۋۇزچىلىرى بى ــاي تاج ــشالغىچه خىت ــیهت ئوڭ ــسىۋېلىپ، ۋەزى بې

یهنى، ئۇ دەۋىـرلهردىن تـارتىپال خهلقىمىـز     . توختۇتۇپ تۇرۇشقا مهجبورالنغانىدى  
ــوغۇللىنىدىغانالرنى    ــلهن ش ــۋىقاتى بى ــق تهش ــسىدا جهڭگىۋارلى ــا ئارى ڭ ئورنىغ

ــان      ــا ئۆتىۋاتق ــى ئورۇنغ ــۋىقاتى ئاساس ــدىغانالرنىڭ تهش ــى مهدھىلهی تېنچلىقن
بولغاچقــا، شــۇنچه داغــدۇغىلىق خهلــق ئىنقىالبــى غهلىــبه كۆرۈنىۋاتقــان بىــر   
. ۋەزىیهتــته خهلقىمىزنىــڭ تولــۇق ھىمایىــسىدىن مهھــرۇم بولــۇپ قالغانىــدى  

ــ      ــڭ مهغلوبىیىتىنىمــــۇ بۈگــ ــالبۇكى، بــــۇ قېتىمقــــى ھهرىكهتنىــ ۈنكى ھــ
تېنچلىقپهرۋەرلىرىمىز ئهینى ۋاقىتتىكى تېنچلىقپهرۋەرلهرنىڭ تهشـۋىقاتىدىن      
یاكى ئهینى یىلالردىكى جهڭگىۋار تهشۋىقاتالرنىڭ یېتهرلىك بولمىغانلىغىدىن 
ــاكى        ــشىغا ی ــۇلھى قىلى ــڭ س ــاز ھاجىنى ــا نىی ــشنى غوج ــمه ئى ــۆرمهي، ھهم ك

ى ئىپادىلىشىپ رۇسالرنىڭ مۇداخىلىسى ئۈستىگىال ئارتىپ قویۇش خاھىشىن  
ھهتتا خېلى كۆپ قىسىم تېنچلىقپهرۋەر كىـشىلىرىمىز بـۇ خهلـق           . كهلمهكته

ئىنقىالبىنىــڭ یىتهكچىــسى بولغــان غوجـــا نىیــاز ھــاجىمنى گویــا خىتـــاي       
تاجاۋۇزچىلىرى بىلهن ئىنقىالپ باشالنماي تۇرۇپال یوشۇرۇن تىـل بىرىكتـۈرۈپ          

ق قىلىشالرغىچه بېرىپ   یۈرگهن جاسۇسالردىن پهرقسىز ھالغا كهلتۈرۈپ تهشۋى     
 . یهتكهنمۇ بولدى

ــزگه    ــتهقىللىق ھهرىكىتىمى ــي مۇس ــڭ مىللى تېنچلىقپهرۋەرلىرىمىزنى
ســالغان زىیىنــى ئىككىنچــى جۇمھــۇرىیىتىمىز دەۋرىــدە ئهڭ یۇقــۇرى پهللىــگه 

ئىككىنچى دۇنیا ئۇرۇشى شهرقىي تۈركىستان     . یهتكهن بولدى دېیىش مۇمكىن   
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ــوۋې  ــى ۋە ســـ ــمهنلىرىنىڭ ۋەتىنىنـــ ــك  دۈشـــ ــاقىنى ئهجهللىـــ تلهر ئىتتىپـــ
ــدىلىق پۇرســهتلهرنىمۇ ئهنه شــۇ       ــوبىیهتلهرگه ئۇچراتقــان دەســلهپكى پای مهغل
خىلدىكى تېنچلىقپهرۋەرلىرىمىزنىڭ تهشۋىقاتى نهتىجىسىدە بهكال كېچىكىپ 

یـاكى، قۇمـۇل ئىنقىالبىـدىن كېیىنكـى ئـون یىلـدىن          . قولغا كهلتۈرگهنىدۇق 
ئاقىللىرى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ئارتۇق ۋاقىت ئىچىدە خهلقىمىزنىڭ 

قۇراللىق كۈرەشكه ئاتلىنىش تهشۋىقاتى بىلهن شوغۇللىنىش ئورنىغا، خىتـاي          
ــشقا     ــلهن شوغۇللىنى ــۈش تهشــۋىقاتى بى ــلهن یارىــشىپ ئۆت تاجــاۋۇزچىلىرى بى
ئاالھىدە كۈچ چىقىرىـپ كهلگهچـكه، قولىـدا تـۈزۈك ھهربـى كۈچىنىـڭ تـایىنى            

ھىمایىـسىگىمۇ ئېرىـشهلمىگهن تـایىنى یـوق بىـر          بولمىغان، خهلقىمىزنىـڭ    
خىتاي مىللىتارىسى بولغان جالالت شىڭ شىسهینىڭ ئاغزىغا قاراپ ئون یىـل   

ــدۇق   ــپ بهرگهن بولـ ــم یېتىـ ــتهقىللىق    . جىـ ــي مۇسـ ــۇ مىللىـ ــۇ قېتىممـ بـ
 باشالپ بهرگهن بولمـاي،  ”جاھاننى بىلىدىغان ئاقىللىرىمىز“ھهرىكىتىمىزنى  

باتۇرلىرىمىزنىڭ - جهڭگىۋار شائىرقاتارلىق پالىۋان كىچىگىدىن تارتىپال سادىر
 ئولتۇرۇپ ئاڭالپ كهلگهن غېنى باتۇرلىرىمىزدەك ”تونۇر بېشىدا“داستانلىرىنى 

 . ساددا باتۇرلىرىمىز باشالپ بهرگهنىدى
خهیرىیهت، ئېلى تاغلىرىدا غېنى باتۇر قوزغۇلىڭى باشلىنىپ تېز ئارىدىال 

چاقماق .  نقىالۋىغا ئایلىنىپ كهتكهنىدىكېڭىیىپ مىللىي مۇستهقىللىق ئى
تېزلىگىدە غهلىبىسىرى ئىلگىرلهۋاتقان بۇ قېتىمقى مىللىي مۇستهقىللىق       
كۆرۈشــىمىزمۇ ۋەتىنىمىــز خهلقــى ئىچىــدە مۇســتهھكهم ئاســاس یارىتىۋالغــان   
سۇلھىپهرەســلىرىمىزنىڭ زور كــۈچ بىــلهن قۇتۇرىتىــشى نهتىجىــسىدە، خىتــاي  

قاپقىنىغـا چۈشـۈرۈلۈپ بۈگـۈنكى پاجىئهلهرنىـڭ         ”سۇلھى“تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ  
 !ھولى یارىتىلغانىدى

ــاۋۇزچىلىرى   ــاي تاجــ ــق“خىتــ ــپ،  ”تېنچلىــ ــایرىغىنى كۆتۈرىۋېلىــ  بــ
ۋەتىنىمىزنى مۇنقهرز قىلىش جهھهتته ئاالھىـدە مـۇۋەپپهقىیهتلهرگه ئېرىـشىپ        

ــدى  ــگهن بول ــسىدا ھه  . كهل ــز ئارى ــهۋەپتىن خهلقىمى ــۇ س ــق“دەپ -ش  ”تېنچلى
ھهرقانــداق بىــر مىللىــي زىــددىیهتنى ھهل . ىــشقا ھېرىــسمهنشـامىلى چىقىر 

ــشتا  ــى،     “قىلى ــیه ھهرىكىت ــى، تهربى ــۈش كورۇس ــشۈرۈش، ئۆگۈن ــۆھبهت، تهك س
 ئۇسـۇللىرىدىن پایـدىلىنىپ   ”تېنچلىـق “ دېگهنـدەك  ”...ئېچىلىپ سـایراش،    
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خهلقىمىزنــى مىللىــي جاســارىتىدىن، مىللىــي مۇســتهقىللىق غایىــسىدىن،  
ــازادلىق داھ  ــي ئ ــيمىللى ــدىن   -ى ــي قهھرىمانلىرى ــدىن، مىللى  یېتهكچىلىرى
مىللىـي دۆلهت   ... شىنجاڭنى ئازاد قىلىـپ بېـرىش،       “. مهھرۇم قىلىپ كهلدى  

ئىگىلىك تىكلىۋېلىشىگه یاردەم بېرىش، ... ئهرباپلىرىنى یېتىشتۈرۈپ بېرىش، 
تىــن ... دۆلىتىنــى گۈللهنــدۈرۈپ بېــرىش، بــایلىقلىرىنى ئېچىــشىپ بېــرىش،  

 ئالــدامچىلىقلىرىنىڭ ”تېنچلىــق“ دېگهنــدەك ”پ كېتىمىــزكېیىـنال چىقىــ 
باسـقۇچلىرى  -ھهممىسى ۋەتىنىمىزنى قولغـا كهلتۈرۈۋېلىـشنىڭ تېـنچ قهدەم        

ۋەتىنىمىزنى تېنچ یولالر بىلهن قولغا كهلتۈرىۋالغىنىـدىن   ! ئىكهندۇق، خاالس 
 كېیىن ئوتتۇرىغا قویغان شۇئارلىرى بۇنىڭ پۈتۈنلهي تهتۈرسىچه بولسىمۇ، ئهمما

ــدىن ئایرىلماســلىق،   “یهنىــال  ــاق بولــۇش، ئىككى ــنچ بولــۇش، ئىتتىپ  ”...!تې
ــاۋۇزچىلىرى       ــاي تاج ــۇپ، خىت ــۇئارلىرى بول ــش ش ــۇل قىلى ــنچ ق ــدەك تې دېگهن
ۋەتىنىمىزگه مىلیونالپ ئهسكهر یىغىپ تۇرۇپمۇ بىزدىن غهۋغـا قىلمـاي تېـنچ       

ــشتى   ــپ قىلى ــشىمىزنى تهرغى ــۇرۇپ بېرى ــارلىق   . ت ــاۋۇزچىلىرى ب ــاي تاج خىت
زىــدىیهتلهرنىڭ مهنبهســى بولــۇپ تۇرۇغلۇقمــۇ بىزنــى ئــۇالر بىــلهن ئىتتىپــاق   

ئۇالر ھهربىر نوقتىدا بىزدىن ئـاللىمۇ قاچـان ئایرىلىـپ       . تۈزەشكه مهجبورالشتى 
ــشىپ     ــوڭىدىن ئهگىـ ــاي سـ ــۇالردىن ئایرىلمـ ــى ئـ ــۇ بىزنـ ــپ تۇرۇغلۇقمـ كېتىـ

ــشتى  ــشىمىزنى تهرغىـــپ قىلىـ ــڭ  . مېڭىـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــمهك خىتـ دېـ
 چۈمپهردىـسىگه ئورالغـان بـۇ شـۇئارلىرى پۈتـۈنلهي تېـنچ مـۇنقهرز              ”نچلىقتې“

ئۇرۇش قوزغاپ . قىلىشنىڭ پىالنلىق ھهرىكهت شۇئارلىرى بولۇپ كهلگهنىكهن    
ئېغىر دەرىجىدە مهغلۇپ بولۇپ كهلـگهن خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىـزدە            

ئوڭۇشـلۇق   ۋاستىلىرىنى قوللۇنـۇپال ھهربىـر غهرەزلىرىنـى        ”تېنچلىق“پهقهت  
ــۇرۇپ كهلمهكـــته  ــاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزنـــى  . ئىـــشقا ئاشـ یهنـــى خىتـــاي تاجـ

 ئۇسۇللىرىدىن پایدىلىنىپال غهلىبه قىلىپ ”تېنچلىق“بېسىۋېلىشتا پهقهتال   
 شوئارى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ۋەتىنىمىزنـى      ”تېنچلىق“شۇڭا  . كهلمهكته

 ھالىغــا ”ورالىھهربــى قــ“بېسىۋېلىــشىدا قوللىنىــپ كېلىۋاتقــان ئاساســلىق 
 ”تهشــكىالت-داھىــي“بىزنىــڭ ئهجهپلىنىــدىغىنىمىز، نۇرغــۇن . كهلتــۈرۈلگهن

 دەپ كۈچهپ جار سېلىشى بولۇپ، بـۇ خىتـاي          ”تېنچ پائالىیهت “لىرىمىزنىڭمۇ  
تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ بۇ تـۈردىكى شـۇئارلىرىغا مـاس ھالـدا خهلقىمىزنـى خىتـاي           
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ۇشــنى كــۈچهپ تهرغىــپ   یــول تۇت”تېــنچ“تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى چىقىــشتا 
قىلغۇچى بۇنداق كىشىلىرىمىزنىڭ نىیىتىنى باشقىچه مهقسهت یوشۇرۇنغان  

 !دەپ گۇمان قىلىشقا ھهققىمىز یوقمۇ؟
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزنى تېـنچ شـهكىلدە باشـقۇرۇش ئۈچـۈن            

ــۈچه       ــا ئۆلگـ ــدە تـ ــهھىدى خهلقىمىـــز ئىچىـ ــان شـ ــگهن بورھـ تېـــنچ “تىكلىـ
 دەپ جار سالغىنىچه گۆرىگه كىرىپ ئاران ئارام    ”كۆپتۇرغىنىمىزنىڭ پایدىسى   

ــدى ــائىنى دەپ جاكارلىمــاقتىمىز؛      . تاپقانى ــۇنى تىپىــك ۋەتهن خ ــۇڭا بىــز ئ ش
سهیپىدىن ئهزىزمۇ تېرورچىلىق ۋاستىسى بىلهن ئۆیروپىالننى پارتالتقۇچ قویۇپ 

ئىككىنچى ) مهیلى باشقىچه تېررورلۇق ۋاسىته قولالنغان بولسۇن     (پارتلىتىپ  
مھۇرىیىتىمىز رەھبهرلىرىنى یوقاتقان خىتاي كوممۇنىست تاجاۋۇزچىلىرىغا    جۇ

ۋەتىنىمىزنى ئىككى قولالپ سـۇنۇپ بهرگهن كۈنىـدىن باشـالپ تـاكى یـۈرىكى        
سوقۇشـتىن توختــاپ قــالغىچه بولغــان كـۈنلىرىگىچه باتــارىیه تاقــاپ بولــسىمۇ   

 نى ” لىغىتېنچلىقنىڭ مۇھىم“یۈرىكىنى قایتا قوزغىتىپ یۈرۈپ خهلقىمىزگه 
بىز ئۇنىمۇ ئهڭ جاھىل ۋەتهن خائىنى دەپ ئېالن   . تهرغىپ قىلىپ كهلگهنىدى  

ئهممــا خهلقىمىــز ئىچىــدىكى نۇرغــۇن ئاقىلالرنىــڭ یهنىــال بــۇ  . قىلمــاقتىمىز
ــانلىقىنى كــۆرمهكتىمىز   ــاراپ كېلىۋاتق ــسىز ق ــۇددى . مهســىلىگه ئهھمىیهت خ

ۇلىدا مىللهتنـى  تېنچلىـق ئۇسـ   “شۇنىڭدەك، یېقىنقى زامـان تـارىخىمىزدىكى       
نىــڭ بۈگــۈنكى   » ئــۈچ ئهپهنــدىچىلهر « یــولىنى باشــالپ بهرگهن   ”قۇتقــۇزۇش

تېنچ مۇسـتهقىل  “تېشىدا ئىزچىل تۈردە  -شاگىرتلىرىمۇ ۋەتىنىمىزنىڭ ئىچى  
ئهجهبـا ئـۇالرنى قانـداق    .  نى كۈچهپ تهرغىـپ قىلىـپ كهلمهكـته   ”بولۇش یولى 

دىكى قورچاق مهمۇرىي باھالىشىمىز كېرەك؟ ۋەتىنىمىزدىكى مۇتلهق كۆپ سان
كادىرلىرىمىز، قورچاق خىزمهتچىلىرىمىـز، یالالنمـا زىیـالىیلىرىمىز، یالالنمـا         

مهدىكــارلىرىمىزمۇ خىتــاي تاجـــاۋۇزچىلىرى بىــلهن تېــنچ ئۆتـــۈش     -ئىــشچى 
تهرغىباتىغا ئاڭلىق یاكى ئاڭسىز بوي سـۇنۇپ، خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى ئۈچـۈن           

نېمه دېیىشىمىز كېرەك؟ بۇالر بىلهن     ئۇالرنى  . چاپارمهنلىك قىلىپ كهلمهكته  
 ”تېـنچ پائـالىیهتلهر  “بىرلىكته، یهنه خىتاي دېموكراتچىلىرىمۇ خهلقىمىـزدىن      

ئۇالرغـــا قانـــداق . بىـــلهن شوغۇللىنىـــشىمىزنى جىـــددى تهلهپ قىلىـــشماقتا
قارىشىمىز كېرەك؟ خىتایدىن نهپ تاما قىلىشىۋاتقان نۇرغۇنلىغان قېرىنداش، 
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دۆلهتلهرمــۇ پۇرسـىتى كهلـگهن ھامـان خهلقىمىــزدىن    دىنـداش، یـېقىن قوشـنا    
ئــۇالرنى قانــداق باھالىــشىمىز .  نــى تهلهپ قىلىــپ كهلمهكــته”تېـنچ تــۇرۇش “

كېــرەك؟ ھهتتــا دۇنیــانى ئالقىنىــدا تۇتــۇپ تۇرالىغىــدەك كۈچلــۈك دۆلهتلهرمــۇ  
مىللهت، یاكى دىـن دەپ تـوپىالڭ قىلىـپ یۈرمهسـلىگىمىزنى         -بىزدىن ۋەتهن 

ــدە جىكىلهشــ  ــرەك؟    . مهكتهئاالھى ــشىمىز كې ــسىیه تۇتى ــداق پوزىت ــا قان ئۇالرغ
قىسقىسى، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزنى تولـۇق خىتایالشتۇرىۋېلىـشتا       

خۇددى شۇنىڭدەك نۇرغۇن .  قا بهكال مۇھتاج بولماقتا”تېنچلىق“یهنىال ئهنه شۇ 
.  نـى تهلهپ قىلىــشىۋاتىدۇ ”تېنچلىـق “ لىرىمىزمـۇ خـۇددى شـۇ    ”ۋەتهنـپهرۋەر “
 دەپ بـویرۇق قىلماقتـا؛ ئاتـالمىش    ”!تېـنچ تـۇر  “ۈشمىنىمىز بىزگه ھهرۋاقـت   د
 لىرىمىزمۇ دەل شۇ بـویرۇقنى چىقىرىـشىدا ئهجهبـا بىـرەر ئورتـاق        ”ۋەتهنپهرۋەر“

 ! قانداق؟-پىالنلىرى بارمۇ
_ بىـر مهخـسىدى     -مىللىي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـڭ بىـردىن      

مه یارىتىـپ، بـۇ خهلقنىـڭ ئانـا       شهرقىي تۈركىستان خهلقىگه تىنىمـسىز ۋەھىـ      
ۋەتىنىنى تارتىپ ئېلىشنى ئـۆزلىرىگه مـۇددا قىلىـپ كېلىۋاتقـان ۋەتىنىمىـز             

تۈكۈس قوغالپ چىقىرىـپ،    -تهۋەسىدىكى بارلىق خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى تهل    
! ۋەتىنىمىــز خهلقىنــى ھهقىقــى تېــنچ تهرەققىیــات مۇھىتىغــا ئېرىــشتۈرۈشتۇر

ۋەتىنىمىزنــى بىرمــۇ یهرلىــك _  بولــسا خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ مهخــسىدى
شۇنداق ئىكهن،  ! كۇستىسىز خىتاي یۇرتىغا ئایالندۇرىۋېلىشتۇر   -قالمىغان كام 

 تهلىپىنـى ھهرۋاقىـت     ”تېنچلىـق “بىز خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ بۇ تـۈردىكى       
ــدۇرۇش   ئۈمىدســىزلىككه، مهغلــوبىیهتكه، پاراكهنــدىچىلىككه، قورقۇشــقا ئایالن

بۇنىـڭ ئۈچـۈن ئـۇالر بىـزدىن تېـنچ تـۇرۇپ       ! مىز شـهرت ئۈچۈن كۈچ چىقىرىـشى   
بېرىشىمىزنى تهلهپ قىلغانىكهن، بىزمۇ ھهرگىـز ئۇالرنىـڭ ئارزۇسـىنى ئىـشقا          

ئهگهر كىمىكى !  ئاشۇرۇپ بېرىدىغان بۇنداق تېنچلىقنى بهرمهسلىگىمىز شهرت
بىزنى خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ مۇنقهرزچىلىـك ھهرىكىتـى جهریانىـدا تېـنچ           

زنى تهلهپ قىلىشىدىكهن، ئۇنداق كىـشىلهر بىزنىـڭ دۈشـمىنىمىز          تۇرۇشىمى
ــساپلىنىدۇ ــز   ! ھېـ ــتىمىز دېیهلمهیمىـ ــداقالرنى دوسـ ــدا ئۇنـ ــېچ بولمىغانـ . ھـ

_ ۋەتىنىمىزدە تاجاۋۇزچىلىققا قارشى ھهرىكهتلهردە تېنچلىقنى تهلهپ قىلىـش   
شــۇنداق ئىــكهن، بۇخىــل . خىتایغــا ۋاســتىلىق یــاردەم قىلىــش ھېــساپلىنىدۇ
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ــان     تهرغى ــزگه زىیـ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىـ ــي مۇسـ ــارقىلىق مىللىـ ــاتالر ئـ بـ
سالىدىغان، پۇتلىكاشاڭلىق پهیدا قىلىدىغان، ئۈمىدسىزلىك پهیدا قىلىدىغان 
كىشىلهرنى قىلچه ئىككىلهنمهي خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ قولچـۇمىغى دەپ        

اتتىق قاتتىق ئاگاھالندۇرىشىمىز، ھهتتا مـۆرتى كهلگهنـدە، زۆرۈر تېپىلغانـدا قـ         
 !جازاالشقىمۇ تهییار تۇرىشىمىز الزىم
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قارشىلىق “  پاسسىپ 1.10§
  تهجرىبىلىرىمىز”كۆرسىتىش

 
خهلقىمىز ۋەتهنپهرۋەرلىك ئۇقۇملىرىنى تېنچ  ھهرىكهتلهر بىلهن تهدرىجى 
ــۇلىنى      ــش ئۇسـ ــر قىلىـ ــداق پىكىـ ــلهن بۇنـ ــجهزى بىـ ــتۇرىۋېلىش مىـ باغالشـ

ەتتىكى ئىجتىمـائىي پائـالىیهتلىرى    یۇقتۇرىۋېلىشقا باشلىغىنىدىن بۇیان، ئـاد    
تۇرماق، ھهتتا ئـاددىي تۇرمـۇش پائـالىیهتلىرى ئۈسـتىدە ئېلىـپ بېرىلىـدىغان           

ۋەتهنپهرۋەرلىــك ھهرىكىتــى بىــلهن “ھهرىكهتلىرىنىمــۇ -ھهرقانــداق بىــر ئىــش
 .  دەیدىغان غهلىته ھالغا چۈشۈپ قالماقتا”شوغۇللىنىۋاتىمىز

ىنىڭ ئالدىـدىن بىـرەر خىتــاي   ئاتمىـشىنچى یىلالرنىـڭ ئالدىـدا ئىـشىك    
تاجاۋۇزچى كهلگىندىسى ئۆتۈپ قالسىمۇ، ئۇنىڭ كهینىـدىن بـۇ دۈشـمىنىنىڭ         

سۇ سېپىپ تازىالپ چىقىدىغان -ئایىغى تهككهن یهرلهردىن یىرگىنىپ سۈپۈرۈپ
 دەپ ئـایرىم ئىـستاكان   ”خىتایالر ئۈچۈن“خهلقىمىز، تهدرىجى ھالدا ئۆیلىرىگه     

ېیىن خىتایالرنى تېنچ ۋاستىالر بىـلهن یېڭىـپ        ساقالپ قویىدىغان، ئۇندىن ك   
تاشقویۇن -چىقىش یوللىرى دېیىشىپ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بىلهن ئىچقویۇن

قارشـىلىق  “بـۇ تـۈردىكى پاسـسىپ       . بولۇشقا قاراپ ماڭىدىغان یولغا یۈزلهنـدى     
ــالىیالر،  ”كۆرســـىتىش  ھهرىكهتلىـــرى قورچـــاق مهمـــۇرىي خىـــزمهتچىلهر، زىیـ

ــك ــرالر-تېخنى ــشچىئېنجىنې ــپ    -، ئى ــا كېلى ــسىدا بارلىقق ــزمهتچىلهر ئارى خى
ــشقا باشــلىدى  ــسایىن یېیىلى ــتا   . كۈن ــا قارشــى تۇرۇش ــاي تاجاۋۇزچىلىرىغ خىت

 سهپسهتىسىنىڭ تهسىرىدە،   ”ئىچىگه كىرىۋېلىپ ھهرىكهت قىلىش   “ئۇالرنىڭ  
چـاقىلىرىنىمۇ خىتـایچه مهكـتهپلهرگه      -ھهممه خىتایچه ئۆگۈنۈشـكه، ھهتتـا بـاال       

خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرى دەســـلىۋىدە، بۇخىـــل  . پ یهتتـــىبېرىـــشكىچه بېرىـــ
قىزغىنلىقنى یهرلىكلهرنى ئاسسىمىالتسىیه قىلىـشنىڭ بىـر پۇرسـىتى دەپ          
تونىغان بولسىمۇ، كېیىنچه خهلقىمىزنى ئاسسىمىالتـسىیه قىلىـپ خىتـایالر      
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ــتۇرۇش    ــدە خىتایالشــ ــشنىڭ ۋەتىنىمىزنــــى كهڭ كۆلهمــ ــۈن ئىشلىتىــ ئۈچــ
رىتىلىدىغانلىغىنى سـهزگهندىن كېـیىن، خىتـاي      سىیاسىتىگه توسالغۇلۇق یا  

ــڭ      ــىتىپ یهرلىكلهرنى ــانىالرنى كۆرس ــل باھ ــلىرى ھهرخى ــاۋۇزچى كاتىۋاش تاج
یهنـى،  . خىتایچه ئۆگۈنۈشىگه سـۇنئى چهكلىمىـلهر پهیـدا قىلىـشقا كىرىـشىدۇ           

خىتـــایچه مهكـــتهپلهردە ئوقۇیـــدىغانالر، زاۋۇت، كـــان ۋە كارخـــانىالردا، ھهربىـــي  
په ئۆتهیدىغانالرغا پهۋقۇلئاددە تۈۋەن مائاش، ھهددىدىن تاشقىرى خىزمهتلهردە ۋەزى

تار ئۆي، خىتاي ئاشخانىلىرىدا تامـاق یېـیىش، خىتـایالر بىـلهن بىـرگه یېتىـپ             
 سۇنئى باھانىالرنى شهرت قىلىپ كۆرسىتىشىپ، یهرلىكلهرنى قاتارلىققوپۇش 

مهننىڭ دۈشــ“. ســانائهت ۋە شــهھهر تۇرمۇشــىدىن یىراقالشتۇرۇشــقا كىرىــشىدۇ 
ئىچىگه كىرىۋېلىپ تۇرۇپ دۈشمهننى یېڭىپ چىقىش، دۈشمهن بىلهن پۈتـۈن          

 سهپسهتىـسىدىن كېلىـپ   ”...سهپلهر بویىچه رىقابهتلىـشىپ ئۇتـۇپ چىقىـش،       
چىققان بۇخىل پاسـسىپ قارشـىلىق كۆرسـىتىش پائـالىیهتلىرى تېـز ۋاقىـت             

 بىـر   ئىچىدىال ئۆزىنىڭ غایىـسىنى یوقىتىـپ، بـۇ ئۇسـۇلنى جـان ساقالشـنىڭ             
ۋاستىسى قىلىۋالىدىغان، دۈشمىنىنى ئادەتتىكى ئادەملهر، ھهتتـا ئارىلىـشىپ        
ئۆتۈشـكه، دوستلىشىـشقا بولىــدىغان ئـادەملهر دەپ تونۇیــدىغان ھالغـا بېرىــپ     
یېتىپ، دۈشمهن كۆزقارشى تهدرىجى مۇجىمهللىشىپ، ئاخىرى بېرىپ خىتایغا  

 . یالالنما بولۇشنىڭ بىر ۋاستىسىغا ئایلىنىپ كهتتى
ــۇرۇن      ــسىز، یوش ــسىز، تهشكىل ــالىیهتلهر ئاساســهن پىالن ــۈردىكى پائ ــۇ ت ب
تهشۋىقاتسىز شهكىلدە تهرغىپ قىلىنغاچقا، خىتایالر ئارىسىغا رىقابهت ئۈچـۈن    

خىزمهتچىلهر، زىیالىیالر، -دەپ كىرگهن نۇرغۇنلىغان جهڭگىۋار كادىرالر، ئىشچى
رۇرىنى، مىللىــي نۇرغۇنلىغــان یــاش ئهۋالدالر تهدرىجــى شــهكىلدە مىللىــي غــۇ  

ئهقىدىسىنى، مىللىي ئهخالقىنى یوقاتقان مهنپهئهتپهرەس، چىرىك، ھهتتـا ئـۆز       
ــام    ــیچه ن ــدىن، مىللى ــي تارىخى ــدىن، مىللى ــهرىپىدىن، -مىللىتىنىــڭ نامى ش

-كېچهكلىـرىگه ئوخـشاش مىللىـي ئـۆرپ       -ئىچـمهك، كىـیىم   -مىللىي یېمهك 
قلىرىدىن، مىللىي  یېزى-ئادەتلىرىدىن، دىنىي ئېتىقاتلىرىدىن، مىللىي تىل    

 تهبىقه ” سۇنئى مىللهت“ئىجتىمائى مۇناسىۋەتلىرىدىن ئاشكارە یىرگىنىدىغان 
نهتىجىدە تا بۈگۈنگىچه ئۆز ئانا تىلىدا . كىشىلىرىدىن بولۇپ یېتىشىپ چىقتى

ــپ     ــۇز قىلى ــق تهلهپپ ــسمىنىمۇ ئېنى ــڭ ئى ــۆزلىیهلمهیدىغانالر، ئۆزىنى راۋان س
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ڭ خىـل خىتـایچه شـهكىللهرنى خهت دەپ    یازغىلى بولمایدىغان ئون نهچچه مىـ     
ئون نهچچه یىل ۋاقىت سـهرپ قىلىـپ یادىالشـنى بىلىـم دەپ تونۇیـدىغان بـۇ              
كىشىلىرىمىز، ئوتتۇز ئىككى ئاددى ھهرىپـتىن تهشـكىل تاپىـدىغان مىللىـي        
یېزىقىمىز ئۈچۈن بىرنهچچه ھهپتىلىك ۋاقتىنى قۇربـان قىلىـشقا بهرداشـلىق           

ئۇالرنىـڭ  .  ئوتۈپ كېتىشكه رازى ھـالهتته تۇرماقتـا     بېرەلمهي بىر ئۆمۈر تونىماي   
یېزىق نهچچه ئون -مېڭىسى شۇنچىلىك قوچىۋېتىلگهنكى، ھهرقانداق بىر تىل

خىل مهخسۇس تـاۋۇش بهلگىلىـرى بىلهنـال ئىپادىلىنىـدۇ دەیـدىغان ئهقهللـى         
ســاۋاتنىمۇ قوبــۇل قىاللمـــاي، نهچــچه ئونمىـــڭ خىــل رەســـىم بىــلهن ســـۆز      

ــاالقل  ــتهك قـ ــا   ئىپادىلهشـ ــدىغان ھالغـ ــهۋىیه دەپ تونۇیـ ــیهت، سـ ىقنى مهدەنىـ
شۇ سهۋەپتىن بهزى كىشىلهر خىتایچه ساۋات چىقارغانالرنى ئایرىم . كهلتۈرۈلگهن

بـۇ  . مىللهت دەپ تونۇشنى تهشهببۇس قىلىدىغان ھهزىللهرنىمۇ چىقىرشـماقتا    
ــۈنۈپ    ــلهت تهقـــدىرىنى قانچىلىـــك چۈشـ ــشىلىرىمىزنىڭ مىلـ تـــۈردىكى كىـ

بۇ دېگهنلىرىمىزدىن خىتایچه . ىنى ئویلىنىشقا توغرا كېلىدۇكىتهلهیدىغانلىغ
ــلىغىمىز     ــۈرۈپ چىقىرىۋالماس ــۇمنى كهلت ــگهن ئوق ــهرەپ دې بىلمىگهنلىــك ش

خىتــایچه بىلمىــگهن بىرســى، خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى جهڭ  . كېــرەك
قىلىــشتا ئىنتــایىن مــۇھىم بىــر قۇرالــدىن مهھــرۇم قالغــانلىقىنى ئېتىــراپ   

مهسـىلىنىڭ تۈگـۈنى، بىـز خىتـایچه بىلىـشىمىزدە قانـداقتۇر          . قىلىشى الزىـم  
پهن سهۋىیىـسىنى خىتایالرنىـڭ سهۋىیىـسىگه      -ۋەتىنىمىز خهلقىنىـڭ ئىلىـم    

یهتكۈزۈشكه یاكى ئۇالردىن ئۆتۈپ كېتىشكه تىرىشىش ئهمهس، بهلكى، خىتـاي          
تىلىدىن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا زەربه بېرىشته ئۆنۈملۈك پایدىلىنىشنى تۈپكى 

شـۇ سـهۋەپتىن خىتـاي تىلىنـى راۋان بىلـگهن        . مهخسهت قىلىـشىمىز كېـرەك    
كىشىلىرىمىزنى مىللىي مۇستهقىللىق كۆرۈشىگه جهلىـپ قىلىـش ئۈچـۈن          

شۇنىڭغا ئىشىنىشكه . یوشۇرۇن تهشۋىقاتنى كۈچهیتىشىمىزگه توغرا كهلمهكته
بولىدىكى، خىتایچه بىلىدىغانالرنىڭ مىللىي مۇستهقىللىق كۈرىشىمىزنىڭ  
بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكىتىگه جهلىپ قىلىنىـشى مـۇقهررەر تـۈردە قىیـاس       

 . قىلىنماس ئۇتۇغالرنى قولغا كهلتۈرۈشىمىزگه تۈرتكه بوالالیدۇ
ئهســــلىدە بــــۇ ھــــالهتكه كېلىــــشنىڭ دەســــلىۋى بهلكىــــم، بۇنــــداق 

پهننىـڭ قـۇدرىتىگه قىزىقىـشىنى ئاساسـى مـۇددا          -كىشىلىرىمىزنىڭ ئىلىـم  
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نۇرغۇن كىشىلىرىمىز بىـرەر یۇزمىـڭ     . یىشكىمۇ بولىدۇ قىلىشىدىن بولدى دې  
خىتاي تاجاۋۇزچىسى بار ۋاقتىدا، ئۇالرنىـڭ نوپۇسـى سـۇنئىي كۆپىیىـپ نهچـچه          
مىلیونــدىن ئېــشىپ كېتىــدىغانلىغىنى، خهلقىمىزنىــڭ خىتــاي یۇرتلىرىــدا  
ئایلىنىـپ یــۈرۈپ ئوقــۇش پۇرسـىتىگه خىتــایالردەك ئېرىــشهلمهیدىغانلىغىنى   

لتــــۈرمهي، بىلىــــم جهھهتــــته خىتــــاي تاجاۋۇزچىلىرىــــدىن خىیـــالىغىمۇ كه 
ــش     ــایالردىن ھهق تهلهپ قىلىـ ــدىن خىتـ ــشىۋېلىپ، ئانـ ــتۈنلۈككه ئېرىـ ئۈسـ
ئاساسىنى یارىتىۋېلىش خامخىیالى بىلهن بىلىم ئۆگۈنۈشكه ئاتالنغان دېیىش      

ــۇمكىن ــئهت    . مـ ــان تهبىـ ــىغا قۇرۇلغـ ــانۇنلىرى ئاساسـ ــارىتىش قـ ــڭ یـ ئالالنىـ
ــالىیىتى   قــانۇنىیهتلىرىنى ئۈگۈ ــۈش، تهدبىــق قىلىــش، كهشــىپ قىلىــش پائ ن

ئىنـسانغا تهڭداشـسىز روھـى لهززەت یارىتىـدىغانلىغى ئۈچـۈن، كىــشىلىرىمىز      
. تهدرىجى ھالدا مۇددالىرىنى نوقۇل ئىلىم ئۈچۈن ئىلىم ئۆگۈنۈشكه بۇرىـۋەتتى         

پهننىــڭ ئىنـسانىیهت ئورتـاق مــالكى بولۇشـتهك ئهۋزەللىگــى ۋە    -یهنـى ئىلىـم  
نلىرىغا خىالپ ئاتېیست ماتېرىیالىستىك قاراشالرنىڭ تهسىرىدە، تهبىئهت قانۇ

ــلهت   ــشىلىرىمىزنى مىل ــۇ كى ــستالر  -ب ــدىغان ئىنتېرناتسیۇنالى ۋەتهن تونۇمای
دەرىجىسىگه كۆتۈرىۋېتىـپ، ئىلمىـي خىزمهتلىرىنـى مىللىـي ھۆرلـۈك، ۋەتهن         
 .مۇستهقىللىقى ئۈچۈن قانات یایدۇرۇش دەیدىغان ئىـستهكلىرىنى ئۇنۇتقـۇزدى    

نهتىجىدە ئىلمىي پائالىیهتلهرگه كىم یاردەم قىلىۋاتقان بولسا ئۇنىڭ گېپىنـى          
قىلىشىدىغان، ئۇالرنىڭ تهلىبـى بـویىچه ئىـش قىلىـدىغان زامـانىۋى قۇلالرغـا              

ــشتى  ــم ! ئۆیلىنىــپ كېتى ــڭ ئىلى ــۇرت  -ئۇالرنى ــلهت ۋە ی پهن سۆیگۈســى مىل
رىدىن كـۆپ  سۆیگۈسىنىڭ ئۈستىگه چىقىۋالغىنى ئۈچۈن، خىتاي تاجاۋۇزچىلى     

بـۇ  . پهرق قىلىپ كېتهلمهیدىغان ئىلمىي خادىمالرغا ئایلىنىپ كېتىشمهكته     
قىرىق یاشنىڭ ئۈستىدىكى مىللىـي خـادىملىرىمىز ئارىـسىدا         -ئهھۋال ئوتتۇز 

 !ئاالھىدە گهۋدىلىك بولۇپ ئىپادىلهنمهكته
سهنئهت -خهلقىمىزنى ئۇیغۇتۇشتا ئىنتایىن مۇھىم یهر ئالغان ئهدەبىیات

ــىدى ــۇ باشــتىن ساھهس ــك ھهرىكهتلىرىم ــق  -كى مىللهتچىلى ــاخىرى تېنچلى ئ
پاتقىقىغــا پېتىـــپ قالغاچقــا، مىللهتنـــى ئۇیغۇتــۇش ئورنىغـــا دۈشـــمىنىنى    
. مهدىھلىشىدىغان، مىللىي غۇرۇرىنى پهس كۆرۈشىدىغان تۈسـكه كهلتۈرۈلـدى       

رومانىغـا  » ئویغانغـان زېمىـن  «ئهللىـك یىـل مابهینىـدە    -شۇ سهۋەپتىن قىرىق 
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- ئىنتــایىن ئــاز ســاندىكى ئىجــادىیهتلهرنى مىللىــي ئهدەبىیــات ئوخــشایدىغان
ــاي    ــۆپچىلىگى خىتـ ــۇتلهق كـ ــشكه بولـــسىمۇ، مـ ــهرلىرى دېیىـ ســـهنئهت ئهسـ
ــلهش ۋە     ــالچىالرنى مهدىھ ــي غ ــائىنلىرىنى، مىللى ــاۋۇزچىلىرىنى، ۋەتهن خ تاج
ــي     ــۇرۇرىمىزنى، مىللىــ ــي غــ ــۇرمىالش، مىللىــ ــارىخىمىزنى بــ ــي تــ مىللىــ

ــازاق قىلىـــشتىن نېـــرى  ئهنئهنىلىرىمىزنـــى، دىنىـــي ــاتلىرىمىزنى مـ  ئېتىقـ
بولۇپمۇ كوممۇنىست خىتایالرنىـڭ ئىنـسان قېلىپىـدىن چىققـان           . بارالمىدى

لىقنى، نـامرات مۇتهئهسسىپ، قاالق كۆز قاراشـلىرىنىڭ تهسـىرىدە نـادانلىقنى،          
ئهقىدىــسىزلىكنى مهدھىلهشــتهك دۇنیــادا ئــاز كۆرۈلىــدىغان بىمهنىلىكلهرمــۇ  

سـهنئهت ئهسـهرلىرىنىڭ ئاساسـى تېمىـسى        -ئهدەبىیـات مۇتلهق كۆپ سانلىق    
ــۆز    . بولــۇپ كهلــدى ــا بۈگــۈنگىچه دۇنیــاۋى ســهۋىیه تۇرمــاق، ئ شــۇ ســهۋەپتىن ت

 ”ئهسـهر “مىللىتىمىز دائىرىسىدىمۇ تىلغا ئالغۇچىلىغى بار تۈزۈگىرەك بىـرەر    
بۇنىڭ ئورنىغا مىللىي مهدىنىیىتىمىزنـى خـاراپ      . ئوتتۇرىغا چىقىپ باقمىدى  

، خىتایالشــتۇرۇلغان، یېقىنقــى تــارىخىي ۋەقه تهســۋىرلىرىنى یــا     قىلىــدىغان
ــسىنىڭ     ــانىیه ئىمپېرىیىــ ــا بېرىتــ ــڭ،  ھهتتــ ــا خىتایالرنىــ ــالرنىڭ، یــ رۇســ
كۈشكۈرتىشىدىن پهیدا بولغان، خهلقىمىزدە بۇنداق بىر قوزغۇلۇشقا ئېھتىیاجى 

  لهر”ئهسـهر “یوق یاكى بۇنچىلىك ئهقلى بار یېتهكچىلهر یوق ئىـدى دەیـدىغان     
ھـېچ  . ھهممىال یهرنى قاپالپ كېتىدىغان پاجىئهلىك ۋەزىیهت شـهكىللهنمهكته  

بولمىغاندا خهلقىمىزدىن ئۈمىد قالمىغانلىغىنى ئاساسى مهزمون قىلىدىغان      
بىزنىڭ .  ئهسهرلهر كهڭ یامراپ كهتمهكته-ئۈمىدسىزلىك پۇراپ تۇرىدىغان ماقاال

ىدىغان ۋەتهن تهقـدىرىنى  یازغۇچىلىرىمىز تهرىپىدىن یوشۇرۇن یېزىپ تارقىتىل 
ھهل قىلىــش توغرىــسىدىكى بىــرەر نهزىرىیىــۋى ئهســهر، رومــان، ھىكــایه یــاكى   

بۇنداق بىـر ئـاقىلالر   . ماقالىالرنى تا بۈگۈنگىچه یوشۇرۇن ئۇچۇرىتىشقا بولمایدۇ 
مۇھىتىــدا، بــۇ خهلقــتىن یهنه نېمىنــى كــۈتهلهیمىز؟ یــاكى بۇنــداق تهشــۋىقات  

مىللىـي  “تىپ بېرىشى كېرەك دەپ قارامـدۇقیا؟      مۇھىتلىرىنىمۇ خىتایالر یارى  
ئازادلىق ھهرىكهت ئۇسۇلىغا دائىر ئهسهرلهر یېزىق شهكلىدە یېزىلمایدۇ، قایسى 
بىر ئهلدە قایسى بىر یوشۇرۇن تهشكىالت بۇنداق ئهسـهرلهرنى یېزىـپ یوشـۇرۇن      

 بۇنــداق غىــدىغىنى كهلتۈرىــدىغان ســۆزلهرنى بىزنىــڭ  ”تارقىتىــپ بېقىپتــۇ؟
دۇنیادىكى شۇنچه نۇرغۇن دۆلهتلهر . پاتال ئاڭالپ تۇرىمىز -مىزدىن پات ئاقىللىرى
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مىلیونلىغان ھهربى كۈچلىرىگه، پهۋقۇلئاددە ۋەزىپه ئۆتهیدىغان ئهسكهرلىرىگه،       
ــارتىزان    ــى پـــ ــۇن ئهللهردىكـــ ــكىالتلىرىغا، نۇرغـــ ــلۇق تهشـــ دۆلهت جاسۇســـ

 بۇنـــداق تهشـــكىالتلىرىغا كىتابخـــانىالردا زادىـــال ئۇچـــۇراتقىلى بولمایـــدىغان
ماتېرىیال یېزىـق شـهكلىدە زادىـال تارقىتىلماسـمىدۇ؟ شـۇنچه نۇرغـۇن ھهربـى               
مهكـتهپلهردە نــېمه ئوقۇتۇلىدىغانــدۇ؟ مىلتىقنــى پــاقىرتىش ئۇســۇلى، مهشــكه  
ــدىلىرىنىال    ــاالم بېـــرىش قائىـ ــاراتتىن ئۆتـــۈش، سـ دەســـسهش ئۇســـۇللىرى، پـ

ۆنۈملۈك شهكىلدە ئادەم ئۇ یهرلهردە قانداق قىلغاندا ئهڭ ئ! ئۆگۈتهمدىغاندۇ؟ یاق
ئۆلتۈرۈشكه بولىدىغانلىقى توغرىسىدىكى تهلىماتالر نوختىلىق دەرس قىلىپ 

یاكى بولمىسا بىزنىڭ ئاقىللىرىمىزنىڭ دېیىشىچه بولغاندا، بۇنداق ! ئۆتۈلىدۇ
ماتېرىیالالر بولغان تهغدىردىمۇ مۇتلهق تۈردە مهخسۇس مهكتهپلهردىال     -كىتاب

نى ئهمىسه، شـۇ ئـاغىنىلىرىمىز بىزگىمـۇ شـۇنداق          ئۆگۈتىلىشى شهرتمۇیا؟ قې  
بۇ تـۈردىكى ئـاقىللىرىمىز دېمهكچىكـى،    ! بىرەر مهكتهپ ئېچىپ بهرمىسۇنمۇ؟  

جاھـــاننى مالىماتــــاڭ قىلىۋېتىــــدىغان بۇنــــداق تهشــــۋىقاتالرنى قهتئىــــي  “
 ”!چهكلىشىمىز كېرەك

ر  بىزنىڭ دىنىي ئهربابلىرىمىزمۇ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى تهرىپىدىن تار بى
بۇلۇڭغــا قىــستاپ قویۇلغــان دىنىــي ئېتىقــات پائــالىیهت ســورۇنلىرىمىزنى       
كومپارتىیىنىــڭ ئــارزۇلىرىنى تهرغىــپ قىلىــشىدىغان، چېكىــدىن ئاشــقان       

بىر یاراتقۇچىمىزنىـڭ بىـزگه ئامـانهت قىلىـپ         -مۇتهئهسسىپلىكنى ۋە بىردىن  
انى بهرگهن ئىنتایىن قانۇنىیهتلىك ھهرىكهت قىلىـپ تۇرىـدىغان مـاددىي دۇنیـ         

بىلىش، تهتقىق قىلىش ۋە پایدىلىنىش ئىشلىرىنى بىراقال شهیتاننىڭ ئىشى  
دەیدىغان خهلقىمىزنى قاراڭغۇلۇقالرغا باشالپ كېتىدىغان قاالقلىقالرنى دىـن        
دەپ تهشۋىق قىلىدىغان، ۋەتهن مـۇنقهرزلىگىنى، مىللهتنىـڭ قـولچىلىغىنى،          

ــورۇن    ــشىدىغان س ــدىیىلىرىنى تهرغىــپ قىلى ــتهملىكه ئى ــدۇرۇپ مۇس غا ئایالن
 قاتـارلىق ھهتتا ۋەتهنـگه تـۆھپه قوشـۇش، خهلقـقه خىـزمهت قىلىـش              . قویۇشتى

نهتىجىـدە،  . ئىشالرنىمۇ بىراقال دىنـدىن چىققـانلىق دەپ ئـېالن قىلىـشماقتا          
ــلهن     ــاي تاجــاۋۇزچىلىرى بى ــسىدا خىت ۋەتىنىمىزدىكــى كهڭ مۇســۇلمانالر ئارى

تىدىن گۇمان قىلىدۇرىدىغان یارىشىشنى رەت قىلىشقا پېتىنالماسلىق، ئېتىقا
ــادانلىق،   ۋە ســـوۋۇتۇلىدىغان مـــولال قاراشـــلىرىغا رەددىـــیه بېرەلمهیـــدىغان، نـ
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نامراتلىق، قۇللۇققا ئۈندەیدىغان تهشۋىقاتالرغا رەددىیه بېرەلمهیـدىغان ھـالهت         
یهنـى ئىـسالم دىنىنىـڭ ئـالالدىن باشـقا مهخلۇققـا قۇللـۇق           . شهكىللهنمهكته

ۈیــۈك بىــر دىننــى پوشــكال ھهققىــگه ئېرىــشىش  قىلىــشتىن چهكلهیــدىغان ب
ۋاستىسىغا ئایالندۇرۇپ قویۇشۇپ، خىتایغا تېنچ تۇرۇپ بـوي سۇنۇشـنى ۋاجىـپ       

 !دەپ تهرغىپ قىلىدىغان ھالغا ئایالندۇرۇش ئۈچۈن تىرىشماقتا
ــق     ــدە تېنچلىــ ــىر ئىچىــ ــرىم ئهســ ــۇ یېــ ــز بــ ــسى، خهلقىمىــ قىسقىــ

ه یېمىـرىلىش ھــالىتىگه  تهرغىباتچىلىرىنىـڭ تهسـىرىدە پۈتـۈن سـهپلهر بـویىچ     
ــۇنچه دەب . كهلتــۈرۈلمهكته ــان ب ــتىن كېلىۋاتق ــز ھهر تهرەپ دەبىلىــك -خهلقىمى

-تېنچلىق مۇبالىغىلىرى ئىچىدە خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ھهقىقىـي ئهپتـى      
ــى      ــمىنىگه قارشـ ــتىكى دۈشـ ــۇ، ئۆتمۈشـ ــۆرۈپ تۇرۇغلۇقمـ ــىرىلىرىنى كـ بهشـ

 ” ئىلغار“ ى ئۆزلىرىنىڭ كهسكىنلىك بىلهن جهڭگه ئاتلىنىدىغان شهجهرىلىرىن
تېـنچ ھهرىـكهت    “پىكىرلىرىگه زادىال سىغدۇرالماي، ئهنگۈشتهر قىلىۋېلىشقان      

.  دەپ تونىغان ئۇسۇلالر بىـلهن ئـۆزىنى قوغداشـقا كىرىـشىپ كهتتـى          ”قىلىش
كـېچهك كېیىـشته چىـڭ تـۇرۇش، مىللىـي تىلـدا           -مىللىي كىیىم : مهسىلهن

ىن پایدىلىنىشتا چىڭ تۇرۇش، سۆزلىشىشته چىڭ تۇرۇش، مىللىي كونا یېزىقت
ــمه  ــچه نهغ ــیىش،     -مىللى ــو یې ــدا پول ــا قولى ــۇرۇش، ھهتت ــڭ ت ــشتا چى ــاۋا قىلى ن

قاتـارلىقالرنىمۇ ۋەتهنپهرۋەرلىـك،   ... دېرىزىسىگه پهردە، تېمىغا گىلهم ئېـسىش،   
مىللهتسۈیهرلىك، مىللىي كۈرەشنىڭ ئهڭ ئۆنۈملۈك بىر تۈرى دەیدىغان بىمهنه 

بـۇ ھـالهت تېخىمـۇ تهرەققـى     !  چۆكـۈپ كېتىـشتى     ئىچىـگه  ”كۈرەش یـوللىرى  “
قىلىپ، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئالدىدا ناخشا ئېیتىپ ئۇسـۇل ئوینـاپ بېـرىش،     
-خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ بېشىغا زورالپ دوپپا كهیگۈزۈش، ۋەتىنىنى، مىللىي

ــایلىقلىرىنى، یــاۋاش   ــي ب ــاددا -تهبىئى ــشاقلىق، س -ئــاقكۆڭۈللۈك، مهرت-یۇم
ئـادەتلىرىنى دۈشـمىنىگه ماختـاپ      - مىللىـي ئـۆرپ    اتارلىققمىھماندوستلۇق  

بېرىشلهرنىمۇ ئاجایىپ جاسارەتلىك ۋەتهن قۇتقۇزۇش ھهرىكىتى دەپ تونۇیدىغان 
تېخىمــۇ ئېچىنىــشلىق یېرىمىــز شــۇكى، ۋەتهنپهرۋەرلىــك،  ! ھالغــا كېلىــشتى

مىللهتچىلىكتىن ئىبارەت بـۇ گـۈزەل ئۇقـۇم بىزنىـڭ دەۋرىمىـزگه كهلگىنىـدە              
ــۇنداق  ــا      ش ــشالر ھالىغ ــاددى ئى ــا، ئ ــشالر قاتارىغ ــان ئى ــگه، ئاس ــا دەرىجى چاكىن

چۈشــــۈرۈۋېتىلگهنكى، قاۋاقخــــانىالردا مهســــتلهرنىڭ ئاغزىــــدا، خېلىــــۋەت     
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قاراڭغۇلۇقالردا، بۇزۇقچىلىقنىڭ ئۇۋىسى بولغان مېھمانخانىالرنىڭ یاتاقلىرىدا، 
ــدا    ــڭ ئاغزىـ ــك چهككۈچىلهرنىـ ــك چېكىملىـ ــلهت، “زەھهرلىـ  ”...ۋەتهن، مىلـ
ئـۇالر ۋەتهن، مىلـلهت   ! توغرىسىدىكى ئاھ ئۇرۇشالر سـۆرۈلۈپ یۈرىـدىغان بولـدى    

ــارمىش  ــارمىش، چېكىۋات ــدە ئىچىۋات ــمهك، ! دەردى ۋەتهنپهرۋەرلىــك، مىللىــي “دې
 ئۈچۈن بىزنىڭ ھهممه كىشىمىز ئۆزىگه یارىشا بىرخىل     ”قۇتقۇزۇش ھهرىكىتى 

ىزدە ھهممه كىشى نهتىجىدە ۋەتىنىم.  تېپىۋېلىشقان”تېنچ ھهرىكهت شهكلى“
ۋەتهننىـڭ تهقـدىرى ئۈچـۈن      “، ھهممه كىشى دېگىـدەك      ”ۋەتهنپهرۋەر“دېگىدەك  

 ! غهلىته مهنزىرە بارلىققا كهلگهن”باش قاتۇرۇشىۋاتقان
ــتلهپ      ــدە تهكىـ ــىلىنى ئاالھىـ ــر مهسـ ــداقمۇ بىـ ــۇ یهردە یهنه مۇنـ ــز بـ بىـ

ــاپىمىز  ــوغرا ت ــایىن : كۆرسىتىــشنى ت  ۋەتهنپهرۋەرلىــك ھهرىكىتىمىزنىــڭ ئىنت
ۋەتىنىمىزنىـڭ  “ دىـن بىرسـى قىلىۋېلىنغـان    ”كـۈرەش ئۇسـۇللىرى  “مـۇھىم  

تهبىئى بایلىقلىرىنى كۈچهپ تهشۋىق قىلىـش ئـارقىلىق، دۇنیـا جامـائېتىنى             
 ”ىغا جهلىپ قىلىش  ئهتراپۋەتىنىمىزنىڭ تهقدىرىنى ھهل قىلىش پائالىیىتى      

ۇ كـۆپ   ئۇسۇلى، ۋەتىنىمىزگه چهتئهللىكلهرنى جهلىپ قىلىش ئورنىغا، تېخىم      
ــۈن      ــشى ئۈچــ ــپ كېلىــ ــزگه ئېقىــ ــڭ ۋەتىنىمىــ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــ خىتــ

بـۇ مهقـسهتته   . رىغبهتلهندۈرگۈچى ۋاستىلىق تهشۋىقات بولـۇپ رول ئوینىماقتـا     
ــاتالر      ــدىكى مهلۇم ــسى ھهققى ــایلىق زاپى ــان یهر ئاســتى ب تهرغىــپ قىلىنىۋاتق
ــڭ    ــا ۋەتىنىمىزنى ــتۈرىۋېتىلگهنكى، گوی ــدەك مۇبالىغىلهش ــۇنداق چۈچۈتكى  ش
یهرئاستى نېفىت بایلىق زاپىـسى، تهبىئـى گـاز زاپىـسى، كۆمـۈر، تۆمـۈر، مىـس،                
خروم، ئۇران، سىرەك مېتال زاپىسى قاتارلىقالر دۇنیادىكى باشقا یهرلهردىكـى یهر   

ئهسلىدە بۇ تۈردىكى ! بایلىقى زاپىسىنىڭ نهچچه ھهسسىسىگه تهڭ كېلهرمىش
تاجـاۋۇزچىلىرىنى جهلىـپ   یهر ئاستى بایلىق زاپاسلىرى مىلیونلىغـان خىتـاي        

 قىال ئهمهس، یهرلىك خهلقلهرنىڭ كهلگۈسى      ”بىرلىكته پایدىلىنىش “قىلىپ  
ئېھتىیاجىغا یېتىشىدىنمۇ ئهنسىرەشكه تېگىشلىك ئاز ئىكهنلىگى ھهممىگه   

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه ۋەتىنىمىزنىـڭ جۇغراپىیىلىـك ئورنىمـۇ        . ئېنىق بىر ئهھۋال  
ۇنداق ناچار بىر ئورۇنغا جایالشـقانكى،    بۈگۈنكى دۇنیا سهۋىیىسىدىن ئالغاندا ش    

ى دۇنیادا كام كۆرۈلىدىغان ئېگىز قاقاس تاغالر بىلهن ئورالغان بولۇپ، بـۇ       ئهتراپ
یهردىن مهیلى بىرەر دېڭىز بویىغا یـاكى بىـرەر تـۈزلهڭلىككه چىقىـدىغان یـول                
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یاســاش مهسىلىــسىمۇ بۈگــۈنكى ئىنــسانالرنىڭ قــۇربى یېتىــدىغان دەرىجىــدە   
 ئاز دەپ ۋەتىنىمىزنىڭ ئىچكى قىسمى دۇنیادا كام كۆرۈلىـدىغان         بۇنى. ئهمهس

شارائىتى ناچار چۆللۈك ۋە قۇرۇق تـاغالر بىـلهن قاپالنغـان بولـۇپ، بۇنـداق بىـر          
زېمىندا تېرىقچىلىق ئىشلىرى بىلهن شوغۇللىنىمهن دەیدىكهنمىز، یىگانه یهر 

ىلىــۋەتكهن ئاســتى ســۈلىرىغىال تایىنىــشقا مهجبــۇر دېــسهك ئــانچه مۇبــالىغه ق
ــایمىز ــا     . بولمـ ــدۇرۇپ دۇنیـ ــي قىلـ ــى تهرەققىـ ــر یهردە ئىگىلىكنـ ــداق بىـ بۇنـ

سهۋىیىلىرىدە بىر تۇرمۇش كهچۈرىمهن دەیدىكهنمىز، پهۋقۇلئاددە زور مهبـلهغ ۋە    
ــسهك پهن  ــاس یۈك ــۇنىڭدەك یهنه  -قىیــاس قىلىنم ــرىگه، ش ــا بىلىملى تېخنىك

ــۇنىغا ئېھتى    ــشچى قوش ــق ئى ــۇرى تېخنىكىلى ــان یوق ــاجلىقمىزمىلیونلىغ . ی
بۈگۈنكى قۇللۇققا چۈشۈرۈلگهن ھالىتىمىزدە، مىللىي مۇسـتهقىللىغىمىزنى       
قولغا كهلتۈرمهي تۇرۇپ بۇنداق زور كـۈچكه ئېرىـشىمهن دەیـدىكهنمىز، خىتـاي          
. تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ باسقۇنچىلىقىغا یول قویۇش بىر مۇقهررەرلىك بولۇپ قالىدۇ

ڭ تهبىئىـي بـایلىغىنى مۇبـالىغه    یهنى، بۈگـۈنكى شـارائىتىمىزدا ۋەتىنىمىزنىـ      
قىلىپ كۆپتۈرۈپ كۆرسىتىـشىمىز، خىتـاي تاجـاۋۇزچى ئېقىمىنـى یېڭـى بىـر          
دولقــۇن ھــالىتىگه كهلتۈرىــۋېتىش رولىــنىال ئوینایــدىكى، ھهرگىزمــۇ مىللىــي  

دېگهنـدەك، ئـۆتكهن   ! مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىـز ئۈچـۈن پایدىـسى بولمایـدۇ     
ەلـدىن، بىـر یاخـشى ماكـان، یهر بـایلىقى        شـىنجاڭ ئهز  “یېرىم ئهسىر جهریانىدا    
ــاراۋان،    دەپ ئهللىــك یىــل ۋارقىرىــشىپ ئهللىــك مىڭغــا  ”...مــول، تۇرمــۇش پ

ــون مىلیونلــۇق ئــاپهت        ــڭ ســانىنى ئ ــدىغان خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى یهتمهی
ئهنـدى بـۇ ناخـشىمىزنى      .  بولـدۇق  ”ئىـشقا ئاشـۇرغان   “ھالىتىگه كهلتۈرۈشـنى    

ــانچه مىلیونلــــۇق خىتــــاي  تېخىمــــۇ مۇبالىغىلهشــــتۈرۈپ ئېیت ىــــپ یهنه قــ
تاجاۋۇزچىسىنى كهلتۈرىۋېلىشكه ئۇرۇنىۋاتىمىز؟ شۇنى ھهرگىز ئۇنۇتمـایلىكى،       

ىدىكى ئـون نهچـچه مىلیـارد    ئهتراپدۇنیا زومىگهر كۈچلىرى ئهرەب یېرىم ئارىلى   
توننىلىق نېفىت زاپىسى  بایلىغىدىن ئهركىن پایدىلىنالىشى ئۈچۈن، كاسپى 

ى نهچچه مىلیارد توننىلىق نېفىت زاپىسىنى ئهركىن قولغا ىدىكئهتراپدېڭىزى 
كهلتۈرەلىشى ئۈچۈن، رۇسسىیهنىڭ ئافغانىستان ئارقىلىق ئىسسىق دېڭىزالرغا 
یـول ئېچىۋېلىــپ پــارىس قولتــۇغى نېفىــت بــازىرىنى قولغــا چۈشۈرىۋېلىــشىغا  

 یۈز مىلیاردلىغان دولالر پۇل سهرپ قىلىپ شۇ... توسالغۇلۇق قىلىشى ئۈچۈن، 
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یهرلىـــك خهلقـــلهر ئارىـــسىدا نـــېمه ئۇیـــۇنالرنى ئوینىمىغـــان ۋە قانچىلىغـــان  
قىرىق -ئوتتۇز“پاجىئهلهرگه سهۋەپ بولىۋاتىدۇ؟ ئهجىبا ۋەتىنىمىز تهۋەسىدىكى     

مىلیــارد توننــا، ھهتتــا بىــرەر یــۈز مىلیــارد توننىغــا یــېقىن یهر ئاســتى نېفىــت   
لمهي قالغانمۇدۇ؟ یاكى  نى دۇنیا ئىلغار كۈچلىرى خىتایچىلىكمۇ بىله”زاپىسى

كـۆزىنى  “بولمىسا ئۇالرنىڭ بۇ ھهقتىكى ئىشالرغا مۇناسىۋەتلىك ئۇچـۇرالردىن    
 تا بىزنىڭ تېنچلىق تهرغىباتچىلىرىمىزنىڭ سهۋىیىـسى شـۇ    ”ئېچىپ قویۇش 

دۇنیا ئىلغار كۈچلىرىنىڭكىدىنمۇ ئېشىپ كهتكهنمۇدۇ؟ شۇنى ئۇنۇتمایلىكى،        
 لىـرىال  ”یهر ئاسـتى بـایلىق    “ ۋەتىنىمىزنىڭ   خىتایغا الزىم بولىۋاتقىنى یالغۇز   

بولماســتىن، بهلكــى یــۈز مىلیونلىغــان خىتــایلىرىنى جایالشــتۇرالىغىدەك      
بـــۇ نۇقتىـــدىن ئالغانـــدا، ۋەتىنىمىزنىـــڭ ! بـــوزەكلهرگه تهۋە بىـــرەر زېمىنـــدۇر

ماھىیهتته خىتاي تاجاۋۇزچى ئېقىنى    _ بایلىغىنى تهرغىپ قىلىش پائالىیىتى     
 !ىق رىغبهتلهندۈرگۈچىسىال بولۇپ قالىدۇ، خاالسیارىتىشنىڭ ۋاستىل

 ” ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكهتلىرى“یىغىپ ئېیتقاندا، یوقۇرىقىدەك ئاتالمىش 
ــۇپ،  ”تېنچلىــق ھهرىــكهت شــهكلى “نىــڭ ھهممىــسى   نىــڭ ئىپــادىلىرى بول

 ”ۋەتهن قۇتقـۇزۇش پائـالىیهتلىرى  “ئۇالرنىڭ ھهممىـسىال ئۆزلىرىنىـڭ بۇخىـل      
بـۇالر خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ بىـزدىن       ! بهكال مۇھتاج ئۈچۈن تېنچ مۇھىتقا    

كۈتىدىغان ھهرىكهت شهكىللىرى ئهمهسمۇ؟ بىز ئهنه شـۇ خىلـدىكى ھهرىـكهت      
شـــهكىللىرىنى تـــاللىۋالغىنىمىز ئۈچـــۈنال خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرى قىرىـــق 
بهشىنچى یىلىدىكى قىرىق مىڭ كىشىلىك تاجـاۋۇزچى نوپۇسـىنى بۈگـۈنكى          

بـۇ خىـل تېـنچ      ! هت ھـالىتىگه قورقمـاي كۆپهیتىۋااللىـدى      ئون مىلیونلـۇق ئـاپ    
ــاي       ــدىكهن، خىتـ ــشكه ئۇرۇنىـ ــشى بۇزىۋېتىـ ــر كىـ ــداق بىـ ــى ھهرقانـ ۋەزىیهتنـ

بۇنىـڭ نهتىجىـسىدە   . تاجاۋۇزچىلىرى دەرھال ھهرىكهتـكه كېلىـپ جازاالشـماقتا    
یېــرىم ئېغىــز - قاتلىمىــدا بىــرەر”جىنــایهتچىلهر“ۋەتىنىمىزدىكــى سىیاســى 

-دەپ قویغانلىكى كىشىلهر، ھهتتـا ئۇالرنىـڭ ئىـشى ئـوغرى       ”مىللهت-ۋەتهن“
ــاراقكهش   ــاكى ھ ــارۋازلىق ی ــسۇن،  -قىم ــىۋازلىق بول ــى“پاش ۋەتهن “، ”مىللهتچ

ــل ”بىرلىگىنــى بۆلگــۈچى ــلهن توشــۇپ  ”ئىنقىالپچــى“ قېپقىزى ــامى بى  الر ن
بۇنىڭغا ئهگىشىپ، خهلقىمىز بۇ . كېتىدىغان كۈلكىلىك مهنزىرە شهكىللهندى

 غـــا ”یهرئاســـتى“ نـــى تېخىمـــۇ ”تهن قۇتقـــۇزۇش ھهرىكىتـــىتېـــنچ ۋە“خىـــل 
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 دەپ جۆیلۈپ سېلىشىدىن ”مىللهت-ۋەتهن“كۆچۈرۈشۈپ، كىشىلهر چۈشىدىمۇ 
تۇرۇشـى،  -ئهنسىرىشىدىغان، ھهقىقى ۋەتهن خائىنلىرىمۇ كىشىلهرنىڭ یـۈرۈش  

 ئوۋالیـدىغان   ”بۆلگـۈنچى -مىللهتچـى “سۆزلىرىدىن پۇتاق چىقىرىـشىپ     -گهپ
بۇنىـڭ ئاقىۋېتىـدە، نۇرغۇنلىغـان ۋەتهن خـائىنلىرىمۇ     !  كهلدى مهنزىرە بارلىققا 
مىلــــلهت ســــۆیگۈچى كىــــشىلهر قىیــــاپىتىگه ئاســــانال     -ئاالھىــــدە ۋەتهن

ــهكىللىنىپ،    ــیهت شــ ــدىغان ۋەزىــ ــي  “كىرىۋاالالیــ ــك، مىللىــ ۋەتهنپهرۋەرلىــ
 دېگهن ئۇقۇمالرنىڭ قىممىتى یهر بىـلهن یهكـسان   ”مۇستهقىللىق ھهرىكىتى 

ڭغا یهنه چهتئهلگه ھهرخىل سهۋەبلهر بىلهن قېچىپ چىقىپ بۇنى! قىلىۋېتىلدى
كهتكهن كىشىلىرىمىز ئارىسىدىكى تېنچلىق ھهرىكهت ئۇسۇلىغا چوقۇنىدىغان 

ــى بهش ــشىلىرىمىزنىڭ یېقىنقــ ــا   -كىــ ــدىكى چاكىنــ ــل مابهینىــ ــون یىــ ئــ
.  پائالىیهتلىرىنىمۇ مىسال قىلىپ كۆرسىتىشىمىز مۇمكىن”ۋەتهنپهرۋەرلىك“

بولىـــدىكى، بۈگــۈنكى كۈنـــدە پهۋقۇلئـــاددە پىـــداكارلىق،  شــۇنداق دېیىـــشكه  
سهمىمىیلىك بىلهن ئاالھىدە ئهستایىدىللىق تهلهپ قىلىنىدىغان بىر ئۇلـۇغ         

 مىـز، بهزى  ”مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتـى   “ھهرىكهت، یهنـى مـۇقهددەس     
كىشىلهرنىڭ ئىچى پۇشۇغىنى چىقىرىدىغان یاكى ئابرویپهرەسلىك قىلىش ۋە   

ــشنى  ــۇل تېپىـ ــۇمچه   پـ ــدىغان قوشـ ــان باقىـ ــان، جـ ــسى قىلىۋېلىنغـ ڭ ۋاستىـ
 !مهلىكىسىگه ئایالندۈرۇلماقتا

یوقۇرىدىكى تهھلىل قىلىنغان ھادىسىلهردىن قـارىغىنىمىزدا، بىزنىـڭ        
ئــۆتكهن یېــرىم ئهســىرلىك تارىخىمىزنىــڭ تېنچلىققــا قۇربــان كهتــكهن تــارىخ  

ــاالالیمىز   ــدىن كېیىنمــۇ . ئىكهنلىكىنــى ئوچــۇق كــۆرۈپ ئ ــز بۇن ــانچىكى بى  ق
ــر     ــۇنچه ئېغىـ ــۈپىتىدە شـ ــلهت سـ ــدىكهنمىز، مىلـ ــتانه بولىـ ــا مهسـ تېنچلىققـ

یهنـى، بۈگـۈنكى شـهرقىي تۈركىـستان دۈشـمهن          . مهغلوبىیهتلهرگه ئـۇچىرایمىز  
ۋەزىیىتى ئاستىدا ھهرقانـداق شـهكىلدىكى تېنچلىـق تهرغىبـاتلىرى، ئـاڭلىق           

 !السیاكى ئاڭسىز خائىنلىقنىڭ نىقاپالنغان ئىپادىسى بولىدۇ، خا
ئهســلىدە، خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ بــۇ یېــرىم ئهســىرلىك تېنچلىــق  
تهرغىباتلىرىغـا دىقــقهت قىلغىنىمىزدىمــۇ، خىتـاي تاجــاۋۇزچىلىرى قــانچىكى   

 دەپ جار سالغانسىرى، ۋەتىنىمىزگه شۇنچه ”تېنچلىق، مۇقىملىقنى ساقالش“
اجىز دۆلهتلهر شۇنچه ئ. كۆپ ئهسكهر یۆتكهپ كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ ئاالالیمىز
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 نـى باھـانه     ”دۈشـمهندىن قوغـداش   “بىلهن قورشالغان ۋەتىنىمىزنى ئاتـالمىش      
چهتــئهل  “قىلىــپ مىلیــون كىــشىلىك ئهســكهر یىغىۋېلىــشى، ھهرگىزمــۇ      

 دىن ئهنسىرىگهنلىكى ئهمهس، بهلكـى خهلقىمىزنـى باستۇرۇشـنىڭ       ”تاجاۋۇزى
مىللهتچىـسى  ئهڭ چوڭ خىتـاي     . ۋاستىلىق باھانىسىدىن باشقا نهرسه ئهمهس    

شوۋېنىــست جــاڭ جىژجــوڭ ئىككىنچــى جۇمھــۇرىیهت ھۆكــۈمىتىمىز بىــلهن  
سۇلھىلىــشىش تهلىپىنــى ئوتتۇرىغــا قویغــان كۈنلىرىنىــڭ ئۆزىــدىال، جىــددى  
ئۇرۇش ھالىتىدە تۇرىۋاتقان قوشۇنلىرىدىن بىر دىۋىزىیه جـاللىتىنى ئالـدىنقى          

ۇ بىـر دىـۋىزىیه   سېپىدىن چېكىندۈرۈپ چىقىپ ۋەتىنىمىزگه یوللىغانلىغى، ب  
ئهسكىرىنىڭ ۋاقتىدا یېتىپ كېلهلمهسلىگىدىن ئهنسىرەپ ئۇرۇش توختۇتۇش 
ئۈچــۈن ئۈرۈمچىــدىكى ســوۋېت كونــسۇلىغا كىرىــپ یالۋۇرۇشــلىرى ھهرگىزمــۇ  
. ھهقىقىي تېنچلىق سۆبىتى ئۆتكۈزۈش نىیىتىنىـڭ ئىپادىـسى ئهمهس ئىـدى       

ن ۋەتىنىمىـزگه   باشـالنغان كۈنىـدىن ئېتىـۋارە    ”ئۈرۈمچى تېنچلىـق سـۆبىتى    “
نىــڭ ئهســكهر » ئــونبىر بىــتىم«ئىزچىــل تــۈردە قۇراللىــق ئهســكهر توپلىــشى، 

قىـسقارتىش ماددىلىرىنىــڭ تهستىقلىنىـشىنى كهیــنىگه سـۈرۈپ، ســۆھبهتكه    
ئولتـــۇرۇش كۈنىـــدىكى ســـهككىز مىـــڭ كىـــشىگه یهتمهیـــدىغان تاجـــاۋۇزچى  

ــۈنلىرى    ــل كېیىنكــى ك ــرەر یى ــدىغان بى گه قوشــۇنىنى بىتىمنىــڭ ئىمزالىنى
كهلگىچه نهچچه ئون مىڭغا یهتكۈزىۋالغانلىغى، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ئالال 
. بۇرۇنال تېنچلىق خىیالىدا بولۇپ باقمىغانلىغىنى ئۇچۇق كۆرسىتىپ تۇراتتى

خۇددى شۇنىڭدەك، خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى ئىجتىمـائىي تۈزۈمىـدە ئـۆزگىرىش            
ــان كۈنلىرىــدىمۇ ۋەتىنىمىــزگه یهنه ئهللىــك مىــڭ      یېڭــى تاجــاۋۇزچى  قىلغ

بىرى بىـلهن ئـوت بىـلهن سـۇدەك        -ئهسكىرى بىلهن كىرىپ كهلگهنلىكى، بىر    
دۈشمهنلىشىۋاتقان ئىككى خىـل خىتـاي قوشـۇنىنىڭ ۋەتىنىمىزنـى قولـدىن            
چىقىرىپ قویماسلىق ئۈچۈن شهرتسىز بىرلىشىپ، ۋەتىنىمىزدىكى ئومۇمىي       
ــا     ــۈز مىڭغـــــ ــرەر یـــــ ــانىنى بىـــــ ــكهر ســـــ ــاي ئهســـــ ــاۋۇزچى خىتـــــ تاجـــــ

ــدىغى   یېقىن ــڭ ھهرقانــ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــ ــتۇرىۋالغانلىقلىرىمۇ خىتــ الشــ
ۋەتىنىمىز خهلقىگه ھېچقاچان تېنچلىق بىـلهن مۇئـامىله قىلىـش نىیىتىـدە            

ــدۇ    ــۇق كۆرســىتىپ بېرى ــانلىغىنى ئۇچ ــۇپ باقمىغ ــۇنىڭدەك،  . بول ــۇددى ش خ
ئىككىنچــى جۇمھــۇرىیىتىمىز مىللىــي ئارمىیىــسىنىڭ ئهڭ زىــچ جایالشــقان  
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هتلىرىمىزنى قولغا كىرگۈزىۋېلىش ئۈچۈن بارلىق قوشـۇنلىرىنى      شىمالى ۋىالی 
مىللىي ئارمىیىمىزنىـڭ ئالـدىغا تىكـلهپ قویۇشـى، مىللىـي ئـارمىیىمىزنى             
ئالداپ ئورنىدىن قوزغىتىۋالغـان ھامـان ئۇنىـڭ ئورنىغـا دەرھـال ئـۆز قۇراللىـق             

ــى،   ــتۇرۇپ كهلگهنلىك ــدىتلىرىنى جایالش ــازا “بان ــى ب  دەپ ”مىللىــي ئىنقىالب
ونىغــان شــىمالى ۋىالیهتلىرىمىزنــى مهڭگــۈ بــاش كۆتــۈرەلمهس قىلىــۋېتىش  ت

ئۈچــۈن ئــۇ یهرلىرىمىزنىـــڭ بــارلىق جاڭگـــاللىقلىرىنى خىتــاي تاجـــاۋۇزچى     
ئهسكهرلىرى بىلهن توشقۇزۇپ، بۈگۈنكى كۈندە مۇتلهق ئۈستۈن خىتاي نوپۇسى 
ھــالىتىگه كېلىۋېلىــشىغا ھــۇل ھازىرلىۋېلىــشى، خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ  
. ھهرگىزمۇ تېنچلىق خىیالىدا بولۇپ باقمىغانلىغىنىڭ پۇالتتهك پاكىتلىرىدۇر

خىتاي تاجـاۋۇزچىلىرى تـا بۈگـۈنگىچه قۇراللىـق كـۈچىنى كـۈچهیتىش بىـلهن               
زامــانىۋى قــۇرالالر بىــلهن قۇراللىنىــشنى ئاساســى مۇدداســى   . ھهپىلهشــمهكته
مىــز خهلقــى یــاكى بولمىــسا، خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ۋەتىنى. قىلىــشماقتا

بىلهن تېنچ بىرگه تـۇرۇش نىیىـتىگه كېلىـپ تانكىلىرىـدىن بىـرەر مىڭىنـى،           
خهلقىمىز ئۈستىدە ھهیۋە قىلىپ ئۇچۇرۇپ یۈرگهن ئـۇرۇش ئۆیرۇپىالنلىرىـدىن          
بىرەر یۈزىنى، یاكى نهچچه ئونلىغان جالالت قۇراللىق دىۋىزىیىلىرىنى بولسىمۇ 

لهر بـارمۇ؟ خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى    خىتایغا قایتۇرۇپ كېتىۋاتقانلىغىنى كۆرگهن   
 دەپ بولسىمۇ بىزنـى ھهمـمه ئىـشلىرىغا بىـرلىكته        ”ئىككىمىز ئایرىلمایلى “

 !سۆرەپ یۈرگهن یېرى بارمۇ؟
 ”تېنچلىـــق“رۇشـــهنكى، خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ بىـــزگه قویغـــان  

. تهلهپلىرىنىڭ ھهممىسىال پهقهت ئۆزلىرىنىڭ پایدىسى ئۈچۈن بولۇپ كهلمهكته
ىشىلىك قۇراللىق كـۈچ كهلتۈرۈۋېلىـپ تۇرۇغلـۇق، بىـزگه بىرەرمـۇ           مىلیون ك 

مىللىي پولك تۇرغۇزۇشىمىزغا یول قویماسلىغى ھهرگىزمۇ تېنچلىقنى ھىمایه 
ــسى ئهمهس ــگه    . قىلىــش ئىپادى ــالمۇ قۇراللىــق كــۈچكه ئى ــز بۈگــۈن بىــر ت بى

بولمىغان، قىلچىمۇ ئىقتىسادى ئاساسىمىزنى قالدۇرمىغان، چېكىدىن ئاشقان 
ادان قالــدۇرۇلغان ھالــدا تــۇرغىنىمىزدا، ھهتتـا دۈشــمهنگه قىلچىمــۇ تهھــدىت  نـ 

یارىتالىغىدەك ھالىمىز قالمىغانلىقىغا قارىماي، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بىلهن    
 ىمىزنى تهرغىـپ قىلغـۇچىالر ۋاسـتىلىق شـهكىلدە     ”تېنچ مۇئامىله قىلىش “

 ئىكهنلىكىنـى  خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بىـلهن ھهمكـارلىق ئورناتقـان كىـشىلهر        
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ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه بىزنىـڭ بىلىمـدانلىرىمىز بىـلهن          . ئوچۇق ئىپادىلهشمهكته 
 نـــى تهلهپ ”تېنچلىـــق“خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرى بىـــرلىكته خهلقىمىـــزدىن 

قىلىشتىكى تۈپكى مهقسهت، بىزنى مهڭگۈ باش كۆتۈرەلمهس قىلىۋېتىشتىن        
 . باشقا نهتىجىگه ئېلىپ بارالمایدۇ

هییهن بىــر ۋەزىیهتــته باراۋەرلىــك، تهڭپۇڭلــۇق   دېــمهك، مــۇئ”تېنچلىــق“
بىرسـىگه  -بـۇ دېـمهك، ئىككـى تهرەپ بىـر    . دېگهندىن دېـرەك بېرىـشى كېـرەك      

تهھــدىت ســااللمىغىدەك بهلگىلىــك ســاھهلهرگه ئىــگه ئهۋزەللىكــلهرگه ئىــگه   
ــرەك بېرىــدۇ   ــتىن دې ــش  . دېگهنلىك ــالبۇكى، بىــر تهرەپ چى تىــرنىقىغىچه -ھ

پنىڭ قولىدا تۆمۈرنىڭ سـۇنىقىمۇ یـوق بىـر ھـالهتته،       قۇرالالنغان، یهنه بىر تهرە   
 دېگهنلهردىــن سـۆز ئــېچىش مۇمكىنمــۇ؟ تهڭپۇڭلــۇق  ”تهڭلىـك، تهڭپۇڭلــۇق “

ساقلىیالىغىدەك ھېچنېمىسى بولمىغان بىر تهرەپ ئۈچۈن تېنچلىقنى تهلهپ        
بۈگــۈن ! قىلىــش دېــمهك، ئــاجىز تهرەپنــى قۇللۇققــا زورالش دېگهنلىــك بولىــدۇ

! یوقۇلۇشىمىزنى تهلهپ قىلىش دېمهكتۇر_ ى تهلهپ قىلىش بىزدىن تېنچلىقن
!  دېگىلـى بولـسۇن  ”ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكىتى“بۇنداق تهرغىباتالرنى قانداقمۇ  

مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى خائىنلىق، ۋەتهنپهرۋەرلىـك، مىللىـي مۇسـتهقىللىق        
ــدە     ــر دەرىجىـ ــۈملىرى ئېغىـ ــڭ ھۆكـ ــسىپلىرى، ئۇالرنىـ ــڭ پرىنـ پائالىیىتىنىـ

 !لىۋىتىلگهنلىكنىڭ، بۇلغىۋىتىلگهنلىكنىڭ نهتىجىسىبۇرمى
خهلقىمىز ۋەتىنىمىزدىكى تېنچلىق تهرغىباتچىلىرىنىڭ مـاھىیىتىنى       
تونۇپ یېتهلمىگهچكه، ھهرقانداق بىر تهشكىالت قۇرغىنىدا یاكى ھهرقانداق بىر 
ــقانلىرىدا، تېنچلىـــق تهرغىباتچىلىرىـــدىن      ــۇرۇن تهشـــكىالت پىالنالشـ یوشـ

ىلىگه كهلگهن خائىنلىقنىڭ گۈزەللهشتۈرۈلۈشى نهتىجىسىدە، زەھهرلىنىش بهد 
چۈنكى، تېنچلىق . ئاسانال پاش بولۇپ قېلىش بىلهن نهتىجىلىنىپ كهلمهكته     

تهرغىبـاتلىرى ھۈكــۈم ســۈرگهن بىــر ۋەزىیهتــته، خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى بىــلهن  
قاتارىـدا  بۇنىڭ ئهكسىچه ئۇالرمـۇ ۋەتهنـپهرۋەرلهر       . ھهمكارالشقۇچىالر جازاالنمایدۇ 

یهنه بىــر تهرەپــتىن . قارىلىــپ، یوشــۇرۇن تهشــكىالتالرغا قوبــۇل قىلىنىۋىرىــدۇ 
تېنچلىق پرىنسىپلىرى بـویىچه ئىـش قىلىـشتا، دۈشـمىنىدىن یۇشـۇرىدىغان          

بۇمۇ پاش بولۇپ قېلىشتا ئىنتایىن مـۇھىم    . نهرسىلىرىمۇ ئىنتایىن ئاز بولىدۇ   
مۇھىمى، تېنچلىقنـى ئـاۋال   ئهڭ  . ۋاستىلىق سهۋەپلهردىن بىرى بولۇپ بېرىدۇ    
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خىیالىغا كهلتۈرگـۈچىلهرگه نىـسبهتهن ئېیتقانـدا، مهخپىیهتلىـك دېـگهن بىـر            
ئهنه شــۇنداق خاتــا چۈشــهنچىلهر . پرىنــسىپ ئهســال بولىــشى مــۇمكىن ئهمهس

گۈزەللهشتۈرۈلۈپ، یېرىم ئهسىردىن بۇیان ۋەتىنىمىزنىـڭ مـۇنقهرز بولىـشىنى           
 .قىلچه چهكلىیهلمهي كهلمهكتىمىز
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   ۋەتهنپهرۋەرلىك مهسىلىلىرى1.11§
 

شهرقىي تۈركىستان تۇپراقلىرى بۇ زېمىننـى ئېچىـپ گۈللهنـدۈرگهن، بـۇ       
زېمىننى یاتالردىن جان تىكىپ قوغداپ كهلگهن ھون، تۈرك، ئۇیغۇر، قاراخانىالر، 

 دۆلهت ۋە ئىمپىراتورلۇقالرنىـــڭ بىۋاســـته ئهۋالدى قاتـــارلىقســهئىدىیىلىكلهر  
بىزال بۇ یهرنىڭ تارىخىي ۋە     . تۈركىستانلىقالرغىال مهنسۈپ بولغان بىز شهرقىي    

ــوالالیمىز  ــخورلىرى ب ــانۇنىي مىراس ــان    ! ق ــارىختىن بۇی ــن ت ــۇ زېمى ــالبۇكى، ب ھ
بۈگــۈنكى خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ئهجــداتلىرى تهرىپىــدىن یۇتىــۋېلىش       

شــــۇڭا بىزنىــــڭ قهھرىمــــان . تهھدىتىــــدىن قۇتىاللمــــاي كهلــــگهن ئىــــدى
ایالرنىڭ تاجاۋۇزچىلىق ھهرىكىتىگه قاخشاتقۇچ زەربىلهرنى ئهجداتلىرىمىز خىت

ــز     ــق ئېگىـ ــڭ كېلومېتىرلىـ ــچه مىـ ــایالرنى نهچـ ــتىن، خىتـ ــرىپال قالماسـ بېـ
سېپىلالرنى سوقۇپ قوغدىنىشقا مهجبۇر قىلىپ، ئىشىكىدىن تاالغا چىقالماس 

 . ھالغا كهلتۈرۈپ قویغان ۋاقىتلىرىمۇ بولغان ئىدى
ە خىتـایالر خهلقىمىزنىـڭ بىغهملىـك    ئهپسۇسكى، كېیىنكى ئهسـىرلهرد  

مىجهزى تۈپهیلىدىن بىخوتلىشىپ قالغان پۇرسىتىدىن پایدىلىنىپ، ھهرخىل        
نهیـرەڭلهر بىـلهن ۋەتىنىمىـزگه تاجـاۋۇز قىلىـپ كىرىـپ، ۋەتىنىمىزنـى              -ھىله

. ئــاخىرى مۇستهملىكىــسى قىلىــۋېلىش ۋە یۇتىۋېلىــشقىچه بېرىــپ یهتتــى     
ى ئۈســتۈن نوپــۇس كــۈچىگه تایىنىــپ  بۈگــۈنكى كۈنــدە خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىر 

ــانىۋى   ۋەتىنىمىزنـــى پۈتـــۈنلهي یۇتىـــۋېلىش، بـــۇ جهریانـــدا خهلقىمىزنـــى زامـ
 ھالغا كهلتۈرۈش ئارقىلىق نامراتئىگىلىكلهردىن قوغالپ چىقىرىپ، قاالق ۋە 

كېسىل یوقۇتۇشنىڭ بارلىق   -خهلقىمىزنى مىللهت سۈپىتىدە تولۇق ۋە ئۈزۈل     
بۈگۈن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزگه قوش  . ئامىللىرىنى ئىشقا سالماقتا  

رېلىسلىق تۆمۈر یول سېلىپ، یىلىغـا تاجـاۋۇز قىلىـپ كهلتۈرىـدىغان خىتـاي       
بۈگـــۈن . تاجـــاۋۇزچى كـــۆچمهنلهر ســـانىنى یېـــرىم مىلیونـــدىن ئاشـــۇرىۋەتتى 

-ۋەتىنىمىزدە ئون مىلیوندىن ئارتۇق خىتاي تاجاۋۇزچىسى بارلىق سانائهت، كان
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تېخنىكا، مهدەنىیهت، ھۆكۈمهت، قانۇن، مۇنبهت یهرلهر،    -زىمهت، پهن كارخانا، مۇال 
ــایلىق مهنبهلىــرى، چېگــرا بــویلىرى      ئاساســلىق یهرلىرىمىزنــى  قاتــارلىقب

ئىگهللىۋېلىپ، مىلیـون كىـشىلىك قۇراللىـق بانـدىتلىرىنىڭ ھىمایىـسىدە          
تۈكــۈس یۇتىــۋېلىش، خهلقىمىزنــى مىلــلهت ســۈپىتىدە     -ۋەتىنىمىزنــى تهل

بولۇپمـۇ خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ یىلىغـا     . جېڭىنـى باشـلىۋەتتى  یـوقىتىش  
یېرىم مىلیوندىن سـۇنئىي كۆپىیىـپ بېرىـشى ۋەتىنىمىـز ئۈچـۈن ئىنتـایىن             

ــا ئهگهر بۈگۈنكىــــدەك كــــۆپىیىش ســــۈرئىتىنى . ئېغىــــر تهھــــدىت بولماقتــ
داۋامالشتۇرىدىغانال بولسا، یىگىرمه بىرىنچى ئهسـىردە خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى      

ىــزدە مــۇتلهق ئۈســتۈن نوپــۇس ســانىغا ئېرىــشىۋېلىپ، خهلقىمىزنــى  ۋەتىنىم
بــۇ دېگهنلىــك، شــهرقىي . مهڭگــۈ بــاش كۆتــۈرەلمهس ھالغــا كهلتــۈرۈپ قویىــدۇ 

تۈركىــستان خهلقىنىــڭ تــارىخ بېتىــدىن مهڭگۈلــۈك ئۆچۈرۈلىــشى دېگهنلىــك  
 !بولىدۇ

دېمهك، بۈگۈنكى كۈندە خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ سـۇنئىي كۆپۈیىـشى،     
ي تۈركىستان ھاالكىتىگه مۇناسـىۋەتلىك بىرىنچـى دەرىجىلىـك ئېغىـر           شهرقى

ــا  ــدىمىزدا تۇرماقتـ ــۇپ ئالـ ــڭ   . خهۋپ بولـ ــز ئۆزىنىـ ــهۋەپتىن، خهلقىمىـ ــۇ سـ شـ
مهۋجۇتلىقىغا ئېغىر تهھدىت كهلتۈرىۋاتقان سۇنئىي خىتاي نوپۇس كۆپهیتىش   
ــڭ نــۆۋەتتىكى بىرىنچــى        ــگه ئاتلىنىــشنى ئۆزلىرىنى ــا قارشــى جهڭ دولقۇنىغ

ــكه ئاتلىنىــشى شــهرت   دەرى ــۈن  . جىلىــك ۋەزىپىــسى قىلىــپ ھهرىكهت ــز بۈگ بى
دۈشمهننىڭ سۇنئىي كۆپۈیىشىنى چهكـلهپ، كهلگۈسـى ئهۋالدلىرىمىزغـا ئـون         
مىلیون كىـشىلىك تاجاۋۇزچىالرغـا قارشـى جهڭ قىلىـش شـارائىتىنى مىـراس        

ىي ئهمما بىز شۇنى قهتئ. قالدۇرالىساقمۇ یۈزىمىز یهرگه قاراپ قالمىغان بوالتتى   
-بوۋىلىرىمىز بـۇ ۋەتهننـى ئـۆز ئاتـا        -ئۇنۇتماسلىغىمىز كېرەككى، بۈگۈنكى ئاتا   

بوۋىلىرىدىن ئهللىك مىـڭ كىـشىلىك خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا قارشـى جهڭ            
بــۇ ئهللىــك یىــل . قىلىــش شــارائىتى بىــلهن مىــراس قىلىــپ ئېلىــشقانىدى 

 مىلیونـدىن  جهریانىدا نۇرغۇنلىغان خاتالىقالرنى سادىر قىلىپ، یىلىغا یېـرىم      
ــىتىنى      ــۆپىیىش پۇرس ــي ك ــدىن تهبىئى ــارەك مىلیون ــۆپىیىش ۋە چ ســۇنئىي ك
یارىتىۋالغان ئون مىلیوندىن ئـارتۇق خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى بىـلهن تولـدۇرۇپ        

بوۋىلىرىمىزغـا  -ئهگهر بىزمـۇ ئاتـا    ! بىزگه مىراس قىلىپ تاشالپ كېتىۋاتماقتـا     
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نىش، سۆزلىـشىش   تېنچلىقنى قوغـداش، قـان تۆكۈلۈشـتىن سـاقلى        “ئوخشاش  
 دېگهندەك تهسـلىمچى یولـدا ماڭىـدىغانال        ”...ئارقىلىق ئىشنى ھهل قىلىش،     

بولساق، ئۆز ئهۋالتلىرىمىزغا ساپ قۇللۇق ۋە تىلهمچىلىك یولىـدىن باشـقىنى    
بهك بولۇپ كهتسه، بۈگۈنكىدىن نهچچه ھهسـسه ئېغىـر        ! مىراس قالدۇرالمایمىز 

 نــى مىــراس ”ۋەتهن“لىــك بىــر دۈشـمهن ۋەزىیىتــى قاپلىغــان چهكــسىز زۇلمهت 
توغرىسى بىز ئۆز پهرزەنتلىرىمىزنى ئـۆز قـولىمىز        ! قالدۇرۇشقا مهجبۇر بولىمىز  

قاراڭغۇ دوزاقـتهك بىـر دۇنیـادا    -بىلهن قىلچه ھایاتلىق شارائىتى قالمىغان قاپ     
 !ئۆلۈمگه تۇتۇپ بهرگهن بولىمىز

دەیدىكهنمىز، بىز ئۆز پهرزەنتلىرىمىزنى ئۆزىمىز ئۆلۈمگه تۇتۇپ بهرمهیمىز 
ئۇالرغا ئهقهللىي ھایـاتلىق شـارائىتىنى ئـۆز قـولىمىزدا تۇتـۇپ تۇرغـان ئـۆز ئانـا              

ھــالبۇكى، بۈگــۈن بــۇ ئانــا ! تـۇپرىغىمىزنى ئۇالرغــا مىــراس قىلىــشىمىز شـهرت  
تۇپرىغىمىز خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ چاڭگىلىـدا ئىـكهن، ئۇنـداق ھایـاتلىق            

! دۇرالىشىمىز قهتئىي مۇمكىن ئهمهسشارائىتىغا ئىگه بىر ۋەتهننى مىراس قال 
ئـۇ ھالـدا بىـز ۋەتىنىمىزنـى بېـسىۋالغان خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى بىـر ئامــال         

ــرەك  ــشىمىز كېـ ــوغالپ چىقىرىـ ــاي  . قىلىـــپ قـ ــاۋال خىتـ ــۈن ئـ بۇنىـــڭ ئۈچـ
تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ئۆزلۈكسىز كۆپۈیىۋاتقان، كۈچلىنىۋاتقان یولىنى كېسىشكه 

ۇچتا ۋەتىنىمىزنـى یۇتىۋېلىـشقا كېلىۋاتقـان       یهنى، بىرىنچى باسـق   . مهجبورمىز
خىتـــاي . یېڭــى خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرىنى چهكلىــشىمىزگه تـــوغرا كېلىـــدۇ  

تاجاۋۇزچىلىرىغا كېلىپ قوشۇلۇپ تۇرىۋاتقان بۇ تاشقى كۈچ مهنبهسىنى ئۈزۈپ      
تاشلىغىنىمىزدىن كېـیىن، ۋەتىنىمىـزدە تۇرىۋاتقـان خىتـاي تاجـاۋۇزچلىرىنى           

 .چىقىرىشىمىزغا توغرا كېلىدۇئامال قىلىپ قوغالپ 
بۈگۈن بىز شهرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ ئالدىدا چهكلىمىسىز كۆپىیىپ 
كېتىۋاتقــان یېڭــى خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ۋەتىنىمىــزگه تاجــاۋۇز قىلىــپ   
ــر      ــۈك بى ــۈچلىرىنى بهلگۈل ــاپ، ۋەتىنىمىزدىكــى دۈشــمهن ك ــشىنى توس كىرى

تۇرۇش؛ ئاندىن ۋەتىنىمىزدىكى خىتاي دائىرىدە ۋە ئىمكان بار ئاز ساندا چهكلهپ 
تۈركـــۈملهپ قـــوغالپ چىقىرىـــشنىڭ ئاساســـىنى -تاجــاۋۇزچىلىرىنى تۈركـــۈم 

ــا     ــددى ۋەزىــپه تۇرماقت ــشتىن ئىبــارەت جى ــكهن، شــهرقىي   . یارىتى شــۇنداق ئى
تۈركىستاندا خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ سۇنئىي كۆپۈیىـشىنى ئهمىلىـي تـۈردە          
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ــۈردە  توســىیاالیدىغان، ۋەتىنىمىزدىكــى خى ــاي تاجــاۋۇزچىلىرىنى ھهقىقىــي ت ت
ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكىتى  “ئازایتاالیدىغان ھهرىكهتلهر بىلهن شوغۇللىنىشنىال     

ۋەتىنىمىزدىكــــــى خىتــــــاي !  دېیهلهیمىــــــز”بىــــــلهن شــــــوغۇلالنغانلىق
تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ كۆپۈیىشىنى توسىیالمایدىغان، ئازایتالمایدىغان ھهرقانداق     

بۈگـۈنكى  ! ۇ ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكىتى ھېساپالنمایدۇ   ھهرگىزم_ بىر پائالىیهت   
ــۇپ       ــاجىنى تونـ ــددى ئېھتىیـ ــۇ جىـ ــان بـ ــزدىن كۈتىۋاتقـ ــڭ بىـ ۋەتىنىمىزنىـ
ــشنى       ــرا قىلى ــى ئىج ــۇرى ۋەزىپىن ــۇ مهجب ــدىن ب ــیىال ئان ــزدىن كې یهتكىنىمى

ئـۆز ئۈســتىمىزگه ئالغـان بـۇ شــهرەپلىك    . ئـۆزىمىزگه ۋەزىـپه قىلىــپ ئـاالالیمىز   
ىش جهھهتته ئۈنۈملۈك ھهرىكهت پهیدا قىاللىغىنىمىـزدىال  ۋەزىپىنى ئىجرا قىل  

ــى بىــلهن شــوغۇللىنىۋاتىمهن،       ــدىن ئــۆزىمىزنى ۋەتهنپهرۋەرلىــك ھهرىكىت ئان
 !دېیىشكه ھهققىمىز بولىدۇ

بۈگــــۈن بىزنىــــڭ نۇرغــــۇن ئهربــــاپلىرىمىز ۋەتىنىمىزدىكــــى خىتــــاي 
ــزدىن خىتــ    ــقا، ۋەتىنىمى ــۇنئىي كۆپۈیۈشــىنى توساش اي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ س

ــىر    ــشقا قىلچىلىــــك ئهمىلىــــي تهســ ــوغالپ چىقىرىــ ــاۋۇزچىلىرىنى قــ تاجــ
ــشنى      ــلهن شوغۇللىنى ــلهر بى ــوق ھهرىكهت ــایىنى ی ــىتهلمهیدىغان بهزى ت كۆرس

ــك ھهرىكىتــــى بىــــلهن شــــوغۇللىنىۋاتىمىز   “  دېیىــــشىپ، ”ۋەتهنپهرۋەرلىــ
ــاي  . ۋەتهنپهرۋەرلىكنىــڭ قىممىتىنــى چۈشــۈرمهكته  ــا بىرقىــسىمالر خىت ھهتت

تـاالڭ قىلىـشىغا یـاردىمى      -ىنىڭ كۆپۈیۈشـىگه، خـاتىرجهم بـۇالڭ      تاجاۋۇزچىلىر
ئېختىــــسادىي جۇغراپىیىلىــــك  -بولىــــدىغان ۋەتىنىمىزنىــــڭ سىیاســــىي  

ــالىیهت  -ئهۋزەللىكلىرىنـــى ۋە یىغـــالپ ــشاپ بېرىۋاتقىنىـــدەك تېـــنچ پائـ قاخـ
شــهكىللىرىنى ماختــاپ كــۆككه كۆتۈرۈشــۈپ بېرىۋاتقىنىغــا ئوخــشاش ئىــشالر 

نىمۇ ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكىتى بىلهن شوغۇلالنغانلىق بىلهن شوغۇللۇنىشلىرى
نهتىجىدە، جان سـاقالش ئۈچـۈن دۈشـمهنگه خىـزمهت      . دەپ داۋراڭ سېلىشماقتا  

ــداش ۋاستىــسى بىــلهن ۋەتهن        ــي ئهنئهنىلهرنــى قوغ ــپ بېــرىش، مىللى قىلى
قۇتقۇزۇش، ئابروي قازىنىش ئۈچۈن قىلىنىۋاتقان ئىشالر، ۋەتىنىمىزنى ماختاپ      

 خىتایالرنى تىلالپ قویۇشالر، خىتایالردىن دەرد تۆكۈشـلهر، مۇھىـت           بېرىشلهر،
شىكایهتلىرى، تایىنى یوق داۋراڭ ئۈچۈن قىلىنىۋاتقان، ئهمما خهلققه تۈگىمهس 
باالالرنى تېرىپ بېرىدىغان ئاشكارە یىغىلىش، نامایىش، نارازىلىق ھهرىكهتلىرى 
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ــارلىق ــك  ئىــشالرمۇ ئاجایىــپ قهھرىمــانلىق كۆرســىتىلگه  قات ن ۋەتهنپهرۋەرلى
ــۈرۈلمهكته   ــۆككه كۆت ــرى دەپ ك ــتىگه   . ھهرىكهتلى ــك ھهرىكى ــۇ، ۋەتهنپهرۋەرلى ب

 !قىلىنغان ھاقارەت
شـــۇنداق ئىـــكهن، خهلقىمىـــز مىللىـــي مۇســـتهقىللىق ھهرىكىـــتىگه  
قاتنىشىــشتا، مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكهتلىــرىگه یــاردەم بېرىــشلهردە      

نلهرنىڭ، ئاغزىــدا ۋەتهن دەپ  چىرایلىــق گهپ ســاتقانالرنىڭ، ســۈر كۆرســهتكه   
ــاي    ــزدە خىتــ ــمهي، ۋەتىنىمىــ ــسىغا كىرىــــپ كهتــ ــدىغانالرنىڭ ئارقىــ قویىــ
ــوغالپ      ــازایتىش ۋە ق ــۇالرنى ئ ــش، ئ ــدىغان قىلى ــاۋۇزچىلىرىنى كۆپىیهلمهی تاج
چىقىرىش جهھهتلهردە قانچىلىك رول ئویناۋاتقانلىقىغا قاراپ مۇئامىله قىلىشى 

تىــسىنى ئېــسىۋېلىپ پــۇل یىغىــپ جــان  بولۇپمــۇ ۋەتهنپهرۋەرلىــك تاخ. الزىــم
ساقالپ یۈرىدىغانالر، ئابروي ئۈچـۈن ۋەتهن دەپ قویغـانالر، بىرقىـسىم خىتایغـا        
یاكى خهلقىمىزنىڭ دۈشمهنلىرىگه جاسۇسلۇق قىلىپ بېرىۋاتقـان ئالـدامچى         

 !تهشكىالتالردىن ئاالھىدە یىراق تۇرىشىمىز شهرت
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  ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكىتى 1.12§
 توغرىسىدا

 
یۇقىرىدا بىز ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهققىدىكى بۇرمىالنغان قاراشـالر ھهققىـدە         

دېمهك بىز ۋەتهنپهرۋەرلىـك ھهققىـدە نۇرغـۇن خاتـا چۈشـهنچىلهرگه            . توختالدۇق
پېتىپ قالغىنىمىز، ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكىتىدىمۇ نۇرغۇن خاتا چۈشهنچىلهرنى 

ىۋالغىنىمىز ئۈچـۈن   یاكى كېرەكسىز چۈشهنچىلهرنى ھهرىكهت ئىدىیىسى قىل     
 . ھېچبىر نهتىجىگه ئېرىشهلمهي كهلمهكتىمىز

ئهسلىدە ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكىتـى بىـلهن شوغۇللىنىـشتا، ئهڭ كامىـدا      
بىــزگه نىــسبهتهن ئېیتقانــدا بهلگىلىــك بىــر پهلىــسهپه ئېقىمىغــا، مهلــۇم بىــر 

بولۇپمۇ بۈگۈنكى شهرقىي   . سىیاسىي ئهقىدىگه ئىگه بولىشىمىز شهرت ئهمهس     
تۈركىستان ۋەزىیىتىگه نىسبهتهن ئالغاندا، ئون مىلیوندىن ئېشىپ كېتىۋاتقان 
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئالدىدا خهلقىمىز شـهھهرلهردىن، زامـانىۋى سـانائهتتىن،          

مهدەنىـیهت سـاھهلىرىدىن،    -سىیاسىي ساھهلهردىن، قـانۇن سـاھهلىرىدىن، پهن      
قىـشالق  -پتىدائىي یېزا قۇراللىق مۇداپىئه ساھهلىرىدىن ھهیدىلىپ، قاالق ئى     

ھایاتىغا مهھكـۈم قىلىنغـان، دۈشـمهنگه قارشـى كۈرەشـكه ئاتلىنىـشتا قولىـدا            
تۆمۈرنىڭ سۇنىغىمۇ بولمىغان، بىرەر ئازاد رایونىمۇ یوق، بىرەر ھىمایىچى دۆلهت 
دوستىمۇ یوق، تۈزۈگىرەك بىرەر داھىیسى، ئېنىقراق بىرەر ھهرىكهت پروگرامما    

مۇ یوق بىر ئهھۋالدا، ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكهت دولقۇنى    تۈزەلهیدىغان تهشكىالتى 
بۇخىل قېیىن ئهھۋالدا ھهرىكهت قوزغاش . یارىتىش ئىشى بهكال تهسكه توختایدۇ

ئۈچۈن قانداقتۇر بىرەر ئىدىیىۋى ئېقىمغا، قانـداقتۇر بىـر تهرەپپـاز تهشـكىالتقا،            
سىي مهسلهك  قانداقتۇر بىر دىنىي مهزھهپ چۈشهنچىسىگه، قانداقتۇر بىر سىیا       

 .پىرىنسىپلىرىغا چىڭ چاپلىشىۋېلىشىمىزنىڭ قىلچه ئهھمىیىتى یوق ئىدى
بىز شۇنى ھهرگىز ئۇنۇتماسـلىغىمىز كېرەككـى، ھهرقانـداق بىـر دۆلهت             
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ھېچقاچان بىر ئىدىیىۋى ئېقىم، بىرەر سىیاسىي ئهقىدە یاكى باشـقا قانـداقتۇر          
مىللهت، مهلـۇم ئېتنىـك   بهلكى مهلۇم  . مهۋھۇم چۈشهنچىلهر ئۈچۈن قۇرۇلمایدۇ   

توپلۇمى، ئۆز ئهجداتلىرىدىن باشالپ یاشاپ كېلىۋاتقان زېمىندا ھۆر، بهختىیـار          
 نى باشقىالرغا تارتتۇرۇپ قویماسلىق مهخـسىتىدە       ”قولىدىكى ئېشى “یاشاش،  

دۆلهت مىللهتنى یاكى ئۇزۇن ئۆتمۈشلهردىن بېرى بىرگه یاشـاپ         . دۆلهت قۇرىدۇ 
ــۇمنى ق   ــر توپل ــان بى ــار    كېلىۋاتق ــا ئىلغ ــدۇرۇش ۋە دۇنی ــى قىل ــداش، تهرەقق وغ

كۈچلىرى قاتارىدىن ئورۇن ئالغۇزۇش ئۈچۈن خهلقىنى بىر گهۋدە قىلىپ تۇتۇپ        
شۇنداق ئىكهن، بىزمۇ شهرقىي تۈركىستان خهلقـى  . تۇرىدىغان بۈیۈك قورغاندۇر 

ــگه       ــلهن جهڭـ ــرادە بىـ ــگهن ئىـ ــۈرىمهن دېـ ــلىگه كهلتـ ــى ئهسـ ــۈن دۆلهتنـ ئۈچـ
ــهرت  ــشىمىز ش ــدىلهر دۆلهت    . ئاتلىنى ــي ئهقى ــاكى دىنى ــېقىمالر ی ــدىیىۋى ئ ئى

 .قۇرۇشتىن كۆرە، دۆلهتنى باشقۇرۇشقا الزىم بولىدۇ
یېقىنقى تارىخىمىزغا قارایدىغان بولساق، شهرقىي تۈركىستان بىرىنچـى       
ــۇپ      ــۇرىیىتى قۇرۇل ــى جۇمھ ــستان ئىككىنچ ــهرقىي تۈركى ــۇرىیىتى ۋە ش جۇمھ

جهریانىدا مهغلوبىیهتكه ئۇچرىغان بولغىنىدىن كېیىن ئهمهس، بهلكى قۇرۇلۇش 
یهنى، بىزنىڭ یېتهكچىلىرىمىز تېخى پۈتۈن مهملىكهت بویىچه ئومۇمىي . ئىدى

یۈزلۈك غهلىبىنى قولغا كهلتۈرۈپ بولماي تۇرۇپال، مۇئهییهن بىر دۆلهت تـۈزۈمى       
ئۈستىدە ئىچكى ماجىراالرغا بېرىلىپ كېتىپ، خهلق ئـازادلىق كۈچلىرىنىـڭ          

ىیىۋى ئــېقىم یــاكى ئۇشــشاق ئهقىــدىلهرگه پارچىلىنىــپ بىرقــانچه خىــل ئىــد
مۇستهقىللىقتىن كېیىن قىلىشقا تېگىشلىك . كېتىشىگه سهۋەپ بولغانىدى

ئىشالرنى مۇستهقىللىقنى قولغا كهلتۈرمهي تۇرۇپال ھهل قىلىۋېلىشقا ئالدىراپ 
كېتىــپ، تاجاۋۇزچىالرغــا قاخــشاتقۇچ زەربه بېــرىش پۇرســهتلىرىنى قــاچۇرۇپ      

 . مهغلوبىیهتكه سهۋەپ بولۇشقانىدىقویۇشۇپ،
ئهســلىنى سۈرۈشــته قىلىــپ كهلــسهك، شــهرقىي تۈركىــستان مىللىــي   
ئازادلىق كۆرۈشىدە ئوتتۇرىغا چىققان ئىدىیىۋى ئېقىمالر ھهرگىزمۇ مۇستهھكهم 

ــاراگراپالردا . مىللىـــي ئىـــدىیىۋى ئـــېقىمالردىن بواللمىغانىـــدى  ئالـــدىنقى پـ
ــۇ ئېقى  ــۆتكىنىمىزدەك، ب ــا  كۆرســىتىپ ئ ملهرنىــڭ بىرقىــسمى ئهینــى ۋاقىتت

كۈنسایىن ئاجىزلىشىپ یوقىلىـشقا یـۈز تۇتقـان ئوسـمانىیه ئىمپىرىیىـسىنى           
ساقالپ قېلىـشنىڭ ئـاخىرقى ئۈمىـدلىرى یـاكى بولمىـسا كۈنـسایىن ۋەیـران               
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بولۇپ كېتىۋاتقان ھهرقایسى تۈركىي ئهللىرىنـى بىـر گهۋدە قىلىـپ قۇتقـۇزۇپ      
ان چۈشهنچىلهر بولۇپ، ئۇالرمۇ غهرب دۇنیاسىدىن قېلىش قاتارىدا ئوتتۇرىغا چىقق

شۇڭا ئۇ ئـېقىمالر پۈتكـۈل      . تهسىرلىنىپ یارىتىلغان سۇنئىي ئىدىیىلهر ئىدى    
مۇسۇلمانالر دۇنیاسىدا ھىمایىگه ئېرىشهلمهیال قالماستىن، بهلكى ئوسـمانىیه        

پــان . ئىمپېرىیىــسى دائىرىــسىدىمۇ قىلــچه رولــى بولمىغــان ئــېقىمالر ئىــدى 
ــدۇ   ئىــسالمى ــسالى بوالالی ــان تۈركىــسىزىم بۇالرنىــڭ تىپىــك مى غهرب . زم ۋە پ

ــدا كۈنـــسایىن ئاجىزلىـــشىپ كېتىۋاتقـــان ئوســـمانىیه  كىملىكىدۈشـــ  ئالدىـ
ئىمپىرىیىــسىدىكى بىرقىــسىم یاشــالر غهرب دۇنیاســىدا داۋراڭ قىلىنىۋاتقــان 

 مودىلىرىـدىن ئىلھـام     قاتـارلىق ... ،  ”پـان سـالۋىیانىزىم   “،  ”پان گېرمـانىزىم  “
ــردىن   ــى بى ــان   -ئېلىــپ، ئىــسالم ئهللىرىن ــدىن بېرىــپ قویىۋاتق ــردىن قول بى

خهلىپىلىكنــى غهرب جاھــانگىر كۈچلىرىنىــڭ تاجاۋۇزىــدىن ســاقالپ قــېلىش  
ئۈچۈن بارلىق ئىسالم دۇنیاسىنى بىر گهۋدە بولۇپ قوغداشنى نىـشان قىلغـان            

غا ئۆتۈپ  چاقىرىق بولۇپ، ئاساسهن بىرقانچه یاۋرۇپا جاھانگىر ئهللىرىنىڭ قولى       
پارچه بۆلۈنۈپ بولغان ئهرەب مۇسۇلمانلىرى ئىچىدە قىلـچه ھىمـایىگه       -پارچىمۇ

بىرىنچى دۇنیا ئۇرۇشىدا ئېغىر پهخـشه یىـگهن ئىمپېـرىیه پـان            . ئېرىشهلمىدى
مانــا . تۈركچۈلــۈك بىلهنمــۇ قۇتۇلــدۇرىاللماي تارىخقــا دەپىــنه قىلىنغــان ئىــدى 

ن ئېقىمالر ۋەتىنىمىـزگه بهكـال   شۇنداق ئاساسسىز یاكى ئهھمىیىتىنى یوقاتقا 
كېچىكىپ كىرگهن بولـسىمۇ، بىزنىـڭ یېڭىـدىن مهیـدانغا كېلىۋاتقـان یـاش               

 .زىیالىیلىرىمىز تهرىپىدىن گۈھهر تېپىۋالغاندەك ئهتىۋارلىنىشقا باشلىدى
ــدەك مهۋجـــۇت بولـــۇپ تـــۇرۇش ۋە ئهمىلىلىـــشىش شـــهرت      -یوقۇرىقىـ

ماسلىــشىپ، خىتـــاي  شــارائىتىدىن مهھــرۇم بولغــان پىكىـــر ئېقىملىرىغــا     
تاجاۋۇزچىلىرىدىن مهنپهئهتدار بولۇشنى تامـا قىلىـدىغان كىـشىلهر ئـۆزلىرىگه           
مىللهتچى نامىنى بهرگهن ۋە خىتاي ھاكىمىیىتىنىڭ ھـامىیلىق قىلىـشىنى        
ــام    ــۆزلىرىگه چىنىـــي تۈركىـــستانچىالر دەپ نـ تىلهیـــدىغان كىـــشىلىرىمىز ئـ

ــ     ــرەك قىلى ــا تى ــاكىمىیىتىنى ئارق ــاي ھ ــشىپ، خىت ــاپ  بېرى ــشنى بۇلغ پ ئى
بۇمۇ یهتمىگهندەك، سوۋېت كوممۇنىـستلىرىدىن تامـادا بولغـۇچى         . یۈرىشهتتى

 . ...كىشىلهرمۇ یوشۇرۇن تىمسىقلىشىپ یۈرىشهتتى
 لىـرى كۆتۈرۈشـۈپ چىققـان بـۇ         ”داھىي“شهرقىي تۈركىستان خهلقى ئۆز     
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بىرقانچه خىل ئىدىیىۋى ئېقىمالر ئىچىدە كىمنىڭ دېگىنى تـوغرا، كىمنىـڭ          
بــۇ . ىنـى خاتــا ئىكهنلىكىنــى ئاڭقىرىــپ بواللمـاي گاڭگىرىــشىپ یــۈرەتتى  دېگ

داھىیلىرىمىزمۇ ھهر قېتىملىق قوزغالغان خهلـق قوزغۇالڭلىرىـدىن كېـیىن،         
ــاقهت    مىللىــي مۇســتهقىل دۆلىتىنىــڭ قۇرۇلــۇپ بولىــدىغان كــۈنلىرىگىچه ت
 قىلىشالماي، ھاكىمىیهت ئۈستىگه چىقىۋېلىپ ئۆز ئهقىدىلىرىنى ۋەتىنىمىـز   
خهلقىگه مهجبۇرى تېڭىش مهقسىدىگه یېتىش ئۈچۈن، ھاكىمىیهت تالىـشىش         

بۇ پۇرسـهتنى غهنىـمهت بىلىـشكهن خىتـاي         . پاتقىقىغا پېتىپ كېتىشكهنىدى  
بىـرىگه ئوخـشىمایدىغان   -تاجاۋۇزچىلىرى خهلقىمىز ئارىـسىدىكى بۇخىـل بىـر     

نىمى بىرىگه دۈشمهن قىلىپ، ئىچكى جىدەللهر قای-ئىدىیىۋى ئېقىمالرنى بىر
ئىچىدە ۋەتىنىمىزنى قایتىدىن قولغا چۈشۈرۈپ كهلگهنلىكى ھهققىدە یۇقىرىدا 

 لىرىمىز ئهنه شۇنداق ئۆز ”داھىي“دېمهك، بىزنىڭ . توختىلىپ ئۆتكهن ئىدۇق
ــتىگه دەسسىتىـــــشىپ، مىللىـــــي   ئهقىـــــدىلىرىنى ۋەتهنپهرۋەرلىـــــك ئۈســـ

ــتهقىللىق ھهرىكهتلىرىمىزنـــى كهینـــى  ــوبىیهتلهر-مۇسـ ــدىن مهغلـ گه كهینىـ
یهنـى، ئـۇالر مىللىـي مۇسـتهقىللىقنى ئىـشقا ئاشۇرۇشـنى          . یىتهكلهشكهنىدى

ئهمهس، بهلكى ئۆزلىرى ئىشهنگهن مهسىلهكلىرىنى ئىشقا ئاشۇرىدىغان ئورۇنغا 
 .ئېرىشىۋېلىشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قویۇپ پائالىیهت قىلىشقانىدى

ــڭ      ــۇ كۈچلهرنى ــۇ ئهنه ش ــا بۈگۈنگىچىم ــساق، ت ــدىغان بول ــقهت قىلى دىق
بىۋاسته یاكى ۋاستىلىق داۋامى بولغان تهرەپتارالر ۋەتىنىمىزدە بىرقانچه گۇروھ،       

 غهرب ئهللىرىـدە بىرقـانچه      قاتـارلىق ئورتا ئاسىیادا بىرقـانچه گـۇروھ ۋە تـۈركىیه          
گۇروھ بولۇشۇپ، ئـۆز ئهقىـدىلىرىنى بازارلىـشىپ خهلقىمىزنـى قایمۇقتۇرماقتـا       

 .ئىكهن
ا بولىـدىكى، ھهرقانـداق بىـر ئهقىـدە،         بۇالردىن شۇنى ئېنىق كۆرۈۋېلىشق   

ــي     ــدىكهن، مىللىـ ــسهتال قىلىۋېلىنىـ ــدىنقى مهقـ ــستېما ئالـ ــدىیىۋى سىـ ئىـ
ئهگهر مىللىي . مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىز چوقۇم تۇیۇق یولغا كىرىپ قالىدۇ

مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىــزدە بۇخىــل ھــالهت كۆرۈلــۈپ، ھهرىكىتىمىزنىــڭ 
 پۇتلىكاشــاڭ بولىۋاتقــانلىغى ئېنىــق   نورىمــال داۋامالشتۇرۇلىــشىغا ئېغىــر  

ــدان، لىــدەر،  “ســېزىلگهن ھامــان، بۇخىــل    لهرگه چىرایلىــق ”...داھىــي، قۇمان
ئىستىپا مهسلىھهتى بېرىلىشى، ھهتتا زۆرۈر تېپىلغاندا ۋەزىپىسىدىن مهجبۇرى 
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ــهرت     ــشىمىز ش ــادەتلىرىنى یېتىشتۈرى ــازاالش ئ ــر ج ــدۇرۇۋېتىش، ئېغى ــۇ . قال ب
ــۆھپ   ــۇرۇنقى ت ــسنىڭ ب ــۈ   شهخى ــۇپ مهڭگ ــسى بول ــېھىتلىك شهجهرى ىلىرى ش

 .خاتىرىمىزدا ساقلىنىپ قالغۇسى
ۋەتىنىمىزنــى خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ قولىــدىن تارتىــپ ئــېلىش      
ۋەزىپىـــسى ئـــون مىلیونلىغـــان خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرىنى تاجـــاۋۇز قىلىـــپ  

 دىـن مهجبـۇرى مهھـرۇم قالدۇرىـدىغان     ”ھایـاتلىق ماكـانى   “بېسىۋالغان یېڭى   
امـاتلىق كهسـكىن كـۈرەش بولغاچقـا، شـهرقىي تۈركىـستان مىللىـي              م-ھایات

مۇســتهقىللىق كۈرىــشى قــانلىق كۈرەشــلهرنى ئاســاس قىلىــدىغان، باشــتىن  
ئاخىرى مۇرەسسه قوبۇل قىاللمایدىغان، ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغان كۆپ باسقۇچلۇق 

ق ھایـاتلى “بۇ ھهرىكهت تاجاۋۇزچىالر ئۈچـۈنال  . ۋە جاپالىق كهسكىن ھهرىكهتتۇر 
 تالىشىش مهسىلىسى بولۇپ قالماستىن، ۋەتىنىمىزنىڭ نهچـچه ئـون       ”ماكانى

. مىلیون خهلقى ئۈچۈنمۇ ھایاتلىق ماكانىنى ئهسلىگه كهلتـۈرۈش كۈرىـشىدۇر         
شۇ سهۋەپتىن بۇ كۈرەش ھهر ئىككـى تهرەپ ئۈچـۈنال ئېغىـر قـانلىق جهڭـلهرگه       
ــىدىغان مىللىـــــي    ــدىن ئاشـــ ــهققىتى چېكىـــ ــدىغان مۇشـــ ســـــهۋەپ بولىـــ

بۇنـداق بىــر  . ۇدىیىتىمىزنىـڭ تهغـدىرىگه مۇناسـىۋەتلىك بىــر كۈرەشـتۇر    مهۋج
جىددى ۋە ئېغىر كـۈرەش بـۇرۇنقى كـۈرەش تارىخىمىزدىكىـدەك بىرقـانچه یىـل          

بهلكىـــم . ئىچىــدىال ھهل بولــۇپ كېتىـــدىغان ئــاددىي كۈرەشــلهردىن ئهمهس    
ــۈرەش     ــۆزگىچه كـ ــدىغان ئـ ــوزۇلۇپ كېتىـ ــا سـ ــتىنلهرنىڭكىدەك ئۇزۇنغـ پهلهسـ

بۇنــداق بىــر كــۈرەش . ىرىغا ئىــگه بىــر كــۈرەش بولىــشىمۇ مــۇمكىن باســقۇچل
ۋەتىنىمىزنىڭ ھهرقانداق بىر پارتىیىسى، ھهرقانـداق بىـر ئىـدىیىۋى ئېقىمـى        
یاكى قایسى بىر دىنىي ئېقىم تهرىپىدىن ھۆددىگه ئاالالیدىغان ئاسان ھهرىكهت 

ىتىدىن بولماي، شهرقىي تۈركىستان خهلقى ئۈچۈن پۈتۈنلهي ئومۇمخهلق ھهرىك
ــۇقهررەر     ــدىغانلىقى م ــكهت بولى ــتهرەپ ھهرى ــىي بى ــارەت سىیاس ــۇ  . ئىب ــۇڭا ب ش

ھهرىكهتكه قاتناشقۇچىالر ئۆز ئهقىدىلىرىگه ھهرقانچه ساداقهت بىلهن باغلىنىپ 
قالغان كىشىلهر بولىشىدىن قهتئىي نهزەر، مىللىي مۇستهقىل دۆلىتىمىزنىڭ 

ىـڭ ھهرقانـداق بىـر تهسـىر        قۇرۇلغان كۈنىگىچه، یهنـى خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىن      
كۈچى قالمىغان كۈنگىچه ھهرگىزمۇ سىیاسىي مهخسىدىنى ئوتتۇرىـدا سـۆرەپ           

ئایرىم تهشـكىالتالرغا  -ھهرخىل سىیاسىي ئېقىمالر ئایرىم . یۈرمهسلىگى الزىم 



 142 

بۆلۈنۈپ كهتكهن بولىشىدىن قهتئىي نهزەر، مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتى        
ۈپ، ئورتـــاق بىـــر مهركهزى قومانـــدانلىق جهریانىـــدا ئۆزئـــارا بىرلىكـــسهپ تـــۈز

ــى بــویىچه       ــان پىالن ــاق چىقىرىلغ ــاكى ئورت ــدە ی ــڭ یېتهكچىلىگى ئورگىنىنى
یهنى، خهلقنى چهتئهل تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ . ھهرىكهت قىلىشقا تىرىشىشى الزىم

قۇللۇقىدىن قۇتۇلدۇرۇشتىن ئىبارەت ئۇلۇغۋار ۋەزىپه ئالدىـدا ھهمـمه ئىـشىمىز           
 ! لىي دۈشمهنگه زەربه بېرىش ئۈچۈن بولىشى شهرتخىتاي تاجاۋۇزچى مىل

بۇنداق دېیىش بىلهن خالىغان شهكىلدىكى بىـر قومانـدانلىق مهركهزى          
ىغـــــا ئۇیۇشـــــۇش كېـــــرەك ئىـــــكهن دېـــــگهن خۇالســـــىنى ئهتراپشـــــىتابى 

ــشىمىز الزىــــم  ــشتىنمۇ ساقلىنىــ ــتهقىللىق . چىقىرىۋېلىــ مىللىــــي مۇســ
ىق شـىتاپ، قهتئىـي تـۈردە     كۈرىشىمىزگه یېتهكچىلىك قىلىـدىغان قومانـدانل     

تېنچلىق، سۆھبهتلىشىش، دۈشمىنى بىلهن كىلىـشىپ ئىـش ھهل قىلىـش،           
ــش      ــا قىلىـ ــدىن تامـ ــئهل كۈچلىرىـ ــالىیهتلهر ۋە چهتـ ــك پائـ ــنچ دېپلوماتىـ تېـ
پىرىنسىپىنى ئاساس قىلىش نامى ئاستىدا ئىش بۇزارالردىن یىراق تۇرىـشى ۋە        

ۇۋاپىق كـۈرەش الیىھېـسىنى   ھهقىقى ۋەتهنپهرۋەرلىك ئۆلچىمى ئاساسىدا ئهڭ م 
ئۆزلىرىگه ھهرىكهت پىرىنـسىپى قىلىـپ تاللىۋېلىـپ، شـۇ ئاساسـتا ھهرىـكهت           
سىتراتىگىیىـــسى بىــــلهن ھهرىـــكهت تــــاكتىكىلىرىنى تـــۈزۈپ پائــــالىیهت    

ــم     ــشى الزى ــهرت قىلى ــدىنقى ش ــشىنى ئال ــىتاپ بولى ــدىغان ش ــى . قىلدۇرى یهن
ــاي      ــى خىت ــان یېڭ ــپ كىرىۋاتق ــاۋۇز قىلى ــزگه تاج ــاۋۇزچىلىرىنى ۋەتىنىمى تاج

ــاي       ــى خىت ــۇراالیدىغان، ۋەتىنىمىزدىك ــشقا ئاش ــنى ئى ــۈردە توساش ــي ت ھهقىقى
تاجاۋۇزچىلىرىنى ھهقىقى تۈردە ئازایتىپ، كهلگۈسىدە خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى     

تاكۈس تازىالپ چىقىرىشقا ھۇل ھازىرلىیاالیدىغان ھهرىكهت شـهكىللىرى     -تهل
رغا ئىگه بىـر مهركهزى شـىتاپ بولىـشى         ئاساسىدا قارارالشتۇرۇلغان پروگراممىال  

بۇنداق شهرتكه توغرا كهلمىگهن ھهرقانداق بىرلىكسهپ یاكى ئىتتىپاق، . شهرت
شــــهرقىي تۈركىــــستان مىللىــــي مۇســــتهقىللىق ھهرىكىتىنىــــڭ مهركهزى 

مهسـىلهن یېقىنقـى یىلـالردا      . قوماندانلىق شىتابى الیاقىتىگه ئېرىـشهلمهیدۇ    
 نىـڭ یېتهكچـى ئىدىیىـسى       ”مىللىـي مهرگهز  “ تۈركىیهدە قۇرۇلغان ئاتـالمىش   

ــۇپ،    خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى بىــلهن تېــنچ ھهمكــارلىقنى ئاســاس قىلغــان بول
خهلقىمىزنىـڭ ۋەتهن ئىچىــدە قــانلىق كۈرەشــلهرگه ئاتلىنىــشىنى تهشــهببۇس  
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تىرنىقىغىچه قارشى چىقىدىغان خىتاپنامىالر ئېالن قىلىـش،     -قىلىشقا چىش 
 ”شـهرتنامىالر “كىالتلىرىغا ۋەدىـلهر بېرىـشىپ،     بۇ ھهقته ھهرخىل خىتاي تهشـ     

تۈزۈشۈپ قول قوۇیۇپ ئېالن قىلىش، جهڭگىۋار ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكهتلىرىنى        
 دەپ ”ئىـش بـۇزارالر  “، ئۇنىـڭ قاتناشـقۇچىلىرىنى   ”ئىش بۇزغۇچى ھهرىكهتلهر “

ــاي كونـــسۇللىرى بىـــلهن ئاشـــكارە   ــا خىتـ ــۇرۇن -ھۆكـــۈم قىلىـــش، ھهتتـ یوشـ
شتۇرۇش، تىپىك ۋەتهن خائىنلىرى بىلهن زىچ ھهمكارلىقالردا   مۇناسىۋەتلهر ئۇیۇ 

بولـــۇپ ئۆزئـــارا تـــون كهیدۈرۈشـــۈش قاتـــارلىقالردىن باشـــقىنى بىلمهیـــدىغان  
 ”مهرگهز“بۇنىڭغـا ئوخــشاش  .  دۇر”مهرگهز“كىـشىلهردىن تهركىـپ تاپقـان بىـر     

 خۇددى شۇنىڭدەك ئاۋال بىـر مهرگهزگه . لهردىن قهتئىي یىراق تۇرىشىمىز الزىم    
ئۇیۇشىۋاالیلى، ئاندىن ھهرىكهت شهكلىنى قارارالشتۇرایلى دەیدىغان تایىنى یوق 

 لهرگه توپلىنىپ ئاۋارە بولغىچه، ئۆز ئالدىغا ھهرىكهت قىلىـپ، مهرگهز            ”مهرگهز“
شــارائىتلىرىنى قولغــا كهلتۈرگهنــدىن كېــیىن ئانــدىن      -قۇرۇشــنىڭ شــهرت  

ىقـى جهڭگىۋارلىققـا    چـۈنكى، ھهق  . ئىتتىپاقالشساقمۇ كـېچىككهن بولمـایمىز    
ئىگه مهركهزى شـىتاپ ئهمىلىـي ھهرىكهتـلهردە پىـشىپ یېـتىلگهن زەربىـدارالر              
قوشۇنلىرىدىن تهشكىللهنگىنىدە، بۇنداق مهرگهزلهرنىڭ ھهرىكهت پىالنلىرىمۇ 

قۇدرىتىنى نامایان قىالالیدىغان ۋە ئاسانلىقچه پاش بولمایدىغان -ھهقىقىي كۈچ
 .ىتىگه ئېرىشهلهیدۇھهقىقىي جهڭگىۋار شىتاپ الیاق
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  ۋەتهنپهرۋەرلىك ئىرادىسى 1.13§
 توغرىسىدا

 
مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتى بىلهن شوغۇللىنىشتا ۋەتهنپهرۋەرلىك 

خۇددى شۇنىڭدەك ۋەتهنپهرۋەرلىك . ئىرادىسىگه جىددى ئېھتىیاجىمىز تۇغۇلىدۇ
ــۇالر ئىنــسان مىــ . ئىرادىــسى ئۈچــۈن مىللىــي غــۇرور ۋە جاســارەت الزىــم   -جهزب

خاراكتېرىگه زىچ مۇناسىۋەتلىك ھادىسىلهر بولغاچقـا، پـسىخىكا نۇقتىـسىدىن          
ئېلىپ ئېیتقاندا ئىنتایىن مۇھىم ئهھمىیهتكه ئىگه، ھهتتا بهزىدە ھهل قىلغۇچ 

 .ئامىلالر قاتارىغىمۇ ئۈتهلهیدۇ
ــاز       ــایىن ئ ــدە ئىنت ــاۋۇزچىلىرى دەۋرى ــاي تاج ــداڭ خىت ــز گومىن خهلقىمى

ن یېتهكچىلىرىمىزنى ھېساپقا ئالمىغاندا، مۇتلهق  ساندىكى ھهقىقى مۇسۇلما  
 لىرىمىــز ئىالھىــیهت چۈمپهردىــسىگه ئورۇنىۋېلىــپ  ”ئولىمــا“كــۆپ قىــسىم 

 قىلىش تهرغىباتىنى ”شۈكۈر“خهلقىمىز ئارىسىدا دۈشمهننىڭ زۇلۇمىغا قارىتا      
كهڭ یېیىپ كهلگهن بولسا، كوممۇنىست خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى دەۋرىدە نادان          

تپهرەست ئاتېئىـستچىالر خهلقىمىزنـى ئـاتېئىزىم زەھىـرى بىـلهن           یاكى پۇرسه 
 . ئېغىر دەرىجىدە بۇلغاپ كېلىشتى

ھهممىـــگه مهلـــۇم بولغىنىـــدەك، دىنىـــي مۇرەســـسهچىلىرىمىز بۈیـــۈك 
دا یـۈزلهرچه جایـدا تهكرارلىنىـپ كهلـگهن،     » قۇرئان كهرىم«دەستۇرىمىز بولغان  

ق ئىبـادەتتىنمۇ ئۈسـتۈن   ھهمدە بىر قېتىملىق قىممىتى نهچـچه ئـون یىللىـ         
تۇرىدىغان جىھاد قىلىش توغرىسىدىكى ئالال ئهمىرىنى تىلغا ئېلىشماي، بارىغا 
شۈكرى قىلىـش بىـلهن خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا بـوي سۇنۇشـنى ۋاجىـپ دەپ           
تهرغىــپ قىلىــشىپ، خهلقىمىزنــى دۈشــمهننىڭ رایىغــا قــاراپ تېــنچ بولۇشــقا  

ن جىھادقـا شـۇنچه ئېھتىیـاجلىق       ۋەتىنىمىز خهلقى بۈگۈ  . یېتىلهپ مېڭىشتى 
ــۇپ    ــانالرنى توقـ ــدىن یالغـ ــاي، خهلقنـــى ئالالنىـــڭ نامىـ ــا قارىمـ تۇرىۋاتقىنىغـ
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. چىقىرىشىپ جىم یېتىـشقا زورالیـدىغان سـۆزلهر بىـلهن چهكـلهپ كېلىـشتى        
نهتىجىـــدە مهســـچىتلىرىمىز خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرى بىـــلهن یارىشىـــشقا       

اسىتىنىڭ مهدىھه سهھنىسىگه، ئۈندەیدىغان سورۇنغا، خىتاي مۇستهملىكه سىی
 .كومپارتىیه ھۈججهتلىرىنىڭ جاكارخانىسىغا ئایالندۇرۇلدى

ــاي كوممۇنىــست تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ پۈتكــۈل     ــتىن، خىت ــر تهرەپ یهنه بى
تهشــۋىقات ۋاســتىلىرى بىــلهن مهجبــۇرى تېڭىلىۋاتقــان ئــاتېئىزىم تهشــۋىقاتى 

بولۇپمــۇ . ىــشتىپهرزەنتلىرىمىزنــى، ســاددا كىــشىلىرىمىزنى ئــازدۇرۇپ كېل   
 چاقىسى بولمىغان، نهدىن كېلىپ نهگه بېرىشى -ماركسىزمنىڭ دۇنیانى ئىگه

ــشى       ــۋىرلهپ بېرى ــهكلىدە تهس ــاددا ش ــستراكىت م ــر ئابى ــان بى ــۇم بولمىغ مهل
نهتىجىسىدە، بۇ دۇنیانىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغان پۈتكۈل ئالهمنىڭ بىر نۇقتىـدىن          

كائىناتنىـڭ تـۇنجى   (ىلغانلىغى  مهقسهتلىك ھالدا بىر تهڭرى تهرىپىدىن یارىت     
پارتلىــشى نهزەرىیىــسىنىڭ ئىــسپاتى بــویىچه ئالغانــدىمۇ شــۇنداق دېــیىش       

نى ئىنكار قىلىش ئهقىدىسى بارلىق یاشـلىرىمىزنىڭ مېڭىـسىنى          ) مۇمكىن
بۇنىــڭ نهتىجىــسىدە ئىنــسانىیهت ئالىمىنىــڭ دىنىــي     . قوچــۇپ كهلمهكــته 

-ىقتىسادى ئهۋزەللىگى، ئـاڭ  ئهقىدىسى، ئېرقى، مىللىتى، دۆلهت تهۋەلىگى، ئ     
پىكىرى قاتارلىقالرنى تۈپتىن ئىنكـار قىلىـپ، ئىنـسانالر بـۇ دۇنیاغـا ھـایۋانالر        
ئالىمىدىن تهدرىجى تهرەققى قىلىپ كهلگهن، شۇڭا ئۇالردا بىرمۇنچه ھایۋانلىق     
خاراكتېرى ئۈستۈنلۈكته بولۇپ، ئىزچىل رېفلىكىسلىق تهربىیه نهتىجىسىدىال 

ــادەم بوال  ــدىن ئـ ــدۇ، ئانـ ــپ    ... الیـ ــاتلىرىنى یېیىـ ــمهنه تهرغىبـ ــدەك بىـ دېگهنـ
كىشىلىرىمىزنى ئۈمىدسىز، روھسىز، غایىسىز، ھهۋەسسىز، مېڭىسىز قىلىپ     

یېرىم ئهسىرلىك بۇخىل   . یېتىشتۈرۈشكه جېنىنىڭ بېرىچه تىرىشىپ كهلدى    
ــهزمهس      ــى س ــدا ھېچنېمىن ــى تهدرىجــى ھال ــۋىقاتالر خهلقىمىزن ــانه تهش ئاخماق

یالنـــدۇرۇپ نېمىنىـــڭ زۇلـــۇم، نېمىنىـــڭ ناھهقچىلىـــك     مهستخوشـــالرغا ئا
ئىكهنلىكىنى ئویلىیالمایدىغان، بۇالرنى ئویالشقىمۇ جاسارەت قىاللمایـدىغان،     

پهن، مهدەنىـیهت،  -ئـادەت، ئىلىـم  -مىللهت، دۆلهت، ئهقىـدە، كهشـپىیات، ئـۆرۈپه      
ــائىنلىق،   ــگه خـ ــك، ۋەتهنـ ــارىخ، ۋەتهنپهرۋەرلىـ ــهنچىلهردە ... تـ ــدەك چۈشـ دېگهنـ

بۇخىـــل  . دىن ئاشـــقان پىكىـــرى زەئىـــپ ھالغـــا كهلتۈرىۋېتىـــشتى    چېكىـــ
بۇلغۇنۇشالرغا یولۇققـان خهلقىمىـز دوسـت كىـم، دۈشـمهن كىـم، قارشـىلىق               
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كۆرســىتىش دېـــگهن نـــېمه، مـــۇداپىیهگه ئۆتـــۈش قانـــداق بولىـــشى كېـــرەك،  
ــدىغان،     ــى ئاڭقىرالمای ــدەكلهردىن ھېچنېمىن ــۇ؟ دېگهن ــك دېگهنچ مهخپىیهتلى

ــدان ــىل -ۋىجـــ ــۇرور مهســـ ــارغۇالرچه  غـــ ــپ، قـــ ــا قېلىـــ ىلىرىدە قاراڭغۇلۇقتـــ
ــا    ــته مىجهزلىــــك ھالغــ ــر قىلىــــشىدىغان غهلىــ چۆچهكلهردىكىــــدەك پىكىــ

 دەپ قولىنى ”تېنچلىق“بۇنىڭ ئاقىۋېتىدە، دۈشمهننى كۆرسه . كهلتۈرۈلمهكته
 دەپ ”تېنچلىق پهزىلىتى“ئۇزارتىشىدىغان، ھهتتا دۈشمىنىگه تېز پۈكۈشنىمۇ  

تېخى یېقىنقى كۈنلهردىال تهرجىمه    (لغا كهلتۈرۈلدى   تونۇیدىغان پاجىئهلىك ھا  
 نىــڭ تهســىرىدە، ھهمــدە ”گهنــدى تهرجىــمه ھــالى“قىلىــپ ئــېالن قىلىنغــان 

ــتلىرىمىزنىڭ  ــتۇرى “تېنچلىقپهرەس ــۈرەش دەس ــدىغان ”ك ــا « دەپ تونۇلى ئهبگ
دەیـــدىغان كىتابنىـــڭ تارقىلىـــپ یۈرۈشـــىدىن كېـــیىن، خىتـــاي » ئۇیغـــۇرالر

ــدى ــسىمۇ،   تاجــاۋۇزچىلىرى تهرىپى ــدا تاكىۋەت ــازاق قىلىنىــپ ئۈســتىگه یۇن ن م
 دېگهنـدەك  ”غىڭ قىلمایلى “ئۆلتۈرۈلۈپ بوزەك قىلىنسىمۇ    -بىكاردىنال ئۇرۇپ 

ــتىلىكلهر بهزى ئولتۇرۇشــالرنىڭ     ــشىدىغان غهلى ــى مهدىھلى تهســلىمچى روھن
 ).تۈزەتكۈچىدىن_ !  سۆھبهت تېمىلىرىغا ئایالنماقتا ئىكهن”شىرىن“

ــدا  ــهنئهتچىلىرىمىز، - بىزنىــــڭ ئهدەبىیــــاتبــــۇ نۇقتىــــدىن ئالغانــ ســ
-تـــارىخچىلىرىمىز، سىیاســــىیونلىرىمىز، ئوقۇتقـــۇچىلىرىمىز، ھهتتــــا ئاتــــا  

 ” جىم تۇر، تېنچ تۇر، شۈكرى قىل، ئىتائهت قىل“ئانىلىرىمىزمۇ پهرزەنتلىرىگه 
ــۋىقاتالرنى ئهۋالت    ــدىغان تهشـــ ــاس قىلىـــ ــدىیىلهرنى ئاســـ ــدەك ئىـــ دېگهنـــ

بهك ئۆتـۈپ كهتـسه بۇخىـل       . كېلىـشمهكته تهربىیىلهشنىڭ دەستۇرى قىلىـپ     
 دېگهننى  ”شارائىت، پۇرسهت كهلمىدى  “كىشىلهر جهڭگىۋار تهشۋىقاتالر ئۈچۈن     

باھــانه قىلىــپ ئۆزلىرىنىــڭ تهســلىمچى ئىدىیىــسىنى ســاقالپ قېلىـــشقا       
ــماقتا ــي مۇســتهقىللىق     . ئۇرۇنۇش ــدە ۋەتىنىمىزنىــڭ مىللى ئۇالرنىــڭ نهزىرى

شارائىتى یېرىم ئهسىردىن بۇیان پىشىپ ھهرىكىتى بىلهن شوغۇللىنىشىنىڭ 
 مىــكهن بــۇ ۋەزىــیهت شــۇنچه     ”ئابــدۇخالىقنىڭ چهمــى  “! یېــتىلمىگهنمىش 
ــشمایدىغان ــارائىتى   ! پىــ ــڭ شــ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىــ ــي مۇســ مىللىــ

ــر   -ئۆزلىگىــدىن پىــشىدىغان ئالمــا  ــۆزىمىز تهدبى ــۇنى بىــز ئ شــاپتوال ئهمهس، ئ
 دەپ ”تېنچلىـق “. ىمىز كېـرەك قوللۇنـۇپ پىشۇرىـشىمىز، بارلىققـا كهلتۈرۈشـ    

 ”!قایناۋاتقان چامغۇرمۇ خېمىغا یېنىپ كېتىدۇ“جىم یېتىۋەرگىنىمىزدە 
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 غا یېتهكلهشنى چهكلهپ تۇرىـدىغان بـۇ       ”قۇتۇلۇش جېڭى “خهلقىمىزنى  
ــۇمكىن     ــۆپ كهلتۈرۈشــىمىز م ــۇ ك ــساللىرىنى یهنىم ــۋىقات مى ــۈردىكى تهش . ت

ــله   “ ــۇدە ئۆلتۈرۈلۈش ــتىن، بىھ ــان تۆكۈلۈش ــا ق ــئهل  بىكارغ ــا، چهت ردىن، خىتایغ
جامائىتىگه یامان تهسىر پهیدا قىلىپ قویۇشتىن، چهتئهل یاردىمىنى قـاچۇرۇپ     

مانـــا بـــۇ تـــۈردىكى تهشـــۋىقاتالرنىڭ تىپىـــك  _ ”...قویۇشـــتىن ســـاقلىنىش، 
ئهسلىدە بۇ تۈردىكى باھانىالرنىڭ تېگىدە یاتقىنى مىللىتىنىـڭ       . مىساللىرى

ــ  ــۇش ھهركىتىنـــى غهلىـ ــمهندىن قۇتۇلـ ــشتۈرەلهیدىغانلىقىغا، دۈشـ بىگه ئېرىـ
ــاۋۇزچىلىرىنى تهل  ــاي تاجــــ ــڭ خىتــــ ــوغالپ  -خهلقىمىزنىــــ ــۈس قــــ تۈكــــ

 .چىقىراالیدىغانلىقىغا ئىشهنمهسلىكتىن باشقا نهرسه ئهمهس
دېمهك، ئىنسانغا قىلىنغان خاتا تهربىیىلهر ئادەمنى ئىنتایىن ئۈمىدسىز، 

هۋەپ بولـۇپ   تهۋەككۈل قىلىشتىن قورقىدىغان قىلىپ یېتىشىپ چىقىشقا س      
ئهسلىدە ئادەمنىڭ روھى دۇنیاسى دارۋىن تهسۋىرلىگىنىدەك ئۇنداق . كهلمهكته

ئاق “ ھایۋانىي بولماستىن بهلكى ئادىمىیدۇر؛ پاۋلوپ تهسۋىرلىگىنىدەك ئۇنداق 
 بولماســتىن بهلكــى ئىنــسانىي تــۈپكى ئېھتىیــاج ئىــستهكلىرى بىــلهن  ”بهت

تىكــى ماســلوۋ قاتارلىقالرنىــڭ یهنــى قىــسقىچه ئېیتقانــدا، بــۇ ھهق . تولغانــدۇر
) یـاكى مهۋجۇدلـۇق  (بـارلىق   _ ”ئۈچـۈنچى پـسىخولوگىیه دولقـۇنى   “قوزغاتقـان  

پسىخولوگىیىسىدىكى ئادەم ئېھتىیاجلىرىنىڭ قاتالملىق ئوتتۇرىغا چىقىـش       
ــلىدىنال     ــامىللىرى ئهس ــۇش ئ ــادەم بول ــارىغىنىمىزدىمۇ، ئ ــویىچه ق تهلىمــاتى ب

 جهریانـدا تهدرىجـى مۇقىملىـشىپ غـۇۋا         مىلیون یىللىق ئىنـسانىیهت تـارىخى     
ــۇ        ــۇپ، ئ ــاقالنغان بول ــدا س ــاڭ قاتالملىرى ــسان ئ ــهكىلدە ئىن ــر ش ــسى بى ئېرى
ئــامىلالرنى ھهرقــانچه چهكلهیــمهن، یوقۇتىــۋېتىمهن، ئۆزگهرتىــۋېتىمهن دېــگهن  
بىلهنمۇ ئۇ بهرىبىـر ئىنـسان تهپهككـۈر دائىرىـسىنىڭ بىـر یهرلىرىـدە یوشـۇرۇن            

منىــڭ پىكىــر قىلىــشىغا بىرقــانچه قــاتالملىق     بولــسىمۇ ســاقلىنىپ، ئادە 
ۋاستىلىق نىقاپالنغان بىر شهكىللهردە بولسىمۇ ئۆزىنىڭ ئهڭ ئهقهللىي ئادەم       

ــكه تىرىـــشىدۇ    ــاجلىرىنى ئىپادىلهشـ ــۇش ئېھتىیـ ــر ئاســـالن   . بولـ ــى بىـ یهنـ
تۇغۇلغىنىدىن باشالپ ئۆزىنى قانـداقتۇر بىـرەر یولـۋاس قىلىـپ یېتىـشتۈرۈش       

سىچه ئۆتۈپ كهتسه ئهڭ مۇكهممهل بىر مۈشۈك قىلىپ ئهمهس، بۇنىڭ دەل ئهك
یېتىلدۈرۈشكه تىرىشچانلىق كۆرسىتىشتىن باشقا ئىمكـانى بولمىغىنىـدەك،    
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ئىنسانمۇ ئۆزىنى باشقا قانداقتۇر بىر مهخلۇق قىلىـش ئۈچـۈن ئهمهس، بهلكـى          
بۇنىـڭ ئۈچـۈن ئىنـساندا     . ئهڭ مۇكهممهل ئـادەم قىلىـش ئۈچـۈنال تىرىـشاالیدۇ         

ەم قىلىپ یېتىلدۈرۈشنىڭ نۇرغۇن ئىچكى ئېھتىیاج ئىستهكلىرىنى ئۆزىنى ئاد
بـۇ  . یېرىم ئېرىسى ھالدا بولسىمۇ ئـاڭ قاتالملىرىـدا سـاقالپ كهلـگهن بولىـدۇ      

شهكىلدە كېلىۋاتقان ئادەم تـۈپكى ئېھتىیـاجلىرى ئـادەتته فىزىئولوگىیىلىـك       
لىك پــسىخولوگىیىلىك ئېھتىیــاجالر ۋە پــسىخولوگىیى-ئېھتىیــاجالر، فىزىئــو

بــۇ ئــۈچ ئېھتىیــاج . ئېھتىیــاجالر دەپ ئــۈچ چــوڭ تــۈرىگه ئایرىلىــشى مــۇمكىن
قاتالملىرىنىڭ ئىپادىلىنىشى ئاساسهن یوقۇرىدىكى تهرتىپ بویىچه ئوتتۇرىغـا         

-بۇ جهریاندا ھـاۋا، یىـمهك  . چىقىپ قاندۇرۇلۇش ئىستهكلىرىنى نامایان قىلىدۇ   
 ســـاپ قاتــارلىق ، جىنىــسى ھهۋەس  )تۇرالغــۇ (ئىچــمهك، ھۇزۇرلــۇق مۇھىــت    

بىرسـى  -فىزىولوگىیىلىك ئېھتىیاجلىرى تهرتىپ بىلهن بىرىنىڭ كهینىـدىن     
ــرىم      ــقا، یېـــ ــدىن باشـــ ــان قىلىغىنىـــ ــستىگىنى نامایـــ ــدۇرۇلۇش ئىـــ قانـــ
پـسىخولوگىیىلىك ئېھتىیاجلىرىـدىن بولغـان بىخهتهرلىـك، مـۇقىم تهۋەلىــك      

سمهن  ئېھتىیاجلىرى كۆپۈنچه ھالالردا مۇھىـت چهكلىمىلىـرىگه قىـ         قاتارلىق
ــان ھالــدا قانــدۇرۇلۇش        ــق تهرتىــپ چېگىرىــسى بولمىغ ــوي ســۇنغان، ئېنى ب
ئىــستىگىنى نامایــان قىلىــشى؛ ســاپ پــسىخولوگىیىلىك ئېھتىیاجلىرىــدىن  
قىزىقىش، موللـۇق، ھهققانىیهتچىلىـك، تهرتىپلىـك، گۈزەللىـك، كهشـپىیات،           

... ىك، پاكىزلىق، غۇرۇرلۇق، یاردەمسۈیهرلىك، ئوملۇق، ئىختىیارىلىق، ئهركىنل
قاتارلىقالر بولسا ئاساسهن مۇھىت چهكلىمىسىنى نىـسپىي شـهكىلدە قوبـۇل           

ئىختىیارى بىر شهكىلدە ئىنسان ئىچكى روھىیىتىنىڭ -قىلمایدىغان، ئهركىن
ھهیــدەكچىلىگى، تاشــقى مۇھىــت توســالغۇلىرىنى یېڭىــشكه ئىنــتىلگهن،      

 ۋە ئىجتىمـــائىي مۇھىتنىـــڭ ئهقىـــدە دائىرىـــسىدىن ھالقىـــشقا ئىنـــتىلگهن 
 ئامىلالرغا تایانغان، ئاساسهن قاتارلىقماھارەت جوغالنمىسى -شهخسنىڭ بىلىم

ئۈســتۈن ئىختىیــارىلىق ئاساســىدا نىــسبهتهن تهرتىپــسىز ئوتتۇرىغــا چىقىــپ   
بىــردىن قانــدۇرۇلۇش ئىــستىگىنى نامایــان قىلىــشى مــۇمكىن دەپ  -بىــردىن

سى بۇ تۈردىكى مهسىلىنىڭ تۈگۈنى شۇ یهردىكى، ئىنسان بالى. مۆلچهرلهنمهكته
ــسمىنى، بولۇپمــۇ یوقــۇرى دەرىجىلىــك        ــڭ خېلــى كــۆپ قى ئېھتىیاجلىرىنى

ئاشـكارا  (ئېھتىیاجلىرىنىڭ كونكىرىتنى تهلهپلىرىنى بىلىـنگهن تهپهككـۈرى        
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ــالىیىتى  ــاڭ پائ ــا،    ) ئ ــایىن بولغاچق ــشى نات ــاڭلىق ھــېس قىلىــپ كېتهلى دە ئ
 ئۈچـۈن مـۇتلهق     ئادەمنىڭ یېتىلىش جهریانىدا ھهربىر ئېھتىیاج باسـقۇچلىرى      

بىـخهتهر ۋە مـۇتلهق مـۇكهممهل ئېھتىیــاج سـېزىم مـۇھىتى بىـلهن ئېھتىیــاج       
تىرىشچان ۋە پـاراۋان بىـر ئـائىله        . قاندۇرۇش مۇھىتىنى یارىتىپ بېرىشى شهرت    

مۇھىتى، ئىمكـان بـار ئهڭ مـۇكهممهل شـارائىتالرغا ئىـگه بىـر تهربىیىلىـنىش           
مایـان قىلىـش ئىجتىمـائىي ۋە    مۇھىتى ۋە ئىمكـان بـار ئهڭ ئهركىـن ئـۆزىنى نا         

ــقا     ــادەم بولۇشــ ــۇكهممهل ئــ ــڭ مــ ــسان پهرزەنتىنىــ ــۇھىتى ئىنــ ــاددىي مــ مــ
بۇنداق بىر مۇھىتنى ھهرقانداق بىر     . یىتهكلىنىشىنىڭ ئهقهللى شهرتلىرىدۇر  

بۇنىـڭ ئۈچـۈن مـۇتلهق تـۈردە شـۇ ئىنـسانالر         . شهخس ئـاز ئالـدىغا یارىتالمایـدۇ      
 مۇھىــت بولىــشى، بۇنــداق بىــر  توپلىمىغــا خــاس ئهڭ مۇۋاپىــق ئىجتىمــائىي 

ئىجتىمــائىي مۇھىــت ئۈچــۈن بولــسا یهنه شــۇ تــارىخى توپلۇمغــا خــاس بولغــان  
ئۇنداق بولمایدىكهن، . بىخهتهر ۋە مۇستهقىل بىر دۆلهت مۇھىتى بولىشى شهرت

ئىنسان بالىسىنىڭ ئۆز روھـى دۇنیاسـىدىكى بـۇ تـۈر ئـادەم بولۇشـنىڭ تـۈپكى                 
لىشى، ئۇنى قاندۇرۇشى توسالغۇالرغا ئۇچۇراپ،  ئېھتىیاج تهلهپلىرىنى پهرق قىال   

بهزى ئېھتىیاجلىرىنى یۇشۇرۇشقا، بىر باسقۇچلۇق، ھهتتا بىرقانچه باسقۇچلۇق 
ــدۇ     ــلهن ئىپادىلهشــكه مهجبورلىنى ــشالر ۋاستىــسى بى ھهتتــا بىــر  . نىقاپلىنى

قـاتالم نىقاپالشـالر نهتىجىـسىدە، ئـۇ        -یهرلىرىگه كېلىپ، بۇ تۈردىكى قـاتالممۇ     
ئۆزىنىڭ ئهسلىدىكى تۈپكى ئېھتىیاجىنىڭ نېمه ئىكهنلىگىنىمۇ پهرق      ئادەم،  

قىاللمىغىدەك ھالالرغا ئۆزگهرتىۋېتىشى، تېخىمۇ ئېغىرىراق بولغىنىدا، ھهتتا      
ئۆزىنىڭ ئادەم بولۇشنىڭ تۈپكى ئېھتىیاجلىرىنى خاتا تونۇپ، ئۆز ئېھتىیاجىغا  

ۋىتى یـوق شـهیئىلهرنى   بهكال ئاز مۇناسىۋىتى بولىـدىغان، ھهتتـا زادىـال مۇناسـى     
بـۇ نۇقتىغـا   . ئادەم بولۇشنىڭ تۈپكى ئېھتىیاجى دەپ تونىۋېلىـشىمۇ مـۇمكىن   
خاراكتېرلىرى -كهلگهن بىر ئادەم، نورىمال ئادەم بولۇشتىن یىراغلىشىپ، مىجهز

ــل      ــدا ئهقى ــراق بولغىنى ــالرغا، ئېغىرى ــدىكى بۇزۇلۇش ــى پهزىلهتلىرى ۋە ئهخالق
مهسـىلهن،  . كۈم بولـۇپ قېلىـشىمۇ مـۇمكىن    جهھهتته نورىمالسىزلىقالرغا مهھ  

خهلقىمىز ئۈچۈن ئېلىپ ئېیتقىنىمىزدا، بهزى كىشىلىرىمىزدە كۆرۈلىـدىغان       
ــۆي     ــا ئـ ــان پۇلىغـ ــسمهنلىكلىرى، تاپقـ ــا ھېرىـ ــدەك تاماققـ ــاپ كهتكهنـ ئېچىقـ
-سېلىشتىن باشقىنى بىلهلمىگىدەك ھالغا كېلىپ قېلىشلىرى، پۈتۈن ھېس
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ۇرۇش ئۈچـۈنال بولـۇپ كېـتىش، ئـاچكۆزلۈك،     یادى یىگانه جىنىسى ھهۋەس قانـد    
قىزغـــانچۇقلۇق، یـــالغۇزلۇق، بېقىنـــدىلىق، غایىـــسىزلىك، ئۈمىدســـىزلىك، 
قۇللــۇق مىجهزلىرىنىــڭ كۆرۈلۈشــكه باشــلىغانلىقلىرىنى ئهنه شــۇخىلدىكى   
. تۈپكى ئېھتىیاج بۇلغۇنۇشلىرىنىڭ ئىپادىسى دەپ ھېساپلىشىمىزغا بولىـدۇ        

ىرسـى یـا ئـۇ مـۇھىتتىن قېچىـپ باشـقا یېڭـى        بۇنداق ھالغا چۈشۈپ قالغـان ب    
مۇھىتقا ئۆزىنى ئاتىشى، یاكى بولمىسا تهدرىجى خاراپ بولـۇش یولىغـا كىرىـپ      

بـۇ یهردە شـۇنىڭغىمۇ دىقـقهت قىلىـشىمىز         . ئۆزىنى نابوت قىلىـشى مـۇمكىن     
ــۆپلهپ     ــسېرى ك ــدىكى شهخــسلهردە بارغان ــر توپلۇم كېرەككــى، بهلگىلىــك بى

تـۈردىكى نورىمالـسىزلىقالر تهدرىجـى ھالـدا شـۇ          ئومۇملىشىپ كېتىۋاتقـان بـۇ      
خاراكتېرى ھالىغا ئایلىنىپ، نورىمالسىزلىق شهخسلهرنىڭ -توپلۇمنىڭ مىجهز

تهلهپلىرى، -مهسىلىسى بولۇشتىن ھالقىپ، شۇ مىللىي جهمئىیهتنىڭ پىكىر
 ئورتاق بۇزۇلغان قاتارلىقئارزۇلىرى، تۇرمۇش قېلىپلىرى -پىكىرلىرى، غایه-ئاڭ

 . ى ھالىغا ئایلىنىپ كېتىشىمۇ مۇمكىنخاراكتېر
رۇشهنكى، مىللىتىمىز بۈگۈن یوقۇرقىدەك ئىنسان قېلىپىدىن چىققان        

ئىجتىمـائىي جهھهتلهردىـال یوقۇتۇلـۇش     -ئېزىلىشلهرگه دۇچار بولۇپ، سىیاسىي   
گىرداۋىغــا كېلىــپ قالماســتىن، بهلكــى روھىــي جهھهتتىنمــۇ تــارىخ بېتىــدىن 

بــۇ مىللهتنــى قۇتقــۇزۇپ قېلىــشنىڭ  . هكــتهئۈچۈرۈلــۈش خهۋىــپىگه دۈچ كهلم
بىردىن بىر یولى، مىللىي دۆلىتىنى قایتا ئهسلىگه كهلتۈرىۋېلىشتىن باشقىچه 

یهنى، شهرقىي تۈركىستان مۇسـتهقىل مىللـى دۆلهت    . بولۇش مۇمكىن ئهمهس  
-بىز ئۇیغۇرالرنىڭ ئۆزىنى قۇتقۇزۇپ قېلىشنىڭ بىردىن   _ قۇرۇش مهسىلىسى   

ى ھالىغا كېلىپ، مىللىي تهغدىرىمىزنىڭ تهقهززاسـى  بىر ھهل قىلىش چارىس 
 !بولۇپ ئالدىمىزدا تۇرماقتا

ــۇ ئاساســتا تهھلىــل قىلغىنىمىــزدا، ئــادەم ھایاتلىقنىــڭ ئهقهللىــي        ب
تهلهپلىرىـــدە ئهڭ بىـــخهتهر دەرىجىـــدە قاندۇرۇلۇشـــنى ئـــارزۇ قىلىـــدىغان بىـــر  

تهر قاندۇرۇلۇش مهلۇم بىر تۈپكى ئادەم بولۇش ئېھتىیاجى ئهڭ بىخه    . مهخلۇقتۇر
پۇرسىتىگه ئېرىشىۋاتقانلىغى مۇقىملىشىپ قالغىنىدا، كىـشىدە بـۇ بىـخهتهر          
تهلهپ قاندۇرۇلۇش ئاساسىدا تېخىمۇ یۇقۇرى قاتالملىق ئېھتىیـاج ئىپـادىلىرى         

بۇنداق ئادەم بولۇشنىڭ تۈپكى ئېھتىیاج     . بىرلىكته نامایهندە بولۇشقا باشالیدۇ   
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هممهللىككه ئىنـــتىلىش شـــهكلىدە قانـــدۇرۇش تهلىبـــى كىـــشىدە ئهڭ مـــۇك 
ئىپادىلىنىپ تۇرغاچقا، كىشىلهر بىخهتهر، مۇكهممهل ۋە ئىزچىل قاندۇرۇلۇشـقا      
ئىنتىلىش، شۇ ئاساستا تېخىمۇ ئالغا ئىگىرلهش، تېخىمۇ یۇقۇرىغا یۈكسىلىش، 

ــارىتىش،  ــېڭىلىقالر ی ــلهن   ... ی ــاچكۆزلۈك بى ــادەم بولۇشــقا ئ ــۇكهممهل ئ ئهڭ م
ئهگهر بۇخىـل تـۈپكى     . ىر مهخلۇق ئىپادىسىنى بېرىـدۇ    ئىنتىلىپ تۇرىدىغان ب  

ــىغا    ــشى ئىزچىللىــــق توسالغۇســ ــسان ئېھتىیاجلىرىنىــــڭ قاندۇرۇلىــ ئىنــ
بۇنىڭـدىنمۇ  . ئۇچۇرىغىنىدا، كىشى دەرھـال نـارازىلىق ئىنكاسـىنى بىلدۈرىـدۇ         

نهتىجىگه ئېرىشهلمىگىنىدە قارشىلىق كۆرسىتىش چارىسىنى ئىشقا سېلىشقا 
ىڭدىنمۇ بىرەر نهتىجىگه ئېرىـشهلمىگهندەك ھـېس قىلـسا،         بۇن. مهجبۇر بولىدۇ 

ۋاستىلىق یولالر بىلهن ئۆزىنى خاراپ قىلىش ئارقىلىق ئۆزى تهۋە بولۇپ تۇرغان 
ــشىمۇ       ــشقا ئۇرۇنى ــساس ئېلى ــتىلىق قى ــتىن ۋاس ــاكى جهمئىیهت ــشىلهر ی كى

نهشــىگه -ئــۆزىنى ئۆلتۈرىۋېلىــشالر، لۈكچهكلىــك، قىمــار، ھــاراق    . مــۇمكىن
ــشلهر، ــا، تهۋەلىكىـــگه،     بېرىلىـ ــا یېقىنلىرىغـ ــسىزلىك ھهتتـ ــشه، ئهدەپـ  پاھىـ

ــاكى جىــسمانى     ــتىگه خــائىنلىق، زىیانكهشــلىك، ئهقلــى ی مىللىــتىگه، دۆلى
ھۇرۇنلۇق قىلىشالر ئهنه شۇ خىل نورىمالسىز قىساس ئېلىش ھهرىكهتلىرىنىڭ 

 . ۋاستىلىق ئىپادىلىرى بولىشى مۇقهررەر
قالغان كىشىلىرىمىزنى پهقهت نۇرغۇن كىشىلىرىمىز بۇ ھالهتكه چۈشۈپ 

شۇ كىشىلىرىمىزنىڭ ئۆزىدىنال كۆرۈپ، ئېغىر چهكلىمه یارىتىـپ بېرىۋاتقـان          
ــهۋەبچى     ــۈپكى س ــسىلهرگه ت ــداق ھادى ــسىمىنىڭ بۇن ــتهملىكىچىلىك بې مۇس

بۇ تۈردىكى ھادىـسىلهرنىڭ كۆپىیىـپ      . بولىۋاتقانلىغىنى قهتئىي ئویالشمایدۇ  
زنىـــڭ بولمىغـــانلىغى ســـهۋەپ كېتىـــشىگه مىللىـــي مۇســـتهقىل دۆلىتىمى

 !بولىۋاتقانلىغىنى ئهسال ئویالشمایدۇ
بهزى ئالىمالرنىڭ تهتقىقاتلىرىدىن قارىغاندا، ئىنـسان تـۈپكى ئېھتىیـاج     
ــشقا       ــالپال ئىـــ ــدىن باشـــ ــۆرەلمه ۋاقتىـــ ــا تـــ ــڭ تـــ ــدۇرۇش جهریانىنىـــ قانـــ

بۇ جهریان ئۇ كىشىنىڭ ئۆمۈرىنىڭ . كىرىشىدىغانلىغىنى مۆلچهرلهش مۇمكىن
كىشىلهردىكى بهزى ئېھتىیاجالر قىسمهنلهردە  . ه داۋاملىشىپ تۇرىدۇ  ئاخىرغىچ

ــلهردە    خېلــى بالــدۇرال بىــخهتهر قانــدۇرۇلۇش باســقۇچىغا ئېرىشهلىــسه، یهنه بهزى
تاشـقى سـهۋەبلهر تۈپهیلىـدىن خېلـى كېیىكـى یاشـلىرىدىال          -ھهرخىل ئىچكى 
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شـۇڭا،  . ئاندىن بۇ ئېھتىیـاج قانـدۇرۇلۇش باسـقۇچىغا قهدەم قویىـشى مـۇمكىن            
بهزىلهردىكــــى قىــــسمهن نورىمالــــسىزلىق ئىپــــادىلىرى كىچىــــك ۋاقتىــــدا 
كۆرۈلگىنىنىڭ ئهكسىچه، یهنه بهزىلهردە خېلى چوڭ یاشالردا بۇخىل نورىمالسىز 

ھهتتا بهزىلهردە بۇرۇندىن قاندۇرۇلۇپ كېلىۋاتقان . ئىپادىلهر كۆرۈلىشى مۇمكىن
قایتىـدىن خهۋپـكه دۈچ     ئېھتىیاجلىرى خېلى كېیىنكى دەۋرلىرىگه كهلگهنـدە       

شــۇ . كېلىـشىدىنمۇ، بـۇرۇنقى مىجهزلىرىنــى ئىپـادىلهپ قېلىــشىمۇ مـۇمكىن    
سهۋەپتىن ۋەتهنسىزلىك مهسىلىسى یېتىلىۋاتقانالر ئۈچۈنال مهسىله یارىتىـپ        
قالماي، قۇرامىغا یېتىپ بولغان، ھهتتا یاشانغانالر ئارىسىدىمۇ مهسىله یارىتىپ 

هلقىمىزنىـڭ بـارلىق تهبىقىلىـرىگه ئېغىـر     یهنـى ۋەتهنـسىزلىك، خ   . كهلمهكته
شــۇ . بىــر چــوڭ مىللىــي تهقــدىر مهســىلىدۇر -تهھــدىت ســېلىۋاتقان بىــردىن

سهۋەپتىن مىللىي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتىنـى ئومۇمخهلـق ھهرىكىتـى دەپ         
ــاقتىمىز ــۈم    . قارىمـ ــۈمگه مهھكـ ــدىن ئۆلـ ــقىالر تهرىپىـ ــپ باشـ ــۇ یهنه كېلىـ بـ

ۇش مهسىلىـسى بولغاچقـا، ۋەتىنىمىـز    قىلىۋىتىلگهن بىر مىللهتنى قۇتۇلـدۇر   
خهلقى ئۈچۈن ئېلىپ ئېیتقاندا مىللىي مۇستهقىللىق كۈرىشى ئهڭ تىپىـك          

 .ئىنسانپهرۋەرلىك، كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش ھهرىكىتى ھېساپلىنىدۇ
ئىنــسان پسىخولوگىیىــسىدىكى بــۇ تــۈر نورىمالــسىزلىقالر ئىنــساننىڭ  

. ا ئېغىر توسالغۇ بولۇپ روي بېرىدۇئۆزىنى تونۇشى ۋە ئۆزىنى جارى قىلدۇرۇشىغ
بۇ یهنه كېلىپ . بۇنىڭ ئاقىۋېتىدە كىشىنىڭ ئۆزىگه بولغان ئىشهنچى ئازىیىدۇ

كىشىنىڭ تهۋەككۈلچانلىق روھىنى ئۆلتۈرۈپ، جاسارەتسىز ھالغـا كېلىـشىگه         
ــدۇ  ــهۋەپ بولىـ ــشى دۈچ كهلـــگهن     . سـ ــان كىـ ــۈپ قالغـ ــا چۈشـ ــداق ھالغـ بۇنـ

ىالر ھهل قىلىپ بېرىـشى كېـرەك دەیـدىغان     قىیىنچىلىقلىرىنى پهقهتال باشق  
بۇۋاقالرچه مىجهزگه كىرىپ قالىدىغان بولغاچقا، تاماخورلۇق مىجهزى قایتىدىن 

ــدۇ  ــاش كۆتۈرىـــ ــڭ   . بـــ ــشىلىرىمىز ۋەتىنىمىزنىـــ ــۇن كىـــ ــڭ نۇرغـــ بىزنىـــ
مۇســـــتهقىللىغىنى ئـــــۆزلىرى بىۋاســـــته ھهرىـــــكهت قىلىـــــپ قولغـــــا       

ۇســۇلمانالر دۇنیاســى، تــۈرك بىزنــى م“كهلتۈرەلهیــدىغانلىقىغا كــۆزى یهتــمهي، 
 دېگهندەك تهلمۈرۈشـلىرى،  ”دۇنیاسى، ئا ق ش یاكى ب د ت قۇتقۇزۇپ قویسۇن         
 خىتـایالردىن   ”دېموكراتچى“ھهتتا دۈشمىنىنىڭ بىر قانىتى بولۇپ تۇرىۋاتقان       

ئۈمىد كۈتىدىغان غهلىته بىنورىماللىقالرنىڭ كۆرۈلۈپ تۇرىۋاتقانلىغى پۈتۈنلهي 
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ىمىزنىڭ ئىجتىمائىي كېسهللىك ھالىتىگه ئایلىنىپ     یوقۇرىقىدەك مىجهزلىر 
ئىشهنچىسىز ئىنسان ئهگهر جاسارىتىدىنمۇ . كېتىۋاتقانلىغىدىن دېرەك بېرىدۇ

قورقۇنچـاق بىرسـى   . مهھرۇم قالسا، ئۇنداق بىرسى قورقۇنچاقلىـشىپ كېتىـدۇ   
ھهتتـا ئۆلـۈمى ھېـساۋىغا بولـسىمۇ     . تېنچ مۇھىتقا ھهۋەس قىلىـدىغان بولىـدۇ      

بۇ یهردىكى تېنچلىـق، خـاتىرجهملىكتىن   . تېنچ مۇھىتنى تاما قىلىدۇ بۇنداق  
كېلىۋاتقان ئۆزىگه ئىشهنگهن كىشىلهرنىڭ ئارزۇسىدىكى تېنچلىقتىن تۈپتىن 

ــدۇ ــۈن     . پهرق قىلى ــشى ئۈچ ــاۋاتقان كى ــا یاش ــك مۇھىتت ــدە، ۋەھىمىلى نهتىجى
. ۇتېنچلىق تاماسى ئۆزىنى نابوت قىلىشنىڭ بىر چارىـسىگه ئایلىنىـپ قالىـد         

ئۇنىڭ جهمئىیهتتىكى ئىپادىسى بولسا ۋەتىنىگه یاكى مىللىتىگه ۋاسـتىلىق    
 _ ”تېنچلىــق“دېــمهك، ۋەتىنىمىــز ئۈچــۈن . خــائىنلىق بولــۇپ ئىپادىلىنىــدۇ

كىشىلىك ئېھتىیاجلىرىدىن ئۈمۈدىنى ئۈزۈپ، ئۆزىنى ئۆلتۈرىۋېلىشنىڭ بىـر        
 !ۋاستىسىدۇر

هتنىڭ خاراكتېرى شـۇ    یۇقۇرىدا كۆرسىتىپ ئۆتكىنىمىزدەك، بىر جهمئىی    
جهمىیهتنــى تهشـــكىل قىلىـــدىغان خۇسۇســى كىـــشىلهرنىڭ، بولۇپمـــۇ شـــۇ   
ــاق    ــشىلىرىنىڭ ئورتــ ــان كىــ ــدا تۇرىۋاتقــ جهمئىیهتنىــــڭ یېتهكچــــى ئورنىــ

یهنى، ئىنسانىیهت ئومۇمىیلىقتىن   . خاراكتېرىنىڭ ئىپادىسى بولۇپ كۆرۈلىدۇ   
همىلىیهتـته چهكـسىز    قارىغاندا بىر پۈتۈن گهۋدە ھالىتىدە كۆرۈنگىنى بىـلهن، ئ        

كهتــكهن شهخــسلهرنىڭ ئــاز ئالـــدىغا ئېلىــپ بارىــدىغان پائالىیهتلىرىنىـــڭ      
شــۇ ســهۋەپتىن دۇنیــادىكى ئىنــسانالر دۇنیــاۋىي ئىتتىپــاقالر،  . نامایهندىــسىدۇر

ھهربىي گهۋدىلهردىن تهشكىل -مىللهتلهر، ئىقتىسادىي-دۆلهتلهر، رایونالر، ئېرق
نه ئـۆلكه، شـهھهر، یېـزا، جهمئىـیهت، تهشـكىالت،          بۇالر ئهینى ۋاقتىدا یه   . تاپماقتا
یهنـى، دۇنیـا    . ئـائىلىلهردىن تهشـكىل تاپىـدۇ     -ئىدارە، گـۇروھ، دوسـت    -شىركهت

ئهممـا بـارلىق    . ئاقىۋەتته شهخسى پائالىیهتلهرنىڭ سهھنىسى بولۇپ بىلىنىدۇ     
شهخسلهرنىڭ ئۆز پائالىیهتلىرى ئومۇمىي یۈزلۈك ھالدا دۇنیـا ئىنـسانلىرىنىڭ        

ئهگهر ھهربىـر   . هتلىرىدە رۇشهن ئىپادىسىنى تېپىپ كېتهلىـشى ناتـایىن       پائالىی
ــدە     ــسانىیهت پائالىیىتىـ ــالىیىتى ئىنـ ــى، پائـ ــویلىغىنى، پىالنـ ــسنىڭ ئـ شهخـ
ــڭ،       ــشاھالرنىڭ، داھىیالرنى ــادا پادى ــدى، دۇنی ــسا ئى ــورۇن تۇتالى ــك ئ كۆرۈنهرلى

یلۇق، ئـاال . قهھرىمانالرنىڭ، ئالىمالرنىڭ قىلچه قىممىتـى قالمىغـان بـوالتتى    
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ــا    ئوغۇزخـــان بولمىغـــان بولـــسا، تـــۈرك قهۋملىرىنىـــڭ ئهســـىرلهر بـــویى دۇنیـ
. سهھنىسىدىن چۈشمهي پائالىیهت قىاللىـشىنى تهسـهۋۋۇر قىاللمـاس ئىـدۇق          

ئهگهر نیۇتون بولمىغان بولسا ئىدى، ھازىرقى زامان سانائهت دەۋرىنىڭ یهنه قانچه 
هینىشتېیىن بولمىغـان   ئهسىر كېچىكىپ بارلىققا كېلىدىغانلىغىنى، ئهگهر ئ     

ئېلېكتـــرون دەۋرىنىـــڭ قاچـــان بارلىققـــا كېلىـــدىغانلىغىنى  -بولـــسا، یـــادرو
ئىجتىمــائىي ھادىــسىلهردىمۇ ناپــالىیون، ھىتلېــر،  . مــولچهرلىمهك تهس ئىــدى

ــاركىس،  ــشىدە    ... م ــدانغا كېلى ــالرنىڭ مهی ــاۋى داۋالغۇش ــڭ دۇنی قاتارلىقالرنى
خۇددى شۇنىڭدەك، تۆمـۈر  . اللمایمىزپهۋقۇلئاددە رولى بولغانلىغىنى ئىنكار قى    

خهلىپه، غوجا نىیاز ھاجى، غېنى باتۇر قاتارلىقالر بولمىغان بولسا، یىگىرمىنچى 
ئهسىردىكى شهرقىي تۈركىستان مىللىـي ئـازادلىق ھهرىكهتلىرىنـى تهسـهۋۋۇر            

دەرۋەقه، تۆمـۈر خهلىپىنىـڭ سـهپتىن ئایرىلىـشى        . قىلىشىمىزمۇ تهس بوالتتى  
ــ-داغ ــا نىیــاز ھــاجى   دوغىلىــق خهل ــدى؛ غوج ــۇلىڭىنى جىمىتىــپال قوی ق قوزغ

ــشى ۋە بىرقـــــانچه      ــهپتىن ئایرىلىـــ ــڭ ســـ ــارلىق یېتهكچىلىرىمىزنىـــ قاتـــ
رەھبهرلىرىمىزدىن ئایرىلىپ قېلىشىمىز، بىرىنچى ۋە ئىككىنچى جۇمھۇرىیهت 

بۇنـداق ئىجتىمـائىي   . ... ھهرىكىتىمىزنى جىممىتىال مۇنقهرز قىلىـپ قویـدى    
 ئۈلگىلهرنىــڭ كۆرســىتىدىغان زىیــانلىق تهســىرىنىمۇ  ھادىــسىلهردە ســهلبىي

 .كۆرمهكتىمىز
بۇالردىن شۇنى ئوچـۇق كـۆرۈپ ئـاالالیمىزكى، ئىنـسانىیهت پائالىیىتىـدە       
ھهربىــر ئــادەم ئــالىم، ھهربىــر كىــشى قۇمانــدان، خالىغــان بىرســى داھىــي         

ــسىلهلمهیدۇ  ــسىگه یۈكــ ــىرلىق   . دەرىجىــ ــڭ ســ ــۋە تهڭرىنىــ ــداق مهرتىــ ئۇنــ
ئهگهر .  ه باغلىق ھالدا ئىنتایىن ئاز كىشىلهرگىال نېسىپ بولىدۇقانۇنىیهتلىرىگ

تۆمۈر خهلپىمىزدىن ئهینى ۋاقىتتا ئىككىسى بولغىنىدا ئىدى، بىرسى ئۆلسىمۇ 
غوجـا  . یهنه بىرسى خهلقنى غهلىبىلىك جهڭلهرگه یىتهكلىیهلىگهن بوالر ئىدى       

دلىق كۆرۈشىنى نىیاز ھاجىدىن یهنه بىرسى بولسا ئىدى، قایتىدىن مىللىي ئازا
باشالپ بېرەلىگهن بوالر ئىدى؛ غېنى باتۇردىن بىرقانچىسى بولغىنىـدا، بۈگـۈن      

دېـمهك،  . ... بىز بۇنچىلىك پاجىئهلىك ھالهتكه چۈشۈپ قالمىغان بوالر ئىـدۇق       
پۈتكـۈل ئىنــسانىیهت ئــالىمىگه ئوخــشاشال بىزنىــڭ مىللىــي مۇســتهقىللىق  

ــر ھهرىـــكهت یاراتق  ــۇكهممهل بىـ ــارەتلىك ۋە ھهرىكىتىمىـــز مـ ــسىغا، جاسـ ۇچىـ
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داھىیلىرىمىزغـــا -تهۋەككــۈلچى قهھرىمانلىرىمىزغـــا، پاراســـهتلىك قۇمانـــدان 
ــدۇ  ــاجىمىز بولىـ ــۈلگىلهرگه،    . ئېھتىیـ ــدىغان ئـ ــا چىقىـ ــز ئوتتۇرىغـ ــى، بىـ یهنـ
داھىیالرغا ئهگىشىشىمىز، ئۇالرغـا بـوي سۇنۇشـىمىز،        -قهھرىمانالرغا، یېتهكچى 

پائـالىیىتىگه  پ بېرىشىمىز، ئۇالرنىـڭ     ئۇالرنىڭ یىتهكلىشىگه شارائىت یارىتى   
ماسلىشىپ بېرىشىمىز، نۆۋىتى كهلگهندە ئۇالرنى جان تىكىپ قوغدىـشىمىز،         
ئۇالرنىڭ شىھىت بولىشىدا ھهسسىلهپ قىساس ئېلىپ بېرىشىمىزنى تهقهززار 

خۇددى شۇنىڭدەك تۆمۈر خهلىپىنى، غوجا نىیاز ھاجىنى، غېنى باتۇرنى، . قىلىدۇ
ىغانلىقىغـا ئوخـشاش، بۇنـدىن      خهلقىمىز قۇرۇلتـاي ئېچىـپ سـایالپ چىقم       ... 

كېیىنكىلهرنىمۇ بىـز ئـۆزىمىز خالىغـان پهیتـته ۋە خالىغـان شـهكىلدە تـالالپ           
ــایمىز ــڭ    . ئااللم ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنى ــي مۇس ــشىلهر مىللى ــداق كى بۇن

ــا     ــۆزلىرىنى ئىسپاتلىــشىپ ئوتتۇرىغ ــته ئ ــسى باســقۇچلىرىدا ئهمهلىیهت ھهرقای
تىـدىكى ھهرىكىتىمىزنىـڭ تىپىــك   بـۇ كىـشىلىرىمىز ئهینـى ۋاق   . چىقىـشىدۇ 

ئۈلگىلىرى بولۇپال قالماي، ئهینى ۋاقتىدىكى مۇئهییهن بىر ھهرىكهت ئۈسـتىدە         
ــۈلگىمىز بولىـــدۇ    ــۇكهممهل ئـ ــڭ ئهڭ مـ ــۇق بىـــر   ! بىزنىـ ــز ئهڭ ئۇتۇغلـ بىـ

تهنھهركهتچىنى یېتىشتۈرۈپ چىقىشىمىز ئۈچۈن سىناق قىلغىنىمىزدا بىـرەر     
ــسى ق   ــیىلهش ئۈلگىــ ــشىنى تهربىــ ــار كىــ ــگه  ناكــ ــچه نهتىجىــ ــپ قىلــ ىلىــ

ئېرىشهلمىگىنىمىزدەك، مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىـدىمۇ یۇمـشاقباش       
كىشىلىرىمىزنى ئۈلگه، داھىي قىلىۋېلىپ، ئۇالرنىڭ كهینىگه كىرىپ قىلچه        

بىــزگه ئهڭ مــۇكهممهل یىــتهكچىلهرال داھىیلىــق   . نهتىجىــگه ئېرىــشهلمهیمىز
ىقىــشىمۇ مــۇقهررەر بىــر بۇنــداق بىــر داھىینىــڭ كېلىــپ چ. قىلىــشى شــهرت

 . ھهرىكهت جهریانىدىال كۆرۈلىدىغان ھادىسه
بىزنىـڭ مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتىمىــز جهریانىـدا بـۇ تــۈردىكى      
. ئىقتىدار ئىگىلىرىدىن یۈزمىڭدا بىر، ھهتتا مىلیوندا بىر چىقىشىمۇ مۇمكىن

ىـي  بۇخىل كىـشىلىرىمىز ئۆزلىرىـدىكى تهبىئ     . ئهمما بۇ بىزگه یېتىپ ئاشىدۇ    
ــقۇچىدا     ــكهت باس ــي مۇســتهقىللىق ھهرى ــر مىللى ــۇئهییهن بى ــدارىنى م ئىقتى
قىلچىمۇ بېخىللىق قىلماي تولۇق جـارى قىلدۇرىـشى، ئۆزلىرىـدىكى بۇخىـل       
تهبىئىــي ئىقتىــدارىنى ھهرگىزمــۇ شهخــسى مــۈلكى دەپ قارىماســلىغى، ئــۇنى  
ــاق      ــۈلكى، ئورت ــاق م ــڭ ئورت ــڭ، ۋەتىنىمىزنى ــڭ، خهلقىمىزنى مىللىتىمىزنى
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خۇددى .  یلىقى، جهۋھىرى دەپ تونۇپ، شهرتسىز پىدا قىلىشنى بىلىشى شهرتبا
شۇنىڭدەك، ۋەتىنىمىز دائىرىسىدىكى ھهرقانداق بىر یۇرتداش ئۆزىدە نۆۋەتتىكى 
مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنى دولقۇن ھالىغا كهلتۈرۈشته ھهرقانداق 

ىكىنى سهزگهن ھامان، بۇ بىر ئىقتىدارغا، پۇرسهتكه، ئىمكانىیهتكه ئىگه ئىكهنل 
خهلقىمىزنىڭ كهلگۈسى ئۈچۈن   -ئارتۇقچىلىغىنى قىلچه ئىككىلهنمهي ۋەتهن   
بـۇ ھهقـته قىلچىمـۇ بهدەل تهلهپ        . پىدا قىلىش یـوللىرىنى ئاختۇرۇشـى شـهرت       

ــدا قىلىـــشقا ھهرۋاقىـــت تىرىـــشچانلىق    قىلماســـلىغى، ۋەتىنـــى ئۈچـــۈن پىـ
الىیهت سـورۇنلىرى یارىتىـپ،    بۇنداق كىشىلهر ئهمهلىي پائ   . كۆرسىتىشى الزىم 

ئۆزلىرىــدە بــار بولغــان ئاالھىــدىلىكلهر ئاساســىدا ھهرىــكهت قــابىلىیىتىنى       
یېتىلدۈرۈش، تهشۋىق قىلىش ۋە شاگىرت یېتىشتۈرۈشكه ھهرۋاقىت تىرىشىشى 

 !الزىم
خهلقىمىــز ئارىــسىدا تېپىلىــدىغان بۇنــداق قــابىلىیهت ئىگىلىــرى ئــۆز   

ئـایرىم پائـالىیهت ســورۇنلىرى   -چه ئـایرىم ئاالھىـدىلىگىگه مـاس سـاھهلهر بـویى    
ۋاقتىـدا  -یارىتىش بىلهن بىرگه، پۇرسهت تاپقـان ھامـان باشـقىالر بىـلهن ۋاقتـى          

ئۆزئارا باش قوشۇپ تېخىمۇ ئۆنۈملـۈك، تېخىمـۇ كۈچلـۈك، تېخىمـۇ مـۇكهممهل       
پىالن، ھهرىكهت ئۇسۇللىرىنى قارارالشتۇرۇپ، ئۆز پائـالىیهت دائىرىـسى ئىچىـدە         

لىنامىسى قىلىشنىمۇ ئۆزلىرىنىڭ بۇرچى قىلىشقا ئادەتلىنىشى ھهرىكهت قىب
بۇخىــل ئىقتىــدار ئىگىلىرىمىــز شــۇنى ئۇنۇتماســلىغى كېرەككــى،      . الزىــم

ــرىش     ــوغالپ چىقى ــازایتىش، تهلتۈكــۈس ق خهلقىمىــز دۈشــمهننى چهكــلهش، ئ
جهریانلىرىـدا مـۇئهییهن ئــۈلگىلهرگه، تهشـۋىقات ئـۈلگىلىرىگه، یىــتهكچىلهرگه،     

ــال    تهشكىللىن ــا بهك ــكهت پروگىراممىلىرىغ ــي ھهرى ــۈك ئهمهلى ــشىگه، كۈچل ى
 !مۇھتاج تۇرماقتا
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  ۋەتهنپهرۋەر 1.14§
 تهشكىالتلىرىمىز

 
. ھهرقانداق بىر ئادەم مۇقهررەر تۈردە بىرەر ئهقىدىگه مائىل بولۇپ یاشـایدۇ       

شــۇنداق ئىــكهن، كىــشىلهر ئۆزئــارا ھهمكارالشــقانلىرىدىمۇ ئورتــاق ئهقىــدىلهر   
بىر یهرگه كېلهلىسه، بۇنـداق تهشـكىالتنىڭ پائـالىیهتلىرىمۇ شـۇنچه         ئاساسىدا  

ئىنتــایىن _ بىــر تهشــكىالت ئىچىــدە . مۇۋەپپهقىیهتلىـك یۈرۈشــۈپ كېتهلهیــدۇ 
یوشۇرۇن قانات یایدۇرۇلۇشقا، مىلیون كىشىلىك زامانىۋى قۇراللىق تاجـاۋۇزچى     

ۋۇزچىلىرىغا ئارمىیىسىگه ئىگه ئون مىلیوندىن ئېشىپ كېتىۋاتقان خىتاي تاجا
 -تهشـكىالت ئهقىدىـسىنىڭ تـوغرا     _ قارشى تۇرۇشقا مهجبۇر بولىـۋاتقىنىمىزدا      

تــارتىش قىلىــشقا بېرىلىــپ كېــتىش، بــۇ تهشــكىالتنىڭ  -خاتــالىغىنى تــاالش
پارچىلىنىپ خاراپ بولۇشى ۋە ئاخىرى پاش بولۇپ یوقۇتۇلۇشىغا سهۋەبچى بولۇپ 

ــۇئهییهن ب  . قالىــدۇ ــداق بىــر كىــشى م ــسۈپ  شــۇڭا، ھهرقان ىــر تهشــكىالتقا مهن
بولغىنىــدا مــۇتلهق ئىختىیــارى تــالالش ھهققىــدىن تولــۇق پایدىلىنىــشقا       

ئهگهر مهلــــۇم بىــــر تهشــــكىالتنىڭ ئهقىــــدىلىرى بــــۇ . تىرىشىـــشى شــــهرت 
قاتناشقۇچىنىڭ ئهقىدىـسىگه زىـت كېلىـدىغانلىغىنى سـهزگهن ھامـان ۋە بـۇ             

 بولمىغىنىـدا، بـۇ   شهخس ئۆز ئهقىدىسىنى تۈپتىن ئۆزگهرتىشكه ۋىجـدانهن رازى  
شهخس قىلچه ئىككىلهنمهسـتىن بـۇ تهشـكىالتقا قاتنىـشىش نىیىتىـدىن ۋاز              

ئۇنداق بولمىغىنىدا، . كېچىشى یاكى بۇ تهشكىالتتىن ئىستىپا سورىشى شهرت
بۇ تهشكىالتنى تۈگىمهس ئىچكى زىددىیهتلهر قاینىمىغا سـۆرەپ كىرىـپ، بىـر         

هتتا بىۋاسته یـاكى ۋاسـتىلىق      تهشكىالتنىڭ پالهچ ھالغا چۈشۈپ قېلىشىغا، ھ     
شهكىلدە بولسىمۇ بۇ تهشكىالتنىڭ پارچىلىنىپ كېتىشى، پاش بولۇپ ۋەیران        

ئهگهر قاتناشـقۇچىنىڭ تـۈپكى     . بولۇشىغا سهۋەبچى بولۇپ قېلىشىمۇ مۇمكىن    
ــمهي قالغانــدەك       ــسىپلىرىغا تــوغرا كهل ــۇ تهشــكىالتنىڭ پىرىن ــسى ب ئهقىدى
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اكى پائالىیهت شـهكىللىرىدىن قایىـل    قىلسىمۇ، ئهمما ھهرىكهت ئۇسۇللىرى ی    
بولۇش ھېسسىیاتىغا كېلهلىسه، بۇنداق تهشكىالتقا سىرتتىن یاردەمچى بولۇش 

خــۇددى شــۇنىڭدەك، ۋەتهن تهقــدىرىنى ھهل . یــولىنى تاللىۋېلىــشقىمۇ بولىــدۇ
قىلىش غایىسىنى ئۆزلىرىگه تۈپكى ھهرىكهت پىرىنسىپى قىلىپ تاللىۋالغان       

پىرىنـسىپلىرىغا  -ت ئهزا قوبۇل قىلغىنىدا، ئۆز ئهقىـدە      ھهرقانداق بىر تهشكىال  
. بهكال یىراق قالغان كىشىلهرنى زورالپ قوبۇل قىلىشتىن ساقلىنىـشى الزىـم    

ئىقتىدارى، كهسىپى یاكى ئىقتىسادىي یاردىمى قاتارلىقالرنى باھانه قىلىپ ئهزا 
ــاقىۋەتلهرگ   ه قوبــۇل قىلىــش، بۈگــۈنكى شــارائىتىمىزدا ئىنتــایىن خهتهرلىــك ئ

دەرۋەقه، بۇنداق بىر تهشكىالتنىڭ بۈگۈنكى . سهۋەبچى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن
تاشقى ۋەزىیهت ئاستىدا مۇتلهق یوشۇرۇن پائـالىیهت قىلىـشقا مهجبـۇر     -ئىچكى

ــنا  ــدىغانالر بۇنىڭـــدىن مۇستهسـ مىللىـــي . ئىكهنلىكىنـــى ئېتىـــراپ قىلمایـ
ىڭ ئاشـكارە  مۇستهقىللىقنى غایه قىلىدىغان ھهرقانـداق بىـر تهشـكىالتىمىزن    

قۇرۇلۇشىنى یاكى ئاشكارە پائالىیهت قىلىشىنى بۈگۈنكى كۈندە قىیاس قىلىش 
ئۆزىنى ئاشكارە ئېالن قىلىپ قۇرۇلىـدىغان بىـر تهشـكىالت،          . مۇمكىن ئهمهس 

مىللىي ئازادلىق تهشكىالتى ئهمهس، بهلكى ئهڭ كۆپ بولغىنىدا یۇرتداشالر ئارا 
قىلىدىغان ھهمكارلىق جهمىیىتىدىن ھهرخىل كهسىپى مهزمونالردا پائالىیهت 

 . باشقا نهرسه ئهمهس
ئهمما شۇنىمۇ تهكىتلهش كېرەككى، ئۆزلىرىگه مىللىي مۇسـتهقىللىق       
ھهرىكىتىنى قانات یایدۇرۇشنى غایه قىلىـپ ھهرىـكهت پروگراممىـسى تـۈزگهن            
ھهرقانداق بىر تهشكىالتىمىز، مۇتلهق تۈردە ۋە یوشۇرۇن نامالردا تهشكىالتىنىڭ 

چاقىرىقلىرىنى، ۋەزىپىلىرىنى، -سلىق ھهرىكهت خىتاپنامىسىنى، مۇراجهتئاسا
خهلىقنى رىغبهتلهندۈرىدىغان، خهلقىگه جاسارەت بېرىـدىغان تهشـۋىقاتلىرىنى        

ۋاقتىـدا خهلقـى ئارىــسىغا یوشـۇرۇن یـولالردىن پایـدىلىنىپ تارقىتىــپ      -ۋاقتـى 
ــهرت  ــشى ش ــازادلىق تهشــكىالتى ئۆزىنىــ   . تۇرى ــي ئ ــر مىللى ــۈپكى ئهگهر بى ڭ ت

ــۇرۇن     ــدىنمۇ یوش ــۆز خهلقى ــاقىرىقلىرىنى ئ ــسىنى، چ ــسىدىنى، خىتاپنامى مهق
ــازادلىق     ــۇ تهشــكىالتنىڭ مىللىــي مۇســتهقىللىق ئ ــدا ب ــۇ ھال تۇتقــانىكهن، ئ

ئهڭ كامىدا بۇ تـۈردىكى     . تهشكىالتى ئىكهنلىكىدىن گۇمانلىنىشىمىز كېرەك   
ر خاتـا پىـالن   ھهرىـكهت ئۇسـۇلى جهھهتـته بىـر ئېغىـ     -تهشكىالتالرنىڭ تاكتىكا 



 159 

مهسـىلهن، ئهگهر كىـشىلهر ئارىـسىدا       . تۈزىۋالغانلىغىنى مـۆلچهرلهش مـۇمكىن    
نىڭ مۇنتىزىم بىر یوشۇرۇن ئازادلىق پارتىیه » ش ت خ ئى پ«تارقىلىپ یۈرگهن 

تهشــكىالتى ئىكهنلىگــى راســت بولغىنىــدا، ۋەتىنىمىزنىــڭ یېقىنقــى یېــرىم  
بىــر یوشــۇرۇن مىللىــي -نئهســىرلىك تارىخــدا مهۋجــۇت بولــۇپ تۇرغــان بىــردى 

ئهمما بۇ تهشـكىالت،  . ئازادلىق تهشكىالتى بولۇپ ھېساپلىنىشى كېرەك ئىدى     
قارشـى تـاكتىكىالر   -ئۆزىنىڭ یېرىم ئهسىرلىك ھایاتى جهریانىدا تۈپتىن قـارمۇ     
یهنى، بـۇ تهشـكىالت     . بىلهن ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقانلىغىنى مۆلچهرلهشكه بولىدۇ    

شكارە پائالىیهت قىلىشنى تالالپ ئالغان بولسا، یهنه بهزىدە پۈتۈنلهي دېگىدەك ئا
ــالهتكه      ــۇرۇن ھ ــۇتلهق یوش ــدەك م ــۇغىنى یوقاتقان ــا مهۋجۇتل بهزى دەۋرلهردە گوی

مهسىلهن، ئاتمىشىنچى یىلالرنىڭ باشلىرىدا ۋە ئاخىرلىرىدا ئىككى . ئاتىۋالىدۇ
 قېتىم ئاشكارە دېگىدەك پائـالىیهت قىلىـشنى تـالالپ ئېلىـپ، یۈزمىڭلىغـان            
ئهزاسىدىن مهھرۇم بولغان پاجىئهلىـك پائـالىیهتلهرنى قىلغـان بولـسا، قالغـان        

خۇددى شۇنىڭدەك .  ۋاقىتالردا ئۇنىڭ مهۋجۇتلىغىدىن گۇمانلىنىشنى تۇغدۇرىدۇ
بۇ تهشكىالتنىڭ خهلـق ئارىـسىغا تارقىتىـدىغان یوشـۇرۇن چاقىرىقنـامه یـاكى             

هكىللهردە بولــسىمۇ یوشـۇرۇن پائــالىیهتلىرىنى كـوچىالردا مــۇتلهق مهخپـى شــ   
بۇ تهشكىالتنىڭ خهلقىمىز ئارىسىدا مۇستهقىللىق . ئاساسهن ئۇچۇرىتالمایمىز

غایه تهشۋىقات تهسىرىنى یوقۇرىدىكى نىسپى ئاشكارە پائالىیهت قىلغان ئىككى 
شــۇنداق بولغاچقــا، . قېتىملىقىــدىن باشــقا ۋاقىــتالردا ئاساســهن كــۆرەلمهیمىز

ىك یىل جهریانىـدا تهشـكىللىك، پىالنلىـق،    ئهلل-ۋەتىنىمىز خهلقى بۇ قىرىق  
. پروگىراممىلىق پائالىیهت پهیدا قىلىش جاسارىتىگه ئاساسـهن ئېرىـشهلمىدى       

كۆرۈلگهن پائالىیهتلهرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى خهلقنىڭ ئىستىخىیىلىك ۋە 
ــك      ــسىال پاجىئهلى ــا، ھهممى ــالىیهتلهر بولغاچق ــان پائ ــسى بولمىغ پروگىراممى

بۇ دېگهنلىك، بۇ مهغلوبىیهتلهرنىڭ   . قلىنىپ قااللمىدى مهغلوبىیهتلهردىن سا 
دەل بۇنىـڭ ئهكـسىچه، بـۇ       . دېگهننىمۇ بىلدۈرمهیـدۇ  » خىپ«باش سهۋەپچىسى   

 . تهشكىالت خهلقىمىزنى یىتهكلهشكه ئهھمىیهت بهرمىدى دېیىش مۇمكىن
ــدىكى، نـــۆۋەتتىكى ۋەزىیهتـــته       ــدىن شـــۇنى كۆرۈۋېلىـــشقا بولىـ بۇنىڭـ

تهدبىـرلهردىن پایــدىلىنىپ مۇسـتهقىللىق ئۈچــۈن   -خهلقىمىزنـى پۈتـۈن چــارە  
كۈرەش قىلىدىغان جاسارەتكه ئېرىشتۈرۈش، ئۇالرنى جاسارەتلهندۈرۈش ۋە ئۇالرنى 
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بىۋاسته یاكى ۋاستىلىق بولسىمۇ یىتهكلهش ئىنتایىن مـۇھىم ۋەزىـپه بولـۇپ            
بــۇنى قىاللمىغـان بىــر تهشــكىالتنىڭ مهۋجۇتلىغىــدىن  . ئالـدىمىزدا تۇرماقتــا 

ــز  ــۇمكىن ئهمهس ئېغىــ ــېچىش مــ ــي  . ئــ ــڭ مىللىــ ــمهك، ۋەتىنىمىزنىــ دېــ
مۇستهقىللىق ھهرىكىتى ئومۇمىي خهلق ھهرىكىتـى نهتىجىـسىدىال ئهمهلـگه          

 . ئاشۇرغىلى بولىدىغان ئېغىر ۋەزىپه
ئومـۇمىي خهلـق ھهرىكىتـى مـۇتلهق تـۈردە زامانىـسىغا الیىـق یوشــۇرۇن        

 یوشۇرۇن ۋاستىالر بىلهن، تهشۋىقاتالرغا، یوشۇرۇن ھهرىكهت پروگىراممىلىرىغا ۋە
ئهگهر . ئهمهلىي ئـۈلگىلهر بىـلهن جاسارەتلهندۈرۈلۈشـكه مۇھتـاج بىـر ھهرىـكهت            

خهلقنى مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتى پائالىیىتىگه یوشۇرۇن ئاتلىنىـشقا       
ــر      ــداق بى ــدىكهن، بۇن ــانال بولى ــپه قىلمىغ ــۆزلىرىگه ۋەزى رىغبهتلهندۈرۈشــنى ئ

دەرۋەقه، . غان بىـر تهشـكىالت بولـۇپ قالىـدۇ    تهشكىالت، خهلقىـگه ئىـشهنمهیدى    
بۈگۈن ئاشكارە مهلۇم بولىۋاتقان مۇتلهق كۆپ ساندىكى تهشكىالتلىرىمىزنىڭ        
ئــۆز خهلقىــگه، ئــۆز خهلقىنىـــڭ جاســارىتىگه ئىــشهنمهي، یــاتالردىن ئۈمىـــد       

. كهینىدىن ئىپادىلهپ تۇرماقتـا   -كۈتىدىغان تهشكىالتالر ئىكهنلىكىنى كهینى   
ــر   شــۇنىڭ ئۈچــۈن بولــ  ــۇن تهشــكىالتلىرىمىز ھهربى ــرەك، بىزنىــڭ نۇرغ سا كې

ــالىیىتىنى چهتــئهل كــۈچلىرىنى جهلىــپ قىلىــشنى مهقــسهت قىلىــپ        پائ
ھهتتــا نۇرغــۇن تهشــكىالتلىرىمىز   . پىالنالیــدىغانلىغىنى كــۆرۈپ ئــاالالیمىز  

ــالىیهتكه یىتهكلىگىنىــدىمۇ، خهلقىمىزنىــڭ ئاشــكارە    خهلقىمىزنــى بىــرەر پائ
ــكه  ــان  قوزغىلىـــپ ھهرىكهتـ ــشىدىن كېیىنكـــى  مۇقهررەرلىـــك بولغـ ئاتلىنىـ

ۋەھــشىلهرچه باســتۇتۇلۇش سهھنىــسىنى دۇنیــا جامــائىتىگه كۆرسىتىــشنى      
چـۈنكى، یوشـۇرۇن   . مهخسهت قىلىدىغانلىغى مانا مهن دەپال بىلىنىـپ تۇرىـدۇ        

ھهرىكهتلهر، خهلقنىڭ زىیانغا ئۇچۇرىماي مۇستهقىللىق پائالىیىتىگه یوشۇرۇن       
اق پىالنغا مۇۋاپىق كهلمهیدىغانلىغىنى ھهربىر تهشكىالت ئاتلىنىشىنىڭ بۇند
بولۇپمــــۇ چهتئهللهردىكــــى تهشــــكىالتلىرىمىز ئاشــــكارە  . ئوچــــۇق بىلىــــدۇ

بىر تاكتىكا قىلىپ پائالىیهت قىلىـشىدا، قایـسى بىـر          -پائالىیهتلهرنى بىردىن 
-كىشىلهردىن یىللىق پائالىیهت مهبلىغى یىغىۋېلىش، شۇ ئارقىلىق یىغىن     

ۈش پائالىیهتلىرىنى ئىقتىسادى جهھهتتىن كاپالهتكه ئىگه قىلىـشنى     دەرد تۆك 
بۇ نۇقتىدىن ئالغاندا، مۇھاجىر تهشـكىالت  . بىر مهخسهت قىلىشماقتا  -بىردىن
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یاكى شهخسلىرىمىز چىقارغان ۋە تاقىلىپ كهتـكهن شـۇنچه نۇرغـۇن مهتبۇئـات          
بىـر دۆلهت   لهر ھهرقانـداق    قاتـارلىق تۈرلىرىدىن بىرمۇ گېزىـت، ژورنـال، كىتـاب         

تهرىپىدىن پىچهتلىنىش جازاسىغا ئۇچرىغان بولماسـتىن، پۈتـۈنلهي دېگىـدەك         
ــى      ــر بىرلىكـ ــسى، پىكىـ ــاكى ھىمایىچىـ ــدىن یـ ــسادى بولمىغانلىغىـ ئىختىـ

روشهنكى، بۇ . بولمىغانلىغىدىن ئۆزلىگىدىن تارقىلىپ یاكى تاقىلىپ تۇرماقتا
ۇن قارشــىلىق مۇھــاجىر تهشــكىالتلىرىمىز ئاساســهن خىتایغــا قارشــى یوشــۇر  

 . كۆرسىتىش تهشۋىقاتى بىلهن ئاساسهن شوغۇلالنماي كهلدى
بىزنىڭ مىللىي مۇسـتهقىللىق پائـالىیىتىمىز گهنـدىنىڭ دەۋرىـدىكى          
ھىندىستاندىكىدەك نهچچه ئونمىڭ قۇراللىق دۈشمهنگه قارشى تۇرىـدىغان تـار    
ا بىــر یېــرىم ئارالغــا قىــستىلىپ قالغــان یېــرىم مىلیــارد خهلقــى بــار مۇھىتتــ 

بىز بۈگۈن خهلقىمىزنى تارىخ بېتىدىن سـۈپۈرۈپ تاشالشـنى     . یاشاۋاتقىنى یوق 
بىر مۇددا قىلىۋاتقان مىلیون كىشىلىك قۇراللىق كۈچىگه -ئۆزلىرىگه بىردىن

ئىــگه، بــارلىق پۇرســهتلىرىمىزنى تارتىــپ ئالغــان نهچــچه مىلیــون تاجــاۋۇزچى   
ن مىللىي مهدەنىیهت بۇنىڭ ئۈچۈ. دۈشمهندىن قۇتۇلۇش مۇھىتىدا تۇرماقتىمىز

-ئىنقىالبى، خهلقئـارالىق شـىكایهت پائـالىیهتلىرى یـاكى ئاشـكارە یىغىلىـش            
نامایىــشالر بىــلهن شـــوغۇللىنىپ مۇســتهقىللىغىمىزنى ھهرگىزمــۇ قولغـــا     

ــالىیهتلهر بىــلهن شوغۇللىنىــشنى   . كهلتــۈرەلمهیمىز ــوق پائ ــایىنى ی ــداق ت بۇن
ركهشكه ئورۇنۇش، مىللىي مىللىي مۇستهقىللىق ئۈچۈن دەیدىغان پوسمىغا پۈ

 . مۇستهقىللىق پائالىیىتىمىزنىڭ مۇدداسىنى بۇرمىالش ھېساپلىنىدۇ
دېــــمهك، ئــــۆزلىرىنى مىللىــــي مۇســــتهقىللىق ھهرىكىتــــى بىــــلهن 
شــوغۇلالنغۇچى تهشــكىالت دەپ ھېساپلىــشىپ، بىرقاتــار قىممىتــى یــوق،      

ىبـاتالر بىـلهن    ئهمىلىي رولى یوق، قۇرۇق داۋراڭالر بىلهن، ھهتتا زىیانلىق تهرغ        
نىزامنــامىالرنى تارقىتىــپ خهلقىمىــز ئارىــسىدا قــۇرۇق -مــۇجمهل پروگىراممــا

مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىـكهت     . ئۈمىدلهرنى یېیىپ یۈرۈشمۇ بىر جىنایهت    
تهشكىالتى ئىكهن، مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىز ئۈچۈن ئهمهلدە ئىجرا 

ھهرىكهتلهرگه ئىگه -ان پىكىرقىلىشقا بولىدىغان ۋە ئهمىلى تۆھپىسى بولىدىغ
شـۇنىڭدەك یهنه ۋەتىنىمىزنىـڭ نـۆۋەتتىكى جىـددى دۈشـمهن           . بولىشى شهرت 

ۋەزىیىتىنــــــى بىــــــرچهتكه قایرىــــــپ قویــــــۇپ، كهلگۈســــــىدە، مىللىــــــي 
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مۇستهقىللىغىمىزنى قولغا كهلتۈرگىنىمىزدىن كېیىن قىلىنىدىغان ئىشالر 
ــي مۇ   ــكىالتلىرىمىزنىمۇ مىللىـ ــوغۇلالنغۇچى تهشـ ــلهن شـ ــتهقىللىق بىـ سـ

شۇنداق ئىكهن، ئۇالرنىڭ چاقىرىق، . تهشكىالتى دېیىشىمىزگه ھهققىمىز یوق
بۇنداق . پائالىیهتلىرىنىمۇ مىللىي مۇستهقىللىق پائالىیهتلىرى دېیهلمهیمىز

ىغــــا توپلىــــشىۋېلىپ قــــۇرۇق تامــــاالردا ئهتراپنامــــدىكى تهشــــكىالتالرنىڭ 
ەربه بېرەلهیدىغان ھهرىكهتلهر   بولغىنىمىزدىن كۆرە، ئۆز ئالدىمىزغا دۈشمهنگه ز     

بىلهن شوغۇللىنىشىمىز تېخىمۇ ئاقىالنه ئىش قىلغانلىغىمىز بولىشىدا شهك 
 . یوق
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  تاشقى مۇناسىۋەت 1.15§
 مهسىلىسى

 
ۋەتىنىمىزنىـڭ مىللىــي مۇســتهقىللىغىنى ئىـشقا ئاشۇرۇشــتا چهتــئهل   
ــا بېـــسىم قىلىـــپ، شـــهرقىي تۈركىـــستان مىللىـــي    كۈچلىرىنىـــڭ خىتایغـ

ــت ــدىغانلىقىغا   مۇسـ ــورالپ بېرەلهیـ ــىغا مهجبـ ــول قویۇشـ ــنچ یـ هقىللىقىغا تېـ
ــدۇ     ــران قالدۇرى ــشىنى ھهی ــۆپلىگى كى ــشىلىرىمىزنىڭ ك ــشىنىدىغان كى . ئى

بىزنىڭ نۇرغۇنلىغان ۋەتهنسۈیهرلىرىمىز ئهنه شۇخىل قۇرۇق تاماالردىن ئۈمىـد         
ــالهمگه    ــا قىلىـــپ ئـــۇ ئـ ــۈر قىممهتلىـــك ۋاقىتلىرىنـــى زایـ كۈتـــۈپ بىـــر ئۆمـ

ــداق ھایاجانىنىــڭ ســىرتقا ئىپادىلىنىــپ قېلىــشى   . كتهكېتىــشمه ھهتتــا بۇن
بۇنــداق قــۇرۇق . ئــاپهتلهرگىمۇ قالغــان بولــدى-تۈپهیلىــدىن تــۈگىمهس بــاالیى

تاماالردا قویىدىغان خىیالىي تهسۋىرلهر دۇنیادا یۈز بېرىدىغان ھهربىر یېڭى ۋەقه       
لۇپمـۇ دۇنیـاۋى   بو. یاكى ئۆزگىرىشلهردە یېڭىلىنىپ ئوتتۇرىغا چىقىپ تۇرماقتا     

كوممۇنىزم ئېقىمىنىڭ ھاالكىتى ئـېالن قىلىنغـان توقـسهنىنچى یىلالردىـن      
باشالپ بـۇ تـۈردىكى تامـاالر قایتىـدىن كۈچىیىـپ خهلقىمىـزگه یېڭـى قـۇرۇق                

 ” جىم یېتىپ كۈتۈش“ئۈمىدلهرنى ۋەدە قىلىپ، خهلقىمىز ئارىسىدا قایتىدىن 
 . ھالىتىنى شهكىللهندۈرمهكته
ــۈنلهي خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ  شــهرقىي تۈركىــستان ىمىز بۈگــۈن پۈت

خىتـاي  . چاڭگىلى ئاسـتىدا تۇرىۋاتقـانلىغى ئىنكـار قىلىنمـاس بىـر رىیـاللىق        
تاجاۋۇزچىلىرى دۇنیا دېپلۇماتىیه ساھهسىدە ۋەتىنىمىزگه قىلچىلىكمـۇ بىـرەر         
پۇرسهت قالدۇرماي، ۋەتىنىمىز ھهققىدىكى ھهرقانداق بىر ئۇچـۇرنى چهكـلهش،          

ىلىش، بۇرمىالش، ھهتتا قولىدىن كهلگىنىدە بېسىم قىلىش، تهھدىت ئىنكار ق
ــلهن ۋەتىنىمىزنىــڭ مىللىــي زۇلــۇم         ــېلىش، پــارا بېــرىش ۋاســتىلىرى بى س
ــا   ــارا سهھنىــسىگه چىقىرىلىــشىنى چهكــلهپ تۇرماقت . مهسىلىــسىنىڭ خهلقئ
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بىزنىـــــڭ چهتئهللهردىكـــــى مۇســـــاپىر ســـــهرگهردانلىرىمىزمۇ ھهرخىـــــل     
یلىـــدىن ۋەتىنىمىزنىـــڭ مىللىـــي مۇســـتهقىللىق  یىتهرســـىزلىكلىرى تۈپه

تهلىپىنى خهلقئاراالشتۇرۇشتا بهكـال ئـاجىز تۇرۇۋاتقاچقـا، تىـبهت ۋە تهیـۋەنلهرگه        
ئوخــشاش دۇنیــا جامائهتچىلىگىنىــڭ دىققىتىنــى جهلىــپ قىلىــشتىن بهكــال  

ئۇنىــڭ ئۈســتىگه دۇنیــا جامــائىتىنى ئهنــسىرەتكىدەك بىــرەر  . ئۇزاقتــا تۇرماقتــا
ــدىت ۋەتىن ــۆرۈلمىگهچكه، بىزنىــــڭ مىللىــــي   تهھــ ــىدىمۇ كــ ــز تهۋەســ ىمىــ

ــالىرى بهڭگىنىــــڭ   ــتۇرۇش تامــ مۇســــتهقىللىق تهلىــــۋىمىزنى خهلقئاراالشــ
 .خىیالىدىنمۇ ئىشهنچىسىز ھالدا تۇرماقتا

ئهگهر خام خىیال قىلىشقا توغرا كهلسه، بۈگۈنكى خهلقئارالىق مۇھىتنى       
نىمىزنىــڭ دۇنیــا   تهھلىــل قىلغانــدىكى نهتىجىــلهرگه قــارىغىنىمىزدا، ۋەتى   

جامــائىتىنى جهلىــپ قىاللىــشى ئۈچــۈن ئــاۋال خهلقئــارادىكى بىــرەر جهســسۇر  
دۆلهتنـى ئارقــا تىــرەك قىلىغــان ھالـدا، ۋەتىنىمىــزدە مۇســتهقىل ھــاكىمىیهت   
قۇرغان ۋە قىـسمهنلىكته بولـسىمۇ دۇنیاغـا ئـۆزلىرىنى ھـېس قىلدۇراالیـدىغان          

 ئهزالىرىنى شۇ دۆلهتكه  مىللىي ھۆكۈمهت خادىملىرى، كۆپ قىسىم ھۆكۈمهت     
قاچۇرۇپ چىقىپ پانـالىق تىـلهش ۋە شـۇ ئاساسـتا بىـرەر سـهرگهردان ھۆكـۈمهت         
ــشى     ــا كهلتۈرەلى ــڭ ھىمایىــسىنى قولغ ــا جامائىتىنى ــارقىلىقال دۇنی ــۇرۇش ئ ق

بۇنداق پۇرسهت ئىككىنچى جۇمھۇرىیىتىمىز ھۆكۈمىتىنىڭ     . ئېھتىمال ئىدى 
ىم یېتىۋېلىشىمىز نهتىجىسىدە   تېنچ ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇشىدىن كېیىنكى ج    

ئىككىنچــى بىـر ئىمكــانىیهت بولــسا، ۋەتىنىمىــزدە  . تارىخقـا كۆمۈلــۈپ كهتتــى 
-سانائهت، پاراۋانلىق ۋە ھاكىمىیهت خىزمىتىدە ئىشلهیدىغان مىللىي ئىشچى

خىزمهتچىلهرنىڭ سانى مۇتلهق ئۈستۈنلۈكته بولۇپ، بىرتۇتاش ئىـش تاشـالش    
ل ھایاتلىق شهرتلىرىنى ئېغىر دەرىجىدە پالهچ     ئارقىلىق ۋەتىنىمىزنىڭ نورىما  

ھالغا چۈشۈرىۋىتهلهیدىغان ئىمكانىیهتلهرگه ئىگه بولىشىمىز ئارقىلىقال دۇنیـا      
ــىتىگه      ــش پۇرســ ــپ قىلىــ ــۆزىمىزگه جهلىــ ــى ئــ ــڭ دىققىتىنــ جامائىتىنىــ

ھــالبۇكى، ۋەتىنىمىزنـى بېـسىپ یاتقــان   . ئېرىشهلىـشىمىز مـۇمكىن بـوالتتى   
ــدەك  خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى با ــداق یۆتكىگى شــقا مۇســتهملىكىچىلهردەك ئۇن

بــۇ تاجــاۋۇزچى، ۋەتىنىمىزنــى . ئـارتۇق كــۆچمىنى یــوق بىــر تاجـاۋۇزچى ئهمهس  
پېتىشماي قېلىۋاتقان ئۆز ئاھالىسى ئۈچـۈن بىـر ھایـاتلىق ماكـانى سـۈپىتىدە            
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شۇڭا بۈگۈن، ۋەتىنىمىزنى . بېسىۋېلىشنى ئۆزلىرىگه مۇددا قىلغان بىر دۈشمهن
ىلىشىمىزدا تېنچ كۈچ كۆرسىتىشتهك بۇنداق بىر ئىمكانىیهتتىن مۇستهقىل ق

بۇنـداق بىـر ۋەزىیهتنـى بـار        . تولۇق مهھرۇم بولغان بىر ۋەزىیهتـته تۇرمـاقتىمىز       
ــكهن ئهللىگىنچــى      ــۈپ كهت ــا كۆمۈل ــشاشال تارىخق ــۇ ئوخ ــۇ، ئۇم دېگىنىمىزدىم

سانلىقچه ئۈچۈنچى بىر ئېھتىماللىق بولسا، ئا. یىلالرغا خاس بىر ۋەزىیهت ئىدى
ــازاد    ــتهھكهم ئـ ــسبهتهن مۇسـ ــۇنتىزىم ۋە نىـ ــسبهتهن مـ ــدىغان نىـ یىمىرىلمهیـ
رایونلىرىغــا ئىــگه مىللىــي ئارمىیىمىزنىــڭ ئىــسىیان كۆتۈرىــشى ئــارقىلىق،  
ۋەتىنىمىزدە ئېغىر ۋەھىمه پهیدا قىلىپ دۇنیا جامائىتىنى ئۆزىمىزگه جهلىـپ           

پۇرســهتنىمۇ ئهڭ روشــهنكى، بىــز بۇنــداق . قىلدۇرالىــشىمىز ئېھتىمــال ئىــدى
. كامىــدا یهتمىــشىنچى یىلالرنىــڭ باشــلىرىدىال قولــدىن بېرىــپ قویغــانمىز   

ــي       ــشىمىزنىڭ مىللى ــدا قىلى ــدۇغا پهی ــارالىق داغ ــداق خهلقئ ــالهنكى، بۇن ۋاھ
مۇســتهقىللىقىمىزغا قانچىلىــك ئىجــابىي رول ئوینىیاالیــدىغانلىقى مۇنــازىرە  

 . قىلىشقا تىگىشلىك باشقا بىر مهسىله
گه قایـسى پۇرسـهتلهر قالـدى؟ بهلكىـم پۈتكـۈل خهلقىمىزنـى             ئهندى بىـز  

ــۇمىي      ــدىغان ئوم ــپ كهتمهی ــتىلهرچه تارقىلى ــپ ھهپ ــا یىغى ــانچه نۇقتىغ بىرق
 قاتـارلىق ... نامایىش، جىم ئولتۇرۇۋېلىش نامایىشى، ئـاچلىق ئـېالن قىلىـش،       

ــشىمىزنى پهرەز     ــۇراجهت قىلى ــا م پاســسىپ قارشــىلىق كۆرســىتىش یوللىرىغ
ــشىمىزمۇ  ــدى قىلى ــۇمكىن ئى ــر    . م ــداق بى ــۈن بۇن ــز بۈگ ــالبۇكى، خهلقىمى ھ

ھهرىكهتنى یارىتالىغىـدەك سوتـسىیال ۋە روھىـي شـهرتلىرىنى ھازىرلىـشىدىن         
ــالى    ــر ھهرىكهتنىمـــۇ بهڭگىنىـــڭ خىیـ ــداق بىـ ــا، بۇنـ ــراق تۇرغاچقـ بهكـــال یىـ

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه، ئهڭ مـۇھىم بـولغىنى ۋەتىنىمىزنـى      ! دېیىـشىمىزال قالىـدۇ  
 تاجـــاۋۇزچىلىرى، مهیلـــى ئـــۇ قایـــسى ئهقىـــدە، قانـــداق  بېـــسىۋالغان خىتـــاي

ئىجتىمائىي تۈزۈمدىكى خىتاي بولسۇن، ۋەتىنىمىزنى بېسىۋېلىش غایىسىنى       
ئۆزلىرىنىڭ مىللىي تهقدىرى بىلهن چهمبهرچهس باغلىۋالغان، بۇنىـڭ ئۈچـۈن       
قان كېزىپ بولسىمۇ ۋەتىنىمىزنى قولىدا تۇتۇپ تۇرۇشنى پىالنالپ كېلىۋاتقان 

 ”گهنـدى یـولى  “بۇنداق بىر دۈشمهنگه قارىتا ئاتـالمىش  . ھشى تاجاۋۇزچى بىر ۋە 
دىن پایدىلىنىشنى ھهرىكهت ئۇسـۇلى قىلىـپ تـاللىۋېلىش، دۈشـمىنىمىزنى           

ــدۇ    ــسى بولىـ ــر ئىپادىـ ــڭ بىـ ــي تونىمىغانلىقنىـ ــۈنكى  . قهتئىـ ــڭ بۈگـ بىزنىـ



 166 

 ھالىتىمىزنى تهپسىلى كۈزىتىدىغان بولساق، بىز بۈگۈن ئىنتایىن ئاز ساندىكى
پىدائىي ۋەكىللىرىمىزنىڭ جان پىدا قىلىـشىغا تایىنىـپ، خىتـاي تاجـاۋۇزچى        
ــۇرۇن       ــدىغان یوشـ ــدا قىالالیـ ــى پهیـ ــر ۋەھىمىلهرنـ ــگه ئېغىـ ــسى ئىچىـ ئاھالىـ
ھهرىكهتلهرنــى ئىزچىــل داۋامالشــتۇرۇش ئــارقىلىق، دەســلىۋىدە ۋەتىنىمىــزگه  

ەتىنىمىزگه تاجاۋۇز قىلىپ كىرىۋاتقان یېڭى تاجاۋۇزچى خىتایالرنى قورقۇتۇپ ۋ      
ئایاق بېسىشقا جۈرئهت قىاللمایدىغان ۋەزىیهت یارىتىش ئۈچۈن تىرىـشچانلىق     

شۇنى ئۇنۇتماسلىغىمىز كېرەككى، ۋەتىنىمىزدىكى . كۆرسىتىشكه مهجبورمىز
سهلدەك كۆپىیىپ كېتىۋاتقان خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ سۇنئىي كۆپىیىشىگه 

ا یولىمىز قالمىدى ۋە بۇنداق چهكلىمه پهیدا قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشتىن باشق
گهرچه بۇنداق بىر پۇرسـىتىمىزمۇ ئهڭ ئـاخىرقى نوقتىـسىغا     _ بىر پۇرسهتتىن   

شـۇنداق بولغاچقـا، بـۇ    . تېخـى مهھـرۇم قالمىـدۇق    _ كېلىپ قالغان بولـسىمۇ     
باسقۇچلۇق ھهرىكهتنى مـۇتلهق یوشـۇرۇن تـاكتىكىالر بـویىچه ئـۇزۇن مـۇددەت          

شـتۇرۇش ئـارقىلىق، ۋەتىنىمىـز خهلقىنـى     تهشۋىق قىلىش ۋە ئىزچىـل داۋامال     
تاجاۋۇزچىالردىن قۇتۇلۇش ھهرىكىـتىگه چـارە تاپاالیـدىغانلىقىغا ئىـشهنچ پهیـدا         

بۇ جهریاندا یهنه جهسسۇر پىدائىالر یېتىشتۈرۈش شارائىتىنىمۇ  . قىلىشقا بولىدۇ 
شهكىللهندۈرۈپ، تهدرىجى شهكىلدە یوشۇرۇن پـارتىزانلىق ھهرىـكهت باسـقۇچى      

.  تهجرىبىلىك یىتهكچىلىرىمىزنى یېتىشتۈرۈش پۇرسىتى یارىتاالیمىزئۈچۈنمۇ
 شۆبھېسىزكى، بۇ باسقۇچنى ئۆنۈملۈك ۋە ئىزچىل داۋامالشتۇرىـشىمىز         -شهك

ئارقىلىق خىتـاي تاجـاۋۇزچى ئاھالىـسىنىڭ سـۇنئىي كۆپىیىـشىگه چهكلىـمه             
ــۇ      ــلهش ۋەزىیىتىنىمـ ــشىنى چهكـ ــي كۆپىیىـ ــاي، یهنه تهبىئىـ ــارىتىپال قالمـ یـ

ئۇنىڭدىن كېیىنكى دەۋرلهردە رەسمى پارتىزانلىق ئۇرۇش باسقۇچى . ىتاالیمىزیار
ئهنه شۇ جهریانـدا  . ۋە مۇنتىزىم ئۇرۇش باسقۇچلىرى ئۆزلىگىدىن شهكىللىنىدۇ   

خهلقئارا جامائهتچىلىگىنىڭ دىققىتى ۋەتىنىمىز خهلقىگه مهرگهزلىـشىدىغان        
تقــانلىغى، مىللىــي بولىــدۇ ۋە خهلقىمىزنىــڭ كىملىگــى، نــېمه تهلهپ قىلىۋا

مانـا بـۇ، بىزنىـڭ تاشـقى        . ئىرادىسى دۇنیاغا ھهقىقىي تۈردە تونۇتۇلغان بولىـدۇ      
 .مۇناسىۋەت پائالىیهتلىرىمىزنىڭ تۈپكى پروگىراممىسى

بــــۇ یهردە شــــۇنىمۇ ئۇنۇتماســــلىغىمىز كېرەككــــى، دۇنیــــا سىیاســــى 
ــتهقىللىق    ــۇ ۋەتىنىمىزنىـــــڭ مىللىـــــي مۇســـ جوغراپىیىـــــسى ھهرگىزمـــ
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ىرىگه قىلچه ئهھمىیهت بېرىدىغان ھالهتته پىالنالنغان یاكى شۇنىڭغا پائالىیهتل
ــۇ  . ئۇیغۇنالشــتۇرۇپ تهرەققــى قىلغــان ئهمهس  خــۇددى شــۇنىڭدەك، بىزنىــڭ ب

یېقىنالردا ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان ھهرقانداق بىر داھىي یاكى تهشكىالتىمىزدىمۇ 
كېلىـدىغان  ۋەتىنىمىزنىڭ مىللىي مۇسـتهقىللىق پائـالىیهتلىرىگه ئۇیغـۇن        

سىیاســى جــۇغراپىیه شــارائىتىنى یارىتالىغىــدەك یــاكى بۇنــداق بىــر دۇنیــاۋىي  
ــۈچ   ــدەك كـ ــیهتكه یىتهكلىیهلىگىـ ــل -ۋەزىـ ــۇدرەت، ئهقىـ ــوق -قـ ــهت یـ .  پاراسـ

ىدىكى ھهرقانداق بىر دۆلهت، دۇنیـادىكى ھهرقانـداق بىـر          ئهتراپۋەتىنىمىزنىڭ  
تهغــدىرىگه دىقــقهت گېپـى ئۆتىــدىغان دۆلهت یــاكى تهشــكىالتالردا ۋەتىنىمىــز  

ئهڭ كۆپ بولغاندىمۇ ئۇالر خىتاي دۆلىتىدىن مهنپهتدار . قىلىدىغان خىیال یوق
بولۇش یاكى ئۇنى بىـرەر مۇدداسـى ئۈچـۈن مهجبـورالش ئۈچـۈن بهزى سىیاسـىي        
ئویۇنالرنى ئویناش ئۈچۈن ۋەتىنىمىز خهلقىنى كىچىك بىر كوزۇر قىلىۋېلىشى 

لىرىمىزنىڭ تاشقى پائـالىیهتلىرى ئهنه    بىزنىڭ مۇھاجىر تهشكىالت  . ئېھتىمال
شۇخىل پۇرسهتلهر كۆرۈلگهن ھامان ئۇستىلىق بىـلهن ھهرىكهتـكه ئاتلىنىـپ،            
بۇنداق پۇرسهتلهرنى ۋەتىنىمىزنىـڭ پایدىـسىغا یۈزلهندۈرۈشـكه تىرىـشچانلىق        

 . كۆرسىتىش بولىشى كېرەك ئىدى
ۈچىگه ھالبۇكى، بىزنىڭ مۇھاجىر تهشكىالتلىرىمىز خهلقىمىزنىڭ ئۆز ك

ــدىغانلىغىنى     ــدىن تارتىــپ ئاالالی ــاي تاجاۋۇزچىلىرى ــى خىت تایىنىــپ ۋەتىنىن
بۇنىڭ سهۋەبى، یۇقىرىـدا تهھلىـل    . ئىزچىل تۈردە قوبۇل قىلىشماي كهلمهكته    

قىلغىنىمىـزدەك، ئــۇالر ۋەتىنىمىــز خهلقىــگه، ۋەتىنىمىــز خهلقىنىــڭ ئــۆزىنى  
بۇنداق . گه ئىشهنمهیدۇقۇۋەتكه ئىگه ئىكهنلىكى-قۇتقۇزاالیدىغان یوشۇرۇن كۈچ

بىر قاراشنى پىكىر قىلىش ئۇسۇلى قىلىۋالغان كىشىلىرىمىز، ھهرقانداق بىر   
تاشــقى مۇناســىۋەت پائــالىیهتلهردە ئــۆزىگه ئىــشهنمهي، باشــقىالردىن تامــادا       

-بولۇشنىڭ ئىپادىسى بولغان تاشقى كۈچلهردىن مهرھهمهت كۈتۈشنى بىردىن   
بۇنداق تۇیغـۇ، یوقۇرقىـدەك قۇللـۇق      . تهبىر چىقىش یولى دەپال تونۇپ كهلمهك     

پسىخولوگىیىــسىنىڭ مــۇقهررەر نهتىجىــسى بولــۇپ، ھهرقانــداق بىــر مىللىــي   
مۇستهقىل دۆلهت قـۇرۇش ئارزۇسـىدىكى كىـشىمىز، بۇنىـڭ ئۈچـۈن جـان پىـدا           

 . قىلىدىغان پىدائىمىز بۇنداق بىر تۇیغۇدا قهتئىي بولماسلىغى كېرەك
نكى، بۈگـۈنكى شـارائىتتا، ۋەتىنىمىـز    بۇالردىن شۇنى خۇالسىالش مۇمكى 
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تهقدىرى ئۈچۈن باش قاتۇرىۋاتقان، بۇ غایىسى ئۈچۈن تاشقى مۇناسىۋەتلهر بىلهن 
بىـر ۋەزىپىـسى بولغـان      -شۇغۇللىنىدىغان كىشىلىرىمىز ئۆزلىرىنىڭ بىردىن   

بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكهت دولقۇنىمىز ئۈچۈن تېگىشلىك تۆھپه قوشۇشنى 
هرىـكهت پىرىنـسىپى قىلىـپ پائـالىیهت پروگىراممىـسى          ئۆزىنىڭ مۇدداسى، ھ  

ــشى شــهرت   ــكهت قىلى ــۇرۇن ھهرى ــۈزۈپ یوش ــالمایدىغان  . ت ــۆھپه قوش ــداق ت بۇن
ھهرقانداق بىر پائالىیهت، ئۇنىڭغا ھهرقانداق بىر ئىسىم قویۇلغان بولىشىدىن       
ۋە ھهرقانچه كـۆپ كىـشىلهرنى جهلىـپ قىاللىغـان بولىـشىدىن قهتئىـي نهزەر،               

ــداق  ــگه ۋەزىیهتنــى شــهكىللهندۈرەلمهیدۇ   ھېچقان ــیهتكه ئى ــال ئهھمى ــر رىئ . بى
شــۇنداق ئىـــكهن، بۇنــداق ھهرىكهتلهرنىمـــۇ ۋەتهنپهرۋەرلىــك ھهرىكىتـــى دەپ    

 .ھېساپلىیالمایمىز



 169 

 

  تېنچلىق سۆھبهتلىرى 1.16§
 توغرىسىدا

 
 لهرنىـڭ   ”تېـنچ ھهرىـكهت   “بىز بۇ ماتېرىیالدا باشتىن ئاخىرى دېگىدەك       

ــت  ــى مۇســـ ــسى    ۋەتىنىمىزنـــ ــۈن پایدىـــ ــى ئۈچـــ ــش ھهرىكىتـــ هقىل قىلىـــ
بولمایــدىغانلىقىنى، ھهتتــا زىیــان كهلتــۈرۈپ كېلىۋاتقــانلىقىنى تهكلىــتلهپ  

ئهسلىدە، ۋەتىنىمىز خهلقـى یـېقىن تـارىخىمىز جهریانىـدا یېتىلىـپ          . كهلدۇق
 تهرغىباتلىرىنىــڭ زەھهرلىــشى  ”تېنچلىــق “ئــېقىم ھــالىتىنى ئېلىۋاتقــان   

. هتلىرىگه بهكال ھىرىسمهن ھالغـا كهلتـۈرۈلمهكته     ئارقىسىدا، تېنچلىق پائالىی  
سۆزلىــشىش “ھهرقانــداق بىــر مهســىلىگه دۈچ كهلگىنىــدە دۈشــمىنى بىــلهن  

ــارقىلىق ئىــشىنى ھهل قىلىــش   ــى ئهڭ تــوغرا ۋە ئهڭ ئاســان چــارە دەپ    ”ئ  ن
ھالبۇكى، دۇنیانىڭ ھهرقانداق بىر یېرىدە . تونۇیدىغان غهلىتى ھالغا كهلمهكته

تىرنىقىغىچه قۇرالالنغـان بىـر تاجاۋۇزچىـسى       -بولۇپمۇ چىش دۈشمىنى بىلهن،   
ئالدىـــدا تېنچلىـــق ســـۆبىتى ئۆتكۈزۈشـــته قـــۇرال كـــۈچى، نوپـــۇس كـــۈچى ۋە 

مهمۇرىي مۇستهقىللىقى مـۇئهییهن بىـر نۇقتىغـا كهلـمهي تـۇرۇپ            -ئىقتىسادى
. سۆھبهتته ئۆز تهلىپىنى قوبۇل قىلدۇرالىغان بىرمۇ مىسالنى ئۇچۇرىتالمایمىز      

تۈركىستان خهلقى ئىككىنچى جۇمھۇرىیىتى دەۋرىدە دەسـلهپ خىتـاي   شهرقىي  
تاجاۋۇزچىلىرىنى تېنچلىق سۆبىتىگه مهجبورلىیالىغىنىدا ئۈستۈن ئهسكىرى      
كـۈچىگه، یېتهرلىــك دەرىجىــدىكى مــۇقىم ئـازاد رایونالرغــا ۋە مــۇتلهق ئۈســتۈن   

ــدىكى  . ســاندىكى مىللىــي نوپــۇس كــۈچىگه تایانغانىــدى   ــا ئهینــى ۋاقتى ئهمم
دۈشمىنى ۋاقىتلىق ئاجىزالشقان دۈشمهن بولۇپ، ئازىراقال پۇرسهت بېرىلىشى        
ھامان خىتایدىن دەرھال یـاردەم كهلتـۈرۈپ ئۈسـتۈن ئهسـكىرى كـۈچ ھـالىتىگه             

ئىككىنچـى جۇمھـۇرىیىتىمىز    . كېلىۋېلىش ئېھتىمالى بهكال كۈچلۈك ئىـدى     
لىرىنىـڭ  دۈشمهن بىلهن تېنچلىق سۆبىتىگه ئولتۇرغىنىـدا خىتـاي تاجاۋۇزچى      
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قایتا كۈچلىنىۋېلىپ، سۆھبهت ماددىلىرىنى بىرتېیىن قىلىۋېتىش ئېھتىمالى 
یهنــى، ۋەتىنىمىــز . ھهققىـدە قىلــچه تهییارلىقتـا بولمىغــان ۋە بواللمــاس ئىـدى   

خهلقىنىڭ دۈشمهن بىلهن ئېلىپ بارىدىغان ھهرقانداق بىر تېنچلىق سۆبىتى 
گىنى سـاقلىیالىغىنىدىال   قهتئىي تۈردە ئـۇزۇن مۇددەتلىـك ھهربىـي ئۈسـتۈنلۈ         

ــر ئىـــش ئىـــدى  ــۇراالیدىغان بىـ ــالبۇكى، ئىككىنچـــى . ئانـــدىن ئىـــشقا ئاشـ ھـ
جۇمھۇرىیىتىمىز دەۋرىدە بىز خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىدىن ئهمهس، بهلكى خىتـاي        
تاجاۋۇزچىلىرى بىزدىن سۇلھى تهلهپ قىلىۋاتقان بىر پایدىلىق پۇرسهتنى قولغا 

ىز ھهربى كۈچىمىزنى كۈچهیتىش ئورنىغا، شۇنداق تۇرۇغلۇق، ب. كهلتۈرگهنىدى
یوقۇلۇش باسقۇچىدا تۇرىۋاتقان تاجاۋۇزچىالرنىڭ قایتىدىن كۈچلىنىۋېلىـشىغا       

ئېچىنىـشلىق یېـرى شـۇكى، بىـز بۇنـداق پایـدىلىق         . پۇرسهت بېرىپ قویدۇق  
پۇرسهتنى سۇلھىدىن كېیىن ئهمهس، ھهتتـا سـۇلھى باشـلىنىش كۈنلىرىـدىال          

نهتىجىدە، سـۇلھى مـۇزاكىرىلىرى ئاخىرغـا       .  قویدۇق دۈشمىنىمىزگه تارتقۇزۇپ 
بارمـاي تـۇرۇپال، بىـز ســۇلھى تهلهپ قىلىـدىغان پاسـسىپ ئورۇنـدىكى ھــالهتكه       

ئورنىغا كهلمهیدىغان بۇ پاجىئهلىك تارىخىمىزنى قویۇپ تۇرایلى، . چۈشۈرۈلدۇق
ــۆز     ــتىن ئوتتۇرىغــا قویۇلغــان تهغــدىردىمۇ، ئ ــز تهرەپ ســۇلھى تهلهپ قىلىــش بى

ىزنى قهتئىــــي ســــاقالپ قالىــــدىغان ئالــــدىنقى شــــهرت ئاســــتىدا، كــــۈچىم
دۈشمىنىمىزنىڭ قایتا كۈچىیىۋېلىشىغىمۇ یول قویمایدىغان ۋەزىیهت یارىتىش 

بىز شـۇنى ھهرگىـز ئۇنۇتماسـلىغىمىز كېرەككـى،       . ئهقهللى بىر تاكتىكا ئىدى   
ه ئهگهر بىز دۈشمىنىمىزگه ھایاتى خهۋپ كهلتۈرەلهیدىغان مۇئهییهن بىر كـۈچك         

ئېرىــشهلمهي تــۇرۇپ، دۈشــمهننىڭ بىــزدىن ســۇلھى تهلهپ قىلىــشى تۇرمــاق،  
بىزنىڭمۇ دۈشمهندىن سـۇلھى تهلهپ قىلىـشىمىز كهسـكىن رەت قىلىنىـشى           

ھالبۈگۈن بىزدە بۇنداق ۋەزىیهتنىـڭ بىـرەر شهپىـسىمۇ بولمىغـان     . شهرت ئىدى 
گه ئهھۋالـدا ھهدەپ تېنچلىـق یـوللىرىنى ئـاختۇرۇپ یۈرىـدىغان كىـشىلىرىمىز      

بىزنىـڭ  . ئۈمىد باغالپ كېتىشىمىزنى زادىال ئهقىلگه سـىغدۇرغىلى بولمایـدۇ    
ھهرقانداق سۆھبهت تهلىۋىمىزنى ئویلىنىشقا تهییار تۇرىدىغان بىـر تاجـاۋۇزچى،    
ھهرگىزمــۇ قۇرالــسىزالندۇرۇلغان خهلقىمىــز ئۈســتىگه مىلیــون كىــشىلىك      

ــدۇ    ــرەپ قویمای ــۈچلىرىنى تى ــق ك ــانىۋى قۇراللى ــۇنتىزىم زام ــر  !م ــداق بى  بۇن
ــلهن      ــق بى ــگهر دۈشــمهنگه تېنچلى ــان ھىلى ــولىنى تۇتق ــۇنزى ی دۈشــمهنگه، س
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ئىشىمىزنى ھهل قىلىۋېلىشىمىز مۇمكىن دەپ تامادا بولۇشالرنى كام قالغـان   
ئاخىرقى ھوقۇقلىرىنىمۇ دۈشمىنىگه ئۆتكۈزۈپ بېرىشنى مهخسهت قىلىشتىن 

سلىمچىلىكنىڭ سېپى ئۆزىدىن ته_ بۇ ! باشقىچه چۈشىنىش مۇمكىن ئهمهس 
 !ئىپادىسى
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  ئۈمىدسىزلىكلهر 1.17§
 توغرىسىدا

 
ــا    ــادەتتىكى كىــشىلىرىمىز ئارىــسىدىال ئهمهس، ھهتت ــدە ئ بۈگــۈنكى كۈن

 لىرىمىــز ئارىــسىدىمۇ ”داھىــي“یۇقــۇرى دەرىجىلىــك زىیــالىیلىرىمىز بىــلهن  
مىللىـــي مۇســـتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـــڭ ئـــاداققى غهلىبىـــسىگه قارىتـــا  

ــ  بــۇ تــۈردىكى  . شىدىغان ئهھــۋال بهكــال ئېغىــر ســاقالنماقتا   ئۈمىدســىز قارى
كىــشىلىرىمىز بىــلهن ئهســتایىدىللىق بىــلهن سۆھبهتلىــشىپ كۆرىــدىغانال  
بولىـــدىكهنمىز، بـــۇ تـــۈردىكى كىـــشىلىرىمىزنىڭ ۋەتىنىمىزنىـــڭ مىللىـــي 
مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىنىــڭ غهلىــبىگه ئېرىشهلىــشىگه ئىــشهنمهیدىغان     

گهرچه ئـۇالر بۇخىــل قاراشـلىرىنى ئاشــكارە   . تۇرىــدۇقاراشـالر ئوچــۇق بىلىنىـپ   
بىلىمــگه تایىنىــپ “ئېتىــراپ قىلمىغانــدەك كۆرۈنــسىمۇ، ئهمىلىیهتــته ئــۇالر  

ۋەتهننــى قۇتقــۇزۇش، خهلقنــى تېــنچ ھهرىكهتــلهر ئۈچــۈن ئویغۇتۇشــنى ئاســاس   
ــۈش، ۋەزىیهتنىــڭ پىــشىپ یېتىلىــشىنى     قىلىــش، پۇرســهت كېلىــشىنى كۈت

اردەم قىلىشىنى كۈتۈش، ئومۇمىیۈزلۈك قوزغۇولۇش     كۈتۈش، یات كۈچلهرنىڭ ی   
ۋەزىیىتىنى یارىتىۋېلىش، مىللىي ئاالھىدىلىگىمىزنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈنال 

 دېگهندەك باھانىالر بىلهن خهلقىمىزنى كهسكىن      ”تىرىشچانلىق كۆرسىتىش 
ھهرىكهت باشلىشىغا یېتهكچىلىك قىلىشتىن باش تارتىـپ كېلىۋاتقـانلىغى         

ھهتتــا ئۇالرنىــڭ تېنچلىققــا شــۇنچه قىزىقىــپ كېتىــشىنىڭ . تهئىپـادىلهنمهك 
 . تېگىدىمۇ بۇ تۈردىكى ئۈمىدسىزلىكنىڭ یاتقانلىقىنى سېزىۋېلىشقا بولىدۇ

بىزنىــڭ بىلىملىــك كىــشىلىرىمىز پۇرســهت بــار ۋاقىــتالردا ۋەزىیهتنــى،  
بولۇپمۇ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ غهرىزىنى خاتا مۆلچهرلهپ ئهللىـك یىللىـق       

وبىیىتىمىزگه ۋاستىلىق سهۋەبچى بولغان بولسا، ئهندىلىكته ھهددىـدىن        مهغل
ــڭ كـــۈچىگه تهڭ      ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــكهن خىتـ ــپ كهتـ ــارتۇق كۈچلىنىـ ئـ
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ئهنـدى پۇرسـهتنى    “كېلهلهیدىغان یوشۇرۇن كـۈچلىرىمىزنى مـۆلچهرلىیهلمهي،       
 دەیــدىغان یوشــۇرۇن ئېڭىــدىكى خۇالســىلىرىغا    ”قولــدىن بېرىــپ قویــدۇق  

پ، ۋاســتىلىق شــهكىللهردە ئۈمىدســىزلىك تهرغىبــاتلىرىنى كهڭ ئاساســلىنى
ئهسلىنى سۈرۈشـته قىلغىنىمىـزدا، بـۇ تـۈردىكى كىـشىلىرىمىزنىڭ           . یایماقتا

ئېڭىنى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى مهخپى شهكىلدە پىالنلىق تۈردە یېتىـشتۈرۈپ         
شـــۇنداق ئىـــكهن، بـــۇ تـــۈردىكى مىللىـــي . چىققـــان دېیىـــشىمىز مـــۇمكىن

ھهرىكهتلىرىمىـــزگه یېتهكچــى بولـــۇش سهۋىیىــسىگه ئىـــگه   مۇســتهقىللىق  
بىلمهیال دۈشمىنىمىزنىڭ پىكىر قىلىـش     -كىشىلىرىمىز دۈشمهننى بىلىپ  

ئارزۇسى بویىچه كۆزىتىپ كېلىۋاتقانلىغىدىن، بۇنـداق ئۈمىدسـىز خۇالسـىنى          
 .چىقىرىپ كېلىۋاتىدۇ دېیىش مۇمكىن

تاجــاۋۇزچىلىرى دەرۋەقه، ۋەتىنىمىزنــى ئىــشغال قىلىــپ یاتقــان خىتــاي  
ھهقىقهتهنمۇ ھهرقانداق شهكىلدىكى ھهرىكهت ۋاسـتىلىرى ئـارقىلىق ئاشـكارە      

ــدىغان كــۈچكه ئىــگه ھــالهتته تۇرماقتــا   بىــزدە خىتــاي : قارشــى تۇرۇشــقا بولمای
ــۈچلىرىگه      ــق ك ــشىلىك قۇراللى ــون كى ــدىكى مىلی ــڭ قولى تاجاۋۇزچىلىرىنى

ىزنىـڭ خهلقىمىـزدە   تاقابىل تۇرالىغىـدەك ھېچقانـداق بىـر كـۈچىمىز یـوق؛ ب          
خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ ئىختىـــسادىي كـــۈچلىرىگه تهڭ كېلهلىگىـــدەك  

تېخنىكا سهۋىیىسىگه تهڭ -ھېچقانداق بىر ئاساسىمىز قالمىدى؛ ئۇالرنىڭ پهن
كېلهلىگىدەك تۈزۈك ئاساسـقا ئىـگه ئهمهسـمىز؛ مهمـۇرىي جهھهتتىمـۇ خىتـاي              

ىیهت قىاللىغىـدەك تـۈزۈك     تاجاۋۇزچى ھۆكۈمىتىدە ئـۆزىمىزگه پایـدىلىق پائـال       
كىشىلىرىمىز یوق؛ بۇنىڭ ئۈچۈن ئىجتىمـائىي مۇھىتىمىزمـۇ تهییـار ئهمهس؛        
بىزنىڭ مىللىي مۇستهقىللىغىمىزنى قـولالپ قۇۋەتلهیـدىغان بىـرەر دوسـت           
ئهلنىمۇ ئۇچۇرىتالمایمىز یاكى بۇنـداق بىـر ۋەزىـیهت یارىتالىغىـدەك مۇھـاجىر             

ن ۋەزىیهتـته، مىللىـي مۇسـتهقىللىق      بۇنداق بىـر قىـیى    . كۈچلىرىمىزمۇ یوق 
ھهرىكىتىمىزنى قایسى یول بىلهن قانات یایدۇرالىشىمىزنى ئویلىنىش تۇرماق، 

چــارىالردىن پایــدىلىنىپ ئاتلىنالىــشىمىزنى -ھهتتــا بــۇ یولغــا قایــسى ئۇســۇل
 .مۆلچهرلهشمۇ ھهقىقهتهن تهس بىر ئىش

 بىـر   بۇنداق ئۈمىدسـىزلىك چۈشهنچىـسى ئۈسـتۈنلۈككه ئېرىـشىۋالغان        
ۋەزىیهتـته، ئـۆز خهلقىنىــڭ یوشـۇرۇن كـۈچلىرىگه قارىتــا ئىـشهنچىمۇ یوقۇلــۇپ،      
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ئۈمىـدىنى چهتـئهل كــۈچلىرىگه بـاغالپ قویىــدىغان ئىجتىمـائىي مۇھىتنىــڭ     
ھالبۇكى، بۈگۈنكى خهلقئـارالىق مۇھىـت      . شهكىللىنىشىمۇ بىر مۇقهررەرلىك  

هتتا بۇنـداق   خهلقىمىزنىڭ مىللىي مۇستهقىللىقىغا قىزىقىدىغان ئهمهس، ھ     
بىــر ئــارزۇدا بولىۋاتقــان مــۇتلهق كــۆپ ســاندىكى مىللهتلهرنىــڭ مىللىــي        
ــانلىق دەپ قارایــدىغان ئهھۋالــدا       ــتهقىللىق ئــارزۇلىرىنى ئــۆزلىرىگه زىی مۇس

یهنه كېلىــپ ۋەتىنىمىــز ئىچىــدىمۇ خهلقىمىــز تهرىپىــدىن دۇنیــانى  . تۇرماقتــا
خىتایمۇ یېقىنقى . ىدىقىزىقتۇرالىغىدەك ئۇنداق بىر ھهرىكهت تېخى باشالنم     

ــون ــا    -ئ ــسىدا دۇنیاغ ــسادىي ئىــسالھات باھانى ــان ئىختى ــدىن بۇی ــرمه یىل یىگى
ئېچىلغان دۆلهت بولۇشقا قـاراپ یۈزلىنىۋاتقـانلىغى ئۈچـۈن، غهرب دۇنیاسـىنى             

شـۇنداق ئىـكهن، ۋەتىنىمىـز خهلقىنىـڭ ھهرقانــداق     . ئـۆزىگه جهلـپ قىلماقتـا   
یهتلىرى خىتـاي ۋەزىیىتىـدىكى    شهكىلدىكى ئهركىـنلىككه ئىنـتىلىش پائـالى      

ــشىدىن      ــپ قېلىـ ــكه ئایلىنىـ ــدىغان ھهرىكهتـ ــهۋەپ بولىـ ــسىزلىققا سـ تېنچـ
ئهنسىرەشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىپ، بىزنىڭ ھهرقانداق بىـر ئهركىنلىـك تهلهپ          

ــى   ــش ھهرىكىتىمىزنـــ ــشىدىن خـــــالى  ”تېررورلـــــۇق“قىلىـــ  دەپ قارىلىـــ
 . بواللماسلىغىمىز مۇمكىن

الیـدىغان جاسـارەتكه كېلهلهیـدىغانلىقىغا      ئۆز خهلقىنىڭ ئـۆزىنى قۇتقۇزا    
ــاقىللىرىمىز ئهنه شــــۇنداق   ئىــــشهنمهي كېلىۋاتقــــان بىزنىــــڭ نۇرغــــۇن ئــ
ئېھتىماللىقالرنى كۆزدە تۇتۇپ، دۇنیا جامائېتىنىڭ چىشىغا تىگىپ قویىدىغان 
ھهرقانداق پائـالىیهتكه خهلقىمىزنـى یـېقىن یوالتماسـلىققا بـار كـۈچى بىـلهن           

ــۇ نۇقتىــ. تىرىــشماقتا ــدىمۇ، بىزنىــڭ تېنچلىقپهرۋەرلىرىمىزنىــڭ  ب دىن ئالغان
مۇدداســىنى خهلقىمىزنىــڭ مىللىــي ئــازادلىغىنى كــۆزدە تۇتىــدىغان ئهمهس،  
بهلكى خهلقئارا جامائهتچىلىكنىڭ مهنپهئهتىنى ئالـدىنقى ئورۇنغـا قویىـدىغان          

روشهنكى، بۇنداق بىر ئهقىدە ھهرگىزمۇ . دەلاللالر ئهقىدىسى دەپ قاراشقا بولىدۇ
ــدۇ   ــۇن كهلمهی ــپهئهتىگه ئۇیغ ــڭ مهن ــز خهلقىنى ــارىخىي  . ۋەتىنىمى ــز ت ئهگهر بى

ئهنئهنىلىرىمىزگه ۋارىسلىق قىلىپ، خهلقىمىزنى ئۆنۈملۈك بىـرەر ھهرىـكهت          
شهكلى بىلهن مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىگه جهلىپ قىلىش یوللىرىنى 

ال ئهمهس،  كۆرسىتىپ بېرەلهیدىغانال بولىدىكهنمىز، بىزنىـڭ ئـاقىللىرىمىزنى      
ھهتتا خهلقىمىزنىڭ قایتىدىن جانلىنىشىنى قولغا كهلتۈرەلىشىمىز، ئاخىرىدا 
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ــاخىرقى غهلىبىــسىگه بولغــان    مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىــڭ ئ
 .ئىشهنچىنى قایتا تىكلىیهلىشىمىز مۇمكىن

ئهسلىنى سۈرۈشته قىلغىنىمىزدا، بۇنداق ئۈمىدسىزلىكلهرنى تارقىتىپ 
ــ  ــڭ م ــپ    یۈرگهنلهرنى ــیه ئېلى ــدىن تهربى ــسمى خىتای ــۆپ قى ــۆزى “ۇتلهق ك ك

 كىشىلىرىمىز بولغاچقا، ئۇالرنىڭ بارلىق تهپهككۈر شهكىللىرىمۇ       ”ئېچىلغان
مۇســتهملىكىلىككه بویــۇن ئــېگىش، قۇللۇققــا شــۈكرى قىلىــشتىن ئىبــارەت  
غوجاكىـــــسىنىڭ تهلىماتلىرىغـــــا ئاڭـــــسىز شـــــهكىلدە بـــــوي ســـــۇنۇپ      

ــ   ــدىن باشــقىچه بولى ــا بــۇ، خىتــاي   . شى مــۇمكىن ئهمهسكېلىۋاتقانلىغى مان
تاجاۋۇزچىلىرىنىــــڭ مۇســــتهملىكىچى مىللىــــي مائارىــــپ ھهرىكىتىنىــــڭ 

 ! نهتىجىسى
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 تېررورچىلىق ۋە تېررورچىالر 1.18§
 توغرىسىدا

 
بۇ یېقىنالردا، مىللىي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتىـدىن ئۈمىـد ئۈزىۋاتقـان          

ي ئازادلىق ھهرىكهتلىرى كىشىلىرىمىز ئارىسىدا یهنه یوشۇرۇن شهكىلدە مىللى
بىلهن شوغۇللىنىش تهشۋىقاتلىرىنى قارىالیدىغان ئهھۋالالرمۇ خېلى كۆپىیىپ 

 دەپ باپلىـشى ئۈچـۈن      ”تېررورچى“ئاران تۇرغىنىمىزدا، ئهندى بىزنى     “. بارماقتا
ساپ چىقىرىپ بهرگهن بولىمىز، ھازىر پۈتۈن دۇنیا تېررورچىالرغا قارشى تۇرىدۇ،     

   ”!ق ھهرىكهتلهرگه قهتئىي یول قویماسلىغىمىز كېرەكشۇڭا ئۇنداق قانلى
بۇنــداق دەیــدىغان كىــشىلىرىمىز مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتــى  
بىــلهن تېررورلۇقنىــڭ پهرقىنــى بىلمىــسه كېــرەك؟ ئۇنىــڭ ئۈســتىگه خىتــاي   
تاجاۋۇزچىلىرى بۈگـۈنگىچه خهلقىمىزنىـڭ ئهركىنلىـك تهلهپلىرىنـى قـانلىق           

نچى، ئهكـسىل ئىنقىالپچـى، یهرلىـك مىللهتچـى،      بۆلگـۈ “باستۇرۇپ كېلىـشته    
 دېگهنـدەك نـامالر   ”...ئوڭچى، چهتئهلگه باغالنغـان ئۇنـسۇر، بانـدىت، لـۈكچهك،      

بىلهن قارا چاپالپ قىرغىنچىلىـق قىلىـش، قاماققـا ئـېلىش، نـازارەت ئاسـتىغا               
ئېلىش ۋە سۈرگۈن قىلىشالر بىلهن كهڭ شوغۇللىنىپ كهلمىگهنمىدى؟ ئهندى 

ــۇال ــررورچىالر“ر بىزنــى بۈگــۈن ئ ــانه  ”تې  دەپ بوھتــان قىلىــپ باستۇرۇشــقا باھ
قىلىشى یېڭىلىـق بولـۇپ قـاپتۇمۇ؟ خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى بىزنـى یوقۇتـۇش           

بـۇ،  . سهۋەپلهردىن تولۇق پایدىلىنىپ كهلمهكـته    -ئۈچۈن ئهزەلدىن پۈتۈن باھانه   
 .خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ئۆزگهرمهس تهبىیىتى

 دېـگهن ئۇقـۇمالرنى     ”تېررورچىلىق، تېررورچى “دە  شۇنداقتىمۇ بىز بۇ یهر   
 .ئایدىڭالشتۇرىۋېلىشىمىز كېرەك

بۈگۈنكى دۇنیادا، تېررور توغرىسىدا تهتقىق قىلىـپ كېلىۋاتقـان نۇرغـۇن        
ــالىمالر تېررورچىلىــق توغرىــسىدا نۇرغۇنلىغــان قاراشــلىرىنى   -سىیاســىیون ئ
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. وۋام چامـسكىي، ھ مهسىلهن پاۋۇل ۋىلكىنـسون، نـ   . ئوتتۇرىغا قویۇپ كهلمهكته  
 ”تېررورىـــزىم“ داڭلىـــق پروففىســـسورالر بۈگـــۈنكى قاتـــارلىقئـــودېرا ئورۇكـــا 

ــزىم     ــۇرۇپ تهھلىــل قىلىــپ، تېررورى ــوقتىالردا ت چۈشــهنچىلىرىنى ھهرخىــل ن
 .دېگهنگه ئېنىقلىما بېرىشكه تىرىشماقتا

قىسقىچه ئالغاندا، ھۈكمۈرانلىـق كـۈچىگه ئىـگه ھهرقانـداق بىـر گـۇروھ              
-یهت، ئۆزىنىڭ ھۈكمۈرانلىغىنى ساقالپ قېلىش یاكى رىقابهتچىیاكى ھاكىمى

ئۆكتىچىلىرى بۇنداق ھۈكمۈرانلىقنى قولغا كىرگۈزىۋېلىش ئۈچۈن كىشىلىك 
ھوقۇق قانۇنلىرىنى بىر چهتكه قایرىپ قویۇپ، كۈچى یهتسه ئاشكارە باستۇرۇش، 
كــۈچى یهتمىــسه یوشــۇرۇن زەربه بېــرىش شــهكىللىرىدىن پایــدىلىنىپ قارشــى 

بـۇ تـۈردىكى ئۇرۇشـالرنىڭ ھۈكمـۈران       . تهرەپكه ئۇرۇش ئېالن قىلىپ كهلمهكته    
. تهرىپى ھهقلىق، ئۆكتىچى یاكى ئاجىز قالغـان تهرىپـى ھهقـسىز دېیىلمهكـته            

ــىدا بىــر      ــدە، دۇنیــا مىقیاس ــۇ بۈگــۈنكى كۈن ــى بىــلهن ئاشــكارە   -بولۇپم بىرس
ن دۈشـمهن  تىركىشىدىغان ئىككى یاكى ئۇنىڭدىن ئارتۇق قۇتۇپالرغـا بۆلـۈنگه       

كۈچلهر بولمىغاچقـا، ھهممىنـى بىـر قۇتـۇپتىن تېـزگىنلهش ئارزۇسـى بـویىچه،         
قالغان رایـون، دۆلهت، مىلـلهت یـاكى دىنـى ئهقىـدە شـهكلىنى ئالغـان بـارلىق            
. ئۆكتىچى كۈچلهرنى تېررورچىالر دەپ بېكىتىـۋېتىش بىـر مـودا بولـۇپ قالـدى          

گهن پهلهستىنلىكلهرگه شۇنداق ئىكهن، رەسمى پارتىزانلىق قوشۇن تىكلىیهلى
ــدە    ــارزۇ ھالىتى ئوخــشاش تهشــكىالتالرنىال ئهمهس، بىــزگه ئوخــشىغان تېخــى ئ
تۇرىۋاتقــان مىللىــي ئــازادلىق ھهركىتــى بىــلهن شــوغۇللىنىش خىیــاللىرىمۇ   
 .تېررورلۇق قىلىش ئېھتىمالى بار نامزاتالر قاتارىدا قارىلىنىشى بىر مۇقهررەلىك

ــاكى ب د ت ته   ــا ق ش ی ــۈن ئ ــز بۈگ ــالغۇدەك   بى ــپ ق ــدىن قارىلىنى رىپى
بولساق، ئۇالرنىـڭ قارىلىـشىنى ھهرگىزمـۇ خاتالىـشىپ ھۆكـۈم چىقارغـانلىق             

بىر قۇتۇپلۇق دۇنیا، بىزنى ھامىنى بىـر كۈنىـسى شـۇنداق     . دېیىشكه بولمایدۇ 
ئىـت  “ئهممـا شـۇنىمۇ ئۇنۇتماسـلىغىمىز كېرەككـى،       . دەپ قارىلىشى مۇقهررەر  

 ھهتتـا بىزنـى خهلقئـارا تهشـكىالتالرنىڭ         ”!دۇھاۋشىۋېرىدۇ، كـارىۋان كېتىۋېرىـ    
ــمه قىلىــپ    ــلىرىنى تهرجى ــرنېمه دەپ قارىالش ــازادلىق  “بى ــي ئ ــى مىللى بىزن

.  دېـسهكمۇ خاتـا بولمایـدۇ   ”ھهرىكىتى بىـلهن شـوغۇلالنغۇچىالر دېیىـشىۋاتىدۇ    
 دەپ تۆھمهت قىلىپ قېلىشىدىن ئانچه بهك ”تېررورچىالر“یهنى، بىزنى بۈگۈن 
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بۈگۈنكى زامانىۋى قـاراش بـویىچه ئالغانـدا، بىزنىـڭ مىللىـي            ئۈركۈپ كهتمهي،   
باندىتلىق، یهرلىـك مىللهتچىلىـك،     “مۇستهقىللىق كۆرۈشىمىزنى بۇرۇنالردا    
 دېگهندەك ئاتـاپ كهلـگهن بولـسا،      ”...بۆلگۈنچىلىك، ئهكسىلئىنقىالپچىلىق،   

ــالغۇنى   دەپ ئاتاشـــقا ئالماشـــتۇرىۋالغان دەپ ”تېررورچىلىـــق“ئهنـــدى بـــۇ ئاتـ
 .ارىساقمۇ بولىۋېرىدۇق
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 ۋەزىیهت قاچان پىشىپ 1.19§
 یېتىلىدۇ؟

 
ــالهتته        ــر ھ ــداق بى ــڭ قان ــز خهلقىنى ــچه ۋەتىنىمى ــۇ یهرگه كهلگى ــز ب بى
تۇرىۋاتقانلىغىنى، بۇ جهریاندا سادىر قىلغان تۈپكى خاتـالىقلىرىمىز ۋە ئۇنىـڭ            

ىز بـۇ  یهنى، ب. ئىدىیىۋى ئاساسلىرىنى كۆرسىتىپ بېرىشكه تىرىشقان بولدۇق    
یهرگىــچه بولغــان مــۇالھىزىلىرىمىزدىن شــۇنى خۇالســىالیمىزكى، شــهرقىي      
تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىدە دۈشمىنىمىز بىلهن مۇرەسسه 
قىلىش، ئۇالر بىلهن سـۇلھى قىلىـش ۋە ھهمكارلىقتـا بولۇشـقا ئورۇنۇشـالرنىڭ          

ىكهتلهرنىـڭ  ھهممىسى تهسلىمچىلىك، ئهڭ بولمىغاندا خاتـا یـول تۇتقـان ھهر           
شـۇنداق ئىـكهن، بۇنـداق     . ئىپادىسى ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىـشكه تىرىـشتۇق     

ھهرىكهتــلهر بىــلهن خهلقىمىزنــى مىللىــي مۇســتهقىللىق پائالىیهتلىرىنىــڭ  
ئهمىلـى ھهرىكىـتىگه جهلىـپ قىلىنىـشىغا قارشـى تهرغىبـات قىلغـۇچىالرنى        

ى شـۇنىڭدەك،  خۇدد. قهتئىي تۈردە سېپىمىزگه یېقىن یوالتماسلىغىمىز شهرت 
ــي      ــي ۋە دىنى ــي، مىللى ــسادىي، ئىلمى ــىي، ئىقتى ــنچ سىیاس ــى تې خهلقىمىزن

ۋەتىنىمىزنــى “ســاھهلهردىكى موتىــدىل ھهرىكهتــلهر بىلهنــال چهكــلهپ تــۇرۇپ، 
 نـــامى ئاســـتىدىكى ”باســـقۇچالر بـــویىچه تېـــنچ مۇســـتهقىل قىلىـــش-قهدەم

دەپ قاراپ،  تهرغىباتلىرىنىمۇ شهكلى ئۆزگهرگهن تهسلىمچىلىك تهرغىباتلىرى      
 !قهتئىي رەت قىلىشىمىز شهرت

بىز شهرقىي تۈركىستان خهلقى ئۇزۇنغـا سـوزۇلغان قـانلىق كۈرەشـلهرنى       
ــا       ــتهقىللىغىمىزنى قولغ ــي مۇس ــۇ مىللى ــۇرۇپ، ھهرگىزم ــدۇرماي ت ــات یای قان

 !كهلتۈرەلمهیمىز
 !مۇستهقىللىق_ یا 
 !ئۆلۈم_ یا 
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 تۇپراق سۇ بىلهن یۇغۇرۇلسا كېسهك بولۇر،
 .ان بىلهن یۇغۇرۇلسا ۋەتهن بولۇرتۇپراق ق
بىــر ۋە -شــهرقىي تۈركىــستان خهلقىنىــڭ ماڭىــدىغان بىــردىن_ مانـا بــۇ  
 !ئاخىرقى یولى

ــان    ــۆرمهكتىمىزكى، بىزنىـــڭ نۇرغۇنلىغـ ــلهن شـــۇنى كـ ئېچىـــنىش بىـ
ىغا مىڭالرچه، ھهتتا یۈزمىڭالرچه خهلقىمىزنى ئهتراپتېنچلىقچى ئهرباپلىرىمىز 

ۈشمهن بىلهن كهسـكىن تۇتۇشـۇش ھهرىكىـتىگه      جهلىپ قىلىۋېلىپ، بۈگۈن د   
ئاتلىنىش شارائىتىمىز یوق، بۇنىڭغا ۋەزىیهت تېخى پىشىپ یېتىلمىـدى دەپ          
جــار سېلىــشىپ، خهلقىمىزنىــڭ جهڭگىــۋار ئىرادىــسىگه، جــان پىــدا قىلىــش    

بۇخىـــل ســـوغۇق ســـۇ ســـېپىش  ! جاســـارىتىگه ســـوغۇق ســـۇ سېپىـــشمهكته
ۇ ئوتتۇرىغـا چىققانىـدى، نهتىجىـدە    ھهرىكهتلىرى تۆمۈر خهلىـپه قوزغىلىڭىـدىم   

ۋەزىیهت پىشىپ یېتىلگىچه سـاقالپ  “ھىمایىچىسىز قالغان تۆمۈر خهلىپىمىز  
 دەپ دۈشمهن بىلهن سۇلھى قىلىشقا مهجبۇر قىلىنغانىدى، ئاقىۋىتى ”باقایلى

یىگىرمه یىل تېنچ ساقالپ باققان قومۇل    ! ئىنتایىن پاجىئهلىك نهتىجىلهندى  
ــۆز  ــاز  ”ئــوت یېقىــپ پىــشىرىش “لىرى خهلقــى ۋەزىیهتنــى ئ  ئۈچــۈن، غوجــا نىی

ھاجىمنى قۇمانـدان قىلغـان ھالـدا قایتىـدىن ئـۆز بېـشىغا جهڭـگه ئاتلىنىـپ،          
مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنى پۈتۈن مهملىكىتىمىز بویىچه كېڭهیتىش 

 لىرىمىـز ئوتتۇرىغـا   ”بىلهرمهن“ۋەزىیىتىنى یارىتىپ بهرگهن بولسىمۇ، نۇرغۇن      
ــشىپ،  ــكهت   ۋ“چىقى ــۋېتىلگهن ھهرى ــدۇر قوزغى ــۇرۇپال بال ــشماي ت ــیهت پى  ”ەزى

لىگىـــدىن شـــىكایهت قىلىـــشىپ، خهلقىمىـــز ئىچىـــدە تـــۈگىمهس ئىچكـــى   
خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا قارشـى ئـۇرۇش ھهل     . زىدیهتلهرنى پهیدا قىلىۋېتىشتى 

قىلغـۇچ پهیــتىگه كىرگىنىـدە، مىللىــي ئــازادلىق ئىنقىالبـى ئىچكــى ئــۇرۇش    
ۋەزىیهت “ۋېتىلىپ، غۇجا نىیاز ھاجى نېمه قىالرىنى بىلهلمهي،   پاتقىقىغا پاتۇرى 

.  دۈشــمهن بىــلهن ســۇلھى قىلىــشقا مهجبورالنغانىــدى ”پىــشىپ یېــتىلگىچه
غېنـى بـاتۇر   ! بۇنىڭمۇ ئاقىۋىتى ئوخشاشال پاجىئهلىك ئۆلۈم بىلهن تامامالنـدى   

ىز باشچىلىغىدا قوزغالغان ئىلى قوزغىلىڭىمۇ قىسقا ۋاقىت ئىچىدىال مىسلىس
غهلىبىلهرنــى قولغــا كهلتــۈرۈپ ۋەتىنىمىزنىــڭ مىللىــي مۇســتهقىللىغىدىن 
ــان قىلمىغىــــــدەك ھالغــــــا كهلتۈرۈلگىنىــــــدىمۇ، نۇرغۇنلىغــــــان      گۇمــــ
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تېنچلىقچىلىرىمىز بۇ مىللىي ئازادلىق ئىنقىالبنى ئومۇمىي یۈزلۈك قارىالپ       
 دېیىـشىپ،  ”ۋەزىیهت پىشماستىن بالدۇر باشلىۋالغان ھهرىـكهت   “كۆرسىتىپ،  

اخىرى بـــــۇ ئىنقىالۋىمىزنىمـــــۇ پاجىئهلىـــــك مهغلـــــوبىیهتلهر بىـــــلهن ئـــــ
 دېگىنى ” بىرلهشمه ھۆكۈمهت“ئاتالمىش ! خۇالسىلىنىشىغا سهۋەبچى بولۇشتى

 بولۇپ، ”ھۆكۈمهت“پۈتۈنلهي خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئۇیدۇرۇپ چىققان قورچاق  
بۇ ھۆكۈمهتنى مهدىھلىشىپ كـۆككه كۆتۈرۈشـكهنلهرنىڭ ھهممىـسى ئهنه شـۇ           

بىزنىــڭ ۋەتىنىمىــز چېگراســى ئىچىــدە، خىتــاي  . ېنچلىقچىلىرىمىــز ئىــدىت
 دېگهن قانداق ”بىرلىشىپ تهڭ سورایدىغان ھۆكۈمهت قۇردۇق“دۆلىتى بىلهن 

ــدىن مىللىــــي      ! گهپ؟ ــان ھۆكــــۈمهت تهركىۋىــ ــۇ مهنتىقىــــسىز قۇرۇلغــ بــ
ھۆكۈمىتىمىزنىـڭ ۋەكىللىــرى ۋاسـتىلىق شــهكىلدە تازىالنغـان ۋە پۈتــۈنلهي    

ــان ۋەتهن  خىتـــــاي تا ــتىلىرى بولغـــ ــڭ، ئۇالرنىـــــڭ گۇماشـــ جاۋۇزچىلىرىنىـــ
خائىنلىرىنىڭ ۋە تېنچلىقچىلىرىمىزنىڭ قولىغا ئۆتۈپ كهتكىنىدىمۇ، ئهنه شۇ 
ــي ھۆكۈمىتىمىزنىــڭ       ــۈمهتنى مىللى ــۇ قورچــاق ھۆك ــز ب تېنچلىقچىلىرىمى
ئۈستىگه قویـۇپ، خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا یاخـشىچاق بولـۇپ ئهمهل ئۈسـتىدە            

ــۈچ  ــشقا ك ــتىقىلى ــان     . هپ ئۇرۇنۇش ــران بولغ ــۇق ۋەی ــشىلهر تول ــۇ كى ــا ب ھهتت
ۋەزىیهت پىشىپ یېتىلمىگهچكه، خىتایالردىن ئایرىلىشىمىزغا “كۈنلىرىگىچه 

 ! دېگهن قارىشىنى قهتئىي ئۆزگهرتىشمىدى”بولمایدۇ
ۋەتىنىمىزنىڭ مىللىـي مۇسـتهقىللىق كۈرىـشىنى باشـالش ۋەزىیىتـى          

  مىدى؟” یېتىلمىگهنپىشىپ“ئهینى یىلالردا ھهقىقهتهنمۇ 
تاشقى جهھهتلهردە ئېغىر بوھرانغا -تۆمۈر خهلىپه دەۋرىدە دۈشمهن ئىچكى

ئـۇ  . پېتىپ قېلىپ، پۈتۈن سهپ بویىچه یىمىرىلىش ھالىتىـدە تۇرماقتـا ئىـدى           
دەۋىرلهردە خىتایدا پارتلىغان شىڭخهي ئىنقىالبى مانجۇ خاندانلىغىنى ئاغدۇرۇپ 

 بویىچه مىللىتارىـسالرنىڭ قولىغـا ئۆتـۈپ،    تاشالپ، خىتاي دۆلىتى پۈتۈن سهپ  
ــر ــى ئــۇرۇش دەۋرىــگه كىرىۋاتقانىــدى      -بى . بىــرى بىــلهن یهر تالىــشىپ ئىچك

ۋەتىنىمىزدىكــى خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرىمۇ خىتایــدىن كېلىــدىغان ھۆكــۈمهت  
چاقىسىزلىق ئىچىدە ئۆلـۈمنى كۈتىۋاتقـان      -یاردىمىدىن ئۈزۈلۈپ قېلىپ ئىگه   

تۆمۈر خهلىپه قـوزغىلىڭى   . س ھالىتىدىال ئىدى  نهچچه ئونمىڭ كىشىلىك نوپۇ   
ــۈز بېرىۋاتقـــان داۋالغـــۇچالر بىـــلهن    ــدا یـ ئهنه شـــۇنداق بىـــر ۋەزىیهتـــته خىتایـ
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ئهپـسۇسكى،  . مۇناسىۋەتسىز ھالدا ئـۆز ئالـدىغا ئىـستىخىیىلىك پارتلىغانىـدى       
ــالچى “ ــیهت پ ــڭ ”ۋەزى ــشمىدى“ لىرىمىزنى ــشىۋاتقان  ”پى ــپ قىلى  دەپ تهرغى

ــتهقىللىق  ــي مۇس ــز    مىللى ــى ۋەتىنىمى ــق پهیت ــشىمىزنىڭ ئهڭ مۇۋاپى  كۈرى
ــاردىمىگه ئېرىــشهلمهي قولــدىن بېرىلىــپ، خهلقىمىــز تېخىمــۇ    خهلقىنىــڭ ی

بىرىنچى جۇمھۇرىیهت .  ۋەھشى جىن شۇرىن جالالتنىڭ قولىغا تاشالپ بېرىلدى
ئىنقىالۋىمىزمۇ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ۋەتىنى بانـدىتالر ئۇرۇشـى ۋە یـاپون           

اتقىقىغا پېتىپ قالغان ئىنتایىن پاراكهندىچىلىك بىر ۋەزىیهتته بىلهن ئۇرۇش پ
قومۇل خهلقى تهرىپىدىن ئىستىخىیىلىك ھالدا پارتلىغان بىر مۇستهقىللىق        

 دەپ ”پىـــشمىغان ۋەزىـــیهت“ئهنه شـــۇنداق پۇرســـهتنىمۇ . ئىنقىالبـــى ئىـــدى
تهرىپلهشــكهن تېنچلىقچىلىرىمىــز، ھهرخىــل ۋاســتىالر بىــلهن خهلقىمىزنــى   

نهتىجىـدە  . ى زىددىیهتلهر پاتقىقىغا پاتۇرۇشتا پائال كۈچ چىقىرىـشقانىدى     ئىچك
خهلقىمىز تېخىمۇ ۋەھشى ۋە ھىلىگهر شىڭ شىسهي جالالتنىڭ قولىغا تاشالپ 

ــدى ــاي   ! بېرىلـــ ــۇ خىتـــ ــى دەۋرىمـــ ــۇرىیهت ئىنقىالبـــ ــى جۇمھـــ ئىككىنچـــ
تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ۋەتىنى تارىختىكى ئهڭ ئېغىـر ئـۇرۇش قاینىمىغـا كىرىـپ            

لىـپ، ھېلــى یــاپون بىــلهن ئـۇرۇش قىلىــشقا، ھېلــى قورچــاق ۋاڭ جىنــۋېي   قې
ھۆكۈمىتى بىلهن ئۇرۇش قىلىـشقا یـاكى ھېلـى گوڭـسهنداڭچىالر ئارمىیىـسى         

یهنه . بىلهن ئـۇرۇش قىلىـشقا مهجبـۇر قالغـان بىـر ۋەزىیهتـته پارتلىغـان ئىـدى                
كېلىپ بـۇ دەۋىـر ئىككىنچـى دۇنیـا ئۇرۇشـى ئهڭ جىددىلهشـكهن بىـر ۋاقىـت             
بولۇپ، ۋەتىنىمىزدىكى مىللىي ئازادلىق ئىنقىالۋىغا توسالغۇلۇق قىلىدىغانغا 

-ئهنه شۇنداق ۋەزىیهتتىن باشـتىن    . بىرمۇ چهتئهل ھۆكۈمىتى قالمىغان ئىدى    
ئاخىرى خهۋىـرى بولـۇپ تۇرىۋاتقـان تېنچلىقچىلىرىمىـز، ۋەتىنىمىـز خهلقىـگه           

ۋۇزچىلىرىغا قۇراللىق دۈشمهن ئهھۋالىدىن مهلۇمات بېرىش ئورنىغا خىتاي تاجا
بىرلهشمه ھۆكـۈمهت  “كۈچىمىزنىڭ مهۋجۇدىیىتى قهتئىي تىلغا ئېلىنمىغان   

ــسى  ــۇرۇش الیىھېـ ــي     ”قـ ــپ، مىللىـ ــۇپ كېتىـ ــلهن بولـ ــرىش بىـ ــۈزۈپ بېـ  تـ
ھۆكۈمىتىمىزنى ئهڭ شهرمهندىلهرچه سـۇلھى ئۈسـتىلىگه ئولتۇرۇشـقا سـهۋەپ        

 ”ى كۆتۈرەلمهیـدۇ ۋەزىـیهت قـان تۆكۈلۈشـن   “بـۇ تـۈر سـۇلھىچىالرنىڭ      . بولۇشتى
دېگهنــدەك تهرغىبــاتلىرى، نىــسبهتهن مــۇنتىزىم تــۈس ئالغــان ۋە تاجــاۋۇزچىالر  
ــدا مهغلـــۇپ بولۇشـــىنى قىیـــاس قىلىـــشقىمۇ بولمایـــدىغان مىللىـــي    ئالدىـ
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نهتىجىـدە  . ئارمىیىمىزنى ئۇرۇش توختۇتۇشقا ۋاسـتىلىق زورالپ بېرىـشكهنىدى   
 تاجـاۋۇزچى قۇراللىـق   ئونمىڭ كىشىلىك خىتاي -قىسقا ۋاقىت ئىچىدىال بهش   

قوشۇنىنىڭ تېز سۈرئهتته كۆپىیىپ بۈگۈنكى مىلیون كىشىلىك ئاپهت ھالىغا 
ــدى   ــشىپ بهرگهن بول ــۇل ھازىرلى ــشىغا ھ ــرى،  ! كېلىۋىلى ــك یې ئهڭ پاجىئهلى

خهلقىمىزنىڭ مۇستهھكهم ئازاد رایونلىرىنىڭ، سانائهت رایونلىرى ۋە خام ئهشیا    
جاۋۇزچىلىرىنىڭ قولىغا ئۆتۈشىگه غىڭ بازىلىرىمىزنىڭ ئون مىلیون خىتاي تا

قىلمــــاي جىــــم یېتىــــپ بېرىــــشنى تهرغىــــپ قىلىــــشلىرى، تېنچلىــــق   
 . تهرغىباتچىلىرىنىڭ مۇددالىرىنى ئوچۇق كۆرسىتىپ بهرمهكته

ۋەزىیهت “بۇنچه كۈچلىنىپ كهتكهن دۈشمهن ۋەزىیىتى ئاستىدا، بىزنىڭ     
ئۇالرنىڭ !  ىلىشماقتا لىرىمىز یهنىال ۋەزىیهتنىڭ خاملىغىنى تهرغىپ ق”پالچى

یىگىرمه مىڭ خىتاي تاجاۋۇزچىسى بار ۋاقتىدىكى تۆمۈر خهلىپه -قارىشىچه، ئون
قىرىق مىڭ خىتاي تاجاۋۇزچىسى قالغـان ۋاقتىـدىكى بىرىنچـى         -دەۋرى، ئوتتۇز 

ئونمىڭ ئهسكىرى قالغان -جۇمھۇرىیهت مىللىي ئازادلىق ھهركىتى دەۋرى، بهش
چى پۇخراســى قالغــان ۋاقتىــدىكى   قىرىــق مىــڭ كىــشىلىك بــۇالڭ   -ئوتتــۇز

 ”پىشمىغان ۋەزىـیهت “ئىككىنچى جۇمھۇرىیهت مىللىي ئازادلىق دەۋرىلىرىمۇ   
بۈگـۈن خىتــاي تاجـاۋۇزچىلىرى یىلىغــا مىلیـون كىــشىدىن    . دەپ قارالغانىـدى 

ــدىن    ــون مىلیون ســۇنئىي ۋە تهبىئىــي كــۆپىیىش شــارائىتىغا ئېرىــشىۋالغان ئ
 خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرىنى قـــوغالپ ئېــشىپ كېتىۋاتقـــان بىـــر ۋەزىیهتتىمــۇ  

 بولـسا، یىگىـرمه بىرىنچـى    ”ۋەزىیهت پىشمىغان“چىقىرىش ھهرىكىتى ئۈچۈن    
ئهسىرنىڭ ئهللىگىنچى یىللىرىغا بارغاندا خهلقىمىز نوپۇسى ئانا تۇپراقلىرىدا       
ئون پىرسهنتتىنمۇ ئازىیىپ كهتكىنىدە، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بۈگۈنكىسىدىن 

 ئارتىپ كهتكىنىدە ئاندىن مىللىـي مۇسـتهقىللىق      ھهسسىلهپ كۈچىیىپ ۋە  
بۇنـداق بىـر    !  بـوالمتى؟  ”پىـشقان “ھهرىكىتىمىزنى قوزغـاش ئۈچـۈن ۋەزىـیهت        

 !ۋەزىیهت، ۋەتىنىمىز خهلقىنىڭ تارىخ بېتىدىن مهڭگۈلۈك ئۆچۈرۈلگهن دەۋرىدۇر
بۈگۈن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزنى بىریېرىم مىلیارد خىتایلىرى 

ــا ــۈن ھایـ ــشىپ،   ئۈچـ ــېالن قىلىـ ــا ئـ ــرى دەپ دۇنیاغـ ــدىن بىـ تلىق ماكانلىرىـ
ۋەتىنىمىزنى یۇتىۋېلىش مهسىلىسىنى مىللىي مهۋجۇدىیهت دەرىجىـسىگىچه       

مىللىي مهۋجۇدىیىتىگه باغالشتۇرىۋالغان ۋەتىنىمىزگه    ! كۆتۈرۈپ ئېلىشماقتا 
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ــاللىرى       ــق خىی ــۇ ۋاقىتلى ــى ھهرگىزم ــاله كۆچۈرۈش ــشى، ئاھ ــكهر كۆپهیتى ئهس
ۇرۇلغان پىالن بولماستىن، خهلقىمىزنى تولۇق یوقۇتۇش، تاجاۋۇزچى ئاساسىغا ق

بىــر قــانۇنىي ئىگىلىــرى ھــالىتىگه    -ئاھالىــسىنى ۋەتىنىمىزنىــڭ بىــردىن  
بۇ ھالهت ھېچقاچـان    . كهلتۈرۈشنى مهقسهت قىلغانلىغى بهش قولدەك ئایدىڭ     

توك ئادەمنىڭ سـۇلھى، تېنچلىـق تهلىبـى بـویىچىال ھهل بولـۇپ      -ئىككى توك 
بىز بـۇ ئهھـۋالالردىن شـۇنى مـۆلچهرلىیهلهیمىزكى،         . دىغان ھالهت ئهمهس  كېتى

ــى   ــۈن خهلقىمىزن ــدى  “بۈگ ــشىپ یېتىلمى ــیهت پى ــقا،  ”ۋەزى ــم تۇرۇش  دەپ جى
ســـۇلھىگه، شـــهرتنامىالرغا، تېـــنچ پائـــالىیهتلهرگه، دېپلوماتىـــك كۈچلهرنىـــڭ 
یـــاردىمىگه، دۇنیـــا دېموكراتچىلىرىنىـــڭ یـــاردەم قىلىـــشىغا، دۇنیـــا ئىـــسالم  

ــۇپ    ئ ــاردىمىگه تامــا قىلــدۇرۇپ تېــنچ تۇت ــۈركىي ئهللىرىنىــڭ ی هللىرىنىــڭ، ت
تۇرۇشى، ۋەتىنىمىز خهلقىنى تولۇق یوقۇتۇش ئۈچۈن قىرغىنچىلىققا ئاتالنغان 
ــاردەم قىلغــانلىقتىن باشــقا نهتىجىــگه    خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا ۋاســتىلىق ی

ۇقتىــدىن بــۇ ن. ئېلىــپ كىلهلمهیــدىغانلىغىنى ئوچــۇق كۆرۈۋېلىــشقا بولىــدۇ 
ئالغاندا، ۋەزىیهتنىڭ پىشمىغانلىغىنى باھانه قىلىـپ خهلقىمىزنـى خالىغـان          
بىر تېنچلىق ھهرىكىتىگه، خالىغان بىر چهتئهل كۈچلىرىدىن تامـادا بولۇشـقا،    
خالىغان بىر خىتاي گۇروھىنىڭ یاردەم قىلىشىغا تاما قىلدۇرۇشقا ئورۇنىۋاتقان، 

 چهكلهشـكه ئۇرۇنىۋاتقـان كىـشىلهرنى       خهلق قوزغىالڭلىرىنى ھاقارەتلهۋاتقـان،   
ــایمىز   ــقىچه باھالىیالمــ ــشتىن باشــ ــۈم قىلىــ ــائىنلىرى دەپ ھۈكــ . ۋەتهن خــ

 نىڭ ھهممىـسىال دېگىـدەك دۈشـمهن       ”تېنچلىقچىالر“ئهمهلىیهتتىمۇ بۇخىل   
بىلهن، ۋەتهن خائىنلىرى بىلهن تىل بىرىكتۈرۈشنىڭ قىلچىلىك پۇرسـىتىگه         

 نـامىنى   ”شـهرقىي تۈركىـستان   “ېلىپ،  ئېرىشكهن ھامان دەرھال ھهرىكهتكه ك    
سېتىپ ئۆزلىرىگه یېقىنلىشىۋاتقان ھهرقانداق خىتاي یاكى ھهرقانداق تىپىك 
ۋەتهن خائىنلىرى بىلهن سۇلھى قىلىشىش، كېلىشىم تۈزۈش، ئۆزئارا مهلۇمات        
-بېرىشىش، ئۆزئارا مهنپهتدار قىلىشىش، بىربىرىگه یاردەم قىلىش، ھهتتا ئوچۇق

بـۇ  ! لىـپ تـون كېیىـشىپ یۈرشـتىن بېـرى كهلـمهي یـۈرمهكته       ئاشـكارە پـارا ئې  
جهریاندا جهڭگىۋارلىقنى، پىداكارلىقنى تهرغىپ قىلغۇچى، ھهرىكهت قىلغۇچى، 
ھىمـایه قىلغـۇچى كىـشىلهرنى قىلـچه تهپ تارتماسـتىن دۈشـمهن دەپ ئــېالن       

 !قىلىپ قارىالشقا ھهرزامان تهییار تۇرۇشماقتا
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مىز كىرەككــى، بۈگــۈن مىللىــي بىــز شــۇنى قهتئىــي ئېتىــراپ قىلىــشى
مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ یوشۇرۇن قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكىتىگه 

یهنــى، مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىــڭ _ ئــاتلىنىش پۇرســىتىمىز 
ــشىنچى      ــز ئاتمى ــاتلىنىش ۋەزىیىتىمى ــتىگه ئ ــقۇچلۇق ھهرىكى ــى باس بىرىنچ

یىلــالردا جىــددى تهقهززار یىلالردىــال شهكىللىنىــشكه باشــالپ، یهتمىــشىنچى  
ئهڭ بولمىغاندا سهكسهنىنچى یىلالردا بىرىنچى . ھالىتىگه كېلىپ بولغانىدى  

توقـسهنىنچى  . باسقۇچلۇق ھهرىكهت دولقۇنىغـا ئاتلىنىـشىمىز كېـرەك ئىـدى         
یېڭـى ئهسـىرنىڭ كىـرىش    . یىلالردا بهكال كېچىكىپ قالغان ھېـساپلىناتتۇق   

ش ھهرىكهتلىرىگه جان پىدالىق بىلهن كۈنلىرىدە یوشۇرۇن قارشىلىق كۆرسىتى
ئومــــۇمىي یۈزلــــۈك ئــــاتالنمىغىنىمىزدا، یىگىــــرمه بىرىنچــــى ئهســــىرنىڭ 

 !ئوتتۇرىلىرىغا بارمایال یهرشارىدىن سۇنئىي یوقۇتۇلۇپ بولىمىز
شهرقىي تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچى 

 !هززار قىلماقتاباسقۇچلۇق ھهرىكهت ۋاقتى ئاللىقاچان بىزنى تهق
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  یا ،یا مۇستهقىللىق



 187 

 !ئۆلۈم



 188 

 

  مىللىي مۇستهقىللىق 2.1§
 ھهرىكهتلىرىمىز

  
یوقـۇرىقى بولۈمــدە توختىلىــپ ئــۆتكىنىمىزدەك، ئهللىــك یىــل ئــاۋالقى  

دەۋرلهردە ئۇ  . شهرقىي تۈركىستان ۋەزىیىتى بۈگۈنكىدىن تۈپتىن پهرق قىالتتى      
خهلقىمىزنىڭ دۈشمهن قارىشىمۇ بۈگۈنكىدىن پهرقلىق، دۈشمهن كۈچلىرىمۇ       

ــدىن كــۆپ ئــاجىز ھــالهتته تــۇراتتى     ئــۇ دەۋىــرلهردە خهلقىمىزنىــڭ   . بۈگۈنكى
ئىجتىمـــائىي سهۋىیىــــسى بۈگۈنكىــــدىن كـــۆپ تــــۈۋەن بولــــسىمۇ، ئهممــــا   

ردە یهنـى، ئـۇ كـۈنله   . خهلقىمىزنىـڭ دۈشـمهن قارىـشى بىـرقهدەر ئېنىـق ئىـدى      
ــۆپ       ــانچه ك ــشىغا ئ ــالرنىڭ بۇلغۇنى ــا قاراش ــېڭىچه دۇنی ــل ی ــز ھهرخى خهلقىمى
ئۇچۇرىمىغــان بولــۇپ، مــۇتلهق كــۆپ ســاندىكى مۇتهپهككــۈرلىرىمىز ئاساســهن 
ئالغاندا كالسسىك بۇخارا مهدرىسىـسى ئىـسالم ئهقىـدىلىرى ئاساسـىدا پىكىـر        

نىڭدەك شـۇ . یۈرگۈزۈپ ئىجتىمائىي مهسـىلىلهرنى چۈشهندۈرۈشـكه تىرىـشاتتى       
سهل یېڭىلىققا مائىلالشقان بومباي ئىسالم ئهقىـدىلىرىمۇ ئۆزىنىـڭ رولىنـى           

ــدى  ــستانبۇل   . كۆرســهتمهكته ئى ــازان، ئى ــزدە ق ــۇ دەۋىرلهردىكــى جهمىیىتىمى ئ
تهرەپلهردىن كهلگهن زىیالىیلىرىمىزنىڭ زامـانىۋى پىكىرلىرىنىـڭ تهسـىرىمۇ         

 . اشلىماقتا ئىدىمهدرىسه سىرتىدىكى یاشالر ئارىسىدا رول ئویناشقا ب
ئهمما ئۇ دەۋىرلهردە ھازىرقى زامـان زىیـالىیالر قوشـۇنى تېخـى یېتىـشىپ        
چىقمىغان بولغاچقا، خهلق ھهرىكهتلىرى ئاساسهن ئالغاندا كالسسىك دىنىـي          
ــي     ــۈن، دىنىـــ ــانلىغى ئۈچـــ ــدە تۇرىۋاتقـــ ــهنچىلهرنىڭ یېتهكچىلىگىـــ چۈشـــ

ۇپ، زامـــانىۋى ئولىمالىرىمىزنىـــڭ تهســـىرى یهنىـــال ئاساســـلىق ئورۇنـــدا تـــۇر 
مىللهتچىلىك دۇنیاقاراش ئېقىملىرى تېخى ھهل قىلغۇچ تهسـىر كۆرسـىتىپ    

ــدى ــۇ دەۋىرىكــى     . كىتهلمىگهنى ــاقىرىقالر ئ ــگه چ ــا ئى ــي پۇراقق ــۈك دىنى كۈچل
خهلقىمىزنى یىتهكلهیدىغان ئاساسلىق روھىـي كـۈچ بولـۇپ تۇرغاچقـا، خهلـق             
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ىرىغا دەرھال ئهگىشىپ ئىلغار ۋە جهڭگىۋار دىنىي ئولىمالىرىمىزنىڭ چاقىرىقل
بۇنـداق بىـر مۇھىتتـا ئوتتۇرىغـا چىقىـدىغا       . ھهرىكهتكه ئاتلىنىپ كىتهلهیتتى  

ــۇ    ــاكى قــوزغىالڭ یىتهكچىلىرىمىزمــۇ ئاساســهن ب خهلــق قهھرىمــانلىرىمىز ی
كالسسىك ئهقىدىگه مایىل كىشىلىرىمىزدىن بولغاچقا، خهلقىمىزمۇ بۇنداق       

 . ل ئاۋاز قوشۇپ ماڭاالیتتىیىتهكچىلىرىمىزنىڭ چاقىرىقلىرىغا دەرھا
ــاي      ــان خىتــ ــمىنى بولغــ ــدىكى دۈشــ ــى ۋاقتىــ ــڭ ئهینــ ۋەتىنىمىزنىــ
ــدا مۇتهئهســـسىپ خىتـــاي كۈچلىرىنىـــڭ   تاجـــاۋۇزچىلىرىمۇ ئاساســـهن ئالغانـ

ئاشكارە چېگـرا ئاجراتقـان    -تېزگىنىدە تۇرغاچقا، یهرلىك مىللهتلهرگه قارىتا ئاپ     
. ىلىـپ كهلمهكـته ئىـدى   ھالدا زومىگهرلىـك تـۈزۈمى بىـلهن ھۈكۈمىرانلىـق ق       

بۇنداق بىر تاجاۋۇزچى، خهلقىمىز تهرىپىدىن ھېچقاچـان ھىمـایه قىلىنىـشىغا            
شۇنداق بولغاچقا، ئازىراقال بىر پۇرسهت تاپقان ھامان، دەرھـال         . ئېرىشهلمهیتتى

قىشالقلىرىمىز، ھهتتا بهزىدە كىچىك یاكى -قوزغىالڭ باشالپ، بىرقىسىم یېزا
ىرىمىزنىمۇ تاجاۋۇزچىالردىن تازىالپ چىقىپ نىسبى ئوتتۇرا دەرىجىلىك شهھهرل

ــاالالیتتى      ــارائىتىنىمۇ یارىتىــپ ئ ــش ش ــونلىرىنى بهرپــا قىلى ــازاد رای ھهتتــا . ئ
بىرقىسىم چېگرا بویلىرىنىمۇ قولغا كىرگۈزىۋېلىپ، چهتئهللهر بىلهن بىۋاسته 

رەســمى مۇناســىۋەتلهرنى ئورنىتىــپ، ئــۆز پائــالىیهتلىرىنى دۇنیــا -تــۈردە غهیــرى
ــېلىش     ــاردەملهرنى ئ ــاددىي ی ــدىن بىرقىــسىم م ــۇرۇپ، بهزىلىرى خهلقىــگه ئۇقت

ــدى    ــۈرۈپ كهلگهنى ــا كهلت ــانال قولغ ــىتىنىمۇ ئاس ــدا  . پۇرس ــاس ھال ــۇنىڭغا م ش
ۋەتىنىمىزدىكى دۈشمهن كۈچلىرىمۇ ئهسكىرى، مهمۇرىي، ئىقتىسادى ۋە نوپۇس 

ــاجىز تۇرۇۋاتقاچقــا، خهلــق قوزغــۇالڭلىرىنى بۈگ   ــلهردە بهكــال ئ ۈنكىــدەك جهھهت
ئۈستۈن ئهسكىرى كۈچ بىلهن قامال قىلىپ تارمار قىلىش ۋە باستۇرۇش، خهلق 

قۇراللىـق ۋەھىـمه پهیـدا قىلىـپ     -ئارىسىدا ئومـۇمىي یۈزلـۈك ئېغىـر سىیاسـى       
. بىرسىگه دۈشمهن قىلىۋېتىش شارائىتىغىمۇ ئىگه ئهمهس ئىدى      -خهلقنى بىر 

ۈنكىـدەك تۇراغلىـق     مهسىلىـسىمۇ بۈگ   ”سىیاسىي جۇغراپىیه “ئۇ دەۋرلهردىكى   
ھالهتته بولماستىن، دۇنیاۋىي كىرىزىسلهر یاكى خىتایدىكى تهبىئىي ۋە سۇنئىي 

پاتال بىزگه پایدىلىق ۋەزىیهتنى شهكىللهندۈرۈپ     -كىرىزىسلهر تۈپهیلىدىن پات  
 . بېرەتتى

ئىككىنچى جۇمھۇرىیىتىمىزنىڭ مۇنقهرز بولۇش ھارپىلىرىغىچه بولغان      
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 ۋەزىیىتـــى، خىتـــاي كوممۇنىـــستلىرىنىڭ تاشـــقى-ۋەتىنىمىزنىـــڭ ئىچكـــى
ئىــشغالىیىتىدىكى نىــسپى تۇراغلىــق ۋەزىــیهتكه قارىغانــدا بىــزگه نۇرغــۇن       
ئهۋزەللىكلهرنــى یارىتىــپ بهرگهچــكه، خهلقىمىــز ھهرقــانچه ئــاجىز تۇرىــۋاتقىنى 
بىلهن، دۈشـمهنگه قارشـى قۇراللىـق كۈرەشـلهردە چاقمـاق تېزلىگىـدە غهلىـبه              

مهلـــۇم مهنىـــدىن ئالغانـــدا، ئـــۇ دەۋرلهردە . یتتىقىلىـــش پۇرســـىتىنى یارىتـــاال
خهلقىمىزنىڭ ئىجتىمائىي سهۋىیىسى ئازىراقال ئۈستۈن بولـسا ئىـدى، بهلكـى           
ــۇ مىللىـــي    ــىتىش ئۇســـۇلى بىلهنمـ قۇرالـــسىز پاســـسىپ قارشـــىلىق كۆرسـ
مۇستهقىللىغىنى قولغا كهلتۈرۈش پۇرسىتىگه ئېرىشىش ئېھتىمالى بارمىدى، 

مما خهلقىمىزنىڭ ئۇ دەۋرلهردىكـى سهۋىیىـسىدىن ۋە        ئه. بىر نېمه دېمهك تهس   
ئهكسىیهتچىل، مۇتهئهسسىپ، ۋەھـشى تاجـاۋۇزچى خىتایالرغـا قارشـى تۇرۇشـقا            
نىسبهتهن ئالغاندا، چاقماق تېزلىگىدە ھهرىكهتكه ئاتلىنىپ ئاشكارە زوراۋانلىق 
ــق چـــارە       ــشىنىڭ ئهڭ مۇۋاپىـ ــازادلىق یولىغـــا ئاتلىنىـ ــسىدا ئـ ــۈچ ۋاستىـ كـ

 . ىغانلىغى ئېنىق ئىدىھېساپلىنىد
ــى   ــڭ س س س ر ۋە ئىچك ــۇرىیىتىمىز ھۆكۈمىتىنى ــى جۇمھ -ئىككىنچ

تاشقى سۇلھىچى كۈچلهرنىـڭ دامىغـا چۈشـۈپ خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى بىـلهن         
-تېنچلىق بىلهن مهسىله ھهل قىلىش قارارىغا كهلگهن كۈنلىرىدىكى ئىچكى    

چـۈن تېـزلىكته   تاشقى ۋەزىیهت، ۋەتىنىمىزنىڭ مىللىـي ئـازادلىق كۈرىـشى ئۈ       
بولۇپمـۇ  . سهلبىي تهسىر كۆرسـىتىدىغان ۋەزىـیهتكه قـاراپ ئـۆزگهرمهكته ئىـدى           

تاشـــكهنت “مۇســـتهملىكىچىلىرى بىـــلهن یارىـــشىش ئۈلگىـــسىنى یاراتقـــان 
ــى ــزگىنىگه   ”ئېقىمـــ ــى تېـــ ــي ئىنقىالۋىمىزنـــ ــڭ مىللىـــ  تهرەپتارلىرىنىـــ

هیــدىغان كىرگۈزىۋېلىــشى، رەھبهرلىرىمىــز ئارىــسىدا رىئاللىققــا ئۇیغــۇن كهلم 
بىرخىل ئۈمىدۋارلىقنى شهكىللهندۈرۈپ، ۋەتىنىمىزنىڭ تهقدىرى ئۈچـۈن بىـر     

ــدى    ــا ئىـ ــۇپ بىخالنماقتـ ــسیالى بولـ ــاالكهت پوتىنـ ــرلهردە   . پـ ــۇ دەۋىـ ــى، ئـ یهنـ
ــسىز     ــایىن پایدى ــۇھىتى ئىنت ــان م ــڭ دۈچ كېلىۋاتق ــىي “ۋەتىنىمىزنى سىیاس

ۇرۇشـىنىڭ  ئىككىنچـى دۇنیـا ئ    :  گه كىرىـپ قېلىۋاتـاتتى     ”جۇغراپىیه مۇھىتى 
ــوبىي     ــۇرا ۋە جهنـ ــا ق ش، ئوتتـ ــلهن ئـ ــانىیه بىـ ــان بېرىتـ ــدىن بولغـ غالىپلىرىـ
ئاسىیادىكى بىرقىسىم تهسىر دائىرىـسىنى سـوۋېتلهر ئىتتىپاقىغـا ئۆتكـۈزۈپ           
ــدىكى    ــسایىن ئاجىزلىــشىپ، خىتای بېرىۋاتقــان، گومىنــداڭ خىتــایلىرىمۇ كۈن
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تىپ بېرىۋاتقان، ھاكىممۇتلهقلىغىنى تهدرىجى خىتاي كوممۇنىستلىرىغا بوشى
 ”كوممــۇنىزم الگىــرى  “نهتىجىــدە، ۋەتىنىمىزنىــڭ ئاساســلىق چېگرالىــرى    

ــوپتىكى پایــدىلىنىش قىممىتــى       ــسىدا قاپــسىلىپ قېلىۋاتقــان، جهن ئوتتۇرى
بولمىغان چېگرالىرىمۇ ئهمدىال مىللىي ئازادلىغىنى قولغا كهلتۈرىۋاتقان ئاجىز 

ــان ئىـــدى  ــراداش بولـــۇپ تۇرىۋاتقـ ــا،  . دۆلهتـــلهرگه چىگـ ــداق بىـــر مۇھىتتـ بۇنـ
ــسىگه     ــڭ ھىمایى ــۈزۈمى ھهقىقهتهنمــۇ خهلقنى ــائىي ت ۋەتىنىمىزنىــڭ ئىجتىم
ئېرىشهلمهیدىغان سوتسیالىزمدىن باشـقا چىقىـش یـولى یـوق دېگىـدەك بىـر              

بۇنـداق بىـر شـارائىتتا، ۋەتىنىمىزنىـڭ تهقـدىرى ئهڭ مۇۋاپىـق       . ئهھۋالدا ئىدى 
ــش یــولى دېیىلگىنىــدىمۇ تاشــقى موڭغۇلىیىن    ىــڭ تۇتقــان یولىــدىن   چىقى

تاشقى مۇھىـت ئاسـتىدا،     -بۇنداق بىر ئىچكى  . نېرىسىغا ئۆتهلىشى تهس ئىدى   
ۋەتىنىمىزدىكى مىللىي داھىیلىرىمىزنىڭ تۇتىدىغان یولىمۇ مـۇتلهق تـۈردە          
ئۆزئارا پىكىر بىرلىكى بىلهن مۇستهقىللىقنى بىرىنچى ئورۇنغا قویۇپ ئورتـاق    

ــدى   ــرەك ئىـ ــشى كېـ ــش بولىـ ــكهت قىلىـ ــى  ئ. ھهرىـ ــۇ دەۋردىكـ ــسۇسكى، ئـ هپـ
داھىیلىرىمىزنىڭ مهپكورىسى ۋەتهن تهغدىرىنىڭ ئۈسـتىگه چىقىۋالغـانلىغى     

خــۇددى شــۇنىڭدەك، . ئۈچــۈن، بۇنــداق بىــر ئۇیۇشۇشــقا ئىمكــانىیهت بهرمىــدى 
 نىڭ پائالىیهتلىرىمۇ تارىخقا ”بۇخارا ئېقىمى“بۇنداق بىر مۇھىتتا، كالسسىك     

ە ھىمایىگه ئېرىـشىش پۇرسـهتلىرىگىمۇ      ئایلىنىپ، قىلچىلىك تاشقى یاردەم ۋ    
 . ئىگه ئهمهس ئىدى

بۇنداق بىر مۇھىت، ئهینى ۋاقتىدىكى جهڭگىۋارلىققا یىتهكلىیهلهیدىغان 
كالســسىك دىنىــي ئهقىــدىلهرگه ئــورۇن قالــدۇرماي، یېڭىــدىن بىخلىنىۋاتقــان  
خیالپهرەست زامـانىۋى ئهقىـدە كـۈچلىرىمىزنى غهرب دېمـۇگراتىیه ئهقىدىـسى            

وممــۇنىزم ئهقىدىلىرىــدىن ئىبــارەت یاتالرنىــڭ ئىدىیىــسىنى قــۇرال  بىــلهن ك
تېنچلىق “ بىرىگه تۈپتىن زىت ئىككى باشتىن ئوتتۇرىغا چىقىپ -قىلىپ بىر

 یولىغا سۆرەپ كېتىشىگه پۇرسهت   ”یولى بىلهن ۋەتهن تهقدىرىنى ھهل قىلىش     
 . یارىتىپ بهردى

تىگه تولـۇق   ۋەتىنىمىز تهۋەسىدە ئىجتىمـائىي مۇھىـت یـارىتىش پۇرسـى         
ئېرىشىپ بواللمىغان بۇ  ئىككى زىت قۇتۇپلۇق ئهقىدىلهر، ئاساسـهن چهتـئهل          

 بىـر  یېڭـى -یېـپ تاجاۋۇزچى كۈچلىرىنىـڭ ھىمایىـسى ئاسـتىدا خهلقىمىزنـى        
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نهتىجىدە، بۇ ئهقىدە ئىگىلىرىنىـڭ  . ۋەزىیهتكه مهجبۇرى سۆرەپ كىرىپ كهلدى   
پكــورىالر تهشــۋىقاتى مهنتىقىــسىز مۇرەســسهچىلىك تۇمــانلىرى، زىیــانلىق مه 

ئىچىدە خهلقىمىز ۋەزىیهتنىڭ تهقهززاسـى بولغـان قۇراللىـق كـۈچكه تایىنىـپ             
مىللىي مۇستهقىللىق كۈرىشىنى داۋامالشتۇرۇش ئورنىغا، تهسلىمچىلىكنىڭ 

 .سىمۋولى بولغان مۇرەسسه قىلىش پاتقىقىغا پېتىشقا باشلىدى
رلىرىمىزنىــڭ خهتهرنــى ئهمــدىال ھــېس قىلىۋاتقــان رەھبه-بۇنــداق خهۋپ

ــل       ــۇرۇن تى ــستلىرىنىڭ یوش ــاي كوممۇنى ــلهن خىت ــاقى بى ــوۋېتلهر ئىتتىپ س
ــۆیرۇپىالن    بىرىكتــۈرۈپ بــۇالپ كېتىلىــشى ۋە تېررورلــۇق ۋاســىته قوللۇنــۇپ ئ
پــارتلىتىش ۋەقهســىدە یوقۇتىلىــشى نهتىجىــسىدە، قىــل ئۈســتىدە تۇرىۋاتقــان   

رىنىمۇ یـوق  مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ئۈمىدلى     
 . ...قىلىۋەتتى

خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ ۋەتىنىمىزگه تاجاۋۇز قىلىپ كىرىـشى ئهنه         
شـــۇنداق زامـــانىۋى تېررورچىلىـــق ۋەزىـــیهت یـــارىتىش ئـــارقىلىق ئىـــشقا       

شۇنىڭ بىلهن، مىللىي ئىنقىالپ سېپىدىكى قارا نىیهتچىلهر،    . ئاشۇرۇلغانىدى
ــا پۇرســهت  پۇرسهتپهرەســتلهر، ئهمهلپهرەســت، ئابرویپهرە  ســت ۋەتهن خائىنلىرىغ

ــدى ــۇڭ  . یارىتىل ــارلىق بۇل ــاۋۇزچىلىرى ب ــاي تاج ــامراپ  -خىت ــاقالرغىچه ی پۇچق
. كىرىشته ئهنه شۇ خىتاي پهرەستلهر، ئابرویپهرەستلهر ۋاستىسىدىن پایدىالنـدى        

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى خهلقىمىزنى ئالداش ۋە باستۇرۇشـتىن ئىبـارەت ئىككـى     
خهلق، .  ن تېز ئارىدىال ۋەتىنىمىزنى ئىگىلهپ بولدىیۈزلىمىلىك ۋاستىالر بىله

بۇ ۋەتهن خائىنلىرىنىڭ ساتقۇنلىغى نهتىجىسىدە قایتىدىن قۇراللىق كۈرەشكه 
ئاتلىنىش پۇرسهتلىرىدىن بارغانسېرى مهھرۇم قېلىپ، ھهممه ئىشتا تېنچلىق 
ــدى    ــشقا زورالنـ ــىله ھهل قىلىـ ــدىلىنىپ مهسـ ــتىلىرىدىن پایـ ــۆبىتى ۋاسـ . سـ

 باسـقۇچى  ”تېنچلىق ئۇسۇلدا مىللهت تهقدىرىنى ھهل قىلىـش   “ە  ۋەتىنىمىزد
خىتــاي كوممــۇنىزم ئىــستىالسىدىن !  ئىــدى”مېۋىــسىنى بهرمهكــته“رەســمى 

ــۇ ۋەتهن      ــدا ئهنه شـ ــهن ئالغانـ ــز، ئاساسـ ــىرلىك دەۋرىمىـ ــرىم ئهسـ ــانقى یېـ بۇیـ
بـۇ ۋەزىیهتـتىن    . خائىنلىرىنىڭ یېتهكلىـشى بىـلهن بولغىلىنىـپ كهلمهكـته        

ن بىرقىسىم باتۇرلىرىمىز دۈشمهنگه ئاشكارە ئۇرۇش ئېالن قىلىش     نارازى بولغا 
-یولىغــا ئاتلىنىــپ، ئۈســتۈن دۈشــمهن مــۇھىتى ئاســتىدا ھهرىكهتنــى باشــالر  
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بۇخىـل  . باشلىماس ئىنتـایىن پاجىئهلىـك باستۇرۇشـالرغا ئۇچـۇراپ كهلمهكـته        
 ”تېنچلىقـپهرۋەر “مهغلوبىیهتلىك قۇراللىق قوزغـۇالڭالرنى باھـانه قىلىـشقان          

لىرىمىز، كهسكىن جهڭلهرنى تۈپتىن ئىنكار قىلىش تهرغىباتىنى كۈچهیتىپ،     
خهلقىمىزنى یا شىكایهت قىاللمایدىغان، یا جان پىدا قىاللمایدىغان پاسـسىپ         

 .ھالغا چهشهرمهكته
ئهسلىدە، مۇكهممهل بولمىسىمۇ ئىككىنچى جۇمھۇرىیىتىمىز مىللىـي       

ى بـار ۋاقىتلىرىـدا، مۇۋاپىـق       ئارمىیىسىدىن قالغـان بىـرەر كورپـۇس ئارمىیىـس        
تــاكتىكىالردىن پایــدىلىنىپ قایتىــدىن یېڭــى ئــازاد رایــونالرنى بهرپــا قىلىــش  

ــڭ باشــلىرىغىچه مهۋجــۇت ئىــدى       ــىتى تــا ئاتمىــشىنچى یىلالرنى ئهڭ . پۇرس
 ”مهدەنىـیهت ئىنقىالبـى  “ یهتمىشىنچى یىلـالر، بولۇپمـۇ   -بولمىغاندا، ئاتمىش 

ــارتىزانلىق  دەۋرلىرىـــدە مۇۋاپىـــق تـــاكتىكىالردى  ــدىلىنىپ یوشـــۇرۇن پـ ن پایـ
ئهممـا  . ھهرىكهتلهرنى قانات یایدۇرۇش پۇرسهتلىرىنىمۇ یوق دېگىلى بولمایتتى   

تېنچ ئۇسۇلالردا پائالىیهت “ۋەتىنىمىزدە مهجبۇرى ئېقىم بولۇپ شهكىللهنگهن 
ــش ــز دۈشــمهنگه قارشــى كهســكىن    ”قىلى ــىرىدە، خهلقىمى ــامىلىنىڭ تهس  ش

للىنىش جهھهتتىكــى یىتهكلىنىــشلهردىن مهھــرۇم پائــالىیهتلهر بىــلهن شــوغۇ
بولـۇپ قالغاچقـا، بۈگۈنكىـدىن كـۆپ پایـدىلىق نۇرغـۇن پۇرسـهتلهرنى قولــدىن        

ــدى  ــپ قوی ــلىرىغا     . بېرى ــڭ باش ــسهنىنچى یىللىرىنى ــا سهك ــۇھىمى، ت ئهڭ م
كهلگىـــچه ۋەتىنىمىزدىكـــى خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ ئومـــۇمىي نوپۇســـى  

بــولغىنى ئۈچــۈن، مۇۋاپىــق یوشــۇرۇن    بۈگۈنكىــسىدىن نهچــچه ھهســسه ئــاز    
. ھهرىكهتــلهر بىــلهن شوغۇللىنىــشتا یهنىــال نۇرغــۇن پۇرســهتلهرگه ئىــگه ئىــدى  

 . تهرغىباتلىرى بۇنىڭغىمۇ یول قویمىدى”تېنچ ھهرىكهت“ئاتالمىش 
ــسىز    ــز پروگىراممى ــشىدا، خهلقىمى ــڭ باشلىنى سهكــسهنىنچى یىلالرنى

 دىـن  ” پائـالىیهت ئۇسـۇلى  تېـنچ “بولـسىمۇ ئۈزلىگىـدىن ھهرىكهتـكه كېلىـپ،     
پایدىلىنىپ تۇرۇش ئۈچۈن قوزغىغان ئاشكارە نارازىلىق ھهرىكهتلهرگه ئاتلىنىش 
دولقۇنى، چارەك ئهسىرلىك بۇرۇختۇرما بولۇپ ئۆتكهن ۋەزىیهتكه خاتىمه بېرىشكه 

ئاقــسۇدىن باشــالنغان تــاۋۇت كۆتــۈرۈپ نامــایىش قىلىــش دولقــۇنى  : باشــلىدى
ــ  ــڭ باشـ ــسهنىنچى یىلالرنىـ ــسىدە  سهكـ ــز دائىرىـ ــۈن ۋەتىنىمىـ لىرىغىچه پۈتـ

ئون ئىككىنچى دىكابىر ئالىي مهكتهپ ئوقۇغـۇچىالر  “كېڭىیىپ، ئهڭ ئاخىرى   
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بۇ ھهرىكهت، شهخسى نىیهت ئۈچـۈن  ( دا ئهڭ یوقۇرى پهللىگه یهتتى       ”نامایىشى
قایتا _  . سۈیىئىستىمال قىلىنغانلىغى ھهققىدىمۇ بهزى شهپىلهر سېزىلمهكته

بــۇ ھهرىكهتلهرنىــڭ ھېچقایسىــسى ئېنىــق بىــرەر نهتىجىــگه  ). تۈزەتكۈچىــدىن
ئېرىـشهلمىگهن بولـسىمۇ، خهلقىمىــز ئارىـسىدا بىرمهزگىــل تىنجىـپ قالغــان     

بـۇ  . مىللىي ئهركىنلىـك ئىـستىگىنى قایتىـدىن جانالنـدۇرۇپ بهرگهن بولـدى          
 مىجىــت ســىلىڭ -ئــاخۇنوپ“، ”قىزىــل ئۈچــۈنچى روتــا ھهرىكىتــى “جهریانــدا، 
، ”قـاغىلىق دىنىـي ھهرىكىتـى     “،  ”زىۋات یاشـالر قـوزغىلىڭى    پهی“،  ”ھهرىكىتى

ــارەت بهرگهن    ــدە جاس ــزگه ئاالھى ــۇ خهلقىمى ــازادلىق   “بولۇپم ــي ئ ــارىن مىللى ب
 نىسپى ئاشكارە قۇراللىق قوزغۇالڭالر خهلقىمىز ئارىسىدا قاتارلىق ”قوزغىلىڭى

قا  بىلهن مهسىله ھهل قىلىش”كېلىشىش یولى“خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا قارىتا 
بولمایدىغان ئهشهددى مىللىـي دۈشـمهن ئېڭىنـى تىكلىـشىگه تـۈرتكه بولـۇپ        

ــالىیهتلهر   . بهردى ــۈردىكى نىــسبى ئاشــكارە كهســكىن پائ ــۇ ت شــۇنىڭدەك یهنه، ب
خهلقىمىزگه ھهرقانداق شهكىلدىكى تېنچ پائالىیهتلهر بىلهن ئاشكارە قۇراللىق 

ــڭ یوقلىغىن   ــدىلىنىش ئىمكانىیىتىنى ــالىیهتلهردىن پای ــىتىپ  پائ ــۇ كۆرس ىم
نهتىجىدە، توقسهنىنچى یىلالرنىڭ كىرىشىدىن باشالپ خهلق   . بهرمهكته ئىدى 

ئارىسىدا پىالنسىز، تهشكىلسىز بولسىمۇ مـۇتلهق یوشـۇرۇن ۋەھىـمه یـارىتىش          
پائالىیهتلىرىگه ئاتلىنىش سىنىغى كۆرۈلۈشكه باشـالپ، ۋەتىنىمىـزدە خىتـاي          

 !یولىنى ئېچىپ بهردى یېڭى-یېپتاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى كۈرەشنىڭ 
بۈگۈنكى كۈندە، ۋەتىنىمىز خهلقىنىڭ مىللىي مۇسـتهقىللىق كـۈرەش         

دەل مۇشۇنداق خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا    _ یولىغا ئاتلىنىشنىڭ تۇنجى قهدىمى     
قارشى مۇتلهق یوشۇرۇن ۋەھىـمه یـارىتىش پائالىیهتلىرىـدىن ئىـش باشالشـنى            

 !تهقهززار قىلماقتا ئىدى
ىرىمىز ۋەتىنىمىزدىكـى دۈشــمهن كۈچلىرىنىــڭ  ئهممـا نۇرغــۇن كىــشىل 

بۈگۈنكى ھالىتىنى ئېتىراپ قىلغۇسى كهلمهي، یهنىـال شـۇ كالسـسىكالشقان      
ھهرىكهت شهكىللىرىدىن ئۈمىدلىنىپ بىرقاتار تېـنچ نامـایىش یـاكى ئاشـكارە            
دېگىــدەك قۇراللىــق توقۇنــۇش كۈرەشــلىرىنى ھىمــایه قىلىــش ســىنىغىنىمۇ  

نۆۋەتتىكى دۈشمهن ۋەزىیىتىنـى ئېتىۋارغـا ئالمـاي        . تاداۋامالشتۇرۇشقا ئۇرۇنماق 
ئېلىپ بېرىلغان بۇ تۈردىكى ئاشكارە پائالىیهتلهرنىڭ ئاچچىق مهغلوبىیىتىنى 



 195 

دەپ قهھرىمـانلىق بىـلهن   -كۆرگهن بىرقىسىم تېنچلىـق تهرەپتـارلىرىمىز، ھه    
بولۇپمـۇ  . ئېلىپ بېرىلغان كۈرەشلىرىمىزنى قارىالپ كۆرسىتىشكه كىرىشتى     

ىیهنى مهرگهز قىلغــان مۇرەســسهچى كىــشىلىرىمىز بــۇ تــۈردىكى خهلــق   تــۈرك
قوزغــــۇالڭلىرىنى پۈتــــۈنلهي ئىنكــــار قىلىــــش تهرىپىــــدە تــــۇرۇپ، خىتــــاي  

دەپ -تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ چهتئهللهردىكى ۋاسـتىلىق گۇماشـتىلىرى بىـلهن ھه        
 الر ئـېالن    ”بىرلهشمه ئاخبـارات  “ لىرىگه ئىمزا قویۇش،     ”تېنچلىق كېلىشىم “

 دەپ ئات قویۇشىۋالغان ”تېنچلىقپهرۋەر“ئۆزلىرىگه . ا كىرىشىپ كهتتىقىلىشق
بۇ تۈردىكى ئهرباپلىرىمىز، شهرقىي تۈركىستان ۋە دۇنیا ۋەزىیىتىنى ئۆزلىرىنىڭ 

تېـنچ سىیاســىي تهلهپ  “قۇللـۇق دۇنیـا قارىــشى بـویىچه تهھلىـل قىلىــشىپ،     
ــالىیهتل   ــىكایهت پائ ــك ش ــنچ دېپلوماتىیىلى ــالىیهتلىرى ۋە تې ــهرقىي پائ ىرى ش

 دەپ،  ”بىـر چىقىـش یـولى     -تۈركىستان مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنىڭ بىـردىن    
بۇنـداق تهرغىبـاتالر یېـرىم ئهسـىردىن بېـرى      . خهلقنى قایمۇقتۇرۇشقا ئاتالندى 

نۇرغۇنلىغان ئىـستىبداتلىق ۋە غۇرۇرلـۇق جهسـسۇر كىـشىلىرىمىزنى بىھـۇدە        
 .دىزىندانالردا چىرىپ تۈگىشىگه ئاساسىي سهۋەپ بولغانى

بۇنچه مۇستهھكهم ئاساس تىكلىۋالغـان خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا قارشـى          
ــۇن       ــڭ نۇرغ ــتا، بىزنى ــات یایدۇرۇش ــى قان ــتهقىللىق ھهرىكىتىن ــي مۇس مىللى

بـۇ  “ئهرباپلىرىمىز ۋەتىنىمىز خهلقىنىڭ بۈگۈنكى تاشـقى قىیـاپىتىگه قـاراپال           
 دەپ ”خهلقنىڭ كۈچىگه تایىنىپ بىرەر نهتىجىگه ئېرىشىش مـۇمكىن ئهمهس      

خۇالسه چىقىرىشىپ، ۋەتىنىمىزنى خهلقئارا كۈچلىرىنىڭ یاردىمىگه تایىنىپ       
ــولى دېــگهن خامخىیــالالر  -ئازادلىققــا ئېرىــشتۈرۈشنى بىــردىن  بىــر چىقىــش ی

بــۇ . ئىچىـدە، خهلقنــى تاشـالپ غهرب دۇنیاســى ئىچىـگه چۆكــۈپ كېتىـشمهكته    
بىلمهیدىغان تۈردىكى كىشىلىرىمىز شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىڭ تارىخىنى 

یاكى ئىنكار قىلىدىغان كىشىلهر بولۇپ، ئۇالر ماھىیهتته خهلقىمىزنىڭ ئۆزىنى 
ئــۆزى قۇتقــۇزۇش یــولىنى تاپاالیــدىغانلىقىغا ۋە بۇنىــڭ ئۈچــۈن خهلقىمىزنىــڭ 

ــشىلهردۇر    ــشهنمهیدىغان كى ــدىغانلىقىغا ئى ــارەتكه كىلهلهی ــم بــۇ  . جاس بهلكى
ن مىللىـــي ئازادلىققـــا  باشـــقىالر تهرىپىـــدى “كىـــشىلىرىمىز كهلگۈســـىدە  

ــشتۈرۈلگهن ــشىپ،   ”ئېرى ــدۇ دېیى ــى تامــاق یېیىــشنىمۇ بىلهلمهی  خهلقىمىزن
ۋېلكىلىرى بىلهن خهلقىمىز ئاغزىغا تاماق سېلىپ      -یاۋرۇپالىقالرنىڭ قوشۇق 
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شـهرقىي تۈركىـستان خهلقىنـى خىتـاي      ! قویۇشىنىمۇ تامـا قىلىشـسا كېـرەك؟      
ىاللمایدۇ دەپ قارىغۇچىالرنى، تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ھهل قىلغۇچ جهڭلهرنى ق

ــئهل    ــانىۋى چهتـ ــدىغان زامـ ــقىمۇ بولمایـ ــستانلىق دەپ قاراشـ ــهرقىي تۈركىـ شـ
تۈرك ئۇرۇغىنى چېچىپ، -بۇ دۇنیادا ھون. دەلالللىرى دەپال قاراشقا توغرا كېلىدۇ

جاھانـشۇمۇل ئىمپىرىیىلهرنــى قۇرالىغــان، ئىــسالم دۇنیاســىنى یىگىرمىنچــى  
ــۈزۈمى شــهكلىدە  ئهســىرگىچه یىــتهكلهپ، ئىــسال  م دىنىنىــڭ مــۇقىم دۆلهت ت

تــارقىلىش ۋە مۇستهھكهملىنىــشىنى بۈگــۈنكى ھــالهتكه كهلتۈرۈشــلهر ئۈچــۈن 
غال تىتىرىتىپ نهچچه  -بۈیۈك تۆھپىلهر قوشقان، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى غال     

مىڭ كىلومېترلىق ئېگىز سېپىلالرنى سوقۇپ قوغدىنىشقا مهجبورلىیالىغان 
ىۋاسـته ئهۋالدى بولغـان شـهرقىي تۈركىـستانلىقالرنىڭ         بۈیۈك ئىنـسانالرنىڭ ب   

خهلقىمىزنىـڭ  ! تارىخىي جاسارىتى، مىللىي غۇرۇرى ھهرگىزمـۇ یـوق بولمایـدۇ         
ــایىن كىچىــك      ــۈنكى پاجىئهســى نهچــچه مىــڭ یىللىــق تارىخــدىكى ئىنت بۈگ

خهلقىمىز ھېچقاچان چهتئهل كۈچلىرىگه تایانماي . ئوڭۇشسىزلىقتىنال ئىبارەت
ۇســى بۈگۈنكىـدىن ئــونالرچه ھهسـسه ئــاز ۋاقىتلىرىـدىمۇ ئۆزىــدىن    تۇرۇپمـۇ، نوپ 

ھهسسىلهپ كۆپ ساندىكى دۈشمهن كۈچلىرىدىن غهلىبه قىلىپ كېلهلىگهن         
بۇنىڭ ئۈچۈن یېڭى زاماننىڭ ئهڭ ! ۋە بۈندىن كېیىنمۇ چوقۇم غهلىبه قىالالیدۇ

وجـا  مۇۋاپىق تاكتىكا ۋە سىتىراتىگىیىلىرى بىلهن ھهرىكهتكه ئاتلىنىدىغان غ       
 ”بۆرىلىرىنىڭ ھۇۋالیدىغان ۋاقتى  “نىیازلىرى، غېنى باتۇرلىرىغا ئوخشایدىغان     

 !كهلسىال كۇپایه
 شهرقىي تۈركىستان خهلقى بۈگۈنكى دۈشمهن ۋەزىیىتىگه ئاساسهن ئهڭ        
مۇۋاپىق، ئهڭ كۈچلۈك، ئهڭ بىخهتهر، ئهڭ ئۈنۈملۈك، ئهڭ ئاسـان ۋە ئهڭ ئهرزان        

ېڭىچه تاكتىكىلىرىدىن پایدىلىنىپ جهڭگه چارىالرنى ئاساس قىلغان ی-ئۇسۇل
بۈگـۈنكى كۈنــدە  ! ئاتلىنىـدىغانال بولىـدىكهن، دۈشـمىنىنى یهڭـمهي قویمایـدۇ     

بۇنداق بىر ھهرىكهت مۇتلهق یوشۇرۇن شهكىلدە پاراكهنـدىچىلىك تۇغدۇرۇشـال          
بولىدۇكى، ئۇنىڭدىن باشـقا پائالىیهتلهرنىـڭ ھهممىـسى دۈشـمهنگه ئهمىلىـي            

ــىتهلمهی  ــىر كۆرس ــال    . دۇتهس ــشقا دەرھ ــۇ ئى ــز ب ــۇنىڭدەك، خهلقىمى ــۇددى ش خ
ئاتالنمایـــدىكهن، ۋاقىتنىـــڭ ئۆتىـــشىگه ئهگىـــشىپ خىتـــاي تاجـــاۋۇزچىلىرى 
ۋەتىنىمىز تهۋەسىدە تېخىمۇ كۆپىیىپ ۋە كۈچلىنىپ كېتىپ، ھهرقانداق بىـر       



 197 

ۋاھـالهنكى،  . قارشىلىق كۆرسىتىش ئىمكـانىیىتىنىمۇ قویماسـلىغى مـۇقهررەر      
تهڭداشسىز ھهربىي  “ۈركىستان خهلقى ئالدىدىكى دۈشمهن     بۈگۈنكى شهرقىي ت  

 یـاكى شـۇنىڭغا ئوخـشاپ كېتىـدىغان         ”ۋە ئىقتىسادى كـۈچكه ئىـگه ئامېرىكـا       
یهنه كېلىپ بۈگۈن خهلقىمىز خىتایالرغا نهچـچه مىـڭ         . دۈشمهنلهردىن ئهمهس 

رىمالرغىچه ئىـستىال   -كىلومېتىرلىق سېپىل سوقتۇرۇشنى یاكى غهرپته ۋىېنا     
ــدىغان     قىلىــشنى، ــۇپ تۇرى ــدا تۇت ــسالم دۇنیاســىنى قولى ــۈل ئى ــاكى پۈتك  ۋە ی

ــپه قىلىــش نىیىتىــدىمۇ ئهمهس   . خهلىپىلىــك قــۇرۇپ چىقىــشنى ئــۆزىگه ۋەزى
ئـون مىلیـون    -خهلقىمىزنىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىپىسى ئـۆز تۇپراقلىرىـدىكى بهش       

. تۆكۈس قوغالپ چىقىرىـشتىنال ئىبـارەت   -خىتاي تاجاۋۇزچىسىنى خىتایغا تهل   
ئۈچۈن بىزگه تارىختىكى ئاتىلال، ئوغۇزخان، بۇغراخانالردەك جاھانشۇمۇل بۇنىڭ 

بىـزگه بۈگـۈن زامانىمىزغـا    . بۈیۈك ئىستىالچى داھىیالر بولۇشى شـهرت ئهمهس     
الیىق سادىر پالۋان، تۆمۈر خهلپه، غوجا نىیاز ھاجى، غېنـى بـاتۇرالردەك پـالۋانالر،         

بۈگۈنكى دەۋرىمىزگه . ىال یېتهرلىكباتۇرالر، قهھرىمانالر، یولباشچىالرنىڭ بولىش
خاس تاكتىكا ۋە سىتراتىگىیهلهرنى تۈزۈپ خهلقىمىزنـى غهلىـبىگه یىـتهكلهپ          

ــدىغان داھىــي  ــي كــۈرەش جهریانىــدا چوقــۇم     -ماڭاالی قۇمانــدانلىرىمىز ئهمهلى
 !یېتىشىپ چىقىدۇ

بىز بۈگـۈن ۋەتهنپهرۋەرلىـك ھهرىكىتـى بىـلهن، مىللىـي مۇسـتهقىللىق         
شوغۇللىنىمهن دەیدىكهنمىز، بىزنىڭ بـارلىق تهشـكىالت ۋە       ھهرىكىتى بىلهن   

پىدائىلىرىمىزنىڭ بارلىق پائالىیهتلىرى، پۈتۈن چارىالردىن تولۇق پایدىلىنىپ 
ــشىگه     ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ســۇنئىي كۆپىیى ــز تهۋەســىدىكى خىت ۋەتىنىمى
چهكلىمه پهیـدا قىلىـش، شـۇ ئاساسـتا ۋەتىنىمىزدىكـى دۈشـمهن كـۈچلىرىنى               

 بـــار ئهڭ تـــۈۋەن ســـاندا چهكـــلهپ تۇتـــۇپ، كهلگۈســـىدە خىتـــاي       ئىمكـــان
تاجــاۋۇزچىلىرىنى ئــازایتىش ۋە تولــۇق قــوغالپ چىقىرىــشقا ھــۇل ھازىرالشــنى  
ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئـۆزىمىزنى پروگىراممىلىـشىمىز، بـۇ ۋەزىـپه ئاساسـىدا             
ھهرىكهت پىالنى تۈزۈپ چىقىشىمىز، بۇ پىـالن بـویىچه پائـالىیهت قىلىـشىمىز       

مانــا بــۇ، بۈگــۈنكى مىللىـي مۇســتهقىللىق ھهرىكهتىمىزنىــڭ تــۈپكى  . تشـهر 
مانـا بـۇ،  بىزنىـڭ بۈگـۈنكى كۈنـدىكى مىللىـي مۇسـتهقىللىق،             . پىرىنسىپى

 ! بىر ئۆلچىمى-ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكىتىمىزنىڭ بىردىن
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 دۈشمهننىڭ بۈگۈنكى ئاجىز 2.2§
 نوقتىلىرى

  
ــارىخىمىز   ــىرلىك تـ ــرىم ئهسـ ــۆتكهن یېـ ــر بىزنىـــڭ ئـ ــۇ بىـ ھهقىقهتهنمـ

بىـــز ئـــۇ دەۋىـــرلهردە مىللىـــي . چېكىـــنىش، ئوڭۇشـــسىزلىق تـــارىخى ئىـــدى
مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنى تۇیۇق یولالرغا باشالپ ماڭىـدىغان پۈتـۈنلهي خاتـا     

بىـز ئـۇ    . تاكتىكا ۋە خاتا سىتراتىگىیهلهر بىلهن ھهرىكهت قىلىپ كهلگهنىدۇق       
ــت    ــۇس ئۈسـ ــڭ نوپـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــالردا خىتـ ــپ یىلـ ۈنلۈگى یارىتىۋېلىـ

بىــز . ۋەتىنىمىزنــى یۇتىــۋېلىش پىالنىغــا ئىزچىــل ســهل قــاراپ كهلگهنىــدۇق 
دۈشـمهنگه قارشـى جهڭـگه ئاتلىنىـشتا ئهڭ مۇۋاپىـق چـارىالردىن پایـدىلىنىپ        
دۈشمهننىڭ ئازىیىشىنى ئىلگىرى سۈرىدىغان ئهڭ ئاجىز نوقتىلىرىنى تېپىپ 

ۇرۇن پارتىزانلىق ھهرىكهتلىـرى    ئىزچىل زەربه بېرىشتىن ئىبارەت مۇتلهق یوش     
ــنچ شــهكىلدە سىیاســىي      ــلهن تې ــا، دۈشــمهن بى ــلهن شــوغۇللىنىش ئورنىغ بى
تىركىشىش یاكى ئاشكارە تېنچ قارشىلىق كۆرسىتىـشتىن ئىبـارەت خاتـا یـول         

ــشنى بىـــردىن    ــلهن ھهرىـــكهت قىلىـ ــر ھهل قىلىـــش چارىـــسى دەپ   -بىـ بىـ
 .ھېساپلىدۇق

ھهرىكىتىنىـڭ بىرىنچـى    شهرقىي تۈركىـستان مىللىـي مۇسـتهقىللىق        
باسقۇچى ھېساپلىنىدىغان دۈشمهننىڭ سۇنئى یولالردا كۆپىیىشىنى چهكلهش 
ــدىغان،       ــپ بېرىلى ــپ ئېلى ــۈچىمىزگه تایىنى ــۆز ك ــۈنلهي ئ ــز پۈت ھهرىكىتىمى
قـــولىمىزدىن كېلىـــدىغان، ئۆنـــۈمى یوقـــۇرى، خهتىـــرى تـــۈۋەن، تېـــز تهســـىر  

ــۇرۇ  ــۇتلهق یوشـ ــان، ئهرزان ۋە مـ ــىتهلهیدىغان، ئاسـ ــارەكۆرسـ ــرلهرگه -ن چـ تهدبىـ
شۇنىڭدەك یهنه بىز بۇ باسقۇچتا خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى . تایىنىدىغان ھهرىكهتتۇر

ــسهت    ــۇ مهخـ ــشنى ھهرگىزمـ ــكارە تىركىـــشىش ۋەزىیىتـــى یارىتىـ بىـــلهن ئاشـ
بۇ باسقۇچتا دۈشـمهننىڭ سـۇنئى كـۆپىیىش یوللىرىغـا بىۋاسـته          . قىاللمایمىز
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ــارىتىش ۋ    ــمه ی ــتىلىق چهكلى ــل ۋاس ــاكى ھهرخى ــش   ی ــدا قىلى ــى پهی ەزىیىتىن
_ ئــارقىلىق، كهلگۈســىدىكى قۇراللىــق پــارتىزانلىق ھهرىــكهت باســقۇچىمىز   

ۋەتىنىمىزدىكــى خىتــاي تاجـــاۋۇزچىلىرىنى تهدرىجــى ئازایتىــشنى مهقـــسهت     
قىلىدىغان ئىككىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكىتىمىـز ئۈچـۈن قهھرىمـان جهڭچـى           

پۇسى ئازىیىپ بارىدىغان یېتىشتۈرۈش ۋە خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ قىسمهن نو
ــیهت یارىتىۋېلىــشنى ئاساســى مهقــسهت قىلىــشىمىز كېــرەك   . پایــدىلىق ۋەزى

ۋەزىیهت یىمىرىلمهس پارتىزانلىق ھهرىكهتلهرنى قانات یایدۇرۇشـقا بولىـدىغان         
ئىككىنچى باسقۇچنى تهقهززار قىلغان كۈنلهردە، دۈشـمهننىڭ بىخـوت قالغـان            

 قاتـارلىق ز زەربه بېرىپ قېچىپ كېتىش   قۇراللىق تارقاق كۈچلىرىگه تۇیۇقسى   
پاراكهندە سېلىش ھهرىكهتلىرىنى كهڭ قانـات یایدۇرۇشـقا كىرىـشىپ، نىـسپى         
ــا        ــونالرنى قولغ ــازاد رای ــق ئ ــسمهن تۇراغلى ــونالر ۋە قى ــارتىزانلىق رای ــۇقىم پ م

بۇنداق نىسپى ئـازاد رایـونالرنى ئىمكـان      . كهلتۈرۈشكه تىرىشىشىمىز مۇمكىن  
ا ئهلـلهر چېگرالىـرىغىچه كېڭهیتىـپ، نىـسپى مـۇنتىزىم          قهدەر مۇۋاپىق قوشـن   
قىــسىمالرنى قــۇرۇپ چىقىــش شــارائىتىنى یارىتىــشقا      -قۇراللىــق ئهتىــرەت 

بۇ باسقۇچنىڭ ئاخىرى، مۇقهررەر تۈردە . تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىمىز مۇمكىن
مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ ئۈچىنچى باسقۇچى بولغان نىسپى       

بىز شـۇ چـاغالردىال بىـزگه     . ھالىتى ۋەزىیىتىگه ئېلىپ بارىدۇ   مۇنتىزىم ئۇرۇش   
بىرىــدىن ئاالھىــدە پهرقلىنىــپ تۇرىــدىغان -قوشــنا بولغــان ئونغــا یــېقىن بىــر

قوشنىلىرىمىزدىن ھهرخىل مۇددا یاكى ھهرخىل شهكىللهردە ماددى ۋە مهنىۋى 
تلهر ئهنه شــۇ چاغــدا، دېپلوماتىــك پائــالىیه. یــاردەمگه ئېھتىیــاجىمىز تۇغۇلىــدۇ

ــۇمكىن    ــى ئهھمىیىتىنـــى كۆرسىتهلىـــشى مـ ئۇنىڭـــدىن بـــۇرۇنقى  . ھهقىقـ
باســقۇچالردا، بىزنىــڭ بــارلىق تاشـــقى پائــالىیهت یــاكى بــارلىق قوشـــۇمچه       
ۋەتهنپهرۋەرلىك پائالىیهتلىرىمىز پهقهتال بىرىنچـى ۋە ئىككىنچـى باسـقۇچلۇق          

غان مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكهتلىرىمىز ئۈچۈن بىۋاسته یـاردىمى تېگىـدى        
 . پائالىیهت تۈرلىرىنى ئۆزىنىڭ مۇدداسى قىلىشى الزىم

بۇنداق دېیىش بىلهن بىزنىـڭ بىرىنچـى باسـقۇچلۇق ھهرىكىتىمىزنـى            
ــرەك   ــلىغىمىز كېـ ــان دەپ قارىماسـ ــك ئاسـ ــقۇچلۇق   . ئۇنچىلىـ ــۇ باسـ ــز بـ بىـ

ھهرىكىتىمىزنى باشالش كۈنلىرىمىزدە، یىلىغـا یېـرىم مىلیونـدىن سـۇنئىي           
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ىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ كـــۆپىیىش یـــوللىرىنى كۆپىیىـــپ كېتىۋاتقـــان خ
ۋاستىلىق یولالر بىلهن توساش ھهرىكىتىمىزنى مىلیون كىشىلىك قۇراللىق  
خىتاي تاجاۋۇزچى قوشۇنلىرىدىن ئۆزىمىزنى دالدىغا ئالغان ھالدا ئىزچىل قانات 

بۇنىـڭ ئۈچـۈن مـۇتلهق یوشـۇرۇن تـۈرلهردىكى ۋەھىـمه        . یایدۇرۇشقا مهجبـورمىز  
یهنــى، بــۇ . ئالىیهتلىرىــدىن تولــۇق پایدىلىنىــشقا تــوغرا كهلمهكــتهیــارىتىش پا

باسقۇچلۇق ھهرىكىتىمىزنى ھهرقانداق بىر تاشقى یاردەمنى ئۈمىد قىلمىغان      
ئاساستا، ھهتتا خهلقىمىزدىنمۇ بىرەر یاردەم تهلهپ قىلىش پۇرسىتى بولمىغـان         

انقهدەر ئـاددى،  ھالدا قانات یایدۇرۇشقا مهجبۇر بولىدىغانلىغىمىز ئۈچـۈن، ئىمكـ     
ئهرزان ۋە ھهممىال یهردە تاپقىلى بولىـدىغان نهرسـىلهرنى قـۇرال قىلىـپ قانـات         

بۇنـداق ئـاددى قـۇرالالر،    . یایدۇرۇشنى جىددى ئویلىنىشىمىزغا توغرا كهلمهكته    
ــر      ــشته ئېغىـ ــۈچىگه زەربه بېرىـ ــق كـ ــر قۇراللىـ ــداق بىـ ــمهننىڭ ھهرقانـ دۈشـ

مـۇقهررەر بولغاچقـا، بىزنىـڭ زەربه    قىیىنچىلىقالرنى تۇغدۇرۇپ بېرىدىغانلىغى   
بېرىدىغان ئوبىكتىپلىرىمىزمۇ ئىنتایىن ئاجىز، ئىنتایىن بىخارامان، داڭلىـق        

 كۈچلـۈك ۋەھىمىلىـك تهسـىرلهرنى پهیـدا قىالالیـدىغان،           قاتارلىقیاكى بىچارە   
ــداق     ــشى، بۇنـ ــۈچلىرى بولىـ ــمهن كـ ــدىغان دۈشـ ــى بولىـ ــان زەربه بهرگىلـ ئاسـ

ىغان پىدائىلىرىمىزمۇ ھهرۋاقىت ۋەقه پهیدا قىلىـش       ھهرىكهتلهرنى پهیدا قىلىد  
شارائىتىگه ئىگه قىلچه گۇمان پهیدا قىلمایدىغان دۈشـمهن ئىچىـدە تۇرىۋاتقـان         

پهیـدا قىلىـدىغان ھهرىكهتلىرىمىزمـۇ      . كىشىلهردىن تهشكىل تېپىشى شـهرت    
ئىنتایىن ئېچىنىشلىق ۋەھىمىلهرنى یارىتاالیدىغان ھهرىكهت شهكىللىرىدىن   

 الزىمكى، خىتاي تاجـاۋۇزچى كهلگىنـدىلىرى بـۇ ھهرىكهتلىرىمىـزدىن           بولىشى
 .ئۈركۈپ قېچىشنى كهلتۈرۈپ چىقىراالیدىغان بولسۇن

بۇنىڭ ئۈچۈن بىزنىڭ بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكىتىمىز قهتئىي تۈردە         
دۈشمهن زىچ جایالشـقان یهرلهردە، دۈشـمهن ئهڭ بىخارامـان یۈرىـدىغان یهرلهردە،              

بـۇ  . ىشى بولمىغان ئاجىز دۈشمهن نىشانغا ئېلىنىشى الزىـم       قۇراللىق قوغدىن 
ــى،    ــائىله تهۋەلىرىن دېگهنلىــك، خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ۋەھــشى جــالالت ئ

تۇغقـــانلىرىنى، یــېقىن كىـــشىلىرىنى، ســۆیگهن ئـــادەم ۋە   -ئۇالرنىــڭ ئــۇرۇغ  
-نهرسىلىرىنى، ھهددىنى بىلمهي قالغان ئۇشـشاق تاجـاۋۇزچى مهمـۇرىي كـادىر     

ىرىنى زەربه بېرىـدىغان ئوبىكتىـپ قىلىـپ تـاللىۋېلىش دېگهنلىـك          چاپارمهنل
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ــدۇ ــشتا،    . بولى ــتهملىكه قىلىــش ۋە بېسىۋېلى ــى مۇس ــدا ۋەتىنىمىزن ــۇ جهریان ب
خهلقىمىزنى بوزەك قىلىشتا، باستۇرۇشـتا، تـۆھمهت قىلىـپ تۇتـۇپ بېرىـشته،             

ە نازارەت قىلىشتا، یهرلىكلهرنـى یهكـلهپ ئـۆز خىتـایلىرىنى شـهھهر نوپۇسـىغا ۋ          
ئىـــشقا ئورۇنالشتۇرۇشـــقىال بېرىلىـــپ كېتىـــشلهردە ئاالھىـــدە ئاكتىـــپ رول  
ــان      ــاكى داۋالىنىۋاتق ــان ی ــشقا چىقىۋالغ ــپ دەم ئېلى ــى قېرى ــانالر مهیل ئوینىغ
ــرى زەربه      ــارلىق یېقىنلىـ ــۇ بـ ــۇالر ۋە ئۇالرنىڭمـ ــي نهزەر، ئـ ــىدىن قهتئىـ بولۇشـ

ۇ باســقۇچتا بىــز بــ. بېرىلىــدىغان نــامزاتالر قاتارىــدىن ئــورۇن ئېلىــشى كېــرەك
ۋەتىنىمىزگه تاجاۋۇز قىلىپ كهلگهن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ئۆلتۈرۈش یـاكى        
بــۇرۇنقى جىنــایهتلىرى ئۈچــۈن قــانلىق قىــساس ئېلىــشنى ئــۆزىمىزگه ۋەزىــپه  

ــایمىز ــگه    . قىاللم ــىتىگىمۇ ئى ــداش پۇرس ــى ئورۇن ــداق ۋەزىپىن ــلىدىال بۇن ئهس
ىرىــدىغان خىتـــاي  بىــز پهقهت ۋەتىنىمىــزگه تاجـــاۋۇز قىلىــپ ك   . ئهمهســمىز 

ــاۋۇزچى   تاجـــاۋۇزچىلىرىنى قورقۇتـــۇپ كهلتۈرمهســـلىك، ۋەتىنىمىزدىكـــى تاجـ
خىتایالرنى قورقۇتۇپ دۆلىـتىگه قـاچۇرۇش ئۈچـۈنال ۋەھىـمه پهیـدا قىلىـشىمىز        

شۇنداق ئىكهن، قایسى خىل دۈشـمهنگه زەربه بهرگىنىمىـزدە دۈشـمهننى     . الزىم
قورقۇتـــۇپ قـــاچۇرغىلى   ئهڭ بهك قورقـــاتقىلى بولىـــدىغانلىقى، ئهڭ كـــۆپ    

ئهگهر زەربه . بولىدىغانلىقىغا قاراپ زەربه بېرىش ئوبىكتىۋىنى تاللىشىمىز الزىم
بېرىلىدىغانغا ئاۋال تاللىۋېلىنغان دۈشمهنگه قارىغانـدا یهنه بىـر دۈشـمهننىڭ           
زەربىگه ئۇچۇرىشى تېخىمۇ كۆپ خىتـاي تاجاۋۇزچىـسىنى قاچۇراالیـدىغان یـاكى        

ــخهتهر زەربه   ــۇ بى ــدا    تېخىم ــۇ ھال ــسهك، ئ ــدىغانلىقىنى مۆلچهرلى ــى بولى بهرگىل
دۈشـمهنگه زەربه بېرىـشته نوقـۇل قـان       . كېیىنكىسىنى تاللىۋېلىشىمىز الزىـم   

ئهگهر دۈشمهننى قاچۇرۇش رولىـال   . تۆكۈشنىال مهخسهت قىلماسلىغىمىز الزىم   
ــال  ــكهن   -بولىــدىكهن، ئۇالرنىــڭ م ــساقمۇ مهخــسهتكه یهت ــۈلكىگه زىیــان سال م

 . بولىمىز
بـۇ  . ز شۇنى یهنه بىر قېتىم تهكىتلهیمىزكى، بـۇ ۋەتهن بىزنىـڭ ۋەتهن          بى

ۋەتهنگه ھهرقانداق باھانىالر بىلهن كهلگهن خىتایالرنىڭ ھهممىسى تاجاۋۇزچى، 
شـۇ سـهۋەپتىن، بـۇ تاجاۋۇزچىالرنىـڭ خهلقىمىـزگه،          . مىللىي دۈشـمىنىمىزدۇر  

ــاكى ئاڭــسىز، ئاكت   ــاڭلىق ی ــاكى ۋەتىنىمىــزگه كهلتــۈرگهن زىیىنىنــى ئ ىــپ ی
ــدا قىلىۋاتىــــدۇ دەیــــدىغان مهســــىله مهۋجــــۇت ئهمهس  ــۇ . مهجبــــۇرى پهیــ بــ
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تاجاۋۇزچىالرنىڭ قىلغان ھهربىر ئىشى، ۋەتىنىمىـزدە باسـقان ھهربىـر قهدىمـى      
ئـۇالرنى ھهرقانـداق   . ۋەتىنىمىزنى یۇتىۋېلىش، خهلقىمىزنى یوقۇتۇش ئۈچۈندۇر  

رنىڭ ھهممىـسى ۋەتهن  باھانىالر بىلهن ھىمایه قىلىدىغان، ئېچ ئاغرىتىدىغانال     
 . ئېڭى بولمىغان قۇلالر یاكى ۋەتهن خائىنلىرىدۇر

بۇ باسقۇچلۇق ھهرىكىتىمىز مۇتلهق تـۈردە ئىزچىللىقىغـا كاپالهتلىـك          
ــم  ــشى الزى ــڭ بىرىنچــى باســقۇچلۇق ۋەتهن    . قىلىنى ــدىال، بىزنى ــۇ چاغ ئهنه ش

لغـا  ئىزچىللىـق، قو  . قۇتقۇزۇش ھهرىكىتىمىز ئاخىرقى مهخسىدىگه یېتهلهیدۇ    
ئاسان تۇتۇلۇپ . چۈشۈپ قېلىشتىن ساقلىنىشىمىزنى ئالدىنقى شهرت قىلىدۇ

ــاجىز       ــوت ۋە ئهڭ ئ ــمهننىڭ ئهڭ بىخ ــۈردە دۈش ــي ت ــۈن قهتئى ــلىق ئۈچ قالماس
 .نوقتىسىغا ئهڭ مهخپى شهكىللهر بىلهن زەربه بېرىشىمىزنى تهلهپ قىلىدۇ
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 ھهرىكهت پهیدا قىلغۇچى 2.3§
 كۈچلىرىمىز

  
رسىتىپ ئۆتكىنىمىزدەك، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا زەربه      بىز یۇقىرىدا كۆ  

بېرىـشنىڭ ئهڭ مۇۋاپىــق شــارائىتىغا ئىـگه بولغــان كىــشىلىرىمىز، دۈشــمهن   
-بىلهن بىرگه ئىشلهۋاتقان مىللىي قورچاق مهمۇرىي خادىمالر، قورچاق ئىشچى

خىزمهتچىلهر، مىللىي شهھهر ئاھالىلىرىدىن تهشكىل تاپىدىغانلىغىنى كۆرۈپ 
ــاال ــڭ    . الیمىزئ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنى ــي مۇس ــڭ مىللى ــالبۇكى، بىزنى ھ

بىرىنچــى باســقۇچىنى ئىــشقا ئاشــۇراالیدىغان بــۇ شــهھهر ئىچــى كــۈچلىرىمىز   
تېنچلىقپهرەســتلىك ئهقىــدىلىرىنىڭ تهســىرىدە، مىللىــي مۇســتهقىللىق     
ھهرىكهتلىرىنى پهیدا قىلىدىغان ئاكتىپ كۈچلهر قاتارىدا ئهمهس، بهلكى خىتاي 

جاۋۇزچىلىرىغا باش ئـېگىش، ئۇالرغـا قۇللـۇق قىلىـش، ئۇالرنىـڭ تاپـشۇرغان              تا
. ۋەزىپىلىرىنى ساداقهتمهنلىك بىلهن ئىجرا قىلىش مهیدانىدا تۇرۇپ كهلمهكته   

بۇ كىشىلىرىمىز دۈشـمىنىگه، ۋەتىنىمىزدىكـى تاجـاۋۇزچى كـۈچلهرگه مهیلـى        
ر، ئـــاڭلىق یــــاكى ئاڭــــسىز خىــــزمهت قىلغــــان بولىــــشىدىن قهتئىــــي نهزە 

ۋەتىنىمىزنىـڭ مــۇنقهرز بولىــشىغا ھېچقاچـان كۆرۈنهرلىــك توســالغۇ یــارىتىش   
ھــېچ بولمىغانــدا بــۇ كــۈچلىرىمىز خىتــاي      . ھهرىكىتىــدە بولــۇپ باقمىــدى  

تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى قىممىتى بـار بىـرەر ھهرىـكهت پهیـدا قىلىـش تهرىپىـدە         
دىغان بۈگــۈن ئۇالرنىــڭ ۋەتىنــى ئۈچــۈن خىــزمهت كۆرســىتى . بولــۇپ باقمىــدى

ئهندى بۇ كىشىلىرىمىز ئۆتكهنگه سـاالۋات دەپ، بـۇ         . ئاخىرقى پۇرسىتى كهلدى  
 . شهرەپلىك ۋىجدانى ۋەزىپىسىنى ئۈستىلىرىگه ئېلىشى الزىم

ئهمما شۇنىمۇ ئېتىراپ قىلىشىمىز الزىمكى، بىز بىرىنچى باسـقۇچلۇق         
مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىــكهت باســقۇچىنى یوقــۇرى پهللىــگه كۆتۈرۈشــته  

تۈنلهي بۈگۈنكى قورچـاق ئورۇنـدا تۇرىۋاتقـان شـهھهر خهلقىمىـزگه تایىنىـشقا        پۈ
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 لىــق ”قورچــاق“بىزنىــڭ بــۇ شــهھهر خهلقىمىزمــۇ ئۆزلىرىنىــڭ  . مهجبــورمىز
بۇ ھهرىكهتكه بىۋاسته قاتنىشىپ _ بىر یولى -ھالىتىدىن قۇتۇلۇشنىڭ بىردىن 

-ایـان یېـزا  بىزنىـڭ بىپ  . ۋەھىمىلىك زەربىلهرنى یارىتىـشقا كـۈچ چىقىرىـشتۇر       
قىشالقالردىكى قېرىنداشلىرىمىزدا ۋەتىنىمىزنىـڭ مىللىـي مۇسـتهقىللىق        
ھهرىكىتىنىــڭ ئىككىنچــى باســقۇچلۇق دەۋرىــگه قهدەم قویغىنىــدىال ئانــدىن  

شۇڭا، بىزنىڭ .  ھهقىقى رولىنى جارى قىلدۇرۇش پۇرسىتى شهكىللهنگهن بولىدۇ
ىنىــڭ بىرىنچــى قىــشالقلىرىمىزدىكى قېرىنداشــلىرىمىز شــهھهر خهلق -یېــزا

ــلهن       ــهكىللهر بى ــتىلىق ش ــشىغا ۋاس ــۇنى یارىتى ــكهت دولق ــقۇچلۇق ھهرى باس
ــدىن یــار  ــلهن بىــرگه، ئاساســلىغى ئىككىنچــى      -یېقىن یــۈلهكته بولىــشى بى

باسقۇچلۇق ھهرىكهت دولقۇنى ئۈچۈن ئـۆزلىرىنى مـۇتلهق یوشـۇرۇن شـهكىلدە          
ــم  ــشى الزى ــزا . تهییارلى ــا یې ــۇدە چىق  -ئهمم ــى بىھ ــشالق خهلقىمىزن ــدار قى ىم

قىلماسلىق ئالدىنقى شهرتى ئاستىدا، باشقىچه ئهمهلىـي پائـالىیهتلهرنى پهیـدا         
ــۆزگىچه یوللىرىنىــڭ بولــۇش   بولماســلىغى -قىلىــشقا جهلىــپ قىلىــشنىڭ ئ

ــۇمكىن    . ھهققىــدە یهنىــال ئهســتایىدىللىق بىــلهن ئىزدىنىــپ كۆرۈشــىمىز م
تلهق كۆپ بۈگۈنگىچه كۆرۈلگهن كۆپ ساندىكى داغدۇغىلىق ھهرىكهتلهرنىڭ مۇ

 قىــــشالقلىرىمىزدىكى قېرىنداشــــلىرىمىزنىڭ -قىــــسمى ئاساســــهن یېــــزا
روشـهنكى، مىللىـي مۇسـتهقىللىق    . ھهرىكىتىنى ئاساس قىلىپ كهلگهنىـدى  

ھهرىكىتىمىزنىــڭ تــۇنجى باســقۇچى ئۈچــۈن مىللىــي شــهھهر ئاھالىمىزنىــڭ   
یوشـــۇرۇن قاتنىشىـــشى بولمـــاي تـــۇرۇپ، كۆرۈنهرلىـــك نهتىجىـــگه ئېرىـــشىش 

 .غا ئىگه ئهمهسمىزئىمكانى
-بىزنىڭ شهھهرلىرىمىزدىكى قورچاق مهمۇرىي خادىملىرىمىز، ئىـشچى       

-كاســىپلىرىمىز، تىجــارەتچى-خىزمهتچىلىرىمىــز، ئىشــسىزلىرىمىز، مهدىكــار
-ئىگىلىك تىكلىگهن كىشىلىرىمىز، زىیالىي، تېخنىك، ئېنجىنېر، ئوقۇتقۇچى

 مهكتهپلهرنىـڭ یوقـۇرى    تولۇق ئوتتۇرامهكتهپ ۋە ئۇنىڭدىن یوقۇرى دەرىجىلىك     
یىللىــق ئوقۇغــۇچىلىرى، ھهتتــا یولــدىن ئېزىۋاتقــان یاشــلىرىمىزمۇ پۇرســهت   
ــى     ــتهقىللىق خۇسۇس ــي مۇس ــهكىللهردىكى مىللى ــۇرۇن ش ــسا ئهڭ یوش تاپالى
ھهرىكهتلىــرىگه ئاتلىنىــشى یــاكى ئهڭ بىــخهتهر شــهكىللهردە تهشــكىللهنگهن  

الىـسا یوشـۇرۇن ھهمكـارلىق      زەنجىرسىمان تهشكىالتالرغا ئۇیۇشۇپ، پۇرسهت تاپ    
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. ئاساســـىدىكى زەربه بېـــرىش ھهرىكهتلىـــرى بىـــلهن شوغۇللىنىـــشى كېـــرەك
ھهرىكهتلىرى مۇتلهق تۈردە ۋەھىمىلىك بولىشىنى ئالدىنقى شهرت قىلىشى ۋە 

بۇنداق ھهرىكهتـلهر  . پاش بولۇپ قالماسلىققا تولۇق كاپالهتلىك قىلىشى الزىم 
بهرگىلى بولىدىغان ئوبىكتىپالرغا قارىتىلىشى ئاددى قۇرالالر بىلهن ئاسان زەربه 

شـۇنىڭدەك ھهرىكهتـلهر بىـر شـهھهر یـاكى شـۇ شـهھهر رایونىـدا ئىزچىـل              . الزىم
. داۋاملىشىپ تۇرۇشىغا كاپالهتلىك قىلىشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى الزىم   

بۇنـداق ھهرىـكهت پهیـدا قىلىــشنى كـۆڭلىگه پـۈككهن كىـشىلىرىمىز مهیلــى       
ــاكى ئــ  ــدا،   تهشــكىللىك ی ــشقا ئاتالنغانلىرى ــكهت قىلى ــالغۇز ھهرى ــدىغا ی ۆز ئال

ئۆتمۈشته سادىر قىلغان خاتالىقلىرى، ھهتتا مىللىتى ھهمدە ۋەتىـنىگه قارىتـا          
. جىنایهت ئىشلىگهنلىكلىرىنى قهتئىي ئېسىدىن چىقىرىپ تاشلىـشى الزىـم    

ئۇالرنىــڭ مىللىــتىگه، ۋەتىــنىگه كۆرســهتكهن كېیىنكــى ھهربىــر تۆھپىــسى،   
ىكى خاتـــــالىقلىرىنى، جىنـــــایهتلىرىنى، ھهتتـــــا خـــــائىنلىق    ئۆتمۈشـــــت

ئهڭ كامىدا ۋىجدانى ئاالھىدە . شهجهرىلىرىنىمۇ یۇیۇپ تاشالشقا یېتىپ ئاشىدۇ  
بىزنىـڭ شـهھهرلهردىكى نۇرغـۇن كىـشىلىرىمىز خىتـاي         . راھهتلىشىپ قالىـدۇ  

تاجــــاۋۇزچىلىرى بىــــلهن ئــــاڭلىق تــــۈردە ھهمكارلىــــشىدىغان ھېچقانــــداق 
ئهممـا  . گه قاتناشمىغانلىغىدىن پهخرىلىنىپ سۆزلىشى مـۇمكىن     پائالىیهتلهر

بىزنىــڭ شــهھهر ئاھــالىمىز خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى بىــلهن ئــاڭلىق تــۈردە        
ھهمكارالشمىغانلىغىدىن ئهمهس، بهلكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا ئاكتىپ زەربه 

 خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا زەربه بېرىشنىڭ   . بهرگهنلىگىدىن پهخىرلىنىشى الزىم  
ئهڭ مۇۋاپىق شارائىتىغا ئىگه بولۇپ تۇرۇغلۇق جىم یېتىۋېلىشنىڭمۇ شهكلى    

خۇددى شۇنىڭدەك،  . ئۆزگهرگهن مۇناپىقلىق ئىكهنلىكىنى ئۇنۇتماسلىق الزىم    
نۆۋەتتىكى مىللىي مۇستهقىللىق كۈرىشىمىزنىڭ بىرىنچى باسقۇچىغا قىلچه 

النغانلىغىمىزنىمۇ یاردىمى تهگمهیدىغان ھهرقانداق بىر ھهرىكهت بىلهن شوغۇل
بىــز . ۋەتهنپهرۋەرلىــك ھهرىكىتــى بىــلهن شــوغۇنالنغانلىق دېیىــشكه بولمایــدۇ

ئۆتمۈشـتىكى ســادىر قىلغــان خاتــالىقلىرىمىزنى، یولــدىن ئازغــانلىغىمىزنى،  
ھهتتا مىللىي مهنپهئهت ئالدىـدا جىنـایهت ئۆتكـۈزگهنلىگىمىزنى ئاقلىمـاقچى        

هتئىي تۈردە بىر كىـشىلىك ھهرىـكهت       بولىدىكهنمىز، ۋەتهن ئازادلىغى ئۈچۈن ق    
ــم  ــشىمىز الزىــ ــتهقىللىق   . قىلىــ ــي مۇســ ــشىمىز مىللىــ ــدىغان ئىــ قىلىــ
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ھهرىكىتىمىزنىــڭ بىرىنچــى باســقۇچى ئۈچــۈن زىیىنــى بولمایــدىغان ئهمهس،  
قهتئىي تۈردە پایدىسى بولىدىغان ئىشالردىن بولىشىنى قولغـا كهلتۈرۈشـىمىز     

ه قىلـچه ئىككىلهنمهسـتىن شـۇ       بـۇ جهھهتـته قـولىمىزدىن نـېمه كهلـس         . الزىم
ــم    ــشىمىز الزىــ ــشچانلىق كۆرسىتىــ ــشقا تىرىــ ــشنى قىلىــ ــاالیلۇق، . ئىــ ئــ

مىللىتىمىزگه مهنپهئهت بهرمهستىن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى سهمىرىتىۋاتقان 
بىرەر ئىسكىالت، بىرەر دۇكان، بىرەر كارخانا، بىرەر بىنا، بىـرەر ئىـش مهركهزىـي           

بۇنىڭغىمۇ پۇرسهت تاپالمىـساق، زەربه   . ىر ئىش بىنالىرىغا زىیان سااللىساقمۇ ب   
چېرتیوالىرى، رىتسىپلىرى، یاسىلىش تېخنىكىلىق بىلىملىرى -بېرىش قۇرال

بىلهن یوشۇرۇن تهمىنلهش، بۇالرغا مۇناسىۋەتلىك ماتېرىیـال مهنبهلىـرى، زەربه          
ــاي      ــامزاتلىرى، خىتـ ــوقتىلىرى ۋە نـ ــمهن نـ ــى دۈشـ ــق یېڭـ ــشكه مۇۋاپىـ بېرىـ

ــائىنالر   تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ــرى، خ ــېلىش پىالنلى ــۇداپىیهلىنىش، قىــساس ئ  م
تىزىملىكلىرى، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ تهپسىلى جایلىشىش خهرىتىلىـرى   
قاتارلىقالرنى ئهڭ مۇۋاپىق تهشۋىقات قۇراللىرىدىن پایـدىلىنىپ خهلقىمىـزگه      

بۇخىــــل . یوشــــۇرۇن تارقىتىــــپ تۇرالىــــساقمۇ بىــــر تــــۆھپه ھېــــساپلىنىدۇ 
 ئاممىباپ خهرىته، رىتسىپ، چېرتیـوژ، تېخنىـك ئۇسـۇللىرى،         تهشۋىقاتلىرىمىز

 قاتـارلىق خهۋەر، ئاگاھالندۇرۇش، خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى تهھـدىتكه سـېلىش        
ــۇمكىن  ــان شــهھىرىمىز،   . شــهكىللهرنى ئېلىــشى م ــدا تۇرىۋاتق ھــېچ بولمىغان

ىمىــز، ئىــشلهۋاتقان یېرىمىــز قاتارلىقالرنىــڭ دۈشــمهن     ئهتراپمهھهللىمىــز، 
ى، ئىقتىسادىي، سىیاسىي، جىنایىي، مۇداپىئه ئهھۋاللىرىنى ئۆز ئىچىـگه   ئهھۋال

ئالغان ھهرخىل مهلۇماتالرنى بولسىمۇ چۈشىنىشلىك، ئاسان تارقىلىـدىغان ۋە      
چــارىالر بىــلهن یوشــۇرۇن تهشــۋىقات ماتېرىیــالى شــهكلىدە -ئهڭ یېڭــى ئۇســۇل

ــالىیهت تىپىــك خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ پا . تارقىتىۋېتىــشىمىز مــۇمكىن ئ
دائىرىسى، جىنایهتلىرى، ئادەتلىرى، ئاجىز نوقتىلىرى، دائىم بارىـدىغان یـاكى           
دائىــم ئۆتىــدىغان یهرلىــرى، ئائىلىــسىنىڭ، یېقىنلىرىنىــڭ ئــادرىس ۋە دائىــم 
پائالىیهت قىلىدىغان یهرلىرىنى ۋاقىت سائهتلىرى بویىچه یوشـۇرۇن تارقىتىـپ    

 كهسـىپى ئاالھىـدىلىكلىرىمىزگه    قولىمىزدىن كهلسه، ئۆز  . تۇرساقمۇ بىر ئىش  
ــدىغان، ئهپلىــك یهرلىــك     ــاددى، كۈچلــۈك زەربه بېرى ئاساســهن یېڭــى، ئهرزان، ئ

چېرتیوژلىرى، رېتـسىپلىرى، تېخنىكىلىـرى   -قۇرالالرنىڭ یاسىلىشى، سىخىما 
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قاتارلىقالرنىمۇ ئۆزىمىز یوشۇرۇن الیىلهش، ئوغرىالش، سـېتىۋېلىش ئـارقىلىق        
ــهكى  ــدەك ئۇســۇل ۋە ش ــۇرۇن   یوقۇرقى ــاي یوش ــسىغا تىنم ــز ئارى للهردە خهلقىمى

ــى     ــڭ بىرىنچ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنى ــي مۇس ــاقمۇ مىللى تارقىتىــپ تۇرس
بۇنــداق ماتېرىیــالالرنى باشــقا . باســقۇچى ئۈچــۈن ئاالھىــدە تــۆھپىمىز بولىــدۇ 

ــقا یـــۇرتلىرىمىزدىكى پىـــدائىلىرىمىز   ــا باشـ ــارقىتىش، گویـ یۇرتلىرىمىزغـــا تـ
ــارلىق   ــۇ قىلىــپ ب ــاقالرغىچه تارقىالالیــدىغان ھالغــا   - بۇلــۇڭئىۋەرتىپت پۇچق

خهلقىمىــز ئىچىــدىكى . كهلتــۈرۈپ تارقىتىــشقىمۇ دىقــقهت قىلىــشمىز الزىــم 
ــمهنگه    ــشىلىرىمىزگه دۈشـ ــدىغان كىـ ــۈرئهت قىالالیـ ــشقا جـ ــۈل قىلىـ تهۋەككـ
ۋەھىمىلىك زەربه بېرىش ئىمكانلىرىنى بېرەلهیدىغان بۇخىـل ماتېرىیـالالرنى         

ــا ئۆیلىرىــــدە، ئىــــش ئورنىــــد -ا، كــــوچىالردا، بىكهتــــلهردە، ھهتتــــا ھاجهتخانــ
. ئهخلهتخانىالردىمۇ ئۇچـۇراتقىلى بولىـدىغان ۋەزىـیهت یارىتىۋېتىـشىمىز الزىـم         

بۇنــداق ئىــستىخىیىلىك یوشــۇرۇن تهشــۋىقاتلىرىمىزنىڭ دەرھــال نهتىجىــسى 
بىركۈنى بولمىسا بىركۈنى بۇنداق    . كۆرۈلمهسلىگىدىن قىلچه ئهنسىرىمهیلى  

ــالالر  ــۈردە     ماتېرىی ــۇتلهق ت ــۈپ م ــا چۈش ــدائىمىزنىڭ قولىغ ــشلهتكۈچى پى ئى
ــداق تهشــۋىقاتالردىن  . نهتىجىــسىنى كۆرســىتىدۇ دۈشــمهن ئاھالىــسىنىمۇ بۇن

ئۆلگــۈدەك قورقــۇپ، نۇرغــۇن ئــادەم ۋە مــاددىي كــۈچ ســهرپ قىلىپمــۇ پــاش         
. قىاللمایدىغان جىددىچىلىك یارىتىشقا ئاالھىدە كـۈچ چىقىرىـشىمىز كېـرەك    

یهتلىرىمىزدە بۇنداق ئاممىۋى پائـالىیهت شـهكىللىرىگه پهقهتـال     بۇرۇنقى پائالى 
گویــا ھهمــمه ئىــشنى مهن قىلــدىم، مهنــال     . ئهھمىــیهت بهرمىــگهن ئىــدۇق  

قىالالیــمهن، مهن قىلغــانلىغىمنى بىلــسۇن دېگهنــدەك قىیــاپهتلهر بىــلهن      
نهتىجىـدە یـا خهلقىمىـز بۇنـداق تهشـۋىقاتالردىن      . ھهرىكهت قىلىشقا ئۇرۇندۇق  

 قالدى، یا بولمىسا مهنمهنچىلهر تهرىپىدىن یىپ ئۇچى چىقىپ قېلىپ  مهھرۇم
ــدى  ــۇپ بول ــك مهغل ــسىنى،   . پاجىئهلى ــشالرنىڭ نهتىجى ــدىغان ئى ــز قىالالی بى

ــاكى چــاقىرىقلىرىنى،  -قىاللمایــدىغان ئىــشلىرىمىزنىڭ ئۇســۇل  چــارىلىرى ی
خهلقنى رىغبهتلهندۈرىدىغان بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىـكهت چـاقىرىقلىرىنى         

ــشچانلىق  تى ــادەتنى یېتىلدۈرۈشــــكه تىرىــ نمــــاي تهشــــۋىق قىلىــــدىغان ئــ
دېمهك، مىللىي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتىمىـز ئۈچـۈن    . كۆرسىتىشىمىز الزىم 

ىمىـزدا  ئهتراپبىرەر تـۆھپه قوشـایچۇال دەیـدىكهنمىز، بىـز قىالالیـدىغان ئىـشالر              
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 تېخنىكـا یۈكـسهك تهرەققـى   -بۇنـداق ئىـشالرنى بۈگـۈنكى پهن      . تولۇپ یېتىپتۇ 
قىلىۋاتقان، بارلىق خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى پۇل دېسه دۈم چۈشىدىغان ۋەزىیهتته     
تېخىمۇ ئاسان، تېخىمۇ مـۇكهممهل ۋە تېخىمـۇ بىـخهتهر قانـات یایدۇرالىـشىمىز            

 .مۇمكىن
مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچى باسقۇچىدا مىللىي      

. لچهرلىمهسلىگىمىز الزىمشهھهر ئاھالىلىرىمىزنىڭ رولىنى ھهرگىزمۇ تۈۋەن مۆ
ــكه     ــا، كهمسىتىــشىگه چهت ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ زۇلۇمىغ ــۇ باســقۇچتا، خىت ب
قېقىشىغا بىۋاسته ئۇچۇراۋاتقان، ھهمدە ۋەتهنپهرۋەرلىك چۈشهنچىلىرىمىزدىكى      
خاتا قاراشلىرىمىز سهۋىبىدىن ئاڭلىق یـاكى ئاڭـسىز، بىلىـپ یـاكى بىلـمهي،         

ردە خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى بىـلهن تېـنچ       ئىختىیارى یـاكى مهجبـۇرى شـهكىلله      
ــز، مىللىــــي مۇســــتهقىللىق    بىــــرگه یاشــــاپ كهلــــگهن شــــهھهر خهلقىمىــ
ھهرىكىتىمىزنى قانات یایدۇرۇشتا ئۆزلىرىنىـڭ ئۈسـتىگه چۈشـكهن شـهرەپلىك        
مهجبورىیىتىنى جـان پىـدالىق بىـلهن ئـادا قىلىـپ، مىللىـي مۇسـتهقىللىق            

بهل باغالیـــدىغانال بولىـــدىكهن، كۈرىـــشىمىزنىڭ ئاۋانگارتلىرىـــدىن بولۇشـــقا 
 !قولىمىزدىن ھېچقانداق ئىش قېچىپ قۇتۇاللمایدۇ

بولۇپمـۇ ئـۇزۇن مۇددەتلىــك ئۈمىدسـىزلىك ئىچىــدە یولـدىن ئېزىۋاتقــان     
یاشلىرىمىز، دۈشمهنگه زەربه بېرىشنىڭ ئىنتایىن كۆپ پایدىلىق شارائىتلىرى 

ۇنىڭدەك بۇخىـل  خـۇددى شـ  . ئىچىدە یاشاۋاتقانلىغىنى تونۇپ یېتىشى كېـرەك   
ــوپلىمى      ــشىلهر ت ــارەتلىك كى ــۈلچى ۋە جاس ــایىن تهۋەكك ــشىلىرىمىز ئىنت كى

بۈگۈن مىللىي مۇستهقىللىق . ئىكهنلىگىنىمۇ ئېنىق تونۇپ یېتىشى كېرەك
ھهرىكىتىمىزنىـــڭ بىرىنچـــى باســـقۇچىدا ئهنه شـــۇنداق تهۋەككۈلچىلىـــك ۋە  

بـۇ  . مـاقتىمىز قورقماس جاسـارەتكه ئىـگه كىـشىلىرىمىزگه بهكـال مۇھتـاج بول           
ــۇرۇر  ــازراق غـ ــشىلىرىمىزگه ئـ ــایه-تـــۈردىكى كىـ ــۈردىكى . ۋىجـــدانال كۇپـ بـــۇ تـ

كىشىلىرىمىز شۇنىمۇ ئۇنۇتماسلىغى كېرەككى، دۇنیادىكى ۋە ۋەتىنىمىزدىكى 
نۇرغۇنلىغان خهلق قوزغۇالڭلىرىنىڭ باشالنغۇچىنى یارىتىپ بهرگۈچى تـۇنجى     

گىـل غـۇرۇرىنى یوقىتىـپ      قهھرىمانالرنىڭ كۆپ قىسمى ئهنه شۇنداق بىـر مهز       
دېــمهك، بۇخىــل . قویغــان یولــدىن چىققــان كىــشىلهر ئارىــسىدىن چىققانــدۇر 

. كىشىلىرىمىزنىمۇ سهل چـاغالپ چهتـكه قېقىـشتىن ساقلىنىـشىمىز الزىـم           
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شۇنىمۇ ئۇنۇتمایلىكى، بۇنىـڭ دەل ئهكـسىچه ۋەتىنىمىزنـى خىتایغـا سـېتىپ        
ئهخالقى “ ئوخشایدىغان خهجلهۋاتقانالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى سهیپىدىنگه

 دىن ” جهھهتتىن بۇزۇلۇش ئىقتىدارىغىمۇ ئىگه بولمىغان مهلۇماتلىق كىشىلهر
ــدنىڭ      ــمه ئۈمى ــۇش ھهم ــتىن بۇزۇل ــى جهھهت ــۇپ، ئهخالق ــان بول تهشــكىل تاپق

ــدۇ  ــرەك بهرمهیـ ــداق  . تۈگىگهنلىگىـــدىن دېـ ــكهن، بۇنـ ــۇنداق ئىـ ــدىن “شـ یولـ
نىڭ پایدىلىنىپ كېتىشىگه  یاشلىرىمىزنى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى”چىقىۋاتقان

تاشالپ قویۇشتىن ساقلىنىشىمىز، ئۇالرنىمۇ شهرقىي تۈركىستانلىق، ئۇالرمـۇ        
ئانا ۋەتىنىمىزنىڭ پهرزەنتلىـرى، ئۇالرنىـڭ تومۇرلىرىـدىمۇ ئـاتىلال، ئوغۇزخـان،            
یهتتىقىزلىرىم، سـادىرپالۋان، تۆمـۈر خهلـپه، غوجـا نىیـاز، غېنـى بـاتۇر، نۇزۇگـۈم،          

 . قېنى ئېقىۋاتىدۇ دەپ تونۇشىمىز الزىمرىزىۋانگۈللهرنىڭ
بىـــر كىـــشىنىڭ ئىچىملىكـــكه، زەھهرلىـــك چـــېكىملىككه بېرىلىـــپ 

چۈنكى، خۇدا ئىنساننى پاك . كېتىشى ئۇنىڭ تۇغما بۇزۇقلىغىنى كۆرسهتمهیدۇ
-شۇنىڭدەك ئادەم بالىسىنى یاراتقىنىدا ھهر بىر ئادەمگه بىـر  . ۋە تهڭ یاراتقاندۇر  

ئۇنىــڭ .  قــابىلىیهتلىرىنىمۇ بىــرگه قوشــۇپ بهرگهنبىرىــدىن پهرقلىــق تۇغمــا
تهبىئــى ئىقتىــدارىنىڭ باشــقا یهرلهرگه قېیىــپ كېتىــشى تاشــقى مۇھىتنىــڭ  
تهسىرىدىن بولـۇپ، مۇۋاپىـق یىتهكلهنـسه یهنىـال تـوغرا یـولىنى تېپىۋېلىـشى            

یـاكى بولمىـسا قایـسى بىـر     (ئادەم ئۆزىدىكى بهزى تۇغمـا قـابىلىیهت     . مۇمكىن
ڭ تۈپكى ئېھتىیاج تهلهپلىرىدىن ئوتتۇرىغا چىقىدىغان یوشۇرۇن  ئادەم بولۇشنى 

لىرىنى بهلگىلىك بىر ساھهلهر بویىچه چېنىقتۇرۇشقا، یېىتشتۈرۈشكه ) ئىقتىدار
ــاجلىق   ــقا بهكــال ئېھتىی ــى قىلدۇرۇش ــل  . ۋە تهرەقق ــسى بۇخى ــادەم بالى ئهگهر ئ

ىگىنىدە، ئۇ یوشۇرۇن قابىلىیهتلىرىنى ۋاقتىدا ئىپادىلهش پۇرسىتىگه ئېرىشهلم
ئادەمدىكى بۇ ئىقتىدار یاكى یوشۇرۇنغان قابىلىیهت كۈچى ئۇ كىشىنىڭ روھى   
دۇنیاسـىدا یوشــۇرۇن شـهكىلدە ۋاســتىلىق قىیـاپهتلهرگه پۈركىنىــپ ئوتتۇرىغــا    
چىقىشقا ئۇرۇنۇپ، پارتالش ئالدىدىكى ۋولقاندەك بۇ كىشىنى ھهرگىزمۇ ئارامىغا 

كى تۇغما ئىقتىدار كۈچىنى ئىزدىنىش، ئهگهر بۇ كىشى ئۆزىنىڭ ئىچ  . قویمایدۇ
ــڭ       ــقى مۇھىتنىـ ــر تاشـ ــداق بىـ ــتا ھهرقانـ ــى قىلدۇرۇشـ ــادىلهش، تهرەققـ ئىپـ
توسالغۇســـىغا یولۇققىنىـــدا، بـــۇ تاشـــقى مۇھىـــت توسالغۇســـىغا قىلـــچه       
ئىككىلهنمهستىن تاقابىل تۇرۇشقا، قارشى چىقىشقا، ئۇنى یېڭىـپ چىقىـشقا           
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ئائىلىـسىدىن یـاكى جهمئىیهتـتىن      بۇخىل توسالغۇ ئۇنىڭغا مهیلـى      . ئۇرۇنىدۇ
ــگهن بولۇشــىدىن قهتئىــي نهزەر، قهتئىــي قارشــىلىق كۆرســىتىدۇ    ــا . كهل تۇغم

ئېھتىیاج قاندۇرۇش توغرا یولغـا كىرگىنىـدە، ئـادەتتىكى كىـشىلهر بىـر ئۆمـۈر               
قىاللمایدىغان ئىشالرنىمۇ قىسقا ۋاقىت ئىچىـدە ئاسـانال قىالالیـدىغان ھالغـا            

ــ   ــدىغان بۇخىــل خ اراكتېر ئېغىــر توســالغۇغا یولۇققىنىــدا، ھهتتــا    كهلتۈرەلهی
كىشىنى تۇیۇق یولالرغا مهجبورالپ جهمىیهتكه زىیان سالىدىغان یاكى ئـۆزىنى       

ئۆزىنى نـابوت  . ۋەیران قىلىدىغان یولالرغا مۇراجهت قىلىشتىنمۇ باش تارتمایدۇ     
تاماكا، زەھهرلىك -قىلىش ھېساۋىغا قىساس ئېلىۋالىدىغان بۇخىل مىجهز ھاراق

ــار، ئوغۇرلـــۇق، لۈكچهكلىـــك، ئهخالقـــسىزلىق   ــارلىقچېكىملىـــك، قىمـ  قاتـ
ــارقىلىق،    ــاراڭغۇلۇقالردىكى ۋاســتىالر ئ تهۋەككۈلچىلىــك تهلهپ قىلىــدىغان ق
ئىچكى ئېھتىیاج تهلىۋىدىن كهلـگهن ھېـسیاتىنى باسـتۇرۇش ئـارقىلىق ئـارام             

ئورنىغـا  یهنى یوقۇرىقىدەك ۋاستىالر ئارقىلىق نورىمال پىكىـر قىلىـش           . تاپىدۇ
خىیالى دۇنیا یارىتىپ، چۈشىدىكىدەك بۇ خىیالى دۇنیاسىدا قىلچه توسقۇنلۇق 

سېكىرتارالر یوق دۇنیاسـىدا    -ھېس قىلمایدىغان، سىیاسهتلهر، قانۇنالر، ساقچى    
خالىغــانچه خىیــال ســۈرۈپ، ئىچكــى ھېــسیاتىنىڭ داۋالغۇشــىنى قىــسقا بىــر   

ــدۇ   ــارام تاپى ــهیتىپ ئ ــسىمۇ پهس ــا  ئهگه. مهزگىللىــك بول ــۇق یولغ ــل تۇی ر بۇخى
خــارەكتېر -كېتىۋاتقـان ئادەمــدىكى خىیــالى ئــارام تېپىــۋېلىش ھــالىتى مىــجهز 

ھــالىغىچه تهرەققــى قىلمىغــانال بولىــدىكهن، ئــۇالرنى قایتىــدىن تــوغرا یولغــا   
ئۇھالدا، بۇخىل كىـشىلهرنىڭ ئىچكـى   . قایتۇرۇش ئىمكانىنى یارىتىشقا بولىدۇ 

ــشقا ســېلىش ئىــ    ــابىلىیىتىنى ئى ــا ق ــتهقىللىق  تۇغم ــي مۇس ستىگى مىللى
ھهرىكىتىمىــز ئۈچــۈن یىتهكلهنگىنىــدە، ئاجایىــپ بــاتۇرلۇق یــاكى قۇسۇرســىز  
ــشى     ــا ئایلىنالى ــي قهھرىمانالرغ ــۇكهممهل مىللى ــپ، ئهڭ م ــا ئایلىنى چارىالرغ

 .مۇمكىن
بۇالردىن شۇنى كۆرىۋېلىش مـۇمكىنكى، ئاڭـسىز دورامچىلىـق قىلىـش،           

 سهۋەبلهر بىلهنال تۇیۇق یولغا كىرىپ  ىققاتارلھۇرۇنلۇق، یاكى مهجبورلىنىش    
قالغــانالرنى ھېــساپقا ئالمىغانــدا، ئىچكــى ئىقتىــدار دۇنیاســىنىڭ بېــسىمىغا  
چىــدىماي تۇیــۇق یولغــا كىرىــپ قالغــان كىــشىلىرىمىز خهلقىــگه، ۋەتىــنىگه  
پایدىلىق ئىش قىلىش یولىغا یېتهكلهنسه، بۇ یولغا ئىشهنچ یارىتىپ بېرەلىسه، 
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انـداق بىـر ئىـدىیىۋى ئـېقىم تهسـىر قىاللمایـدۇ، ئۇالرنىـڭ              ئۇالر ئۈچـۈن ھېچق   
ــدىغان یېڭىلىقلىــرى قىیــاس قىلىنمــاس     ــنقىالپ یولىــدا یارىتى مىللىــي ئى

ئۇالرنىڭ ئالدىـدا، باشـقىالر     . نهتىجىلهرنى یارىتىشقا سهۋەپ بواللىشى مۇمكىن    
بىر ئۆمۈر ھهپىلىشىپمۇ ھهل قىلغىلى بولمایدىغان قىیىن مهسىلىلهر ئویۇن         

. لىغــا كېلىــپ، بهكــال ئاســان ھهل قىلىــش چــارىلىرىنى تېپىــپ چىقاالیــدۇ ھا
ــۈنال    ــانلىق ئۈچـ ــا قهھرىمـ ــدا گویـ ــكه ئاتالنغىنىـ ــشىلهر ھهرىكهتـ ــداق كىـ بۇنـ

ــال  ــمهننى غـــ ــدەك، دۈشـــ ــى  -یارىتىلغانـــ ــدىغان، خهلقنـــ ــال تىتىرىتىـــ غـــ
 .جاسارەتلهندۈرىدىغان ئاۋانگارتالرغا ئۆیلىنالىشى مۇقهررەر

ــ   ــمهن ئىچى ــسى، دۈش ــارتۇق   قىسقى ــدىن ئ ــرىم مىلیون ــاۋاتقان یې دە یاش
. كىشىلىرىمىز ئارىسىدا ھهقىقهتهنمۇ ئىقتىدارلىق كىشىلىرىمىز ساقالنماقتا

ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ ئىقتىـدار كـۈچلىرىنى بوشـىتىش یـولىنى تاپالمـاي یـۈرگهن         
بىز ئۇالرغا مىللىي مۇستهقىللىق . ئىنتایىن ئىستىقباللىق كىشىلىرىمىزدۇر

 . قانات یایدۇرۇش مۇھىتىنى پهیدا قىلىپ بىرەلىسهكال كۇپایهھهرىكىتىمىزنى
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 ئىدىیىۋى ئېقىمالر ۋە مىللىي 2.4§
 مۇستهقىللىق

  
یۇقىرىدا تهپسىلى تهھلىل قىلغىنىمىزدەك، ھهرقانداق بىـر دۆلهتنىـڭ          
ــۈن      ــى ئۈچـ ــى، مىللىتـ ــى خهلقـ ــۈن ئهمهس، بهلكـ ــېقىمالر ئۈچـ ــدىیىۋى ئـ ئىـ

ىمالر دۆلهت قۇرۇش ئۈچـۈن ئهمهس، بهلكـى   قۇرۇلىدىغانلىغىنى، ئىدىیىۋى ئېق  
قۇرۇلــــۇپ بولغــــان تۇراغلىــــق بىــــر دۆلهتنــــى باشــــقۇرۇش ئۈچــــۈن الزىــــم   

نــۆۋەتته ئالــدىمىزدا ھهممىنــى بېــسىپ  . بولىــدىغانلىقىنى كــۆرۈپ ئــاالالیمىز
چۈشـۈپ مىجىــپ دەســسهپ ئۆتــۈپ كېتهلهیدىغانـدەك ئهلپــازدا بىــزگه خىــرىس   

-اجـاۋۇزچىلىرى تۇرغىنىـدا، ئـۆز ئهقىــدە   قىلىـپ تۇرىۋاتقـان ئاپهتلىـك خىتــاي ت   
قاراشــلىرىمىزنىڭ ئوخــشىماسلىغىدىن، ئېنىغىراقــى، كهلگۈســىدە ئهســلىگه 
كېلىدىغان دۆلىتىمىزنىڭ قایسى ئىجتىمـائىي تـۈزۈم بىـلهن باشقۇرۇلۇشـىغا           

شهكلىنى ھهمدە كهلگۈسـى  -مۇناسىۋەتلىك ئىشالرنى، بایرىغىمىزنىڭ رەڭگى  
ــاالش ئهســلىگه كهلتۈرۈلىــدىغان ۋەتى ــارتىش -نىمىزنىــڭ یېڭــى ئىــسمىنى ت ت

ــالىالرچه  -قىلىــــپ بىــــر بىرىمىــــزگه دۈشــــمهن بولۇشــــىمىز، پۈتــــۈنلهي بــ
گویـا بىزنىـڭ بۈگـۈنكى      . نادانلىغىمىزنىڭ ئىپادىسىدىن باشـقا نهرسـه ئهمهس      

پاجىئهلىك ھالىتىمىز، بۈگۈنكى شـارائىتىمىز ۋە ساپاسـى یـوق قاراشـلىرىمىز            
ىللىغىنى قولغا كهلتۈرۈپ، ئىجتىمائىي تۈزۈم بىلهن ۋەتىنىمىز ئهتىال مۇستهق

مهسىلىسى بۇرنىمىزغا تاقىشىپ ئالدىراپ قالىـدىغىنىمىزدەك، نۇرغۇنلىغـان        
ــاالش      ــته ت ــۇ ھهق ــپ ب ــهرپ قىلى ــى س ــت ۋە زىھنىمىزن ــپ  -ۋاقى ــارتىش قىلى ت

یۈرۈشـىمىز، بىزنىـڭ قایتىـدىن تۇیـۇق یولغـا كىرىـپ كىتىۋاتقـانلىغىمىزنى        
ــا   ــىتىپ تۇرماقت ــك     . ئوچــۇق كۆرس ــۇنداق مهرتلى ــته ش ــۇ ھهق ــز ب ــلىدە بى ئهس

مهن جېنىمنى تىكىپ كۈرەش قىلىپ ۋەتىـنىم       “كۆرسىتىشىمىز كېرەككى،   
مۇستهقىل بولغاندىن كېیىنمۇ ئهینى ۋاقىتتىكى خهلقىمنىڭ تهلىبى بویىچه     
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مهیلى قاالق پادىشالىق تۈزۈم بىلهن دۆلهت باشقۇرۇش تۈزۈمىنى تىكلىۋالغـان          
ۇچلۇق كاپىتالىزىم بىلهن باشقۇرىدىغان بولسۇن، ھهتتا بولسۇن، مهیلى قورقۇن

ئـۆز مىللىتىمنىــڭ ئادەملىرىــدىن تهشــكىل تاپقــان فاشىــستىك كوممــۇنىزم  
بىلهن باشقۇرىدىغان بولسۇن، مۇستهقىل بولسىال رازىمهن، بۇنىڭ ئۈچۈن جـان         

ــسام،  ! پىــدا قىلغانلىغىمــدىن قهتئىــي پۇشــمان قىلمــایمهن   ــات قال ئهگهر ھای
قاراشــلىرىمدىكى ئوخــشىماسلىقالر ســهۋەبىدىن ئــۆز دۆلىتىمنىــڭ ئىـدىیىۋى  

ســوتچىلىرى مېنــى ئۆلــۈم جازاســىغا ھۆكــۈم قىلغىنىــدىمۇ، ئــۆز مىللىــي        
مۇستهقىل دۆلىتىمنىڭ مىللىي سـوتچىلىرى بولغانلىقىـدىن پهخرىلىنىـپ       

 دەیـدىغان روھنـى   ”!بېشىمنى خوشـاللىق بىـلهن جادىـسىغا تۇتـۇپ بېـرىمهن       
 !لىنىشىمىز شهرتتىكلهپ جهڭگه ئات

ــسیالىزم     ــۇ سوت ــۋاتقىنىمىز ھهرگىزم ــۈن قۇتۇلمــاقچى بولى بىزنىــڭ بۈگ
بىزنىڭ .  تۈزۈمى، دىنسىزالر تۈزۈمى یاكى قایسى بىر فاشىستىك تۈزۈمال ئهمهس

ــالجىر     ــمهن، غـ ــر مىللىـــي دۈشـ ــهددى بىـ ــۋاتقىنىمىز ئهشـ ــاقچى بولىـ قۇتۇلمـ
ئىككى بال یهر تهۋرەشكه، بۇ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى خۇددى ئون ! تاجاۋۇزچىالردۇر

ھهمـمه یهرنـى بېـسىپ كېتىـدىغان سـۇ ئـاپىتىگه، پۈتـۈن ئـادەملهرنى تېـزدىن          
كېرەكتىن چىقىرىدىغان، ئۆلۈمگه یولالیدىغان بىرىنچى نومۇرلۇق یۇقۇملـۇق   

بۇنداق بىر ئاپهت، مىللىي ئهقىدىلىرىمىزنى ! كېسىلىگه ئوخشاش بىر ئاپهتتۇر
هنپهتلىرىمىزنى ھهرگىزمۇ ئېتىراپ قىلمایـدۇ،     ھهرگىزمۇ تونىمایدۇ، مىللىي م   

ــدۇ    ــال بىلمهی ــى ئهس ــسانپهرۋەرلىك دېگهنن ــڭ   ! ئىن ــۆز مىللىتىنى ــۇ پهقهت ئ ئ
بىر چىقىش نۇقتىسى قىلغان، بۇ نىشان ئۈچۈن ئالـدىغا      -مهنپهئهتىنى بىردىن 

كهلگهن ھهممىنى چهیلهپ ئۆتۈشنى ئۆزلىرىگه تۈپكى پرىنسىپ قىلغان، ئاجىز 
تىۋېلىش، كۈچلۈكلهر بىـلهن مـادارا قىلىـپ، پۇرسـهت تاپالىغـان            تۇرغانالرنى یۇ 

! ھامان ھهممىنى یالماپ یۇتىۋېلىشنى غایه قىلغان قورقۇنۇچلـۇق بىـر ئـاپهت            
ھهتتا ئهڭ ۋەھشى تۈزۈملهردىمۇ بىرسى ئۈچۈن ئـوننى خاتـا جازالىـساق مهیلـى             

هتتـا  دەپ یوشۇرۇن قارار قىلىـشقىنىغا سېلىـشتۇرغاندا، خىتـاي جـالالتلىرى، ھ          
ئۇالرنىڭ دۆلهت كاتىۋاشلىرى قىلچه تهپ تارتماستىن بىر ئۈچۈن مىڭنـى خاتـا             
جازاالپ قویۇشتىن قورقماسلىقىمىز كىرەك دەپ ئاشكارە ئىالن قىلىپ ئوتتۇرغا 

ئـاپهت  -ئهنه شـۇنداق چـوڭ بـاالیى    ! چىققان دۇنیادىكى ئهڭ یاۋایى ۋەھشىلهردۇر    
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ــدا  ــاغلىق،  “ئالدى ــارا ت ــۇچى ســهن ئاقتــاغلىق، مهن ق ــۇچى مهن ب  دەپ ”ســهن ئ
تالىشىپ تۇرىشىمىز ئۆزىمىزنى ئۆلۈمگه تۇتۇپ بېرىشىمىزدىن باشقا ئاقىۋەتكه 

ــدۇ  ــر   . ئېلىــپ بارالمای ــشىلىرىمىزنىڭ بى ــان كى ــڭ نۇرغۇنلىغ ــۈن بىزنى -بۈگ
ــىنى خــائىن  جاســۇس دەپ ئۆزئــارا ھۇجــۇم قىلىــشلىرى، قۇرۇلمىغــان     -بىرس

ــشنى بى   ــۈزۈمىنى تالىشى ــسمىنى، ت ــپه  دۆلىتىنىــڭ ئى ــۇق ۋەزى رىنچــى نومۇرل
قىلىۋېلىشى، تىكلهنمىگهن بایرىغىنىـڭ رەڭگـى یـاكى شـهكلىنى تالىـشىپ            

بىرسىگه دۈشمهن بولۇشلىرىنى ئاخماقلىق، بۇ ھهقته چىڭ تۇرىۋالغانالرنى -بىر
 !شهكلى ئۆزگهرگهن ۋاستىلىق خائىنلىق دېیىشىمىز كېرەك

مىز ھهرقانداق بۈگۈن شهرقىي تۈركىستانىمىز، شهرقىي تۈركىستان خهلقى
بىر ئىجتىمائى تۈزۈمگه ئهمهس، بهلكـى خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىـدىن قۇتۇلۇشـقا            
مۇھتــاج؛ قایــسى بىــر دۆلهت ئىــسمىگه ئهمهس، بهلكــى مۇســتهقىللىققا ئىــگه  
مىللىــي دۆلىــتىگه مۇھتــاج؛ قایــسى بىــر رەڭــدىكى بایرىقىغــا ئهمهس، بهلكــى  

 !تىگه مۇھتاجخىتاي تاجاۋۇزچىلىرىدىن تازىالنغان مىللىي دۆلى
شـۇ ســهۋەپتىن، ھهرقانـداق بىــر ئىـدىیىۋى ئــېقىم، دىنىـي مهزھهپــلهرگه     
ــارا   مهنـــــــسۈپ كىـــــــشىلهردىن بولىـــــــشىمىزدىن قهتئىـــــــي نهزەر، ئۆزئـــــ
چىقىشاالیدىغانلىكى كىشىلهر بىـلهن زىـچ ئۇیۇشـۇپ، دۈشـمهنگه قارشـى ئهڭ             

ڭ ئاسـان  مۇۋاپىق، ئهڭ كۈچلۈك، ئهڭ ئۆنۈملۈك، ئهڭ بىخهتهر، ئهڭ ئهرزان ۋە ئه      
زەربه بېـرىش چــارىلىرىنى تېپىـپ چىقىــپ جهڭـگه ئاتلىنىــشنى ئۆزىمىزنىــڭ    

ئىجتىمــائىي تــۈزۈم، ئىــدىیىۋى ! بىــر ئهقىدىــسى قىلىــشىمىز شـهرت -بىـردىن 
تارتىشالرنى قىلىش ئۈچۈن مىللىي مۇستهقىل دۆلىتىمىز قۇرۇلغاندىن -تاالش

!  ئىـشىنهیلى  كېیىن یېتىپ ئاشـقىچه ۋاقىـت تاپاالیـدىغانلىقىمىزغا قهتئىـي         
ئهگهر بىز بۇنداق شارائىتقا ئېرىشهلمىسهك، بىزنىڭ ئهۋالتلىرىمىـز چوقـۇم بـۇ            
ۋەزىپىنى بىز ئۈچۈن ئادا قىلىـپ بېرەلهیـدۇ، ھهتتـا بىزدىنمـۇ تولـۇق ئورۇنـداپ        

 .بېرەلهیدىغانلىقىدا قىلچه گۇمان یوق
-ماھىیىتىنى سۈرۈشته قىلغىنىمىزدا، ھهرخىل ئىدىیىۋى ئېقىم تاالش     

شىغا ھهۋەس قىلغۇچىالر بۇخىل خۇمارنى ئۆتمۈشتىكى پان تۈركىسىزىم، تارتى
تارتىـــشلىرىدىن مىـــراس - ئېقىملهرنىـــڭ تــاالش قاتــارلىق پــان ئىـــسالمىزم  

قىلىۋالغان ئىللهتلىرى بولۇپ، بۇنى نادانلىقنىڭ، بىلىمسىزلىكنىڭ، یىراقنى 
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بۇخىـل  . كۆرەلمهسلىكنىڭ، خىیالپهرەسلىكنىڭ مهھسۇلى دېـیىش مـۇمكىن      
ئىلمىـي  “ئىدىیىۋى ئېقىم مۇنازىرىچىلىرىمىزنىڭ ئۆزلىرىنى خۇددى _ خۇمار  

ــشىلهر  -مهســىلىلهر ئۈســتىدە بهس ــدىغان ئۇقۇمۇشــلۇق كى ــازىرە قىالالی  ”مۇن
یهنه .  قىلىپ كۆرسىتىشكه ھهۋەس قىلىشنى پسىخىكىلىق مهنبه قىلىشماقتا

 بىـــر تهرەپــــتىن، غهرب ئهللىرىنىــــڭ دېمۇگراتىـــك تۈزۈمىــــدە دۆلىتىنىــــڭ  
ھۈكمىرانلىــق ئــورنىنى تالىــشىش ئۈچــۈن قىلىنىــدىغان ســایالم رىقــابىتىگه  
ئوخـــشىغان تهشـــۋىقات ئویۇنلىرىـــدىن، ئۆكتىچىلىـــك ســـېپى ئۇیۇشـــتۇرۇش  

پال خهۋەردار بولۇپ قېلىشى بىلهنال ھهممىنى بىلىپ   -ئاالھىدىلىكىدىن غىل 
تارتىـــشلىرىغا ھهۋەس -كهتكىنىــدەك قىیــاپهتكه كېلىــشىپ ئىــدىیه تــاالش     

ئهڭ مــۇھىمى، ۋەتىنىمىــزگه . ىــدىغانالرمۇ كۈنــسایىن كۆپىیىــپ بارماقتــا قىل
ــسىدە    ــامراپ كىرىـــشى نهتىجىـ خىتـــاي كوممۇنىـــست تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ یـ

ــاالش    ــۇنئىي تـ ــل سـ ــسىزم ئىدىیىـــسى بۇخىـ ــلىغان ماركـ ــشقا باشـ -یېیىلىـ
. تارتىــــشالرنىڭ یۈكــــسهك پهللىــــگه كۆتۈرۈلىــــشىگه ســــهۋەپ بولماقتــــا     

ــڭ   كوممۇنىزمنىــڭ ئاساســىي ھ  ــسهپهسى ئۆزىنى ــسىزم پهلى ــساپالنغان مارك ې
تۇتامسىزلىغى، خىیالپهرەستلىگى ۋە مـۇجمهللىگى تۈپهیلىـدىن، ئـۆز ئىچىـدە          

بــۇ ئهمهلــگه ئاشــمایدىغان، . نۇرغــۇن ئېقىمالرغــا پارچىلىنىــپ كهتــكهن ئىــدى 
رىیــاللىقى یــوق ئوتوپىیىلىــك خىیــالى پهلىــسهپه ئېقىملىــرى ۋەتىنىمىــزگه   

دىن كېیىن، گویا ھهممه كىشى پهیالسوپالرغا ئایلىنىپ تارقىلىشقا باشلىغىنى
كهتكىنىــدەك بــۇ یېڭــى ئهقىــدىگه تایىنىــپ پىكىــر قىلىــش ئــادىتىنى پهیــدا   

ھهتتا مىللىي مۇستهقىللىق چۈشهنچىلىرىنىمۇ ماركسىزم . قىلىشقا باشلىدى
. ئهقىــدىلىرى بــویىچه تهھلىــل قىلىــش دولقــۇنىنى یارىتىــشقا ئۇرۇنۇشــتى      

ىتـى كۈچلـۈك سـانائهت ئىـشچىلىرىغا تایىنىـپ كىــشىلىك      ماركـسىزم ھهرىك 
ــردىن   ــڭ بى ــشنى ئۆزىنى ــنلىككه قارشــى چىقى ــهرتى  -ئهركى ــدىنقى ش ــر ئال بى

-بىـرىگه دۈشـمهن تۈسـىنى بېرىـدىغان قـارمۇ       -بۇنىڭ ئۈچۈن بىـر   . قىلىشاتتى
ۋەتىنىمىزدىكـى  . قارشى سىنىپالرنى یاساپ چىقىشىپ ھهرىكهت قىلىـشاتتى      

ــالمىش پهی  ــسىم ئاتـ ــهرقىي    بىرقىـ ــڭ شـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــوپالر خىتـ السـ
تۈركىــستانىمىزدا بىرمــۇ مىللىــي ســانائهت ئىشچىــسى قویماســلىغى ئۈچــۈن  
ــسهنت     ــشىۋاتقانلىقىغا پى ــك سىیاســىتى پىالنلى ــوڭ مىللهتچىلى ۋەھــشى چ
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ــۆز    ــشىپ، ئـ ــۈرەش زەھىرىنـــى تارقىتىـ ــىنىپىي كـ ــالمىش سـ ــشماي، ئاتـ قىلىـ
ــالىتى ھېــساپلىنىدىغان  ، ۋەتىنىمىــزدە شــىددەت بىــلهن  ئهقىــدىلىرىنىڭ كاپ

سۇنئىي ئارتىپ كېتىۋاتقـان چهتـئهل تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ سـانائهت قوشـۇنىنى            
بىـر قۇتقۇزغـۇچى سـىنىپىي قېرىنـداش قىلىـپ         -ۋەتىنىمىز خهلقىگه بىردىن  

كۆرسىتىشكه كۈچهپ ئورۇنۇشۇپ، ۋەتىنىمىزگه خىتاي تاجاۋۇزچىالر نوپۇسىنىڭ 
یهنـى، بۈگـۈنكى ئىـدىیىۋى    . پ كېلىـشتى ئېقىن قىلىشىنى یۇشۇرۇپ ۋە ئـاقال  

تارتىشالرنىڭ بۈیـۈك بىـر قـانىتى بولـۇپ تۇرىۋاتقـان ماركـسىزم ئـېقىم              -تاالش
مــورتلىرى، پهلىــسهپه نۇقتىــسىدا خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى بىــلهن تېــنچ بىــرگه 

یهنـى، بىزدىكـى ئىـدىیىۋى      . ئۆتۈشنىڭ یېڭىچه ئۇسۇلىنى كهشىپ قىلىـشتى     
سىسى ۋەتىنىمىزنىڭ بۈگۈنكى ۋەزىیىتىگه ئۇیغۇن تارتىشالرنىڭ ھېچقای-تاالش

ــهنچىلهردىن ئهمهس  ــدىغان چۈش ــهنچىلهرنىڭ  . كېلى ــۇ چۈش ــۇنىڭدەك یهنه، ب ش
ــا    خېلـــى كـــۆپ قىـــسمى تۇتـــامى یـــوق چولتـــا، ۋاقتـــى ئـــۆتكهن، یـــاكى خاتـ

 .چۈشهنچىلهردۇر
بۇالردىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدىكى، شـهرقىي تۈركىـستان خهلقـى ئارىـسىدا         

تارتىـشى یـارىتىش ھهرىكىتـى، شـهرقىي        -ىۋى ئـېقىمالر تـاالش    ئاتالمىش ئىدىی 
تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىقىنى قولغا كهلتۈرىدىغان كۈنىدىن بۇرۇن بىر 

بۈگـۈن شـهرقىي تۈركىـستان مىللىـي        . جىنایى ھهرىكهت دەپ قارىلىشى الزىـم     
مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنـى قانـات یایدۇرۇشـتا قایـسى بىـر ئىـدىیىۋى ئـېقىم          

نلىگى ئۈچــۈن تىرىــشچانلىق كۆرســىتىش ئهمهس، بهلكــى دۈشــمهننى  ئۈســتۈ
بۇنىــڭ . قـوغالپ چىقىــرىش ئۆنــۈمىنى بىرىنچــى ئورۇنغــا قویۇشــىمىز كېــرەك 

ئۈچۈن قولىمىزدىن كهلسه كهڭ دائىرىلىك ئىتتىپاقداشلىق تۈزۈش، ئىمكـان    
بولمىغاندا ئۆز ئالـدىغا خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا قارشـى یوشـۇرۇن زەربه بېـرىش           

ــېچ    پ ــتۇرىدىغان، ھ ــمهننى ئاجىزالش ــوغۇللىنىپ، دۈش ــلهن ش ــالىیهتلىرى بى ائ
بولمىغانـدا دۈشــمهننىڭ خـاتىرجهم كۆپىیىــشىگه توسـالغۇلۇق یارىتاالیــدىغان    

 .پائالىیهتلهر بىلهن تىنىم تاپماي شوغۇللىنىشىمىز الزىم
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 بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكهت 2.5§
 تهشۋىقاتى

  
ت یایدۇرۇشتا ئاۋال خهلقنى ئىشهندۈرەرلىك ھهرقانداق بىر ھهرىكهتنى قانا

بۇخىـل تهشـۋىقاتالرنى   . تهشۋىقاتالر بىلهن كهڭ شوغۇللىنىشقا تـوغرا كېلىـدۇ    
ــرىش     ــا ئوڭۇشــلۇق زەربه بې ــاي تاجاۋۇزچىلىرىغ ــۈنكى خىت ــڭ بۈگ ۋەتىنىمىزنى
ۋەزىیىتىگه مۇۋاپىقالشتۇرۇپ قانـات یایـدۇرۇش ئىنتـایىن مـۇھىم ئهھمىـیهتكه            

 بۈگــۈن ۋەتىنىمىــز تهۋەســىدە مىللىــي مۇســتهقىللىق     ئهپــسۇسكى،. ئىــگه
ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكىتىنى ئومۇمالشتۇرۇش ئۈچـۈن       
ئاشكارە ئوتتۇرىغا چىقىپ خهلققه بىۋاسته تهشـۋىق قىلىـش، كـورۇس ئـېچىش،       

-نوتـۇق ســۆزلهش، یىغىلىــش ۋە نامایىـشالرنى ئۇیۇشــتۇرۇش، كىتــاب، گېزىــت  
لېۋىزىیه، ئوچۇق تـوربهت قاتـارلىق تهشـۋىقات ۋاسـتىلىرىدىن          ژورنال، رادىئو، تې  

شـۇڭا بـۇ   . پایدىلىنىپ ئاشـكارە تهشـۋىق قىلىـش شـارائىتىمىز پۈتـۈنلهي یـوق          
 .ۋەزىپىنى مۇتلهق یوشۇرۇن ۋاستىالرغا تایىنىپ خهلققه یهتكۈزۈشكه مهجبورمىز

بۈگۈن شهرقىي تۈركىستان مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـڭ          
ــدۇرۇش تهشــۋىقاتىنى مــۇتلهق   بىرىنچــى  باســقۇچلۇق ھهرىكىتىنــى قانــات یای

ــۆپ        ــان قهدەر ك ــرگه، ئىمك ــلهن بى ــش بى ــۋىق قىلى ــۇلالردا تهش ــۇرۇن ئۇس یوش
كىشىلهرنى خهۋەردار قىالالیدىغان، تېـز خهۋەردار قىالالیـدىغان، چوڭقـۇر تهسـىر           

ا، چـارىالرنى تىـنىم تاپمـاي تهتقىـق قىلىـشىمىزغ     -پهیدا قىالالیـدىغان ئۇسـۇل   
ــدۇ    ــوغرا كېلى ــشىمىزغا ت ــىناق قىلى ــشىمىزگه ۋە س ــۈن  . ئىزدىنى ــڭ ئۈچ بۇنى

مۇمكىن بولسا ئهڭ مۇكهممهل پىرىنسىپالر ئاساسىدا ئهڭ یوشۇرۇن تهشكىالت 
-ھۈجرىلىرىنى بهرپا قىالالیدىغان مىللىي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتـى پـارتىیه      

ــدان     ــان ۋىج ــۈك بولغ ــایىن كۈچل ــۈچى ئىنت ــكىالتلىرىمىز قهلهم ك لىق ۋە تهش
جاسارەتلىك كىشىلىرىمىزنى تهشكىللهپ، یوشۇرۇن ۋەھىمه یـارىتىش، ئىـرادە          
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تهشــۋىقاتىنى مهزمــون قىلغــان ھهجمــى قىــسقا، ئهمهلىیاتچــانلىغى كۈچلــۈك  
تهشــۋىقات ماتېرىیــاللىرىنى تهییــارالپ، تهشــۋىقات ۋارىقــى شــهكلىدە، ئۈنئــالغۇ 

... لىرى شهكلىدە، س د تهخسى-لېنتىسى شهكلىدە، كومپیۇتېر یۇمشاق دېتال
تهشــۋىق ۋاراقلىرىنــى چــاپالش،  . تىــنىم تاپمــاي تارقىتىــپ تۇرىــشىمىز الزىــم 

تارقىتىش، شامال كۈچىـدە، كېتىۋاتقـان ئـاپتوموبىلالر ۋاستىـسىدە تـارقىتىش،       
ھهتتا ئېتىزلىق، ئهخلهتخانىالردىمۇ ئۇچۇرىتىشقا بولىدىغان ۋەزىیهت یارىتىشقا 

ــم  ــشىش الزى ــدىغان. تىرى ــانقهدەر  تارقىتىلى  تهشــۋىقات ماتېرىیالالرنىــڭ ئىمك
خهلقنىڭ قولىغا بىخهتهر یېتىپ بېرىشىنىڭ بارلىق تهدبىرلىرىنى ئىزدىنىپ 

ــم  ــشىمىز الزىــ ــى   . یارىتىــ ــۇ ۋەزىپىنــ ــكىالتلىرىمىز بــ ــۇرۇن تهشــ ئهگهر یوشــ
بېجىرەلمىگىنىدە یاكى یېتىشتۈرەلمىگىنىدە، ھهرقانداق بىر مىللىي غۇرۇرى     

چارىالرنى -، تهتقىق قىلىش ئارقىلىق پایدىلىق ئۇسۇلبار كىشىمىز ئىزدىنىش
تېپىپ چىققىنىدا ھېچقانداق پارتىیه، تهشـكىالت یـاكى مهلـۇم بىـر ھهرىـكهت       
گۇرۇپپىــسىنىڭ تاپشۇرۇغىــسىزال ئــۆزى تاپقــان چــارىالرنى بېــسىپ كۆپهیتىــپ 

تهشۋىقاتالر بىرىنچى . تارقىتىۋەتسه تېخىمۇ بىخهتهر ۋە تېخىمۇ ئۆنۈملۈك بولىدۇ
باسقۇچلۇق ھهرىكهت چاقىرىغى، خىتاپنـامىالر، مـۇراجهتلهر، ئاگاھالندۇرۇشـالر،       
چۈشهندۈرۈشــلهر، دۈشــمهننىڭ باســتۇرۇش پىالنلىــرى، دۈشــمهن تــارقىلىش      
ئهھـۋالى، دۈشــمهننىڭ ئالــدامچىلىقلىرى، تىپىــك دۈشــمهنلهرنىڭ دائىملىــق  

ڭ ھهرىـكهت   پائالىیهت ئورۇنلىرى ۋە دىققهتسىز نـوقتىلىرى، پىـدائىلىرىمىزنى       
نهتىجىلىرى، یېڭىچه ھهرىكهت ئۇسۇللىرى، یېڭـى، ئـاددى، ئهرزان یهرلىـك زەربه         

قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئېلىـشى     ...  چېرتىیوژلىرى،   -رېتسىپ-بېرىش قۇرال 
شــۇنىڭدەك یهنه ھهمــمه كىــشىنىڭ قولىــدىن كېلىــدىغان ئــاددى،  . مــۇمكىن

ۈك، ئهرزان ۋە ھهمـمه یهردە  بىخهتهرلىگى یوقۇرى، ۋەھىمه یارىتىش كـۈچى كۈچلـ       
تېپىلىــدىغان قــۇرالالر، دۈشــمهننى ئاالقىزادىلىققــا ســېلىپ، خهلقىمىــزگه      
جاســارەت بېغىــشلىیاالیدىغان ئهمهلىــي ھهرىــكهت ئــۈلگىلىرىنى تونۇشــتۇرۇپ  
 . مهخپى تارقىتىۋېتىش قاتارلىقالرمۇ ئاالھىدە كۈچلۈك تهشۋىقات شهكىللىرىدۇر

ــقۇچلۇق ھهرىكىتىمى ــددى  بىرىنچـــى باسـ ــتا جىـ ــات یایدۇرۇشـ زنـــى قانـ
ئهھۋالالردا ئۆزىنى تۇتىۋېلىش ئۇسۇللىرى، ۋەھىمىلىك كۆرۈنۈشـلهرگه كۆنـۈش     
چارىلىرى، ۋەھىمىلىك ھهرىكهت یارىتىـشقا چېـنىقىش ئۇسـۇللىرى، قـېچىش،       
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یوشۇرۇنۇش ۋە مهخپىیهتلىـك مهشـىقلىرى، قولغـا چۈشـۈپ قالغانـدا، قورشـاۋدا          
ــدا، قېــیىن  ــداق  -قالغانــدا، یارىالنغان ــدا قان ــۈم ئالدى قىــستاققا ئېلىنغانــدا، ئۆل

قىلىش كېرەكلىگى ھهققىدىكى تهجرىبىلهر، بىلىملهرنـى مـۇتلهق یوشـۇرۇن         
. ۋاستىالر بىلهن تارقىتىۋېتىشتىن باشقا تهشـۋىق قىلىـش پۈرسـىتىمىز یـوق            

ــۇرۇن      ــۇش، یوش ــوت قوی ــۇرۇن زەھهرلهش، یوشــۇرۇن ئ ــارتلىتىش، یوش یوشــۇرۇن پ
هرخىـــل تېخنىكىالرنـــى ئۆگۈنـــۈش بىـــلهن ئـــوپچه      ھقاتـــارلىقئۆلتـــۈرۈش 

-ھهتتا ئۇششاق گۇرۇپپا شهكلىدە تهلىم. شوغۇللىنىش ئىمكانلىرىمىزمۇ یوق
بۇالرنىمـۇ ئهڭ یاخشىـسى ماتېرىیـال    . تهربىـیه بېرىـشمۇ ئـانچه بىـخهتهر ئهمهس    

بۈگۈنكى كۈندە قوللىنىلىۋاتقان . شهكلىگه كهلتۈرۈپ یوشۇرۇن تارقىتىش الزىم
ــل تېخ ــۇش  ھهرخى ــۇراللىرى، ئوقۇت ــشلهپچىقىرىش ق ــق ئى ــات -نىكىلى تهتقىق

ــائىله ســایمانلىرى، مهدەنىــي بۇیــۇمالر، ھهرخىــل ئویۇنچــۇقالرنى    قــۇراللىرى، ئ
ئۆزگهرتىش، بىرلهشتۈرۈش، ۋاسىته قىلىش ئۇسۇللىرى بىلهن قـۇرال ھـالىتىگه     
كهلتۈرۈشــنى ھهرزامــان تهتقىــق قىلىــپ، تهجرىبىلهرنــى دەرھــال یوشــۇرۇن       

ھهتتا بىرقىسىم قىیىن مهسـىلىلهرنى ھهل      . شقا تىرىشىشىمىز الزىم  تارقىتى
قىاللمىغىنىمىــزدا بۇخىــل مهســىلىلهرنى ھهل قىلىــش چــارىلىرىنى ســوراش 
ئۈچۈن، بهزى الیىھىلىرىمىزنىڭ یېرىمىـدا قالغـان قىـسمىنى تولۇقالتقـۇزۇش           
ــڭ     ــپ، ئۇنى ــۇرۇن تارقىتىۋېتى ــالالرنىمۇ یوش ــان ماتېرىی ــۈن تهلهپ قىلىنغ ئۈچ

. اۋابىنى یهنه یوشۇرۇن تارقىتىلغان تهشۋىقاتالردىن ئۆگۈنهلىشىمىزمۇ مۇكىنج
ــدىغانال   ــا ۋاســـتىلىرىدىن تولـــۇق پایدىلىنىـ قىسقىـــسى، بۈگـــۈنكى تېخنىكـ
بولىــــدىكهنمىز، ئهڭ بىــــخهتهر، ئهڭ ئۆنۈملــــۈك، ئهڭ كۈچلــــۈك تهشــــۋىقات  

 .ئۇسۇللىرى بىلهن ھهرىكهت شهكىللىرىنى كۆپلهپ تېپىپ چىقاالیمىز
ز شۇنى ئهستىن چىقارماسلىغىمىز الزىمكـى، بىزنىـڭ ھهرىكىتىمىـز       بى

ھهرقانداق بىر چهتئهل ھۆكۈمهتلىرىنىڭ، خهلقئـارا تهشـكىالتالرنىڭ، ھهربىـي          
كۈچلىرىنىڭ، ھهتتا چهتئهلدە قۇرۇق شۇئارغا تایىنىپ جان بېقىپ یۈرگهن ئـۆز        

-كهینىكىشىلىرىمىزنىڭمۇ ھىمایىسىگه، قوللىشىغا ئېرىشهلمهیدىغانلىغى 
ــسپاتالنماقتا  ــدىن ئى ــر    . كهینى ــسى بى ــڭ قای ــسى ئۆزلىرىنى ــڭ ھهممى ئۇالرنى

مهنپهئهتىنى چىقىش نۇقتىسى قىلغان ھالدا بىزنىڭ مىللىي مۇستهقىللىق   
ئهگهر ئــۆز مهنــپهئهتىگه قىلچىلىكــال . پائـالىیىتىمىزگه مۇئــامىله قىلىــشماقتا 
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 پىـدا قىلىـپ     زىیىنى كۆرۈلۈش ئېھتىمـالى مولچهرلىنىـدىكهن، بىزنىـڭ جـان         
ــارىالش، رەت    ــى ق داۋامالشــتۇرىدىغان مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزن
ــۇپ      ــولىنى تۇت ــلهن ھهمكارلىــشىش ی ــایالر بى ــا خىت ــلهش، ھهتت قىلىــش، چهك

بىزنىــڭ بــۇ شــهرەپلىك ھهرىكىتىمىــز باســتۇرۇلۇش شــارائىتىدىن  . كهلمهكــته
ــداق ئه     ــڭ ھهرقان ــات كۈچلهرنى ــداق ی ــز بۇن ــچه، بى ــي ھالقىــپ چىقمىغى مهلى

شۇ سهۋەپتىن بىز بۇ مۇشكۈل ھهرىكىتىمىزنـى       . ھىمایىسىگه ئېرىشهلمهیمىز 
پۈتۈنلهي ئۆز كۈچىمىزگه تایىنىپ، ئىمكانىیهت یـار بهرسـه یوشـۇرۇن یهرئاسـتى        

یهككىــدىن مــۇتلهق مهخپــى -قوشــۇنلىرى بــویىچه، ئىمكــان بولمىــسا یهكــكه 
همما بىـز ھېچقاچـان،     ئ. چارىالرغا تایىنىپ قانات یایدۇرۇشقا مهجبورمىز    -ئۇسۇل

ھېچقانداق بىر چهتئهللىكنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن یاكى چهتئهلدە یۈرگهن قایسى 
ــز . بىــر تېنچلىقچىلىرىمىزنىــڭ مهنپهئهتــى ئۈچــۈن ھهرىــكهت قىلمــایمىز   بى

 ”مىــراس“كهلگۈسـى ئهۋالدلىرىمىزغــا ئىمكـانقهدەر ھازىرقىــدىن ئـاز دۈشــمهن    
ىز ئىنتـایىن ئۈمىـدۋارلىق بىـلهن     شۇڭا ب . قالدۇرۇش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىمىز   

ھهرىكهتكه ئاتلىنىشىمىز، قۇرۇق گهپنى ئاز قىلىپ، مىللىـي مۇسـتهقىللىق          
ھهرىكىتىمىــزگه پایدىـــسى تېگىـــدىغان ئهمىلىــي ئىـــشنى كـــۆپ قىلىـــشقا   

بۇ جهریانـدا ھایـاتىمىز تهھـدىت ئاسـتىدا     . تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىمىز الزىم 
ىنىمىزدا یـاكى دۈشـمهن قولىغـا چۈشـۈپ         قالغاندا، یوشۇرۇنۇشـقا مهجبـۇر قـالغ      

قالغىنىمىزدا بىزنى قۇتقۇزۇپ چىقىشقا جۈرئهت قىالالیدىغان، بىزگه، بىزنىڭ        
ئانىمىزغا یاردەم -یېتىم قالغان، باقىدىغان ئادىمى قالمىغان ئائىلىمىزگه ۋە ئاتا

ئهنه .  قىالالیدىغان ھېچكىمىمىز یوقلىغىنىمۇ ھهرگىز ئۇنۇتماسلىغىمىز الزىم
رنىمۇ كۆز ئالدىمىزغا كهلتۈرگهن ھالدا ئۆلۈمنى بوینىمىزغا ئېلىپ تـۇرۇپ     شۇال

ــاقتىمىز  ــشقا مهجبورالنم ــكه ئاتلىنى ــا   . ھهرىكهت ــیىن ئهھۋالغ ــۇنداق قې ئهنه ش
ئهھــۋالى -چۈشــۈپ قــالغىنىمىزدا بىھــۇدە پۇشــمان قىلىــشنىڭ ئورنىغــا، ھــال  

 یـاكى خىتـاي   چاقىلىرى ئۆلتۈرۈلگهن -بىزدىنمۇ قېیىن كۈنلهردە قالغان، ئىگه    
چاقىالرنىـڭ  -ئانىالرنىـڭ، بـاال   -تاجاۋۇزچىلىرى تهرىپىدىن قولغا ئېلىنغان ئاتـا     

قىستاقالردا ھایۋاندىنمۇ بهتتهر قېیىن كۈنلهردە جان -یالىڭاچلىقتا، قېیىن-ئاچ
ــان -تالىـــشىۋاتقانلىغىنى، بىپایـــان یېـــزا  قىـــشالقلىرىمىزدىكى مىلیونلىغـ

 قارنىغـا بىـرەر ۋاقىـت تویغىـدەك     خهلقىمىزنىڭ ئۇچىسىغا ئىسسىق كىـیىم،   
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قـــاراڭغۇ زۇلمهتلىـــك كـــۈنلهر ئىچىـــدە یاشـــاۋاتقان -تامـــاقمۇ یىـــیهلمهي قـــاپ
مهن ئهنه شۇ ھېچنېمىنىڭ “. پاجىئهسىنى كۆز ئالدىمىزغا كهلتۈرۈشىمىز الزىم

راھىتىنى كۆرەلمهي ھایۋاندىن بهتتهر یاشـاۋاتقان بهخىتـسىز خهلقىـم، ئىـززەت            
الدلىرىمىزنىــڭ ئىــستىقبالى ئۈچــۈن ھهرىــكهت    نهپىــسىمىز، كهلگۈســى ئهۋ 

قىلدىم، بۇ مهن ئۈچۈن ئهڭ چوڭ شهرەپ، بۇ ئهڭ چوڭ ساۋاپلىق ئىش، بۇنىـڭ       
.  دىیهلهیـدىغان ئىـرادىگه كېلىـشىمىز الزىـم       ”!ئۈچۈن قىلچه پۇشمىنىم یـوق    

ــات    ــدۇ؛ مۇكۆپـ ــېچكىم ھهق بهرمهیـ ــزگه ھـ ــۇ ھهرىكىتىمىـ دەرۋەقه، بىزنىـــڭ بـ
ــس   ــڭ ئهكـ ــشمهیدۇ؛ بۇنىـ ــتۇرۇلغان، غایىـــسىزالشتۇرۇلغان  بېرىـ ىچه، نادانالشـ
غۇرۇرىنى یوقىتىۋالغانالر ۋىجدانسىزلىغىدىن، -خهلقىمىز نادانلىقىدىن، ۋىجدان

ئهممــا بــۇنى ھهرگىــز ئېتىــراپ قىلىــشماي ئــۆزىنى ئهقىللىــق چاغالیــدىغانالر  
 دىن، دۈشمهنگه سېتىلغانالر ماالیلىق بۇرچى نۇقتىسىدىن       ”ئهقىللىقلىغى“

ــى مه ــشى، ھاقــارەت قىلىــشى، روھىــي،       بىزن ســخىرە قىلىــشى، چهتــكه قېقى
بىـــز . ئىقتىــسادىي ۋە ئىجتىمـــائىي جهھهتــتىن زەربه بېرىـــشى تۇرغــانال گهپ   

ئۇنداقالرغا پىسهنت قىلماستىن، پهقهتال ئهۋالدلىرىمىز ئۈچۈن ئۆزىمىزنى پىدا        
ــهرت    ــلىغىمىز ش ــسىمىزدىن چىقارماس ــۇ ئې ــانلىغىمىزنى ھهرگىزم . قىلىۋاتق

 ئۈچۈن بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكهتكه ئاتلىنىش ئىرادىسىگه كهلگهن     بۇنىڭ
ئىكهنمىز، ئىمكانبار كـۆپ دۈشـمهننى یوقۇتـۇش، ئىماكانبـار كـۆپ دۈشـمهننى             

بىرىنچـى باسـقۇچلۇق   . قاچۇرۇش ئۈچۈنال تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىمىز الزىم   
اچۇرغـان  ھهرىكهتته بىزنىڭ ئالىدىغان مۇكۆپاتىمىز یوقاتقان دۈشـمهن سـانى، ق   

ــرەك   ــشى كېــ ــانى بولىــ ــمهن ســ ــۆھپه   . دۈشــ ــشىغا تــ ــمهننىڭ ئازىیىــ دۈشــ
قوشالىغانلىغىمىزنى ھېس قىاللىشىمىز، بىزنىڭ ئهڭ چوڭ تهسـهللىیىمىز،   

بۇ .  ئهڭ چوڭ مۇكۆپاتىمىز، ئهڭ چوڭ مهنىۋىي لهززىتىمىز ھېساپلىنىشى شهرت
ــا    ــدۇ، قىلغ ــى ھــېچكىم مهڭگــۈ مۇكۆپاتلىیالمای ن ھهرىكىتىمىــز ئۈچــۈن بىزن

ئهممـا كهلگۈسـى   . ئىشىمىزنىمۇ مهڭگۈ بىرسىگه ماختىنىپ سۆزلىیهلمهیمىز 
ــاز دۈشــمهننى   ــۇ  ”مىــراس“ئهۋالتلىرىمىزغــا قــانچىكى ئ ــا ب  قالدۇرالىــساق، مان

شۇڭا مۆرتى كهلگهندە، چارىسىز . بىزنىڭ مۇرادىمىز، ئارزۇیىمىزنىڭ مېۋىسىدۇر 
رۇپ كىرىپ دۈشمهن قالغىنىمىزدا قىلچه ئىككىلهنمهي دۈشمهن ئىچىگه باستۇ

بىلهن بىرگه پارتالپ ئۆلۈشكه، چارىسىز قالغىنىمىزدا بىرپاي ئوقنى، بىر یۇتۇم       
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زەھهرنــى، بىــر بــوالق پــارتالتقۇچنى ئــۆزىمىزگه ئاتــاپ قویۇشــقىمۇ جۈرئهتلىــك  
 .بولىشىمىز الزىم

بۈگۈنكى دۈشمىنىمىز بىزگه سېلىشتۇرغاندا تېرىـسىگه پاتمـاي یـۈرگهن     
اچقا، بىزنى قولغا چۈشـۈرگىنىدە ئهڭ ۋەھـشى ئۇسـۇلالر    كۈچلۈك دۈشمهن بولغ 

قىـــــستاقالرغا ئالىـــــدىغانلىغىنى، قىلـــــچه رەھىـــــم    -بىـــــلهن قېـــــیىن 
قىلمایــدىغانلىغىنى ۋە ئــاخىرى بهرىبىــر ئۆلتۈرىۋېتىــدىغانلىغىنى ھهرگىزمــۇ 

دېمىسىمۇ بىزنىـڭ رەقىبىمىـز قىلچىمـۇ ئىنـسان        . ئۇنۇتماسلىغىمىز كېرەك 
بىزمــۇ  ! ۇچ ھایۋانــدىنمۇ ۋەھــشى فاشىــستالردۇر   قېلىپــى بولمىغــان، یىرتقــ   

ئۆزىمىزنىـڭ ھهرقـانچه جاســارەتلىك بولىـشىمىزدىن قهتئىــي نهزەر، خـام ســۈت     
قىـستاقالرغا ھهرۋاقىـت بهرداشـلىق    -ئهمگهن ئادەم ئىكهنلىگىمىزنـى، قېـیىن    

بېرىپ كېتهلىشىمىزنىڭ ناتـایىن ئىكهنلىكىنـى، ھهتتـا چىداشـلىق بېـرىش         
گه دوســـتلىرىمىزنى پـــاش قىلىـــپ قویـــۇش     كـــۈچىمىز تـــۈگهپ دۈشـــمهن   

ــلىغىمىزكېرەك   ــلىكىنى ئۇنۇتماس ــوق ئهمهس ــالىمىزنىڭمۇ ی ــۇڭا، . ئېھتىم ش
ھهربىـر ھهرىكىتىمىـزدە ئىمكانبــار كـۆپرەك دۈشــمهننى یوقۇتۇشـقا، ئىمكانبــار     
دۈشمهننى كۆپرەك زىیانغا ئۇچىرىتىشقا، ئىمكانبار دۈشمهنگه كۆپرەك ۋەھىـمه     

بىـز شـۇنى ئۇنۇتماسـلىغىمىز    . سىتىشىمىز الزىمسېلىشقا تىرىشچانلىق كۆر  
كېرەككـــى، بىزنىـــڭ ئېلىـــپ بېرىۋاتقـــان ھهربىـــر ھهرىكىتىمىـــز مىللىـــي  
مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ ئىككىنچى ۋە ئۈچۈنچى باسقۇچلىرى ئۈچۈن    

ئۆلۈمــدىن قورقىــدىغانالر، . تاشــالنغان غهلىبىلىــك بىــر قهدەم بولــۇپ قالىــدۇ 
ــدىغانالر،  ــدىن قورقىـ ــق،   چىقىمـ ــڭ تېنچلىـ ــان یاتالرنىـ ــزگه تهۋە بولمىغـ  بىـ

ئىنسانپهرۋەرلىك، دېموكراتىیه دېگهندەك دۈشمهن ئهقىدىلىرى بىلهن ئهقلىنى 
یېـرىم ئهسـىردىن   . بۇلغىۋالغانالر ھېچقاچان بۇ شهرەپلىك قهدەمنى باسالمایدۇ   

. بۇیان ئۇالر بۇ قهدەمنى باسماق تۈگۈل، ئهكسىچه پۈتۈنلهي ئارقىغـا چېكىنـدى            
ئهنــدى قولــدىن بېرىــپ قویغــان پۇرســهتلىرىمىزنى قایتىــدىن ئهســلىگه   بىــز 

ــرلىتىش     ــا ئىلگى ــى ئالغ ــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزن ــۈرۈپ، مىللى كهلت
شهرەپ كهلتۈرۈشكه تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىمىز -ئارقىلىق ۋەتىنىمىزگه شان

 !الزىم
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  مهخپىیهتلىك توغرىسىدا2.6§
  

ــاۋۇزچىلىر  ــاي تاجــ ــتۈنلۈككه  ۋەتىنىمىزدىكــــى خىتــ ــۇتلهق ئۈســ ى مــ
ــى      ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزن ــي مۇس ــدە، مىللى ــۈنكى كۈن ــشىۋالغان بۈگ ئېرى
یۇقىرىدا تهكىتلهپ ئـۆتكىنىمىزدەك تهخمىـنهن ئالغانـدا ئـۈچ باسـقۇچ بـویىچه            

یهنى، نهچچه مىڭلىغـان ئـۇرۇش ئـۆیرۇپىالنلىرى،       . قانات یایدۇرۇشقا مهجبورمىز  
خىمىیهلىك، ھهتتا  -ىئولوگىیهلىك، بىئو تانكىالر، زەمبىرەكلهر، خىمىیهلىك، ب   

یادرو قۇراللىرى بىلهن قۇرالالنغان، ئون مىلیونلـۇق تاجـاۋۇزچى ئاھالىـسىنىڭ        
ــگه     ــرىكىگه ئىـ ــا تىـ ــڭ ئارقـ ــاردلىق خىتایالرنىـ ــرىم مىلیـ ــاردىمىگه، بىریېـ یـ
بىرمىلیونــدىن ئــارتۇق مــۇنتىزىم قۇراللىــق خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى  

ئىـسپىرتالر، ھهتتـا   -لىـرى، ھاشـارەت دورىلىـرى، بېنـزىن      پوجاڭزا دورى -سهرەڭگه
توخمـاقالر بىـلهن قۇراللىنىـپ جهڭـگه ئاتلىنىـشقا، بۇنىـڭ بهدىلىـگه        -پىچـاق 

! مۇتلهق تۈردە ئـاخىرقى غهلىبىنـى قولغـا كهلتۈرۈشـكه مهجبـۇر بولمـاقتىمىز             
بۇنــداق بىــر ھهرىكهتنىـــڭ باشلىنىــشى مــۇتلهق تـــۈردە قهتئىــي یوشـــۇرۇن      

اساس قىلىدىغان بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكىتىمىز بولىـشى    ھهرىكهتلهرنى ئ 
ــۇ مۇشــهققهتلىك ۋە شــهرەپلىك ھهرىكىتىمىزنىــڭ بىرىنچــى   . مــۇقهررەر بىــز ب

باسقۇچىنى دۈشمهن ئهڭ كۈچلۈك، ئهڭ غالجىرالشقان ۋاقتىغا توغرا كهلتۈرۈپ    
ق باشالشقا مهجبۇر بولىۋاتقانلىغىمىزنى، بۇ جهریاندا خهلقىمىزمۇ بۇ باسقۇچلۇ

مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىــتىگه ئاتلىنىــشقا جاســارەت قىاللمایۋاتقــان،   
ئىنتایىن ئازساندىكى پىدائىلىرىمىزگىال تایىنىپ ھهرىكهت باشالشقا مهجبـۇر       
بولىۋاتقــانلىغىمىز ئۈچــۈن، بىرىنچــى باســقۇچلۇق ھهرىكىتىمىزنــى مــۇتلهق  

یهنى .  ا مهجبورمىزیالغۇزدىن ئېلىپ بېرىشق-یوشۇرۇن شهكىللهردە، ھهتتا یالغۇز
ــارىتىدىن تهل  ــۇق ئاسـ ــى قۇللـ ــشنى  -خهلقىمىزنـ ــۇزۇپ چىقىـ ــۈس قۇتقـ تۈكـ

ئۆزلىرىنىــڭ ۋىجــدانى قهرزى دەپ ھېــساپالیدىغان ئىقتىــدارلىق، جاســارەتلىك  
ــڭ      ــتىن، خهلقنى ــا قىلماس ــاردەمنى تام ــداق تاشــقى ی ــدائىلىرىمىز ھېچقان پى
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تۈزۈپ، ئۆز ئالـدىغا    ئومۇمىي یۈزلۈك قوزغۇلىشىنى كۈتمهستىن ئۆزلىرى پىالن       
 .ھهرىكهت قوزغاشقا مهجبوردۇر

بۇخىــل ھهرىــكهت خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ۋەھــشىیانه قارشــىلىقىغا  
ئۇچۇراپال قالماي، ئۆزلىرىگه ھهرخىل شهكىللهردىكى تېنچلىق سهپسهتىلىرىنى 

 لىرىمۇ ھهرخىل ” قویرۇق“ لىرىمىز ۋە ئۇالرنىڭ ”ئۇلۇغ“ئهقىدە قىلىۋېلىشقان 
 ئۇیدۇرۇشـۇپ قارشـى تۇرۇشـىغىمۇ       ”ئاساس“ۋەبلهر بىلهن سۆزلىرىگه    سه-باھانه

 یولىدا ” تېنچلىق“بۇنداق ئهمهلىي ھهرىكهتلهر ئۇالرنىڭ . ئۇچۇرىشىمىز تهبىئى
 پائالىیهتلىرىنىڭ كۈرسىنى چۈشۈرۈپ بىر تىیىن  ”جانباقار“ئېلىپ بارىدىغان   

كېلىشى، بولۇپمۇ قىلىۋېتىدىغانلىغى ئۈچۈن، بۇنداق ھهرىكهتلهرنىڭ مهیدانغا 
 دىن تاشـقىرىدا روي بېرىـشى تهبىئىیكـى، ئۇالرغـا           ”دانا رەھبهرلىگى “ئۇالرنىڭ  
ئۇالر یاقتۇرماسلىق بىلهنال چهكلىنىپ قالماي، ھهرتۈرلـۈك ئۇسـۇلالر      . یاقمایدۇ

مېنىڭ دېگىنىم بویىچه بولماي، “ئۇالر . بىلهن پۇتلىكاشاڭ تۇغدۇرۇشى مۇقهررەر
لىدىغان ئىش بولسا، ئۇنـداق مۇسـتهقىللىغىڭنى   سېنىڭ دېگىنىڭ بویىچه بو 

 دەیـدىغان قىتىغـۇر پوزىتـسىیه بىـلهن ھهتتـا دۈشـمهننى        ”توزۇتۇپ تاشـالیمهن  
چهتئهللهردىكـى  ! ئۆزىگه یاردەمچى قىلىـپ قارشـىلىق قىلىـشتىنمۇ یانمایـدۇ          

تىرنىقـى بىـلهن قارشــى   - لىرىمىـز دەسـلهپ چىـش   ”ئىنقىالبىـي تهشـكىالت  “
شـى چىقىـشقا ئىمكانـسىز ھالغـا كهلگىنىـدە گویـا بـۇ              چىقسىمۇ، ۋەزىـیهت قار   

تــۈردىكى ھهرىكهتــلهر دەل ئۇالرنىــڭ كۆڭلىدىكىــدەك بولىۋاتقانــدەك، ھهتتــا      
ئۇالرنىڭ باشالمچىلىغىدا ۋۇجۇتقـا چىقىۋاتقىنىـدەك كۆرەڭلىـشىپ ئوتتۇرىغـا         

بۇ ئىشالر مۇشۇالرنىڭ رەھبهرلىكىدە،    “یهنى، كىشىلهردە   . چىقىشىمۇ مۇمكىن 
 دېگهن  ”ىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن ۋۇجۇتقا كېلىۋاتقان بولسا كېرەك      مۇشۇالرن

ئۇالر ھهربىر ھهرىكىتىمىـزدىن    . تۇیغۇ پهیدا قىلىدىغان قىلىقالرنى قىلىشىدۇ    
-كېیىن دەرھال یىغىنالرنى ئېچىپ شۇ ھهرىكهتتىكى شېھىتلىرىمىزنى كـۆز      

تالرنىڭ كــۆز قىلىــشىپ، ئوتتۇرىغــا چىققــان خهلقئــارالىق داۋراڭالرنــى، شــېھى 
قېنىنـى ئۆزلىرىنىـڭ نوپـوزىنى یۈكــسهلتىدىغان ۋاسـىته قىلىـۋېلىش كویىــدا      

ئـۇالر ۋەتىنىمىزدىكـى   . تۇشـتىن تېپىرلىـشىپ كېتىـشى تۇرغـان گهپ      -تۇشمۇ
نهق “یوشۇرۇن شهكىلدە پهیدا قىلىنغان ۋەقهلهرنى چهتـئهل ئاگنېتلىقلىرىغـا           

ئادرىـسلىرى، نهق   كویىـدا تهپـسىلى      ”ئۇختۇرۇش“ بویىچه   ”مهیدان پاكىتلىرى 
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 قىلىـــپ  ”پاكىـــت“ئىـــسىملىرى ۋە قاتناشـــقۇچىلىرىنىڭ یېقىنلىرىنـــى   
كۆرسىتىپ ۋەتىنىمىز ئىچىدە ئېغىر تۇتقۇن ۋەزىیىتى یارىتىلىشقا ۋاستىلىق    

شۇڭا، ئۇنداقالرنىڭ ئالدىمىغا چۈشـۈپ، ۋەتهن      . سهۋەبچى بولمایدۇ دېیهلمهیمىز  
ر قىلىشتىن ساقلىنىشىمىز   ئىچىدىكى یوشۇرۇن ھهرىكهتلىرىمىزدىن خهۋەردا   

 .الزىم
ــارىخىي ئهنئهنىلىرىـــدىن،   خهلقىمىـــز بـــۇ یېـــرىم ئهســـىر مابهینىـــدە تـ
جهڭگىۋارلىغىدىن، باتۇرلىغىدىن، دۈشمهنگه بولغـان ئـۆچمهنلىكىنى ئهمهلـى         
ھهرىكهتـكه ئایالنـدۇرۇش ئادىتىــدىن ئاساسـهن مهھــرۇم قالـدۇرۇلغان بولــسىمۇ،     

تۆكـۈن،  -ئىچـمهك، تـوي   -ىـچهك، یىـمهك   ك-تارىخىي ئهنـئهنه ھهرگىزمـۇ كىـیىم      
- چىراقلىرىمىزدىال یاكى باشقا ھهرخىل مهدەنىي ئۆرنهكلىرىمىز، ئـۆرپ      -نهزىر

ئــادەتلىرىمىزدىال ســاقلىنىپ قالمــاي، دۈشــمهنگه قارشــى جهڭ قىلىــشتىكى  
بۇنىڭ ئۈچۈن غۇرۇرلـۇق،    . جاسارەتلىرىمىزدىمۇ چوقۇم قایتا ئۆزىنى كۆرسىتىدۇ    

ــارەتلىك  ــدانلىق، جاس ــهنچه    ۋىج ــك چۈش ــتلهرگه، بىلىملى ــۈلچى یىگى  تهۋەكك
ــا   ئىگىلىـــرىگه، قهھرىمـــان، بـــاتۇر یىتهكچىلىرىمىزنىـــڭ خهلقىمىزنـــى قایتـ
ئۇیغۇتۇشىغا، ئهمهلىي ھهرىكهت ئـۈلگىلىرى بىـلهن نهمـۇنه بولۇشـىغا جىـددى       

ــا ــانلىق  . ئېھتىیـــاجلىق بولماقتـ ــارەت، قهھرىمـ بـــۇ یهردە تهكىـــتلهنگهن جاسـ
 خاراكتېرىـدىكى روھىـي تۇیغـۇ بولـۇپ، بىـر           ”ۇقۇملـۇق ی“قاتارلىقالر بىرخىـل    

یىتهكلىگۈچىنىـڭ قهھرىمــانلىق ئۈلگىــسى، تهشــۋىقاتىنىڭ كــۈچى، چوڭقــۇر  
ئېڭىمىزدىكى زوراۋانلىقتىن ئۆزىنى مۇداپىیهگه ئېلىش ئۈچۈن كۆرسىتىدىغان 
قهھرىمــانلىق ئىــستهكلىرىمىزنىڭ ئۇیغۇنىــشىنى تېزلىتىــپ، دۈشــمهننىڭ  

 ئامىلالر تۈپهیلىدىن ئوتتۇرىغا چىقىدىغان قاتارلىقتىشى زۇلۇم ئارقىلىق قىس
جاســــارەت، قهھرىمــــانلىق خــــاراكتېرلىرى خهلقىمىــــز ئارىــــسىغا تېــــزدىن  

 . كېڭىیهلهیدۇ
بىر كىشىدىكى جاسارەتلىنىش ئىقتىدارى بهلگىلىـك جهھهتـته ئىچكـى      
ا ئىقتىدارىغا مۇناسىۋەتلىك ھالهت بولۇپ، ھهرقانداق بىركىشى خالىغان ۋاقىتت
. خالىغـان بىــر ئىـش ئۈســتىدە ئوخــشاش جاسـارىتىنى كۆرسىتهلىــشى ناتــایىن   
 –نۇرغۇن كىشىلهر مۇئهییهن بىـر ھهرىكهتـته تـۇنجى جاسـارەتلىك كىـشىنىڭ           

ــا“ ــشىگه    ”تۇغم ــسى یارىتىــپ بېرى ــارەت ئۈلگى ــڭ جاس ــارەت ئىگىلىرىنى  جاس
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شــۇ ســهۋەپتىن خهلــق قهتئىــي تــۈردە ئــۈلگىگه، یېتهكلىنىــشكه،  . مۇھتاجــدۇر
شۇنىڭدەك یهنه نۇرغۇن جاسارەت پهیدا قىالالیـدىغان       . ىلھامالندۇرۇشقا مۇھتاج ئ

كىشىلىرىمىزمۇ ئۆز جاسارىتىنى جارى قىلدۇرالىشى ئۈچۈن بىـرقهدەر ئۇیغـۇن          
یهنى، ئىقتىدارلىق بىر بولغۇسـى     . ئىجتىمائىي مۇھىتقا ئېھتىیاجلىق بولىدۇ   

گىلىـك بىـر ھهرىـكهت      قهھرىمانىمىز مـۇئهییهن بىـر ھهرىـكهت مۇھىتىغـا، بهل         
ــاج  ــا مۇھت ــۇۋەپپهقىیهتكه    . دولقۇنىغ ــدەك م ــۇھىتى دېگهن ــكهت م ــل ھهرى بۇخى

ئېرىشهلمهي كېلىۋاتقان ھهرىـكهت تۈسـىنى ئالغـان بولۇشـىمۇ ئهھمىیهتلىـك          
یېقىنقـى  . ئهھمىیهتلىك بولغىنى مۇئهییهن بىر ھهرىكهت مۇھىتىـدۇر  . ئهمهس

تېڭىلىشى، بىر كىشىمىزنىڭ تارىخىمىزدا بىر قىزىمىزنىڭ خىتایغا مهجبۇرى 
ــاھهق ســېلىقلىرى    ــارلىق... بىھــۇدە ئۆلتۈرۈلىــشى، دۈشــمهننىڭ ن ــاددى قات  ئ

پـاجىئهلهر مىسلىــسىز ئىنقىالپالرنىـڭ پارتىلىــشىغا سـهۋەپ بولغانلىغىــدەك    
ــسالالرنى كــۆپلهپ كۆرســىتىپ ئــۆتهلهیمىز    شــۇ ســهۋەپتىن بىرقىــسىم   . مى
دەرھـال قهھرىمانلىرىمىزنىـڭ،    كىشىلىرىمىز یېڭى ھهرىكهتـكه ئاتالنغىنىـدا       

یېتهكچىلىرىمىزنىڭ مهیدانغا كهلمهي قېلىشىدىن ئهنسىرەپ كهتمهسـلىگى    
بۇخىل ھهرىكهتلهرنى ئىزچىل پهیدا قىلىپ تۇرىدىغانال بولىدىكهنمىز، بۇ . الزىم

ھهرىكهتـــلهردە ئاساســـلىق رول ئوینایـــدىغان، یېتهكچىلىـــك قىالالیـــدىغان     
ــدان ــز جهزمهن-قۇمانـ ــدۇ داھىیلىرىمىـ ــا چىقىـ ــۈنى ئوتتۇرىغـ ــهرقىي .  بىركـ شـ

الرنـى تۇغالىغـان   ... تۈركىستان خهلقـى تارىختـا ئـاتىلال، ئوغۇزخـان، بۇغراخـان،           
شۇڭا خهلقىمىز ئارىسىدىكى . دۇنیاۋىي ئۇلۇغ خهلقلهرنىڭ بىۋاسته ئهۋالتلىرىدۇر

بىـز بۇنىـڭ   . یوشۇرۇن ئىقتىدار ئىگىلىرى چوقۇم بىركـۈنى ئوتتۇرىغـا چىقىـدۇ        
 . هقهللىي ھهرىكهت مۇھىتى یارىتىپ تۇرالىساقال كۇپایهئۈچۈن ئ

قىسقىسى، ۋەتىنىمىزدە خهلقىمىز ئارىسىدىن خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا        
ــكهت دولقـــۇنى پهیـــدا قىالالیـــدىغان        ــى بىرىنچـــى باســـقۇچلۇق ھهرىـ قارشـ

 !قهھرىمانلىرىمىز چوقۇم بارلىققا كېلىدۇ
 یوشــۇرۇن قانــات بۇنــداق بىــر ھهرىكهتنىــڭ باشلىنىــشى مــۇتلهق تــۈردە 

یهنـــــى مىللىـــــي مۇســـــتهقىللىق . یایدۇرۇلىـــــشى بىـــــر مۇقهررەرلىكتـــــۇر
ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچى باسقۇچلۇق یۇقۇرى دولقۇنىنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرۈش        
ئۈچۈن ئـۆزىنى بېغىـشالیدىغان ھهربىـر قهھرىمـانىمىز، ئۆزىنىـڭ جاسـارىتىگه          
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 ســوزۇلىدىغان قهتئىــي ئىشىنىــشى بىــلهن بىــرگه، دۈشــمهنگه قارشــى ئۇزۇنغــا 
كۈرەشكه تهییار بولىشى، خهلققه ئىزچىل تۈردە ئۈلگه بولۇشنى توختاتماسلىغى، 
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا ئىمكانقهدەر كۆپ زەربه بېرىشكه كاپالهتلىك قىلىـشى         

ــۈن ھهربىــر ھهرىكىتىنــى پۇختــا پىالنــالپ، ھه     دېگهنــدىال پــاش بولــۇپ   -ئۈچ
ئۈچـۈن ھهربىـر ھهرىكىتىـدە      بۇنىـڭ   . قېلىشتىن قهتئىـي ساقلىنىـشى شـهرت      

ــادەتنى   -باشــتىن ئــاخىرى مهخپىــیهتلىككه ئاالھىــدە ئهھمىــیهت بېرىــدىغان ئ
بىخهستهلىك قىلىپ بىھۇدە قۇربـان     . یېتىلدۈرۈشكه زور كۈچ چىقىرىشى الزىم    

بهلگىلىك بىـر دەۋردە ۋە بهلگىلىـك بىـر دائىرىـدە كىـشىلىرىمىزنى          _ بولۇش  
كىتىمىزنىڭ تېـز سـۈرئهتته كېڭىیىـپ       ئۈمىدسىزلىككه پاتۇرۇپ قویۇش، ھهرى   

 . كىتهلمهسلىكىگه سهۋەپ بولۇپ قېلىشىدىن ساقلىنىشى الزىم
مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچى باسقۇچىنى یوقۇرى      
دولقۇنغا ئېرىشتۈرەلهیدىغان پىدائىلىرىمىزنىڭ خهلقىمىز ئىچىدە ئىنتایىن ئاز 

بىرىنچـى  .  ئۇنۇتماسلىق الزىـم قىسمىنى تهشكىل قىلىدىغانلىغىنى ھهرگىز  
ــر    ــۈچى ھهربىـ ــالىتىگه كهلتۈرگـ ــكهت ھـ ــى ھهرىـ ــقۇچلۇق ھهرىكىتىمىزنـ باسـ
قهھرىمانىمىز، ئۆزىنىڭ خهلقىمىز ئىچىدە مىڭدە بىـر، ھهتتـا ئـون مىڭـدا بىـر         
نىــسبهتنى تهشــكىل قىلىــدىغانلىغىنى، ئۆزلىرىنىــڭ ئېلىــپ بېرىۋاتقــان بــۇ 

ۈن، ھهتتا ئـون مىـڭ كىـشىمىز        شهرەپلىك ھهرىكىتىنىڭ مىڭ كىشىمىز ئۈچ    
ئۈچــۈن ۋاكــالىتهن ئېلىــپ بېرىۋاتقــان بىــر ھهرىــكهت ئىكهنلىكىنــى ھهرگىــز   

شۇ سهۋەپتىن ئۆزىنىڭ بىھۇدە قۇربان بولۇپ كېتىشىنىڭ . ئۇنۇتماسلىغى الزىم
ئون مىڭ كىشىمىزنىڭ بىھۇدە قۇربان بولۇپ كېتىشى، ئۆزىنىڭ بهكـال ئهرزان        

مىـزدىن ئـون مىـڭ كىـشىمىزنىڭ بىھـۇدە        قۇربان بولۇپ كېتىـشىنىڭ خهلقى    
یهنــــى، مىللىــــي مۇســــتهقىللىق   . ئۆلتۈرۈلىــــشى دەپ تونۇشــــى شــــهرت  

ھهرىكىتىمىزنىـڭ بىرىنچــى باســقۇچلۇق ھهرىكىـتىگه باشــالمچى بولىۋاتقــان   
قهھرىمانىمىز ئۆزىنىڭ ئون مىڭ كىشىنىڭ ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه ئېلىۋاتقان 

، ۋەتىنى ئۈچۈن ئىنتایىن مۇھىم شهرەپلىك بىر ئىنسان ئىكهنلىكىنى، خهلقى
ۋە ئىنتایىن قىممهتلىك بىر ئىنسان ئىكهنلىكىنى تونـۇپ یېتىـشى، شـۇنىڭ        
ئۈچۈن بۇ باسقۇچلۇق ھهرىكهتلهرنىڭ مـۇتلهق مهخپـى قانـات یایدۇرىلىـدىغان       

 . ھهرىكهت ئىكهنلىكىنى تونۇپ یېتىشى شهرت
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دا قىلغـۇچى  بۇنداق بىر شـهرەپلىك ئورۇنـدا تۇرىۋاتقـان مهخپـى ۋەزىـپه ئـا       
قهھرىمانىمىز، ئۇزۇن مۇددەتلىك ھهرىكهت قىلىشى ئۈچۈن یوشۇرۇن ھهرىـكهت    

قایتـا كۆڭلىـدە سـىناق    -باسقۇچلىرىنى پۇختا كـۆزدىن كۆچـۈرۈپ، قایتـا    -قهدەم
قىلىـپ ئانــدىن ھهرىكهتــكه ئاتلىنىـشى، قىلمــاقچى بولىۋاتقــان ھهرىكىتىنــى   

رنىغـا قویــۇپ تــۇرۇپ  كـۆزدىن كۆچۈرگىنىــدە ئــۆزىنى بىـر خىتــاي ساقچىــسى ئو  
تهكشۈرۈپ كۆرۈشى، قىلىدىغان ئىشىدا خىتاي ساقچىلىرىنىڭ سېزىپ قېلىش 
ئېھتىمالى بولىدىغان قانداق یوچۇق، قانداق یىپ ئۇچى قالدۇرۇش ئېھتىمالى 
بولىـــدىغانلىقلىرىنى ئهســـتایىدىل تهكـــشۈرۈپ چىقىـــشىنى ئـــۆزىگه ئـــادەت  

 .قىلىۋېلىشى شهرت
ىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ بىزنىڭ بىرىنچى باسقۇچلۇق م

بارلىق قارشـىلىق كۆرسـىتىش پائـالىیهتلىرىمىزنى       _ بىردىن بىر خاراكتېرى    
مۇتلهق یوشۇرۇن قانات یایدۇرۇش پرىنسىپلىرى ئاساسىدا پىالنلىنىـپ ئىـشقا        

ھــالبۇكى، بىزنىــڭ یوشــۇرۇن قانــات یایدۇرۇشــقا دائىــر  . ئاشــۇرۇلىدىغانلىغىدۇر
ىپ جهھهتتىن بولسۇن یاكى ۋەتىنىمىزگه خاس ئۆزگىچه مهیلى ئومۇمىي پرىنس

ئۇسۇللىرى جهھهتتىن بولسۇن، رەسمىلهشكهن بىرەر ھهرىكىت پروگراممىمىز      
ــوق ــالىیهت قىلىــشنى    . ی ــۇ ھهقــته پائ ــۇ مهســىله، خهلقىمىزنىــڭ، بولۇپمــۇ ب ب

پىالنالۋاتقان پىدائىلىرىمىزنىڭ ھهرۋاقىت تهتقىق قىلىپ ئىزدىنىشىگه توغرا 
 . قان مۇھىم ۋەزىپىلهرنىڭ بىرى بولۇپ ئالدىمىزدا تۇرماقتاكېلىۋات

ــى      ــۇ ھهقتىكــ ــدە بــ ــدىنقى بۆلۈملىرىــ ــڭ ئالــ ــۇ ماتېرىیالنىــ ــز بــ بىــ
ــتىدە     ــىلىلىرى ئۈس ــك مهس ــىۋەتلىك مهخپىیهتلى ــالىیهتلىرىمىزگه مۇناس پائ

بىز بۇ . دىققهت قىلىشىمىز كېرەكلىكىنى ئاالھىدە تهكىتلهپ ئۆتكهن ئىدۇق     
هكىتلهیمىزكى، تېنچلىق تهلىبى بویىچه پائالىیهت قىلىشنى یهردە یهنه شۇنى ت

ئارزۇ قىلغىنىمىزدا دۈشمهنلىـشىۋاتقان ئىككـى تهرەپ ئۈچـۈن سـۇلھى بىـلهن         
پهۋقۇلئاددە . ئىش قىلىشنى تېنچلىق ھهرىكهت پرىنسىپلىرى تهقهززار قىلىدۇ    

ئــاجىز تۇرىۋاتقــان  تهرەپ ئۈچـــۈن ســۇلھى یولىغــا مـــېڭىش، مــۇقهررەر تـــۈردە      
تهسلىمچىلىك دېمهك، یالغۇز قۇرال تاشالش . سلىمچىلىككه ئېلىپ كېلىدۇته

بىلهنال چهكلىنىپ قالماستىن، دۈشـمهن تهرەپ تهلهپ قىلىۋاتقـان ھهرقانـداق       
ــدۇ   ــشۇرۇش دېگهنلىــــك بولىــ ــدۇرماي تاپــ ــى، . مهخپىیهتلىكلهرنــــى قالــ یهنــ
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بىــز یېــرىم   . مهخپىیهتلىكنــى تــۈپتىن ئىنكــار قىلىــدۇ    _ تهســلىمچىلىك  
ردىن بۇیــان تېــنچ ھهرىكهتــلهر دەپ ئاتىۋالغــان ئهنه شــۇخىل ۋاســتىلىق  ئهســى

تهسلىمچىلىك یولىغا كىرىپ قالغىنىمىز ئۈچۈن، دۈشمىنىمىزدىن یوشۇرۇن       
تېخىمـۇ قىزىـق یېـرى،      . تۇتۇش ئادىتىنى ئاساسهن یوقاتقان ھالدا تۇرماقتىمىز     

ۋەزىپىلهر خهلقىمىزگه ۋەزىپه قىلىپ تاپشۇرۇلۇشقا تېگىشلىك نۇرغۇن جىددى   
دۈشمهندىن ئهمهس، خهلقىمىزدىن یوشۇرۇن تۇتۇلۇش، خهلقىگه بىلدۈرۈشتىن       
ئاالھىــدە قورقــۇپ، دۈشــمىنىنىڭ بىلىــپ قېلىــشىدىن ئــانچه بهك ئهنــسىرەپ  
. كهتمهسلىكتهك غهلىتىلىكلهرمۇ ئاساسى پائالىیهت شهكلى بولۇپ كهلمهكته      

ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـــڭ بىرىنچـــى با   ــۇڭا، مىللىـــي مۇسـ ــقۇچىدا شـ سـ
ــادەتلهرنى    مهخپىیهتلىــك پىرىنــسىپلىرىغا ئاالھىــدە ئهھمىــیهت بېرىــدىغان ئ

ــورمىز  ــدا   . یېتىلدۈرۈشــكه مهجب ــمهس ھال ــى بىل ــدەك مهخپىیهتلىكن بۈگۈنكى
تۇرىــۋاتقىنىمىزدا، ئــۆزىمىزنى قهتئىــي مهجبورلىغــان ئاساســتا، قىلىــدىغان      

ــا    ــرالپ ئۆزىمىزگىمــ“ئىــشىمىزنىڭ پىالنىنــى باشــقىالر تۇرمــاق، ھهتت ۇ پىچى
ــهرت  ”قویماســلىق ــي چىــڭ تۇرۇشــىمىز ش ــسىپىدا قهتئى ــدىغان .  پىرىن قىلى

ــسا    ھهرىكىتىمىــز، ھهرىكىتىمىزدىكــى كاالڭپــایلىغىمىزدىن پــاش بولــۇپ قال
قالسۇنكى، ھهرگىزمۇ مهخپىیهتلىكنـى پـاش قىلىـپ قویىـدىغان یىـپ ئـۇچى            

بىـز  . قالدۇرۇشتىن پـاش بولـۇپ قالماسـلىققا كاپالهتلىـك قىلىـشىمىز شـهرت         
ھهرقانداق بىر ھهرىكهتنى پىالنلىغىنىمىـزدا، ھهتتـا بـۇ ھهرىكهتنـى ئىنتـایىن       
مۇۋەپپهقىیهت بىلهن تامامالپ، ئاجایىپ زور نهتىجىلهرگه ئېرىشىپ، خهلقىمىز      
ــان     ــدا قىلغــ ــى پهیــ ــدەك ھهرىكهتلهرنــ ــتان بواللىغىــ ــۈ داســ ــدا مهڭگــ ئاغزىــ

ىمىزنــى باشــقا بىــر ۋاقىتلىرىمىزدىمــۇ، باشــقىالرنىڭ ماختاشــلىرى، بــۇ نهتىج
كىشىگه مهنسۈپ قىلىپ ماختاشلىرى ئالدىدا چىـشىمىزنى چىـڭ چىـشلهپ            

ــم  ”غىـــڭ“ ــشىمىز الزىـ ــۆزىمىزنى ئادەتلهندۈرىـ ــلىققا ئـ ــۇ .  قىلماسـ ھهرگىزمـ
ــاكى    ــپ ی ــاقلىق قىلى ــۋېلىش  “ماختانچ ــا پىالنلى ــۇ پۇخت ــۈن دەپ ”تېخم  ئۈچ

تىــمهن،  قهدىنــاس دوســتۇم، مهن مۇنــداق بىــر ئىــشنى پىالنالۋا    “: بولــسىمۇ
ــاكى ”...ســېنىڭچه  ــدا   “ ی ــاغىنىالر، ســىلهر ماختاۋاتقــان شــۇ ۋەقهنــى مهن پهی ئ
.  دېگهندەك ۋەسۋەسىلهرگه ھهرگىز كىرىپ قالماسلىغىمىز شهرت”قىلغانىدىم

 غـان بىـر   ”بىرەر ئوغالقمۇ ماختىنىشنى یاخشى كۆرىدۇ“دەرۋەقه، ئادەم تۇرماق،    
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هقىقهتهنمــۇ ماختىنىــشقا،   یهردە، ئــادەم بالىــسىنىڭمۇ تــۆھپىلىرى ئۈچــۈن ھ   
ــار بـــۇ ھهقـــته پهقهت ئـــۆزىگىال . مۇكۆپـــاتلىنىش، تهغدىرلىنىـــشكه ھهققـــى بـ

ــا      ــۇپ قېلىۋاتقانلىقىغ ــقىالرغا تهۋە بول ــڭ باش ــۇ ھهقنى ــان ب ــشلىك بولغ تىگى
ــۇ تهس  ــلىق بهرمهك ھهقىقهتهنمـ ــسىم   . چىداشـ ــا بىرقىـ ــۇ ئوتتۇرلۇقتـ بولۇپمـ

.  چىــدىماق تېخىمــۇ قىــیىنقۇتىراتقۇلــۇق قىلىــدىغانالر بولغىنىــدا بۇنىڭغــا
ئهمما، سىز ئـون مىڭلىغـان ئادىمىمىزنىـڭ ھایـاتىنى ئـۆزىڭىزگه مۇجهسـسهم              

ــاڭ     ــۇپ قالمـ ــى ھهرگىـــز ئۇنتـ ــى ئىكهنلىگىڭىزنـ ــان بىرسـ ســـىزنى ! قىلغـ
ــردە   ــسىدىكى بى ــاغىنىلىرىڭىز ئارى ــا    -ئ ــوقالرال ئهمهس، ھهتت ــۇرۇرى ی ــرىم غ یې

الن قىلىــپ یـــۈرگهن  ئــۆزلىرىنى رەســمىي ۋەتهنــپهرۋەر ئىنقىالپچـــى دەپ ئــې    
ئاق “ بۇنداق .  كىشىلهرمۇ ئاڭسىزلىق بىلهن ۋاستىلىق سېتىۋېتىشى مۇمكىن

 نىڭ دوستلىرىڭىز ئارىسىدا تېپىلمایدىغانلىقىغا كىم ”كۆڭۈل ئىنقىالپچىالر
بۇ تهشـكىالت قـۇرۇق داۋراڭـالر بىـلهن بولـۇپ كېتىـپ       “كاپالهتلىك قىالالیدۇ؟  

ــدى  ــداق ئىــش قىلمى ــ . ھېچقان ــاراڭالر، پ ــدەك  ق ــم یۈرگهن االنى تهشــكىالت جى
 دېگهندەك ”مۇنۇ ئىشالرنى یوشۇرۇن ئهمهلگه ئاشۇرالىدى-قىلغىنى بىلهن مۇنۇ

ــۈپ،    ــا چۈشـ ــڭ دامىغـ ــشالرنى    “غهیۋەتچىلهرنىـ ــونى ئىـ ــى، پوكـ ــاالنى ۋەقهنـ پـ
تهشكىالتىمىزنىڭ پاالنى یهردىكى پۇسـتانچى كىـشىلىرىمىز یوشـۇرۇن ئىـشقا      

ــۇردى ــۇنچه ”ئاش ــپ بىرم ــۇدە تۇتۇلــۇپ    دەپ ماختىنى ــشىلىرىمىزنىڭ بىھ  كى
كېتىشىگه سهۋەپ بولغان یېقىنقى یىلالردىكـى ئـاچچىق سـاۋاقالرنى ھهرگىـز       

 .ئۇنۇتماسلىغىمىز كېرەك
شۇنىڭ ئۈچۈن، بىرىنچى باسقۇچلۇق مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىـكهت        

مهخپىیهتلىك “دولقۇنى پهیدا قىلىشقا ئۆزىنى بېغىشالیدىغان قهھرىمانىمىز       
ھایــات؛ ھایاتنىــڭ ئــۆزى _ تــۆھپه؛ مهخپىیهتلىــك _  مهخپىیهتلىــك غهلىــبه؛_ 

ــامه  ”!تېخىمــۇ كــۆپ دۈشــمهنگه زەربه بېــرىش   دېــگهن شــۇئارنى ئــۆزىگه قىبلهن
بۇنىڭ ئۈچۈن مهخپىیهتلىك بىلىملىرى، مهخپىیهتلىـك    . قىلىۋېلىشى شهرت 

-مهشىقلىرى، یوشۇرۇن ھهرىكهت شهكىللىرى، یوشۇرۇن تهشكىالت پرىنـسىپ      
ىرى، یوشـۇرۇن ھهرىـكهت تېخنىكىلىـرى، یوشـۇرۇن ھهرىـكهت تۇرمـۇش             قائىدىل

ــادىتى،  ــۇچى   ... ئــــ ــكهت قىلغــــ ــۇرۇن ھهرىــــ ــر یوشــــ ــارلىقالر ھهربىــــ قاتــــ
قهھرىمانلىرىمىزنىــڭ بىــر كۈنمــۇ بوشاشــماي یوشــۇرۇن ئىزدىنىــپ مهشــىق   
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 !قىلىدىغان ئادىتىگه ئایلىنىشى شهرت
ۇكى، نۇرغـۇن   مهخپىیهتلىك مهسىلىسىدە یهنه بىر بىخهستهلىگىمىز شـ      

كىشىلىرىمىز ھهددىدىن ئارتۇق ھایاجـان ۋە ئىـشىنىپ كېـتىش نهتىجىـسىدە      
خوتـۇن سۆیگۈسـى   -ئهر. قوینىدىكى ئایالىغا یاكى سۆیگىنىگه تهسـلىم بولىـدۇ   

ھهرقــانچه ســاداقهت ئىپادىلىگهنــدەك قىلــسىمۇ، ئاساســهن جىنىــسى تهلهپ       
لقىمىزگه نىسبهتهن، ئېھتىیاج باسقۇچىدىن یوقۇرى ئۆرلهپ كېتهلمهیۋاتقان خه   

بــۇ تــۈردىكى تـــۈۋەن ئېھتىیــاج باســـقۇچىدىكى كىــشىلىرىمىزدە ئېھتىیـــاج     
ــسىرەشتهك     ــشىدىن ئهنـ ــاي قېلىـ ــخهتهر بولمـ ــم بىـ ــنىڭ ھهردائىـ قاندۇرۇلۇشـ
شهخسىیهتچىلىك ئۈستۈنلۈكته تۇرىدىغانلىغى ئۈچۈن، سۆیگۈنىنىڭ مۇتلهق      

ىنىپ، یولدىـشىنىڭ  ئۆزىگىال تهۋە بواللماي قېلىشىدىن ئهنسىرەپ یاكى قىزغ   
. بارلىق پائالىیهتلىرىنى ئۆز تىزگىنى ئاستىدا تۇرۇشـىنى ئـارزۇ قىلىـپ تۇرىـدۇ        

شۇنداق ئىكهن، بىر تهرەپ مىللىي مۇستهقىللىق یوشۇرۇن ھهرىكىتى بىـلهن         
شوغۇللىنىۋاتقىنىدا، ئۆز سۆیگۈنى بىـلهن بـۇ ئىـشنى سـهمىمىیهتلىك بىـلهن       

دىكهن، قارشـى تهرەپـتىن بـۇ ئىـشنى     بىـرلىكته پىالنـالپ قىلىـشمىغانال بولىـ    
ــشى شــهرت    ــۈ یوشــۇرۇن تۇتى ــدا، یولدىــشى یــاكى    . مهڭگ ئۇنــداق قىلمىغىنى

ــۇ     ــۇنى ب ــۈنىش ھېســسىیاتى ئ ــارتۇق كۆی ــدىن ئ ــا ھهددى ســۆیگۈنىنىڭ ئۇنىڭغ
 تىن تارتىـپ چىقىرىـپ ئـۆزى بىـلهن تېـنچ، ھـۇزۇر ئىچىـدە                ”خهتهرلىك ئىش “

ــاكى بىــرەر   ــۆزى ی ــابرویلۇق“یاشىــشى ئۈچــۈن ئ  بىرســىنى ئارىغــا ســېلىپ  ”ئ
بولۇپمـۇ بۇنـداق    . بولسىمۇ بۇ ئىـشتىن چىقىرىۋېلىـشقا تىرىشىـشى مـۇقهررەر         

ــدا ئهھــۋال     ــال تهرەپ بولــۇپ قالغىنى ــلهن شــوغۇلالنغۇچى تهرەپ ئای ئىــشالر بى
مانـا شـۇنداق ئـۆز ئىـشىڭىزغا مۇناسىۋەتـسىز          . تېخىمۇ خهتهرلىك تـۈس ئالىـدۇ     

 كېتىـشى، یوشـۇرۇن ھهرىكىتىڭىزنـى       توسالغۇ ۋە باش ئاغرىغىنىڭ  كۆپىیىپ     
ــدا دۈشـــمهن       ــتىلىق ھالـ ــشى ۋاسـ ــپ كېتىـ ــانىنىڭ ئارتىـ ــدىغانالر سـ بىلىـ

ئىـش  . رازىۋىتچىكلىرى ئۈچۈن تېپىلماس یىپ ئۇچى بولۇپ بېرىشى مـۇمكىن  
پــاش بولۇشــقا یۈزلهنگىنىــدە، چــوڭىنى كىچىكلىــتىش، ئــازىنى یــوق قىلىــپ   

ــا، ئـــۇ یېقىنىڭىـــز   لـــۇپ كېـــتىش ئۈچـــۈن تولـــۇق قۇتۇ“كۆرســـىتىش ئورنىغـ
 غا مهجبورالیـدىغان، ھهتتـا ئـۆزى     ”ھېچنىمىنى ئایىماي مهسىله تاپشۇرۇشىڭىز   

ــویىچه   ــۋالالر بـ ــگهن ئهھـ ــشۇرۇشىڭىزغا   “بىلـ ــىله تاپـ ــۈپ مهسـ ــىزگه كۆیۈنـ سـ
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بۇ ھهقته خهلقىمىز   .  ئهھۋاللىرىمۇ كۆرۈلىشى مۇمكىن   ”یاردەملىشىپ بېرىش 
ــۈرمهكت   ــۋایهتلهر تارقىلىـــپ یـ ــۇن رىـ ــسىدا نۇرغـ ــك  . هئارىـ ــۇڭا، مهخپىیهتلىـ شـ

مهسىلىسىدە ھایاجانغا بېرىلىپ كېتىش یاكى بهك ئىشىنىپ كېتىشلهرنىڭ     
 .ھهممىسىال بىۋاسته بېشىڭىزغا باال بولىدۇ

سىر ساقالش ئىـشى ھهرگىزمـۇ قارشـى تهرەپـكه ئىـشهنمهسلىك، قارشـى          
مىللىـي  _ سـىر سـاقالش   . تهرەپنى كهمسىتىش مهقـسىدىدە بولىـشى ناتـایىن     

ىق ھهرىكىتىمىزنىـــــڭ بىرىنچـــــى باســـــقۇچلۇق ھهرىـــــكهت مۇســـــتهقىلل
بۇنىڭغا سهل قاراشنى ھهرىكهتكه بۇزغۇنچىلىق، ھهتتا . پرىنسىپلىرىدىن بىرى 

مىللىي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـڭ   . خائىنلىق دەپ تونۇشىمىز شهرت  
بىرىنچـــــى باســـــقۇچىنىڭ مـــــۇۋەپپىقىیىتى ھهقىقهتهنمـــــۇ قاتناشـــــقۇچى  

خهلقىمىزنىڭ سىر ساقالش . قلىیالىشىغا باغلىقپىدائىلىرىمىزنىڭ سىر سا 
ــانلىغىنى،   ــۈز تۇتقـ جهھهتـــته ئېغىـــر دەرىجىـــدە پـــسىخىكىلىق بۇزۇلۇشـــقا یـ

ــا   ــا ئات ــېچكىمگه، ھهتت ــا -ھ ــا، ئاك ــى    -ئان ــى قىلغىل ــۇ راســت گهپن ئۇكىالرغىم
بولمایدىغان دەرىجىـدە بۇلغىنىـپ كهتكهنلىگىمىزنـى ھهرگىـز ئېـسىمىزدىن           

 .چىقارماسلىغىمىز الزىم
بىرىنچـى باسـقۇچلۇق مىللىـي      _ ۇالسىلىغىنىمىزدا، مهخپىیهتلىـك    خ

بۇ جهھهتته تهجرىبىسى، ! مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ غالىبىیهت ئاساسى
بىلىمى بولغان ھهربىر قېرىندىشىمىز ئۆز كىشىلىرىمىزنى قورقۇتۇشقا سهۋەپ 
ــم ۋە    ــى مهخپىیهتلىــــك بىلىــ ــلهن ئهڭ یېڭــ ــهكىللهر بىــ ــدىغان شــ بولمایــ

ىلىرىنى تىنماي مهخپى تهشۋىق قىلىشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىـشى   تهجرىب
 .الزىم
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  یوشۇرۇن ھهرىكهت ئۇسۇللىرى2.7§
  

شهرقىي تۈركىـستان مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتىنىـڭ بىرىنچـى           
باسقۇچى مۇتلهق یوشۇرۇن پائالىیهتلهردىن پایدىلىنىپ، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى 

. ىغان ھهرىكهت شهكىللىرىدىن تهشكىل تاپىدۇ  ئارىسىغا ۋەھىمه پهیدا قىالالید   
ــك     ــیهتلىككه كاپالهتلى ــرى ۋە مهخپى ــك بىلىملى ــۈن مهخپىیهتلى بۇنىــڭ ئۈچ

 .قىالالیدىغان ھهرىكهت شهكىللىرىگه بهكال ئېھتىیاجىمىز چۈشىدۇ
بىز یۇقىرىدا بۇنداق یوشۇرۇن ھهرىكهتلهرنىڭ بىرىنچى شهرتى ئېغىزنـى         

خىتـاي  . ە تهكىـتلهپ كۆرسـهتكهن ئىـدۇق      چىڭ تۇتۇش ئىكهنلىكىنـى ئاالھىـد     
تاجاۋۇزچىلىرى ئارىسىغا یوشۇرۇن ۋەھىمه پهیدا قىلىش پىالنىنى تۈزگىنىمىزدە، 
ھهرىـــكهت شـــهكىلىنىڭ مهخپىیهتلىكنـــى ســـاقالش شـــهرتىگه كاپالهتلىـــك  
قىالالیــدىغان شــهكىللهرنى تــاللىۋېلىش بىــلهن بىــرگه، تــۈزگهن ھهرىــكهت       

 ھهتتا ئۆزىمىزگىمۇ پىچىرالپ قویماسـلىغىمىز      پىالنىمىزنى باشقىالر تۇرماق،  
ــدا قىلىـــش ھهرىكىتىنـــى   . شـــهرت ــمه پهیـ ــۇرۇن ۋەھىـ ــۇڭا ھهرقانـــداق یوشـ شـ

باشلىغىنىمىزدا ئىمكانبار یالغۇز ھهرىكهت قىلىشقا، ئىمكانبـار ئهرزان، ئاسـان          
ــدىغان ئهســۋاپ  ــاپقىلى بولى ــشچانلىق  -ت ــشقا تىرى ئۈســكۈنىلهردىن پایدىلىنى

ۋەتهن مۇســـتهقىللىقى ئۈچـــۈن، خهلـــق . را كېلىـــدۇكۆرسىتىـــشىمىزگه تـــوغ
ئىككى یىل یالغۇز ھهرىكهت قىلىش، ھهتتا ئهگهر ئۆزىگه -ئازادلىغى ئۈچۈن بىرەر

یاراپ قالسا ۋە باشقىالر بىلهن ھهمكارلىشىـشنى بىـخهتهر ئهمهس دەپ ئىـشهنچ              
قىاللمىغىنىدا، قولىدىن كهلـسه تـاكى ۋەتهن تولـۇق ئـازاد بولغـان كـۈنىگىچه                

بــۇ یهردە مهلــۇم بىــر گۇرۇپپىغــا . ۇز پائــالىیهت قىلىــشنىڭمۇ زىیىنــى یـوق یـالغ 
قاتنىــــشىش، بهلگىلىــــك بىــــر پارتىیىنىــــڭ ئهزاســــى بولــــۇش مهخــــسهت   
قىلىنماســلىغى، بهلكــى دۈشــمهننى ۋەتىنىمىــز تۇپراقلىرىــدىن تېــز، تولــۇق  

ئـۇ ھالـدا مۇشـۇ      . بىـر مهقـسهت قىلىنىـشى الزىـم       -قوغالپ چىقىرىش بىـردىن   
ۈن نېمه پایدىلىق بولسا شۇنى قىلىشىمىز، قایسى یول ئۆنۈملۈك مهقسهت ئۈچ
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ــق چـــارە      ــسا شـــۇ یـــولنى تـــۇتقىنىمىز ئهڭ مۇۋاپىـ بـــۇ جهھهتـــته بهزى  . بولـ
كىشىلىرىمىزنىڭ جاھىللىق بىلهن چىڭ تۇرىۋالغىنىدەك، بۇنداق ھهرىكهتلهر 
ق دۇنیا جامائىتىنىڭ ھىمایىسىگه ئېرىشهلمهیدۇ، بۇ تۈردىكى ھهرىكهتلهر بۇندا

ــداق ئۇســۇلالر تهشــۋىق    ماتېرىیــال شــهكلىدە تارقىتىلماســلىغى كېــرەك، بۇن
قىلىنماســــلىغى الزىـــــم دەیــــدىغان سهپـــــسهتىلىرىگه قهتئىــــي قـــــۇالق    

ھهرھالـدا، بۇنـداق دېگـۈچى كىـشىلىرىمىز ھهرقایـسى       . سالماسلىغىمىز الزىم 
ــكهت       ــۇرۇن ھهرىــ ــاكى یوشــ ــانلىرى یــ ــپه ئورگــ ــى ۋەزىــ ــى مهخپــ ئهللهردىكــ

ىڭ ئــۆز شــارائىتىغا مۇۋاپىــق یوشــۇرۇن ھهرىــكهت تېخنىكــا      تهشــكىالتلىرىن
ــشتۈرۈپ     ــادەم یېتىــ ــۈزۈپ ئــ ــلىكلىرىنى تــ ــۇرۇن دەرســ ــرى، یوشــ مهكتهپلىــ
یۈرگهنلىگىدىن خهۋىرى بولمىسا كېرەك؟ یاكى بولمىسا بۇ كىـشىلىرىمىز بـۇ         
تـۈردىكى پائالىیهتلهرنىــڭ مــۇتلهق تـۈردە قــانۇنلۇق ۋە ئاشــكارە مهكــتهپلهردىال   

ــشى  ــۇنداق    ئۆگۈتۈلى ــزگه ئهنه ش ــشىپ، بى ــشالر دەپ قارى ــدىغان ئى ــم بولى الزى
سهۋىیهلىك ئوقۇغۇچى یېتىشتۈرۈپ بېرەلهیدىغان “پائالىیهتلهرنى قىالالیدىغان 

ــۇرتلىرى  ــم یـ ــالى بىلىـ ــقا    ”ئـ ــاقالپ تۇرۇشـ ــشلىرىنى سـ ــپ بېرىـ ــى ئېچىـ  نـ
 ئۈندىمهیدىغاندۇ؟

 بىــز .بىــز ئۇنــداق مهنتىقىــسىز تېنچلىقچىلىرىمىــزگه پهرۋا قىلمــایلى 
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا تهھدىت پهیدا قىالالیـدىغان ھهرقانـداق بىـر ھهرىـكهت           
پىالنىنى تۈزۈپ یوشۇرۇن تۇتقىنىمىزدىن كېیىن، بۇنداق یوشۇرۇن ھهرىكهتلهر      

یهنـى  . ئۈچۈن بىر قاتار یوشـۇرۇن قائىـدىالرنى تـۈزۈپ چىقىـشىمىز زۆرۈر بولىـدۇ      
ۇرۇن ھهرىكىتىمىزنىــڭ  ســىرتقى كۆرۈنۈشــىمىزنى یوشــۇرۇش، ھهربىــر یوشــ    

ــالىتى  ــدىكى كاپ ــادەم   . بىرىنچــى ئورۇن شــۇ ســهۋەپتىن ۋەھىــمه ھهرىكىتىنــى ئ
كۆرمهیدىغان یهرلهردە، تېز قېچىشقا بولىـدىغان، تېـز یوشۇرۇنۇشـقا بولىـدىغان،        

شۇنداقتىمۇ . تېز قۇتۇلۇپ كېتىشكه بولىدىغان یهرلهردە ئېلىپ بېرىش كېرەك   
بۇنداق . الھىدە دىققهت قىلىشىمىز كېرەك   كىچهك، یۈز نىقاپلىرىغا ئا   -كىیىم

نىقـــاپ ماتېرىیاللىرىنىـــڭ ئاممىبـــاپ نهرســـىلهردىن بولىـــشىغا دىقـــقهت      
بــۇ جهھهتــته . قىلىــشىمىز، مهخــسۇس قىیــاپهتلهردىن ساقلىنىــشىمىز شــهرت 

تهجرىبىمىز یاكى شارائىتىمىز یېتهرسىز ۋاقىتالردا ھهرىكهت قىلىشقا مهجبـۇر      
لهرنـى، تونۇمایـدىغان باشـقا مهھهللىلهرنـى، ھهتتـا          قالغىنىمىزدا قاراڭغۇ كېچى  
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پهۋقۇلئاددە ئادەم كۆپ یهرلهرنى تاللىۋېلىشقا، ئىشلىتىدىغان قۇراللىرىمىزمـۇ        
ــراقتىن      ــاكى یىـ ــدىغان یـ ــكه بولىـ ــت تېزگىنلهشـ ــدىغان، ۋاقىـ ــۆزى پارتالیـ ئـ
تېزگىنلهشكه بولىدىغان قۇرالالردىن بولۇشقا، ۋەیاكى پهقهتال ئادەم كۆرمهیدىغان 

مۈلۈكلىرىگه تهھدىت سالىدىغان -یهرلهردىكى ئاجىز دۈشمهن نوقتىلىرى، مال    
بۇ ھهقته كونكىرىت ئهھۋالغا قاراپ . ھهرىكهتلهرنى تالالشقا تىرىشىشىمىز الزىم

دۈشمهن رازىۋىتچىكلىرى پاش قىاللمایدىغان ھهرىكهت تۈرلىرىنى تاللىۋېلىشقا 
 .ئاالھىدە ئهھمىیهت بېرىشىمىز كېرەك

پائالىیهتلهرنىڭ ھهر قاندىغىدا ئىز قالـدۇرۇپ قویـۇش، یوشـۇرۇن          یوشۇرۇن  
بارمـاق  -مهسـىلهن ئایـاق   . ھهرىكهتلهرنىڭ ئهڭ چوڭ دۈشمهنلىرىدىن بىرىـدۇر     

مىـۋە قالـدۇقلىرى، تاماكـا قالـدۇقى،     -ئىزلىرى، تۈكۈرۈك، شۈلگهي، یىمهكلىـك  
ــان ــرى، تهم-ق ــدۇقلىرى، چــاچ -تهر ئىزلى ــۇراق قال ــاقلىرىمى -پ ــاقال ۋە تىرن ز، س

كـېچهك  -ئۈسكۈنىلهر، مهخـسۇس كىـیىم   -ئۆزىمىزگه مهخسۇس بولغان ئهسۋاپ   
لهر دۈشمهنگه پاش قىلىش یىپ ئۈچى بولۇپ بېرىـشى    قاتارلىققىیاپهتلىرىمىز  

كىــچهك تىۋىــشى، ئــاۋاز ئاالھىــدىلىگىمىز -ئایــاق تىۋىــشى، كىــیىم. مــۇمكىن
قۇرىقىدەك خۇددى شۇنىڭدەك، یو. قاتارلىقالرمۇ مهخپىیهتلىكنىڭ دۈشمىنىدۇر

ئىزالرنىـــڭ زەربه یىـــگهن دۈشـــمهن تهرەپـــتىن بىـــزگه قېلىـــشىمۇ ئىنتـــایىن  
دۈشمهنگه تونۇۋېلىش یـاكى ئىـز قالـدۇرۇش پۇرسـىتى بهرمهسـلىك            . خهتهرلىك

پاكىز -ئۈچۈن، زەربه بېرىلىدىغان دۈشمهننى ئىمكانىیهتنىڭ بارىچه تولۇق، پاك
لهق بىخهتهر ۋە پهۋقۇلئاددە بۇ باسقۇچتا مۇت . ئوجۇقتۇرۇشقا تىرىشىشىمىز الزىم  

زۆرۈرىیهت یۈزىسىدىنال گۆرۆگه یـاكى ئىشلىتىـشكه ئـادەم قاچۇرۇشـتىن باشـقا،            
تهبىئىیكـى،  . ئىمكانىیهتنىڭ بارىچه بۇخىل ھهرىكهتلهردىن سـاقلىنىش الزىـم     

ــشقا       ــدىال ئى ــون یېقىنلىرى ــازاد رای ــخهتهر ئ ــۇتلهق بى ــشى م ــېلىش ئى ئهســىر ئ
ا، بىرىنچـى باسـقۇچلۇق ھهرىكهتـلهردە، ئهسـىر         شـۇڭ . ئاشۇرۇلىدىغان ئىشالردۇر 

 .ئېلىش دەیدىغان مهسىله مهۋجۇت ئهمهس
دۈشمهن جاسۇسلۇق ئورگانلىرىنىڭ یوشـۇرۇن ھهرىكهتلىرىمىزنـى پـاش         
قىلىش ئۇسۇللىرى بىلهن رازىۋىتكا تېخنىكىلىرىدىن ھهردائىم خهۋەردار بولۇپ 

اشلىرىغا یوشۇرۇن یولالر تۇرۇشقا دىققهت قىلىشىمىز، ئىمكانىیىتى بارالر سهبد
بىلهن خهۋەر بېرىش، ئۆگۈنۈش ماتېرىیالى تـارقىتىۋېتىش شـهكىللىرى بىـلهن        
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دۈشــمهن  . ھهمــمه كىــشىلهرنى خهۋەردار قىلىــپ تۇرۇشــقا تىرىــشىش الزىــم     
ــم    ــقهت قىلىــش الزى ــۋىتچىكلىرىنى یوشــۇرۇن كۈزىتىــشكه ھهردائىــم دىق . رازى

انالردىن، تهكــــشۈرۈش دېگهنــــدەك ھــــایۋ...  چاشــــقان، -دۈشــــمهننىڭ ئىــــت
ئاپاراتلىرىـدىن پایــدىلىنىپ دېلـو پــاش قىلىـشتا قانــداق ئاالھىــدىلىكلهردىن    
پایدىلىنىدىغانلىقىغا دائىر ماتېرىیـالالرنىمۇ ھهرۋاقىـت یوشـۇرۇن تارقىتىـپ،           
دۈشمهن ئاپشاركىلىرىنىڭ نېمىگه ئاساسهن گۇمانلىق نىشانالرنى مۆلچهرلهپ     

 سـهزگۈ ئهزالىرىنـى قانـداق قىلغانـدا ئالـداپ       چىقىراالیدىغانلىقىنى، ئۇالرنىـڭ  
ئۆتىۋېلىشقا بولىدىغانلىقىنى تهتقىق قىلىپ ئىزدىنىش، بىلگهنلىرىمىزنـى     

ــته . دەرھــال باشــقا سهبداشــالرغا یوشــۇرۇن تارقىتىۋېتىــشىمىز الزىــم  بــۇ جهھهت
بىۋاسته كۆزۈتۈش بىلهنال چهكلىنىپ قالماي، فىزىكا، بىئولوگىیه، مىدىتسىنا        

مۇناســـىۋەتلىك بىلىـــم ئهھلىلىرىمىزنىـــڭ ئىلمىـــي یـــاردىمىنى  قاتـــارلىق
بولۇپمـۇ قـانۇن   . ۋاستىلىق ئېلىش یوللىرىنىمۇ ئىزدىنىـپ تۇرىـشىمىز الزىـم        

ســاھهلىرىدە ئىــشلهیدىغان كىــشىلىرىمىز بــۇ ھهقتىكــى ماتېرىیــالالر بىــلهن  
 .یوشۇرۇن تهمىنلهشنى ئۆزلىرىنىڭ مهجبۇرى ۋەزىپىسى قىلىۋېلىشى الزىم

ــا ــدىغان   پوچۇركـ ــدا قىلىـ ــددى خهتهر پهیـ ــایىن جىـ ــسىمۇ ئىنتـ  مهسىلىـ
شــهكلىنى ئۆزگهرتىـپ یــازدىم، ســول قولۇمــدا  “مهسـىلىلهرنىڭ بىــرى بولــۇپ،  

 ”...یــازدىم، باشــقىالرغا یــازدۇردۇم، باشــقىالرنىڭ پوچۇركىــسىنى دوراپ یــازدىم، 
ر سىز قانداقال یازماڭ، پوچۇركاشۇناسال. دېگهندەك ئاددى قارىماسلىغىمىز الزىم 

ھهتتـا ھهرخىـل ئـۆزگىچه     . ئالدىدا قىلـچه پهرق قىلمایـدىغانلىغىنى ئۇنۇتمـاڭ       
ــاكى داغ  ــرى ی ــنىش بهلگىلى ــدىغان   -تى ــات بېرەلهی ــۇ مهخــسۇس مهلۇم ئىزالرم

شۇڭا، زامانىۋى یېزىقچىلىق قۇراللىرىدىن  . ئاالھىدىلىكلهر بواللىشى مۇمكىن  
 یازمىسى بولىدىغانالر نهشرىیات ئورۇنلىرىدا قول. پایدىلىنىشقا تىرىشىش الزىم

. ئوقۇتقۇچىالر ئىمكانبار قولدا یازماسـلىققا تىرىشىـشى الزىـم   -یاكى ئوقۇغۇچى 
ــى، بـــاغلىغۇچىالردىن،      ــۈمله تۈزۈلۈشـ ــڭ جـ ــان ماتېرىیالىنىـ ــا یېزىلغـ ھهتتـ
قوشــۇمچىالردىن پایــدىلىنىش ئاالھىــدىلىكلىرىمۇ پــاش قىلىــش ماتېرىیــالى  

ه سـاپ تۇتقۇزماسـلىق ئۈچـۈن       قىسقىسى، دۈشمهنگ . بولۇپ قېلىشى مۇمكىن  
 .دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك ھهرقانداق نۇقتىغا سهل قارىماسلىغىمىز الزىم

ــقۇچى پىــدائىلىرىمىز       ــېلىش پائــالىیىتىگه قاتناش ــى ۋەھىــمه س مهخپ
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ئادەتتىكى ۋاقىتلىرىدا دۈشمهن ئارىسىدا بۇرۇن قانداق مىـجهزدە بولغـان بولـسا      
ــش ال    ــقا كاپالهتلىـــك قىلىـ ــۇنداق یاشاشـ ــانلىنىش، بىھـــۇدە  . زىـــمشـ ھایاجـ

. ئېھتىیاتكارلىق، نورىمالسىز نىقاپلىنىشالردىن قهتئىـي سـاقلىنىش كېـرەك       
تۇرۇشلىرىنى داۋاملىق ساقالش، سۆز، -ئۆزىنى تهبىئىي تۇتۇش، نورىمال مېڭىش

ھهرىــكهت، چىــراي شــهكىللىرىنىڭ ئىپادىــسى، كــۆز ئىپــادىلىرى قاتــارلىقالردا 
ىش، غهیـــرى قىلىقــالر چىقىرىـــپ قویـــۇپ،  غهیــرى ئىپادىلىرىـــدىن ســاقلىن  

دۈشمهننىڭ .  دۈشمهننىڭ دىققىتىنى جهلىپ قىلىۋېلىشتىن ساقلىنىش الزىم
سوراق، رازىۋىتكىلىرىدا مهڭدەپ كهتمهسـلىك، دۈشـمهننىڭ تهخمىنـى سـۇئال       
سوراشتهك ئالدام خالتىسىغا چۈشـۈپ، چېكىـپ كۆرۈشـلىرىنى تۇیـۇپ قالغـان             

متىـرەپ، ھولۇقـۇپ كېتىـشتىن ســاقلىنىش    ئوخـشایدۇ دەپ ئویلىماسـلىق، ته  
سورالغان سۇئالالرغا ئىمكانبار ئهھمىیهتسىز جـاۋاپ بېرىـشكه، ئىزچىـل          . الزىم

جاۋاپالرغا، مهنتىقىلىق جاۋاپ بېرىشكه دىققهت قىلىنىـشى، ئوخـشىمایدىغان       
 . جاۋاپالر سهۋەبىدىن دۈشمهنگه یىپ ئۇچى بېرىپ قویۇشتىن ساقلىنىش الزىم

وراقالر پــسىخولوگىیىلىك ھۇجــۇمالر بولــۇپ، ئهركىــن ئهڭ خهتهرلىــك ســ
سۆزلىشىش، تاكتىكىلىق سوراقالر، ھهددىـدىن ئـارتۇق سـۇنئى چارچـاتقۇزۇش،           
ئىزچىــل ئۇیقىــسىز قالــدۇرۇش، ئىزچىــل تهن جازاســى بېــرىش، ئــاچ، سۇســىز،   

ــدۇرۇش،   ــىز قالـ ــارلىق... ھاۋاسـ ــوراققا   قاتـ ــادەمنى سـ ــارقىلىق ئـ ــتىالر ئـ  ۋاسـ
ــدا   تهییارالشــالردا،  ــسىخورازىۋىتچىكالرغا یولۇققان ــیه كــۆرگهن پ مهخــسۇس تهربى

یالغان ماشىنىسىنىڭ . ئاڭسىز جاۋاپالردا ئىزچىللىققا ئاالھىدە تىرىشىش الزىم
ئهۋزەللىگــى ئۇنىــڭ قــان ھهرىكىتــى، یــۈرەك سوقۇشــى، نهپهس رېتىمــى، مىــڭه  
ــشىدىكى     ــرگىیه ئۆزگىرىـ ــان ئېنېـ ــىل بولغـ ــارلىقالردىن ھاسـ ــاجىنى قاتـ ھایـ

مالــسىزلىقالرغا تایىنىــپ ئانــالىز یۈرگىزىــشى بولــۇپ، بۇنــداق ئهھــۋالالردا  نورى
ئۆزىمىزنى قانچىكى نورىمال ھېس قىلىدىغان ھالهتكه كهلتۈرەلىـسهك شـۇنچه       

بـۇ تـۈردىكى مهخـسۇس سـوراق رازىـۋىتكىالر كـۆپ       . ئاسان قۇتۇلۇپ چىقـاالیمىز  
ىــدا كــۆپ ھــالالردا دېلــو پــاش قىلىــش ئىــشى توســالغۇغا دۈچ كېلىــپ قالغىن 

 چارىسىنى ئىشقا ”ئوتنى ئۆرۈپ ئىالننى ئۈركىتىش“. قوللىنىدىغان ئىشالردۇر
سېلىشىدىن سهگهك بولۇشقا ئاالھىدە دىققهت قىلىش، دۈشـمهن تۇیـۇپ قـاپتۇ      
دەپ سهكرەپ كهتمهسلىك، ئۇدۇل كېلىپ قالغان یالغان پاش قىلىنىـشالرنى           
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 نـى غهرەزلىـك   ”ىلغـۇچى پـاش ق “قهتئىي ئىنكار قىلىش ۋە بۇنـداق ۋاقىـتالردا     
خىتــاي . یــاكى غهرەزســىز چىــشلهپ تارتىــشتىنمۇ قهتئىــي ســاقلىنىش الزىــم  

تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ھهرقانداق بىر سوراقچىسىغا یولۇققاندا قهتئىي تۈردە بىھۇدە 
ــۈپ    ــلىك، شـــۇنىڭدەك بهك ئۈركـ ســـۆزلهپ یېقىنلىـــشىش پۇرســـىتى بهرمهسـ

خىتـاي  .  سـاقلىنىش الزىـم  دۈشمهنلىك قىیاپىتىنى ئاشىكارىالپ قویۇشتىنمۇ   
تاجاۋۇزچىلىرى ئالدىدا قانچىكى كۆپ سـىر بهرسـىڭىز، شـۇنچه كـۆپ پـاالكهتكه         

ھهتتـا ئىالجىــسىز قالغـان دۈشــمهن   . قالىـدىغانلىغىڭىزنى ھهرگىـز ئۇنۇتمــاڭ  
 ”چهمنـى سـۇغا چىـالپ یۇمـشىتىش    “سىزنى ئۇزۇن مهزگىل بوش قویىۋېتىپ،      

 خالىغـان شـهكىلدە ئـوینىتىش       یۇمشىغان چهمنـى  . یولىنى تۇتىشىمۇ مۇكىن  
مۇمكىن بولغىنىدەك، بىرمهزگىل بـوش قویىۋەتكىنىـدىن كېـیىن تۇیۇقـسىز          
سوراققا تارتىلغىنىدا بۇرۇن بهرمىگهن سىرالرنى بېرىۋېتىش خهۋىپىڭىز ئارتىپ   

 .كېتىدىغانلىغىنىمۇ ئۇنۇتماڭ
بىر سهۋەپچىسى، یـا ئـۆزىمىز یىـپ      -پاش بولۇپ قېلىشىمىزنىڭ بىردىن   

ــۇچى قا ــاش     ئ ــڭ پ ــسا یېقىنلىرىمىزنى ــاكى بولمى ــشىمىزدىن ی ــدۇرۇپ قویى ل
ئهگهر بىز ھهرىكهتلىرىمىزنى ئىمكانقهدەر یـالغۇز ئىلىـپ      . قىلىشىدىن بولىدۇ 

بارغان بولساق یاكى ئهڭ ئـاز كىـشىلهر بىـلهن ھهمكـارلىق ئاساسـىدا قىلغـان           
مـا  ئهم. بولساق، باشقىالر تهرىپىدىن پاش قىلىنىشتىن ساقلىنىپ قـاالالیمىز     

دەرۋەقه، یېڭى ھهرىكهت . كۆرۈنهرلىك ئىز قالدۇرۇپ قویىشىمىز بهكال خهتهرلىك
باشـــــلىغىنىمىزدا تهجرىبىـــــسىزلىك ۋە یـــــۈرىكىمىزنى توختىتىۋااللمـــــاي 
قېلىشىمىز تۈپهیلىدىن، بهكال كۆپ یىپ ئۇچى ۋە ئىـز قالـدۇرۇپ قویىـشىمىز        

ــۇمكىن ــ     . مـ ــادەم بىـ ــاز ئـ ــار ئـ ــۈن ئىمكانبـ ــاقلىنىش ئۈچـ ــدىن سـ لهن بۇنىڭـ
ــن      ــدىغان ھهرىكهتلهردى ــتىدە تۇرمای ــته ۋەقه ئۈس ــاكى بىۋاس ــشىدىغان ی ئۇچۇرى

تهجرىبىلىــك . پایــدىلىنىپ ئــۆزىمىزنى تهدرىجــى چېنىقتۇرىــشىمىزغا بولىــدۇ 
شـۇڭا،  . بولغىنىمىزدىن كېـیىن بۇنـداق خهۋپ ئهڭ تـۈۋەن دەرىجىـگه چۈشـىدۇ      

شقا ئاالھىــدە ئىمكانبــار ئاســان ئىــز قالمایــدىغان ھهرىكهتلهرنــى تــالالپ قىلىــ  
ــم   ــشىمىز الزى ــیهت بېرى ــوالردىن،   . ئهھمى ــىقلىرىنى كىن ــك مهش مهخپىیهتلى

كىتابالردىن، تېلېـۋىزىیه نومۇرلىرىـدىن ئـۈلگه ئېلىـپ مهشـىق قىلىـشقىمۇ             
 -كامىدا بىرەر یىل یالغۇز ھهرىكهت قىلماي تـۇرۇپ، یهنـى كامىـدا بهش            . بولىدۇ
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ــا ”ت یېتىــشتۇرۇششــاگىر“ئــون قېــتىم یــالغۇز ھهرىــكهت قىلمــاي تــۇرۇپ،    ق
یۇقىرىـدا توختـالغىنىمىزدەك، ئـاغزىمىزنى    . ئالدىراپ كهتمهسـلىگىمىز الزىـم    

چىڭ تۇتىشىمىز بهكال مۇھىم بولۇپ، بىرەر ھهرىكهت قىلغانـدىن كېـیىن بـۇ             
ھهرىكىتىمىزنىڭ ھایاجىنىنى قهتئىي ئېسىمىزدىن چىقىرىپ تاشلىشىمىز،      

، ئىمكـان بـار گـۆرىمىزگىچه    ئۇنتۇپ كېتىش ماھـارىتىمىزنى یېتىلدۈرۈشـىمىز   
چۈنكى بىز بىرىنچى باسـقۇچلۇق مىللىـي   . سىر تۇتۇشقا تىرىشىشىمىز الزىم  

مۇستهقىللىق ھهرىكهت شهجهرىلىرىمىزنى مۇسـتهقىل بولغانـدىن كېیىنمـۇ        
 .تارىخ قىلىپ یازالمایمىز

بــۇ تهھلىللهردىــن كېــیىن، مهخپىیهتلىــك ھهققىــدە تــۇال بهك ئۈركــۈپ   
ئالدى بىلهن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ئۇزۇن . ىتى یوقكېتىشىمىزنىڭمۇ ھاج

یىللىـق بىلىمـگه ھـۆرمهت قىلماسـلىق تـارىخى، بىلىمـسىزلهر ھـاكىمىیهت        
سوراش ۋە چىرىكلىشىش تارىخى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى رازىۋىتكا ساھهسـىدە          

ھېچ . چېكىدىن ئاشقان قاالق ۋە یاۋایى قېلىشىغا سهۋەپ بولغانلى بىر پاكىت    
خىتـاي  . اندا ئۇالرنىڭ بۇ ھهقتىكى تهجرىبىسىزلىگىمۇ بىـر ئـاجىزلىق     بولمىغ

تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ تېخـــى یېقىنقـــى یىلالردىـــال قۇرۇلىۋاتقـــان جاسۇســـلۇق 
ئورگانلىرى بىلىمسىز، قارانىیهت، تهمهخور، چىرىك، ئارقا ئىـشىكتىن كىرىـپ          

نى، كهلــگهن، پــارا بېرىــپ كىــرگهن ئىقتىدارســىزالر بىــلهن توشــقۇزۇلغانلىغى  
بۇالرنىڭ ھهرقانچه تهجرىبىسى ئاشتى دېیىلگهن بىلهنمۇ ئۇالردا یهنىال نۇرغـۇن        

شـۇنداق  . ئاجىزلىقالرنىڭ ساقالنغانلىغىنى ھهرگىز ئۇنۇتماسـلىغىمىز الزىـم      
ــلۇق    ــۇنئىي جاسۇسـ ــۋىرلهنگهن سـ ــانالردا تهسـ ــاكى رومـ ــوالردا یـ ــكهن، كىنـ ئىـ

ل جىنایى ۋەقهلهرنىڭ   ژورناللىرىدا تهسۋىرلهنگهن ھهرخى  -ھىكایىلىرى، گېزىت 
یېرىم قېتىم پائالىیهت قىلساقمۇ، خىتاي -تهجرىبىلىرىدىن پایدىلىنىپ بىرەر

ئهڭ . تاجاۋۇزچى رازىۋىتچىكلىرىنىڭ دەرھال دىققهت قىلىپ كېتىشى ناتـایىن     
مۇھىمى، ۋەھىمه پهیدا قىلىدىغان ھهرىكهتلهرنىڭ زىچ، ئىزچىـل داۋام قىلىـپ     

تىنى شۇنچه تۈۋەنلىتهلهیدىغانلىقىدەك بىـر  تۇرۇشى، ئۇنىڭ پاش بولۇش پۇرسى  
ــدىلىكتىن پایدىلىنىــشقا دىقــقهت قىلىــشىمىز الزىــم     ئىشىنىــشكه . ئاالھى

بولىدىكى، پىدائىلىرىمىزنىڭ ھهرىكهت سانىنىڭ ئارتىپ بېرىشىغا ئهگىشىپ 
ئۇالرنىڭ تهجرىبىسىمۇ كۈنسایىن ئارتىپ، ئهڭ زامانىۋى قۇرالالردىن ئۇستىلىق 
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ــدىلىنى  ــلهن پایـــ ــپ   بىـــ ــاالقزادە قىلىـــ ــاۋۇزچىلىرىنى ئـــ ــاي تاجـــ پ، خىتـــ
 .گاڭگىرىتىۋىتهلهیدىغانلىقىدا شهك یوق
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 بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكهت 2.8§
 ئانالىزى

  
مۇتلهق یوشۇرۇن قانات یایدۇرۇلىـدىغان بىرىنچـى باسـقۇچلۇق مىللىـي         

كىچىك بولسىمۇ قهتئىي تۈردە ئېنىـق      -مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىز كىچىك  
یهنى، بۇ ھهرىكىتىمىز .  یارىتىپ تۇرۇشىنى ئالدىنقى شهرت قىلىدۇنهتىجىلهرنى

مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتىمىزنىـڭ مـۇقهررەر باسـقۇچلىرىدىن بىـرى بولغـان          
ــۇرۇن ھهرىــكهت پائــالىیىتىگه نىــسبهتهن ئىــشهنچ تۇرغــۇزۇش، یوشــۇرۇن        یوش
ھهرىكهتـــكه ئىـــستىخىیىلىك قاتناشـــقۇچىالر ســـانىنى كـــۆپهیتىش، ھهربىـــر  

ىمىزنىڭ یىللىق ئوتتۇرىچه ھهرىكهت پهیدا قىلىش سانىنى ئاشۇرۇش، بـۇ     پىدائ
جهریاندا دۈشمهن ئارىسىدا ۋەھىـمه یـارىتىش، ۋەتىنىمىـزگه كېلىـدىغان یېڭـى             
ــېچىش      ــۇرۇش، ق ــشقا ئاش ــشنى ئى ــى ئازایتى ــڭ ئېقىنىن ــاۋۇزچى خىتایالرنى تاج

ىمكانبـار  شارائىتى بـار یـاكى ئۈمىدسـىز تۇرىۋاتقـان خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى ئ         
 تهسىرلهرنى پهیدا قىالالیدىغان ھهرىكهت باسقۇچلىرى قاتارلىقتولۇق قاچۇرۇش 

ئارقىلىق، ۋەتىنىمىزدىكى خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ سـۇنئىي كۆپىیىـشىگه       
ئهمىلىي چهكلىمه پهیدا قىالالیدىغان ھهرىكهتلهرنى مۇتلهق تۈردە ئهمهلىیهتكه 

ھهرىــكهت پهیــدا . زىپىــسى قىلىــدۇئایالندۇرىــشىمىزنى ئۆزىنىــڭ ئاساســلىق ۋە
قىلغۇچى پىدائىلىرىمىزنىڭ سانى ۋەتىنىمىز دائىرىسى ئىچىدە بىرقانچه مىڭ 
كىشىگه یهتكىنىدىن كېیىن، دۈشـمهننىڭ ئـاجىز نوقتىلىرىغـا زەربه بېـرىش             

ئىككـى قېـتىم   -ھهرىكهت قېتىم سانىنى ئاشۇرۇپ، ھهربىر پىدائى یىلىغا بىـر     
تىن، ھهر مهۋســۈمدە، ھهرئایـــدا بىــر ۋەقه پهیـــدا   ۋەقه پهیــدا قىلىــدىغان ھـــالهت  

بۇ دېگهنلىك، یىلىغا نهچچه ئـون      . قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تىرىشىش الزىم    
مىڭ قېتىملىق خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى قوغالش ۋەھىمىـسى پهیـدا قىلىـش           

بۇ یهنه یىلىغـا نهچـچه یۈزمىـڭ خىتـاي تاجاۋۇزچىـسىنىڭ ۋەتىـنىگه          . دېمهكتۇر
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شقا ئاشۇرۇش بىلهن ۋەتىنىمىزگه یېڭىـدىن تاجـاۋۇز قىلىـش         چېكىنىشىنى ئى 
ــازایتىش      ــۈزمىڭنى ئ ــچه ی ــدىن نهچ ــاي تاجاۋۇزچىلىرى ــگهن خىت ــتىگه كهل نىیى

 !دېگهنلىك بولىدۇ
دېـگهن كىتـاۋىمىزدا بایـان     » مۇستهقىللىغىمىزدىن ئۈمىـد بـارمۇ؟    «بىز  

 ئاددى قىلىنغىنىمىزدەك یالغۇز كىشى بویىچه، چىللىك شهكلىدە، پرامىدالىق
پىرگىرىســسىیه شــهكىللىرىدە یــالغۇز كىــشىلىك، ئىككــى كىــشىلىك، تــۆت 
كىشىلىك مۇستهقىل یاكى زەنجىرسىمان ھهرىكهت گۇرۇپپىلىرىدىن ھهرقایسى 
مۇھىم شهھهرلىرىمىزدە بىرەر مىڭ كىشىمىز یوشۇرۇن زەربه بېرىش ھهرىكىتى 

ائىیىمىز یىلىغـا   ھهربىر پىـد  : بىلهن شوغۇللىنىۋاتىدۇ دەپ مۆلچهرلهپ باقایلى    
ئىككى قېتىمدىن ھهرىكهت قىلىپ جهمئى بهش خىتاي تاجاۋۇزچىـسىغا زەربه          
بېرەلىگىنىدە، یىلىغا ئهڭ كامىدا ئون مىڭ خىتاي تاجاۋۇزچىـسى یوقۇتۇلغـان        

ھهربىر زەربه یىـگهن خىتـاي تاجاۋۇزچىـسىنىڭ پاجىئهسـىدىن قورقـۇپ            . بولىدۇ
ىــڭ ســانىنى كامىــدا یىگىــرمه  دۆلىــتىگه قاچىــدىغان خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىن 

توقسهن ئىككىنچى یىلى ئۈرۈمچىدىكى بىر     (كىشى دەپ مۆلچهرلىگىنىمىزدە    
ــاي      ــارتۇق خىتـ ــدىن ئـ ــىدە  یۈزمىڭـ ــاغىنى پاجىئهسـ ــاي چـ ــق خىتـ قېتىملىـ
تاجاۋۇزچىسى كهلمهسلىك ئۈچۈن قېچىپ كهتـكهن ۋە شـۇ یىلىـسى یېڭىـدىن       

هن یىللىرىدىكىسىنىڭ كېلىدىغان خىتاي تاجاۋۇزچى كۆچمهنلهر ئېقىنى ئۆتك
، ۋەتىنىمىـز شـۇ یىلـى ئىككـى یـۈز مىڭـدىن       !)ئوندا بىرسىگه چۈشۈپ قالغـان    

ئارتۇق كونـا خىتـاي تاجاۋۇزچىـسىدىن، ھهمـدە یهنه شـۇنچىلىك یېڭـى خىتـاي                
بۇ ھالهتنى ئـۇدا ئـون یىلـال داۋامالشـتۇرۇپ         ! تاجاۋۇزچىسىدىن قۇتۇلغان بولىدۇ  

هرىكىتىمىزنىڭ پارتىزانلىق ئۇرۇشنى بهرگىنىمىزدە، مىللىي مۇستهقىللىق ھ
ئاســـاس قىلىــــدىغان ئىككىنچــــى باســــقۇچلۇق ھهرىــــكهت دەۋرىــــگه قهدەم  

شۇنىڭدەك، ۋەتىنىمىزنىـڭ قۇرغـاق چۆللـۈك    . قۇیالىشىمىزدىن دېرەك بېرىدۇ 
بىرسىگه -بولىشى، ئارىلىق ئۇزۇن، خىتایالر بىلهن بولغان مۇناسىۋەتلىرىدە بىر

ر بىلهن بىۋاسته چېگىراداش بولۇشـتهك ئـۆزگىچه   ئوخشىمایدىغان نۇرغۇن ئهلله  
ئهۋزەل جۇغراپىیىلىك ئاالھىدىلىكلىرىدىن تولۇق پایدىالنىغىنىمىزدا، ئۇزۇنغا 
قالمـاي ئـۈچىنچى باسـقۇچلۇق مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىـكهت دەۋرىنىمـۇ        

 . قولغا كهلتۈرەلىشىمىز مۇمكىن بولىدۇ
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 تـۇال دەشـنام یهپ نـېمه     قېنى قىزىپ تۇرغان، خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىـدىن      
قىالرىنى بىلهلمهي یۈرگهن پىـدائىلىرىمىزنى ھهر یـۈز كىـشىمىزدىن بىرسـى             
چىقىدۇ دېگىنىمىزدە، نوپۇسىمىزنى ئون مىلیون دەپ ئالغىنىمىزدىمۇ یۈزمىڭ 

بىـز بـۇ سـاننى ئـون ھهسـسه ئازایتىـپ       . پىدائى ئوتتۇرىغا چىقىـدۇ دېـگهن گهپ     
 -الالیدۇ دېگىنىمىزدىمۇ، یىلىغا ئهللىك   یىلىغا ئون مىڭ پىدائى ھهرىكهت قى     

یهنـى،  ! یۈز مىـڭ قېتىملىـق ۋەھىـمه یـارىتىش ھهرىكىتىـدىن دېـرەك بېرىـدۇ              
ھهر یـۈز كۈنـدە بىـرەر    (ئـۈچ قېتىمـدىنال    -ھهربىر پىـدائىیىمىز یىلىغـا ئىككـى      

ــدىن ــى    !) قېتىم ــدا ئىكك ــسىال، ھهر قېتىم ــپ قوی ــكهت قىلى ــۈچتىن -ھهرى ئ
 ۋەتىنىمىزدىكى یىلىغـا پویىزالرغـا پېتىـشماي     دۈشمهنگه زەربه بېرىپ تۇرسىال   

ئـویالپ  ! قاچىدىغان بىرەر مىلیـون دۈشـمهننىڭ ئازىیىـشىدىن دېـرەك بېرىـدۇ      
كۆرەیلى، بىزنىڭ بـۇ پىـدائىلىرىمىزغا ھهر یـۈز كۈنـدە بولـسىمۇ بىـرەر قېـتىم            
یوشۇرۇن ۋەھىمه یارىتىشقا كېرەكلىك ماتېرىیال ۋە پۇرسهت چىقماسمۇ؟ ئۇالرغا 

ــۈ ــسىپ    ھهر ی ــاجىز دۈشــمهن ئۇچۇرىماســمۇ؟ كې ــان ۋە ئ ــرەر بىخارام ــدە بى ز كۈن
ئېیتاالیمىزكى، ئهگهر پېیىغا چۈشىدىغانال بولساق، ھهربىر پىدائىیىمىز ئۈچۈن 
یىلدا نۇرغۇن قېتىملىق ھهرىـكهت پۇرسـىتى كېلىـپ تۇرىدىغانلىقىـدا شـهك              

ه كۈچلـۈك  پهقهت ئىمكانىیهت بولمىغاندا، پۇرسهت كۈتۈپ تۇرۇپ یـۈزلهرچ       . یوق
دۈشــمهن كــۈچلىرىگه جــان پىــدا قىلىــپ بولــسىمۇ بىــراقال زەربه بېرىــشنىمۇ   

ئهنه شۇنداق پىداكارلىق كۆرسـىتىدىغانال     . ئویلىنىشقا بولىدىغان ئۇسۇلالردۇر  
ئون -بولىدىكهنمىز، یىلىغا یوشۇرۇن ۋەھىمه پهیدا قىلىش ئۈچۈن ئاتالنغان بهش

ــسى    ــداكارلىغى نهتىجى ــدائىیىمىزنىڭ پى ــڭ پى ــى باســقۇچلۇق  مى دە، بىرىنچ
ئون یىلغا قالمایال ئىككىنچـى  -مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنى بهش   

قېنى، .  باسقۇچلۇق ھهرىكهتكه ئایالندۇرۇش شارائىتىنى یارىتالىشىمىز مۇمكىن
ۋەتهنــپهرۋەرمهن دەپ ئویالیــدىغان ھهربىــر كىــشىمىز بــۇ تــۈردىكى مــۆلچهرىنى   

قایتــا بىــر ھېــساپالپ كۆرۈشــكه بولــسىمۇ  ئــۆزلىرى بىلــگهن پــاكىتالر بــویىچه 
 جاسارەت قىالالمدۇ؟

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئهگهر بۇ تۈردىكى یوشۇرۇن ۋەھىمه پهیدا قىلىـش ئۈچـۈن        
ئۆزىنى ئاتىیاالیدىغان پىدائىلىرىمىزدىن تۇنجى یىلى بىرەر یۈز ئادەم ھهرىكهت          
 باشالپ، ھهرقایسى شهھهرلىرىمىزدە تـۇنجى یىلـى بىـرنهچچه مىـڭ دۈشـمهننى      
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ئهڭ پاجىئهلىك شهكىلدە یوقۇتۇش ۋەزىیىتىنى یارىتىپ بېرەلهیدىغانال بولـسا،    
ئىككىنچى یىلىدىن باشالپ بۇ پېـشقهدەم پىـدائىلىرىمىز ئهزا كۆپهیتىـشكىال          

یېڭى ئۈلگه ئالىدىغانالرمۇ ھهسـسىلهپ كۆپىیىـشى       -كىرىشىپ قالماي، یېڭى  
هرنىـڭ كۆپىیىـشىگه    دۈشمهن ئارىسىدا ۋەھىمىلىك یوشۇرۇن پاجىئهل    . مۇقهررەر

ئهگىشىپ ۋەتىنىگه قاراپ قاچىدىغان خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ سـانىمۇ تېـز       
سۈرئهتته ئارتىپ كېتىشى، یېڭىدىن كېلىدىغانالرنىڭمۇ قورقۇپ كېلىـشتىن        

بـــۇ تــــۈردىكى پائالىیهتلهرنىـــڭ ئىزچىــــل   . مهڭگـــۈ ۋاز كېچىـــشى تهبىئــــى  
تا ئهسـلىگه كهلمهیـدىغان    داۋامالشتۇرۇلىشى نهتىجىسىدە، بۇنداق ئازىیىش قای    

 .ئىزچىل ئازىیىش ھادىسىسىگه ئایلىپ كېتىدۇ
ــان     ــار بولغـ ــدىن بـ ــدا ئهزەلـ ــڭ قېنىـ ــشىلىرىمىز خهلقىمىزنىـ بهزى كىـ

بىزدىن بۇنىڭدەك خهتهرلىك، “ۋەتهنپهرۋەرلىك ئامىللىرىنى ئىنكار قىلىشىپ، 
 ”جان كېتىدىغان ھهرىكهتلهرگه ئـۆزىنى بېغىـشالیدىغان كىـشىلهر چىقمایـدۇ         

خهلقنى بىھۇدە ئۆلـۈمگه    “یهنه بهزىلهر بۇ تۈردىكى پائالىیهتلهرنى      . دېیىشمهكته
ــا       ــدىغان خات ــۈرۈپ چىقىرى ــادەم ئۆلۈشــىنى كهلت ــۇدە ئ ــدىغان، بىھ ــۇپ بېرى تۇت

یهتتـى  : بىز بـۇ كىـشىلىرىمىزدىن سـوراپ باقـایلى        .  دەپ قاراشماقتا  ”ھهرىكهت
ىــي مۇســتهقىللىق قىزلىــرىم، ســادىر پالىۋانالرنىــڭ جــان پىــدا قىلىــپ مىلل

ھهرىكىتىگه ئاتلىنىشى خاتـا بولـۇپ قالغانمىـدى؟ تۆمـۈر خهلىـپه، غوجـا نىیـاز               
ھاجى دەۋرىلىرىـدىكى خهلـق ھهرىكهتلىرىمـۇ خاتـا بولـۇپ قالغانمىـدى؟ ۋەتهن          
ــۇرىیهت     ــى جۇمھــ ــان ئىككىنچــ ــپ جهڭ قىلغــ ــدا قىلىــ ــان پىــ ــۈن جــ ئۈچــ

ىمۇ خاتـا بولـۇپ     قۇرغۇچىلىرىمىزنىڭ قۇراللىق جهڭگه ئاتلىنىش تهشۋىقاتلىر    
قالغانمىدى؟ روشهنكى، دۈشمهنگه قارشى كهسكىن ھهرىـكهت قوزغاشـقا نـارازى         

تېنچلىـق ۋە   ! بولىۋاتقانالرنىڭ ھېچقایسىسىدا ۋەتهن دەیدىغان بىر ئاشق یوق      
تهسـلىمچىلىك ئهقىـدىلىرىگه پېتىـپ قالغـان ئۇنـداق كىـشىلهر ئارىـسىدىن        

ــدىغا    ــدا قىلى ــان پى ــۈن ج ــۇ ۋەتهن ئۈچ ــشى  ھهقىقهتهنم ــدائىالرنىڭ چىقى ن پى
. ئهممـا خهلقىمىـزدىن بۇنـداق پىـدائىالر قهتئىـي تېپىلىـدۇ         ! مۇمكىن ئهمهس 

یىراق تارىخنى قویۇپ، تېخى یېقىنـدىال بولـۇپ ئـۆتكهن بـارىن ئىنقىالبىنىـڭ              
قهھرىمانلىرى، ئۈرۈمچى چاغان ۋەھىمىسىنى پهیدا قىلغـۇچى پىـدائىلىرىمىز،     

انلىرىمىز ئهنه شۇنداق پىدائىلىرىمىزنىڭ غۇلجا نامایىشىنى قوزغىغان قهھرىم
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ــداق  . ئاۋانگارتلىرىــــدۇر ــارلىق خهلقىمىــــزدە بۇنــ ــۇالرال ئهمهس، بهلكــــى بــ ئــ
ئـاالیلۇق، بىزنىـڭ   . پىداكارلىقنىڭ یىپ ئـۈچلىرى ھـازىرمۇ كهڭ سـاقالنماقتا     

جىمتـۇر،  “خهلقىمىز ئارىسىدا بالىلىرىغا ئهتىۋارالپ قویغان ئىسىمالر ئارىسىدا   
 دېگهنــدەك قۇللــۇق ۋە   ”...ىمچى، ســۇلھ، ئىتــائهت، باشــئهگ،    یــۇۋاش، تهســل 

بۇنىــڭ دەل . قورقۇنچــاقلىقنى ئىپادىلهیــدىغان بىرمــۇ ئىــسىمنى تاپالمــایمىز 
باتۇر، قهھرىمان، كۈرەش، ئازاد، ئهركىـن، دولقـۇن، ئـۆركهش، ئۆتكـۈر،        “ئهكسىچه،  

ــۋاس، شــىرئهلى، ئارســالن،   ــتهقىللى ”...یول ــدەك قهھرىمــانلىق، مۇس ق  دېگهن
ئــارزۇلىرى نامایـــان قىلىنغـــان، ھهتتـــا ئىنتــایىن كـــۆپ قىـــسىم ئىـــسىمالر   
پهیغهمبهرلىرىمىزنىـڭ، سـاھابىلهرنىڭ، بــاتۇر، قهھرىمانلىرىمىزنىـڭ روھىنــى    
ساقالپ قېلىشنى ئارزۇ قىلىدىغان ئىسىمالرنى خهلقىمىز ھهرگىزمـۇ ئىـسىم         

مىلىـك سـۆز   یۈزمىڭلىغـان كهلى ! تاپالماي دوراپ قویىۋالغان ئىـسىمالر ئهمهس   
جىگهر بالىلىرىغـا ھهرگىزمـۇ چاخچـاق ئورنىـدا     -بایلىقىغا ئىگه خهلقىمىز جان 

بـالىلىرىمىزمۇ ئۆزلىرىنىـڭ بىـر ئۆمـۈر ئۆزگهرتىـشنى       ! ئىسىم قویغان ئهمهس  
خىیالىغىمۇ كهلتـۈرمهي پهخرىلىنىـپ ئاتىلىـشىنى سـاقالیدىغان بۇتـۈردىكى           

الپ كېلىۋاتقـان ئىـسىمالر   ئىسىملىرىمۇ ھهرگىز قویغىلى لهقهم تاپالماي ساق    
-بۇخىل جهڭگىۋار، قهھرىمانلىق، مىللىـي، دىنـى ئهقىـدىلىرى، ئـارزۇ     ! ئهمهس

غایىلىرىنى بىر ئۆمۈر ھهمـرا قىلىـشىنى، بـۇ غـایىگه یېتىـشنى بىـر مىنۇتمـۇ             
ــلهپ كېلىۋاتقانلىغىنىــڭ       ــسى شــهكىلدە ئهس ــۇپ قالماســلىغىنى ئېرى ئۇنت

 !نهتىجىسى بولماي نېمه؟
ىققــا، بۇنىــڭ ئۈچــۈن ھهرىكهتــكه ئاتلىنىــشقا، مىللىــي  خهلقىمىــز ئازادل

مۇستهقىل دۆلىتىنىڭ ئهسلىگه كېلىشىگه قېنىغـا سـىڭىپ كهتـكهن ھالـدا            
بۈگــۈنكى خهلقىمىــز مىللىــي . تهشــنالىغىنى ھهرمىنــۇت نامایهنــدە قىلماقتــا

مۇســتهقىللىق ھهرىكىــتىگه ئاتلىنىــشقا تۆمــۈر خهلىــپه دەۋرىــدىن، بىرىنچــى  
 ئىككىنچى جۇمھۇرىیىتىمىز دەۋرىدىن تېخىمۇ كۆپ تهشنا جۇمھۇرىیىتىمىز ۋە

ــا  ــدا تۇرماقت ــان،     . ھال ــۇپ قالغ ــدۇ، ئۇیۇش ــى ئۇخالۋاتى ــر خهلقن ــۇنداق بى ئهنه ش
ــوق،   كىملىكى ــدەك ... نــى یوقاتقــان، كېــسهل، قورقۇنچــاق، جاســارىتى ی دېگهن

. بهدنامالر بىـلهن پهس كـۆرۈش، خهلقىمىـزگه قىلىنغـان دۈشـمهنچه ھاقـارەتتۇر        
ئۇالرغا ھهرىـكهت باشـالش پىالنـى،    . ىمىز بىر ئهسىردىن بېرى ئویغانماقتا   خهلق
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بۈگـۈنكى  ! ھهرىكهت شهكلى، ھهرىكهت ئۈلگىسى، ھهرىـكهت بـویرۇقىال كېـرەك    
ئېغىر ۋەزىیهتته، ئىنتایىن خهتهر ئاستىدا تۇرغىنىغا قارىماي، خاتا پىالنالنغـان،          

ــا یېــتهكلهنگهن بولۇشــىدىن ق  هتئىــي نهزەر، جېنىنــى خاتــا مــۆلچهرلهنگهن، خات
ئالقىنىغا ئېلىپ قاتنىشىۋاتقان ئىزچىللىقى یوق، خهتىرى چوڭ ھهرىكهتلهردە 
 !خهلقىمىزنىڭ ئاللىقاچان ئویغىنىپ بولغانلىغىنى ئوچۇق كۆرۈپ ئاالالیمىز

ئهگهر مۇتلهق یوشـۇرۇن ھهرىـكهت شـهكىللىرى بىـلهن ۋەتىنىمىزدىكـى            
یۈزمىڭـدىن ئـازایتىش ۋەزىیىتىنـى    خىتاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى یىلىغـا بىرقـانچه        

یارىتالىغىنىمىزدا، تهخمىنهن ئون یىـل ئۆتكهنـدە ۋەتىنىمىزدىكـى تاجـاۋۇزچى           
یهنــى، . ئــۈچ مىلیــون ئازایتالىــشىمىز مــۇمكىن-خىتــاي ئاھالىــسىنى ئىككــى

ــازار   ــك ب ــى كىچى ــا    -ۋەتىنىمىزدىك ــون ھالىغ ــازاد رای ــسپى ئ ــهھهرلىرىمىز نى ش
ــ . كهلتــــۈرۈلگهن بولىــــدۇ  مىللىــــي مۇســــتهقىللىق  _ یهت بۇخىــــل ۋەزىــ

ھهرىكىتىمىزنىڭ ئىككىنچـى باسـقۇچى ھېـساپالنغان نىـسپى یـاكى مـۇقىم             
شۇ كۈنلهرگه . پارتىزانلىق ھهرىكهت باسقۇچىغا كىرگهنلىگىدىن دېرەك بېرىدۇ

بارغانـدا بىرىنچـى باسـقۇچلۇق ھهرىـكهت بولغـان مـۇتلهق یوشـۇرۇن ھهرىـكهت         
شـتىن تهدرىجـى ھالـدا قوشــۇمچه    باسـقۇچى ئاساسـلىق ھهرىـكهت شـهكلى بولۇ    

ــۈپ، قىــسمهنلىكته دۈشــمهننىڭ ئهڭ ئــاجىز قالغــان    ھهرىــكهت شــهكلىگه ئۆت
قۇراللىق تارقاق كـۈچلىرىگه ئۇشـتۇمتۇت زەربه بېرىـشنى ئاسـاس قىلىـدىغان         

. ى پارتىزانلىق ھهرىكهت شـهكلى ئاساسـلىق ئورۇنغـا كۆتۈرىلىـدۇ          ئهتراپشهھهر  
ۋەپپهقىیهتلىك داۋام قىلىشىنىڭ مۇقهررەر پارتىزانلىق ھهرىكهتلىرىمىزنىڭ مۇ

مۇقىم ئازاد رایونلىرى بولغان، مۇنتىزىم مىللىي ئارمىیىمىزنىڭ _ نهتىجىسى 
قۇرۇلۇشــىنى كهلتــۈرۈپ چىقىرىــدىغان ئــۈچىنچى باســقۇچلۇق ھهرىكىتىمىــز  

 .بولىشىدا گهپ یوق
دېـــمهك، بىزنىـــڭ بىرىنچـــى باســـقۇچلۇق ھهرىكىتىمىزنـــى قانـــات       

بىز بۇ باسقۇچلۇق مىللىي . ىنتایىن مۇھىم ئهھمىیهتكه ئىگه   یایدۇرۇشىمىز ئ 
مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنى ئوڭۇشلۇق قانات یایدۇرۇش ئۈچۈن، خهلقىمىـز    
ئارىسىدا خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى قوغالش ئۈچۈن مۇتلهق یوشۇرۇن ھهرىكهتلهر      
ــوغرا       ــشىمىزغا ت ــۋىق قىلى ــاي تهش ــسىنى تىنم ــوغۇللىنىش ئىرادى ــلهن ش بى

ــى، یوشــۇرۇن    . كــتهكهلمه بۇنىــڭ ئۈچــۈن یوشــۇرۇن ھهرىكهتلهرنىــڭ ئهھمىیىت
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ھهرىكهت شهكلى، یوشۇرۇن ھهرىكهت قۇراللىرى، یوشۇرۇن ھهرىكهت مهشىقلىرى، 
یوشۇرۇن زەربه بېرىش نىشانلىرى، یوشۇرۇن ھهرىكهت قىلىدىغان تهشكىالتالرنى 

ت، یوشـۇرۇن  قۇرۇش تهشۋىقاتلىرى قاتارلىقالرنى یوشۇرۇن كىتـاب، یوشـۇرۇن خه        
لېنتا، یوشۇرۇن یۇمشاق دېتال، س د تهخسىلىرى، یوشۇرۇن ئىنتېرنېت تورلىرى 

ئىلـخهت قارتارىـدىكى باشـقا    _ یاكى شهخسى ئىنتېرنېت ساندۇق ئادرىسلىرى   
ۋاسـتىالر بىــلهن كهڭ كۆلهمـدە تــارقىتىش بىـلهن بىــرگه، بىرقىـسىم ئهمهلــى     

 بېرىــشكىمۇ ئاالھىــدە ھهرىـكهت شــهكىللىرى بــویىچه خهلقــقه ئــۈلگه تىكــلهپ 
 .ئهھمىیهت بېرىلىشى الزىم

-بىزنىــڭ یوشــۇرۇن تهشــۋىقاتىمىز چوقــۇم ئهڭ بىــخهتهر بولغــان ئۇســۇل 
چارىالرغا تایىنىش بىلهن بىرگه، تهشۋىقاتلىرىمىز چوقۇم خهلقىمىزنىڭ قولىغا 
ئهڭ بىخهتهر یولالر بىلهن بىۋاسته یېتىدىغان، بىۋاسـته كۆرەلهیـدىغان بولىـشى     

ز بـارلىق خهۋەرلىـشىش ۋاسـتىلىرىدىن تولـۇق پایـدىلىنىپ یېـرىم           بىـ . شهرت
مىلیوندىن ئارتۇق مىللىي شهھهر ئاھالىلىرىمىز ئارىسىغا یوشۇرۇن ھهرىـكهت         

بۇنىـڭ ئۈچـۈن ھهرقایـسى    . تهشۋىقاتىنى یهتكۈزۈشكه كۈچ چىقىرىشىمىز الزىم   
ۋىقات پىدائىالر، یوشۇرۇن ھهرىكهت قوشۇنلىرىمىز ئىزچىل تۈردە یوشـۇرۇن تهشـ   

چـارىالرنى یـېڭىالپ،    -چارىلىرىنى تهتقىق قىلىپ چىقىشى، ھهردائىم ئۇسـۇل      
یازمـا بویـۇمالر ئهڭ یاخشىـسى    . تهدرىجى مۇكهممهللهشتۈرۈپ بېرىـشى كېـرەك    

كومپیۇتېر یاكى زامانىۋى ماشىنكىالر بىلهن یېزىلىشى، قهغهزلهرگه قول ئىزى   
ا یهتكىـچه ئوچـۇق قـول    قالدۇرماسلىققا تىرىشىش ۋە تاكى تارقىتىش نىـشانىغ     

ئۆز ئالدىغا پائالىیهت قىلغۇچىالر ئـۆزى      . بىلهن تۇتماسلىققا تىرىشىش كېرەك   
ــۇرال     ــدىكى ماتېرىیـــالالر، قـ ــگهن ئۇســـۇلالر، ئۆزىـ ســـایمانالرنى باشـــقا  -بىلـ

قېرىنداشلىرىغا یوشۇرۇن بهرمهكچى بولغىنىدا بىۋاسته بېرىشتىن ئىمكانقهدەر 
ــۆزلىرى  ــۇپ كېــتىش  ساقلىنىــشى، ئهڭ یاخشىــسى ئ  بىلىــدىغان یهرلهرگه قوی

بولۇپمۇ شـۆھرەت قـازىنىش،     .  بىخهتهر چارىالردىن پایدىلىنىش كېرەك    قاتارلىق
تارىخ قالدۇرۇش، ئارخىپ قالدۇرۇش، پاكىت ساقالش دېگهندەك باھانىالر بىلهن         
مهخپــى ھهرىــكهت پىــدائىلىرىمىزنىڭ ھهرقانــداق بىــر ماتېرىیــالىنى ســاقالپ 

بۇنداق ماتېرىیالالرنى چهتئهلدىكى   . ساقلىنىشىمىز الزىم قویۇشتىن ئاالھىدە   
 . مۇھاجىرلىرىمىزغا ئىۋەرتىپ بېرىشمۇ ئوخشاشال خهۋەپلىك
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مىللىي شهھهر ئاھالىلىرىمىز ئارىـسىدا ئېلىـپ بېرىلىـدىغان یوشـۇرۇن        
. ھهرىكهت تهشۋىقاتى ئهمهلىي ھهرىكهت ئۈلگىلىرىگىمۇ جىددى ئېھتىیاجلىق 

ھهربىــر جهڭچــى دۈشــمهننىڭ ئــاجىز نوقتىلىرىغــا ئهڭ  شــۇڭا ھهربىــر پىــدائى، 
یوشۇرۇن، ئهڭ بىخهتهر، ئهڭ ۋەھىمىلىك، ئهڭ كۈچلـۈك زەربه بېـرىش ئهمهلىـي        
ھهرىكهتلىرى ئارقىلىق خهلققه ئۈلگه كۆرسىتىشنى ئۆزىنىڭ جىددى ۋەزىپىسى 

خهلــق ئهمهلىــي زەربه بېــرىش ھهرىــكهت ئۈلگىلىرىــدىن  . قىلىۋېلىــشى الزىــم
بۇخىل تهشۋىقاتالر . ۇن، جاسارەت ئالسۇن، ئۈلگه ئاالالیدىغان بولسۇنھایاجانالنس

بۇخىـل  . مهخپىیهتلىك بىلىملىرىگىمۇ ئاالھىدە ئهھمىیهت بېرىلىشى شـهرت    
ھهرىكهت بىلهن شوغۇلالنغۇچىالر مهڭگۈ پاش بولۇپ قالماسلىق، مهڭگۈ قولغا        

ان بولىشى چۈشۈپ قالماسلىقنى ئۆزلىرىگه پرىنسىپ قىلىشى، قاتتىق تهلهپچ
ــهرت ــزگه    . شــ ــرىش ھهرىكىتىمىــ ــۇرۇن زەربه بېــ ــۇنىڭدەك، یوشــ ــۇددى شــ خــ

قاتناشقۇچىالر، مۇمكىن بولغىنىچه یالغۇز پائالىیهت قىلغۇچىالر قانچىكى كۆپ 
بولسا، زەربه یېگهن دۈشمهن قانچىكى كۆپ بولسا، قېتىم سانى قانچىكى كـۆپ         

ىغانلىغىنى، ئهمما بولسا، دۈشمهننىڭ قىساس ھهرىكهتلىرىمۇ كۆپىیىپ كېتىد
ــارەت رولىنــى یوقىتىــپ، غهزەپ ۋە قارشــىلىقنى     ــۇ بىزنــى قورقۇتۇشــتىن ئىب ئ

ئهگهر بىــز ئــازىراقال . تېخىمــۇ كۈچۈیتىۋېتىــدىغانلىغىنى بىلىــشىمىز كېــرەك
ھهرىكهت قىلىپ قویۇپ، ئۇزۇنغىچه جىم یېتىۋالساق، ئىنتـایىن ئـاز ھهرىـكهت       

 ھهر قېتىملىق ھهرىكىتىمىزنى قىلىپ، ئىزچىللىقىغا ئهھمىیهت بهرمىسهك،
ــساق، دۈشــمهننىڭ     ــلهن ئېلىــپ بارمى ــۈپتىن ئوخــشىمایدىغان ئۇســۇلالر بى ت

بىھــۇدە ئۆلتــۈرۈلگهن . قىــساس ئــېلىش پۇرســىتى شــۇنچه كۆپىیىــپ كېتىــدۇ 
شـۇڭا، ئىمكانبـار   . ئادەملىرىمىز خهلقىمىزگه ئۈمىدسـىزلىك ئېلىـپ كېلىـدۇ    

ــرىش   ــار كـــۆپ زەربه بېـ ــكهت، ئىمكانبـ ــتىگه كاپالهتلىـــك كـــۆپ ھهرىـ ھهرىكىـ
قىلىشىمىز، دۈشمهننى بىركۈنمۇ ئارامىغا قویماي، ئىزچىل پاراكهندە ھالىتىدە 

 .تۇتۇشقا تىرىشىشىمىز الزىم
شۇنى ئۇنۇتماسـلىغىمىز كېرەككـى، بىزنىـڭ مىللىـي مۇسـتهقىللىق           
. ھهرىكىتىمىز ھهرگىزمۇ ئۆز خهلقىمىزنىـڭ یوقۇلۇشـىنى مهخـسهت قىلمایـدۇ       

 قىساس ھهرىكهتلىرى ھهددىدىن ئاشقاندا دۈشـمهن ئهڭ زىـچ   شۇڭا دۈشمهننىڭ 
تۇرغان جایالرغا ئۆزىمىزنى قۇربان قىلىش ھېساۋىغا بولسىمۇ قایتارمـا قىـساس     
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پائالىیهتلىرى بىلهن خهلقىمىزگه جاسارەت بېرىـپ، دۈشـمهنگه بېـسىم ھـېس          
 .قىلدۇرۇشىمىز الزىم

ــۇ دۈ    ــز ھهرگىزم ــقۇچلۇق ھهرىكىتىمى ــى باس ــڭ بىرىنچ ــمهننى بىزنى ش
ئۆزىمىزنى ئۆلۈمگه تۇتۇپ بېرىـشنى  . ئۆلتۈرۈپ تۈگىتىشنى مهقسهت قىلمایدۇ  

بىز بۇ باسـقۇچتا ئهڭ تىپىـك، ئهڭ ۋەھىمىلىـك     . تېخىمۇ مهخسهت قىلمایمىز  
پـــاجىئهلهرنى پهیـــدا قىلىـــپ دۈشـــمهننى ۋەتىنىمىـــزگه ئایـــاق بېسىـــشتىن  

ىـزدە بهخـۈدۈك    قورقىدىغان، یهرلىـشىۋالغان خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى ۋەتىنىم       
تۇرالمـاي ئــۆز دۆلىـتىگه قاچىــدىغان ۋەزىــیهت یارىتىـشنى ئــۆزىمىزگه مهقــسهت    

بۇنىڭ .  شۇڭا ھهرىكىتىمىز ئىماكان قهدەر ۋەھىمىلىك بولىشى شهرت. قىلىمىز
ئۈچۈن دۈشمهننىڭ ئهڭ سۆیۈملۈك، ئهڭ ئهتىۋارلىق، ئهڭ داڭلىق، ئهڭ بىچارە،  

ه بېرىـــشكه ئاالھىـــدە ئهھمىـــیهت ئهڭ ئۇتۇغلـــۇق تهبىقىلىـــرىگه تـــالالپ زەرب
خـــۇددى شـــۇنىڭدەك، یوشـــۇرۇن زەربه بېـــرىش ھهرىـــكهت . بېرىـــشىمىز الزىـــم

تهجرىبىلىرىمىـــز یېتهرلىـــك بولمىغـــان بۈگـــۈنكى ئهھـــۋالىمىزدا ھهرگىزمـــۇ 
ــۈچىمىز یهتمهیــدىغان، قۇتــۇلغىلى       ــتهكلىككه یــول قویماســلىغىمىز، ك تهن

پـاش بولـۇپ قېلىـشقا سـهۋەپ        بولمایدىغان، ئهھمىیىتـى بولمایـدىغان، ئاسـان        
ــم     ــشىمىز الزىـ ــشقا تىرىشىـ ــۆزىمىزنى تارتىـ ــن ئـ ــدىغان ھهرىكهتلهردىـ . بولىـ

ۋەتىنىمىزگه ئایاق باسقان بىر ئاققۇن، بىـر خىتـاي تىلهمچىـسى ۋەتىنىمىـزدە        
بىرەر یىل بهخۇدۇك جان باقالىدى دېمهك، یـۈزلهرچه ئـاققۇن، مىڭـالرچه خىتـاي       

ــا یېڭــى تىلهمچــى یۇرتدىــشىغا یېزىلغــا  . ن چــاقىرىق قهغىــزى بولــۇپ قالماقت
ــاي      ــر ســودىگهر خىت ــاقچى، ھهربى ــر یام ــۈرگهن ھهربى ــزدە ئایلىنىــپ ی ۋەتىنىمى

بىـز  . یۈزمىڭالرچه یۇرتدىـشىغا تهكلىـپ قهغىـزى ئىـۋەرتكىنىگه تهڭ بولماقتـا          
ئېرىق، جاڭگالالردا -ئۆمۈر بویى ھایاتىنىڭ بىرەر خىل راھىتىنى كۆرمهي ئېتىز   

-مومایلىرىمىزنىـڭ، توپـا   - ئـانىلىرىمىز، بـوۋاي    -تقان ئاتـا  ئۆلۈپ تۈگهپ كېتىۋا  
قىغالرغــا مىلىنىــپ چــوڭ بولىۋاتقــان، نه یهســلى، نه بــالىالر باغچىــسى، نه       

ــۇق،  ــاي،     ... ئویۇنچ ــرىمهن بواللم ــىدىن بهھ ــداق نهرس ــاس ھېچقان ــا خ بالىالرغ
بىلمهیال تېزەك تېرىپ، مال بېقىپ، ئائىلىسىنىڭ بىـر پـارچه          -ئېسىنى بىلهر 

نى بالىلىق ۋۇجۇدى بىلهن كۆتۈرۈپ ئۆسىۋاتقان نارسىدە بالىلىرىمىزنىڭ، یۈكى
تۇغۇلۇشــقا تهییــار بولــۇپ قالغــان ئانــا قۇرســىغىدىكى بــالىلىرىمىزنى تارتىــپ  
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چىقىرىــپ بوغــۇپ ئۆلتۈرىۋاتقانلىغىنىــڭ، ھامىلىلىرىمىزنىــڭ قــان ۋە جــان   
ىـشىمىز  قىساسىنى ھهربىر ھهرىكىتىمىزنىڭ ھهرىكهتلهندۈرگۈچى كۈچى قىل     

ئالــدىمىزغا چىققــان ھهرقانــداق بىــر خىتــاي تاجاۋۇزچىــسى، ئــۇ مهیلــى  . الزىــم
كىچىك بولسۇن، یاكى قېرى بولسۇن، ئۇالرنىڭ ھهممىسى یا ئۆتمۈشـته بىـزگه      
زۇلۇم سالغان بىر تاجاۋۇزچى یاكى خهلقىمىزنىڭ بىر پهرزەنتىنى ئۆلۈمگه زورالپ 

ــاكى ئۇنىــڭ  ئۇنىــڭ مهنپهتــى ئۈســتىدە یاشــاۋاتقان بىــر ۋاســت   ىلىق جــالالت ی
ــدۇر ــۇدە ئۆلتۈرۈلىۋاتقـــان     . ئهۋالدىـ ــان بىھـ ــان، مىلیونلىغـ ــڭ مىڭلىغـ بىزنىـ

نارســــىدىلىرىمىز، مېھرىبــــان ئــــانىلىرىمىز، ســــۆیۈملۈك ئــــاتىلىرىمىز،      
زىیالىیلىرىمىز، تېخنىكلىرىمىز، ئىشچى، دېھقان ۋە كاسىپلىرىمىز تاجاۋۇزچى 

ئـۇالر  ! غىـدەك نـېمه گۇنـا قىلغانىـدى؟    خىتایالر ئالدىـدا ئۆلـۈم جازاسـىغا تارتىل      
ھاكىمىیهت كۈچى، سىیاسى ھهرىكهت كۈچى، قۇراللىق كۈچى بىلهن بىۋاسـته     
یاكى ۋاستىلىق، ئاشكارە یـاكى یوشـۇرۇن، تاجاۋۇزچىالرنىـڭ مهنپهئهتـى ئۈچـۈن           
تۈزۈلگهن قـانۇن باھانىـسى یـاكى سىیاسـىي مهقـسهتلهردە ئۆلتۈرۈلـسه، ئېغىـر             

یاالڭاچ قالدۇرۇلسا، بىلىمسىز، -ۈرگۈن قىلىنسا، قامالسا، ئاچجازاالرغا تارتىلسا، س
ساۋاتسىز، ئىشسىز قالدۇرۇلـسا گۇنـا بولمایـدىكهنۇ، بىـز ئـۇالرنى ئـۆز دۆلىـتىگه          
ــى     ــدىكهن؟ ۋەتىنىمىزن ــۇپ قاالم ــاھهق بول ــسهك بىزنىــڭ ن چېكىنــدۈرىمىز دې

ىغا بېسىپ یاتقان خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ھهرقاندىغى دېگىدەك ئادەم بېـش         
ــال    ــز م ــدىكى ۋەتىنىمى ــۋەن قىممىتى ــۈزمىڭالرچه ی ــا  -ی ــۈلكىنى چاڭگىلىغ م

تاراج قىلسا ئۇالرنىڭ ھهقلىق بولىدىكهنۇ، خهلقىمىز ئۆز       -كىرگۈزىۋېلىپ تاالن 
مېڭىنـى  “یۇرتىدىكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىدىن بـۇ ھهقلىرىنـى تهلهپ قىلـسا           

 دەیدىغان دۇنیا ”خاتا ئۆلتهرسهكمۇ مهیلىكى، بىرسى توردىن چۈشۈپ قالمىسۇن
تارىخىدا زادىال كۆرۈلۈپ باقمىغان ۋەھشىیانه فاشىستلىق یولالر بىلهن بىزنـى           
یوقۇتۇشقا ئاتالنسا، بىز ئۇالرغا ۋەھىمه یارىتىمىز دېسهك یهنه بىزنىڭ خاتا بولۇپ 

 !قاالمدىكهن؟
شــۇنداق ئىــكهن، بىزنىــڭ ھهرىكىتىمىــز، پهیــدا قىلىــدىغان ھهربىــر       

ىــز ئــونالپ، ھهتتــا یــۈزلهپ خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرىنى  ۋەھىمىلىــك ھهرىكىتىم
ۋەتىنىمىزدىن قېچىپ كېتىشىگه تۈرتكه بوالالیدىغان پاجىئهلهردىن تهشـكىل   

ئهگهر بىزنىڭ ئىشقا ئاشـۇرىدىغان ھهرىكىتىمىـز دۈشـمهننىڭ    . تېپىشى شهرت 
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سهلدەك ئـېقىن قىلىـشىنى توسـاپ قااللمایـدىكهن، ۋەتىنىمىزدىكـى ۋەھـشى             
چى كهلگىندىلىرىنى قاچۇرۇش رولىنى ئوینىیالمایدىكهن، پهیـدا       خىتاي تاجاۋۇز 

ــانلىغىنى     ــك بولمایۋاتق ــدەك ۋەھىمىلى ــڭ دېگهن ــان ھهرىكىتىمىزنى قىلىۋاتق
ــدۇ ــمه   . كۆرســىتىپ بېرى ــر ھهرىكىتىمىــزدە دۈشــمهنگه ۋەھى ــز ھهربى شــۇڭا بى

 .سېلىشقا ئاالھىدە كۈچ چىقىرىشىمىز شهرت
بهش - ھهرىكهت باشالپ ئهڭ كامىدا ئۈچبىز ۋەتىنىمىز تهۋەسىدە تېز ئارىدا

مىلیون خىتاي تاجاۋۇزچىسىنى ۋاستىلىق بولسىمۇ قوغالپ چىقارماي تـۇرۇپ،         
ھهرگىزمۇ ئىككىنچى باسقۇچلۇق مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىز ئۈچۈن 

بۇنىــــڭ ئۈچــــۈن ۋەتهن، خهلقىمىــــزگه ئــــۆزىنى . ئاســــاس تىكلىیهلمهیمىــــز
ــڭ   ــانچه مىـ ــشلىیاالیدىغان بىرقـ ــانىۋى پىـــدائىالرغا   بېغىـ ــارەتلىك زامـ  جاسـ

شۇنىڭغا قهتئىي ئىشىنىشكه بولىدىكى، تارىختا ئوغۇزخان، ئاتىلال، . مۇھتاجمىز
بوغراخانالرنى، یهتته قىزلىرىم، نوزۇگۇم، رىزىۋانگۈل، تۆمۈر خهلىپه، غوجا نىیـاز،           
غېنــى بــاتۇرالرنى، پهیزىــۋات، بــارىن، غۇلجــا، كوچــا قهھرىمــانلىرىنى تۇغالىغــان  

ــچه    خ ــدىغان نهچ ــدا قىالالی ــارلىغىنى پى ــز یهنه ۋەتهن، خهلقــى ئۈچــۈن ب هلقىمى
بۇ نهچچه مىڭ   ! ئونمىڭ دەۋرىمىز پىدائىلىرىنى چوقۇم یېتىشتۈرۈپ چىقاالیدۇ     

پىـــدائى شـــهرقىي تۈركىـــستان مىللىـــي مۇســـتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـــڭ 
 !مۇقهددىمىسىنى یاڭراتقۇچىالردىن بولۇپ قالىدۇ
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تهقىللىق كۈرەش  مىللىي مۇس2.9§
 مهنتىقىمىز

  
كائىنـات ۋە ئۇنىـڭ ئىنتــایىن كىچىـك بىـر تهركىــۋى بولغـان یهرشــارىمۇ      
نۇرغۇنلىغان تهبىئىي قانۇنىیهتلهر بىلهن ئهڭ مۇكهممهل شهكىلدە یارىتىلغان 
ــدا     ــوي سۇنۇشــى جهریانى ــانۇنىیهتلىرىگه ب ــارىتىلىش ق ــۇ ی ــسانالر ب ــۇپ، ئىن بول

بـــویىچه بىرقاتــار تهبىئىــي قـــانۇنىیهت   ھایاتلىقنىــڭ ھهرقایــسى ســاھهلىرى    
ئهگهر بىـز ھهرقانـداق بىـر ئىـشنى تهبىئىـي       . مهنتىقىلىرىنى تۈزۈپ چىقماقتـا   

مهنتىقىسى بویىچه ئىشلىمىگىنىمىزدە، تهبىئىي قانۇنىیهتلهرگه قارشى ئىـش    
 .قىلغان بولۇپ قالىمىز

ھالبۇكى، ئىنسانالر یهكـۈنلهپ چىققـان مهنتىقىلهرنىـڭ ھایـاتى كـۈچى            
ۋاھــالهنكى، . بولماسـلىقىغا بـاغلىق  -ىئىـي قـانۇنىیهتلهرگه ئۇیغـۇن بولـۇش    تهب

ئىنسانالر تۈزۈپ چىققان مهنتىقىلهرنىڭ ھهممىسىال تهبىئىي قـانۇنىیهتلهرگه         
شۇ سـهۋەپتىن  . ھهرۋاقىت، ھهریهردە پۈتۈنلهي ئۇیغۇن بولۇپ كېتهلىشى ناتایىن   

 ئىچىـدىال ھهقىقىـي   ھهربىر ئىشنىڭ مهنتىقىسى ئۆزىگه خاس دائىـرە ۋە زامـان   
خۇددى شۇنىڭدەك، ئىجتىمائىي مهسىلىلهرنىڭ . قىممىتىنى ساقالپ قاالالیدۇ

مهنتىقىلىرى تېخىمۇ مۇجىمهل بولۇپ، ئوخشاش بىر ھادىسه ئۈچـۈن ھهرخىـل     
مهسـىلهن، دۇنیاغـا   . ئـایرىم مهنـتىقىلهر قوللۇنىلىـدۇ    -زامان ۋە ماكانـدا ئـایرىم     

ىلىرى ھهرگىزمۇ مۇستهملىكه ئاستىدا    زومىگهر بىر كۈچنىڭ ھهرىكهت مهنتىق    
تۇرىۋاتقان خهلقلهرنىـڭ مۇسـتهملىكىدىن قۇتۇلـۇش ھهرىـكهت مهنتىقىـسىگه           

خــۇددى شــۇنىڭدەك، زومىــگهر مىللهتنىــڭ تــۈزۈپ بهرگهن  . ئۇیغــۇن كهلمهیــدۇ
ھهرىكهت مهنتىقىلىرىمۇ مۇتلهق تۈردە شۇ زومىـگهر مىللهتنىـڭ مهنـپهئهتىگه        

 .هرت قىلىدۇئۇیغۇن كېلىشىنى ئالدىنقى ش
ــدىكى، مۇســتهملىكه ئاســتىدىكى     ــشقا بولى بۇنىڭــدىن شــۇنى كۆرۈۋېلى
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ئېزىلگهن مىلـلهت ئهزگـۈچى، زومىـگهر، تاجـاۋۇزچى مىللهتنىـڭ مهنتىقىـسى،          
پىرىنسىپى، ھهرىكهت پروگىراممىسى بویىچه ھهرىكهت قىلىپ ئۆزىنى مهڭگـۈ         

ــدۇ ــهن خ  ! قۇتقۇزالمایـ ــارىخىمىز ئاساسـ ــىرلىك تـ ــرىم ئهسـ ــاي بىزنىـــڭ یېـ ىتـ
تاجاۋۇزچىلىرى یاكى دۇنیا زومىگهرلىرى تهرىپىدىن تهرغهپ قىلىنىۋاتقان تېنچ    

دۈشــمهن . ھایــاتلىق مهنتىقىــسى بــویىچه پائــالىیهت قىلغــان دەۋرىمىــز ئىــدى
مهنتىقىـسى، یـاكى بىزنــى دەپـسهندە قىلىـشنى مهقــسهت قىلغـان یاتالرنىــڭ      

شىمىزنى ئالدىنقى دۈشمهنگه بویسۇنۇ_ مهنتىقىسى بویىچه پائالىیهت قىلىش  
_ شـــۇنداق ئىـــكهن، دۈشـــمهن مهنتىقىلىـــرىگه بویـــسۇنۇش . شــهرت قىلىـــدۇ 

شــهرقىي تۈركىــستانلىقالر یېــرىم  . ۋاســتىلىق تهســلىمچىلىك ھهرىكىتىــدۇر
ئهسىردىن بۇیان دۈشـمهنگه تهسـلىم بولـۇش تهرغىبـاتى یولىـدا ئـۆزىنى نـابوت               

 .قىلىپ كهلمهكته
تـۈپكى خاتـالىقلىرىمىزدىن بىـرى      باشتىن ئایاق تهكرارالپ كېلىۋاتقـان      

شۇكى، بىزنىڭ نۇرغۇنلىغان تهسىرى بار دىنىي، پهننىـي، مىللىـي، ئىنـسانىي      
ئهقىدىلهرگه ئۆزىنى ئاتىغان كىـشىلىرىمىز ئىزچىـل تـۈردە ھهرخىـل شـهكلى             
ئۆزگهرگهن تېنچلىق، مۇقىملىق، سۇلھى، سـۆھبهت، سۆزلىـشىش، كېلىـشىم          

 قۇراللىق كۈرەشلهرگه، كهسكىن تهسىر پهیدا دېگهنلهردە چىڭ تۇرۇپ،... تۈزۈش، 
مهیلـى  . قىالالیدىغان زوراۋانلىق ھهرىكهتلهرگه ئىزچىل نهپىرەتلىنىپ كهلـدى     

تارىختىكى سوۋېت ئىتتىپاقى بولسۇن، مهیلى خىتاي گومىنداڭى یاكى خىتاي        
كوممۇنىستلىرى بولسۇن، شهرقىي تۈركىستان خهلقىنىـڭ جىـم یېتىـشىنى،          

سىلىدە ئۇالرنىڭ مهسلىھهتى بـویىچه، سـىزغان سـىزىغىدىن    ھهرقانداق بىر مه 
چىقماي ھهرىكهت قىلىشىمىزنى، سۆزلىـشىپ مهسـىله ھهل قىلىـشىمىزنى،           

- ىمىزنى، ئىزچىل تۈردە ئۆزلىرى بىـلهن تېـنچ     ”جېدەل قىلماسلىق “قهتئىي  
بىزنىڭ .  یۇمشاق بولۇشىمىزنى تهلهپ قىلىپ كهلدى-ئىتتىپاق بولۇپ، یۇۋاش

ــویىچه قــۇل   نۇرغــۇن كىــشىل ىرىمىز ئهنه شــۇنداق دۈشــمىنىنىڭ ئىرادىــسى ب
ــردىن ــولىمىز دەپ تهرغىــپ قىلىــپ   -بولۇشــىمىزنى بى ــوغرا چىقىــش ی بىــر ت

شـهرقىي تۈركىـستان خهلقـى ئهنه شـۇنداق دۈشـمهن مهنتىقىـسى،       ! كهلمهكـته 
. تاجاۋۇزچىالرنىــڭ مۇدداســى ئاساســىدا پائــالىیهت قىلىــشقا مهجبورالنماقتــا     

مهن مهنتىقىسى بویىچه مهڭگۈ جىـم یېتىـشىمىزنى تهلهپ    دۈش_ ئوچۇغىراقى  
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 :قىلىشماقتا
شــهرقىي تۈركىــستان خهلقــى خىتــاي كوممۇنىــستلىرىدىن ھهقىقىــي   “

ئاپتونومىیه تهلهپ قىلىش ھهرىكىتىنى تهۋرەنمهي تېنچ یولالر بویىچه، قانۇنىي         
ــۇ    یــولالر بــویىچه ئىزچىــل تهلهپ قىلىــپ تۇرۇشــى، دۇنیــا جامــائهتچىلىكىگه ب

ــاكى   د ــىمىز، چهتئهلنىـــڭ یـ ــتا ئىزچىـــل چىـــڭ تۇرۇشـ ەردىمىزنـــى ئۇقتۇرۇشـ
دېموكراتىك خىتایالرنىڭ یاردىمىگه، ھىمایىسىگه، قوللىشىغا ئېرىشىـشنىڭ    

 ”!بارلىق تېنچ یوللىرىنى قهتئىي ئىزدىنىشىمىز شهرت
ــۇل      ــاق قوب ــكىالتلىرىمىزنىڭ ئورت ــاجىر تهش ــۈنكى مۇھ ــۆزلهر بۈگ ــۇ س ب

 ” زنى قولغا كهلتۈرۈشىمىزدىكى تۈپكى یولىمىزمۇستهقىللىغىمى“قىلىشقان 
بۇ سۆزلهردە، بۇ قارارلىرىـدا ھېچقاچـان   ! دېگهن پىرىنسىپالشتۇرۇلغان شۇئارىدۇر 

ــسى      ــالىیهت مهنتىقىــ ــاتلىق پائــ ــڭ ھایــ ــستان خهلقىنىــ ــهرقىي تۈركىــ شــ
ۋەزىـپىلهردە  -ئهكـسىچه، شۇئارالشـتۇرۇلغان بـۇ تـۈردىكى قـارار     . ئىپـادىلهنمىگهن 

ــاي  ــۈنلهي خىت ــاي    پۈت ــنىڭ، خىت ــوي سۇنۇش ــسىگه ب ــاۋۇزچىلىرى مهنتىقى  تاج
ــا ئىزچىـــل قـــۇل ھالىتىـــدە قېلىـــشىمىزنىڭ مهنتىقىـــسى   تاجاۋۇزچىلىرىغـ

ئهپـــسۇسكى، . ۋاســـتىلىق خـــائىنلىق تهشـــۋىقاتىدۇر_ بـــۇ ! ئىپـــادىلهنمهكته
نۇرغۇنلىغان خهلقىمىز ئهنه شۇخىل قۇللۇق مهنتىقىلىرى ئاساسىدا ئوتتۇرغـا          

 .ىقالردىن ئۈمىدلىنىپ ئۇالرغا ئهگهشمهكتهقویۇلىۋاتقان چاقىر
 قایـسى مهنـتىقىغه ئۇیغـۇن؟       ”دۈشمهن ئىرادىسى بویىچه ئىش قىلىش    “

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ ۋەتىنىمىـزگه شـۇنچه نۇرغـۇن ئهسـكهر كهلتۈرۈشـى،            
بىرمـــۇ ئهســـكىرى بولمىغـــان خهلقىمىــــزگه قارشـــى مىڭلىغـــان ئــــۇرۇش      

ــا  ــان تانكــ ــۆیرۇپىالنلىرى، مىڭلىغــ ــروۋن-ئــ ــوپبــ ــسىزلىغان تــ -ىكالر، سانــ
 مهنتىقىسىگه ئۇیغۇن كېلىدۇ؟ ”تېنچلىق“زەمبىرەكلهرنى كهلتۈرۈشى قایسى 

خهلقىمىزنىڭ ھهرقانداق بىر نارازىلىق ھهرىكهتلىرىنى باسـتۇرۇش ئۈچـۈن بـۇ            
قۇراللىق كۈچلىرىنى تولۇق ئىشقا سېلىشى قایسى مهنتىقىگه توغرا كېلىدۇ؟ 

تاجاۋۇزچىلىق مۇدداسى ئۈچـۈن  _ یغۇن كېلىدۇ بۇالر پهقهت بىرال مهنتىقىگه ئۇ  
بۇنـداق بىـر تاجاۋۇزچىغـا    ! ۋەتىنىمىز خهلقىنى یهر یۈزىدىن سـۈپۈرۈپ تاشـالش      

شىكایهت قىلىش، یالۋۇرۇش، دەرد تۆكۈش، ھهمكارلىشىش، سۆزلىشىپ “قارشى 
 پروگىراممىلىرىنى تۈزۈپ چىقىش قایـسى مهنـتىقىگه        ”كېلىشىمگه كېلىش 
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ۈنگىچه مىللىي قۇتقۇزۇش پائالىیهتلىرى نامىدا ھهرىكهت  ئۇیغۇن؟ بىزنىڭ بۈگ  
قىلىــپ كېلىۋاتقــان ھهرخىــل سىیاســىي، مىللىــي، دىنىــي ئهربــاپ یــاكى        
تهشكىالتلىرىمىز ئاساسهن ئهنه شـۇنداق مهنتىقىـسىزلىك بـویىچه، توغرىـسى        
خىتاي تاجاۋۇزچلىرىنىڭ خهلقىمىزگه تېڭىۋاتقان مهنتىقىسى بویىچه پائالىیهت 

 .خهلقىمىزنى قایمۇقتۇرۇپ كهلمهكتهقىلىشىپ 
ــوبىیهت    ــل مهغل ــق ئىزچى ــك یىللى ــڭ تاجــاۋۇزچى   ! ئهللى ــك مى ئهللى

نوپۇسىنىڭ بۈگۈنكى ئـون مىلیونلـۇق ئـاپهت ھـالىتىگه كېلىـشىگه سـۈكۈت               
-قىلىش، ئهللىك مىڭ كىشىلىك مىللىي قۇراللىـق كـۈچلىرىمىزدىن ئـۈن         

نىـڭ دۈشـمهن قولىـدا    تۈنسىز ئایرىلىپ قېلىشىمىز، مىلیونلىغان خهلقىمىز    
دۈشمهن مهنتىقىـسى بـویىچه ھهرىـكهت قىلىۋاتقـان     ... بىھۇدە ئۆلۈپ تۈگىشى،   

 ”غهلىبىلىك كۈرەش تـارىخىمىز   “ئهرباپلىرىمىز شۇنچه چوڭ مهغلوبىیهتلهرنى     
 ”!بۇ یولىمىزدا قهتئىي تهۋرەنـمهي ئالغـا ئىلگىرلىـشىمىز شـهرت          “دېیىشىپ،  

ىرىمىز ھهمـمه ئىزچىـل ئېتىـراپ قىلىـپ     بـۇ ئهربـاپل  ! دەپ قارارالر ئېلىشماقتا 
كېلىۋاتقــان نهچــچه مىلیــون خهلقىمىزنىــڭ تاجــاۋۇزچىالر تهرىپىــدىن بىھــۇدە  
ــېلىش ھهرىكىتــى بىــلهن شــوغۇللىنىش        ــىگه قارشــى قىــساس ئ ئۆلتۈرۈلۈش

 !چاقىرىقلىرىنىمۇ مهنتىقىسىزلىك دەپ ھۆكۈم قىلىشماقتا
ــكهت قىل   ــویىچه ھهرىـ ــتىقىلهر بـ ــا مهنـ ــدى بۇخىـــل خاتـ ــشقا چهك ئهنـ ىـ

ــدى  ــدىن   . قویۇشــىمىزنىڭ ۋاقتــى كهل ــاي تاجاۋۇزچىلىرى بىزنىــڭ بۈگــۈن خىت
 : قۇتۇلۇشىمىز ئۈچۈن پهقهت بىرال یولىمىز قالدى

 !یا ئۆلۈم__ یا مۇستهقىللىق 
خهلقىمىز قاچانكى بۇ مهنتىقىگه ئهمهل قىلىپ ھهرىكهت باشالیدىكهن،        

 ! بولىدۇخهلقىمىز ئاندىن ئۆزىنى قۇتقۇزۇشنىڭ یولىغا كىرگهن
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 ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغان 2.10§
 یوشۇرۇن ھهرىكىتىمىز

  
بــۇ شــۇئارنىڭ شــهرقىي تۈركىــستان  _ ”!یــا ئۆلــۈم_ یــا مۇســتهقىللىق “

بىر مهنتىقىسى ئىكهنلىكىنى -خهلقىنىڭ بوي سۇنۇشىغا تېگىشلىك بىردىن
. تۈنسىز ئېتىراپ قىلىشقا مهجبۇر بولماقتا  -ھهتتا خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىمۇ ئۈن   

بىر توغرا یولنى تېپىۋېلىشىدىن - سهۋەپتىن خهلقىمىزنىڭ بۇخىل بىردىنشۇ
ئۆلگۈدەك قورقۇشۇپ، ھهرخىل تهدبىرلهرنـى قوللۇنـۇپ خهلقىمىزنـى كۈرمىـڭ          

 ھهرىكهتلىـرىگه قىزىقتـۇرۇش    ”تېنچ پائالىیهت قىلىـش   “خىل شهكىل ئالغان    
ي خىتــاي تــاجۋۇزچىلىرى، گویــا شــهرقى   . یــوللىرىنى ئــاختۇرۇپ یۈرۈشــمهكته  

تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنىڭ ئاتالمىش تېنچ یولالر بىلهن 
ــۇ      ــپ، ب ــاپهتكه كىرىۋېلى ــسىرەشكهن قىی ــاتتىق ئهن ــات یایدۇرۇلۇشــىدىن ق قان

پات چىشىغا تىگىـپ قویـۇش    -ساھهدىكى تېنچ پائالىیهت قىلغۇچىالرنىڭ پات    
 قېیىـپ   بىلهن، تېنچلىقچىلىرىمىزنى خهلقىمىزنىڭ كهسكىن ھهرىكهتلهرگه    

بــۇ جهریانــدا خىتــاي . كېتىــشىدىن ســاقالیدىغان ۋاســىته قىلىــشقا ئۇرۇنماقتــا 
چارىالر بىلهن تولۇق تېزگىنلهشكه -تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزنى بارلىق ئامال  

تىرىشىپال قالماستىن، بارلىق پۇرسهتلهردىن پایدىلىنىپ تاجاۋۇزچى كـۆچمهن   
ۋەتىنىمىـز خهلقـى ھایـاتلىق      . ئاھالىسى بىـلهن تولدۇرىۋېلىـشقا ئالـدىرىماقتا      

مۇھىتىدىن تولۇق مهھرۇم قالدۇرۇلۇشنىڭ ئهڭ ئاخىرقى نوقتىسىغا كېلىـپ         
یا مهھكۈملۈكته یوقۇلـۇش، یـا قارشـىلىق    _ قالغان مۇشۇنداق جىددى پهیىتته     

كۆرسىتىپ قۇتۇلۇشتىن بىرىنى تاللىۋېلىشقا توغرا كېلىۋاتقـان جىـددى بىـر          
ــته  ــۆز مهنتىق _ پهیىت ــز ئ ــۈچىلهرنى   خهلقىمى ــارلىق ئېزىلگ ــۇنداقال ب ىــسى، ش

مۇستهقىللىققا، ھۆرلۈككه ئېرىـشتۈرۈپ كېلىۋاتقـان مهنـتىقه بـویىچه خىتـاي            
تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى كهسكىن جهڭ قىلىـشنىڭ ئهڭ مۇۋاپىـق یـوللىرىنى           
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 .تېپىپ چىقىشى زۆرۈر
ــاۋۇزچى      ــۇق تاج ــون مىلیونل ــچه ئ ــڭ نهچ ــاۋۇزچىلىرى ئۆزىنى ــاي تاج خىت

نى ۋەتىنىمىزگه توشۇپ كېلىشته ۋەتىنىمىزنى مهڭگۈلۈك خىتاي  ”ئاھالىسى“
ــۈپ     ــشنى ت ــىنى یارىتىۋېلى ــائىي ئاساس ــشنىڭ ئىجتىم ــا ئایالندۇرىۋېلى یۇرتىغ

شۇنداق ئىـكهن، بىزمـۇ خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ بـۇ           . مهخسهت قىلىشماقتا 
ــۇ  ــزىگه دەلم ــۈردىكى غهرى ــى    -ت ــشىمىز، یهن ــولىنى تۇتى ــۇرۇش ی ــل ت دەل تاقابى

نىڭ بۇ غهرىزىنى ئىشقا ئاشۇرغۇزماسلىق ئۈچۈن تىرىشىشىمىز، ئـۇنى        دۈشمهن
چهكلىشىمىز، ھهتتا ئۇالرنى چېكىندۈرۈش ھهرىكىتىگه دەرھال ئاتلىنىشىمىز       

 . الزىم بولماقتا
مىلیون كىشىلىك زامانىۋى قۇراللىق كۈچلىرىنىڭ ھىمایىسىدا ئېلىپ 

ارشى قانداق تهدبىـر     گه ق  ”تېنچ بېسىۋېلىش ھهرىكىتى  “بېرىلىۋاتقان بۇخىل   
 قوللىنىشىمىز كېرەك؟

قولىمىزدا تۆمۈرنىڭ سۇنىغىمۇ یوق بۈگۈنكى ئهھـۋالىمىزدا، دەسـلىۋىدە     
دۈشمهننىڭ بىۋاسته ئارقا سېپى بولىۋاتقان، ۋەتىنىمىزنى خىتاي یۇرتى ھالىغا         

بىر ئامىل بولىۋاتقـان خىتـاي تاجـاۋۇزچى كـۆچمهنلىرىگه         -كهلتۈرۈشته بىردىن 
ىنى تــالالپ، مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىــڭ    چهك قویــۇش یــول 

ــورمىز   ــقا مهجبـ ــۇنىنى قوزغاشـ ــقۇچلۇق ھهرىـــكهت دولقـ ــز . بىرىنچـــى باسـ بىـ
دۈشمهننىڭ كۆپىیىشىنى ھهقىقىي تۈردە توسـىیاالیدىغان ھهرىكهتـلهر بىـلهن          
ئىزچىل شـوغۇللىنىش ئـارقىلىق ۋەتىنىمىزدىكـى تاجـاۋۇزچىالر ئاھالىـسىنى         

ــانىدىن كۆ  ــۈنكى س ــان    بۈگ ــك قىاللىغ ــقا كاپالهتلى ــۇپ تۇرۇش ــۈزمهي تۇت پهیتك
دەۋرىمىــز، ۋەتىنىمىزدىكــى دۈشــمهن نوپۇســىنى ئــازایتىش یولىغــا تاشــالنغان   

یهنى، بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكىتىمىـز     . بىرىنچى قهدىمىمىز بولۇپ قالىدۇ   
. خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ سۇنئىي كۆپىیىشىنى توساش دەۋرى بولۇپ قالىـدۇ         

باســـقۇچلۇق ھهرىـــكهت دەۋرىـــگه قهدەم باســـقىنىمىزدا، خىتـــاي  ئىككىنچـــى 
ــهكىلدە    ــاۋۇزچىلىرىنى یوشـــۇرۇن قورقۇتـــۇش ھهرىكىتىمىـــز تهدرىجـــى شـ تاجـ
ئۆزگىرەپ، شهھهرلهر ئارىسى ھهرىكهتچان پارتىزانلىق ھهرىكهتلىرىگه قىـسمهن        

بـۇ باسـقۇچتا، دۈشـمهن ئاھالىـسىنى ۋەتىنىمىـز          . شارائىت یارىتىلغـان بولىـدۇ    
قلىرىدىن قوغالپ ئازایتىـشنى ئاساسـىي مهخـسهت قىلغـان پـارتىزانلىق            تۇپرا
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ھهرىكهتلهرنــى قانــات یایــدۇرۇش ئــارقىلىق، خىتــاي تاجــاۋۇزچىالر ئاھالىــسىنى  
قۇراللىق قوغدىنىشى بولمىغان ھالدا ئىشقا بېرىپ كېلهلمهیدىغان، سىرتالرغا 

مهخـسهت  ئهركىـن چىقالمایـدىغان ۋەھىمىلىـك ۋەزىـیهت یارىتىـشنى ئاساسـى       
ــز ــۈرگهن    . قىلىمىـ ــۈم سـ ــالهت ھۆكـ ــق ھهربىـــي ھـ ــالهت، دائىملىـ ــداق ھـ بۇنـ

تاراج ئورنىغـا ھهربىـي     -ئىقتىسادىي تاالن -قورقۇنۇچلۇق ھالهت بولۇپ، مهمورىي   
ــالهت دەۋرى باشــالنغان     ــدىچىلىك ھهربىــي ھ ــاكىمىیهت دەســسىگهن پاراكهن ھ

گىــل قــېلىش بۇنــداق بىــر ئهلــدە، تاجــاۋۇزچىالر ئاھالىــسى ئــۇزۇن مهز . بولىــدۇ
نىیىتىدىن ۋاز كېچىپ، ئازىراقال پۇرسهت تاپالىسا دۆلىتىگه قـاراپ قاچىـدىغان،    
یېڭىدىن كهلمهكچى بولىۋاتقانلىرىمۇ ئۇزۇن مهزگىل قېلىشنى ئویلىمایدىغان 

ــدا دۈشــمهن ئاھالىــسى ئىزچىــل ئازىیىــشقا قــاراپ یۈزلىنىــدۇ  . بولىــدۇ . بــۇ ھال
شــهكىلدە ئىشلهپچىقىرىــشنى دۈشــمهن ئاھالىــسىنىڭ ئازىیىــشى ۋاســتىلىق 

قالغـان  . ئاستىلىتىش، ئازایتىش ۋە پـالهچ ھالغـا كهلتۈرۈشـكه ئېلىـپ كېلىـدۇ       
ــان    ــۇھىم دەپ قارالغـ ــخهتهر ۋە مـ ــدا بىـ ــسىمۇ تهدرىجىـــي ھالـ دۈشـــمهن ئاھالىـ
شهھهرلىرىمىزگىال قاپسىلىپ قېلىپ، خهلقىمىزنىڭ شهھهرلهر ئارا پارتىزانلىق 

ۈن تېخىمۇ ئوڭۇشلۇق شـارائىت بارلىققـا       ھهرىكىتى بىلهن شوغۇللىنىشى ئۈچ   
ــارتىزان قوشــۇنلىرىمىز تهدرىجىــي   . كېلىــدۇ ــسىدە، یوشــۇرۇن پ بۇنىــڭ نهتىجى

كۆپىیىپ ۋە مۇنتىزىملىشىپ، قىسمهنلىكته تۇراقسىز ئازاد رایونلىرىمىزنىڭ، 
مهخسۇس ئازاد رایونلىرىمىزنىڭ ۋە ئاخىرىدا قوشنا ئهللهر بىلهنمۇ چېگرالىـرى       

تلىق ھۆكۈمهت رایونلىرىنىڭ بهرپا قىلىنىشىغىچه كېڭىـیىش  ئېچىلغان ۋاقى 
بۇ دەۋر، مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـڭ      . شارائىتى بارلىققا كېلىدۇ  

ــلىرىنى      ــۇنتىزىم داال ئۇرۇشـ ــسمهن مـ ــان قىـ ــقۇچى بولغـ ــاخىرقى باسـ ئهڭ ئـ
. قىالالیـدىغان مىللىـي ئـارمىیه دەۋرىـگه كىرگهنلىگىمىـزدىن دېـرەك بېرىــدۇ      

ۋەتىنىمىزدىن _  مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ ئۈچىنچى باسقۇچى مىللىي 
ــۇپ      ــقۇچى بولـ ــازىالش باسـ ــۇنلىرىنى تـ ــق قوشـ ــاۋۇزچى قۇراللىـ ــاي تاجـ خىتـ

بىزنىـڭ مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتىمىـز مانـا شـۇنداق            . ھېساپلىنىدۇ
تهخمىنىي ئۈچ باسقۇچ ئاساسـىدا سـىتراتىگىیىلىك ۋە تـاكتىكىلىق پىالنـالر          

پروگىراممىلىنىشى، شۇ مهخسهتته پىالنلىق ھهرىـكهت قىلىنىـشى        ئاساسىدا  
سۇلھىچىلىق قاراشلىرى بۇنداق سىستېمىلىق ئېنىـق الیىـھه بـویىچه        . الزىم
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ئىش قىاللمىغىنى ئۈچۈن، مىللىي مۇستهقىللىق ھهركىتى جهھهتته ئۇالرنىڭ 
ھهرقانداق بىـر سىتراتىگىیىـسى یـاكى تاكتىكىلىرىنىـڭ بولىـشى مـۇمكىن             

 .ئهمهس
یوقۇرىقىـــدەك ئـــۈچ باســـقۇچ بـــویىچه ئېلىـــپ بېرىلىـــدىغان مىللىـــي  

بىرىنچـى باسـقۇچ    _ مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ ئهڭ مـۇھىم باسـقۇچى        
بولۇپ، بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكىتىمىز تېزلىكته قانات یایدۇرۇلمىغىنىـدا،     

خۇددى شـۇنىڭدەك، ئهگهر    . قالغان باسقۇچالردىن سۆز ئېچىش مۇمكىن ئهمهس     
ىز بىرىنچى باسقۇچنى تېزلىكته باشلىۋەتمىگىنىمىزدە، خىتاي تاجاۋۇزچىالر        ب

ئاھالىسىنىڭ سۇنئىي كۆپىیىش سۈرئىتى ۋەتىنىمىزدىكى تۆمۈر یول ۋە قاتناش 
تهبىئىــي گــاز تۇربــا یوللىرىنىــڭ    -یوللىرىنىــڭ تورالشتۇرۇلىــشىغا، نېفىــت  

ا كۆپىیىــــشىگه ئهگىــــشىپ، ۋەتنىمىزنىــــڭ خىتــــاي ئاھالىــــسى ئاساســــىد 
ــشىۋالىدۇ    ــۈك ئاساســالرغا ئېرى ــۇ كۈچل ــشى تېخىم ــر  . سانائهتلىشى ــداق بى بۇن

دە، -ۋەزىیهتــته، خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ســانى پهۋقۇلئــاددە ئارتىــپ كېتىــدۇ 
ــدىن    ــهتلىرىنىمۇ قولـ ــاخىرقى پۇرسـ ــشنىڭ ئهڭ ئـ ــوغالپ چىقىرىـ ــۇالرنى قـ ئـ

ۇق ۋەزىیهت بهزىلهر بۇنداق بىر ۋەزىیهتنى ئىنتایىن ئوڭۇشل. چىقىرىپ قویىمىز
ۋەتىنىمىزنىڭ زامانىۋىالشتۇرۇلۇشى ئهڭ یوقۇرى باسقۇچالرغا “: دەپ قاراشماقتا

ــاي     ــسى ئارتىــپ، خىت ــۆزى ئېچىلىــپ، سهۋىیى ــدە، خهلقىمىزنىــڭ ك كىرگىنى
تاجــاۋۇزچىلىرىنى قــوغالپ چىقىــرىش ئىجتىمــائىي ۋە ئىقتىــسادىي ئاساســىغا 

وڭنىــڭ تهقــدىرىنى  بىزنىــڭ بــۇ تېنچلىقچىلىرىمىــز گویــا خوڭك”!ئېرىــشىدۇ
ــشىمۇ     ــدلىنىۋاتقان بولى ــۇمكىن دەپ ئۈمى ــدىرىمىز بولىــشى م بىزنىڭمــۇ تهغ

ئۇنۇتمــایلىكى، خوڭكوڭغـــا ئوخــشىغان تاجــاۋۇزچىالر تهرىپىـــدىن    . مــۇمكىن 
تهرەققىي قىلدۇرۇلۇپ، ئاخىرى ئـۇ یهر خهلقىنىـڭ مىللىـي مۇسـتهقىللىقىنى       

الى ئېنگىلىز، فرانسوز، قولغا كهلتۈرۈش تهلىپىگه مهجبۇرى ماقۇل بولۇش ئهھۋ   
 ئاھالىــسى ئـاز، بىلىـم جوغالنمىــسى یوقـۇرى، ئىقتىــسادىي    قاتـارلىق نـېمىس  

كاپىتــال جوغالنمىــسى یېتهرلىــك تاجاۋۇزچىالرغــا مۇۋاپىــق كهلگىنــى بىــلهن، 
ۋەتىنىمىزنــــى ئاھالىــــسى بــــویىچه تولــــۇق خىتایالشــــتۇرىۋېلىپ ئانــــدىن  

ــاراپ كېتىۋاتقــان خى  تــاي تاجــاۋۇزچىلىرى ئۈچــۈن  زامانىۋىالشــتۇرۇش یولىغــا ق
خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ باسـقۇنچىلىغى     . ھهرگىزمۇ پهرەز قىلىشقا بولمایدۇ   
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ئاستىدىكى بىزنىڭ تهغدىرىمىز، بهئهینى ئامېرىكا ھىندىئانلىرىنىڭ تهقدىرى 
ــم،      ــسات، بىلى ــانائهت، ئېقتى ــۈردە س ــۇتلهق ت ــز م ــۇپ، بى ــلهن ئوخــشاش بول بى

ــاھهلىرىدىن ســىقىپ چى   ــاكىمىیهت س ــدائىي ئاھالىــسى   ھ ــپ، ئىپتى قىرىلى
ۋەتىنىمىزدىكــى . شـهكلىدە جــانلىق تـارىخ موزىیلىرىــدە قاپـسىلىپ قــالىمىز   

ــارتىپال    خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ئومــۇمىي ســانى خهلقىمىــز نوپۇســىدىن ئ
ــى      ــۈگهپ، بىرىنچ ــىتىمىز ت ــېلىش پۇرس ــهھهرلهردە ق ــڭ ش ــدىكهن، بىزنى كېتى

بۇ . پۇرسىتىدىن ئایرىلىپ قالىمىز  باسقۇچلۇق ھهرىكهت دولقۇنىغا ئاتلىنىش     
 غـا ئایلىنىـپ بولغانلىغىمىزنىــڭ   ”ھىنـدىئانلىرى “ھـالهت، بىزنىـڭ خىتـاي    

جىـــسمىغا الیىـــق -ئىـــسمى_ بۇنـــداق بىــر ئهل  . بىــشارىتى بولـــۇپ قالىـــدۇ 
 ! ئىككىنچى كىچىك خىتاي یۇرتى دېمهكتۇر

ــارىتىش    ــۇرۇن ۋەھىـــــمه یـــ بىزنىـــــڭ بىرىنچـــــى باســـــقۇچلۇق یوشـــ
 ئاساســىي مهقــسىدى خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ ســۇنئىي  ھهرىكىتىمىزنىــڭ

ــرگه، یهنه ۋەتىنىمىزدىكــى     ــلهن بى ــۇش بى كۆپىیىــپ كېتىــشىنى توســاش بول
ــڭ     ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ــدىغان خىت ــىتىنى تاپاالی ــېچىش پۇرس قورقۇنچــاق ۋە ق

-بولۇپمــۇ ئاتــا  . دۆلىــتىگه قــېچىش دولقۇنىنىمــۇ پهیــدا قىلىــپ بېرەلهیــدۇ     
بــالىلىرىنى، ســایاھهتچىلىرىنى، -هللىرىنى، خوتــۇنكېــس-ئــانىلىرىنى، قېــرى

ئــوغرىلىرىنى قورقۇتــۇپ قاچۇرىــدىغان -ۋاقىتلىــق ھــۈنهرۋەنلىرىنى، تىلهمچــى
ئاالھىدىلىگىمۇ بولغاچقا، ئـۇالر دۆلىـتىگه قېچىـپ بېرىۋالغىنىـدىن كېـیىن،            

ئاڭلىغانلىرىنى قورقۇنۇچلۇق تۈسلهرگه كهلتۈرۈپ ھىكایه قىلىشلىرى -كۆرگهن
دە، ۋەتىنىمىــزگه كېلىــشنى نىــیهت قىلىــشىۋاتقان یۈزمىڭلىغــان   نهتىجىــسى

خىتاي تاجاۋۇزچى نامزاتلىرىنى تاجاۋۇزچىلىق نىیىتىدىن قایتۇرۇش رولىنىمـۇ     
ــۇنئىي    ــڭ سـ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـ ــى خىتـ ــاپ، ۋەتىنىمىزدىكـ ــۇمچه ئوینـ قوشـ

ــدۇ    ــپ بېرەلهی ــۈرئهتته ئازایتى ــز س ــشىنى تې ــازار   . كۆپىیى ــتىن، ب ــر تهرەپ یهنه بى
گىلىكىگه قاراپ تېزلىكته ئىسالھات قىلىۋاتقان خىتایالر، بۇنچه ۋەھىمىلىك ئى

ــدۇ    ــشقا مهجبورلىنى ــشنى تهدرىجــى قىسقارتى ــلهغ سېلى ــر یهرگه مهب ــۇ . بى بۇم
ۋەتىنىمىزدىكى خىتاي تاجاۋۇزچىالر نوپۇسىنىڭ سۇنئىي كۆپىیىشىگه ئېغىـر        

مىـز خهلقىنـى   ئهڭ مـۇھىم رولـى شـۇ یهردىكـى، ۋەتىنى       . توسالغۇ پهیدا قىلىـدۇ   
جاسارەتلهندۈرەلهیدىغان یوشۇرۇن ھهرىكهت جهڭچىلىرىمىزنىڭ سانى تېزلىكته  
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ئارتىپ، ۋەتهن ئۈچۈن جـان پىـدا قىلىـشنىڭ ئهھمىیىـتىگه بولغـان ئىـشهنچى         
قایتىــدىن ئهســلىگه كېلىــپ، مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىــتىگه بولغــان  

ق بىر مۇھىت ئاستىدا، بۇندا. قىزغىنلىق مۇھىتى بارلىققا كېلىشكه باشالیدۇ
ــانالرنى     ــرەر پۇرســهت تاپالمىغ مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتــى ئۈچــۈن بى
ھېــساپقا ئالمىغانــدا، خهلقىمىــز خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى بىــلهن تېــنچ بىــرگه   

بۇ، ئهینـى   . ئۆتۈشكه مهجبورلىنىش چۈشهنچىلىرىنى چۆرۈپ تاشالشقا باشالیدۇ     
. تىـپ بېرىـشىنى ئىلگىـرى سـۈرىدۇ       ۋاقىتتا پىدائىلىرىمىزنىڭ كۈنـسایىن ئار    

بۇنداق بىر مۇھىت ئىچىدە، ۋەتهن خائىنلىرىنىڭ یامراپ كېتىشىگىمۇ نۇرغۇن 
. چهكلىمىلهر پهیدا بولۇپ، ۋەتهن خائىنلىرى یالىڭاچ ئوتتۇرىغا چىقىپال قالىـدۇ      

خهلقىمىزمۇ قىممىتى بولمىغان غهیۋەتخورلۇق، قۇرۇق گهپ توشـۇش، ئهیـشى          
قېلىش قاتـارلىق پاسـسىپ ھـالهتلهردىن ئۆزلىگىـدىنال         ئىشىرەتلهرگه پېتىپ   

ئۆزىنى تارتىـدىغان، ھهمـمه كىـشى ۋەتهن تهقـدىرىنى ھهل قىلىـش چـارىلىرى               
ئۈســـتىدە ئىزدىنىـــدىغان، یېڭـــى ھهرىـــكهت قـــۇراللىرى ھهققىـــدە، دۈشـــمهن 
ــى       ــدىغان مهنزىرىن ــاش قاتۇرى ــدە ب ــۇرۇش ھهققى ــل ت ــۋىتچىكلىرىگه تاقابى رازى

بۇنـداق مۇھىتنىـڭ تهرەققىیـاتى مـۇقهررەر تـۈردە       . شـالیدۇ شهكىللهندۈرۈشكه با 
ئىككىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكىتىمىز ئۈچۈن ھۇل ھازىرالشنى شهكىللهندۈرۈپ 

ــدۇ ــى   . بېرىـ ــڭ غهلىبىلىـــك تهرەققـ ــقۇچلۇق ھهرىكىتىمىزنىـ ــى باسـ بىرىنچـ
قىلىـشىغا ئهگىــشىپ، پىــدائىلىرىمىزنىڭ یوشـۇرۇن كــۈرەش تهجرىبىلىرىمــۇ   

تىغـان قابىلىیهتلىـك قهھرىمانلىرىمىزنىـڭ كۆپىیىـپ      ئېشىپ، یـۈرىكى توخ   
بېرىــشىنى، ئىككىنچــى باســقۇچلۇق ھهرىكىتىمىــز ئۈچۈنمــۇ قابىلىیهتلىــك  
تهشكىالتچى پارتىزان یىتهكچىلىرىنى كۆپلهپ یېتىشتۈرۈپ بېرىش مۇھىتىنى 

بۇنداق بىر ۋەزىـیهتكه ئېرىـشكهن ۋەتىنىمىزنىـڭ       . ھازىرالپ بېرىشكه باشالیدۇ  
ى سادالىرىمۇ دۇنیا جامائهتچىلىگىنىڭ قۇلىقىغا خوشـیاقىدىغان،       خهلقئارادىك

ــا       ــدىنال دۇنیـ ــا ئۆزلىگىـ ــالیدىغان، ھهتتـ ــشكه باشـ ــى بېرىـ ــزگه دىققىتىنـ بىـ
ــاكىمىلهر      ــدە مۇھ ــدىرى ھهققى ــى، تهق ــڭ ۋەزىیىت ــهھنىلىرىدە ۋەتىنىمىزنى س

ئهڭ مۇھىمى، ئادەتتىكى خىتاي . قىلىشىدىغان ھالهتلهرمۇ كۆرۈلىشى مۇمكىن
ۋۇزچىلىرى ئارىسىدا ئۆزلىرىنىڭ تاجاۋۇزچىلىق مـاھىیىتىنى تونۇیـدىغان،        تاجا

خهلقىمىزنىـــڭ مىللىـــي مۇســـتهقىللىق ھهرىكهتلىـــرىگه ئهمىلىـــي تـــۈردە  
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ھېسىداشلىق قىلىـدىغان ئىنـساپقا كهلـگهن كىـشىلىرىنىمۇ پهیـدا قىلىـپ             
 . ...بېرەلىشى مۇمكىن

 نۆۋەتته بىرىنچى   بۇ مۇالھىزىلىرىمىزدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدىكى،    
ــى دولقــۇن ھــالىتىگه       ــقۇچلۇق مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزن باس

مىللىي .  كهلتۈرەلىشىمىز ئىنتایىن مۇھىم رىئال ۋە تارىخىي ئهھمىیهتكه ئىگه
ــڭ    ــقۇچلۇق ھهرىكىتىنىـ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـــڭ بىرىنچـــى باسـ مۇسـ

 كۈچلىرى بىلهن خاراكتېرى دۈشمهننىڭ تهڭ كهلگىلى بولمایدىغان قۇراللىق
بىزنىــڭ بــۇ  . توقۇنۇشــۇپ قېلىــشتىن ساقلىنىــشنى ئاالھىــدە تهكىتلهیــدۇ    

باسقۇچلۇق ھهرىكىتىمىز جهریانىدا قولىمىزدىن كېلىدىغان ئىشىمىز پهقهتال 
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئارىسىغا ئېغىر ۋەھىمىلهرنى پهیدا قىلىۋېتىش بولـۇپ،         

تېگىـپ قویـۇپ پاجىئهلىـك    تهڭ كهلگىلى بولمایدىغان دۈشـمهن كـۈچلىرىگه    
مهغلۇپ بولۇش یاكى بىھۇدە قۇربان بولۇپ كېتىشلهر بىزنىـڭ بـۇ باسـقۇچلۇق     
ھهرىكىتىمىـزگه بولغــان غـالىبىیهت ئىشهنچىــسىنى ئاجىزالشـتۇرۇش رولىنــى    

یهنـى، بىھـۇدە مهغلـوبىیهتلهر ۋە ئورۇنـسىز قۇربـان          . ئویناپ قېلىـشى مـۇمكىن    
ىك ئېلىپ كېلىش بىلهنـال قالمـاي،   بېرىشلهر خهلقىمىزگه ئېغىر ئۈمىدسىزل 

بۇخىل ھهرىكهتلىرىمىزنىـڭ قایتـا دولقـۇن ھـالىتىگه كېلىـشىنى یهنه ئـۇزۇن           
ئىنـسانغا جـۈرئهت،   _ غهلىـبه  . مهزگىل كهینىگه چېكىندۈرىۋېتىـشى مـۇمكىن    

ــرەت ــشلىیاالیدۇ -غهی ــارەت بېغى ــى . جاس ــسانغا یېڭ ــۇۋەپپهقىیهت ئىن ــى -م یېڭ
ناق قىلىش، تهۋەككۈل قىلىش جـۈرئىتى      ئىجادىیهت، كهشپىیات ئىلھامى، سى   

شــۇڭا، بــۇ باســقۇچتا تولــۇق نهتىجىــسى كۆرۈلىــدىغان      . بهخىــش ئېتهلهیــدۇ 
ــار      ــش، ئىمكانب ــالىیهت قىلى ــالالپ پائ ــۈرلىرىنىال ت ــكهت ت ــشهنچىلىك ھهرى ئى
ئاسىنىنى تالالپ ھهرىكهت قىلىش، كۈچلۈك دۈشمهندىن، كـۆپ دۈشـمهندىن،          

یهنه بىـر  . زىمىزنى تارتىـشىمىز كېـرەك    مهخسۇس قۇرالالنغـان دۈشـمهندىن ئـۆ      
یاراغ ئىمكانىیهتلىرىمىزنىڭ -تهرەپتىن بۇ مهزگىلدە بىزنىڭ ھېچقانداق قۇرال

ئاساسى سېلىنمىغان ھالهتته تۇرغىنىمىز ئۈچۈن، ئىمكانىیهتنىڭ بارىچه ئاددى 
ــېچىش ۋە    ــۈل ئ ــدىن، كۆڭ ــۇراللىرى ۋە تۇرمــۇش بویۇملىرى ئىــشلهپچىقىرىش ق

. ردىن ئـۆزگهرتىلگهن قـۇرالالردىن پایدىلىنىـشقا مهجبـورمىز        ئویۇنچاق بویـۇمال  
ئۇشــشاق -بۇنــداق بىــر مۇھىتتــا ئىــشنى بهك كىچىكــتىن باشــالپ، ئۇشــشاق 
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ــۆزىمىزنى       ــشىمىز، ئ ــام بېرى ــۆزىمىزگه ئىلھ ــلهن ئ ــرى بى ــكهت نهتىجىلى ھهرى
 .غهیرەتلهندۈرۈشىمىزگه توغرا كېلىدۇ

گهپ ئىزچىـل  . قىلغان ئىشىمىزنىڭ كىچىـك بولىـشى مـۇھىم ئهمهس       
ۋەقه چىقىرىپ تۇرۇش ۋە ھهممه یهردە ھهممه خىتایالر ھېس قىلىپ تۇرىـدىغان   
. ئهڭ ۋەھىمىلىك ۋەقهلهرنى پهیدا قىلىپ تۇرۇشقا كاپالهتلىك قىاللىـشىمىزدا        

ھۇ بىلهن، ھۇرراالر بىلهنال پۈتۈپ -بولۇپمۇ بىزنىڭ بۇ ھهرىكىتىمىز ھهرگىزمۇ ھه
ردىن بولماسـتىن، ئۇزۇنغـا سـوزۇلىدىغان    كېتىدىغان بىردەملىك ئاسان ئىـشال   

مهلۇم مهنىدىن ئالغاندا، . نۇرغۇن بهدەل تۆلهشكه مهجبورالیدىغان بىر ھهرىكهتتۇر
بىزنىڭ تارىختىكى ئىنقىالپلىرىمىزنىڭ كۆپىنچىسى تۇیۇقسىز قوزغۇلۇپ تېز 

ــلىناتتى   ــلهن باشـ ــلهر بىـ ــدىكى ھهرىكهتـ ــۇڭا . غهلىـــبه قىلىـــش خاراكتېرىـ شـ
یۈگىرەش بىلهنال ئىشنى پۈتتۈرىۋېتىش ئادىتى شهكىللىنىپ خهلقىمىزدە بىر 

ئهمما ئۇ دەۋرلهر بىزنىڭ دۈشمىنىمىز ئىنتایىن ئـاجىز بولـۇش بىـلهن          . قالغان
بىرگه، سان جهھهتتىمۇ بهكـال ئـاز، ۋەتىنىمىزنـى بۈگۈنكىـدەك خىتـاي ۋەتىنـى          

قى بۇندىن ئهللىـك یىـل بـۇرۇن      . قىلىۋېلىش نىیىتىمۇ یوق بىر ئهھۋالدا ئىدى     
ۋەزىیىتىمىــزدە، ۋەتىنىمىزدىكــى كهلگىنــدى دۈشــمهن ســانى كىــشى بېــشىغا 
بىرەردىن تۇرمـاق، ھهر یـۈز كىـشىمىزگىمۇ بىـرەردىن تـوغرا كهلمىگىـدەك ئـاز              

ھالبۈگۈن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ كۈچى مىسلىسىز ئارتىپ كېتىش     . ئىدى
ارتىــپ بىلهنـال قالمــاي، كىــشى بېـشىغا بىــردە یېرىمــدىن تـوغرا كهلگىــدەك ئ   

ــا  ــته تۇرماقتـ ــكهن ۋەزىیهتـ ــك  . كهتـ ــۈنكى جوغراپىیهلىـ ــتىگه بۈگـ ئۇنىـــڭ ئۈسـ
. شارائىتىمىزمۇ ئهینى یىلالردىكىدىن بىزگه كـۆپ پایدىـسىز ھـالهتته تۇرماقتـا       

ئهینى یىلالردا پارتىزانلىرىمىز ئاتلىق یاكى پىیادە تاغالردا دۈشمهندىن قېچىپ 
ئىشهكلىك -ىغى تۈپهیلىدىن، ئاتئهمما بۈگۈن قاتناش قۇالیلىقل. قۇتۇالالیتتى

شـۇڭا بـۇ قېتىمقـى      . قېچىپ قۇتۇلۇشنى قهتئىـي قىیـاس قىلغىلـى بولمایـدۇ         
مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنــى ئۇزۇنغــا ســوزۇلىدىغان ۋە مــۇتلهق   
یوشــۇرۇن ئېلىــپ بېرىلىــدىغان كــۈرەش دەپ تهییــارلىق قىلىــشىمىزغا تــوغرا  

تىمىزنىڭ غهلىبىلىـك تهرەققىـي     بۇنىڭ ئۈچۈن دەسلهپكى ھهرىكى   . كهلمهكته
قىلىـشىغا كاپالهتلىـك قىلىـشىمىز ئۈچــۈن، بىـرال ھهرىـكهت بىـلهن تۇتۇلــۇپ       
قېلىش تۈپهیلىدىن تهجرىبىلىك پىـدائىلىرىمىزنىڭ یېتىـشهلمهسلىگىدەك        
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ئهگهر ھهربىـــر پىـــدائىیىمىز نهتىجىـــسى . ھـــالهتتىن ساقلىنىـــشىمىز الزىـــم
ىقىغا تولــۇق ئىــشهنچ قىالالیــدىغان بولىــدىغانلىقى ۋە تۇتۇلــۇپ قالمایــدىغانل

پائالىیهتلهرنى تالالپ قىلىدىغانال بولىدىكهن، ئۇدا بىرقـانچه قېـتىم ھهرىـكهت       
تهجرىبىلىـك بىـر    . قىلىش پۇرسىتىنى یارىتىپ، تهجرىبىـسى ئېـشىپ بارىـدۇ        

پىدائىیىمىز تهمكىن ھهرىكهت قىالالیدىغانلىغى ئۈچۈن، كهلگۈسىدە تېخىمـۇ    
ەھىمىلىـك ھهرىكهتلهرنـى پهیـدا قىلىـش پۇرسـىتىگىمۇ        چوڭىراق ۋە تېخىمۇ ۋ   

ــدىغان ئىــشلىرىمۇ ناھــایىتى كــۆپ   . ئېرىــشهلهیدۇ ھهربىــر كىــشىنىڭ قىالالی
ــدۇ  ــۇراپ تۇرى ــۈن    . ئۇچ ــز ئۈچ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمى ــي مۇس ــز مىللى ئهگهر بى

قىممىتــى بــار بىــرەر پائــالىیهت بىــلهن شوغۇللىنىــشنى نىــیهت قىلىــدىغانال  
ه ئىنتایىن چوڭ ۋەھىمه یارىتىپ بېرەلهیـدىغان ئىنتـایىن   بولىدىكهنمىز، بىزگ 

. ئاددى ۋە بىخهتهر ھهرىكهت پۇرسـهتلىرى ھهردائىـم ئۇچـۇراپ تۇرىـشى مـۇمكىن          
شـۇنىڭدەك بىزنىـڭ ئۆتكهنـدىكى دۈشـمهن قارىـشىمىزدىكى خاتـا تونۇشـالرمۇ        

بىز بـۇرۇن پهقهت قۇراللىـق     . بىزنى ھهرىكهت قىلىشتىن چهكلهپ كهلگهنىدى    
 خىتـایالرنى یـاكى یوقـۇرى دەرىجىلىـك رەھىمـسىز، ھىلىـگهر، ۋەھـشى               جالالت

ــدۇق    ــاراپ كهلگهنى ــمهن دەپ ق ــدارلىرىنىال دۈش ــاي ئهمهل ــۇن  . خىت ــا نۇرغ ھهتت
ــاۋ  ــارلىقكىــــشىلىرىمىز پهقهت ۋاڭ جىــــن، ۋاڭ ئىنمــ ــقا قاتــ لهرنىال جازاالشــ

ئهنـدى بىـز ۋەتىنىمىـزگه ئایـاق      . تېگىشلىك دۈشمهن دەپ قـاراپ كهلگهنىـدى      
قان ھهرقانـداق بىـر خىتاینىـڭ شـهرقىي تۈركىـستان خهلقىنىـڭ مىللىـي           باس

شۇنداق ئىكهن، بىزنىڭ یوشۇرۇن . دۈشمىنى ئىكهنلىكىنى تونۇپ یهتمهكتىمىز
بـۇ ھهقـته   . ۋەھىمه پهیدا قىلىش پۇرسىتىمىزمۇ زور دەرىجىدە كۆپهیگهن بولىـدۇ     

اۋىمىزنىـڭ  دېـگهن كىتابتـا ۋە بـۇ كىت       » مۇستهقىللىغىمىزدىن ئۈمىد بارمۇ؟  «
بىز شۇ ئاساستا . ئالدىنقى بۆلۈملىرىدە خېلى تهپسىلى توختۇلۇپ ئۆتكهنىدۇق  

زەربه بېرىدىغان نىشانىمىز ئۈچۈن ئهڭ ئاجىز، ئهڭ بىخوت، قوغـدىنىش كـۈچى      
بولمىغان خىتاي تاجـاۋۇزچى كـۆچمهنلىرىنى تـالالپ زەربه بېرىـشتىن ئىـشنى           

 . باشلىشىمىز كېرەك
ىزنى مۇتلهق یوشۇرۇن ئېلىپ بارغىنىمىزدىن بۇ تۈردىكى ھهرىكهتلىرىم 

یالغۇزدىن ھهرىكهت پهیدا قىلىشقا -تاشقىرى، ئهڭ مۇھىمى مۇمكىنقهدەر یالغۇز
بۈگۈن بىزنىـڭ مهخپىیهتلىـك ئېڭىمىـز ھهددىـدىن         . ئادەتلىنىشىمىز كېرەك 
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مهن دېگهنلهرمــۇ بىركــۈنى -تاشــقىرى زەئىــپ تــۇرغىنى ئۈچــۈن، ھهرقــانچه مهن
یالغۇز قىلىنغان ھهرىكهتنىـڭ    . هپ تارتمایدۇ دېیهلمهیمىز  یېقىنلىرىنى چىشل 

ئۆزىمىز ماختانچـاقلىق قىلىـپ   . پاش قىلىنىش ئېھتىمالى ئهڭ تۈۋەن بولىدۇ    
. بىرسىلىرىگه دەپ سالمىساقال، باشقىالر تهرىپىدىن ئاسان پاش قىلىنمـایمىز    

ــك      ــشىپ، مهخپىیهتلى ــشىغا ئهگى ــپ بېرى ــانىنىڭ ئارتى ــتىم س ــكهت قې ھهرى
مۇ ئادەتكه ئایلىنىشقا باشالیدۇ ۋە تهدرىجى ھالدا شاگىرت یېتىشتۈرۈش ئېڭىمىز

ــارائىتىنىمۇ قولغـــا كهلتـــۈرەلهیمىز   شـــۇنداقتىمۇ بىۋاســـته بىلىـــدىغان   . شـ
ــۆتتىن ئاشۇرماســلىققا تىرىشىــشىمىز،  -شــاگىرتلىرىمىزنىڭ ســانىنى ئــۈچ   ت

شۇرۇشنى بىرسىدىن یوشۇرۇن ۋەزىپه تاپـ    -ئۇالرغا ۋەزىپه تاپشۇرغىنىمىزدىمۇ بىر   
ئىشقا ئاشۇرۇشىمىز، ئىمكانبار ئورتـاق ئىـشقا ئاشـۇرۇلىدىغان ھهرىكهتلهردىـن           

ھهرىكهتلىرىمىزنىمـــۇ ئىمكانبـــار قـــاراڭغۇ . ئـــۆزىمىزنى قاچۇرۇشـــىمىز الزىـــم
كېچىلهردە، جىمجىـت یهرلهردە، ئارقـا كـوچىالردا ئىـشقا ئاشۇرۇشـتىن باشـالپ،              

شىركهتلهردە، -ىلىدىغان ئىدارەتهدرىجى ھالدا خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ئاساس ق
ــات ــۋىقات  -تهتقىقــ ــدا، تهشــ ــۇش ئورۇنلىرىــ ــانالردا،  -ئوقۇتــ ــىي ئورگــ سىیاســ

ــا،   -ئىــشلهپچىقىرىش ــازار، ســاناتورىیه، دوخۇرخان ــا، ب ــدە، باغچ مــۇالزىمهت یهرلىرى
ــا ــرى،   -تانــسىخانا، ئهیــشى-كافىخان ئىــشىرەت یهرلىــرى، كۆڭــۈل ئــېچىش زاللى

یول -زاۋۇتالر، ھهرخىل كۆۋرۈك-ل ئىسكىالتیاتاق بىنالىرى، ھهرخى-ئائىلىلىك
یېقىلغۇ ئىسكىالتلىرى، گهرەجلهر، یولالر، تۆمۈریوللىرى، -ئېغىزلىرى، بېنزىن

... پویىزالر، ماي توشۇش كالونلىرى، -تهبىئىي گاز یوللىرى، ئاپتوموبىل-نېفىت
قىسقىسى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ۋەتىنىمىزنى بۇالپ تاالشتا ۋاسىته قىلىۋاتقان 
بارلىق یهرلهرگىچه كېڭىیتىپ ئېغىر ۋەھىمه پهیدا قىلىش قـابىلىیىتىمىزنى         

 .یېتىلدۈرۈشىمىز الزىم
بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكىتىمىزنىڭ تۈپكى مهقـسىدى دۈشـمهننىڭ        
سۇنئىي كۆپىیىشىگه چهكلىمه پهیدا قىلىش بولغىنى ئۈچۈن، ھهربىر قىلغان      

ۋاتقــان یــۈزمىڭالرچه، ھهتتــا ھهرىكىتىمىــز خىتایــدا ۋەتىنىمىــزگه ھهۋەس قىلى
مىلیونالرچه كهلگۈسى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ۋەتىنىمىزگه ئایاق بېـسىش      

چىــت قىلىــپ تاشــلىیالىغىدەك كۈچلــۈك تهســىر پهیــدا  -پىالنلىرىنــى بىــت
بۇنـداق تهســىرنى  . قىالالیـدىغان ھهرىكهتـلهر بىــلهن شوغۇللىنىـشىمىز الزىــم   
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خىتــاي . مهلـگه ئاشــۇرغىلى بولىـدۇ  ۋەھىمىلىـك ۋە ئىزچىللىـق ئــارقىلىقال ئه  
یوشۇرۇن . كۆپ یوقۇتۇشمۇ مۇھىم ئامىل ئهمهس-تاجاۋۇزچىلىرىنى ئاز یوقۇتۇش

ۋەھىمه پهیدا قىلىش ھهرىكىتىمىزنىڭ ئایىغى ئۈزۈلمهي داۋام قىلىـپ تۇرسـا،            
ۋەھىمىسىنى ھهربىر خىتاي تاجاۋۇزچىسى ھېس قىلىپ تۇرالىسا، ۋەھىمىـسى        

ــا  ــسا، ئۇالرغـ ــاپ قالمىـ ــهت  توختـ ــۇ پۇرسـ ــدەك قىلچىلىكمـ ــۈل تىندۇرغىـ  كۆڭـ
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ھهممه . بهرمىسهكال، كۆزلىگهن نهتىجىگه ئېرىشهلهیمىز 

یهرنى قاپلىغان بـۇنچه ۋەھىمىلىـك پـاجىئهلهر تهسـىرىدە، ئۆیلىرىـدە ئـارامخۇدا              
ــرەر      ــسه، قورقماســتىن بى ــپ كېلهلمى ــشقا بېرى ــاتىرجهم ئى ــسا، خ ئۇخلىیالمى

لمىــسا، بىــرەر بىناغــا كىرەلمىــسه، تاشــقىرىغا چىقالمىــسا، یــا  ئاپتوۋۇزغــا چىقا
ئانىسىنىڭ بىخهتهرلىگىدىن زادىال خاتىرجهم    -چاقىسى، ئاتا -ئوینىیالمىسا، باال 

قىسقىسى یىگانه خىتـاي مىللىـي مهنپهئهتـى ئۈچـۈنال یاشاشـقا            ... بواللمىسا،  
ۇرىۋېتىــپ چاقىـسىنى دۆلىـتىگه قاچ  -ئانىــسىنى، بـاال -مهجبـۇر قالغىنىـدا، ئاتـا   

ئۇنىڭدىن كېیىن یالغۇزلۇقنىڭ دەردىدە رەسمىي    . خاتىرجهم بولۇشنى ئویالیدۇ  
گاراڭ ھالغا چۈشۈپ قېلىپ، مۇستهملىكىچى ھۆكۈمىتىگىمۇ بىر ئارتۇقچه یۈك 

-قارىماققا بۇ ئىشالر ئایىقىغا پېتىۋاتقان مىخ ئۇچى یاكى قـۇم       . ھالىغا كېلىدۇ 
.  بىـر مىنۇتمـۇ ئارامىـدا قویمایـدۇ       شېغىلدەك ئاددى كـۆرۈنگىنى بىـلهن، ئـۇنى       

ھالبۇكى، بىزنىڭ تهشهببۇسىمىز ئاددى مىخ ئهمهس، قـان تېمىـپ تۇرىـدىغان            
بۇ پاجىئه ئهتىال ئۇنىڭمۇ بېشىغا كهلمهیدۇ دەپ . رەسمىي قىساس ھهرىكىتىدۇر

 .ھېچكىم كاپالهتلىك قىاللمایدىغان بىر قورقۇنۇچلۇق پاجىئهدۇر
ــاي  ۋەتىنىمىــــزدە بۇخىــــل شــــهكىلدە یو  ــدىغان ھهربىــــر خىتــ قۇتۇلىــ

یىگىــــرمه نهپهر -تاجاۋۇزچىــــسىنىڭ پاجىئهســــى ئهڭ ئــــاز دېگهنــــدىمۇ ئــــون
یهرلىشىۋالغان خىتاي تاجاۋۇزچىسىنى دۆلىتىگه قاچۇرىدىغان، بۇ قاچقان خىتاي 

شـهھهرلىرىگه تارقىلىـپ بېرىـپ      -تاجاۋۇزچىلىرى خىتاینىڭ ھهرقایـسى ئـۆلكه     
ھهپىـسىدىن شهپىـسى   “تارقىتىـشىپ،  ھهقىقهتهنمۇ ۋەھىمىلىك ھىكایىالرنى  

ــوڭ ــى بولىۋاتقـــان     ”چـ ــپ، كهلمهكچـ ــدا قىلىـ ــىرلهرنى پهیـ ــدەك تهسـ  دېگهنـ
ــوق     ــدا گهپ ی ــدۇرۇپ قویىدىغانلىقى ــدىن یان ــاینى نىیىتى ــان خىت . مىلیونلىغ

ــسى،      ــر ۋەھىمى ــدىغان ھهربى ــدا قىلى ــدائىلىرىمىزنىڭ پهی ــۈن پى ــۇنىڭ ئۈچ ش
تۈســـلهرنى ئېلىـــشى پـــاجىئهلهر شـــۇنداق چېكىـــدىن ئاشـــقان دەھـــشهتلىك 
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كېرەككى، كۆرگهن ئادەمنىڭ تۈگۈل، ئاڭلىغان ئادەمنىڭمۇ یۈرىكى یېرىلغۇدەك 
بۇنىـڭ ئۈچـۈن خىتـاي      . دەھشهتلىك بولىشىغا كاپالهتلىـك قىلىنىـشى الزىـم       

تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ نېمىدىن بهكرەك دەھشهتكه چۈشىدىغانلىغىنى داۋاملىـق   
ھهر دائىم یېڭىالپ تۇرۇشىمىز ئىزدىنىپ ۋەھىمه سېلىش ھهرىكهت تۈرلىرىنى 

ئهینى ۋاقىتتا دۈشمهن نېمىدىن بهكرەك قورقـسا، شـۇخىل ۋەقهلهرنـى           . كېرەك
بــۇ تــۈردىكى . كــۆپرەك پهیــدا قىلىــشقا تىرىــشچانلىق كۆرسىتىــشىمىز الزىــم 

ھهرىكهتلىرىمىز، بىزنىڭ بىرىنچى باسـقۇچلۇق ھهرىكىتىمىزنىـڭ ئىمكانبـار      
ۋە ئىككىنچى باسـقۇچلۇق ھهرىكىتىمىـز      قىسقا ۋاقىت ئىچىدە تاماملىنىشى     

 .ئۈچۈن شارائىت یارىتىپ بېرىشىمىزنى ئىلگىرى سۈرىدۇ
خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى ئارىــسىدا ۋەھىــمه یــارىتىش ئىــشى ھهممىــال       

ــاددى ئىــشالردىن ئهمهس  شــۇڭا، بۇخىــل . كىــشىنىڭ قولىــدىن كېلىــدىغان ئ
تېنىغى قالغىچه ھهرىكهتكه ئۆزىنى بېغىشلىغان پىدائىلىرىمىز ئهڭ ئاخىرقى 

ئهڭ كامىدا ئون قېتىم، یۈز قېتىم، ھهتتا مىـڭ قېـتىم ۋەقه تۇغـدۇرۇپ ئۆلـۈپ        
بۇ ھهقته مۇنداق ئىككى . كهتسهپ رازىمهن دەیدىغان نىیهتكه كېلىشى كېرەك  

ــۇمكىن  ــسالنى كهلتۈرۈشــىمىز م ــر كــۈنلهردە   : مى ــایىن ئېغى ــز ئىنت خهلقىمى
ا، ئىككىنچى جۇمھۇرىیىتىمىز   یاشاۋاتقان یهتمىشىنچى یىلالرنىڭ ئاخىرلىرىد   

تىغ جهڭ قىلىشقا قاتناشقان بىر   -دەۋرىدە خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بىلهن تىغمۇ    
قهھرىمانىمىز ئهڭ ئاخىرقى تېنىغـى قالغـان كۈنلىرىـدە، ئهینـى یىلالردىكـى             

مهن ھایاتىمدىن ”مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكهت تارىخىنى ئهسلهپ كېلىپ 
لقىمنىڭ مىللىـي ئـازادلىق ئىـشلىرى ئۈچـۈن     یهنىال رازىمهن، چۈنكى مهن خه   

ئۆزەمنى پىدا قىلىۋاتقان ئۇ یىللىرى سـاناپ تـۇرۇپ یـۈز سـهككىز نهپهر خىتـاي              
كاشكى ھهممه یۇرتدىـشىم    . تاجاۋۇزچىسىنى جهھهننهمگه یوللىیالىغان ئىدىم   

بىـز ھهقىقهتهنمـۇ ئهنه   .  دېـگهن ئىـدى    ”...شۇنداق ئىرادىغا كېلهلىگهن بولسا،     
هلى ھهرىكهتلهرنى ئىزچىل داۋام قىلىدىغان ئىرادىگه كېلىشىمىز     شۇنداق ئهم 

توقسهنىنچى یىلالرنىڭ ئاخىرىدا غۇلجىدا خهلق نامایىشىنى باستۇرۇشقا . شهرت
قاتناشقان بىر خىتاي تاجاۋۇزچى سابىق قۇراللىق ئهسكهر، مهس بولۇپ قالغـان     

ئهسـلهپ  بىر كېچىـسى ئـاغىنىلىرى بىـلهن ئولتـۇرۇپ مهززە قىلىـپ شـۇنداق             
. مهن كىچىك ۋاقتىمدا بۇ پهسـهندى یۇرتقـا دادام بىـلهن كهلگهنىـدىم           “: بېرىدۇ
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بۇ یېزىنىڭ یېنىدا كىرسىن . نىڭ بىر یېزىسىغا كېلىپ ئورۇنالشتۇققۇر-ئىش
چىرىغى یېقىپ زاماننىڭ كهینىدە یاشاۋاتقان یاۋایى ئۇیغۇرالر مهھهللىـسىدىن         

گۇزىمىز قېچىپ بېرىپ ئۇالرنىڭ بىركۈنىسى بېقىۋاتقان توڭ  . بىرسى بار ئىدى  
بۇنى كۆرگهن یـاۋایىالر توڭگـۇزىمىزنى كهتـمهن بىـلهن         . بېغىنى چهیلىۋېتىپتۇ 

 ئاشلىق ئىسكىالتىدا قاراۋۇللۇق قىلىپ قۇر-ئىش. چېپىپ ئۆلتۈرىۋەتكهنىكهن
تۇرىۋاتقان دادام بۇنىڭـدىن خهۋەر تېپىـپ دەرھـال ئـۇ یېزىغـا كىرىـپ ھېلىقـى               

بۇنىڭـدىن چىچاڭـشىپ   .  ئېتىپ ئۆلتۈرىـۋەتكهنىكهن  ئۇیغۇرنى مىلتىق بىلهن  
توك یاۋایى ئۇیغۇرالر یۇپۇرلۇپ كېلىپ دادامنى -كهتكهن بۇ یېزىدىكى نهچچه توك

بىـرگه بارغـان دادامنىـڭ سهبدىـشى قېچىـپ          . توخمـان قىلىـشقا باشـالپتۇ     -ئۇر
دىن قۇراللىق ئادەم باشالپ بېرىپ دادامنـى ئـاران قۇتقـۇزۇپ         قۇر-ئىشكېلىپ  
دادامنىڭ بىر پۇتى بىلهن سول بىلىگى سۇنۇپ كهتكهچكه، . ۋالغانىكهنچىقىرى

مهن ھهربىلىكـتىن دەم ئـېلىش ئېلىــپ ئـۆیگه كهلــسهم،    . ناكـار بولـۇپ قالــدى  
بـۇ یېزىـدىكى بـارلىق قېـرى        . دادامنىڭ قىیاپىتى بهكال ئېچىنىـشلىق ئىـدى      

تومـاتنى  دېگىنىمچه غهزەپ بىلهن بىر كونـا ئاپ     ! ئۇیغۇرالرنى قىرىپ تاشالیمهن  
سهن مېنىڭ : ئېلىپ ئىشىككه قاراپ ئېتىلغىنىمدا دادام یالۋۇرۇپ توسىۋالدى     

بۇنـداق ئۇچـۇق بارسـاڭ سـېنى ئۆلتـۈرۈپ قویىـدۇ،           . بىـر ئۇرۇغۇمـسهن   -بىردىن
دەپ ! ســاقالپ تــۇر. قىــساس ئۈچــۈن قىرىــق یىــل كــېچىككهن ھېــساپالنمایدۇ

. یۇپ قىسىمغا قایتتىمئىالجىسىز مهنمۇ دادامنى بالنىسقا تاشالپ قو. یالۋۇردى
تهلىیىمگه شۇ یىللىرى غۇلجىدا یاۋایىالر ھۆكـۈمهتكه نـارازى بولـۇپ نامایىـشقا            

-ئۇالرنى باستۇرۇش ۋەزىپىسى دەل بىزنىڭ قىسىمغا بېرىلىـپ، قـار         . چىقىپتۇ
غۇلجىغـا  . شىۋرىغانغا قارىماي كېچىچه یـول یـۈرۈپ غۇلجىغـا كىرىـپ كهلـدۇق      

ىملىرىنــى قۇراللىــق ســاقچى قىــسىم كىــرمهیال ھهممىمىزنىــڭ كىی-كىــرەر
ھهممىمىز دېگىدەك قارا شالنكا ئىچىگه لوم تۆمۈر . كىیىمىگه ئالماشتۇرغۇزدى

مېنىـڭ دادامنـى ناكـار قىلغـان یـاۋایىالر          . ئۆتكۈزۈپ مهیدانغا كىرىپ كهتتـۇق    
دەپ ۋارقىرىغىنىمچه بۇ ! سهنمىدىڭ، توڭگۇزىمىزنى ئۆلتۈرگهنلهر سهنلهرمىدىڭ

نىڭ دادامدەك قېرىلىرىنى، كىچىك بالىلىرىنى تالالپ تۇرۇپ قېرى ئۇیغۇرلىرى
ــۇرۇپ چهیلهشــكه باشــلىدىم  ــولالق -قانچىــسىنىڭ تایىغىمــدىن تىــك . ... ئ م

مېنىـڭ تـایىغىمنى یىگهنلهردىـن    ! ئـۇر -چۈشكىنىنى ساناپ بواللمایمهن، ئـۇرە  
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ــوڭالپ      ــدا ت ــېچ بولمىغان ــشهنمهیمهن، ھ ــشىغا ئى ــدىغانالرنىڭ بولى ســاق قالى
 مانا بۇ ۋەتىنىمىزگه كىرىپ كهلگهن ”! ...ئۆلگهندۇ بۇ قېرى ئۇیغۇرالر بولسىمۇ  

ئۇنۇتمایلىكى، . ئهڭ ئادەتتىكى بىر خىتاینىڭ بىزگه تۇتىۋاتقان پوزىتسىیىسى      
قالغـــان خىتایالرنىـــڭ ھهممىـــسىال ئهنه شـــۇ خىتایـــدەك یـــاۋایىلىق بىـــلهن  

ىرمۇ مهكتهپ، تاالڭچىلىق قىلىپ یۈرمهكته؛ خهلقىمىزگه ب-ۋەتىنىمىزدە بۇالڭ
ــا ئــۆي، بىرمــۇ     ــورۇن، بىرمــۇ بىن بىرمــۇ ئىــشچىلىق ئــورنى، بىرمــۇ مهمــۇرىي ئ

بهرمهسلىك ئۈچۈن، پۇرسهت تاپقان ھامان ... ئاپتوموبىل، بىرمۇ شهھهر نوپۇسى، 
بۇنـداق  ! خهلقىمىزنى قىرىپ تۈگىتىۋېتىش ئۈچۈن تهییار تۇرغـان جـالالتالردۇر   

كېرەكمــۇ؟ بۇنــداق بىــر تاجــاۋۇزچى  بىــر تاجــاۋۇزچى ئاھالىغــا رەھىــم قىلىــش  
ــدى    ــداق كهلگىنــ ــۇ؟ بۇنــ ــلهش مۇمكىنمــ ــر تىــ ــدىن مىھىــ كهلگىندىلىرىــ

 !تاجاۋۇزچىالرنى ۋەتىنىمىزدە ساقالپ قېلىش الزىممۇ؟
بىز بۈگۈن خىتاي تاجـاۋۇزچىلىرى ئارىـسىغا قـانچىكى ئېغىـر، قـانچىكى          

ىزنـى  كۆپ ۋەھىمه تېرىیمهن دەیدىكهنمىز، بىرىنچـى باسـقۇچلۇق ھهرىكىتىم        
بۇ باسقۇچ، بىزنىڭ قۇرۇق . شۇنچه یوشۇرۇن قانات یایدۇرۇشىمىزغا توغرا كېلىدۇ

ھایاجانلىنىشىمىزنى، قۇرۇق ماختىنىشىمىزنى، قۇرۇق داۋراڭ قىلىشىمىزنى، 
كهڭ كۆلهملىك ھهمكارلىق ئاساسىدىكى بىرتۇتاش ھهرىكهت قىلىـشىمىزنى،    

باشـقۇماندانلىق شـىتاپالرنىڭ   قانداقتۇ بىرەر پارتىیه، بىـرەر تهشـكىالت، بىـرەر       
كهسكىن قارارلىرى، بىرتۇتاش پىالنلىرى بویىچه پائالىیهت قىلىش دېگهنـدەك          

مىلـلهت  -یالغۇز خۇدا یولىدا، ۋەتهن  _ بۇ باسقۇچ   . قۇرۇق گهپلهرنى كۆتۈرەلمهیدۇ  
بۇنىـڭ ئۈچـۈن   . ئۈچۈن كۆپرەك ھهرىـكهت پهیـدا قىلىـشىمىزنى تهلهپ قىلىـدۇ     

دەھشهتلىك، شۇنچه ئىزچىل ھهرىكهت قىلىـشىمىزنى  شۇنچه یوشۇرۇن، شۇنچه    
بىزنىڭ ھهربىر ھهرىكىتىمىز قانچىكى نهتىجىلىـك  . ئالدىنقى شهرت قىلماقتا  

بولىدىكهن، خهلقىمىزگه شـۇنچه كۈچلـۈك مهدەت، شـۇنچه كۈچلـۈك تهشـۋىقات       
بولۇپ تهسىر قىلىدۇ؛ خهلـق سـىزدىن شـۇنچه پهخرىلىنىـدۇ؛ خهلـق سـىزدىن                

خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرىمۇ ســىزنىڭ . ېلىــشقا تىرىــشىدۇشــۇنچه كــۆپ ئــۈلگه ئ
ھهرقېتىملىــق نهتىجىلىــك ۋەھىــمه پهیــدا قىلىــش ھهرىكىتىڭىــزدىن ئالغــان 
زەربىـلهر نهتىجىـسىدە، شـهرقىي تۈركىـستانلىقالردىن شـۇنچه چۈچىـدىغان، بـۇ        

 !تۇپراقالردىن شۇنچه قورقىدىغان ھالهتنى شهكىللهندۈرىدۇ
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ن پائـالىیهتلهرگه جهلىـپ قىلىنغىنىـدا      خهلق ئومـۇمىي یۈزلـۈك یوشـۇرۇ      
دۈشمهننىڭ تهھدىتلىرى شۇنچه تهسـىر قوزغىیالمـاس ھالغـا چۈشـۈپ قالىـدۇ،           

ــدۇ  -خــائىن ــا چىقىــپ قالى تېنچلىــق . جاسۇســالرمۇ شــۇنچه یالىڭــاچ ئوتتۇرىغ
تهرغىباتچىلىرىنىــڭ تهرغىبــاتلىرىمۇ ۋەتىنىمىــزدە یــاكى چهتــئهللهردە شــۇنچه  

 .بازىرى كاساتلىشىپ كېتىدۇ
مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىــڭ بىرىنچـى باسـقۇچى قاچــان     
ئاخىرلىــشىدۇ؟ ئىككىنچــى باســقۇچلۇق ھهرىكىتىمىــزگه قىــسمهن شــارائىت  
تۇغۇلۇشقا باشلىغان دەۋرلهردىن باشـالپ تهدرىجـى ھالـدا ئاساسـلىق ھهرىـكهت           
شهكلى بولۇشتىن قوشۇمچه ھهرىـكهت شـهكلى بولۇشـقا ئـۆزگىرەپ، ئـۈچىنچى       

ۇق ھهرىكىتىمىزنىـــڭ شهپىـــسى كـــۆرۈلگهن دەۋىـــرلهردە ئاساســـهن باســـقۇچل
ــۇ دەۋرنىــڭ كېلىــشى بىزنىــڭ بىرىنچــى باســقۇچلۇق   . تامامالنغــان بولىــدۇ ب

ھهرىكىتىمىزنى قانچىكى ۋەھىمىلىك، قانچىكى زىچ، قانچىكى ئىزچىـل داۋام        
ۋەھىمىلىك ھهرىكهتلهرنـى پهیـدا قىلىـش ئۈچـۈن         . قىلدۇرالىشىمىزغا باغلىق 

نى چېنىقتۇرۇشىمىزغا، خهلقنى بۇنداق ھهرىكهتلهرگه كۆپرەك جهلىپ       ئۆزىمىز
قىلىشقا ۋە شارائىت یار بهرگىنىدە مۇتلهق ئىـشهنچىلىك سـىناقالر ئـارقىلىق      

ــدۇ   ــوغرا كېلى ــشتۈرۈشىمىزگه ت ــۇرۇن  . كــۆپرەك شــاگىرت یېتى ــسى یوش ھهرقای
هر گۇروھلىرىمىزمۇ تېنچلىق كۈرەش یـولى دېـگهن بىـمهنه یولغـا گـۈھ             -پارتىیه

ــاي     ــسىدا خىتـ ــز ئارىـ ــاي، خهلقىمىـ ــشىپ قالمـ ــڭ چاپلىـ ــدەك چىـ تېپىۋالغانـ
یـاراغ،  -تهدبىرلىـرى، ئـاددى قـۇرال     -تاجاۋۇزچىلىرىغا ۋەھىـمه سېلىـشنىڭ چـارە      

چېرتیـوژلىرىنى، دۈشـمهننىڭ ئـاجىز نـوقتىلىرىنى، غالىبىیهتلىـك          -رىتسىپ
 ھهرىكهت ئـۈلگىلىرىمىزنى تىـنىم تاپمـاي تهشـۋىق قىلىـشى، بۇنىـڭ ئۈچـۈن           
 !یوشۇرۇن ئادەم تهشكىللهپ ئهمهلىي ئۈلگىلهر كۆرسىتىشكه تىرىشىشى شهرت

بىز ھهممه پائالىیىتیىمىزنى مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ 
بىرىنچى باسقۇچلۇق یوقۇرى دولقۇنىنى یارىتىشقا، ئىزچىـل داۋامالشتۇرۇشـقا          

ــر    ــك ھهرىكهتلىـ ــپهرۋەر، ۋەتهنپهرۋەرلىـ ــدىن ۋەتهنـ ــساق، ئانـ ــلهن ئاتىیالىـ ى بىـ
ئهنه شـۇ چاغـدىال مىللىـي مۇسـتهقىللىق     . شـۇغۇللىنىۋاتقان ھېـساپلىنىمىز  

 !ھهرىكىتىمىزنى ئىلگىرى سۈرۈشكه تۆھپه قوشىۋاتىمهن دىیهلهیمىز
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. ئىزچىللىققا باغلىق_ بىرەر ئاممىۋىي ھهرىكهتنىڭ ئاداققى غهلىبىسى 
قىلىشقا بولمایـدىغان ھهرقانـداق خهلـق ھهرىكىتـى      ئىزچىللىققا كاپالهتلىك   

ــا كهلتۈرەلمهیـــدۇ  ــا ئىـــستىخىیىلىك ۋە . ئـــاخىرقى نهتىجىـــسىنى قولغـ ئهممـ
ــدىن    ــرى كامـ ــق ھهرىكهتلىـ ــهكىللىك خهلـ ــىي شـ ــاخىرقى  -خۇسۇسـ ــام ئـ كـ

یهنــى، نۇرغۇنلىغــان خهلــق قوزغــۇالڭلىرى . غهلىبىــسىنى قولغــا كهلتۈرەلهیــدۇ
ان تهغدىردىمۇ، ئهگهر چاقمـاق تېزلىگىـدە       دەسلىۋىدە ئىستىخىیىلىك باشالنغ  

غهلىبىنــى قولغــا كهلتۈرەلمهیــدىكهن، ھهرگىزمــۇ ئىزچىللىقىغــا كاپالهتلىــك  
ئۇزۇنغا سوزۇلۇش ئېھتىمالى كۈچلۈك بولغان بىر ھهرىكهت، . قىلىشقا بولمایدۇ

مۇقهررەر تۈردە مۇئهییهن بىـر تهشـكىالتنىڭ تـوغرا، مهقـسهتلىك، پىالنلىـق ۋە              
یېتهكلىشى ئارقىلىقال ئاخىرقى غهلىبىنـى قولغـا كهلتـۈرۈش         سىستېمىلىق  

ئۇنـداق بولمایـدىكهن، ئىـستىخىیىلىك بىـر خهلـق          . كاپالىتىگه ئېرىـشهلهیدۇ  
ــى نۇرغۇنلىغــــان مهھهللىــــۋىي مهزھهپــــلهرگه یــــاكى بىرقــــانچه       ھهرىكىتــ
مىللىتارىــستالرغا پارچىلىنىــپ كېتىــپ، بىرتۇتــاش ۋە پىالنلىــق ھهرىكهتــكه 

 ”بانــدىت“یىگىرمىنچــى یىلالردىكــى ئوتتــۇرا ئاســىیا مىللىــي  ئایلىنالمــاي، 
بىرلهپ تارمار قىلىنىپ، مىڭ تهسته یېتىشىپ چىققـان خهلـق          -لىرىدەك بىر 

بىزنىـڭ  . ھهرىكىتى قایتىدىن نۆلدىن باشالش ھـالىتىگه چېكىنىـپ كېتىـدۇ    
مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىــز یىلىغــا یېــرىم مىلیونــدىن ســۇنئىي  

اتقـان ۋە چـارەك مىلیونـدىن تهبىئىـي كـۆپىیىش شـارائىتىگه       كۆپىیىـپ كېتىۋ 
تـاكۈس  -ئېرىشىۋالغان خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ۋەتىنىمىز تۇپراقلىرىدىن تهل    

قوغالپ چىقىرىشقا مهجبـۇر بولىـدىغان پهۋقۇلئـاددە مۇشـهققهتلىك ۋە ئۇزۇنغـا          
یېــرىم كۆرۈلــۈپ -سـوزۇلىدىغان ھهرىــكهت بولغاچقــا، بىردەملىــك یــاكى بىــردە 

الىـدىغان ھهرخىـل تارقـاق ئاشـكارە ھهرىكهتـلهر بىـلهن، شـۇنىڭدەك باشــتىن        ق
ئاخىرغىچىال مۇتلهق یوشـۇرۇن ھهرىكهتـلهرگه تایىنىـپ ئېلىـپ بېرىلىـدىغان           
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كۈرەشلهر بىلهنمۇ قهتئىي تـۈردە ئهڭ ئـاخىرقى نهتىجىنـى قولغـا كهلتـۈرگىلى             
 .بولمایدۇ

ى تـــوغرا بولۇپمـــۇ ئىـــستىخىیىلىك باشـــالنغان بىـــر خهلـــق ھهرىكىتـــ 
یېتهكچىلىك قىلىدىغان بىرەر تهشـكىالتنىڭ قومانـدانلىق شـىتابى ئاسـتىدا       
یىتهكلهنمىگىنىــــــــدە، ھېچقاچــــــــان ئهڭ ئــــــــاخىرقى غهلىبىــــــــسىگه    
. ئېرىشهلمهیدىغانلىغىنى بىرىنچى جۇمھۇرىیهت ئىنقىالۋىدىال كۆرگهن ئىدۇق

ــشىنىڭ      ــسىز پارتىلى ــڭ تۇیۇق ــلهر غهزەپنى ــستىخىیىلىك ھهرىكهت ــۈنكى ئى چ
ھسۇلى بولىدىغانلىقى، پىالنلىـق، تهشـكىللىك ھهرىـكهت بولمىغـانلىغى          مه

ــائهت تاپقىنىــدا یــاكى پهســهیگىنىدە،        ــۈن، تهبىئىیكــى غهزەپ كــۈچى قان ئۈچ
ئاستا ئۆچـۈپ قالىـدىغان، ھـېچ    -ۋاقىتنىڭ ئۇزۇراپ كېتىشىگه ئهگىشىپ ئاستا   

ه بولمىغانـدا غهیـرى مهخـسهتلهرگه قــاراپ بۇرمىلىنىـپ كېتىـپ مهغلــوبىیهتك     
ــشقا بولمایـــدىغان      ــك قىلىـ ــا كاپالهتلىـ ــدىغان ئىزچىللىقىغـ ــپ قالىـ پېتىـ

ھهرىكهتنىڭ ئىزچىللىقىغا كاپالهتلىك قىلىـش ئۈچـۈن ئهمهلىـي       . ھهرىكهتتۇر
كۈرەش جهریانىدا یېتىشىپ چىققان ۋە كۈنسایىن مۇكهممهللىشىپ بارىدىغان 

ــاج   ــشىگه مۇھت ــىتابىنىڭ یىتهكلى ــدانلىق ش ــدارلىق قومان ــالبۇك. ئىقتى ى، ھ
مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچى باسـقۇچىدا ھه دېگهنـدىال         

ئهمما ھهرىكهت قىلغۇچىالر بىلهن    . بۇنداق بىر شىتاپتىن ئۈمىد كۈتهلمهیمىز    
بىۋاســته مۇناســىۋىتى بولمىــسىمۇ، ھهرخىــل تهشــۋىقات شــهكىللىرى بىــلهن   

ش، یىتهكلهش بۇخىل تارقاق پىدائىلىرىمىزنى رىغبهتلهندۈرۈش، یول كۆرسىتى
ــارلىق ــۇرۇن     قات ــان یوش ــسىدىن یېتىلىــپ چىقق ــق ئارى ــلهن خهل ــتىالر بى  ۋاس

پىـــدائىلىرىمىزنىڭ ئىزچىـــل ھهرىكىتىنـــى ســـاقالپ قـــېلىش شـــارائىتىنى  
بىرىنچى باسقۇچلۇق ھهرىكىتىمىزنىڭ . ۋاستىلىق قولغا كهلتۈرۈش مۇمكىن

نداق قىلغاندا  خاراكتېرىگه ئاساسهن، پىدائىلىرىمىزنى یهككه ھهرىكهتلهرنى قا     
غهلىبىلىك داۋامالشتۇرغىلى بولىدىغانلىقى، قانـداق قىلغانـدا كېڭهیتىـشكه      
بولىدىغانلىقى قاتارلىقالر ھهققىدە ۋاستىلىق یاردەملهردە بولۇش، بـۇ جهریانـدا          
باشــقا پىــدائىالرنىڭ نهتىجىلىــك تهجرىبىلىرىنــى مهخپــى تهشــۋىق قىلىــپ   

اۋۇزچىلىرىنىـڭ پاراكهندىلهشـكهن    تونۇشتۇرۇش، بۇ ھهرىكهتلهردىـن خىتـاي تاج      
مهنزىرىسىنى تونۇشتۇرۇشالر ۋە خهلقنىڭ قىزغىنلىغى ھهققىدىكى خهۋەرلهرنى 
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یىگانه ئهمهسلىكىنى، -تارقىتىش یوللىرى ئارقىلىق، پىدائىلىرىمىزنىڭ یهككه
ــۋىلىرى كۆرۈلىۋاتقـــانلىغىنى      ــقهتهن مېیـ ــسىنىڭ ھهقىـ ــان ئهجرىـ قىلىۋاتقـ

ە، یهككه ھهرىكهتلهرنىڭ ئىزچىللىقىنى ساقالپ كۆرسىتىپ رىغبهتلهندۈرگىنىد
ــدۇ  ــشقا بولى ــاگىرت    . قېلى ــۈن ش ــدائىالر ئۈچ ــشقهدەم پى ــتىن پې ــر تهرەپ یهنه بى

یېتىشتۈرۈش یوللىرىنى ئۆگۈتۈش ۋاستىلىرى ئارقىلىق، یوشـۇرۇن قارشـىلىق    
تۆت كىـشىلىك قوشـۇنالر     -كۆرسىتىش ھهرىكهتلىرىنى تهدرىجى شهكىلدە ئۈچ    

ــرەت   ئاساســىدىكى زىنجىر ــارتىزانالر ئهتى ــشلىق پ ــۇرۇن باغلىنى ــىمان یوش -س
گۇرۇپپىلىرىغا ئۇیۇشۇش تهلىماتلىرىنى بېرىپ، تهشكىللىنىشىگه یىتهكلهش 

تهشـــكىللىنىش دېگهنـــدە ھه دېـــسىال بىـــر یهرگه یىغىلىۋېلىـــپ  . مـــۇمكىن
تۈگىمهس یىغىنالرنى ئېچىشقا بولىدىغان ۋە سهن ئۇنى قىل، سهن بۇنى قىـل       

ــۇدۇل تهلىمــا ــشكه بولىــدىغان ۋەزىیهتنــى شهكىللهندۈرۈشــنىال  دەپ ئ تالر بېرى
بىر ھهرىكهتنىڭ پىالنلىق بىر شهكىلدە ئىزچىللىقىغـا       . ئویلىماسلىق الزىم 

ــر    ــى بى ــۈن ئىلالك ــش ئۈچ ــك قىلى ــاكى   -كاپالهتلى ــدىغان ی ــىگه كۆرىنى بىرس
یولیورۇقالرنى بېرەلهیدىغان داھىیسى،   -بىرىگه بویرۇق -قۇرۇلتایالر ئېچىپ بىر  

خهلقىمىــز مىللىــي . تارى ئېنىــق تهشــكىالت بولۇشــى شــهرت ئهمهس ســېكرى
مۇستهقىللىق مهسىلىسىدە ئورتاق غایىغا ئىگه بولغاچقا، بىرەر تهشكىالت ئۆز 

بىرىنى كۆرمهي یاكى تونۇشـماي تۇرۇپمـۇ       -ئهزاسى بولمىغان پىدائىالرغىمۇ بىر   
ۇلۇقتىكى قاراڭغ“ پهقهت بۇنداق . تهشكىللىك پائالىیهت قىلدۇرالىشى مۇمكىن

 مۇتلهق توغرا یول كۆرسىتىشكه كاپالهتلىك قىلىدىغان بولـسىال    ”مۇناسىۋەت
زادى تونۇمایـــدىغان ۋە بهلكىـــم مهڭگـــۈ تونۇشـــماي ئۆتـــۈپ كېـــتىش  . كۇپـــایه

ئېھتىمالى بولغان یهككه ھهرىكهت قىلغۇچى پىدائىالرمۇ مهڭگۈ ئۇچۇرىشالىشى 
ــدىغان بـــۇ    ــ“یـــاكى مهڭگـــۈ تونۇشالىـــشى مـــۇمكىن بولمایـ اراڭغۇلۇقتىكى قـ

 نىڭ بویرۇقلىرىنى خوشاللىق بىلهن ئىجرا قىلىـدىغان   ”قوماندانلىق شىتاپ 
ــایمىز   ــان قىلمــ ــچه گۇمــ ــشىدا قىلــ ــل  . ۋەزىیهتنــــى یارىتىــ ــم بۇخىــ بهلكىــ

 مۇناسىۋىتى ” قاراڭغۇلۇقتىكى قوشۇن ۋە قاراڭغۇلۇقتىكى قوماندانلىق شىتاپ“
ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىز    ــقۇچلۇق مىللىـــي مۇسـ ــى باسـ نىـــڭ ئهڭ بىرىنچـ

 . شهكلى بولۇپ قېلىشىمۇ مۇمكىن”تهشكىالت“مۇكهممهل 
ــشلىك     ــڭ تېگىـ ــتىگه ئۆزىنىـ ــتهقىللىق ھهرىكىـ ــي مۇسـ ئهگهر مىللىـ
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ھهسسىسىنى قوشۇشـنى ئویالۋاتقـان بىـر پىـدائىیىمىز بىـرەر پىـدائى قوشـۇن            
ــداق   ــاراڭغۇلۇقتىكى تهشــكىالت ۋە “قۇرۇشــنى بىــخهتهر كۆرمىگىنىــدە ۋە بۇن ق

 لىرىغـا   ”بـویرۇق “ نىڭ تـوغرا كـۆرگهن       ”قوماندانلىق شىتاپ قاراڭغۇلۇقتىكى  
ئېرىشهلمهي قالغىنىدىمۇ قىلچه مهیۈسلهنمهستىن، ئۆز ۋىجـدانىي بۇرچىنىـڭ      
ھهیدەكچىلىگىدە پائالىیىتىنى ئىزچىل داۋامالشتۇرۇشقا غهیرەت كۆرسىتىشى   

 ھهرىكهتلهرنىـڭ بىرقىـسمى پىالنـسىز،    ”یىتهكچىسىز“بهلكىم بۇنداق  . الزىم
ھمىیهتسىز، ھهتتا قىسمهنلىكته زىیانلىق ھهرىكهتـلهر بولـۇپ كۆرۈنگىـدەك        ئه

چۈنكى قىسمهنلىكته یهككه ھهرىـكهت    . بولغىنىدىمۇ ئهنسىرىمهسلىگى الزىم  
قىلغۇچىالرنىڭ پائالىیهتلىرى تهرتىپسىز، پىالنـسىزدەك كـۆرۈلگىنى بىـلهن،         

هتلىك بولۇپ روي خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا بولغان تهسىرى مۇتلهق تۈردە قانۇنىی
شــۇنداقتىمۇ، یهكــكه ھهرىكهتــلهردە . بىــزگه شــۇنىڭ ئــۆزىال یېتهرلىــك. بېرىــدۇ

 ھادىسىــسى ”ھېرىــپ قــېلىش“كۆپــۈنچه ھــالالردا یــالغۇزلۇق ھــېس قىلىــپ  
ئهمما ئۆزىمىز ئاڭلىغىراق بولساقال، قىسقا مهزگىللىك . كۆرۈلىشىمۇ مۇمكىن

ىـــدىن جانلىنىـــپ  تىـــن كېـــیىن، مـــۇتلهق تـــۈردە قایت”ھېرىـــپ قـــېلىش“
ئهگهر ھهقىـقهتهن یـالغۇزلۇق     . ھهرىكىتىمىزنى داۋامالشتۇرالىشىمىز مـۇمكىن   

ــك    ــڭ نهتىجىلىـــ ــالغىنىمىزدا، ئۆزىنىـــ ــهۋەبىدىن قىینـــ ــسىیاتى ســـ ھېســـ
پائــالىیهتلىرىنى یېزىــپ ماختــاپ یالغــان ئىــسىمالر بىــلهن خهلــق ئارىــسىغا   

 ”لىــشىمىزخېلــى ئــارام تېپىــپ قې“یوشــۇرۇن تــارقىتىۋېتىش یــولى بىلهنمــۇ  
 دېگهنـدەك، ھهم   ”بىـر چالمىـدا ئىككـى پـاختهك       “بۇنـداق قىلغانـدا     . مۇمكىن

ئــۆزىمىزنى خوشــال قىلىــۋېلىش، ھهم خهلقنــى رىغبهتلهنــدۈرۈش مهقــسىدىگه  
 .یېتهلهیمىز

بىزنىــڭ بىرىنچــى باســقۇچلۇق ھهرىكىتىمىــز بىۋاســته قۇمانــدان یــاكى 
ــدۇ   ــي یېتىــشتۈرۈپ بېرەلمهی ــۇرۇن كــۆرۈن  . داھى مهس قۇمانــدان ۋە ئهممــا یوش

بىـر قارىـسىڭىز، سـانجىدا بىـر     . داھىیالرنى یېتىـشتۈرۈپ بېرەلىـشى مـۇمكىن    
 ئىمزاسىنى بهرگهننىڭ ئۆزىدە، ئاقسۇدا بىر  ”قاراغۇجا“ھهرىكهتنى پهیدا قىلىپ    

 ئىمزاســىنى تاشــالپ قویغــان؛   ”قاراغۇجــا “ۋەقه ئوتتۇرىغــا چىقىــپ یهنه شــۇ   
 ” قاراغۇجا“ۋەھىمىنى پهیدا قىلىۋېتىپ ئۈرۈمچىنىڭ یېقىلغانتاش رایونىدا بىر 

ئىمزاسىنى تاشالپ قویغاننىـڭ ئۆزىـدە، شـامالباغدا بىـر ھهربـى ماشىنىـسىنى        
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نهتىجىـدە  ...  ئىمزاسـىنى تاشـالپ قویغـان؛    ”قاراغۇجـا “پارتلىتىۋېتىپ یهنه شۇ    
 پهیـدا قىلغـان     ”قاراغۇجا“خهلقىمىز ھهرقانداق بىر خىتاي قوغالش ۋەقهسىنى       

 نىڭدىن غۇرۇرالنسا، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىمۇ ۋەھىمىلىـك       ”ئۇ“دەپ قارىشىپ،   
 دېیىشى ”مېنى كا ال گو جیا پارتلىتىۋەتتى“پارتالشتىن ئۆمىلهپ كېتىۋېتىپ 

یىگانه “ بۇنداق ئورتاق قهھرىمان ئىسىمى بىلهن ۋۇجۇتقا كېلىدىغان . مۇمكىن
ش  ىمىزمــۇ خهلقىمىزنىــڭ خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرىنى قــوغال ”یېتهكچــى بــاتۇر

ھهتتـا كهلگۈسـىدە    .  مـۇمكىن  ”كۆرۈنمهي یېتهكچىلىك قىلىش  “ھهرىكىتىگه  
ــتهقىللىق مهیــدانىمىزغا بــۇ     مىزنىــڭ مىــس ھهیكىلىنــى   ”قاراغۇجــا“مۇس

 .قاتۇرىدىغانالرنىمۇ چىقمایدۇ دېگىلى بولمایدۇ
ــاكى داھىیمىــــز بهلكىــــم مىللىــــي    كۆرۈنىــــدىغان قۇمانــــدانىمىز یــ

نچى باسقۇچ ئوتتۇرىلىرىدىن كېیىنال مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ ئىككى
شــۇڭا، ھه . ئانــدىن ئوتتۇرىغــا چىقىــش ئىمكــانى بارلىققــا كېلىــشى مــۇمكىن 

دېگهنــدىال مــۇكهممهل بىــر داھىــي، مــۇكهممهل بىــر قۇمانــدان خىیــالىنى        
دېمىسىمۇ، ئوفىتسېرلىرىمىزمۇ بىراقال ئۈچ یۇلتۇزلۇق . قىلىشىمىز ھاجهتسىز

قهدەم یۈكسىلىپ ئوتتۇرىغا چىقىدۇ؛ خۇددى -ەممۇبولۇپ ئوتتۇرىغا چىقماي، قهد
-شۇنىڭدەك ھه دېگندىال تۆت یۇلتۇزلۇق گېنېرال پهیدا بولماستىن، بىر یۇلتۇز

-پـارتىیه “ئهممـا بۈگـۈنكى بهزى      . بىر یۇلتۇزدىن قوشۇلۇپ یېتىـشىپ چىقىـدۇ      
بۇنىڭ .  بولىۋالىدىغانالر كۆرۈلمهكته”مارىشال“ لىرىمىزدا بىراقال    ”تهشكىالت

 چىقىـدىغان  ”گېنېـرال -مارىـشال “ئىتنىڭ بېشىغا ئۇرسىمۇ بىـر      “قىۋېتىدە  ئا
 بىلدۈرۈشنىمۇ بىلگىلى ”ئېھتىرام“ۋەزىیهت شهكىللىنىپ، قایسى بىرسىگه “

 !بولماس قىلىۋەتتى
ئهمما بىـز شـۇنىڭغا ئىشىنىـشىمىز كېرەككـى، یوشـۇرۇن ۋەھىـمه پهیـدا         

لىـدىكهنمىز، ھهرىـكهت   قىلىش ھهرىكىتىنى ئىزچىـل قانـات یایدۇرىـدىغانال بو     
ــپ،    ــا ئېرىـــشهلىگهن نوپـــۇزالر مهیـــدانغا كېلىـ ــدا ئومـــۇمىي ئېتىراپقـ جهریانىـ
. ھهرىكىتىمىز تهرتىپكه كىرىشى، تهشكىللىك ھهرىكهتكه ئایلىنىـشى چوقـۇم        

بۇنداق شارائىتقا ئېرىشىش ئۈچۈن ھهرىكهتنىڭ بىرئاز بولسىمۇ ئاممىۋىي تۈس 
نىپ خهلقىمىزنىڭ تونىشىنى تهقهززار ئېلىشى، نوپۇز بىخلىرىنىڭ ئاشىكارىلى

ــرەك    ــشى كې ــیهت شهكىللىنى ــدىغان ۋەزى ــدا   . قىلى ــۈن ئهڭ كامى ــڭ ئۈچ بۇنى
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ــدۇ    ــوغرا كېلى ــى كۈتىــشىمىزگه ت ــكهت دەۋرىن . ئىككىنچــى باســقۇچلۇق ھهرى
غۇرۇرى -مهلۇمكى، بىرىنچى باسقۇچىمىزدا ھهممه پىدائىلىرىمىز ئۆز ۋىجدانىي    

ــ     ــدا قىلىــپ تۇرى ــویىچه ھهرىــكهت پهی ــدىمۇ یۇقىرىــدا   ب شى، ئهڭ كــۆپ بولغان
 ”قاراغۇجــا“تهســۋىرلىگىنىمىزدەك ئىرادىمىزنــى ئۆزىــدە مۇجهســسهم قىلغــان  

كـۆرۈنمهس تهشـكىالت،   “تىپلىرىمىزگه بـوي سۇنىـشىمىز یـاكى ھېلىقىـدەك         
 لىرىمىزنىـڭ بویرۇقلىرىغـا كۆنـۈپ تۇرۇشـقا         ”كۆرۈنمهس قوماندانلىق شىتاپ  

ــورمىز ــۈ . مهجب ــۇرۇن  “نگىچه قۇرۇلغــان شۇنىــسى ئېنىقكــى، بۈگ ــۇتلهق یوش م
ــكىالت ــارتىیه-تهش ــوق   ”پ ــى ی ــاش قىلىنمىغىن ــزدىن پ ــاش .  لىرىمى پهقهت پ

قۇرۇلغىنىدىن كېیىن ئۆزىنى ھېچكىمگه ئۇقتۇرمـاي      “بولمىدى دېگهنلىرىمۇ   
 لهر بولـــۇپ، بۇنـــداق پـــارتىیهلهرنى ”ھهرىكهتـــسىز جىـــم یېتىۋالغـــان پـــارتىیه

هنـى بىـزدە مـۇتلهق یوشـۇرۇن ئهھـۋال      ی. ماھىیهتته یوق دېیىـشىمىز مـۇمكىن     
ــارتىیه ــۇ تهشــكىلگه تایىنىــپ خهلقىمىزنــى   -ئاســتىدا پ تهشــكىل قــۇرۇش ۋە ب

ــوق    ــز ی ــتهكلهش تهجرىبىلىرىمى ــلهرگه یې ــتهقىللىق ھهرىكهت ــي مۇس . مىللى
ــدىراپ     ــقىمۇ ئالــ ــارتىیه قۇرۇشــ ــسۇس پــ ــازىرچه مهخــ ــكهن، ھــ ــۇنداق ئىــ شــ

 ”پۇچقاق تۈرۈپ“ىمىزغا  ئاۋال قىلىدىغان ئىش  . كېتىشىمىزنىڭ ھاجىتى یوق  
ــایلى ــارتىیه   . باق ــار پ ــۆۋەتته ب ــالبۇكى، ن ــسىال  -ھ ــكىللىرىمىزنىڭ ھهممى تهش

ــارتىیه   ــایىمىزدىن پـ ــتهقىللىق غـ ــدەك مىللىـــي مۇسـ ــكىلىنىڭ -دېگىـ تهشـ
 ” تهشكىالت“ سىنىڭ ئابرویىنى ئۈستۈن قویىدىغان ”داھىي“ئىدىیىسى یاكى 

شـكىللىنىش مهسىلىـسى،   شـۇنداق ئىـكهن، ته    . الر بولۇپ ئوتتۇرىغا چىقماقتـا    
بىزنىـــڭ بىرىنچـــى باســـقۇچلۇق پائـــالىیهتلىرىمىزدە مـــۇتلهق یوشـــۇرۇن       
ــالىیهتلهرگه یېتهكچىلىــك    تهشــكىالتلىنىش ۋە مــۇتلهق یوشــۇرۇن ئهمهلــى پائ
قىلىش قابىلىیىتىگه ئېرىشهلهیدىغان بولغاندىال قىممهتكه ئىـگه بولـۇپ، بـۇ           

قىلغۇچى شهخسى یـاكى  باسقۇچتا، تهشكىل قۇرۇش مهسىلىسىدىن ھهرىكهت      
 .ئۇششاق گۇرۇپپا پائالىیهتلىرىنىڭ رولىنى ئۈستۈن كۆرۈشىمىز الزىم
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 مۇھاجىر 2.12§
 تهشكىالتلىرىمىزنىڭ ۋەزىپىلىرى

  
مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزدە تهشـكىللىنىش، مـۇقىم بىـرەر         
. تهشكىالت یـاكى پـارتىیهگه ئۇیۇشـۇش ھهقىـقهتهن مـۇھىم ئهھمىـیهتكه ئىـگه           

ــدا، ۋەتىنىمىزدىكــى ۋەھــشى خىتــاي   ئهممــ ا بۈگــۈنكى ئهھــۋالىمىزدىن قارىغان
ــداق تهشــكىللىنىش ئىــشى بهكــال    تاجــاۋۇزچىالر تېررورچىلىغــى ئاســتىدا بۇن

شـۇڭا، ئاالھىـدە یېتىـشكهن پىـدائىلىرىمىز بولمـاي تـۇرۇپ،            . قىیىنغا چۈشىدۇ 
 ئهللهرگه ئهمما بهزى. بۇنداق بىر تهشكىالتنى ۋۇجۇتقا كهلتۈرۈش بهكال مۈشكۈل

مۇھــاجىر بولــۇپ چىقىــپ كهتــكهن یــاكى قېچىــپ كهتــكهن یۇرتداشــلىرىمىز   
ئارىسىدا ۋاستىلىق یاكى بىۋاسته نامالردا مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنى 
ــوق      ــانىیهتلىرىمىزنى ی ــۇرۇش ئىمك ــكىالتالرنى ق ــۈرىدىغان تهش ــرى س ئىلگى

مالردا پىالكـاتنى  بولۇپمـۇ چهتـئهللهردە ئهھمىیهتـسىز نـا     . دېیىشكىمۇ بولمایدۇ 
ــلهن      ــۋىقاتلىرى بى ــالىیهت تهش ــتهقىللىق پائ ــي مۇس ــۇرۇپ، مىللى ــسىپ ت ئې
یوشۇرۇن شوغۇللىنىش، مۆرتى كهلگىنىدە ۋەتىنىمىز ئىچىدىكى ھهرىكهتلهرگه     
ــارقىلىق       ــش ئــ ــدانلىق قىلىــ ــلهن قومانــ ــارىالر بىــ ــى چــ ــۇتلهق مهخپــ مــ

هتلىرى ھهرىكىتىمىزنىـڭ ئىزچىللىقىغــا كاپالهتلىـك قىلىــشنىڭ ئىمكــانىی  
 .یهنىال كۆپ

ئهپــــسۇسكى، بۈگــــۈنكى كۈنــــدە مۇھــــاجىردىكى تۇتامــــسىز ئاشــــكارە 
-تهشكىالتلىرىمىزنىڭ سانى شۇنداق كۆپكى، گویا ئادەم تاپالمىغانلىرىـدا بـاال    

قۇمدەك تۇال .   قۇرىۋالغاندەك تهسىرات بېرىدۇ”تهشكىالت“چاقىلىرىنى یىغىپال 
ر ئىشنى ۋۇجۇتقا چىقىرالماي، ئارىـدا  بۇ تهشكىالتالر ئۆز ئالدىغا تۈزۈگىرەك بىرە     

بىرسىنى باشلىق سایالیدىغان یىغىلىشالرنى ئۆتكۈزۈشۈپ، -بىر یىغىلىپ بىر
دېگهنلهرنـــى قـــۇرۇپ  ... ”ئىتتىپـــاق، مهرگهز، قۇرۇلتـــاي، شـــىتاپ“ئاتـــالمىش 
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بــۇ ســۇنئىي بىرلهشــكهن گــۇرۇھالر ۋەتىنىمىزنىــڭ مىللىــي  . چىقىــشىدىكهن
ــتهقىللىقىغا قىلــچه مۇنا  ــان، ھهتتــا بهزىــدە زىیــانلىق     مۇس ســىۋىتى بولمىغ

ئىشالرنى ئۆزلىرىگه ۋەزىـپه قىلىـپ بېكىتىـشىپ، ھهمـمه یهردە تهرلهپ تـۇرۇپ       
. تهشۋىق قىلىشىپ خهلقىمىزنى سىرتتىن جهلىپ قىلىشقا ئۇرۇنىشىدىكهن       

ــكىن      ــشىدىكهنۇ، كهسـ ــپهرۋەر دېیىـ ــۆزلىرىنى ۋەتهنـ ــكىالتلىرىمىز ئـ ــۇ تهشـ بـ
رىنىڭ تهشۋىقاتلىرىدىن ئۆلگۈدەك قورقىـشىدىكهن؛    ۋەتهنپهرۋەرلىك ھهرىكهتلى 

ــوغرا     ــسىغا تـ ــق مهپكورىـ ــڭ تېنچلىـ ــشىدىكهنۇ، ئۆزلىرىنىـ ــز دېیىـ بىتهرەپمىـ
كهلمىـــگهن ھهرقانـــداق ۋەتهنپهرۋەرلىـــك چۈشـــهنچىلىرىنى قهتئىـــي یـــېقىن  

ھــالبۇكى، ئۇالرنىــڭ ئاتـالمىش یىغىلىــشلىرىغا ھهرخىــل  . یولىتىـشمایدىكهن 
ر ئهركىن قاتنىشاالیدىكهنۇ، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا    ساالھىیهتلهردىكى خىتایال 

الیىھىلهرنـى ئوتتۇرىغـا قویغـۇچىالر یـاكى تهشـكىالتالر بۇخىـل            -قارشى پىـالن  
یىغىلىشالرغا یېقىن كهلتۈرۈلمهیـدىكهن؛ ئۇالرنىـڭ ۋەتهن ھهققىـدىكى داۋراڭ         
قىلىشىنى مهقـسهت قىلىـشىدىغان خهۋەرلىـرى بىـلهن ئۆزلىرىنىـڭ یىغىـن،           

ي یاكى شۇنىڭغا ئوخشىغان پائالىیهتلىرىنىڭ ماختاشالر بىلهن تولغان    قۇرۇلتا
ژورناللىرىدا خىتایالرنىڭ سۆزلىشىگه، -خهۋەرلىرىنى ئاساس قىلىشقان گېزىت   

ــڭ     ــست خىتایالرنى ــا كوممۇنى ــشلىرىگه، ھهتت ــاله بېرى تهســلىمچىلهرنىڭ ماق
رىنى سۆزلىـشىگىمۇ ئــورۇن چىقىــدىكهنۇ، ۋەتىنىمىـزدىن خىتــاي تاجــاۋۇزچىلى  

بـۇ تهشـكىالتالر ھهرخىـل    . تازىالشقا دائىر سۆزلهر قهتئىي مهنئى قىلىنىدىكهن  
جاسۇس دېیىشىپ تازىالشقا رۇخسهت -بىرىنى خائىن-باھانىالر بىلهن ئۆزئارا بىر

قىلىشىدىكهنۇ، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى تازىالش ھهرىكىتىگه دائىر پائـالىیهت        
 ”تېـررورچىالر “، ھهتتا ”لۈكچهكلهر-ىگهرئىش بۇزارالر، خۇل“یاكى تهشۋىقاتالرنى   

 . ...دەپ قارا چاپلىشىدىكهن
ئاپتونومىیه “مۇھاجىردىكى تهشكىالتلىرىمىزنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى 

ــانۇنلىرى ــڭ    ”ق ــك ھهرىكهتلىرىنى ــاي دېموكراتى ــانۇنالر، خىت ــارالىق ق ، خهلقئ
 یىغالپ پىرىنسىپلىرىغا تایىنىپ خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا یالۋۇرۇش، خهلقئاراغا

 ”ئهركىــنلىككه ئېرىــشتۈرۈش“قاخــشاش قاتــارلىقالر ئــارقىلىق خهلقىمىزنــى 
 غـا   ”سـۆھبهت، قـارارلىرى   “تاماسىدىكى كىشىلىرىمىز بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ بهزى        

قاراپ ئۇالرنى خۇددى دۇنیـا دۆلهتلىرىنىـڭ باشـلىقلىرى بىـلهن بىـرگه تـۇرۇپ،           
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لهرمىكىن دېگىـسى   بىرگه ئولتۇرىدىغان سـاالھىیهتلىك چـوڭلىرى بـار كىـشى         
سـۆھبهت، ئهھـۋال تونۇشتۇرۇشـلىرى بىـلهن خهلقئارانىـڭ یـاردىمىنى           . كېلىدۇ

قوزغاش ئۈچۈن دېپلوماتىیه ئهمهلـدارلىرى، مىنىـستىرالر، دۆلهت باشـلىقلىرى          
ئۇنـداق  . بىلهن كۆرۈشـهلهیدىغان سـاالھىیهتلىك ئـادەملىرى بولىـشى كېـرەك          

ــشچىلىرىنىڭ    ــازىلىق ئى ــڭ ت ــسا، ئۇالرنى ــتىنىڭ  “بولمى ــتلىرىنىڭ دوس دوس
ئـۇالر  .  ۋاستىسى بىلهن خهلقىمىزنىڭ تهلىپىنى ئۇختـۇرۇپ بولمایـدۇ         ”دوستى

ۋەتىنىمىزدىكى قان تۆكۈپ جهڭ قىلغان شېھىتلىرىمىزنىڭ قېنىنـى داۋراڭ         
قىلىــشىپ بهزى ســورۇنالرغا كىرەلىگىنىــدەك قىلغىنــى بىــلهن، ئۇالرنىــڭ      

ىمـایه قىلىــدىغان خىیالــدا  ھېچقایسىـسى قــان تۆكۈلىـدىغان ھهرىكهتلهرنــى ھ  
شــۇنىڭغا قارىمــاي، ئــۇالر یهنه ۋەتىنىمىــز خهلقىنــى قــاالق،  . بولــۇپ باقمىغــان

شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ  . ھېچنېمىنــى بىلمهیــدىغان ئاقمــاق قاتارىــدا كۆرۈشــىدۇ    
ۋەتىنىمىزنىـــــڭ ئـــــازادلىغىنى ئـــــۆز خهلقىنىـــــڭ جاســـــارىتىگه ئهمهس،     

. ۈرۈشــنى قۇۋەتلىــشىدۇچهتئهللىكلهرنىــڭ ســاخاۋىتىگه تایىنىــپ قولغــا كهلت 
ھهتتا مۇتلهق كـۆپ سـاندىكى مۇھـاجىر تهشـكىالتلىرى كىـشىلهرنى جهلىـپ           
قىلىــدىغان داۋراڭــالر بىــلهن شــوغۇللىنىپ، یىللىــق تۇرمــۇش خىراجىتىنــى   

 .یىغىۋىلىش ئۈچۈنال قۇرۇلغاندەك قىلىدۇ
شـــــۇنداق بولغاچقـــــا، ۋەتىنىمىزدىكـــــى مىللىـــــي مۇســـــتهقىللىق  

قۇچىنى قوزغاشقا ئۆزىنى پىـدا قىلمـاقچى بولغـان       ھهرىكىتىنىڭ بىرىنچى باس  
ــاكى      ــڭ یــ ــر مۇھاجىرنىــ ــداق بىــ ــدىكى ھهرقانــ ــدائى، چهتئهلــ ــر پىــ ھهربىــ

ئــۇالر ســىزنىڭ ئاققۇزغــان . تهشــكىالتلىرىنىڭ ئاغزىغــا قارىماســلىغى كېــرەك
تــۇال ئــورۇن تاپقانــدەك - قىلىــپ چېلىــپ ئــاز”داپ“ئىســسىق قــانلىرىڭىزنى 

ن چهتئهللىكلهرگه چىرایلىـق كۆرۈنـۈش ئۈچـۈن        قىلىشسىمۇ، یهنه بىر تهرەپتى   
 . دەپ تىللىشىپ بېرىدۇ”تېررورچى“سىزنى 

ــۆیىڭىزنى    ــۇرغىنىڭىزدا، ئــ ــۆز ئــــۆیىڭىزدە ئولتــ ــۆرەیلى، ئــ ئــــویالپ كــ
تارتىۋېلىشنى ئاشكارە ئېالن قىلىپ كىرىـپ كهلـگهن قاراقچىالرغـا قوپـاللىق         

ىز؟ ھالبۇكى، بـۇ    قىلسىڭىز قانداقسىغا تېررورلۇق قىلغان بولۇپ قالىدىكهنس     
تىــــرنىقىغىچه قۇراللىنىــــپ ســــىزنى ئــــۆیىڭىزدىال    -قــــاراقچىالر چىــــش 

توخمـاقالر،  -سىزنىڭ قولىڭىزدا ئاددى پىچـاق    . ئۇجۇقتۇرىۋېتىشكه تىرىشماقتا 
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 ىڭىـز  ”قـۇرال “بېنزىنـدىن باشـقا ھېچبىـر     -چىۋىن دورىسى، سهرەڭگه  -چاشقان
دىي ھهربىي قۇراللىرىدىن بۇنداق بىر شارائىتتا، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى ئاد. یوق

ــا   ــۆیرۇپىالن، تانك ــپ، ئ ــۇراللىرىغىچه    -تارتى ــاتوم ق ــا ئ ــرەكلهرگىچه، ھهتت زەمبى
قۇراللىنىپ سىزنى ئۇجۇقتۇرۇشقا كېلىۋاتقان دۈشمهن تۇرۇغلۇق، ئۇالرغا قارشى 

توخماقالر بىلهن ھۇجۇم قىلىـشقا تىرىشـسىڭىز، سـىز یهنه تېررورلـۇق      -پىچاق
بۇنـداق  .  غـا قارشـى چىققـان بولـۇپ قالىـسىز       ”ىئىنـسانىیهت ئهخالقـ   “بىلهن  

ــهرقىي     ــۇچىالرنى شـ ــۈكۈت قىلغـ ــا سـ ــداق باھاالرغـ ــاكى بۇنـ ــۈچىلهرنى یـ دېگـ
 تۈركىستانلىق دەپ كىممۇ ئېتىراپ قىالالیدۇ؟

بىـــز بـــۇ یهردە یهنه شـــۇنى ئاالھىـــدە تهكىـــتلهپ ئـــۆتىمىزكى، شـــهرقىي 
چىدا بىـز   تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىنىـڭ بىرىنچـى باسـقۇ        

شـۇ سـهۋەپتىن بىـز    . بارلىق دېپلوماتىك ھوقۇقالردىن مهھرۇم قالـدۇرۇلغانمىز    
بىـز  . بۈگۈن ھهرقانداق بىر خهلقئارا تهشۋىقاتالردىن قىلچىمـۇ نهپ ئااللمـایمىز       

ھهرىكىتىمىزنىڭ ئىككىنچى باسقۇچىنىڭ ئوتتۇرىلىرىغا بارغاندىال ئېھتىمال 
ــاقىتىگه  بهزى دېپلۇماتىیىلىــك ســهھنىلهرنىڭ بىــرە  ر بۇلۇڭىــدا ئولتــۇرۇش الی

دۇنیـا جامـائىتىمۇ ئهنه شـۇ دەۋردىـال بىزنـى كـۆزگه       . ئېرىشهلىشىمىز مـۇمكىن  
بىـز تارىختـا ئهللىـك مىـڭ كىـشىلىك      . ئېلىشكه مهجبۇر بولىـشى ئېھتىمـال     

مىللىي قۇراللىق قوشۇنىمىزغا ئىگه بولمىغـان بولـساق، خىتـاي ھۆكـۈمىتى         
رتهرمىدى؟ شـۇ ۋاقىتتىكـى سـاالھىتىمىزنى    ۋەتىنىمىزگه جاڭ جىژجوڭنى ئىۋە 
بىر ئامىل تولۇق قۇرالالنغان ئهللىك مىڭ -كاپالهتكه ئىگه قىلىۋاتقان بىردىن

ــشقا    ــهۋۋۇر قىلىـ ــشىنى تهسـ ــۇنىمىز ۋە یىمىرىلىـ ــشىلىك مىللىـــي قوشـ كىـ
بۈگۈن قولىدا تۆمۈرنىڭ سۇنىقىمۇ ! بولمىغىدەك ئازاد رایونىمىزنىڭ بولىشىدۇر

نىڭ دېپلوماتىیىلىك سورۇنالردا قىلچىلىكمۇ نېسىۋىسى قالمىغان خهلقىمىز
شۇڭا بۇنداق قۇرۇق تهرغىباتالرنىڭ ئارقىسىغا كىرىپ گۆل بولماي، ئاۋال  . یوق

دۈشمهننى قورقۇتالىغىدەك كـۈچكه ئىـگه بولۇشـنىڭ چارىـسى ھهققىـدە بـاش               
قاتۇرىشىمىز ۋە بۇ جهھهتته ۋەتىنىمىز خهلقىگه قولىـدىن كېلىـشىچه مهخپـى            

 .ەم قىلىشىمىز كېرەكیارد
بىزنىڭ مۇھاجىردىكى تهشكىالتلىرىمىزنىڭ ھهرىكهت مۇدداسى _ مانا بۇ 

ئهگهر مۇھـاجىردىكى ۋەتهنداشـلىرىمىز ھهقىـقهتهن مىللىـي         . بولىشى كېـرەك  
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مۇستهقىللىغىمىز ئۈچۈن بىرەر تۆھپه قوشۇش نىیىتىگه كهلگىدەك بولسا، ھه 
لماي، ۋەتىنىمىز تهۋەسىدىكى دىسه دۈشمهن بىلهن سۆزلىشىشكىال ھهۋەس قى   

یوشۇرۇن ھهرىكهتلهر ئۈچۈن مۇۋاپىق كېلىدىغان ئاددى ۋە ئۆنۈملـۈك ھهرىـكهت        
ئۇسۇللىرى، ھهرىكهت تاكتىكىلىرى، ھهرىكهت چاقىرىقلىرى، تهشكىللىنىش ۋە 
تهربىیىلىنىش بىلىملىرىنى، ئهرزان، ئاددى، كۈچلۈك ۋە ئهڭ بىخهتهر یوشـۇرۇن    

-ئىــشلىتىش ئۇســۇللىرى، رىتــسىپ -نىــڭ یاســىلىشزەربه بېــرىش قۇراللىرى
چېرتیوژلىرى قاتارلىقالرنى تهییارالپ ۋەتهنگه یوشۇرۇن یولالر بىلهن كىرگـۈزۈپ        

ــۇن ــقۇچىدا    . تۇرس ــى باس ــڭ بىرىنچ ــتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنى ــي مۇس مىللى
خهلقىمىز مۇھاجىر تهشكىالتلىرىمىزدىن بۇنىڭـدىن باشـقا بىـر نهرسـه تهلهپ            

 !قىلمایدۇ
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 دۈشمهننىڭ جازاالشلىرىغا 2.13§
 قارشى ھهرىكهتلىرىمىز

  
مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچى باسقۇچىدا دۈشمهن     
كــۈچلىرى پهۋقۇلئــاددە ئۈســتۈن، خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ خــورىگى ئۆســۈپ  
كهتكهن، خهلقىمىزنىڭ جهڭگىۋارلىق ئىرادىـسى تېخـى تولـۇق قوزغالمىغـان،           

سىتىش ھهرىكهتلىرى بىلهن شوغۇلالنغۇچى پىدائىالر     یوشۇرۇن قارشىلىق كۆر  
سانى ئىنتایىن ئاز، یوشۇرۇن قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىـكهت تهجرىبىلىرىمـۇ       

 سهۋەبلهر تۈپهیلىدىن، قانات یایدۇرىلىۋاتقان یوشـۇرۇن     قاتارلىقبهكال یىتهرسىز   
قارشــىلىق كۆرســىتىش ھهرىكهتلىرىمىزنىــڭ ۋەھىــمه یــارىتىش دەرىجىــسىمۇ 

لىك بولماسلىق، ھهرىكهت سانى ئـاز بولـۇش، خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـڭ         یېتهر
بۇنــداق بىــر . ئهســهبىلىگى ھهددىــدىن ئاشــقان ئهھــۋالالر كۆرۈلىــشى مــۇقهررەر

ئهھۋالدا، دۈشمهن كۈچلىرى ھهربىي، قۇراللىق ساقچى، ئامانلىق قوشـۇنلىرى،       
ى،  بانــدىتلىرى، مىنبىــڭ بــۇالڭچىلىر  قــۇر -ئىــشئــادەتتىكى ســاقچىلىرى،  

تاجــاۋۇزچى ھۆكــۈمهت كــادىر گۇماشــتىلىرى، فاشىــست كومپــارتىیه ئهزالىــرى،  
- تاجاۋۇزچى كۈچلىرىنى تۇشمۇقاتارلىقمىللىي مۇناپىقالر، مهنپهئهتپهرەستلهر 

تۇشـــتىن ھهرىكهتلهنـــدۈرۈپ، قـــاراملىق ۋە گۇمـــان بىـــلهن تۇتقـــۇن قىلىـــش  
ا دىتىغـــا ھهرىكىتــى، قــارا تىزىملىكتىكىلهرنــى تــازىالش ھهرىكىتــى، ھهتتــ      

یاقمىغان، كۆزىگه سهت كۆرۈنگهن، قىزغىنىدىغان كىـشىلىرىمىزدىن تارتىـپ     
بارلىق بىگۇنـاھ خهلقىمىزنـى جـازاالش، سـوراققا تـارتىش، قىینـاش، نهزەربهنـت           

ــارلىققىلىــش، قامــال قىلىــش، ســۈرگۈن قىلىــش    ــایهت قات  فاشىــستىك جىن
 .ئىشلىرى بىلهن كهڭ شوغۇللىنىشى تۇرغان گهپ

ۇزچىلىرى بۇخىــل ئــادەم قېلىپىــدىن چىققــان ۋەھــشىیانه  خىتــاي تاجــاۋ
چارىالر بىلهن خهلقىمىزنىڭ یوشۇرۇن قارشىلىق كۆرسـىتىش ھهرىكهتلىـرىگه       



 283 

-ئاتلىنىش ئىرادىسىگه ۋاستىلىق توسالغۇلۇق قىلىشنى پىالنالپ، ئوچۇقتىن
ــز     ــارقىلىق، خهلقىمى ــازالىرىنىمۇ كۆپهیتىۋېتىــشى ئ ــۈم ج ــۇدە ئۆل ئوچــۇق بىھ

 .هقىقهتهنمۇ پاسسىپ تهسىرلهرنى پهیدا قىاللىشى مۇمكىنئارىسىدا ھ
یوشۇرۇن قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكىتىگه ئۆزىنى بېغىشلىغان خىتاي 
ــدائىلىرىمىز دۈشــمهننىڭ     ــالغۇچى یوشــۇرۇن پى ــا تهھــدىت س تاجاۋۇزچىلىرىغ
بۇخىل فاشىستىك جازا ھهرىكهتلىرىـدىن تهمتىـرەپ قالمـاي، ئـۆزىنى تېخىمـۇ         

، دۈشـمهننىڭ جىددىلهشـكهن ھـالىتىنى ۋەھىـمه ھـالىتىگه           تهمكىنلهشتۈرۈپ
یۈكسهلدۈرۈش ئۈچۈن تېخىمـۇ پاجىئهلىـك ۋەقهلهرنـى تۇغدۇرۇشـقا تىرىشىـشى        

ــم ــۇ ئېغىــر ئــاالقىزادىلىككه      . الزى ــاي تاجــاۋۇزچىلىرىنى تېخىم بولۇپمــۇ خىت
سېلىۋېتىش ئۈچۈن شهرقتىن شهپه بېرىپ قویۇپ، غهرپتىن تېگىش، دۈشمهننى 

رتـۈپ قویـۇپ سـولدىن زەربه بېـرىش، تىپىـك جالالتالرنىـڭ، تىپىـك        ئوڭغا یۈگۈ 
ــاال  ــا-چاپارمهنلهرنىــڭ، تىپىــك خائىنالرنىــڭ ب -ئانىــسى، دوس-چاقىــسىغا، ئات

تۇغقانلىرىغـا زەربه بېرىـپ، خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى ئېغىـر        -یارەنلىرى، ئۇرۇغ 
ۇش ۋەھىمه ئىچىـدە تهمتىرىتىـۋېتىش ھهرىكلهتلىرىنـى جىـددى قانـات یایـدۇر            

بىگۇنـاھ ئۆلتـۈرۈلگهن ۋەتهنداشـلىرىمىز ئۈچـۈن بىـرگه ئـونالپ قىـساس          . الزىم
 .ئېلىشقا بار كۈچىمىز بىلهن تىرىشىشىمىز الزىم

خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ جـــازا ھهرىكىتـــى كۈچىیىـــپ كېتىـــدىغان 
دەسلهپكى دەۋرلهردە پاسسىپ ھالهتته تۇرىۋاتقان خهلقىمىز ئارىسىدا ئهنسىزلىك 

ىل یوشۇرۇن قىساس ئېلىش ھهرىكهتلىرىمىزنى قارىالیـدىغان       كۈچىیىپ، بۇخ 
ــۇمكىن   ــشىمۇ مـ ــۇپ كېتىـ ــۋىقاتالر ئۇلغۇیـ ــسىپ   . تهشـ ــل پاسـ ــا بۇخىـ ھهتتـ

تهشۋىقاتالرغا ئۆتكهندىكى ھهرىكهتلىرىمىزدە كۆرۈلگىنىدەك داڭلىـق ئىلمـى،     
دىنىي، ئهتىۋارلىق زاتلىرىمىزنى ئالدىغا سېلىۋېلىپ بىزنى ھهرىكىتىمىزدىن 

ھهتتـــا قــارا تىـــزىملىككه چۈشـــۈپ  . شــقا تىرىشىـــشىمۇ تۇرغــانال گهپ  یاندۇرۇ
ســىڭىللىرىنىمۇ ســۆرەپ -چـاقىلىرى، ھهدە -ئـانىلىرى، بــاال -قالغانالرنىـڭ ئاتــا 

یوشۇرۇن قارشىلىق كۆرسهتكۈچى پىـدائىلىرىمىز بۇخىـل       . چىقىشى مۇمكىن 
دا پاجىئهلهرنىڭ كۆرۈلۈشىگه ئىمكان بار یول بهرمهسلىگى، ئىالجىسىز قالغىنى

بىـز شـۇنى    . بۇنداق ئىنكاسالرغا ئىمكـان بـار پىـسهنت قىلماسـلىغى كېـرەك           
ــۇرۇن     ــوغالش یوش ــاۋۇزچىلىرىنى ق ــاي تاج ــى، خىت ــلىغىمىز كېرەكك ئۇنۇتماس
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ھهرىكىتىگه یېڭىدىن ئاتالنغىنىمىزدا خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى نـېمه قىالرىنـى         
 ئاھالىسى بىلهلمهي، ئۆزلىرىنىڭ ۋەھىمىسىنى، ئهنسىزچىلىگىنى، تاجاۋۇزچى

ئارىـــسىدىكى پاراكهنـــدىچىلىگىنى یېـــپىش ئۈچـــۈن ھهرخىـــل قـــارامالرچه      
ــال   ــى ھــ ــشى تهبىئــ ــۇراجهت قىلىــ ــا مــ ــاي  . غالجىرلىقالرغــ ــلىدە خىتــ ئهســ

تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ غالجىرالشقان پهیتى ئۇالرنىڭ ئېغىـر پاراكهنـدە بولىۋاتقـان،       
ته ئىچكـــى ساراســـىمىگه چۈشـــىۋاتقان ۋاقىتلىـــرى بولـــۇپ، بۇخىـــل ۋەزىیهتـــ  

بۇخىــل . قىلىۋاتقــان ئىــشلىرى پىالنــسىز قــاراملىقتىن باشــقا نهرســه ئهمهس 
ھالهتته تۇرغان دۈشمهننى ئىزچىل پاراكهندە قىلىشقا كاپالهتلىك قىلىدىغانال        
بولساق، خىتاي تاجاۋۇزچىلرىدىكى بۇخىل ئهسهبىلىك قورقۇشـقا ئالمىـشىپ،         

ر دەپ قارىغان جایالرغـا     دۆلىتىگه قاراپ قاچىدىغانالرنى كۆپهیتىپ یاكى بىخهته     
ئهنسىزلىك ئىچىگه چۈشـۈپ قېلىۋاتقـان     . یىغىلىۋېلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ  

ــپ      ــانچىكى كۆپىیى ــشى ق ــر یهرگه یىغىلىۋېلى ــڭ بى ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى خىت
_ مانا بۇ .  بارىدىكهن، دۈشمهننىڭ پاراكهندىچىلىگىمۇ شۇنچه كۈچىیىپ كېتىدۇ

الغــان بىرىنچــى باســقۇچلۇق  یوشــۇرۇن قارشــىلىق كۆرســىتىش شــهكلىنى ئ  
مىللىـي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىـڭ ئوڭۇشــلۇق كىتىۋاتقانلىغىنىــڭ   

ــۈردە   . بىــشارىتى ــداق بىــر یوشــۇرۇن زەربه بېــرىش ھهرىكىتــى مــۇتلهق ت ھهرقان
خــۇددى شــۇنىڭدەك، نهدىــن ۋە . دۈشــمهننى پاراكهنــدىچىلىككه ئېلىــپ بارىــدۇ 

هنمۇ ھولۇقۇش ئىچىدە كىمگه كىمدىن زەربه یىگهنلىگىنى بىلهلمىگهن دۈشم    
زەربه بېرىشنى بىلهلمهي قارامالرچه زوراۋانلىـق ھهرىكهتـلهر ئـارقىلىق پۈتكـۈل       
ــا     ــدەك، ھهتتـ ــشىغا كهلگىنىـ ــڭ بېـ ــۇددى ئۆزلىرىنىـ ــسىدا خـ ــز ئارىـ خهلقىمىـ
ئۇنىڭدىنمۇ ئېغىـر پاراكهنـدىچىلىك سـېلىش ئـارقىلىق، پىـدائىلىرىمىزنىڭ           

ان خهلقىمىز ۋاستىسى ئـارقىلىق بېـسىم       یوشۇرۇن پائالىیهتلىرىنى قورقۇتۇلغ  
یهنـى پاراكهنـدىچىلىكنى تېخىمـۇ كۈچلـۈك        . یارىتىپ ئۇجۇقتۇرۇشقا تىرىشىدۇ  

ــشىدۇ   ــلهن یهڭمهكچــى بولى ــدىچىلىك بى ــاھىیهتته دۈشــمهننىڭ  . پاراكهن ــۇ م ب
ئهسهبىلهشكهنلىگى ۋە ئهقلىـدىن ئازغـانلىغى بولـۇپ، ئۆزلىرىنىـڭ تىزگىنـى            

ــر جه   ــان بى ــتىدا تۇرىۋاتق ــلهن،    ئاس ــیىش بى ــمهن دې ــان قىلى ــى قاالیماق مىیهتن
ماھىیهتته ئـۆزلىرىگه ھهسـسىلهپ پاراكهنـدىچىلىك پهیـدا قىلىـۋىتىش بىـلهن           

ئهگهر پىدائىلىرىمىزمۇ دۈشمهننىڭ بۇخىل پسىخولوگىیىلىك . خۇالسىلىنىدۇ
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ئاجىزلىقىغــا ئاساســهن، دۈشــمهنگه تېخىمــۇ كۈچهیتىــپ ئېغىــر ۋەھىــمه پهیــدا 
ــلهن جــاۋاپ   ــى دۈشــمهننىڭ ئهســهبىلىگى   قىلىــش بى ــدا، یهن بېرىــپ تۇرغىنى

قورقۇشقا ئالماشقىچه پاراكهندە قىلىـشنى تېخىمـۇ كۈچهیتىـپ داۋامالشـتۇرۇپ       
بېرىشكه تىرىشقىنىدا، مۇتلهق تۈردە خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ئهسهبىلىگىنى 

چــۈنكى، خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىــڭ یېــرىم . قورقۇشــقا ئایالنــدۇرغىلى بولىــدۇ
ــۇالڭ ئهســىردىن ــان تېــنچ ۋە بهخــۈدۈك ب ــاالڭ قىلىــشقا كۆنــۈپ قالغــان  - بۇی ت

كهلگىندىلىرىمۇ، پاراكهندىچىلىكتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئۆز ھۆكۈمىتىگه بېسىم 
پىدائىلىرىمىزنىڭ یوشۇرۇن قارشىلىق كۆرسىتىش    . قىلىشنى پهیدا قىالالیدۇ  

 ۋەھىـمه   ھهرىكهتلىرى ئهنه شۇ مهنتىقه بویىچه كـونكىرىتنى ئهھۋالالرغـا قـاراپ          
سېلىش پائالىیهتلىرىنىڭ سانىنى ۋە قورقۇنۇچلۇق دەرىجىسىنى دولقۇنسىمان 
. یۈكسهلتىش یاكى پهسهیتىش شهكىللىرىدە ئىزچىل داۋام قىلدۇرۇشـى الزىـم         

بۇنىڭ ئۈچۈن ئهڭ قورقۇنۇچلۇق پاجىئهلهرنى پهیدا قىلىـش، ئهڭ ۋەھىمىلىـك       
ــالر، ئهڭ ۋەھىمىلىــك ئــوت كېتىــشلهر، ھهتتــا ز     ۆرۈر تېپىلغانــدا ئهڭ پارتالش

ــۈرۈش     ــارتالپ ئۆلت ــدىغان بىــرلىكته پ ــدا قىالالی ــى پهی پاجىئهلىــك مهنزىرىلهرن
 . ۋەقهلىرىنى تولۇق ئىشقا سېلىش الزىم بولىدۇ

شۇنىڭغا دىقـقهت قىلىـش كېرەككـى، بىرىنچـى باسـقۇچلۇق ھهرىـكهت             
جهریانىدا دۈشمهن بېسىمىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئاچلىق ئېالن قىلىـش، جىـم    

ــۆزىنى   ئول ــایىش، ئـ ــقا تېـــنچ نامـ ــاكى باشـ تـــۇرۇۋېلىش نامایىـــشى قىلىـــش یـ
كۆیدۈرىۋېلىش شهكىللىرىدىكى ئۆزىنى تونۇتۇپ بېرىدىغان ئاخماقانه پاسسىپ 
قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكهتلىرىدىن قهتئىي ساقلىنىش ۋە بۇنداق ھهرىكهت 

 .پىالنلىرىنى قهتئىي چهكلىشىمىز شهرت
ــ   ــۇنى یهنه قایت ــۇ یهردە ش ــز ب ــي   بى ــىتىمىزكى، مىللى ــتلهپ كۆرس ا تهكى

مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچى باسقۇچىدا خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى 
. نهق مهیدا كۆپلهپ یوقۇتۇشنى ئۆزىمىزگه مهخسهت قىلىۋالماسلىغىمىز الزىم  

بىزنىــڭ پهیــدا قىلىــدىغان ھهربىــر ۋەھىمىمىــز دۈشــمهن ئاھالىــسى ئارىــسىدا  
رقۇنۇشنى پهیدا قىلىپ، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ  چېكىدىن ئاشقان ئېغىر قو   

بىزگىال مهنسۈپ بولغـان بـۇ ۋەتهنـدە تـۇرۇپ قېلىـشىدىن زېـرىكىش، ئـازىراقال                
كهیـنىگه قارىماسـتىن ئـۆز دۆلىـتىگه قـاراپ قـېچىش       -پۇرسـهت تاپالىـسا ئالـدى   
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بىــر مهخــسهت قىلىــدىغانلىغىمىزنى -ۋەزىیىتىنــى پهیــدا قىلىــشنى بىــردىن
شۇنداق ئىكهن، خىتاي تاجـاۋۇزچىلىرى قـانچىكى       . لىق الزىم ھهرگىز ئۇنۇتماس 

ــدا قىلىــشقا تىرىــشچانلىق    ئهسهبىلهشكهنــسىرى، شــۇنچه ئېغىــر ۋەھىــمه پهی
ــم ــدا   . كۆرســىتىش الزى ئهگهر دۈشــمهن ئهسهبىلهشــمىگهن ئىــكهن، دېــمهك پهی

قىلىۋاتقان یوشۇرۇن قارشـىلىق كۆرسـىتىش ھهرىكهتلىرىمىزنىـڭ دېگهنـدەك          
تهرلىك زىچلىقتـا یـاكى یېتهرلىـك سـاندا بولمایۋاتقـانلىغىنى           ۋەھىمىلىك، یې 

بۇنىڭ ئۈچۈن ھهرۋاقىت ئهڭ پاجىئهلىك ۋەھىمىلهر پهیدا قىلىـش   . كۆرسىتىدۇ
ھهرىـــــكهت ئۇســـــۇللىرىنى ئىزدىنىـــــشىمىز، ســـــىناق قىلىـــــشىمىز ۋە      

پهیدا قىلغان ۋەھىمىمىز دۈشمهنگه قانچىكى . كېڭهیتىشىمىزگه توغرا كېلىدۇ
خـۇددى شـۇنىڭدەك   . تۇش سااللىسا شۇنچه ئۇتۇق قازانغان بولىمىز   ئېغىر قورقۇ 

قانچىكى ئېغىر پاجىئهلىك كۆرۈنۈشلهرنى یارىتالىساق، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا 
بــــۇ دېگهنلىــــك، خىتــــاي . شــــۇنچه ئېغىــــر ۋەھىــــمه ســــااللىغان بــــولىمىز

تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ۋەتىنىمىزدە بهخۇدۇك تۇرالىشى، ۋەتىنىمىـز چېگراسـىدىن    
ادىللىق بىلهن بېسىپ كىرەلىشىگه شۇنچه كۈچلۈك توسالغۇ پهیدا قىلىنغان د

 .بولىدۇ
بۈگۈنكى خهلقىمىز خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ۋەتىنىمىـز خهلقىـگه یـۈز          
یىلالردىن بۇیان سېلىۋاتقان قىرغىنچىلىق ۋە زۇلۇملىرىدىن ئهقهللىي قىساس 

ــۈرۈلگهنلىگى    ــا كهلت ــان ھالغ ــسىنىمۇ ئۇنۇتق ــېلىش تۇیغى ــقئ ــل . ئېنى بۇخى
بىـر  -ئهقهللىي قىساسكارلىق روھىنى قایتـا ئهسـلىگه كهلتۈرۈشـنىڭ بىـردىن        

خهلقىمىـــزگه خىتـــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ ۋەھـــشى قىیـــاپىتىنى  _ چارىـــسى 
ــا ســامان  . ئاشــىكارلىتىش ــزگه قارىت ــاي تاجــاۋۇزچىلىرى خهلقىمى ــاق -خىت قۇن

ــچ    ــتىن قىلـ ــپ توغراشـ ــدىلىنىپ چېپىـ ــادىالردىن پایـ ــدىغان جـ ه تهپ توغرایـ
پارچه قىلىپ توغراشتىن قىلچه    -تارتمىغان، داڭلىق ئهرباپلىرىمىزنى پارچىمۇ   

چېكىنمىگهن، باشلىرىنى كېسىۋېلىپ ئایالرچه سازایى قىلىشتىن قىلچه تهپ 
ــۈچهي   ــان، خهلقىمىزنـــى تۈركـــۈملهپ قىرىـــپ تاشـــالپال قالمـــاي ئـ -تارتمىغـ

ھىیلىرىمىزنى ئهڭ باغرىلىرىنى دەرەخلهرگه ئېسىۋېتىشتىن تهپ تارتمىغان، دا
زامـــانىۋى تېررورلـــۇق ئۇســـۇلالردىن پایـــدىلىنىپ ئۆلتۈرۈشـــلهردىن كېـــیىن  

بۇ تاجاۋۇزچىالرنىڭ ئهۋالدلىرى دەل بۈگۈنكى خىتاي     . قالمىغان تاجاۋۇزچىالردۇر 
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ئۇالرنىـڭ یېقىنقـى یېـرىم ئهسـىر مابهینىـدە        ! تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ دەل ئۆزىـدۇر   
- یوشــۇرۇن جــازالىرى، ۋەھــشى قېــیىنخهلقىمىــزگه یۈرگــۈزگهن ئاشــكارە یــاكى

تـاالڭ قىلىـشلىرى،    -قىستاقالرغا ئېلىـشلىرى، سـۈرگۈن قىلىـشلىرى، بـۇالڭ        
ــارلىق      ــك، ب ــارلىق ئىگىلى ــشلىرى، ب ــارەت قىلى ــشلىرى، ھاق ــادىرە قىلى مۇس

بۇالرنى ...  مهمورىیهت، بارلىق ھهربىلىكلهردىن خهلقىمىزنى چهكلهپ كېلىشى،
ــت ئهســلىتىپ   ــزگه ھهرۋاقى ــك   خهلقىمى ــۇ قىلچىلى ــشىمىز، خهلقىمىزم تۇرى

پۇرسهت تاپالىغان ھامان، ئۇچۇرىغانال بىر خىتاي تاجاۋۇزچىسىغا ئهینى جازاالرنى 
بېرىشكه ھهققى بارلىغىنى بىلدۈرۈپ تۇرىشىمىز، ۋەتىنىمىز خهلقىنىڭ ھهربىر 
ئۆلتۈرۈلگهن ئهزاسـىنىڭ قىـساسى ئۈچـۈن بـویى بىـلهن تهڭ ئـالتۇن بهرسـىمۇ               

ىنى، ھهربىر ئۆلتۈرۈلگهن قېرىندىشىمىزنىڭ جېنـى ئـونالرچه        یهتمهیدىغانلىغ
خىتــاي تاجاۋۇزچىــسىنىڭ جېنىـــدىنمۇ قىممهتلىــك ئىكهنلىكىنــى دائىـــم     

ــانه  . ئۇختـــۇرۇپ تۇرىـــشىمىز شـــهرت ــاۋۇزچىلىرى ھهرقانـــداق باھـ ــاي تاجـ خىتـ
كۆرسىتىشىدىن قهتئىي نهزەر، خهلقىمىزنىڭ خالىغان بىر ئهزاسىغا قـانچىكى         

لىك قىلىدىكهن، خهلقىمىز خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ۋەھـشى      ئاشكارە ۋەھشى 
. ماھىیىتىنى شۇنچه ئوچۇق كۆرۈپ ئاالالیدۇ ۋە غهزىۋىمۇ شـۇنچه ئارتىـپ بارىـدۇ             

خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ بۇخىل ۋەھـشى جـازالىرى مهیلـى بىۋاسـته ئـۆزلىرى           
ــاپىقالر ۋاستىــسىدا ئىجــرا     ــاكى مىللىــي مۇن تهرىپىــدىن ئىجــرا قىلىنــسۇن، ی

مىللىـي  . قىلىنسۇن، مۇتلهق تۈردە خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ۋەھشىلىگىدۇر    
مۇستهقىللىق كۈرىشىمىزنىڭ ئۇپۇغىنى كۆرىۋاتقان خهلقنىڭ غهزىۋى مۇقهررەر 

بـۇ نۇقتىـدىن ئالغانـدا یوشـۇرۇن       . تۈردە كۈرەش دولقۇنىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ    
ــدىغ    ــدا قىلى ــر ئهزاســىنىڭ پهی ــدائىالر قوشــۇنىنىڭ ھهربى ــرى پى ان ھهرىكهتلى

ۋاستىلىق ھالدا خهلقنى مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچـى       
باســـقۇچلۇق ھهرىـــكهت دولقۇنىغـــا ئاتلىنىـــشقا رىغبهتلهنـــدۈرۈش رولىنىمـــۇ 

شــــۇ ســــهۋەپتىن یوشــــۇرۇن قارشــــىلىق كۆرســــىتىش  . ئوینىغــــان بولىــــدۇ
ــى      ــېلىش ھهرىكهتلىرىن ــساس ئ ــل قى ــدائىلىرى ھهرخى ــڭ پى ھهرىكىتىمىزنى
ئاۋانگارتلىق بىلهن باشالپ بېرىشى، ئهگهر مهلۇم یهردىكى خهلقىمىـز جـۈرئهت            
قىلىپ كېتهلمىگىنىدە، ئـۇالر ئۈچـۈن قىـساس ئېلىـشىپ بېـرىش ئـارقىلىق             

 !خهلقىمىزنى جاسارەتلهندۈرۈشىمىز الزىم
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 مىللىي مۇناپىقالرغا قارشى 2.14§
 جازا ھهرىكهتلىرىمىز

  
ــي    ــسىمالردا مىللى ــدىنقى قى ــز ئال ــلهرگه   بى ــڭ كىم ــاپىق دېگهننى مۇن

بۈگۈنكى مىللىي مۇنـاپىقالر  . قارىتىلىشى كېرەكلىكىنى كۆرۈپ ئۆتكهنىدۇق   
گهرچه ۋەتىنىمىزنى خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا بىۋاسـته سـېتىۋەتكهن بىرىنچـى            
ــتا    ــى خىتایالشتۇرۇشــ ــسىمۇ، ۋەتىنىمىزنــ ــاتقۇچلىرى بولمىــ ئهۋالد ۋەتهن ســ

بىرىنچـــى ئهۋالد ۋەتهن خائىنلىرىنىـــڭ تۈرتكىلىـــك رول ئویناۋاتقـــان، ھهمـــدە 
بىۋاسته یاكى ۋاستىلىق یېتىشتۈرىشى نهتىجىسىدە ئوتتۇرىغـا چىققـان تۇغمـا     

بۇ تۇغمـا ۋەتهن خـائىنلىرى ۋەتىنىمىـزدە زومىگهرلىـك ۋە           . ۋەتهن خائىنلىرىدۇر 
باســقۇنچىلىق قىلىۋاتقــان خىتــاي تاجــاۋۇزچىالر ھاكىمىیىتىنىــڭ بــارلىق      

ــ ــا تارقىلىـــ ــقۇنچىلىق  قاتالملىرىغـــ پ خىتـــــاي تاجاۋۇزچىلىرىنىـــــڭ باســـ
ھهرىكهتلىرىگه یاردەمچى بولىۋاتقان یاكى ئۇڭایلىق یارىتىپ بېرىۋاتقان تۇغۇندا 
خائىنالر بولۇپ، ئۇالر دەسلىۋىدە بىرىنچى ئهۋالد ۋەتهن خائىنلىرىنىڭ قولتۇقىغا 
كىرىۋېلىــپ ۋەتهن ســاتقۇچلۇق جىنــایهتلىرى بىــلهن شــوغۇللىنىپ كهلــگهن 

 ئهندىلىكته تارىخىي خائىنلىق ۋەزىپىسىنى تـۈگهتكهن بىرىنچـى یـاكى           بولسا،
ــاي     ــسهپ خىتـــ ــا دەســـ ــڭ ئورنىغـــ ــى ئهۋالد ۋەتهن خائىنلىرىنىـــ ئىككىنچـــ
ــا     ــا ۋەتهن خائىنلىرىغ ــدىغان تۇغم ــالچىلىق قىلى ــا بىۋاســته غ تاجاۋۇزچىلىرىغ

بـۇ ۋەتهن خــائىنلىرى ئىرادىــسىز،  . ئایلىنىـپ كهتــكهن مىللىـي مۇنــاپىقالردۇر  
پهئهتپهرەست، نادان، ئاقماق، غایىسىز، ئابرویپهرەست، چىرىـك ۋە پهسـكهش          مهن

ىغـا توپلىۋېلىـپ خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا        ئهتراپمۇناپىقالرنى تالالپ چىقىـپ     
تېخىمۇ ساداقهتمهنلىك بىلهن غالچىلىق قىلىش رىقابىتىنى پهیدا قىلىۋاتقان 

 .خائىنالر گۇروھىنى قۇرۇپ پائالىیهت قىلىشماقتا
ل ئىككىلهمچى یاكى ئۈچلهمچى ۋەتهن خائىنلىرىنىڭ خېلى كۆپ      بۇخى
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یارەنلىرى، یۇرتداشلىرى، ئۇرۇغداش ۋە -تۇغقانالر، دوست-قىسمى بىۋاسته ئۇرۇغ 
ــدىغانلىغى ئۈچــۈن، ھهرخىــل       ــلىرى قاتــارلىقالردىن تهشــكىل تاپى ساۋاغداش

ز خائىنالر گۇروھىدىكى مۇناپىق شایكىلىرى ھهرخىل قاتالمالردىكى خهلقىمى      
ئارىسىدا رىقابهتچى گـۇروھ مۇنـاپىقلىرىنى قارىلىـشىپ، گویـا ئـۆزلىرى خهلقـى          
ئۈچۈن ئهڭ یاخشى خىزمهت قىلىۋاتقان كىشىلهر چۈمپهردىسىگه ئورۇنىۋېلىپ 

ــته  ــایمۇقتۇرۇپ كهلمهك ــى ق ــوپالش   ئهتراپ. خهلقىمىزن ــۇروھى ت ــابهت گ ــا رىق ىغ
ته خىتـــاي ئىقتىـــدارى بولمىغـــان نـــادان مۇناپىقالرنىـــڭ بىرقىـــسمى بىۋاســـ 

تاجاۋۇزچىلىرىغا ساداقىتىنى كۆرسىتىش یولى بىلهن مهرتىۋىگه ئېرىشىدىغان     
 .بىۋاسته ئاشكارە مۇناپىقلىق یولىدا مېڭىشماقتا

شۇڭا مىللىي مۇناپىقالرغا باھـا بېرىـشته پـاالنچى یاخـشىراق، پوكـۇنچى              
خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا قارشـى    . ناچارىراق دەیدىغان مهسىله مهۋجـۇت ئهمهس     

ۋەتهنپهرۋەرلىك پائالىیىتىنى پهیدا قىلىپ باقمىغان ھهر بىر قورچـاق ئهمهلـدار       
ــاتقۇچالر       ــك ۋەتهن س ــدىكى تىپى ــۈنكى كۈن ــالچىلىرى، بۈگ ــڭ غ ــاكى ئۇالرنى ی

مىللىي مۇناپىق ئىكهن، ئۇ خائىن چوقۇم جازاسىنى چېكىـشى         . ھېساپلىنىدۇ
مهیلى _  ن بىر یولى بۇخىل مۇناپىقالرنىڭ ئۆزىنى ئاقالشتا قالغان بىردى. شهرت

ــاي     ــسۇن، ۋەتىنىمىزدىكــــى خىتــ ــۇرۇن بولــ ــاكى یوشــ ــسۇن یــ ــكارە بولــ ئاشــ
تاجـــاۋۇزچىلىرىنى ئازایتىـــدىغان، ئـــۇالرنى قـــوغالپ چىقىرىـــدىغان ئهمهلىـــي  
ھهرىكهتلهرنى پهیدا قىلىشال بولىدىكى، ئۆزلىرىنى ئاقالش ئۈچۈن باشـقا یـولى           

ــى، ھهرقانــداق بىــر مىللىــي مۇنــاپىق خ . قالمىــدى هلقىنىــڭ جازاســىدىن یهن
قۇتۇلۇش ئۈچۈن خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ كۆپىیىـشىنى توسـاش، دۈشـمهننى          

تۈكــۈس تازىالشــقا بىۋاســته قاتناشــقان  -قــاچۇرۇپ ئــازایتىش ۋە دۈشــمهننى تهل
ــدىنقى شــهرت قىلىنىــدۇ  ــۇ خــائىنالرنى  . بولىــشى ئال ــدىكهن، ب ــداق بولمای ئۇن

ــا    ــاكى نهۋرىــسى ئىــدى، ۋەی كۈیئــوغلى ئىــدى -كــېلىنپاالنچىنىــڭ بالىــسى ی
دېگهنــدەك باھــانىالرنى كۆرســىتىپ قوغــداپ قېلىــشقا ئورۇنغــۇچىالرنى ۋەتهن  

خۇددى . خائىنلىرى بىلهن بىرقاتاردا تېگىشلىك جازاسىنى بېرىشىمىز كېرەك
شۇنىڭدەك بۇ خائىننىڭ ئهۋالدىغا یاكى یېقىنلىرىغا زەربه بېرىش ئارقىلىق بۇ         

- مهجبۇر قالغىنىمىزدىمۇ، بۇ خائىننىڭ ئاتا     خائىنغا ۋاستىلىق زەربه بېرىشكه   
ســىڭىللىرىنى، ئائىلىــسىدىكىلهرنى، -ئــۇكىلىرىنى ۋە ھهدە-ئانىــسىنى، ئاكــا
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ــېلىن-نهۋرە ... كۈیئوغـــۇللىرىنى، ئهڭ یـــېقىن ھهمكارالشـــقۇچىلىرىنى،   -كـ
ــشقا  -یوقۇرقىغــا ئوخــشایدىغان باھــانه  ســهۋەپلهرنى كۆرســىتىپ قوغــداپ قېلى

قىـدەك خـائىن یېقىنلىـرى بـۇ خائىننىـڭ ئـادەتتىكى       یوقۇر. قهتئىـي بولمایـدۇ  
-خـائىنلىق پائـالىیهتلىرى ئۈچـۈن كۆڭــۈل ئارامبهخىـشلىگى یـاكى یــاردەمچى     

مهسلىھهتچىسى بولۇپ ۋەزىپه ئۆتهپ كهلگهن بولۇپ، بـۇ خائىننىـڭ ھهرقانـداق     
ــشلىق زەربه، بــۇ خائىننىــڭ پاراكهنــدە        ــر یېقىنىغــا بېرىلىــدىغان ئېچىنى بى

پاراكهندە ھالهتكه چۈشۈپ قالغان بىر خائىننىڭ . ۈپ چىقىرىدۇبولۇشىنى كهلتۈر
مۇنــاپىقلىق ھهرىكهتلىرىمــۇ مهلــۇم ۋاقىتــتىن كېــیىن توســالغۇغا ئــۇچىراپ،   
. خائىنلىقتىن قایتىش یاكى چهكلىنىشىنى كهلتۈرۈپ چىقىرالىشى مۇمكىن   

ــائىن     ــك خ ــر تىپى ــداق بى ــۇڭا، ھهرقان ــش ــي ئىككىلهنمهســتىن  ئهتراپ ى قهتئى
 .ش یاكى جازالىنىش ئوبېكتىۋى قىلىپ تاللىنىشقا نامزاتتۇرتازىلىنى

 :ئهندى بىز بۇ مۇناپىقالرغا بېرىلىدىغان جازاالرنى كۆرۈپ باقایلى
بۈگۈن ۋەتىنىمىزدە مىللىي مۇناپىقالرغا جازا یۈرىشى قىلىش ھهرىكىتى    

شــۇ . ھـازىرغىچه بىــر ئــادەت یـاكى دولقــۇن ھالىغــا كهلتـۈرۈلمهي كېلىنمهكــته   
ئاشــكارە خــائىنلىق  -ن ۋەتىنىمىزدىكــى مىللىــي مۇنــاپىقالر ئــاپ   ســهۋەپتى

ھهرىكهتلىرى بىلهن شوغۇللىنىشتا قىلـچه تهپ تارتمایـدىغان ھالغـا كېلىـپال            
قالمــاي، ھهتتــا نۇرغــۇن ۋىجدانــسىزالرنى ھهۋەســلهندۈرىدىغان رولنىمــۇ ئوینــاپ  

-ششاقشۇنداق ئىكهن، بۇنداق تىپىك ۋەتهن خائىنلىرىغا قارىتا ئۇ       . كهلمهكته
چۈششهك كهمسىتىش، چهتكه قېقىش، ئابرویسىزالشتۇرۇش، یېتىم قالـدۇرۇش        
. دېگهندەك تېـنچ پائـالىیهتلهر قىلـچه تهسـىر كۆرسـىتهلمهس ھالغـا كهلمهكـته        

مىللىي مۇناپىقلىق خهلقىنى، مىللىتىنى، ۋەتىنىنى، ۋەتىنىنىڭ بایلىغىنى 
سـېتىش ھهرىكىتـى   تاجاۋۇزچىالرغا بىۋاسته یاكى ۋاستىلىق شهكىللهر بىـلهن       

خهلقىمىـــزگه دۈشــــمهنلىك ھهرىكىتـــى بولــــۇپ   -بـــولغىنى ئۈچــــۈن، ۋەتهن 
ۋەتهنگه دۈشمهنلىك قىلىـش ھهرىكىتـى مهیلـى بىۋاسـته یـاكى        . ھېساپلىنىدۇ

مىللىـي  . ۋاستىلىق بولسۇن، ئوخشاشال مىللىـي دۈشـمهنلىك ھېـساپلىنىدۇ      
 بېرىدىكهنمىز،  دۈشمهن ئىكهن، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا قانداق شهكىلدە زەربه      

بـۇ مىللىـي مۇنـاپىقالر گۇروھىغىمــۇ ئوخـشاش شـهكىلدە زەربه بېرىــشىمىزنى      
یهنى، بىر مىللىي مۇناپىققا زەربه بېرىشته ئىمكان بار بىۋاسته    . تهقهززار قىلىدۇ 
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زەربه بېرىش، بىۋاسته زەربه بېرىش ئىمكانىنى تاپالمىغىنىمىزدا، بۇ خائىننىڭ         
-سىڭىللىرىغا، ئائىله ئهزالىرىغا، كېلىن-رىغا، ھهدەئانىسىغا، ئاكا ئۇكىلى-ئاتا

كۈیئوغۇللىرىغا، نهۋرىلىرىگه، ئهڭ یېقىن یاردەمچى ۋە پىكىرداشلىرىغا، یېقىن 
مـۈلكىگه  -ئۆتىدىغان قوشنىلىرىغا، یاكى ئۇالرنىڭ خالىغـان بىرسـىنىڭ مـال         

ه ئېغىر پاجىئه، ئاپهت خاراكتېرلىق جازاالشالرنى قىلـچه ئىككىلهنـمهي، قىلـچ         
تالالپ ئولتۇرماي ئهمهلگه ئاشـۇرۇپ، قایـسى ئاسـان بولـسا ئـاۋال شـۇنىڭغا زەربه            

زەربه بېـرىش قـانچىكى ئېچىنىـشلىق، قـانچىكى پاجىئهلىـك،          . بېرىش كېرەك 
قانچىكى قورقۇنۇچلۇق بولسا، مىللىي مۇناپىقالر گۇروھىغا شۇنچه ئېغىر زەربه      

سهك، بۇ مىللىي مۇناپىقالر    قانچىكى ئېغىر زەربه بېرەلى   . بولۇپ تهسىر قىلىدۇ  
قورقۇنچـاق،  . گۇروھىنى شۇنچه قورقۇتقـان، شـۇنچه پاراكهنـدە قىلغـان بـولىمىز           

پاراكهندە ئىچىدىكى مۇنـاپىقالر گـۇروھى قىـسقا ۋاقىـت ئىچىـدىال خائىنلىققـا           
چهك قویۇشــقا، ئىچىــدىن پارچىلىنىــشقا، ھهتتــا خــائىنلىقتىن چېكىنىــپ      

 .چىقىشقا مهجبۇر بولىدۇ
ردە شۇنى ئاالھىـدە تهكىـتلهپ ئـۆتىمىزكى، مىللىـي مۇنـاپىقالر            بىز بۇیه 

گـــۇروھى ھهرقانـــداق بىـــر گۇرۇھقـــا تهۋە بولىـــشىدىن قهتئىـــي نهزەر، خىتـــاي  
تاجاۋۇزچىالر ھاكىمىیىتى ئىچىدە قانچىكى یوقۇرى مهرتىۋىگه، قانچىكى مۇھىم 

ڭ ۋەزىــپىگه ئېرىــشهلىگهن بولىــدىكهن، بۇخىلــدىكى مۇنــاپىقالر یــاكى ئۇالرنىــ 
یېقىنلىرى ئهڭ ئاۋال، ئهڭ پاجىئهلىك زەربه بېرىلىدىغان خائىنالر ئوبىكتېۋى         

 .قىلىپ تاللىنىشقا ئاالھىدە كۈچ چىقىرىشىمىز الزىم
ئاخىرىدا شۇنىمۇ كۆرسىتىپ ئۆتـۈش كېرەككـى، خهلقىمىـز، ۋەتىنىمىـز      
ئىنتـــایىن ئېغىـــر ۋەزىـــیهت ئاســـتىدا تۇرغىنىـــدا، ھهمـــمه كىـــشى مىللىـــي  

تهدبىرلىرىنى ئـاختۇرۇپ   -هرىكىتىنى قانات یایدۇرۇشنىڭ چارە   مۇستهقىللىق ھ 
ــىنى   یۈرگهنــــدە، بىرقىــــسىم غــــۇرۇرىنى، ۋىجــــدانىنى، ئهخالقىنــــى، نومۇســ

ئىشرەت قاینىمى ئىچىگه چۆكـۈپ كېتىـشىمۇ ۋەتهنـگه       -یوقاتقانالرنىڭ ئهیشى 
مهسـىلهن، ۋەتىنىمىـز خىتـاي    . خىیانهت قىلغانلىقنىڭ باشقىچه ئىپادىسىدۇر   

ىلىرى تهرىپىــدىن ئېغىــر دەپــسهندە قىلىنىۋاتقــان بۈگــۈنكى كۈنــدە،  تاجــاۋۇزچ
ئىـشرەت  -خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بىلهن مۇھهببهتلىشىش، ئۇالر بىـلهن ئهیـشى         

قىلىپ، قۇچاغلىشىپ یۈرۈشلىرى، خىتـایالر بىـلهن تـوي قىلىـش، زەھهرلىـك             
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چېكىملىك بىلهن شوغۇللىنىش، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بىلهن قىمار ئویناش، 
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا ئىچ ئاغرىتىپ ئۇالرنى ئۆلۈمدىن قۇتۇلدۇرۇشقا ئورۇنۇش، 

 ھهرىكهتـلهر بىـلهن   -یوشۇرۇپ قېلىشقا ئورۇنۇش ۋە بېقىۋېلىش قاتارلىق ئىـش     
. شوغۇلالنغۇچىالرنىڭ ھهممىسى ۋەتهنگه ھاقـارەت قىلغـانلىق ھېـساپلىنىدۇ        

 كېلىـپ چىقىـشى،   شۇڭا بۇخىل چىرىك ئادەملهرنىمۇ جىنىـسى، مهرتىۋىـسى،     
بىلىــم سهۋىیىــسى، یېــشى قاتــارلىق ئاالھىــدىلىكلىرىنى سۈرۈشــته قىلمــاي، 
پۇرسهت كهلگهن ھامان ئىبرەت بولـسۇن ئۈچـۈن ئهڭ پاجىئهلىـك شـهكىللهردە            

بۇخىــل نومۇســسىزلىقالرغا . جازاغــا تارتىــشتىنمۇ چېكىنمهســلىگىمىز الزىــم 
ــا   ــدىغان، ھىمـ ــاردەمچى بولىـ ــدىغان، یـ ــدەكچىلىك قىلىـ ــدىغان، ھهیـ یه قىلىـ

قىزىقتۇرىدىغان، مهجبورالیـدىغان ھهرقانـداق كىـشىنىمۇ بهلگىلىـك ئىبـرەت           
 .جازالىرىغا تارتىشىمىز شهرت
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 قوشنا دۆلهت خهلقلىرى 2.15§
 بىلهن مۇناسىۋەتلىرىمىز

  
ۋەتىنىمىزنىــڭ بۈگــۈنكى دۈشــمهن ۋەزىیىتىنــى ئهســتایىدىل تهھلىــل   

ســوزۇلىدىغان مــۇتلهق یوشــۇرۇن  قىلىــدىغان بولــساق، ھهقىقهتهنمــۇ ئۇزۇنغــا  
ى پـارتىزانلىق  ئهتراپـ بـازارالر  -ۋەھىمه پهیدا قىلىش ھهرىكهت باسـقۇچى، شـهھهر       

بــازارالر ئارىــسى یوقۇتــۇش جېڭــى ھهرىــكهت     -ھهرىــكهت باســقۇچى ۋە شــهھهر  
باسقۇچلىرىدىن ئىبارەت ئۈچ ئاساسلىق باسقۇچ بویىچه مىللىي مۇستهقىللىق 

قا مهجبۇر بولىـدىغانلىغىمىزنى مۆلچهرلهشـكه    ھهرىكىتىمىزنى قانات یایدۇرۇش  
بۇ جهریاندا ھهرقایسى ھهرىكهت باسقۇچلىرىغا مۇناسىپ ھهرخىل خىتاي . بولىدۇ

تهبىقىلىــرى بىــلهن، ھهرخىــل ئېــزىلگهن مىللهتــلهر بىــلهن، قوشــنىلىرىمىز  
بىلهن، تۈركىي دۆلهتلىرى بىلهن، ئىسالم ئهللىرى بىلهن ۋە تهرەققىي قىلغان         

تهشكىالتالر بىلهن ئېنىق بىر مهخـسهت ئاساسـىدا      -هلقئارالىق گۇروھ ئهللهر، خ 
بۇخىــل مهقــسهتلهر ھهرقایــسى    . مۇناســىۋەت قىلىــشىمىزغا تــوغرا كېلىــدۇ   

باسقۇچلۇق مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتىمىـزگه قهتئىـي تـۈردە ئېنىـق             
یاردىمى بولۇشىنى ئالدىنقى شهرت قىلىدىغان پىرىنـسىپىغا رىئـایه قىلىـشى           

بۈگــۈن بىزنىــڭ بىرىنچــى باســقۇچلۇق مىللىــي مۇســتهقىللىق      . كېــرەك
ھهرىكىتىمىز تېخى مۇكهممهل بىر دولقۇن ھـالىتىگه ئایلىنالمـاي تۇرغىنىـدا،       
بۇخىل مۇناسـىۋەتلهرنىڭ ئـۆزگىچه ئاالھىـدىلىكىگه قهتئىـي دىقـقهت قىلىـپ        

بۈگــۈنكى ئهھــۋالىمىزدىن قارىغانــدا، بۇنــداق . مۇئــامىله قىلىــشقا مهجبــورمىز
ناسىۋەتلهرنى بهلگىلىشىمىزدە ئاساسـلىغى خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى بىـلهن          مۇ

بىۋاسته مۇناسىۋىتى بولغان مۇستهملىكه ئاستىدىكى مىللهتلهر بىلهن قوشنا        
ئهللهر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتلىرىمىزنى بهلگىلىۋېلىش مـۇھىم ئهھمىـیهتكه        

  . ئىگه
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 تىبهتلىكلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىمىز. 1

  
ــۈ ــۈكمىرانلىغى ئاســتىدا      بۈگ ــڭ ھ ــاي تاجاۋۇزچىلىرىنى ــدە خىت نكى كۈن

تۇرىۋاتقان مۇستهملىكه یاكى خىتایدىن سانى ئاز مىللهت خهلقلىرى ئارىـسىدا         
ــا  ــدا تۇرماقتـ ــارائىتى ئهڭ ئهۋزەل ھالـ یهنـــى، تىبهتنىـــڭ . تىبهتلىكلهرنىـــڭ شـ

جۇغراپىیىلىك ئۆزگىچىلىگى تۈپهیلىـدىن خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى نىـسبهتهن          
خىتاي تاجاۋۇزچى ئاھالىسى   . الغاندا ئهڭ ئاجىز تۇرىۋاتقان مۇستهملىكىسىدۇر    ئ

ــشنى      ــلهن مهڭگــۈ قېلى ــارى بى ــۆز ئىختىی ــدە ھېچقاچــان ئ ــبهت ئىگىزلىگى تى
ــدۇ ــاۋى    . خالىمایـ ــسبهتهن دۇنیـ ــتهملىكىچىلىرىگه نىـ ــاي مۇسـ ــبهت، خىتـ تىـ

زومىگهرلىـــك ۋە مۇســـتهملىكه سىیاســـىتىنىڭ ئىزچىللىقىغـــا كاپالهتلىـــك 
دەرۋەقه، . ىــدىغان ئىنتــایىن مــۇھىم جوغراپىیهلىــك ئامىلالرنىــڭ بىرىــدۇرقىل

ــرى ۋە       ــۈرۈش یې ــاله كۆچ ــا ئاھ ــۇ خىتایالرغ ــان تىبهتم ــن بۇی ــى یىلالردى یېقىنق
ئهگهر خىتاي تاجـاۋۇزچىلىرى    . خامئهشیا مهنبهسى ھالىتىگه ئۆزگىرىپ بارماقتا    

ىـدىكى  ئهتراپیـۈننهن   -تىبهتنى قولـدىن بېرىـپ قویغىنىـدا جهنۇبتـا گۇۋاڭـشى          
ھىنــدىچىنى مۇســتهملىكىلىرىنىڭ مۇســتهقىللىق ھهرىكىتــى یــاكى ئانــا      
ۋەتهنلىرى بىلهن بىرلىشىۋېلىش ھهرىكىتى ئۈچۈن یوچـۇق ئېچىلىـپ قالـسا،          
غهرپته ۋەتىنىمىزنىـڭ مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتـى ئۈچـۈن ئىنتـایىن             

ددى شۇنىڭدەك، خۇ.  پایدىلىق بىخهتهر پائالىیهت شارائىتى شهكىللىنىپ قالىدۇ
كهڭسۇ ساھهسىدىكى تۇڭگان خهلقىنىڭ خىتایدىن ئایرىلىپ یاشـاش       -كۆكنۇر

یاكى خىتایـدىن تېخىمـۇ ئهركىـن ھوقـۇقالرنى تهلهپ قىلىـش تهلىبـى ئۈچـۈن          
پۇرسهت یارىتىلىدۇ؛ شىمالدىمۇ جهنـوبى موڭغۇلالرنىـڭ مۇسـتهقىللىق یـاكى          

الشـتۇرۇپ بېـرىش    شىمالى موڭغۇلىیه بىـلهن بىرلىـشىپ كېتىـشلهرنى ئاسان        
بۇنداق ئهھۋال ئاستىدا، شهرقىي شىمالدىكى مانجۇالرنىمۇ . ئېھتىمالى تۇغۇلىدۇ

بۇخىــــــل ئهھــــــۋال ئاســــــتىدا خىتــــــاي . جىـــــم یاتىــــــدۇ دېــــــیىش تهس 
ــرگىیه   ــقا ۋە ئېنېـ ــسادىي ئاساسـ ــتهملىكىچىلىگىنى ئىقتىـ ــیا -مۇسـ خامئهشـ

اللىـرى ۋە  مهنبهسىگه ئىگه قىلىپ تۇرغان ۋەتىنىمىـز تـۇپراقلىرى، موڭغـۇل دا     
مانجۇرىیه ئېغىر سانائهت بازىسىدىن ئایرىلىپ قالىدىغان خىتاینىڭ تېز ئارىدا       
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یىمىرىلىپ بىرقانچه ئۇششاق خىتاي دۆلهتلىرىگه پارچىلىنىپ كېتىـشىدىن       
شۇ سهۋەپتىن، خىتاي مۇستهملىكىچىلىرى تىبهتنىڭ قولـدىن      . دېرەك بېرىدۇ 

للىــي یوقۇلۇشــى دەپ كېتىــشىنى جۇغراپىیىلىــك نۇقتىــدىن خىتاینىــڭ مى 
بۇ . ھېساپلىشىپ، تىبهتنى جان تىكىپ چىڭ قامالالپ یېتىشىغا تىرىشماقتا    

نۇقتىدىن ئالغاندا تىـبهت، خىتـاي مۇسـتهملىكىچىلىرى ئۈچـۈن ئهڭ مـۇھىم              
 .ھهربىي ئهھمىیهتكه ئىگه جوغراپىیهلىك رایون ھېساپلىنىدۇ-سىیاسىي

: ىلهنـال تۈگىمهیـدۇ  بىزگه نىـسبهتهن تىبهتنىـڭ ئهھمىیىتـى بۇنىڭلىـق ب      
تىبهت، خىتایالرنى تىبهت ئىگىزلىگىنىڭ ئهڭ ئېگىز تاغلىرى بولغان ھىماالیا 
ــارقىلىق ئــۆزلىرىنى ھىندىــستاننىڭ تهھدىتىــدىن ســاقالپ    تــاغ تىزمىــسى ئ

بۇنىڭ نهتىجىسىدە، ھىندىستان دۈشمىنى بولغان پاكىـستان بىـلهن       . تۇرماقتا
بۇ تهرىپى بىز ئۈچۈن . ىتىپ بهرمهكتهزىچ ھهمكارلىق ئورنىتىش شارائىتىنى یار   

یهنى، بىر مۇسۇلمان دۆلىتـى  . بهلگىلىك توسالغۇالرنى پهیدا قىلىپ كهلمهكته 
ــستانغا      ــۈن ھىندى ــۆز دۆلىتىنىــڭ بىخهتهرلىگــى ئۈچ ــستاننىڭ ئ بولغــان پاكى
خىتــاینى كــوزۇر قىلىــپ كۆرســىتىش خاھىــشى، ۋەتىنىمىــز خهلقىنــى یــا         

 یــاكى ھىندىــستانغا یېقىنلىــشالمایدىغان پاكىــستانغا یېقىنلىــشالمایدىغان،
 .تولغاقلىق ۋەزىیهتنى شهكىللهندۈرۈپ بهرمهكته

یهنه بىــــر مهســــىله، تىبهتنىــــڭ ســــهرگهردان ھۆكــــۈمىتى خىتــــاي       
تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ دېپلوماتىیه ساھهسىدە بېشىنى ئاغرىتىپ كېلىۋاتقان ئهڭ 

ــاۋۇزچىلىرى    ــاي تاج ــا، خىت ــساپلىنىپ كېلىۋاتقاچق ــدىت ھې ــل زور تهھ  ھهرخى
دېپلوماتىیه ھىلىگهرلىكلىرىدىن پایدىلىنىپ تىبهت سهرگهردان ھۆكۈمىتىنى 
قىرىق یىلدىن بۇیان ۋاستىلىق بىر شهكىلدە تېنچ مۇستهقىللىق پائالىیهتلهر 

بۇنىڭغا قوشۇلۇپ، داالي المانىڭ ئالغان نوبېل . دائىرىسىدە چهكلهپ كهلمهكته
لىـق كـۈرەش ئـارقىلىق مىللىـي     تېنچلىق مۇكۆپـاتى، تىبهتلىكلهرنىـڭ قۇرال   

ــنچ    ــلهپ، تېــ ــىنى چهكــ ــرى سۈرۈشــ ــى ئىلگىــ ــتهقىللىق ھهرىكىتىنــ مۇســ
ئهممـــا . مۇســـتهقىللىقا ئېرىـــشىش ھهۋىـــسىنى ئاالھىـــدە كۈچهیتىـــپ بهردى

تىبهتنىـڭ یېقىنــدىن بۇیــانقى ئۇیغانغــان یــاش ئهۋالدلىــرى ئارىــسىدا، بۇخىــل  
ونـۇپ یېتىـپ، داالي   تېنچلىق ئویۇنلىرىنىڭ ھهقىقىي ماھىیىتىنى تهدرىجى ت 

المانىڭ پۈتۈن ئىنسانىیهت سۆیگۈسىنى ئىشقا ئاشۇرۇش تهلىماتى ئاساسىدىكى 
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تېنچ دېپلوماتىیه یوللىرى بىـلهن مۇسـتهقىللىققا ئېرىـشىش پىالنلىرىنىـڭ          
ــشهندۈرۈشكه     ــگه ئى ــازىیه ئىكهنلىكى ــك پانت ــان ئوتوپىیهلى ــاللىغى بولمىغ رىی

 قۇراللىـق پـارتىزانلىق كۈرىـشىگه     نهتىجىـدە تهدرىجىـي شـهكىلدە     . باشلىماقتا
 . ھهۋەسلىنىدىغان یاش تىبهتلىكلهر كۈنسایىن ئارتىپ بارماقتا

تېنچلىق تهرغىباتىنىڭ زىیىنىنى یېتىپ ئاشقىچه كـۆرگهن خهلقىمىـز          
قهتئىي تۈردە تىبهت قۇراللىق كۈرەش تهشهببۇسچىلىرى بىلهن زىچ ھهمكارلىق 

بۇخىـل ھهمكـارلىقنى   . بولماقتـا ئورنىتىش یوللىرىنى تېپىپ چىقىشى الزىـم   
. خىتاي تهۋەسىدىكى ئهۋزەللىكلهردىـن پایـدىلىنىپ قانـات یایدۇرۇشـقا بولىـدۇ           

بولۇپمۇ تىبهتلىكلهرنىڭ بىزگه ئوخشاش بىرىنچى باسقۇچلۇق یوشۇرۇن ۋەھىمه 
پهیدا قىلىش ھهرىكىتى بىلهن ئىش باشالش زۆرۈرىیىتـى بولمىغاچقـا، ئـۇالرنى      

هتلهر ئارقىلىق بىراقال ئىككىنچى باسقۇچلۇق مىللىي نىسپى یوشۇرۇن پائالىی
مۇستهقىللىق ھهرىـكهت باسـقۇچىمىزغا ئوخـشاپ كېتىـدىغان پائـالىیهتلهرگه          

ــۇمكىن  ــىمىز مـ ــى قىزىقتۇرۇشـ ــبهت  . تىبهتلىكلهرنـ ــا، تىـ ــۇنداق بولغاچقـ شـ
تېنچلىقچىالر گۇروھى بىلهن یېقىنلىشىشنىڭ قىلچه ئهمىلىـي ئهھمىیىتـى       

  .ق بولىشىمۇ مۇمكىنیوق، ھهتتا زىیانلى
 

 موڭغۇلالر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىمىز. 2

بىر پۈتۈن موڭغۇل دۆلىتىنى قۇرۇشى الزىـم بولغـان موڭغـۇلالر ھهرخىـل          
خىتاي . تاشقى سهۋەبلهر تۈپهیلىدىن ئىككىگه بۆلۈنگهن ھالدا تۇرماقتا    -ئىچكى

دىن مۇستهملىكىسىگه ئایلىنىپ كهتكهن جهنوبىي موڭغۇلالرنىـڭ مانجۇرىیىـ   
تارتىـپ تــا ۋەتىنىمىـز چېگرىــسىغىچه بولغـان چهكــسىز كهتـكهن یــایالقلىرى     
ئارىــسىدا ئىنتــایىن مــول تۆمــۈر ۋە نېفىــت مهنبهلىرىنىــڭ بولىــشى، جهنــوبى   

خىتایغا ئىنتایىن یېقىن تۇرغان . موڭغۇلالر ئۈچۈن ئېغىر ئاپهت بولۇپ قالماقتا
ېـزلىكته سـۇنئىي   قىـشالقلىرىنى ت  -بۇ خامئهشیا مهنبهلىـرى موڭغـۇل شـهھهر       

خىتایالشتۇرۇلغان یهرلهرگه ئایالندۇرۇشنىڭ ھهرىكهتلهندۈرگۈچى ئامىلى بولۇپ 
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ــاۋۇزچى   . بهردى ــاي تاجـ ــۇل تۇپراقلىرىـــدىكى خىتـ ــوبىي موڭغـ نهتىجىـــدە، جهنـ
كهلگىندىلىرىنىڭ زىچلىغى ۋەتىنىمىزنى بېسىپ یاتقان خىتاي تاجاۋۇزچىالر      

ــا   ــتۈن تۇرماقت ــۆپ ئۈس ــدىن ك ــۇڭا، . زىچلىغى ــاي   س ــڭ خىت ــۇل خهلقىنى موڭغ
تاجاۋۇزچىلىرىدىن قۇتۇلۇپ چىقىش ھهرىكىتىنى باشلىشىدا تىبهت خهلقىـگه         
ئوخشاش بىۋاسـته پـارتىزانلىق ھهرىكهتلىرىنـى مـۇقهددىمه قىلىـشى ئۇیغـۇن             

ئۇالرمۇ خۇددى بىزگه ئوخشاش خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى قوغالش ئۈچۈن . ئهمهس
ــدا قىلىــش ھهرىكهت  ــمه پهی ــۇر یوشــۇرۇن ۋەھى . لىرىنــى ئاســاس قىلىــشقا مهجب

ھالبۇكى، خىتاي مۇستهملىكىچىلىرىنىڭ ھهرخىل ھىلىگهر قایمۇقتۇرۇشلىرى 
ۋە ۋاستىلىق یـولالر بىـلهن تهسـىر كۆرسىتىـشلىرى نهتىجىـسىدە، موڭغـۇلالر              
ئارىسىدىمۇ نۇرغۇن كىـشىلهر ۋەتىنىنـى تېـنچ شـهكىلدە مۇسـتهقىل قىلىـش             

ــدا خهلقىنــى بىخوتالشــتۇرۇ  ــالر  . پ كهلمهكــته ئىــدى خامخىیالى یېقىنقــى یىل
مابهینىدە تىبهت ۋە شهرقىي تۈركىستان خهلقلهردىن ئىلھام ئېلىپ قۇراللىـق          

ــاش     ــان ی ــرادە تىكلهۋاتق ــكه ئى ــانچىالر“كۈرەش ــى  ”چىڭگىزخ ــۇنى تهدرىج  قوش
 ھهددىدىن تاشقىرى ” چىڭگىزخانچىالر“بۇ یاش . شهكىلدە كۈچىیىپ كهلمهكته

اۋۇزچىلىرىغا قارشى چىڭگىزخان روھى بىـلهن      كۈچلىنىپ كهتكهن خىتاي تاج   
 .قانلىق جهڭگه ئاتلىنىش یولىنى تهشۋىق قىلىشقا كىرىشمهكته

ــڭ     ــۇل ۋەزىیىتىنىــ ــۆتكىنىمىزدەك، موڭغــ ــىتىپ ئــ ــدا كۆرســ یۇقىرىــ
ــتهقىللىق ھهرىكىتىنىـــڭ   جىددىلىشىـــشى ۋەتىنىمىزنىـــڭ مىللىـــي مۇسـ

ــاۋۇزچىلىرى ن    ــاي تاج ــساپلىنىدىغان خىت ــقۇچى ھې ــى باس ــىنىڭ بىرىنچ وپۇس
ــابىي رول    ــته ئىجــ ــلهش جهھهتــ ــشىنى چهكــ ســــۇنئىي ۋە تهبىئىــــي كۆپىیىــ

ــدىغانلىغى مــۇقهررەر ئۇنىــڭ ئۈســتىگه موڭغــۇل خهلقىنىــڭ یوشــۇرۇن   . ئوینای
قۇراللىـق قارشـىلىق كۆرسـىتىش ھهرىكىتىنــى قانـات یایدۇرىـشىدا شهرتــسىز      

ى یاردەم قىالالیدىغان سهكسهن یىللىـق مۇسـتهقىل موڭغـۇلىیه جۇمھـۇرىیىت          
ئۇالرغا ئهڭ یېقىن ۋە ئهڭ ئىشهنچىلىك ئارقا تىرەك بولۇپ بېرەلهیدىغان ئهۋزەل 

شۇڭا موڭغۇلالرنىڭ مۇستهقىللىق كۈرىشى، بولۇپمۇ . تاشقى شارائىتى مهۋجۇت
ــى      ــى ۋەزىیىتـ ــشىدىن كېیىنكـ ــقۇچىغا كۆتۈرىلىـ ــۈرەش باسـ ــارتىزانلىق كـ پـ

 .گهبىزنىڭكىگه قارىغاندا یهنىال نۇرغۇن ئهۋزەللىكلهرگه ئى
موڭغۇلالر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىمىزدە، ۋەتىنىمىزدىكى یۈزمىڭلىغان 
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موڭغۇل ۋەتهنداشلىرىمىز موڭغۇلىیىنىڭ مۇستهقىللىق كۈرىشىگه ئاكىتىپ 
یاردەمچى بولۇش بىلهنال قالماي، ئورتاق دۈشمىنىمىز بولغان ۋەتىنىمىزدىكـى       

هن بىرلىـشىپ   خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغـا قارشـى كـۈرەش قىلىـشتىمۇ بىـز بىـل            
شـۇ سـهۋەپتىن بىـز ۋەتىنىمىزدىكـى        . كىتهلهیدىغانلىغى بىر تارىخىي پاكىـت    

ــي مۇســتهقىللىق       ــارقىلىق موڭغۇلىیىنىــڭ مىللى ــۇلالر ۋاستىــسى ئ موڭغ
ــۇمكىن    ــىمىز م ــلهردە بولۇش ــسىداشلىق ۋە رىغبهتلهندۈرۈش ــتىگه ھې . ھهرىكى

ىرىمىـزگه  ب-بولۇپمۇ ئوخـشاش ھهرىـكهت تهغـدىرىگه قـالغىنىمىز ئۈچـۈن، بىـر          
تهجرىبه تونۇشتۇرۇش جهھهتلهردە جهڭگىۋار موڭغۇلالر بىلهن ھهمكارلىشىشنىڭ 

  .ئهھمىیىتى ئىنتایىن زور
 

  تۇڭگانالر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىمىز. 3

تۇڭگانالرنىڭ ئهھۋالى سهل باشقىچه بولۇپ، خىتاي مۇسـتهملىكىچىلىرى        
-لغاچقـا، ئۇالرنىـڭ ھه    تهۋەسىدىكى تۇڭگـانالر ئىنتـایىن تارقـاق جایالشـقان بو         

دېگهندىال بىرەر مۇسـتهقىل تۇڭگـان دۆلىتـى قـۇرۇش ئۈچـۈن كـۈرەش قىلىـش               
ىـدا، سهنـشى،    ئهتراپگهرچه كهڭـسۇ    . ئىمكانىیىتى یـوق دېگىـدەك كـۆرۈنمهكته      

ىـدا تۇڭگانالرنىـڭ زىچلىغـى نىـسبهتهن        ئهتراپنىڭشیا ۋە كۆكنـۇر ئىگىزلىگـى       
لهر ئومــۇمهن مــۇتلهق ئۈســتۈن یوقــۇرى كۆرۈنگهنــدەك قىلــسىمۇ، ئهممــا بــۇ یهر

خىتاي تاجاۋۇزچىالر نوپۇسىغا ئىگه یهرلهر بولغاچقا، ھهمدە بۇ یهرلهر پهۋقۇلئـاددە     
 تاشلىۋېتىلگهنلىگى ئۈچۈن، تۇڭگانالرنىڭ بۇ یهرلهردىمۇ ھهرقانداق بىر  نامرات

كۈرەش یولىدىن پایدىلىنىپ پائالىیهت قىلىشىدىن قهتئىي نهزەر، مۇسـتهقىل    
ئهممــا . تــى قــۇرۇپ چىقالىــشىنى ھــازىرچه قىیــاس قىلمــاق تهستۇڭگــان دۆلى

تۇڭگانالر بارلىق خىتاي شهھهرلىرىگىچه تارقىلىپ یاشاپ كهلگهنلىكى ئۈچۈن، 
ــدەك      ــسىیهسى دېگهن ــان فىدىرات ــن تۇڭگ ــرقهدەر ئهركى ــدە بى خىتاینىــڭ غهربى
ــاي     ــشتۈرەلهیدىغان ۋە خىتـــ ــالهتكه ئېرىـــ ــى كاپـــ ــي ئهركىنلىگىنـــ مىللىـــ

ى بۇنداق ئهركىنلىكنـى بېرىـشىگه مهجبورالیـدىغان یوشـۇرۇن          تاجاۋۇزچىلىرىن
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ۋەھىمه پهیدا قىلىـش ھهرىكهتلىرىنـى ئىنتـایىن ئوڭۇشـلۇق قانـات یایـدۇرۇش              
ۋەیاكى تۇڭگانالر، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ . شارائىتىگه ئىگه دېیىشكه بولىدۇ   

تا موڭغۇل، ھهت-تۇڭگان-تۇڭگان، تىبهت-چاڭگىلىدىن قۇتۇلۇپ چىقىپ، تىبهت
تۇڭگان شهكىللىرىدىكى ئىتتىپاق تۈرلىرىگه ئىنتىلىپ -شهرقىي تۈركىستان

 .كۆرۈشلىرىمۇ مۇمكىن
ھهرقانداق شهكىل ئېلىـشىدىن قهتئىـي نهزەر، تۇڭگـان خهلقـى خىتایـدا             
تارقاق جایالشقانلىغى، خىتاي تىلى، خىتاي یېزىغى ئورتـاقلىغى ۋە قىـسمهن           

رى قاتـارلىق ئهۋزەللىكلىرىـدىن   خىتاي تۇرمۇش ئادەتلىرىدىكى ئوخشاشلىقلى  
پایدىلىنىپ، خىتایالر ئارىسىغا بهك گىرىم قىلىپ كهتمهیال كىرىپ كېتهلهیدۇ 
. ۋە ۋەھىمىلىك ھهرىكهتلىرىنىمۇ ئاسانال قانات یایـدۇرۇش ئىمكانلىرىغـا ئىـگه     

بولۇپمۇ ۋەتىنىمىزدىكى نهچـچه یۈزمىـڭ تۇڭگـان ۋەتهنداشـلىرىمىز ۋاستىـسى            
ۋۇزچىلىرى ئارىــسىغا ۋەھىــمه تېــرىش ھهرىكهتلىرىنــى ئــارقىلىق خىتــاي تاجــا

. تۇڭگان یۇرتلىرىغىچه كېڭهیتىش تهرغىباتى بىلهن شوغۇللىنىشىمىزغا بولىدۇ
ــا      ــمایدىغان، ئهمم ــاقلىققىمۇ رازى بولۇش ــسىدىكى ئىتتىپ ــز ئارى ــۆز خهلقىمى ئ
ــلهن       ــۇروھلىرى بى ــاي گ ــل خىت ــشىپ ھهرخى ــانىالرنى كۆرسىتى ــل باھ ھهرخى

یهت قىلىشنى قۇۋەتلىشىدىغان بىرقىسىم ئاتىكاچىلىرىمىزغا بىرلىكته پائالى
ــي یاقماســلىغى تهبىئــى   ــۆزلهر قهتئى ــداق س ــسهنت  . بۇن ــداقالرغا پى ــا ئۇن ئهمم

بىـز خىتـاي تاجاۋۇزچىلىرىـدىن قۇتۇلۇشـنىڭ        . قىلىشىمىزنىڭ ھاجىتى یـوق   
ــمه     ــۆزىمىزگه چهكلىـ ــۇ ئـ ــشتا ھهرگىزمـ ــۇراجهت قىلىـ ــا مـ ــارلىق چارىلىرىغـ بـ

ھـــالبۇكى، بۇنـــداق مهســـىلىلهرگه قارشـــى    . ىمىز كېـــرەكقویىۋالماســـلىغ
 بىـلهن ھهمكـارلىق     ”دېمـوكراتچىلىرى “چىققۇچىالرنىڭ مهپكورىسى خىتـاي     

ــشىلهر    ــدىغان كى ئىمزالىرىنــى ئىمزاالشــالرغا ئۇنچىلىــك یىرگىنىــپ كهتمهی
  .ئىكهنلىگى مهلۇم
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خىتاي چاڭگىلىدىكى باشقا مىللهتلهر بىلهن . 4

  مۇناسىۋىتىمىز

 ۋە  مـانجۇالر ىللهتلهرنىڭ ئىچىـدە ئهڭ تىپىـك بولغانلىرىـدىن         بۇنداق م 
بۇ خهلقلهرنىڭ یۇرتلىرى قۇتۇلغۇسىز . نى تىلغا ئېلىپ ئۆتۈش مۇمكىنجۋاڭالر

دەرىجىـــــدە ســـــۇنئىي خىتایالشـــــتۇرۇلغان، خهلقىمـــــۇ ئېغىـــــر دەرىجىـــــدە 
ئاسسىمىالتسىیهلهشتۈرۈلگهن بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىۋاسته مۇستهقىللىق كۈرىشى 

ى ئاسـتىدا ھهرىـكهت ئېلىــپ بارالىـشىنى قىیـاس قىلىـش، ئهڭ كامىــدا      شـوئار 
ــدا بهكــــال تهس  شــــۇنداقتىمۇ خىتاینىــــڭ . بۈگــــۈنكى ۋەزىیىتىــــدىن ئالغانــ

فىدىراللىشىش یاكى پارچىلىنىـپ كېـتىش پۇرسـىتى كهلگىنىـدە نىـسبهتهن       
شۇڭا . كۆپرەك مىللىي ئهركىنلىككه ئېرىشهلىشىنى قىیاس قىلىش مۇمكىن

ــۇ خهلقلهرن ــسىداشلىق قىلىــشىمىز،     ب ــرىگه ھې ــك ھهرىكهتلى ــڭ ئهركىنلى ى
ــۇمكىن  ــولغىنىچه رىغبهتلهندۈرىــــشىمىز مــ ــداق . مــــۇمكىن بــ ــا بۇنــ ئهممــ

ــاز    مىللهتلهردىــن بولغــان خهلقلهرنىــڭ ۋەتىنىمىزدىكــى تارقىلىــشى بهكــال ئ
بولغىنى ۋە ئۇالرنىڭ یۇرتلىرى ۋەتىنىمىزدىن بهكال یىراقالردا بولغىنى ئۈچۈن، 

 بىۋاسته ھهمكارلىـشىش دەیـدىغان بىـرەر ئېھتىمـاللىقنى قىیـاس            ئۇالر بىلهن 
ھهتتا بۇ یهردە دىققهت قىلىشقا تىگىشلىك بىر مهسىله شـۇكى،           . قىاللمایمىز

ــر      ــانچىكى ئېغىـ ــى قـ ــتۇرۇلغان، خهلقـ ــر خىتایالشـ ــانچىكى ئېغىـ ــى قـ ۋەتىنـ
ئاسسىمىالتسىیهلهشتۈرۈلگهن بولسا، بۇخىـل خهلقـلهر ئارىـسىدىكى مىللىـي          

شـۇڭا، بۇنـداق خهلقـلهر      . الرمۇ شۇنچه كۆپ چىقىشى بىـر مۇقهررەرلىـك       مۇناپىق
بىلهن مىللىـي مۇسـتهقىللىق پائـالىیهتلىرىمىزگه مۇناسـىۋەتلىك ئىـشالردا           
مۇناسىۋەت قىلىشقا توغرا كهلگىنىـدە ئاالھىـدە ھۇشـىیار بولىـشىمىزغا تـوغرا             

  .كېلىدۇ
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  جهنوبىي قوشنىلىرىمىز. 5

ن زىتلىــشىپ كېلىۋاتقــان بولــسىمۇ،  خىتــاي بىــلهھىندىــستان گهرچه 
چېگرا بویلىرىمىزنىڭ خىتاي قۇراللىق ئارمىیىسى تهرىپىدىن قاتتىق قامـال         
قىلىۋېلىشى، چهكسىز قـۇرۇق تـاغالر بىـلهن ئایرىلىـپ تۇرۇشـى تۈپهیلىـدىن،           
بىرىنچـــى باســـقۇچلۇق ھهرىكىتىمىـــزدە ھىندىـــستاندىن قىلـــچه ئۈمىـــد      

ەزىیهتنىــــڭ قانــــداق تهرەققىــــي كېیىنكــــى باســــقۇچالردا ۋ. كــــۈتهلمهیمىز
ــۇالر      ــازىرچه ئ ــا، ھ ــگهن بولغاچق ــۆلچهرلىمهك بهكــال ئهتى ــدىغانلىغىنى م قىلى

ئهممـا شۇنىـسى   . ھهققىدە باش قاتۇرۇشـىمىزنىڭ ھـاجىتى یـوق دەپ قـارایمىز       
ئېنىقكى، ھىندىستاندىن مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ بىرىنچى 

ــالغۇ     ــرەر توس ــك بى ــقۇچىدا كۆرۈنهرلى ــوق دەپ   باس ــالىنىمۇ ی ــۆرۈش ئېھتىم ك
ھهتتــا چىگــرادىن قېچىــپ چىقىــشتا ھىندىــستاننى نىــسبهتهن  . ئېیتــاالیمىز

بىخهتهر ماكان سۈپىتىدە پایدىلىنىش ئۈچۈن مۇھاجىرالر ۋاستىـسىغا تایىنىـپ        
شارائىت یارتىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىمىزنىڭمۇ زىیىنى بولمىسا        

 .كېرەك
بىـر چىگىـش مهسـىله بولـۇپ، ھىندىـستان       مهسىلىـسى یهنه   پاكىستان

تهھدىتىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن خىتاینىڭ یاردىمىگه ئېرىشىش ئۇالر ئۈچۈن ئهڭ       
شۇڭا ئـۆز بىخهتهرلىگـى ئۈچـۈن بىـرەر شهپىـسى        . مۇھىم مهسىله ھېساپلىنىدۇ  

ــسىدە     ــتهقىللىق ھهۋىــ ــي مۇســ ــى مىللىــ ــان ۋەتىنىمىزدىكــ كۆرۈلمهیۋاتقــ
ــ  ــسىداشلىق قىلىـ ــا ھېـ ــسىدىن  بولىۋاتقانالرغـ ــڭ ھىمایىـ مهن دەپ خىتاینىـ

ئهممـا پاكىـستان خهلقــى   . ئایرىلىـپ قېلىـشنى ھهرگىزمـۇ قوبـۇل قىاللمایـدۇ     
مۇسۇلمان خهلق بولغاچقا، قىسمهنلىكته یوشۇرۇن یاكى غهیرى رەسـمى یـولالر    
ــدۇ    ــشكه بولمایـ ــوق دېیىـ ــىنىمۇ یـ ــسىداشلىق بىلدۈرشـ ــزگه ھېـ ــلهن بىـ . بىـ

ــز  شــۇنداقتىمۇ بىرىنچــى باســقۇچلۇق مىللىــي   مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمى
ھهتتـا دىقـقهت   . جهریانىدا پاكىستاندىنمۇ ھهرقانداق بىـر ئۈمىـدته بواللمـایمىز        

ــۇمكىن     ــشىمۇ م ــۇپ قېلى ــدىت بول ــزگه تهھ ــزدا بى ــۇ  . قىلمىغىنىمى ــا ئ ئهمم
یهرلهردىمۇ یوشـۇرۇن شهخـسى ۋاسـتىالردىن پایـدىلىنىپ قېچىـپ یۇشـۇرۇنۇش         
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 .ىتىشكه ئهرزىیدۇمۇھىتى یارتىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرس
تاشقى ئۇرۇشتىن بېـرى كـېلهلمهي      -، تا بۈگۈنگىچه ئىچكى   ئافغانىستان

ــامراتكېلىۋاتقــان ھهددىــدىن ئېغىــر   ــۇپ،  ن لىق قــاپالپ كهتــكهن بىــر ئهل بول
ئۇالرنىــڭ قاالیماقانچىلىغىــدىن پایــدىلىنىپ بهزى یوشــۇرۇن مــال كىرگــۈزۈش  

هن ئایرىلىـپ تۇرىـدىغان   نىیىتىدە بولغىنىمىزدىمۇ، ئېگىز قـۇرۇق تـاغالر بىـل      
چېگرایىمىزدا تۈزۈگىرەك بىخهتهر قاتناش یولىمـۇ بولمىغاچقـا، ئـۇالردىن بىـرەر        

ھهتتا یېقىنقى یىلالردىن بېـرى دۇنیـا زومىـگهر         . ئۈمىدته بولۇشمۇ بىھۇدىلىك  
ــانلىغى ئۈچـــۈن، ئـــۇ یهرلهر    ــاتتىق چىـــشىغا تىگىـــپ قویغـ كۈچلىرىنىـــڭ قـ

كېلىـــــپ قالغـــــانلىقىنىمۇ خهلقئـــــارالىق دۈشـــــمهن مـــــۇھىتى ھالىغـــــا 
 .ئۇنۇتماسلىغىمىز الزىم

 ھـازىرغىچه ئىچكـى     تاجىكىـستانمۇ تارىخىي یېقىن قوشـنىمىز بولغـان       
تېنچلىقىنــى قولغــا كهلتــۈرەلمهي كېلىۋاتقــان بىــر ئهل بولغاچقــا، بىرىنچــى   
باسقۇچلۇق مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىز جهریانىدا ئۇالردىنمۇ ئۈمىـد     

 شــۇنىڭدەك، ئۇالرمــۇ ئــۆز قىیىنچىلىقلىرىنــى ھهل  خــۇددى. كــۈتمهك قېــیىن
ــۇ خــۇددى      ــا، ئۇالرم ــدا تۇرۇۋاتقاچق ــدىغان ھال ــد كۈتى ــدىن ئۈمى ــشتا خىتای قىلى
پاكىــستانغا ئوخــشاش، دۆلهت نۇقتىــسىدىن بىــزگه خهۋپلىــك بىــر ئهل بولــۇپ  

 .قېلىشىمۇ مۇمكىن

ئورتا ئاسىیا تۈركىي جۇمھۇرىیهتلهر بىلهن . 6

  مۇئامىله

تلهر بىلهنمۇ ۋەتىنىمىز خهلقى چوڭقۇر تارىخي ئورتاقلىقالرغا بۇ جۇمھۇرىیه
ئىككـى  -قېرىنداشلىق مۇناسىۋىتى بولغىنى ۋە تېخى یېقىنقى بىر    -ئىگه قان 

ئهســىر مابهینىــدىال ئایرىمىچىلىقالرنىــڭ ئوتتۇرغــا چىققىنــى بىــلهن، ئۇالرمــۇ 
اكى بۈگـۈنكى ئـاجىزلىقلىرى تۈپهیلىـدىن یـا خىتایـدىن یـاردەم كۈتىـدىغان، یــ       

بولمىسا ئۇالردىن ئهنسىرەیدىغان ھالهتته تۇرغـانلىغى ئۈچـۈن، ۋەتىنىمىزنىـڭ        
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ــۈپ      ــدىن ئۈرك ــتهقىللىق پائالىیهتلىرى ــي مۇس ــقۇچلۇق مىللى ــى باس بىرىنچ
ئۇالرغا نىسبهتهن، بۈگۈنكى ۋەزىیهتته بىزنىـڭ     . تۇرىدىغان ھېسسىیاتتا تۇرماقتا  

ن كـۆرە، خىتـایالر بىـلهن      تهغدىرىمىزنى یاخشىالش پائالىیهتلىرىدە بولغىنىدى   
شـۇڭا، ئۇالردىنمـۇ ھه   . ھهمكارلىشىشنى تاللىۋالغانلىغى كـۆپرەك كـۆرۈنمهكته    

ھهتتـا ئـۇالردىن كـۆپرەك    . دېگهندە بىـرەر ئۈمىـد كۈتىـشىمىز مـۇمكىن ئهمهس       
ئېھتىیـــات قىلىـــشىمىز تېخىمـــۇ ئـــاقىالنىراق ئىـــش قىلغىنىمىـــز بولـــۇپ 

تكى، دۇنیــادا خهلقىمىزنىــڭ ئهممــا شۇنىــسى بىــر پــاكى. ھېساپالنــسا كېــرەك
شۇڭا، . تهغدىرىگه ئورتا ئاسىیا خهلقلىرىدەك قىزىقىدىغان باشقا بىر خهلق یوق

ئۇ یهرلهردە مۇساپىر بولۇپ یـۈرگهن یۇرتداشـلىرىمىز دۇنیانىـڭ ھهرقانـداق بىـر               
بـۇ نۇقتىـدىن    . رایونىغا قارىغاندا ھهسسىلهپ كۆپ ھالهتنى ساقالپ كهلمهكـته       

ســىیا ئهللىرىنىــڭ مهنــپهتىگه قىلــچه تهھــدىت یاراتماســلىق ئالغانــدا، ئورتــا ئا
ــڭ      ــتهقىللىق پائالىیهتلىرىمىزنى ــي مۇس ــتىدا، مىللى ــهرتى ئاس ــدىنقى ش ئال
تهییارلىق ئىشلىرىنى بۇ ئهللهردە مۇتلهق یوشۇرۇن قانات یایدۇرۇشـنى ھهرگىـز     

 . ئۇنتۇپ قالماسلىغىمىز شهرت
ن مۇناسـىۋىتىمىزنىمۇ   جۇمھـۇرىیىتى بىـلهن بولغـا   موڭغۇلىیهبۇ ئارىـدا   

ھهرھالدا بىزنىـڭ بىرىنچـى باسـقۇچلۇق مىللىـي         . ئېنىق چۈشهندۈرەلمهیمىز 
مۇستهقىللىق پائالىیهتلىرىمىزگه موڭغۇلىیهنىڭ قىلچىلىك یاردەم قىلىـش        

ئهمما ئۇالر ۋەتىنىمىزنىڭ ئىچكـى ئىـشلىرىغا   . نىیىتىدە بولماسلىغى تهبىئى  
ىغان ھهرقانـــداق پائـــالىیهتلهردە ئارىلىـــشىپ، خهلقىمىـــزگه زىیـــان كهلتۈرىـــد

 . بولىشىنىمۇ قىیاس قىاللمایمىز
مۇ بىزنىڭ بىرىنچى باسـقۇچلۇق مىللىـي   رۇسسىیهخۇددى شۇنىڭدەك،  

مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزگه توغرا مۇئامىله قىلىپ كېتىـشى ناتـایىن دەپ    
ئۇالرنىڭ خىتایالر بىلهن بولغـان ئهزەلـى زىدىیىتىـدىن پایـدىلىنىش            . قارایمىز

ئىمكانىنىــڭ بىرىنچــى باســقۇچلۇق ھهرىكىتىمىــز جهریانىــدا بولىــشىدىن      
كېیىنكــى باســقۇچالردا ئاالھىــدە ئۇســتىلىق بىــلهن  . بولماســلىقى كــۆپىرەك

یـوق،  -یېقىنالشقىنىمىزدىال بهزى ھىمایىلىرىنى قولغـا كهلتۈرۈشـكه بوالمـدۇ       
رى ئۇنى شۇ ۋاقتىكى ۋەزىـیهت ۋە شـۇ ۋاقتىكـى یىتهكچىلىرىمىزنىـڭ ئىقتىـدا             

ئهمما تارىخي تهجـرىبىلهردىن قارىغانـدا، ھهتتـا ھهردائىـم دىقـقهت            . بهلگىلهیدۇ
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بىلهن مۇئامىله قىلىشىمىزنى تهلهپ قىلىدىغان خهتىرى چوڭ بىر قوشنىمىز 
 .بولۇپ قېلىشى ئېھتىمال

كوممۇنىزمغا قارشى خىتایالر بىلهن بولغان . 7

  مۇناسىۋەت

 تېگىشلىك ئىنتایىن نازۇك ۋە بۇ مهسىله، نۆۋەتته دىققهت قىلىشىمىزغا 
بۇ ھهقـته ئالـدىنقى قىـسىمالردا       .  جىددى مهسىلىلهرنىڭ بىرى ھېساپلىنىدۇ   

خېلــــى كــــۆپ توختالغــــان بولــــساقمۇ، بىرقىــــسىم مۇھاجىرلىرىمىزنىــــڭ 
چۈشهنچىلىرىدىكى قاالیماققـانچىلىق تۈپهیلىـدىن، قایتـا توختۇلۇشـنى الزىـم        

هرەپدارلىرى بىلهن مۇئامىله قىلىـشتا     ئهگهر بىز یېڭى خىتاي ئېقىم ت     . تاپىمىز
قارىسىغا مېڭىپ كېتىدىغان بولـساق، ۋەتىنىمىزنىـڭ مهڭگـۈ خىتـاي یـۇرتى              
ــاخىرقى     ــدىغان ئهڭ ئــ ــدىنى ئالىــ ــشىنىڭ ئالــ ــپ قېلىــ ــالىتىگه كېلىــ ھــ

بىـز ئـۇالر بىـلهن مۇئـامىله       . پۇرسهتلىرىدىنمۇ ئایرىلىپ قېلىشىمىز مۇمكىن   
ــاۋۇز ق  ــزگه تاجــ ــاي  قىلغىنىمىــــزدا ۋەتىنىمىــ ىلىــــپ یهرلىــــشىۋالغان خىتــ

تاجاۋۇزچىلىرىــدىن بىرســىنىمۇ قوبــۇل قىاللمایــدىغانلىغىمىزنى ۋە مــۇتلهق  
تۈردە خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىدىن قۇتۇلـۇپ، مىللىـي مۇسـتهقىل دۆلهت قـۇرۇش            
ئۈچۈن كۈرەش قىلىدىغانلىغىمىزنى شهرتسىز قوبۇل قىلدۇرۇشـنى ئالـدىنقى         

كــارلىق تهكلىپلىرىنــى ئویلىنىــپ شــهرت قىلغــان ئاساســتىال ئۇالرنىــڭ ھهم 
شۇنداقتىمۇ ئۇالرنىڭ بىـزگه ھهمكارلىـشىپ      . كۆرۈشىمىزگه بوالر دەپ قارایمىز   

ۋەتىنىمىزنى بېسىپ یاتقان یۇرتداشـلىرىنىڭ شهرتـسىز چېكىـنىش دولقـۇنى       
ــدۇرۇپ     ــاكىمىیىتىنى ئاغ ــاي تاجــاۋۇزچى ھ ــشى ۋە بىزنىــڭ خىت یارىتىــپ بېرى

ــۇرال   ــاددى، ق ــۈن م ــشىمىز ئۈچ ــاردەملهردە   -تاشلى ــك ی ــاراغ ۋە دېپلوماتىیىلى ی
. بولىشىنى كۆرگىنىمىزدىن كېیىن ئاندىن ئویلىنىشقا بولىدىغان ئىـشالردۇر    

ــېقىن     ــتهقىللىق ئارزۇســىغا قهتئىــي ی ــۇالر ۋەتىنىمىزنىــڭ مۇس ــالبۈگۈن، ئ ھ
یولىماي، بىزنىڭ بۇ تهلىۋىمىزنى قهتئىي رەت قىلىش پوزىتسىیىسىنى تۇتۇپ        
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 .ر قىلىنماس بىر پاكىتكېلىۋاتقانلىغى ئىنكا
خىتایالر ھهرقانداق ئىجتىمائىي فورموزا، خوڭكوڭ، ماكائاۋلىق ئاالیلۇق، 

تۈزۈم ھۆكۈم سۈرىشىدىن قهتئىي نهزەر، ۋەتىنىمىزنىڭ مىللىي مۇستهقىللىق 
سۆھبهتلهر -تهلىپىنى قهتئىي رەت قىلىش الزىملىغى ھهققىدە ئىزچىل ماقاله       

گۈن خهلقىمىزنىڭ مىللىـي مۇسـتهقىللىق      ئۇالر بۈ . ئېالن قىلىپ كهلمهكته  
ــاكىمىیىتىنى     ــستالر ھـــ ــاي كوممۇنىـــ ــدىلىنىپ خىتـــ ــشىدىن پایـــ كۈرىـــ
ــاي      ــدىمۇ، خىتـــ ــۆزدە تۇتقانلىرىـــ ــتىلىق كـــ ــشنى ۋاســـ ئاجىزالشتۇرىۋېلىـــ
تاجاۋۇزچىلىرىغـا قارشـى قهتئىــي تېـنچ مۇئـامىله قىلىــشىمىزنى، ھهتتـا ئــۇالر      

. ىـل تهكىـتلهپ كهلمهكـته     بىلهن یېقىندىن ھهمكارلىقتا بولۇشـىمىزنى ئىزچ     
ئۇالرنىڭ تاتلىق ۋەدىلىرىنىڭ ھهممىسىال ئهنه شـۇ ئالـدىنقى شـهرت ئاسـتىدا              

دەرۋەقه، . قایتا تهكىتلهپ كۆرسىتىـشمهكته   -ئىشقا ئاشۇرۇلىدىغانلىغىنى قایتا  
ئۇالرنىـــڭ بایاشـــات یاشـــاش مۇھىتىغـــا ئېرىـــشىۋاتقان ئـــون مىلیونلـــۇق       

پهۋقۇلئـــاددە زور ئېنېــــرگىیه  خىتایلىرىنىـــڭ بــــۇ یهردىـــن قوغلىنىــــشى ۋە   
مهنبهسىنىڭ قولدىن كېتىپ قېلىشىنى ھهرگىز خالىماي كېلىۋاتقانلىقىنى       

بـۇ جهھهتـته ۋەتىنىمىـزگه مهبـلهغ سـېلىش          . ھهرۋاقىت ئىپـادىلهپ كهلمهكـته    
شۇڭا ئۇالر بىلهن مۇئامىله قىلىشتىمۇ . ئىشلىرىدا ئاالھىدە روشهن كۆرۈلمهكته

ــۋى   ــتلهنگهن تهلى ــدا تهكى ــردىنیۇقىرى ــهرتى   -مىزنى بى ــشىش ش ــر یېقىنلى بى
 .قىلىشتا قهتئىي چىڭ تۇرىشىمىز شهرت

ئۇالرمـۇ ھهردائىـم    .  بۇالردىن پهرقـى یـوق     یېڭى دېموكراتىك خىتایالرمۇ  
ۋەتىنىمىزنى بېسىپ یاتقان تاجاۋۇزچى ۋەتهنداشلىرىنى دېموكراتىیهنى ھىمایه 

قىلىپ بىزگه تهھدىت قىلغۇچىالر، ئۇالرغا تهگمهڭالر دېگهننى ئالدىنقى شهرت 
ــشماقتا ــدىن    . سېلىــ ــلهن یېقىنــ ــۈزۈم بىــ ــستىك تــ ــڭ سوتسىیالىــ ئۇالرنىــ

مۇناســـىۋەتلىرى بولغـــان كىـــشىلهر بـــولغىنى ئۈچـــۈن، ئـــۇالرنى ۋەتىنىمىـــز  
مهسىلىــسىدە پۈتــۈنلهي كوممۇنىــست خىتــایلىرى بىــلهن ئوخــشاش مهیدانــدا 

ــۇمكىن  ــاراش مـ ــدىغانالردىن دەپ قـ ــز ب . تۇرىـ ــڭ بىـ ــى ئۇالرنىـ ــلهن ۋە بهلكـ ىـ
ۋەتىنىمىزدىكــى _ بىـر مهقــسىدى  -یېقىنلىشىـشقا ئىنتىلىــشتىكى بىــردىن 

خىتایلىرىغا قارشى پاراكهندىچىلىك یارىتىشىمىزنى توساش ئۈچـۈنال بولىـشى         
ئــۇالر بىزنىــڭ خىتــاي تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى ھهرىــكهت قىلىــش   . مــۇمكىن



 306 

ــ.  دەپ كېــسىپال ئــېالن قىلىــشماقتا”تېررورلــۇق“ئــارزۇیىمىزنى  ۈردىكى بــۇ ت
خىتایالر قولىدىن ھېچ بىـر ئىـش كهلـمهي تۇرىۋاتقـان بۈگـۈنكى كۈنـدە بىـزگه               

تـۇال كۈچلىنىـپ    -بۇنداق مۇئامىله قىلىپ كېلىۋاتقان ئىكهن، كهلگۈسىدە ئاز      
قااللىغىدەكال بولىدىكهن، بىزنى قۇراللىق باستۇرۇشقا ئاتلىنىدىغانلىغىـدىن       

 .قىلچه گۇمان قالمایدۇ
تولۇق مىللىي مۇستهقىللىق، را مۇناسىۋەتلهردىمۇ خهلقئابۇالردىن باشقا 

ۋەتىنىمىــزدىن خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرىنى تولــۇق تازىالشــنى ئالــدىنقى شــهرت  
بولۇپمــۇ مىللىــي مۇســتهقىللىق    . قىلىــپ مۇئــامىله قىلىــشىمىز شــهرت    

ھهرىكىتىمىزنىـــڭ ھهرقایـــسى باســـقۇچلىرىدىكى مۇددالىرىمىزغـــا مـــۇتلهق 
 .تى بىلهن مۇئامىله قىلىشىمىز شهرتیاردىمى تېگىش ئالدىنقى شهر
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 ئهقىدە مىللىي 2.16§
 ىمىز ئۈچۈنقمۇستهقىللى

  
ئۆزىگه خوجا مۇستهقىل مىللىـي دۆلهت      -خهلقىمىزنى، ۋەتىنىمىزنى ئۆز  

ھالىغا كهلتۈرۈپ، ۋەتىنىمىز خهلقىنى دۇنیادىكى مىللهتلهر قاتارىغا كهلتۈرۈش 
ــۆزلىرىگه غــایه قىلغــان    نۇرغــۇن كىــشىلىرىمىز، ئۈچــۈن كــۈرەش قىلىــشنى ئ

بىـر  . ئۆزلىرىگه ھهرخىـل ئهقىـدىلهرنى قـۇرال قىلىـپ پائـالىیهت قىلىـشماقتا            
ئهقىل ئىگىسىنىڭ بىرەر ئىدىیىۋى ئېقىمغا مهنسۈپ بولماسلىقىنى تهسهۋۋۇر 

شۇنداق ئىكهن، تهشكىالتلىرىمىزنىڭ . قىلماق ھهقىقهتهن ئهقىلغا سىغمایدۇ
ىدىن تهشكىل تېپىشى نورىمال ھادىـسه    بىرەر ئهقىدىگه مهنسۈپ كىشىلهر توپ    

ــرەك    ــشىمىز كې ــسه دەپ قارى ــا زۆرۈرى ھادى ــشىمىز، ھهتت ــل  . دېیى ــا بۇخى ئهمم
بىـــر تـــوغرا ئهقىـــدە یـــاكى -ئىــدىیىۋى ئېقىملهرنىـــڭ ھهممىـــسىال بىـــردىن 

خهلقىمىزنى تولـۇق جهلىـپ قىالالیـدىغان ئهقىـدىلهردىن بولـۇپ كېتىـشىمۇ             
ئهقىدە قىلىشقان كىشىلىرىمىز باشقا بىر ھهتتا مهلۇم بىر ئىدىیىنى   . ناتایىن

ئىــدىیىۋى ئهقىــدىگه مهنــسۈپ كىــشىلهرنى ئىچكــى دۈشــمهن دەپ قارىــشىمۇ   
شۇنداق ئىكهن، نۆۋەتتىكى ئورتـاق ۋە جىـددى ئېھتىیـاجىمىز    . نورىمال ئهھۋال 

بولغان مىللىي مۇسـتهقىللىق ئـارزۇیىمىز ئۈچـۈن كـۈرەش قىلىـشتا بۇخىـل              
پ كىـشىلىرىمىزنىڭ ھهممىـسى بىـر مهرگهزگه        ئىدىیىۋى ئېقىمالرغـا مهنـسۈ    

. توپلىنىپ، بىر قومانـدانلىق شـىتاپقا بـوي سۇنىـشىنىمۇ تهلهپ قىاللمـایمىز      
ئهمهلىیهتتىمــۇ بۇخىــل بىرلىــشهلمهسلىك ھادىــسىلىرىنى ھهردائىــم كــۆرۈپ  

بۇنداق ھادىسه بىـزگىال خـاس بولـۇپ قالمـاي، ئاساسـهن بـارلىق              . تۇرماقتىمىز
 .بىر ئهھۋالدۇرمىللهتلهردە ئورتاق 

ئهمما شۇمۇ بىر ئىنكـار قىلىنمـاس پـاكىتكى، ھهرقانـداق بىـر ئېقىمغـا        
مهنسۈپ كىشىلهر یاكى تهشكىالتالرغا بۆلۈنۈپ كېتىشىمىزدىن قهتئىي نهزەر،        
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بىر ۋەتهن ئىچىدە یهتمهكچى بولغان غایىلىرىـدا یـاكى بـۇ غـایىلىرىگه یېـتىش          
رنىــڭ، ھهتتـــا ئــاۋال قولغـــا   یوللىرىــدا چوقـــۇم نۇرغۇنلىغــان ئورتـــاق نوقتىال  

كهلتۈرىۋېلىشقا تېگىشلىك ئهڭ مـۇھىم ئورتـاق ۋەزىپىلىـرى بولىـشىمۇ بىـر             
ئهگهر ھهرقانداق بىر پىكىر ئېقىمىغا مهنسۈپ بىر تهشكىالت، ئۆز . مۇقهررەرلىك

غایىسىنى ئىشقا ئاشۇرىشى ئۈچۈن یالغۇز ھهرىكهت قىلىپ ئاخىرقى نهتىجىگه    
ىلىك بىلهن ئېتىـراپ قىلغىنىـدا، ئـاۋال قولغـا          یېتهلمهیدىغانلىقىنى سهمىم 

كهلتۈرۈشكه تېگىشلىك نۇقتىغـا یېـتىش ئۈچـۈن ئوخـشىمىغان پىكىردىكـى             
باشقا تهشكىالتالر بىـلهن ۋاقىتلىـق كېلىـشىش ئـارقىلىق ئورتـاق ھهرىـكهت              
پروگىراممىسى بویىچه پائالىیهت قىلغىنىدا، ئۇالرنىڭ ئۆز غایىلىرىغـا یېـتىش       

بۇ نۇقتىـدىن ئالغانـدا، ۋەتىنىمىـز خهلقـى        . تىپ بېرەلهیدۇ سۈرئىتىنىمۇ تېزلى 
ــسىم تهشــكىالتلىرىمىزنىڭ     ــۇتلهق كــۆپ قى ــۈرگهن م ــسىدا تارقىلىــپ ی ئارى
خۇسۇسى غایىلىرى مىللىي مۇسـتهقىللىقنى قولغـا كهلتـۈرۈپ بولغىنىـدىن        
. كېیىــنال ئانــدىن ئىــشقا ئاشۇرۇشــقا بولىــدىغان غــایىلهردىن تهشــكىل تاپىــدۇ 

، بۇ تهشكىالتلىرىمىز مىللىي مۇستهقىللىق غایىسى ئۈچـۈن        شۇنداق ئىكهن 
سهمىمىلىك بىلهن بىریهرگه كېلىپ، ئورتاق ھهرىكهت پروگىراممىسى تـۈزۈپ       

ئورتاق ھهرىكهت پروگىراممىسىنى . چىقىش ئۈچۈن ئىتتىپاق تۈزۈشكه مهجبۇر  
تــۈزۈپ بولغىنىــدىن كېــیىن، ئــۆزلىرى تهخــسىم قىلىــشقان بــۇ ۋەزىپىــسىنى  

قا ھهمكــارلىق ئاساســىدا، یــاكى ئازئالــدىغا مۇســتهقىل پائــالىیهت      ئورۇنداشــ
ئهگهر كېڭىشىــــشته ئورتــــاق پىكىــــر بىــــرلىكىگه     . قىلىــــشىغا بولىــــدۇ 

كېلهلمىگىنىــدە، ئورتــاق ھهرىــكهت قىلىمىــز دەپ چىــڭ تۇرىۋالمــاي، پىكىــر   
بىرسـىنىڭ ھهرىكىـتىگه توسـالغۇلۇق قىلمىغــان    -بىـرلىكىگه كهلگىـچه بىـر   

ئهگهر كېڭىـشىپ  . ىغا پائـالىیهت قىلىـشىنىڭمۇ زىیىنـى یـوق    ئاساستا ئۆز ئالد  
ئورتاق پروگرامما بـویىچه پائـالىیهت قىالالیـدىغان بولغىنىـدا، كهلگۈسـىدىكى            
قۇرۇلغۇسى مىللىي ھۆكۈمهتنىمۇ شـۇ ئاساسـتا كېڭىـشىپ بىـرلىكته قـۇرۇپ           

 . چىقىش ئاساسىنى تىكلىیهلىگهن بولىدۇ
ــۇ ت    ــته قىلغىنىمىــزدا، ب ــلىنى سۈرۈش ــكىالتلىرىمىز، مىللىــي  ئهس هش

مۇستهقىللىق غایىسى بولغـان تهشـكىالتلىرىمىز، ھهرىـكهت ئۇسـلۇبى یـاكى          
ئىـــش تهخـــسىماتى، ئىقتىـــسادىي یـــۈك، ھهرىـــكهت یېتهكچىـــسى قارتـــارلىق  
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جهھهتلهردىال پىكىر بىرلىكىگه كېلهلمهسلىگىدىن باشقا، ئاساسهن ئالغاندا، تا 
ــۈرۈپ ب   ــا كهلت ــتهقىللىقنى قولغ ــي مۇس ــۈزۈمنى  مىللى ــائىي ت ــۇپ، ئىجتىم ول

ــر  ــدىنمۇ  -بهلگىــلهش كــۈنلىرىگىچه بى ــاي تاجاۋۇزچىلىرى ــلهن خىت بىرســى بى
. ئېــشىپ چۈشــكىدەك دۈشــمهنلىكته بولۇشــلىرىغا قىلــچه ئاساســلىرى یــوق  

شـۇنداق ئىـكهن، ئوخــشىمىغان پىكىـر ئېقىمىغـا مهنــسۈپ كىـشىلهر ئورتــاق      
تېـز، ئىمكانبـار ئاسـان،     دۈشمىنى بولغان خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرىنى ئىمكانبـار         

-ئىمكانبار ئاز چىقىم بىلهن تـازىالپ چىقىـرىش جهھهتـته مـۇتلهق تـۈردە بىـر                
بىرسـىگه توسـالغۇلۇق    -بىرسى بىلهن ھهمكارلىشىشىقا، ھېچ بولمىغاندا، بىر     

ــۇر  ــلىققا مهجب ــاي    . قىلماس ــمىنىنى خىت ــى دۈش ــڭ ئاساس ئهگهر ۋەتىنىمىزنى
ــداقتۇ ئا  ــاۋۇزچىلىرى ئهمهس، بهلكــى قان ــدى،   تاج ــاالقلىق ئى ــدى، ق ــا ئى مېرىك

ــا     ــدىغان، ھهتت ــدى، ئىــسالمچىالر ئىــدى دەپ چىــڭ تۇرىۋالى دېمــوكراتچىالر ئى
قانداقتۇ تۇڭگانالر، قازاقالر، قهشقهرلىكلهر، تۇرپانلىقالر دۈشمىنىمىز دېگهندەك 
ــاي      ــداقالر خىتـ ــدىكهن، ئۇنـ ــدىغانالر بولىـ ــڭ تۇرىۋالىـ ــالردا چىـ ــمهنه قاراشـ بىـ

شى كۈرەشته كۆرۈنهرلىك پۇتلىكاشـاڭ تېرىـپ بهرگىنىـدە،         تاجاۋۇزچىلىرىغا قار 
 .ئۇالرنىمۇ ۋەتهن خائىنلىرى قاتارىدا بېسىقتۇرىۋېتىشقا تهییار تۇرۇش كېرەك

ھالبۇكى، بۈگۈنكى كۈندە ۋەتىنىمىزنىـڭ قۇتۇلۇشـىغا تېگىـشلىك ئهڭ          
ــاي       ــدا خىتـ ــسىز ھالـ ــمىنى شهكـ ــاق دۈشـ ــان ئورتـ ــدا تۇرىۋاتقـ ــۇھىم ئورۇنـ مـ

بۇ دۈشمهن شـۇنداق كۈچلـۈك خىـرىس قىلىـپ ئالـدىمىزدا          . رتاجاۋۇزچىلىرىدۇ
دېۋەیلهپ تۇرماقتىكى، بۇ دۈشمهنگه قارشى جهڭگه ئاتلىنىشتا ۋەتىنىمىزدىكى     
ھهرقانداق بىر ئېقىم تهرەپتارلىرىنىڭ یالغۇز بېشىغا ھهرىكهت قىلىپ غهلىبه         

شــۇنداق بولغاچقــا خهلقىمىــز بــارلىق . قازىنالىــشى قهتئىــي مــۇمكىن ئهمهس
ــر مهرگهزگه توپلىنىــپ كهســكىن    ئ ــدىلىنىپ بى ــۇق پای ىمكــانىیهتلهردىن تول

ئهڭ بولمىغانـدا، پىكىرلىرىـدە   . ھهرىكهتلهر بىلهن پائالىیهت قىلىـشقا مهجبـۇر      
بهكال چوڭ پهرق قىلىـدىغان تهشـكىالتلىرىمىز بىـریهرگه كېلىـپ تـۈگىمهس        

ــاقلىغى بولمىغـــ  ان زىـــددىیهتلهر ئىچىـــگه پېتىـــپ قالغىنىـــدىن كـــۆرە، ئورتـ
پىكىرلىرىنى سۆرەپ یـۈرمهي، مىللىـي مۇسـتهقىللىق ھهرىكىتىمىـز ئۈچـۈن          

بىرسـىگه دەخلـى   -ئورتاق پىكىرلىرىنىال مۇزاكىرە قىلىـشقا تىرىشىـشى، بىـر       
بىرسى بىلهن ئۇچۇرۇشـۇپ قېلىـشتىن سـاقلىنىش شـهرتى          -قىلماسلىق، بىر 
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ئۇنۇتمــــایلىكى، خىتــــاي . ئاســــتىدا ئــــایرىم پائــــالىیهت قىلغىنــــى تــــۈزۈك
ــ ــنه  تاجـ ــا پىتـ ــم ئارىمىزغـ ــي   -اۋۇزچىلىرىمۇ ھهردائىـ ــپ، مىللىـ ــات تېرىـ پاسـ

بىرلىكسېپىمىزنى پـارچىالش، ئىچكـى جىـدەلگه پـاتۇرىۋېتىش ئۈچـۈن پۈتـۈن             
 .كۈچى بىلهن تىرىشماقتا

بۇ یهردە، بىزنىڭ ھهرخىل غایىغا ئىگه تهشكىالتلىرىمىزدىن شۇنداق بىر 
ــۇالر مىللىــي م  ــشى پىــداكارلىق تهلهپ قىلىنمــاقتىكى، ئ ۇســتهقىللىق كۈرى

ــدەك    ــرچهتكه قایرىـــپ قویالىغىـ ــدىلىرىنى بىـ ــكىالتىنىڭ ئهقىـ ــۈن تهشـ ئۈچـ
بۇ جهھهتته ھهرگىزمۇ قایسى بىر . پىداكارلىق كۆرسىتىشكه تهییار تۇرىشى الزىم

... مهن نېمىـشقا ھاراقكهشـلهر ئۈچـۈن،      “كىشىلهرنىڭ ۋاالخشىپ یۈرگىنىدەك    
... پـاالنى مىلـلهت ئۈچـۈن،    ... ئۈچـۈن،  خـۇراپىالر  ... ئهجنهبىپهرەسـتلهر ئۈچـۈن،   
ۋەتهننى ئازاد قىلىـمهن دەپ بىكـاردىن جـان پىـدا           ... پوكونى یۇرتلۇقالر ئۈچۈن،    

 دېگهندەك ئاخماقانه خىیالـدا بولمـاي، ۋەتىنىمىـزدىن خىتـاي          ”قىلىدىكهنمهن
تـــاكۈس قـــوغالپ چىقىـــرىش ئۈچـــۈن بـــارلىغىمىزنى -تاجـــاۋۇزچىلىرىنى تهل

-ئۇنىڭ ئۈستىگه، بىزنىڭ بهش. ىقنى كۆرسىتىشىمىز الزىمئاتایدىغان پىداكارل
ئون یىللىق پىداكارلىقىمىز بىلهنال ۋەتىنىمىز ئازاد بولۇپ كېتىدىغان ئاسـان      

ئۇنداق پۇرسهتلهرنى ئاللىقاچان قولدىن بېرىپ قویغانلىغىمىزنى . ئىشمۇ یوق
 كــۆز بىــز بىرقــانچه ئهۋالتلىــق پىــداكارلىقنى. بوینىمىزغــا ئېلىــشىمىز الزىــم

 . ئالدىمىزغا كهلتۈرۈپ جهڭگه ئاتلىنىشىمىز الزىم
قىسقىــسى، ۋەتهن ئــازادلىغى ئۈچــۈن ئــۆز ئهقىــدىلىرىمىزنى ۋاقىتلىــق  

 !بولسىمۇ قۇربان قىلىشقا تهییار تۇرایلى
ئهمما بۇخىل ئىدىیىۋى پىداكارلىق ھهرگىزمۇ مىللىي مۇستهقىللىقنى 

بولۇپمـــۇ . غى شـــهرتمهخـــسهت قىلمایـــدىغان ئهقىـــدىلهر ئۈچـــۈن بولماســـلى
 نىقاۋى ئىچىگه ئورىنىۋېلىـپ مىللىـي   ”سۆھبهت“ چۈمپهردىسى،   ”تېنچلىق“

مۇناپىقلىق قىلىۋاتقانالر، نوقـۇل مـاددى مهنـپهئهت، شهخـسى ئـابرویى ئۈچـۈن           
مىللهتچى، ۋەتهنـپهرۋەر بولىۋالغـانالر ئۈچـۈن پىـداكارلىق قىلىـشتىن قهتئىـي             

ــز ۋەتهنپهرۋەرلىــك  . ساقلىنىــشىمىز شــهرت  ــۆلچىمىگه ئۇیغــۇن شــهكىلدە  بى ئ
ىغـا مهرگهزلىشىـشكه ئاالھىــدە   ئهتراپپائـالىیهت قىلىۋاتقـان تهشـكىالتلىرىمىز    

مىللىــي مۇســـتهقىللىق ھهرىكىتــى ئۈچـــۈن   . دىقــقهت قىلىــشىمىز الزىـــم  
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كونكىرىتنى ۋە ئېنىق ھهرىكهت پىروگىراممىـسى، نىزامنامىـسى ۋە ھهرىـكهت     
ــر تهشــكىال   ــداق بى ــى بولمىغــان ھهرقان ــۆۋەتته مهرگهز، بىرلىكــسهپ،  پىالن ت ن

قۇرۇلتاي، ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت، شىتاپ قاتـارلىقالرنى قـۇرۇش الیـاقىتىگه ئىـگه      
ھهتتا بۇخىل پاسسىپ تهشكىالتالر خهلقىمىزنى تۇیۇق یولغا باشـالپ     . ئهمهس

كېتىدىغان شـهكلى ئـۆزگهرگهن خـائىنالر گـۇروھى یـاكى قایـسى بىـر دۆلهتنـى          
ــدا   ھهرخىــل خىتــایالر بىــلهن ھهرخىــل مهقــسهتلهردە   ۋاســىته قىلىۋالغــان ھال

 . ھهمكارلىشىپ یۈرگهن مۇھاجىرلىرىمىز بولۇشىمۇ ئېھتىمالدىن یىراق ئهمهس
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 مىللىي مۇستهقىللىق 2.17§
 ھهرىكهتلىرىمىزگه تۆھمهتلهر

  
بۈگۈن ۋەتىنىمىز خهلقىنىڭ مىللىـي مۇسـتهقىللىق كۈرىـشى ئۈچـۈن           

ۇراللىـق ھهرىـكهت ئۇسـۇلىنى خىتـاي     تالالپ ئالغان ھهرقانداق شـهكىلدىكى ق   
 ” تېررورلۇق“كوممۇنىستلىرىال ئهمهس، ھهتتا خىتاي یېڭى دېموكراتچىلىرىمۇ 

خىتاي كوممۇنىستلىرى بىزنىڭ یوشـۇرۇن قۇراللىـق      . دەپ ئېالن قىلىشماقتا  
ئىتتىپـاق ۋەزىـیهتكه بۇزغۇنچىلىـق     -تېـنچ “جهڭگه ئاتالنغـان بـاتۇرلىرىمىزنى      

ــۈن   ــۇم بۆلگ ــان بىرئۇچ ــسۇرالرقىلغ ــوكراتچىلىرى   ”چى ئۇن ــاي دېم ــسه، خىت  دې
شىنجاڭدىكى خىتایالرمۇ سـىلهرگه ئوخـشاش كوممۇنىـستالردىن زېـرىككهن،          “

ئهركىنلىكنى تهلهپ قىلىدىغان كىشىلهر، ئۇالرغا قارشـى قۇراللىـق ھهرىـكهت           
 دەپ، بىزنى خىتاي تاجـاۋۇزچىلىرى بىـلهن     ”قىلىشىڭالر تېررورچىلىق بولىدۇ  

الردىن قۇتۇلىـدىغان كـۈننى تېـنچ ساقلىـشىمىزنى تهلهپ     بىـرگه كوممۇنىـست  
ــشماقتا ــى،   . قىلىـ ــۇلھىچى، تېنچلىقچـ ــادارىچى، سـ ــان مـ ــڭ نۇرغۇنلىغـ بىزنىـ

قان تۆكۈلىدىغان ھهرىكهتـلهر بىزنىـڭ   “دېموكراتچى، دىنچى كىشىلىرىمىزمۇ  
ــۈرىۋېتىدۇ،   ــاۋىتىمىزنى چۈشـ ــارادىكى ئىنـ ــۋاالرنى  ”...خهلقئـ ــنهدەك پهتىـ  دېگـ

نى تېنچ پائالىیهتلهر بىلهن داۋاملىق شوغۇللىنىشىمىزنى تهلهپ توقۇشۇپ، بىز
یېقىنقــى زامــان ئۇیغۇرلىرىنىــڭ قاچــانالردىن بېــرى خهلقئــارادا  (قىلىــشماقتا 

چۈشۈپ كېتىشتىن ئهنسىرىگىدەك ئىناۋەتكه ئېرىشىپ قالغـانلىغى ئېنىـق          
رمۇ دۈشمىنىمىز بىزنى تېنچلىققا زورلىماقتا؛ دېمـوكراتچى خىتـایال      !). ئهمهس

ئـۇالر ۋەتىنىمىـزدىن ئایرىلىـپ      . بىزنى تېنچ ساقلىشىمىزنى تهلهپ قىلماقتـا     
قېلىــــشىنى خالىمىغاچقــــا، ئــــۆزلىرىگه زىیــــان كهلتۈرىــــدىغان كهســــكىن  

ــته   ــارىالپ كهلمهكـ ــل قـ ــى ئىزچىـ ــڭ  . ھهرىكهتلىرىمىزنـ ــسۇسكى، بىزنىـ ئهپـ
ــدىغانالرنىڭ بولىــشى     ئىچىمىزدىمــۇ دۈشــمهن بىــلهن ئوخــشاش مۇقــام توۋالی



 313 

ئهجهبـا بــۇ كىـشىلىرىمىز بىلمهســتىن   . نى ھهقىقهتهنمـۇ ئېچىندۇرىــدۇ كىـشى 
شۇنداق داۋراڭ سېلىشىپ یۈرەمدىغاندۇ یاكى خىتاي تاجاۋۇزچىلىرى بىلهن بىز 

 بىلمهیدىغان بىرەر یوشۇرۇن كېلىشىملىرى بارمۇ؟
بىر مىللىي ئازادلىق ھهرىكىتىنىڭ ھهردائىم دۇنیا جامائهتچىلىكىنىڭ       

مهســىلهن دۇنیــا جامائىتىنىــڭ . پ كىتهلىــشى ناتــایىنھىمایىـسىگه ئېرىــشى 
خېلــى كــۆپ قىــسمى چېچهنلهرنىــڭ مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىنــى   
تېررورلۇق دەپ ئېالن قىلىشتى؛ زامانىۋى قۇرالالر بىلهن قىـرغىن قىلىۋاتقـان       

توخمــاقالر بىــلهن تىركىــشىۋاتقان -ئىـسىرائىل تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى تـاش  
مـۇقهررەركى، بىزنىمـۇ پـات      . ... رىنىمۇ شۇنداق دېیىشمهكته  پهلهستىن ئهرەپلى 

یېقىندا دۇنیا سهھنىلىرىدە تېررورچىالر دەیدىغان قاراشالرنى چوقۇم ئـاڭالیمىز     
بۇ كىتابنىڭ ئـېالن قىلىنىـشىدىن بىـر یىـل كېـیىن شـهرقىي تۈركىـستان                (

 ت دا تهشكىالتلىرىنى تېررورچىالر دەیدىغان ھۈكۈم ئا ق ش پارالمىنتى ۋە ب د     
 ).قایتا تۈزەتكۈچىدىن_ قوبۇل قىلىندى 

 دېـگهن نـېمه؟ تۆمـۈر خهلىپىمىزنىـڭ ئۆلتۈرۈلۈشـى، مهمتىلـى        ”تېررور“
تهۋپىق ئهپهندىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى، ئابدۇخالىق ئۇیغۇرنىـڭ ئۆلتۈرۈلۈشـى، غوجـا        
نىیــاز، ســاۋۇت دامــولال، لۇتپــۇلال مۇتهللىپلهرنىــڭ ئۆلتۈرۈلۈشــى، ئىككىنچــى   

بهرلىرىمىزنىڭ ئۆیرۇپىالن پاجىئهسى یاكى باشقا سۈیىقهست   جۇمھۇرىیهت رەھ 
پهیدا قىلىنىپ ئۆلتۈرۈلۈشى، كوممۇنىست خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ھهرخىل 

ــدۇرۇپ، سوتــسىز  سوراقــسىز یوشــۇرۇن -باھــانىالرنى، ھهرخىــل بوھتــانالرنى ئۇی
یىتهكچىلىرىمىزنىڭ ئۆلـۈمى   -ئۆلتۈرۈپ تۈگىتىۋەتكهن شۇنچه نۇرغۇن زىیالىي    

ىتاي تېررورچىلىغىنىڭ نهتىجىـسى بولماسـتىن ئىنـسانىیهتچىلىك بىـلهن         خ
ئالدىنقى باپتـا توختـالغىنىمىزدەك، تېررورچىلىـق      ! ئۆلتۈرۈلگهن بوالمدىكهن؟ 

ــا        ــا ئوتتۇرىغ ــۇقىم ئېنىقلىم ــۈنگىچه م ــا بۈگ ــدىمۇ ت ــۇم ھهققى ــۇ ئۇق ــگهن ب دې
 دۆلهتنىـڭ   قویۇلمىغان بولۇپ، ئادەتته دۇنیا جامائهتچىلىگى ئېتىـراپ قىلغـان        

 نامىدا ”تېررورلۇق“مهۋجۇت قانۇنلىرىغا قارشى كهسكىن ھهرىكهتلهر ئاساسهن     
ئهســـلىدە تېـــنچ ئاھالىـــسىغا شهخـــسى . جازاالنـــدۇرۇلماقتا ۋە ئهیىپلهنمهكـــته

مهنپهئهتلىــرى ئۈچــۈن زىیــان ســالىدىغان ھهرىكهتــلهر، مهســىلهن پــۇل ئۈچــۈن  
ــۇرال  ــچىلىگى، قـ ــروئىن ئهتكهسـ ــچىلىگى-خـ ــاراق ئهتكهسـ ــۋىي یـ ، مهھهلللىـ
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ئىنسانىیهتنىڭ نورىمال .  زومىگهرلىكلهر تېررورچىلىق دېیىلىشى كېرەك ئىدى
ھایــاتلىق پائــالىیهتلىرىگه كاپالهتلىــك قىلىــش نامىــدا ھهربىــر دۆلهت ئــۆزىگه  
یارىشا بىر قاتار قانۇنالرنى تۈزۈپ چىقىش بىلهن بىرگه، ئۆز مىللىي مهنپهئهتى،       

نىي مهنپهئهتىگه كاپالهتلىك قىلىـش ئۈچۈنمـۇ    ئۆز سىنىپىي مهنپهئهتى، ئۆز دى    
نىـزامالر ئـۆزىگه   -نىزامالرنى تۈزۈپ چىقىشقان بولۇپ، بـۇ قـانۇن   -بىرقاتار قانۇن 

پایدىلىق بولمىغان ھهرىكهتلهرنى، ئـۆز مهنـپهئهتىگه توسـالغۇلۇق قىلىۋاتقـان           
مىللهت، سىنىپ، ئهقىـدە ئىگىلىرىنىـڭ ھهرىكهتلىرىنـى چهكـلهش ئۈچۈنمـۇ       

نىزامالر -بۇنداق خۇسۇسىي تۈسلهرگه كهلتۈرۈلگهن قانۇن. لدۇرماقتاخىزمهت قى
قارشى پىكىرلىك كىشىلهرنى باستۇرۇشنى تۈپكى مهقسهت قىلغىنى ئۈچـۈن،       
بۇ قانۇنالرنىڭ زەربىسىگه بهرداشلىق بېرەلمىگهن یاكى بۇ تۈزۈملهردىن نـارازى       

دىن قۇتۇلۇشقا بولغان خهلقلهر ئۆز ئهركىنلىگى ئۈچۈن بۇ قانۇنالرنىڭ بېسىمى    
ئهمما بۇ تـۈردىكى ئهركىنلىـك، مىللىـي ئـازادلىق، ئېتىقـات          . مهجبۇر بولماقتا 

 ئىستهكلىرىنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى نۆۋەتتىكى دۇنیا قاتارلىقئهركىنلىگى 
ھۆكۈمىرانلىرىنىڭ تېنچلىقىغا دەخلى یهتكۈزىۋاتقاچقا، بۇخىل ھهرىكهتلهرنى      

ىــشىپ، شهرتــسىز قىرىــپ تۈگۈتــۈش   دەپ قارىل”تېررورلــۇق“قانۇنغــا خىــالپ 
ــاقچىلىككه . سىیاســـــىتىنى ئىجـــــرا قىلىـــــشماقتا بـــــۇ دېگهنلىـــــك، ناھـــ

قالــــدۇرۇلغانلىغى مۇقىملىــــشىپ قالغــــان ئــــاجىز خهلقلهرنىــــڭ مهڭگــــۈ  
ۋاھـالهنكى،  . ناھهقچىلىككه مهھكۈم بولىشىنى مۇقىمالشتۇرۇش دېگهنلىكتۇر     

هل تاجـاۋۇزچىلىرى   ۋەتىنىمىز خهلقىنىڭ قوغالپ چىقارماقچى بـولغىنى چهتـئ       
بولۇپ، تارىختا فرانسىیه ھىتلېر گېرمانىیىسىنىڭ ۋەتىنىنـى بېسىۋېلىـشىغا        
نارازى بولۇپ قانلىق جهڭلهرنى قىلغىنىدەك، یاۋرۇپـا خهلقىنىـڭ فاشىـسىزىم            
تاجاۋۇزىـــدىن قۇتۇلـــۇش ئۈچـــۈن قـــانلىق جهڭـــلهرگه ئاتالنغىنىـــدەك، بىزمـــۇ 

رىنى ۋەتىنىمىــزدىن قــوغالپ ۋەتىنىمىزنــى بېــسىۋالغان خىتــاي تاجــاۋۇزچىلى
ئهینى ۋاقتىدىكى  . چىقىرىش ئۈچۈن ھهرىكهتكه ئاتلىنىش ئالدىدا تۇرماقتىمىز     

ھىتلېر گېرمانىیىسىنى قـوغالپ چىقىـرىش ئۈچـۈن یاۋرۇپالىقالرنىـڭ، ئهینـى       
ــاپونالرنى قــوغالپ چىقىــرىش جــېڭىگه ئاتالنغــان خىتایالرنىــڭ    ۋاقتىــدىكى ی

ڭ قىلىشى قانچىلىك ھهققانى بولىـدىكهن،      تاجاۋۇزچىلىققا قارشى قانلىق جه   
بىزنىــڭ ھهرىكىتىمىزمــۇ ئهڭ كامىــدا شــۇالرچىلىك ھهققــانى ھهرىكىتىمىــز   
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ــرگىیه     ــرى ئېنې ــا زومىگهرلى ــساق، دۇنی ــقهت قىلىــدىغان بول بۈگــۈن دىق
مهنبهسىنى تالىشىپ پارىس قولتـۇغىنى تـۈگىمهس ئـۇرۇش قـاینىمى ئىچىـگه           

ىســـسىق دېڭىزالرغـــا چىقىـــۋېلىش ئۈچـــۈن رۇســـسىیه ئ. ســۆرەپ كىـــرمهكته 
ئافغانىستانغا تاجاۋۇز قىلىپ كىرگهنىدى، بۇنىڭ ئالدىنى ئالىمىز دەپ ئا ق ش 

 ئافغانىستاننى چارەك ئهسىردىن بۇیان ئۇرۇش ئوتى ئىچىـگه   نامراتھۆكۈمىتى  
ھهتتا بهزى ئهللهر رۇسسىیىنىڭ ھهزەر دېڭىز بویى ئهللىرىنىڭ . سېلىپ قویدى
ا دېڭىزغا توشۇش یولىغا توسالغۇلۇق قىلىش ئۈچۈن چېچهنىستان نېفىتىنى قار

مىللىـــي مۇســــتهقىللىق ھهرىكىتىنــــى یـــا غهلىــــبه قىاللمایــــدىغان، یــــا   
ــشتى   ــگه پاتۇرىۋېتىـ ــدىچىلىك ئىچىـ ــدىغان پاراكهنـ ــسى . ... تىنجىمایـ قىسقىـ

زومىگهرلهر ئۆز مهنپهئهتـى ئۈچـۈن نـېمىال قىلـسا ھهق، زۇلـۇم ئاسـتىدا قالغـان          
كه خهلقلهرنىڭ ئازادلىققا ئېرىشىش ئۈچۈن قىلىۋاتقان كۈرەشلىرى        مۇستهملى

دېمهك، دۇنیا ئىنسانىیهت مهنپهئهتى ئۈچۈن ئهمهس، .  تېررورلۇق بولۇپ قالماقتا
بهلكى پۈتۈنلهي ئۆزلىرىنىڭ قایسى بىر مهنپهئهتلىرى ئۈچـۈن ھهرخىـل رەزىـل      

لقىنىڭ مىللىي شۇنداق ئىكهن، ۋەتىنىمىز خه. زومىگهرلىكلهرنى قىلىشماقتا
مۇســتهقىللىق ھهرىكهتلىــرى تولــۇق غهلىــبه قىلغــان كــۈنىگىچه دۇنیانىــڭ   

ــدۇ ــۆز   . قارىلىــشىدىن قۇتۇاللمای ــانۇن چۈمپهردىــسىگه ئورىنىۋېلىــپ ئ ــا، ق دۇنی
مهنپهئهتى ئۈچۈن زومىگهرلىك قىلىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە، خهلقىمىز ئۇالرنىڭ 

 پىـسهنت قىلمـاي، مىللىـي       باھالىشى، قارىلىشى، دۈشمهنلىك قىلىشلىرىغا   
مۇستهقىللىق كۈرىشى ئۈچۈن قولىدىن نېمه كهلسه شـۇ ئۇسـۇل بـویىچه جـان       
تىكىـپ كـۈرەش قىلىـشنى بىركۈنمـۇ بوشاشـتۇرۇپ قویماسـلىق ئىرادىــسىگه       

! ئىــت ھاۋشــۇپ قالىۋېرىــدۇ، كــارۋان توختىمــاي كېتىۋېرىــدۇ . كېلىــشى الزىــم
چلۇق ھهرىكىتى ئۈچۈن،   مىللىي مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزنىڭ ئۈچ باسقۇ    

بولۇپمۇ نۆۋەتتىكى باسقۇچى بولغان خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنى قورقۇتۇپ قوغالش 
یوشۇرۇن ھهرىكىتى ئۈچۈن ھهرقانداق قارىلىنىشالرغا پىسهنت قىلماي، پۈتـۈن        
ئىمكانىیهتلىرىمىزنى تولۇق ئىشقا سېلىپ، یوشۇرۇن قارشىلىق كۆرسىتىش       

 :بىزنىڭ شۇئارىمىز! نىشىمىز شهرتھهرىكهت دولقۇنىغا دەرھال ئاتلى
 !یا ئۆلۈم__ ! یا مۇستهقىللىق


