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ــنهك  ــازى،    _ئهي ــۈرهك ق ــل ســودىيه، چــوڭ ي  ئادى

ــدىغان       ــاتىرىنى بىلمهي ــۈز ـ خ ــوبزورچى”ي ــۇ . “ئ ئ

ــۇنى ئهكىـــس ئهتتۈرىـــدۇ   ــېمه بولـــسا شـ ــاددى . نـ ئـ

ــهتمهيدۇ؛    ــتۈرۈپمۇ كۆرســ ــسانالرنى گۈزهللهشــ ئىنــ

ــاپ ” ــۇغ ئهربـ ــن نوقـــسان    “ئۇلـ ــوق يهردىـ ــا يـ  الرغـ

ــۇ . ئارتمايـــدۇ ــالن_ئـ ــچه   خـ ــالچه، داغنـــى  داغـ ى خـ

بىــــز ئۇنىڭــــدىن ئــــوبرازىمىزدىكى . كۆرســــىتىدۇ

  .يېتهرسىزلىكلهرنى كۆرىۋالىمىز ۋه تۈزىتىمىز
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 سۆز  بېشى
  

ــدىیىۋى     ــگهن ئىـ ــانلىرىم، دۈچ كهلـ ــس قىلغـ ــاپهمدە ھىـ ــات مۇسـ ھایـ
مهسىلىلهر، ئاڭلىغانلىرىم سهۋەپلىك تۇغۇلغان ئوي ـ پىكىرلىرىمنى ئایرىم ـ 

بۇ ماقالىالر كۆپىیىپ بىر كىتـاپ     . ئایرىم ماقاله قىلىپ یېزىپ كهلگهنىدىم    
ه بهزى ماقـالىلىرىم    ئۇنىـڭ ئۈسـتىگ   . قىلىپ نهشىر قىلغۇدەك بولـۇپ قـاپتۇ      

جهمىیهتتىكـــى بهزى خاتـــا قـــاراش، خاتـــا چۈشـــهنچه، زىیـــانلىق پىكىـــرلهرگه 
شۇ . بېرىلگهن جاۋاپ بولىشى بىلهن، دەرھال ئېالن قىلىشنى تهقهززا قىالتتى

. سهۋەپلهرگه كۆرە، بۇ كىتـاپ تهییارلىنىـپ نهشـرگه بېـرىلىش ئالدىـدا تۇرىـدۇ               
قاله مۇئهییهن زامان ۋە مۇئهییهن ماكاندا یوقۇرىدا دەپ ئۆتكىنىمدەك، ھهربىر ما

سهرگۈزەشــتلىرىمگه بىۋاســته یــاكى ۋاســتىلىق مۇناســىۋەتته شــهكىللهنگهن  
مهلــۇم سىیاســى . بولـۇپ، ئاللىكىملهرنىــڭ ھاۋالىــسىنىڭ مهھـسۇلى ئهمهس  

ئهگهر مهلـۇم  سىیاســى  (تهشـكىالتنىڭ ئىدىیىـسىنىمۇ ئهكىـس ئهتتۈرمهیـدۇ     
پىكىـرى ھىساپلىـسا بـۇ ئۇالرنىـڭ ئۆزئىـشى،      تهشكىالت بـۇ پىكىرلهرنـى ئـۆز        

ــۋەتته ــگه    ). ئهل ــرلهر زامــان ۋە ماكــان چهكلىمىلىكىــگه ئى ــۇ پىكى شــۇنداقال ب
بۇالر پهقهت مۇئهللىفنىڭ كۆز قارىـشى ۋە تونۇشـى بولـۇپ،         . بولىشىمۇ تهبىئى 

بۇنى مهڭگۈلۈك مۇقىم پىكىر، مۇتلهق قېلىپالشقان ئىـدىیه سىستېمىـسى     
  .ـــ پایدىالنغۇچىالر ئۈچۈن بىر ئهینهك، خاالسئۇ ـ. دەپ قاراش خاتا
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مىللى پسىخىكىمىزدىكى 
  ئاجىزلىقالر توغرىسىدا

        
بىر مىللهت تهرەقىیاتىنىڭ دەسـلهپكى قهدىمىنـى ئـۆزىنى تونۇشـتىن           

ــارتۇقچىلىقلىرىنى  —ئــۆزىنى تونــۇش . باشــالیدۇ  پهقهت ئىجــابى تهرەپــتىن ئ
ىمى سـهلىبى تهرەپـتىن ئۆزىـدىكى       تونۇشال بولماستىن، بهلكى تېخىمـۇ مـۇھ      

بۈگۈنكى تهرەققى قىلغان ئهللهرنىڭ    . یېتهرسىزلىكلهرنى تونۇشتىن ئىبارەت  
. كۆپىنچىسى ئىشنى ئۆزىنى تونۇشتىن ــــ ئـۆزىنى  تۈزىتىـشتىن باشـلىغان            

 دېگهن بىر كىتاپ یېزىلىپ، یاپونالرنىڭ پسىخىك »رەزىل یاپونالر«یاپونىیىدە 
تهرەپلىــرى، رەزىــل تهرەپلىــرى رەھىمــسىز پـــاش     ئــاجىزلىقلىرى، ئىــپالس   

داخې مىللىتى ئۆزىگه ئهیـنهك     ”بۇ كىتاپنى   “ ساماۋى پادىشا ”. قىلىنغانىدى
رەزىــل «ئامېرىكىــدىمۇ بىرســى . دەپ باھالىغــان ئىـكهن “ قىلـسا بولىــدىكهن 

بـۇ كىتـاپمۇ ئهنه شـۇنداق    . ناملىق بىر كىتـاپ یازغـانىكهن   »ئامېرىكىلىقالر
شۇ زاماندىكى ئامېرىكـا    .  خاراكتېرىدىكى كىتاپ ئىكهن   “یېغىرىنى ئېچىش ”

ھۆكۈمىتى بۇ كىتاپنى ناھایىتى یوقۇرى باھاالپ، ھهربىر ئامېرىكىلىقنىڭ بىر 
بۇنداق مهزموندىكى كىتاپالر . قېتىم ئوقۇپ چىقىشىنى مۇراجهت قىلغانىكهن

 خىتایالرنىڭ ئاتاغلىق یازغۇچىسى لۇ شۈننىڭ    : خىتایالردىمۇ كۆپ یېزىلغان  
ــارلىقالردا »نىــڭ ھهقىقــى تهرجىمهھــالى Qئــا« ۋە »ســهۋدایى خاتىرىــسى«  قات

! خىتــاي مىللىتــى روھــى جهھهتــتىن یېمىــرىلگهن ســاراڭغا ئوخــشىتىلغان  
دېگهن  »①رەزىل خىتایالر«ھازىرقى زاماندا تهیۋەنلىك خىتاي یازغۇچى بهي یاڭ 

                                            
ئهسلى خىتایچه خهت . دېگهن تهرجىمه ئانچه تولۇق ئهمهس“ رەزىل”بۇ یهردىكى    ①

丑陋 رەزىل، ئىپالس، پاسكىنا، بهتبهشىرە، نومۇسسىز قاتارلىق : مهنىسى بویىچه
  .مۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ـ ئاپتورمهز
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بـۇ  بىر كىتـاپ یېزىـپ مىللىتىنـى تـۈزەتمهكچى بولغـان بولـسىمۇ، لـېكىن              
 !مىللهت تهرىپىدىن قارشى ئېلىنماي كۆپ قېتىم تۈرمىدە یا تقان

بىــز بولــسااق مىللهتنــى تونۇشــتا بۇنــداق بىــر قهدەمنــى ئهمــدىلهتىن  
 كۆپتۇر -ئایرىم یازغۇچىالر  ئىنتایىن ئېھتىیاتچانلىق بىلهن ئازدۇر. باشلىدۇق

للهتـكه  لهر ، مى  “ مىللهتچـى ”تهنقىتلهرنى یازغـان بولـسىمۇ، بهزى ئاتـالمىش         
) مىللهتنىڭ ئهیىپىنى كۆرسىتىپ بېرىشنى   (ئۇنى ئهیىپلهشنى   “ كۆیۈنۈپ”

  .مۇناپىقلىق دەپ قارىماقتا
ــازىر  ــارىخى دەۋ  ھ ــر ت ــۇھىم بى ــز م ــدۇ مىللىتىمى ــسىدا تۇرىۋاتى . ر ھارپى

 خىتــاي _ئالـدىمىزدا ئـالالھ یولىـدىكى جىھادقــا ئومـۇمى یۈزلـۇك ئـاتلىنىش       
ئومۇمى یۈزلۈك قوغالپ چىقىـرىش ۋە  مۇستهملىكىچىلىرىنى ۋەتىنىمىزدىن   

مۇســتهقىللىق ئۈچــۈن بولىــدىغان كــۆرەش تارىخىنىــڭ یېڭــى سهھىپىــسى   
بۇنداق بىر زاماندا ئۆزىمىزنى تونۇش، تارىختىكى ھهرقانداق . ئېچىلىش ئالدىدا

 لىرىمىزنىڭ بۇ »ئۇلۇغ ئالىم، مهشھۇر ئهدىپ«شۇڭا . ۋاقىتتىكىدىنمۇ مۇھىم
لهم تهۋرىتىـشىنى كۈتـۈپ ئولتۇرمـاي، كهمىــنه    ئىـشالرنى ئېـسىگه ئېلىـپ قه   

چـۇنكى ۋەزىـیهت جىـددى ۋە    .  قىلىشقا مهجبور بولـۇپ قالـدى     »ئاقساقاللىق«
سـاۋاقالرنى یهكــۈنلهش، خاتـالىقالرنى تـۈزىتىش، ئــۆزىمىزنى    -نـازۇك، تهجـرىبه  

مۇشۇ ئاجایىـپ دەۋرنـى كۈتىۋېلىـشقا الیىـق یېڭـى ئهۋالد قىلىـپ تهییـارالش           
ــۇپ قا  ــىز بولــ ــدىتهخىرســ ــدىكى   . لــ ــلهت روھىیىتىــ ــر مىلــ ــراق، بىــ بىــ

 ئاستىدا ۋە بىر كىتاپ بىلهن یېتهرسىزلىكلهرنى خۇالسىالپ چىقىش، بىر تېما
كهمىنه پهقهت ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن ئاجىز . ۈپ كېتىدىغان ئىش ئهمهسپۈت

  .ئهقلىگه كهلگهن ئایرىم تهرەپلهر ھهققىدە توختۇلۇپ ئۆتمهكچى
*******  

ۇدىمىزغــا، قېنىمىزغــا ھــۆررىیهت روھــى ســىڭگهن  بىزنىــڭ پۈتــۈن ۋۇج
. بولـۇپ شـهكىللهنمىگهن   “ پـسىخىكا ”یهنى، ھۆررىیهتكه ئىنتىلىش    . ئهمهس

ــایرىم ئادەملهرنىــڭ     ـــ ئ ــتىلىش ــــ ــاڭ ”ھــۆررىیهت ئارزۇســى ۋە بۇخىــل ئىن ئ
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یۇشـۇرۇن  «شـهكىللهنگهن بولـۇپ،   ) ئهقىلنىڭ بـویرۇقى بىـلهن   (دا  “ قاتلىمى
ا مۇستهقىللىققا قارىتا ھېچ پـسىخىك تهییـارلىق        شۇڭ. غا سىڭمىگهن ①»ئاڭ

زور كۆپچىلىكىمىزدە بولسا ). ھۆررىیهت پسىخىكىسى شهكىللهنمىگهن (یوق  
ئهمدىلىكته بولسا خىتایالرنىڭ . دىمۇ بۇخىل ئىنتىلىش بىخالنمىغان“ ئاڭ”

بىزگه ھازىرالپ بهرگهن ئىجتىمـائى كېلىمـاتى بۇنـداق یېتىلىـشكه ئىمكـان           
ىچه، بىزنىڭ بۇنداق ئىـستهكلىرىمىز پىـشىش پۇرسـىتىدىن       بهرمهیدۇ، ئهكس 

مهھرۇم قىلىنىپ، یۇمران ۋاقتىدىال سـۇندۇرىۋېتىلگهن مىۋىـدەك كۈنـسېرى          
ــۈگىمهكته   ــۇپ تــــ ــسېرى قورۇلــــ ــلهپ، كۈنــــ ــرتهرەپتىن ! یىگىــــ یهنه بىــــ

خــاراكتېرىمىزدىكى چاپــسان قىــزىش، چاپــسان ســوۋۇش، ئــۇزاق مهزگىللىــك  
ــسىز ته  ــزدىنىش، ئۈنـ ــالىق ئىـ ــلىكتهك  جاپـ ــاقهت كهلتۈرەلمهسـ ــا تـ ییارلىققـ

یهڭگىلتهكلىــــك بىزنىــــڭ مهنىــــۋى ۋە پــــسىخىكا جهھهتــــتىن پىــــشىپ  
 ئىككـى یـۈز یىـل،       -باشقا مىللهتلهر یـۈز     . یېتىلىشىمىزگه ئىمكان بهرمهیدۇ  

“ نهتىجىــسىز” بىرخىــل —ھهتتــا بهشــیۈز یىللىــق تهییــارلىق ئىــشىنى     
                                            

ــــ پسىخولوگىیه ئاتالغۇسى بولۇپ، ئاۋسترىیه ) ئاڭسىزلىق(ـ “ یوشۇرۇن ئاڭ” ①
تهلىماتىنىڭ كهشپىیاتچىسى، روھى “ روھى ئانالىز”پسىخولوگىیه ئالىمى، 
نىڭ “ زگهرتكهن ئۈچ یهھۇدىۆدۇنیا ئىدىئولوگىیهسىنى ئ”كېسهللىكلهر دوختۇرى، 

رە ئادەم ئاڭ ۆتهلىماتىغا ك“ روھى ئانالىز”ولغان سىگموند فرېئۇدنىڭ بىرى ب
زدىن ھالقىغان ۆئ”، “مهن”، ”ئهسلى مهن”: لۈنىدۇۆقاتلىمى ئۈچكه ب

گه تهئهللۇق بولغان ئاڭ بولۇپ، “ ئهسلى مهن” ئهنه شۇ —“یوشۇرۇن ئاڭ”. “مهن
) ھایۋانلىق (ئهقىلنىڭ بویرۇقى ۋە كونتروللىقىدىن تاشقىرى بولغان مهخلۇقلۇق

نىڭ ) ئهقىل(یوشۇرۇن ئاڭغا سىڭىپ كهتكهن نهرسىلهر ئاڭ . ھالىتىگه قارىتىلىدۇ
نى “مهخلۇق”بولسا ئهنه شۇ “ ئاڭ”. بویرۇقىسىزمۇ تهبىئى ئىپادىلىنىپ چىقىدۇ

ھالىتىگه كهلتۈرگهن ) ئاڭلىق مهخلۇق(“ ئادەم”ئهقىل ئارقىلىق تېزگىنلهپ، 
شارائىتىغا قاراپ، ) زىیان- پایدا(ئۇ . ىگهن قاتالمدۇربولۇپ، ئادەملىك سۈپهتنى بهلگىل

زدىن ھالقىغان ۆئ”. لچهپ ئىنكاس بىلدۈرىدۇۆئهقىل بىلهن ئ
توشۇپ ، ۋایىغا یهتكهن، ئهڭ ئۇلۇغ ۋە گۈزەل خىسلهتلهرنى “ ئادەملىك”بولسا، “ مهن

ىغان پۈتۈن ئىنسانىیهتنى ئویالید’ زىنى ئهمهس باشقىالرنىۆزىدە ئىپادىلهیدىغان، ئۆئ
  .دۇر ـــــ ئاپتور) ئاڭنىڭ تېخىمۇ یۈكسهك قاتلىمى(ھالهتكه یهتكۈزىدىغان، ئاڭ 
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ىلـسا، بىـز ھهتتـا بىـر ئهۋالتمـۇ         ئهۋالد داۋام ق   —تۇیۇلىدىغان ئىشنى ئهۋالتمۇ    
شـۇڭا ھهر  (ئهمهس، بىر نهچـچه یىلغىمـۇ تـاقهت كهلتـۈرەلمهي تاشـلىۋېتىمىز         

  ).نۆلدىن باشالشالشقا توغرا كېلىدۇ —قېتىم یېڭىباشتىن 
ئوســمانلى ئىمپىرىیىــسىنى غولىتىــشتا غهرپ كــۈچلىرى  : مهســىلهن

 ئاســتا -اســتا ئهنه شــۇنداق ئهســىرلهپ، ئ) خىرىــستیان ۋە یهھــۇدى دۇنیاســى(
ئىچكــى جهھهتــتىن ھــاكىمىیهت قــاتلىمىنى تهدرىجــى     . كــۆرەش قىلغــان 

دەسـلهپ یاۋرۇپـالىقالر،    (چىرىتىپ، ئىمپىرىیه تهۋەسىدىكى باشقا مىللهتـلهر       
ئارىسىدا مىللهتچىلىك، مۇستهقىللىق پىكىرىنى تهرەققى     ) كېیىن ئهرەپلهر 

ىلهپ، خهلـق ئىچىـگه   نـى تهربىـی  “ دىنى ئۆلىمـاالر  ”ھهتتا نۇرغۇن   . قىلدۇرغان
ئـۇالر دىنـى تـون بىـلهن ئـۆزلىرىنى نىقـاپالپ، مۇسـۇلمانالر              . سىڭدۈرىۋەتكهن
 پىرقىلهرنى كۆپهیتىپ، بىدئهتلهر بىلهن چىرماپ تاشالپ، —ئىچىدە مهزھهپ 

مانا شۇنداق . تۈرك ئىمپىرىیىسىنى غۇلىتىشنىڭ ئىچكى ئاساسىنى یاراتقان
  ا بىزنىڭ تاقىتىمىز یېتهرمۇ؟نهچچه ئهۋالد داۋاملىشىدىغان ئىشالرغ

ھىنــــدىالرنىڭ ئېنگىلىــــز مۇســــتهملىكىچىلىرىنى زىرىكتۈرۈشــــته 
①گهنـــدى”قولالنغـــان 

مـــۇ ئهنه شـــۇنداق ئـــۇزاق “ چه قارشـــىلىق ئۇســـۇلى 
ـــ جىــت” تــاقهت تهلهپ قىلىــدىغان بىرخىــل—مۇددەتلىــك، ســهۋر  “ جىــم ـ

  .       قارشىلىق شهكلى ئىدى
 یایـدۇرۇش، تهرەققىیـات ۋە كېڭىـیىش    مىللهتنى یهر یۈزىـدە كهڭ تومـۇر     

ــاخىرقى    ئىمكانلىرىغــا ئېرىــشتۈرۈش، ئۆتكــۈنچى مۇشــهققهتلهرگه چىــداپ، ئ
نىــشانغا یېــتىش جهھهتــلهردە باشقىــسىنى قویــۇپ، دۈشــمىنىمىز بىــلهن       
ئـــــــــۆزىمىزنى سېلىـــــــــشتۇرۇپ كۆرســـــــــهكال ئـــــــــاجىزلىقلىرىمىز،    

  :مهغلوبىیهتلىرىمىزنىڭ سهۋەپلىرى ئایان بولىشى مۇمكىن
زلىرىنى سهددىچىن سېپىلى بىلهن مۇداپىئهلهپ، قېلىن تام ئىچىگه  ئۆ

                                            
گهندى ــ ئىندىرا گهندى ــ ھىندىستان مۇستهقىللىق ھهركىتىنىڭ داھىسى ــ     ①

  .ئاپتور
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بېكىنىۋالغان قورقانچاق خىتایالر  قانداق قىلىپ سـهددىچىن سـېپىلىنىڭ           
سىرتىغا چىقتى؟ قانداق قىلىپ ئۆزلىرىنى ئهنه شۇ تام ئىچىگه بهند قىلىپ     

ىتتىرىپ، گىرداۋىغا ئ“ ئۆز ــ ئۆزىدىن یوقۇلۇش ”قویغان تۈركلهرنى پارچىالپ،    
ئىلگىرىكى تۈرك زېمىنلىرىنى ئىگهللىۋالدى؟ بۇمۇ ئۇزۇن مهزگىللىـك بىـر          
  .پىالننىڭ ئهۋالتمۇ ــ ئهۋالد ئىزچىل داۋامالشتـۇرۇلغانلىقىنىڭ نهتىجىسىدۇر

ــشالىق     ــشالىق باشــلىغان ئىــشالرنى كېیىنكــى پادى ــادەتته بىــر پادى ئ
ق پىالننىڭ نهچچه یـۈز     تۈپتىن ئىنكار قىلىشقا ئادەتلهنگهن خىتایالردا مۇندا     

ــى      ــۆرە مىلل ــشىنى سىیاســىدىن ك ــلهن داۋام ئهتتۈرۈلى ــاداقهت بى ــالپ س یىل
خـان پادىـشاالر ھوقـۇق      . ئامىالرغا باغالپ چۈشىنىش ئهقىلگه مۇۋاپىقىراقتـۇر     

 بىرى بىلهن رەقىـپ بولـسىمۇ، ئومـۇمى مىللـى خورلـۇقنى             -تالىشىشتا بىر   
نىــڭ ئارقىــسىدىن بىــرى نــى بىرى“ كــۆپ ئهســىرلىك پىــالن”یۇیۇشــتا بىــر 

 ھىـسىیاتنى ھهرىكهتلهنـدۈرگۈچى   يئهلـۋەتته مىللىـ   —داۋامالشـتۇرغانلىقى  
قانغـا  ” مهۋجۇدىیهتنىڭ ئاساسى،    يمىللى—مانا بۇنداق روھ    . كۈچ قىلغاندۇر 
  .دۇر“ سىڭگهن خۇي

ختایالر تۈرك خاقانلىرىغا قىز بېـرىش ئـارقىلىق خـان جهمهتىمىزنىـڭ       
 پهیدا قىلىشنى، بۇنىڭ بىلهن ھامان بىر كۈنى     “خىتاي قانداشلىقى ”قېنىدا  

خىتــاي خانىــشتىن تۇغۇلغــان بالىنىــڭ تهخــت ۋارىــسى بولۇشــىنى ئالــدىن    
بۇ شۇملۇقنىڭ ئىشقا ئېشىش ئېھتىمالى مىڭـدا بىـر پىرسـهنت           . پىالنالیدۇ

بولــسىمۇ، قىزىنــى قۇربــان قىلغــان خىتــاي شــاھى نهتىجىــسىنى كۆرۈشــكه   
 -زى یهتسىمۇ، لېكىن یهنىال بۇ پىالننى سهۋر   ئۈلگۈرمهي ئۆلىدىغانلىقىغا كۆ  

گهرچه تهخــت ۋارىــسى خىتــاي . تــاقهت بىــلهن زېرىكمهســتىن ئىجــرا قىلىــدۇ 
ــدىن      ــانىش ۋە ئۇنىڭ ــاي خ ــدا خىت ــسىمۇ، ھهرھال ــۇپ كهتمى ــشىدىن بول قاندى
تۇغۇلغان شاھزادىلهر تۈرك دىیارىغا سىڭىپ كىرىـپ تىجـارەت قىلىـدىغان ۋە        

ھامىیلىق قىلىـش، ھـېچ     ) تۇغقان ھىساۋىدا (الرغا  ئولتۇراقلىشىدىغان خىتای 
بولمىغاندىمۇ خىتاي خانلىقلىرىنىڭ شۇ بىر مهزگىللىك تېنچ تهرەققىیـاتى    

بـۇ  . بولۇپ قېلىشى تۇرغانال  گهپ ئىـدى    ) تېنچلىق كاپالىتى (ئۈچۈن ھىمات   
ئهمىلىیهتته خۇددى یاغاچنىڭ ئىچىدىن پورالشقىلى تۇرغىنىـدەك بىـر ئىـش       
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بىز . دىكى ئاساسنى تهمىن ئېتىدۇ   “ ننىڭ ئىچىدىن بۇزۇلىشى  قورغا”بولۇپ،  
نى، بولۇپمۇ باشقا مىللهتلهرگه قىزىمىزنى “ سىیاسى قۇدا ـ باجىلىق”بۇخىل 

ــۇقنى     ــلهن، باشــقىالر ئهنه شــۇ خورل ــز بى ــشنى نومــۇس دەپ بىلگىنىمى بېرى
تارتقاندىن كېـیىن، خورلـۇقتىن     ) ئهڭ كۆپ بولغاندىمۇ بىر ئهۋالد    (ۋاقىتلىق  

هڭگــۈ قۇتۇلــۇش، مهڭگۈلــۈك ئۈســتۈنلۈكنى قولغــا كهلتۈرۈشــنى مهقــسهت   م
ـــ  (قىلىــشىدۇ  ــۇ ـ ــدۇرۇش  «ب ــپ، شــاھنى قۇتۇل ــان بېرى  دەپ »پېچكىنــى قۇرب

مىنىــڭ مهنپهتــى ئۈچــۈن جــان  قهۋقۇربــانلىق قىلىنغۇچىمــۇ ئــۆز). ئاتىلىــدۇ
چۇنكى ئۇ، . كۆیدۈرۈشنى، بالىلىرىغىمۇ ئاشۇ روھنى سىڭدۇرۇشنى ئۇنۇتمایدۇ     

. تــى ئۈچــۈن قۇربــانلىق قىلىنغــانلىقىنى ئــاڭلىق تونۇیــدۇ ئهنىــڭ مهنپهكۆپ
شۇنداق قىلىپ تۈركلهر باشقىالرنى بویسۇندۇرىۋالغىنى، قوشنا پادىشالىقنىڭ 
مهلىكىــسىنى ئېلىۋالغانلىقىـــدىن ئىبـــارەت قـــالتىس غهلىبىـــسى بىـــلهن  

دە، غورۇرىنى قانائهت تاپتۇرۇپ، ئۈستۈنلۈك روھى بىلهن مهست بولۇپ یۈرگىنى   
نهتىجىـدە سـهددىچىن    ! غولىغا قۇرت چۈشكهنلىگىنى ھېچ ئویلىمـاس ئىـدى       

سىرتىدىكى تۈركلهرنىڭ بىر قىسمى سهددىچىن ئىچىـگه كىرىـپ، خىتـایالر       
خېشى كارىدورىدا یاشىغان ئهجداتلىرىمىزمۇ ئهنه شۇ  . ئارىسىدا ئېرىپ كهتتى  

ــارىختىن یــۈتتى  تېرى لــۇق خــاراك“ یۇمــشاق قــۇرۇت”خىتــایالر . شــهكىلدە ت
ئاستا سهددىچىندىن چىقىپ، تۈرك زېمىنلىرىغا یامراشقا  -خاسىیىتىدە ئاستا 

، “ئىشچان، جاپـاكهش  ”،  “یۇمشاق”ئۇ زاماندىكى ئهجداتلىرىمىز بۇ     . باشلىدى
خــۇددى بۈگــۈنكى ئوتتــۇرا ئاســىیا جۇمھۇرىیهتلىرىــدىكى  (خهلقنــى “ بىچــارە”

ان، ئاخىرى بىر كۈنى زەرەرسىز دەپ بىخوتلۇق قىلىشق) قېرىنداشلىرىمىزدەك
 ئـاپهتكه ئایلىنىـشىنى مـۆلچهرلىمىگهن       ــ لهرنىـڭ بـاالیى     “ یوۋاش، بىچارە ”بۇ  

  .ئىدى
ــۈرۈش،     ــاقهت كهلت مهڭگۈلــۈك تېنچلىــق ئۈچــۈن ۋاقىتلىــق ئۇرۇشــقا ت
مهڭگۈلـــۈك ئۈســـتۈنلۈك قـــازىنىش ئۈچـــۈن ۋاقىتلىـــق خورلۇققـــا چىـــداش،  

 چىـداش، قىسقىـسى،     مهڭگۈلۈك راھهتكه ئېرىشىش ئۈچۈن ۋاقىتلىـق ئازاپقـا       
ــرىش روھــى     ــان بې ــدىنقىالر قۇرب كېیىنكــى ئهۋالدالرنىــڭ بهختــى ئۈچــۈن ئال

نــېمه قىلــساقمۇ نهتىجىــسىنى ئــۆزىمىز  . ۋۇجــۇدىمىزدىن تهدرىجــى یوقالغــان
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بىزنىڭ  —مانا بۇ ! كۆرەلهیدىغان بولۇش كېرەك، بولمىسا تاقهت قىاللمایمىز
  .ئهھۋالىمىز

جـداتلىرىنىڭ ئهنه شـۇنداق ئـۆزگىچه    بۈگـۈنكى خىتـایالر تـارىختىكى ئه   
كېڭهیمىچىلىــك ئۇســۇلىنى خۇالســىالپ، بــۇ ئۇســۇلنىڭ دۇنیــا ) قــۇرۇتالرچه(

ــدىلىق    ــدىغان بىرخىــل پای جامائهتچىلىگىنىــڭ ھــېچ دىققىتىنــى قوزغىمای
ــۇلدىكى      ــۇ ئۇســ ــى ۋە شــ ــۇپ یهتتــ ــۇ تونــ ــى تېخىمــ ــۇل ئىكهنلىگىنــ ئۇســ

ىتا، بولۇپمۇ نوقتىلىـق    كېڭهیمىچىلىكنى دۇنیانىڭ ھهرقایسى ئهللىرىگه قار    
ــدۇرماقتا    ــددى داۋام قىل ــا جى ــۇرىیهتلىرىگه قارىت ــۇرا ئاســىیا جۇمھ ــدا ئوتت . ھال

ئهگهر خىتایالر سىنگاپورغا قۇراللىـق مـۇداخىله یۈرگـۈزگهن بولـسا،       : مهسىلهن
تهسـىر دائىـرە   ”شهكسىزكى دۇنیا كۈچ نوقتىلىرىنىـڭ دىققىتـى قوزغۇلـۇپ،          

كىم دۇنیا ئۇرۇشىغا ئېلىپ بېرىشى ھهم كۆرىشى باشلىنىپ، بهل“  تالىشىش
ــدى  ــۇمكىن ئى ــۈنكى ســىنگاپورنىڭ  . م ــېكىن، بۈگ ــارە”ل ــشچان”، “بىچ ، “ئى

 ئاسـتا خىتــاي  ـخىتایالرنىـڭ كۆچۈشــى بىـلهن ئاسـتا      “ یـۇۋاش ”، ”مـۇالیىم ”
دۆلىتىگه ئایلىنىـپ قالغـانلىقىنى دۇنیـا جامـائهتچىلىگى قانـداق ئىنكـاس            

مانا . نى یوق، دىققىتى قوزغالغىنى یوقبىلهن قارشى ئالدى؟ ھېچكىم تۇیغى
بۇخىـل ئۇسـۇلنىڭ    ! بۇ ئهسىرلهپ داۋامالشتۇرۇلغان ھهركهتنىـڭ نهتىجىـسى      

خىتایالر ئۆزىگه قوشىۋالغان (نهتىجىسىدە بۈگۈن خىتاي مهملىكىتى سىرتىدا 
 مىلیون خىتاي یاشىماقتا ھهم بۇ 50) ىكه زېمىنالرنىڭ ھهم سىرتىدالمۇستهم

. لهردە ئاساسلىق ئىقتىسادى ۋە سىیاسى كۈچ بولۇپ تۇرماقتاخىتایالر شۇ دۆلهت
ھهتتـــــا ئامېرىكىـــــدا ئهتكهســـــچىلىك خىتـــــایالر تهرىپىـــــدىن مونوپـــــول 
قىلىنىۋېلىنغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ مالىیه ۋە ئىجتىمائى تهسىر كۈچى تۈپهیلى، 

لىرىـدىن یۈرەكلىـك ئۆتهلمهیـدىكهن ھهم    “ خاس كوچا”ساقچىالرمۇ ئۇالرنىڭ   
  . پېتىنالمایدىكهنتۇتۇشقا 

بۈگۈنكى كۈندە خىتاي كۆچكۈنىدىن ساقلىنىش ئۈچـۈن بـاي، تهرەققـى     
ــمه     ــدا قىلىــپ چهكلى ــۆتكهللهرنى پهی ــیىن ئ ــلهر ھهرخىــل قى قىلغــان دۆلهت
ــا    ــایالر پىالنلىــق كۆچۈشــنى داۋام قىلماقت ــاي، خىت ــا قارىم . قویىۋاتقانلىقىغ

ــۇم بىرخىـــل ك   ــچه یىلنىـــڭ ئالدىـــدىكى مهلـ ۆچـــۈش مهســـىلهن، بىـــر نهچـ
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مهنزىرىسىنى كۆزىتىپ باقـساق، ئومـۇمىي ئهھـۋالنى چۈشىنىـشكه یـاردىمى       
شۇ مهزگىلدە ئامېرىكا ۋىزىسىنى ئېلىش ئۈچۈن ئامېرىكـا    : بولىشى مۇمكىن 

 مىڭ دوالر قویـۇش كېـرەك ئىـكهن، بـۇ چهكلىـمه ئامېرىكىغـا               18بانكىسىغا  
مرات بېرىپ یېتىۋېلىشنى چهكلهش ئۈچـۈن ئـویالپ تېپىلغـان بولـسىمۇ، نـا        

خىتـایالر ئاسـانراق بـارغىلى بولىـدىغان     . خىتایالرنى توسۇپ قااللىغىنى یوق   
.  خىتاي بىر گۇرۇپپـا بولىـدىكهن  18بىرەر دۆلهتكه بېرىۋالغاندىن كېیىن، ھهر     

ــدىكهن   ــۇل چىقىرى ــن پ ــرى مىــڭ دولالردى ــڭ دوالر 18توپالنغــان . ھهر بى  مى
ــانهت قویۇلىــ    ــدا ئام ــسىغا بىرىنىــڭ نامى ــا بانكى ــانهت  ئامېرىك ــۇ ئام دىكهن، ب

ئامېرىكىغــا  .چېكىنــى كۆرســىتىش ئــارقىلىق بىرســىگه ۋىــزا ئالىــدىكهن     
بۇ پۇل ئىككىنچى بىـر     . كهتكهندىن كېیىن دەرھال پۇلنى قایتۇرىۋېتىدىكهن    

ــا       ــپ ئامېرىكىغ ــزا ئېلى ــۇ ۋى ــدىكهن، ئۇم ــانهت قویۇلى ــدا ئام ــڭ نامى خىتاینى
 مىـڭ  18نداق قىلىـپ، بـۇ      شۇ. . . پۇل یهنه قایتۇرۇلىدىكهن،    . بېرىۋالىدىكهن

 خىتاینىـڭ نامىـدا بانكىغـا قویۇلـۇپ، ھهممىـسى      18دوالر پۇل نـۆۋەت بىـلهن      
  .ۋىزىغا  ئېرىشىدىكهن ھهمدە ھهممىسى ئامېرىكىغا بېرىپ یهرلىشىدىكهن

تهشكىللىنىـشنىڭ ئارقىـسىدا ئـۇزۇن      “ ساداقهتلىك”،  “ۋاپادار”بۇنداق  
تـاي ھاكىمىیىتىنىـڭ    ئهسىرلىك سىڭىپ كىرىش نىشانىنى كـۆزلىگهن خى      

سىیاسـى قـولى بـارلىقىنى ئىنكـار قىلمىـساقمۇ، لـېكىن یهەنىـال ئـادىللىق         
 پسىخىكىـــسىنىڭ تۇغمـــا   يخىتـــاي مىللىـــ   —بىـــلهن ئېیتقانـــدا، بـــۇ   

  .كېڭهیمىچىلىگى، ئىجابى ئارتۇقچىلىغى دەپ ئېتىراپ قىلماي تۇرالمایمىز
ــۇ  ــۇرالردىن 18ئاشــ ــهۋۋۇرىمىزدا ئۇیغــ ــۇرۇپپىنى تهســ ــشىلىك گــ   كىــ

ئۇیۇشتۇرۇپ، ھىسسى تهجرىبه قىلىپ كۆرەیلى، بۇنىڭدىن بۇنداق نهتىجىلهر     
ــشى مــۇمكىن  ــشهنچ قىاللماســلىق تــۈپهیلى، گۇرۇپپــا      : كۆرۈلى ئــۆز ئــارا ئى

تهشكىللهش مۇمكىن بولمایدۇ؛ بىرىنچى نۆۋەتتنى تالىشىپ گۇرۇپپا بوزۇلۇپ 
  ...ىدۇ كېتىدۇ؛ بىرىنچى نۆۋەتته كهتكهن ئادەم پۇلنى قایتۇرماي یوقۇل

بهزى دۆلهتـلهر خىتـایالرنى ھهیـدەپ چىقىرىـشتا پهۋقۇلئـاددە كهســكىن      
بولــسىمۇ، لــېكىن یوچــۇق تېپىــپ قــۇرۇتتهك جایلىشىۋېلىــشتىن خىتــایالر  

ئىلگىرى كهتكهن خىتایالر شۇ دۆلهت قانۇنىدىكى    . چهكلىنىپ قالغىنى یوك  
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ه قانـداق  یوچۇقالرنى ۋە باشقا یوچۇقالرنى تهتقىق قىلىپ، یېڭى كهلگهنـلهرگ     
راق پاسپورت ئـالغىلى   چىقىرىلىشتىن ئامان قالغىلى، تېز   قىلغاندا ھهیدەپ   

تهبىئىیكى، خىتـاي   (بولىدىغانلىقى ھهققىدە یول كۆرسىتىپ یاردەم قىلىدۇ       
كونسۇلخانىلىرى ھهر دۆلهتـته ئهنه شـۇنداق ئاخبـاراتالرنى تـوپالپ، ئاتـالمىش           

 خوتـۇن بىلــله بارغــان  ـهر   ئ .)قاچـاقلىرىنى ئهقىــل بىـلهن تهمىــنلهپ تۇرىــدۇ  
 شاپىال ئاجرىـشىپ، ھهر ئىككىـسى یهرلىكـلهر بىـلهن           -خىتایالر ھهتتا ھاپىال  

بۇ ۋاسته ئارقىلىق یهرلىشىۋالغاندىن كېیىن یهنه یهرلىكلهردىن . نىكاھلىنىدۇ
ئاجرىشىدۇ ـ دە، بىر ـ بىرى بىلهن یارىشىۋېلىپ، قۇرۇتتهك مىدىرالپ یاشاشقا   

بـۇ توغرۇلـۇق ئویالشـتىنمۇ نومـۇس ھىـس قىلىـدىغان          ئهممـا بىـز     . باشالیدۇ
بولــساقمۇ، ئهممــا ئاشــۇ ئهركىــن دۇنیــادىمۇ بىــر ئىــشنىڭ ئېپىنــى تاپالمــاي  
خىتایالرنىڭ ئالدىغا ئىش سوراپ بارىدىغان، خىتایغا یاللىنىپ ئىشلهیدىغان، 

نـى  »ئىككى ئایرىاللماسلىق روھـى   «خىتایالر بىلهن ئارىلىشىپ شۇ یهردىمۇ      
ھهتتا . مۇناپىق تهبىئهتلىكىمىز بهكمۇ ئېچىنىشلىق   » ۇرىدىغانجارى قىلد «

 بىرلىرى بىلهن خىتایچه سۆزلىـشىپ كېتىـدىغان نومۇسـسىزالرمۇ ئـاز     –بىر  
ئــاۋالقى ئهھــۋالىمىز بــویىچه بىــز گۇیــا دۇنیــادا تهڭدىــشى بولمىغــان   . ئهمهس

ئهممـا، ۋەتىنىمىـز    . نومۇسچان، غورۇرى كۈچلۈك مىللهتكه ئوخـشاپ تـۇرىمىز       
ئایـاق ئاسـتى بولىۋاتـسا      ) ئـانىمىز  —چوڭ مهنىۋىیهت جهھهتتىن ئېیتقاندا     (

نـى تـوۋالپ    “ خـانلهیلۇن ”خىیالىمىزغائانچىۋاال ئازاپلىق ئـوي كهچمهسـتىن،       
دۇنیـادا تهڭدىـشى    ”بۇ جهھهتتىكى نومۇسسىزلىقىمىزمۇ بىزنى     . یۈرىۋېرىمىز

ــ. شـــهرىپىگه مۇشـــهررەپ قىلىـــدۇ“ یـــوق مىلـــلهت ى ئهمـــدى چهتئهللهردىكـ
  : ئهھۋالىمىزنى خىتایالرنىڭ ئهھۋالىغا روبىرو قىلىپ كۆرەیلى

ــى     ــلهرگه بارســا دەســلهپكى قىیىنچىلىقالرن ــزنىڭكىلهر باشــقا دۆلهت بى
یېڭىپ، تهدرىجى ھالدا بىر ئۆلكىگه، بىر شهھهرگه، بىر رایونغا توپلىنىپ، بىر      
، كوللىكتىپنى شهكىللهندۈرەلهمدۇ؟ بۇ ئـارقىلىق مىللـى سـۈپهتنى، تىلنـى     

مىللـى ئهنئهنىلهرنــى سـاقالپ قېلىــشنى ئـاۋازنى بىــرلىككه كهلتـۈرۈپ، شــۇ     
ــدا ئۆزلىرىنىــڭ بىــرەر ۋەكىلىنــى سىیاســى ســهھنىگه چىقىرىــشنى        ماكان

بىرمۇنچىــسى دەسـلهپكى مهزگىللىــك زېرىكىــشكه چىــداپ  ! ئویالمـدۇ؟ یــاق 
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ھهقىقى (بۇنىڭ ئاقىۋىتىدە بهزى كېتهلمهیدىغانالر . تۇرالماي قېچىپ كېلىدۇ
بۇل بولۇشىغا یامان تهسىر ئېلىـپ      ونىڭ ئىلتىجالىرى ق  ) سىیاسى قاچقۇنالر 

كېلىدۇ، یهرلىكـلهردە ئىشهنچىـسىز تهسـىر قالـدۇرغانلىرى ئۈچـۈن، پاسـپورت        
ئهنه شـۇ یىـراق   . ئېلىش، ئىلتىجا قوبۇل بولۇشالر زور دەرىجىدە قىیىنلىشىدۇ     

 ـهن پېتىشالماي، بىر   بىرى بىل- یوقى بىرنهچچه ئۇیغۇر بىر ـئهللهردىمۇ بارى 
پـاالن دەپ غهیـۋەت قىلىـپ    “ جاسـۇس ” بىرىنـى  -بىـر  . بىرىنى تهرك ئېتىـدۇ   

ھهتتا یهرلىك ھاكىمىیهتكه بىر ـ بىرىنى چېقىپ، یهرلىكلهرنىڭمۇ . داتلىشىدۇ
یېڭــى كهلگهنــلهرگه یــاردەم قىلىــش، ئارىغــا ئــېلىش  . نهزىرىــدىن چۈشــمهكته

ھهتتــا تهرجىمــانلىق قىلىــپ . جهھهتلهردىــن ســۆز ئــېچىش مــۇمكىن ئهمهس
بېرىــشنىمۇ بىرخىــل تىجــارەتكه ئایالنــدۇرىۋالغان بولــۇپ، ســېغىن كالىــدەك 

ئۈچــۇن داۋانــى ئۇزۇنغــا سوزۇشــقا تىرىــشىدۇ ۋە مۇســاپىر “ ســېغىپ ئىچىــش”
ۋەتهندىشىنىڭ شارائىتنى، تىلنى بىلمهسلىگىدىن پایدىلىنىپ، ئۇنىڭـدىن       

قىلىش، دۈشـمهنلىك نىیىتـى بىـلهن    ھهتتا تهتۈر تهرجىمه . پارا تهلهپ قىلىدۇ 
پایدىسىز گهپلهرنى قوشۇپ تهرجىمه قىلىـش ئهھۋاللىرىمـۇ كـۆرۈلگهچكه، بـۇ             
ئىشالرنى بىرال تهرجىمان ئارقىلىق یۈرگۈزۈش خاتاغا ئېلىپ بارىدىغانلىقىنى 
ــان     ــرنهچچه تهرجىمـ ــا بىـ ــرال ۋاقىتتـ ــرىلهر بىـ ــك دائىـ ــان یهرلىـ ھىـــس قىلغـ

  . بولغانئىشلىتىدىغان ئهھۋاالرمۇ سادىر
ئهنه شـۇنداق بولغـانلىقىمىزدىن، باشــقا مهملىكهتـلهر بىـزدىن، ھهتتــا     
بىزنىڭ شۇ ئهللهردە یاشىمىش ئالىم، مۇتهىهسسىززلىرىمىزدىن خىتاي بىلهن 

بـــۇ . بولغـــان دىپلوماتىیىـــسىدە تهڭـــشهك تېـــشى ســـۈپىتىدە پایدىلىنىـــدۇ 
ك، كىــشىلهرنىڭ مىللــى تۇیغــۇلىرى كاللىــسىدىن چىقىرىــپ تاشــالنغاندە 

قىلچه خىجىللىق ھىس قىلمىغان ھالدا شۇ دۆلهتلهرنىڭ ئۇیغۇر مهسىلىسى 
مۇتهخهسسىس  —یاكى شهرقى تۈركىستان مهسىلىسى بویىچه مهسلىھهتچى  

تكه قارشى پۈتۈن ئىقتىـدارى بىـلهن خىـزمهت قىلىـدۇ      ئهبولۇپ، مىللى مهنپه  
ى ھهققىـدە   ئۇیغۇرالرنىڭ ئاجىز ھالقىلىرى، ئۇالرغا تاقابىل تۇرۇش ئۇسۇللىر      (

ئۇالر مىللى قېرىنداشلىرىغا مىللى ھىسىیاتى ). تهدبىر بىلهن تهمىن ئېتىدۇ
 ئىنسانىي ھىـسىیات بىـلهن ئهڭ تـۆۋەن چهكتىكـى         يبىلهن ئهمهس، ئهقهللى  
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ــدۇ  ــدىمۇ بولمایــ ــسداشلىق كهیپىیاتىــ ــى  . ھىــ ــۇ جهھهتتىكــ ــۈزۈل”بــ  - ئــ
. دۇى بىـلهن خوجایىنلىرىغـا تېخىمـۇ بهك یېقىـشىنى ئىـستهی     “كېـسىللىك 

باشقا مىللهتلهرگه ئارىالش یاشىغان كىشىلىرىمىز شۇنچه تېزال تىلىنى، ئۆرپ 
 بىـرى بىـلهن   -ھهتتا ئۆي ئىچىدە بولسىمۇ بىـر   .  ئادىتىنى یهڭگۈشلىۋىتىدۇ  ـ

باشـقا مىللهتلهرنىـڭ ھهمـمه    . ئانا تىلىدا سۆزلهشمهس بولىۋالىدىغانالر كـۆپ  
ا كېـرەك، ئۆزىنىـڭ ھهمـمه       نهرسىسى ئهزىز، گۈزەل، قـالتىس، مهدەنـى تۇیۇلـس        

نهرسىسىدىن نۇمۇسى كېلىدىغان غهلىتى بىرخىل ئاسىي ھـالهتكه كېلىـپ     
  . قالىدۇ

ــلهر     ــقا مىللهت ــان باش ــشىپ قالغ ــئهللهردە ئولتۇراقلى ــز  (چهت ــا بى ھهتت
تىرىشىپ بىر رایونغا توپلىنىپ  ) مهدەنىیهتسىز دەپ یاراتمایدىغان مىللهتلهر   

 یېزىقـى، ئهنئهنىـسى   -ەنىیىتـى، تىلـى      مهد يبۇنىـڭ بىـلهن مىللىـ     . یاشایدۇ
.  تېلېۋىزىیه تارقىتىـدۇ ـ ژورنال چىقىرىدۇ، رادىئو  -گېزىت. ساقلىنىپ قالىدۇ

بىرمۇنچه غهرپ ئهللىرىدە ھهتتا تىبهتلىكلهرنىـڭ بـالىلىرى ئۈچـۈن تىـبهتچه         
 یۇشۇرۇن ئاڭـدىكى  —مانا بۇالر تهبىئى ئۇیۇشۇش كۈچىنىڭ   . مهكتهپلىرى بار 

باشقا ئهللهردىن گهپ . ۇیغۇسىنىڭ ئهمهلىي نهتىجىلىرىدۇرمىللى كىملىك ت
ئېچىشقۇ تهس، ئۇیغۇرالر بىر قهدەر كـۆپ ئولتۇراقالشـقان ئهللهردىمـۇ بۇنـداق             

دۆلىتــى بولغــان مىللهتلهرنىغــۇ . ئىجتىمــائى مۇھىــت شــهكىللهندۈرەلمهیدۇ
دۆلىـتىگه یۈلىنىـدۇ، دۆلىتـى ئهلچىخــانىالر ئـارقىلىق تهشـكىللهیدۇ دەیلــى،      

ــاز بولغــان بىرمــۇنچه مىللهتلهرنىــڭ   دۆ لىتــى بولمىغــان، ســانىمۇ بىــزدىن ئ
ئهھۋالى بىلهن سېلىشتۇرساقال، ئۆزىمىزنىڭ ئاجىزلىقلىرىمىز مانا مهن دەپ   

بىـشكهكته بىـر نهچـچه یـۈز ئائىلىلىـك دارگىـنالر            : مهسىلهن. ئاشكارە بولىدۇ 
ــدۇ، ئ      ــپ ئــاختۇرۇش قىاللمای ــاقچىالر خاھلىغــانچه كىرى ــسىغا س هممــا یېزى

تۈمهنلهپ نوپۇسى بولغان ئۇیغـۇرالر ھهر یهردە ئىگىـسىز ئىتـتهك خورلىنىـدۇ،           
  . بوزەك قىلىنىدۇ

بىز ئۆزىمىزچه یاراتمایـدىغان مىللهتلهرنىـڭ ھهربىـر ئـاددى پۇخراسـى،            
ساۋاتسىز قارا ئىـشچى یـاكى دىھقىنىمـۇ ئـۆز مىللىتىنىـڭ ئـالىنىمىلىرىگه          

ۇیغۇسـى، ئـۆزىنى تونـۇش روھـى،       قىیماسلىق تۇیغۇسى، سۆیۈش ت   . تارتىشىدۇ



 19 

ــدۇ     ــپهئهت ئۈچــۈن ھهســسه قوشــۇش روھــى بولى ــشه  (مىللــى مهن ــا پاھى ھهتت
ــدا بۇخىــل روھ نامــایهن بولىــدۇ   ــۇم بىــر زامان ــدىمۇ مهل : مهســىلهن). ئایاللىرى

یۈزلهپ یىالر باشقا ئهللهردە یاشاپ، باشـقا ئهل     .... یهھۇدىالر، خىتایالر، كۇردالر،    
ــائى ئاتمۇسفىراســى  ــدەك قىلــسىمۇ، یهنىــال    ئىجتىم غا ئادەتلىنىــپ كهتكهن

  .ئۆزىنىڭ كىملىگىنى نامایهن قىلىشنىڭ پۇرسىتىنى قولدىن بهرمهیدۇ
شـىڭ شىـسهي ئـۇزۇن بىـر مهزگىـل شـهرقى            : یهنه بىر تارىخىي مىـسال    

ــستاننى  ــشالىق ”تۇركى ــتهقىل پادى ــن   “ مۇس ــدە نهنجى ــوراپ یېگهن قىلــپ س
ئۇ .  ى، ئۇ ھهتتا بولشىۋىكمۇ بولغانھۆكۈمىتى بىلهن مهنپهئهت زىدىیىتى بارىد

. ھالدا ئۇ ئهكسىیهتچى گومىنداڭ ھۆكۈمىتىگه قارشى بولۇشى كېـرەك ئىـدى   
ئۇنىـڭ شـۇ یوســۇن دەۋران سـۈرۈپ كېتىۋېرىـشىگه كــۆزى یهتمىگهنـدە، ئـۇ بــۇ       
زېمىننى سوۋېت رۇسسىیىسىگه ئهمهس، بهلكى خىتاي ئىمپىرىیىسىگه سوغا 

لغـان بولـسا قانـداق قىلـشى مـۇمكىن ئىـدى؟        ئهگهر ئۇ ئۇیغۇر بو   . قىلىۋەتتى
جهزمهنكـى، مهغلــوبىیىتىگه بولغـان ئــاچچىغى مىللىـي مهنــپهئهت ئېڭىنــى    

 دە، یــات مىللهتــكه ئۆتكــۈزۈپ بېرىــپ، ئــاچچىغىنى     - بېــسىپ چۈشــهتتى 
ــا      ــر تامانغـ ــقا بىـ ــالغىنىچه باشـ ــى ئـ ــڭ ھهمیېنىنـ ــۋېلىپال، ئۆزىنىـ چىقىرىـ

ــۋىتهتتى  ــسىخ  (تىكىــ ــى پــ ــڭ مىللــ ــۇنكى، بىزنىــ ــر چــ ىكىمىزدىكى بىــ
شۇكى، ئۆز نهسهپداشلىرىمىزدىن رەنجىگهندە، ئـۇالر بىزنىـڭ        “ ئارتۇقچىلىق”

ــۇ       ــسا ب ــمهن بول ــدۇ؛ دۈش ــۇپ تۇیۇلى ــانراق بول ــمهندىنمۇ یام ــۆزىمىزگه دۈش ك
ــدۇ   ــلىرىمىزدىن خهتهرســـىزىراق بلىنىـ ــلهن، شـــۇ   . قېرىنداشـ شـــۇنىڭ بىـ

ــا زەربه     ــارقىلىق ئۇالرغ ــولى ئ ــمهننىڭ ق ــچىلىقتا، دۈش ــشتىنمۇ قېیداش بېرى
  )!ئۆزىمىزنى توختىتىۋااللمایمىز

خىتایالر جان ئۈزىۋېتىپ، بالىلىرى یاكى نهۋرىلىرىگه قىساس ئېلىشنى 
“ سىڭگهن نېنىڭالرنى یهڭالر، باالم، مهندەك كـۈنگه قالىـسىلهر      ”تاپىلسا، بىز   

لىرىمىزدىمۇ ئىسىیانكار روھ “ داھى”ھهتتا بىزنىڭ بىرمۇنچه ! دەپ تاپىالیمىز
ــېقىش   . وتتــۇرا یاشــقىچه داۋام قىلىــدۇ پهقهت ئ ــۇ یولــدىن جــان ب ئانــدىن ئــۇ ب

ــشقا باشــالیدۇ    ــۈپىتىدە پایدىلىنى غىــت ”: چــوڭالر یاشــالرغا ... ۋاستىــسى س
دەپ نهسـىھهت  “ قىسىپ، كۈننىڭ سېرىقىنى كۆرىۋاتقىنىڭغا شـۈكرى قىـل      
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 یاشالر بۇنىڭغا قۇالق سالمىغاندەك قىلسىمۇ، ئۇ ھهم ئوتتۇرا یاشتىن! قىلىدۇ
گه “ پىشقهدەم”قىلىدىغان “ نهسىھهت”ئاشقانسىرى قىزغىنلىقى تۈۋەنلهپ، 

بۇ ئهھۋالالرنى باشقا مىللهتلهرنىڭ ئهسىرلهپ داۋامالشـتۇرىدىغان     ! ئایلىنىدۇ
قارشىلىق ھهركهتلىـرىگه سېلىـشتۇرغىلى بوالرمـۇ؟ بىزنىـڭ خـاراكتېرىمىز           

ىمىـز ـ دە، ئـۆز    شۇكى، دەرھال نهتىجه چىقسا چىقتـى، بولمىـسا دەرھـال زېرىك   
ــشىمىز  ــشىمىزغا كىرىــ ــانه قىلغــــان بهزى    . ئىــ ــۈن ئىئــ ــنقىالپ ئۈچــ ئىــ

ھــوي، قېنـى، قىلغــان ئىــشىڭالرنىڭ  ”سـاخاۋەتلىكلىرىمىز ھهپــته ئـۆتمهیال   
بۇ خۇددى قویغـا یهمنـى    . دەپ سوراشقا باشالیدۇ  “ نهتىجىسىنى كۆرمهیمىزغۇ؟ 

شـۇ پـۇلى بىلهنـال    گۇیا ئۇنىڭ (بېرىپال قویرۇقىنى تۇتۇپ باققاندەك بىر ئىش     
  .سهۋىرسىزلىك بىزدىكى ئهڭ چوڭ شهیتاندۇر)! ئىش پۈتۈپ كېتىدىغاندەك

بۇالرنىڭ ھهممىسى مهنىـۋى دۇنیایىمىزنىـڭ قۇرۇقلىقىـدىن، مهنىـۋى         
ــمه      ــسا، ھهم ــۋىیهتتىن ئایرىل ــادەم مهنى ــۇپ، ئ ــان بول ــادایلىقىمىزدىن بولغ گ

بىـزگه نىـسبهتهن بـۇ    بىـز مۇسـۇلمانمىز،   . نهرسىسىدىن ئایرىلغانغا بـاراۋەردۇر  
بىــزدە شــۇنداق بىــر روھــى ھــازىرلىق بولىــشى   ! ئېتىقــاتتۇر —مهنىــۋىیهت 
بىز خىتایالر بىلهن دىنـداش ئهمهس، نهسهپداشـمۇ ئهمهس، شـۇڭا      ”كېرەككى،  

بۈگۈن مهغلۇپ بولساق،  ! ئۇنىڭ ھۆكۈمرانلىقىنى مهڭگۈ قوبۇل قىاللمایمىز    
هغلۇپ بولساق، مىڭبىرىنچى مىڭ قېتىم م... ئهته یهنه قارشىلىق قىلىمىز، 
بىز مهغلۇپ بولساق، بالىلىرىمىزغا تاپىالپ ... قېتىم یهنه كۆرەش قىلىمىز،    

ئۇنـداق بولمایـدىكهن،   !  بىـر تـوغرا یـول   - بىـردىن   —مانـا بـۇ     “ ! ...كېتىمىز
خىتایالرنىڭ خوجایىنلىغىنى تهن ئېلىش، خىتایغـا جىـزىیه تـۆلهش، ئۇنىـڭ        

شۇنداقال .   كېسىل دىندىن چىقىمىزـن ئۈزۈل بویرۇقلىرىغا بوي سۇنۇش بىله
دەپ تهن “ بىـــز بىـــر یارىمـــاس، قورقۇنچـــاق، مۇنـــاپىق مىللهتمىـــز     ”بـــۇ 

ھهققىـدە  “ غىت قىسىش ”بىز بالىلىرىمىزغا   ! ئالغانلىقىمىز بولىدۇ، خاالس  
ئهمهس، بهلكــى دىــن ۋە مىلــلهت ئۈچــۈن ئۆلــۈش ھهققىــدە دادىــل نهســىھهت  

دا، سهۋىر ۋە چىدامغا ئۈندەپ تهربىیىلهیـدىغان،  قىالالیدىغان بولغان ۋاقتىمىز  
بىر قېتىملىق ئهمهس، مىڭ قېتىملىق مهغلوبىیهتتىن كېیىنمۇ قۇللۇقنى 
تهن ئالماي داۋاملىق تىركىشىش توغرىسىدا ۋەسىیهت قىلىـدىغان بولغانـدا؛         
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بوي سـۇنۇپ  ”دەپ ئهمهس،  “ ھۆكۈمهت بىلهن ئویناشما، بېشىڭغا چىقىسهن    ”
ن یاشىساڭ، ئهركهك ئهمهسسهن، ئۇندىن كۆرە كۈچۈڭنىڭ نومۇسسىزلىق بىله

دېـگهن ئىــدىیىنى  “ یېتىـشىچه قارشـىلىق قىلىـپ ئۆلــۈپ كهتـسهڭ شـهرەپ     
سىڭدۈرىدىغان دادىالردىن بواللىساق، بۇ مىللهتنىڭ ئـازات بولماسـلىقىدىن        

 ئۋالد بۇخىل روھتا بولىـدىغان مىللهتنـى   ـئهۋالدمۇ  . غهم قىلمىساقمۇ بولىدۇ
  .  ئۇڭاي بولمایدۇقۇل قىلىش
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بىزنىڭ ئالالھتىن باشقا تایانچىمىز 
  یوق

  
ــسىزالندۇرۇپ،    ــۇمالرنى روھــ ــۇم مهزلــ ــان زۇلــ ــىرلهپ داۋام قىلغــ ئهســ

بـۇ  . ھېچنىمىدىن ئۈمىـد كۈتمهیـدىغان ئۈمىدسـىزلىككه چۈشـۈرۈپ قویىـدۇ          
ئۈمىدسىزلىك ئهینى ۋاقىتتا یهنه بىمهنىلىككه یېقىن بىرخىل ئۈمىـدلهرنى      

یهنى، ئاخمىقانىلىـك بىـلهن ھېچبىـر قانۇنىیهتلىـك         . كۆرۈلىدۇئىپادىلهشته  
ئاالقىسى ۋە مهنپهئهت بىرلىگى بولمىغان ھادىسه ھهم سىیاسـى كـۈچلهردىن       

ئۈمىدســىزلىك ئــاخىرقى . قــارىغۇالرچه ئۈمىــد كۈتــۈش بولــۇپ ئىپادىلىنىــدۇ 
شـامالدىنمۇ،  ”چهككه یېتىپ، ئهسهبىلىك دەرىجىسىگه بارغاندا ئهنه شـۇنداق    

بۇ، .  ئۈمىد كۈتىدىغان بىنورمال روھى ھالهتنى شهكىللهندۈرىدۇ“ غۇردىنمۇیام
ــاالر     ــسهتلهرگه شــېرىن خىی ــۈزۈلگهن مهق ــد ئ ــا ئېرىشىــشتىن ئۈمى رىئاللىقت

. دەپ ئاتایدۇ“ روھى غالىبىیهتچىلىك كېسىلى”ئىلكىدە یېتىش بولۇپ، بۇنى 
نـى  ) ئۈمىـد (نىڭ یهنه بىر تهرىپـى      “ تهڭلىمه”بۇ قارىشىمىزنىڭ توغرىلىغى    

  :تهكشۈرۈشتىن ئىسپاتلىنىپ چىقىدۇ
ــد  ــۆز —ئۈمى ــسانالرنىڭ ئ ــشهنچ تۇیغۇســى ۋە   - ئىن ــۆزىگه بولغــان ئى  ئ

 ئۆزىگه بولغـان ئىـشهنچ ۋە ئىـرادە تاشـقى     -ئۆز. ئىرادىسىدىن بارلىققا كېلىدۇ 
ــدۇ  ــامىلالرنى شــهرت قىلمای ــاكى   . ئ ــدىلىق ی شــۇڭا تاشــقى ئامىلالرنىــڭ پای

ــاكى كۈچىیىــشىگه ھهل   بــۇ ئ—پایدىــسىز بولۇشــى  ۈمىــدنىڭ ئۆچۈشــىگه ی
ئۈمىدســىزلىك ئىچىــدىكى كۆلهڭگــۈدەك  . قىلغــۇچ تهســىر كۆرســىتهلمهیدۇ 

 ئۆزىگه بولغان ئىشهنچ تۇیغۇسى، مهنىۋى تۈۋرۈك بولغـان         -بولسا ئۆز “ ئۈمىد”
ئېتىقاد ئېڭىدىن ئىبارەت ئىچكى ئامىلغا ئهمهس، تاشـقى ئامىالرغـا بـاغلىق      

“ ئۈمىـد ”دا پایدىـسىز نهتىـجه سـېزىلگهن ھامـان، بـۇ            بولغاچقا، تاشقى ئامىلـ   
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  .تېزلىكته ئۈمىدسىزلىك بىلهن ئالمىشىدۇ
ئىنساننى — ئهمهلىیهتته ئۈمىدسىزلىك — “پاسسىپ ئۈمىد”بۇخىل 

ھورۇنالشتۇرىدۇ، ئىجاتچـانلىق روھىنـى، ئىـزدىنىش روھىنـى، تىرىـشچانلىق           
ــارزۇ      دە، ئـــۇالر ھامـــان ئـــۆز بهختىن-روھىنـــى ئۇخلىتىـــپ قویىـــدۇ  ـىـــڭ ئـ

. ئىستىگىنىڭ سهۋەپ تېزگىنىنى باشقىالرغا باغالپ قویۇپ، ئۆزى ئىزدەنمهیدۇ
بۇ، دىنىي نوقتىدىن ئېیىتقاندا مۇشـرىكلىك بولـۇپ، ھهر جهھهتـتىن خاتـا ۋە      

  .زىیانلىقتۇر
 ئازاتلىق ئۈمىدىنى ئۇزۇن بىر زامان سوۋېت يبىزنىڭ خهلقىمىز مىللى

ــدا  بۇخىــل پاســس . روسسىیىــسىگه باغلىــدى  ــدىیه ســوۋېت ئىتتىپاقى ىپ ئى
ئوقۇغــانالر، سوۋېتپهرەســتلهر، بولــشىۋىكالرنىڭ چوقۇنغــۇچىلىرى تهســىرىدە  

 ـ یىالردىــن كېــیىن،   60بــۇ ئۈمىــد . مهیـدانغا كهلــگهن بىــمهنه ئۈمىــد ئىــدى 
بېرىپ، سىتالىننى ۋە سـىتالىن     “ مهخپى دوكالد “خېرىششېۋنىڭ ئاتالمىش   

ىتـاي مۇناسـىۋەتلىرىدە یـۈز بهرگهن     خ-دەۋرىنى قاغىـشىدىن كېیىنكـى رۇس     
ــهرقى    ــپ، شـــ ــۇ كۈچىیىـــ ــۈپهیلى تېخىمـــ ــاتىیه كىرىززىـــــسى تـــ دېپلومـــ
تۈركىستانلىقالرنىڭ زور كۆپچىلىگىدە مانا شۇ شهكىلسىز ئۈمىد ھۆكـۈمران     

بـــۇ بهخىتـــسىز خهلـــق ئـــۆزلىرى ئۈمىـــد باغلىغـــان ئاشـــۇ  . ئورۇنغـــا ئـــۆتتى
. رادىئــو ئــاڭالیتى  گه بــاغرى تهلپــۈنگهن ھالــدا    “ دۈشــمهننىڭ دۈشــمىنى  ”

ۇچـراپ تۇرىـدىغان بـۇ دولقـۇنالرنى ئاڭالشـمۇ          .خىتایالرنىڭ بۇزغۇنچىلىقىغا ئ  
بـۇ رادىئـوالر ئۈمىـد كۈۈتكـۈچىلهرگه نېمىلهرنـى        . ئۇقهدەر قوالي ئهمهس ئىـدى    

بېرەتتى؟ بهزى كۈنلىرى خىتاي مۇستهملىكىچىلىرىنى بىرەر ئېغىز تىلـالپ   
دېـگهن بـۇ سـۆیۈملۈك نـام تىلغـا      “ ستانشهرقى تۈركى”ئاندا ـ ساندا  . قۇیاتتى

ۋەتىنىمىزنىــڭ نــامىنى ئاتاشــمۇ جىنــایهت بولــۇپ قالغاچقــا،      . ئېلىنــاتتى
رادىئودىن بۇ مۇبارەك ئىسىمنىڭ ئۆزىنى بىر قېتىم ئاڭلىۋېلىـشمۇ قـالتىس       

ــۇققىلى   . بهخــت ھىــساپلىناتتى ــۈزۈك ئ ــادەم ئاشــۇ غىژىلــداپ ت قانچىلىــك ئ
مهزمونمۇ بولمىغان ئاڭلىتىشنى ئـاڭالیمهن،  بولمایدىغان، بىرەر ئهمىلىیراق    

دەپ جاسۇسالرنىڭ سېتىشى تۈپهیلى تۈرمىلهردە یاتقان، ھهتتا قىیناق ئازاپالر 
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ــاقنى زۇلــمهت   . دەســتىدىن ئۆلــۈپ كهتكهنىــدى  شــۇنداق بولــسىمۇ ھهمــمه ی
قاپلىغان، ھېچ یوچۇقتىن یورۇغلۇق شولىسى كۆرەلمهیۋاتقان بۇ خهلققه، نـۇر           

ئـۇالرنى ھامـان جهلـپ    ①“پـارقىراق قوڭغـۇز  ”ۆرۈنگهن ئاشـۇ  مهنبهسى بولۇپ ك 
شۇڭا رادىئونى ئاڭلىشاتتى، بهزىلهر خهتهرلىك تاغ یوللىرىدىن . قىلىپ تۇراتتى

  ... ئېتىالتتى، زىندانالرغا تاشلىناتتى... شۇ تهرەپكه ئۆتۈپ كېتهتتى
بـۇ رادىئـو   . پهیدا بولـدى “ ۋەتهن قۇتقۇزۇش رادىئوسى”ھهتتا كېیىنىرەك  

ۋېت سىیاسىتىدىكى بىر مهیدان شاھمات ئویۇنى بولۇپ، ئۇ خهلققه سوۋېت سو
“ ۋەتهن قۇتقۇزۇش تهشكىالت”ھۆكۈمىتىنىڭ ئهمهس، بهلكى ۋەتهن ئىچىدىكى 

ــۇپ     ــو سىتانسىـــسى بولـ ــان مهخپـــى رادىئـ ــدا قۇرغـ ــاغ ئارىلىرىـ لىرىنىـــڭ تـ
سـوۋېت تاشـقى    —بىلىنگهچكه، نۇرغۇن كىشىلهر بـۇ سىیاسـى قىلتاقنىـڭ      

  ... رۇس دېپلوماتىیىسىنىڭ قۇربانلىرىغا ئایلىنىپ كهتتى   —ىتىنىڭ سىیاس
ــتىم   -70 ــدا ســوۋېت روسسىیىــسى یهنه بىــر قې  یىلالرنىــڭ ئاخىرلىرى

سىیاسى شـاھماتتا بهختـسىز شـهرقى تۈركىـستان خهلقىنـى تاراقلىتىـدىغان            
خىتــاي ئۇرۇشــى  —ۋیېتنــام . قىلــدى“ كېــسهك“، دەرۋازا قاقىــدىغان “تېــرە”

خىتاینىڭ ۋیېتنام ئۇرۇش مهیدانىدىكى كۈچىنى یهنىمۇ ئاشۇرۇشقا مهزگىلىدە 
غهرپـتىن  ”ئىمكان بهرمهسلىك ۋە یهنه باشقا ئاللىقانداق مهقسهتلهر ئۈچـۈن،          

توخـۇنى  ”یـاكى  (“ ئوتنى ئورۇپ یىالننـى ئۈركۈتـۈش   ”نهیرىڭى،  “ شهپه بېرىش 
ــۈش  ــایمۇننى چۆچۈت ــۇزالپ، م ــشلهتتى ) “بوغ ــایالرنى . ھىلىــسى ئى ــۇالر خىت  ئ

سۇلھىگه قىستاش، دېپلوماتىیه جهڭگاھىـدا كـۆزلىگهن مهقـسىدىگه یېـتىش       
نىــڭ ھهربـى مــانىۋېرىنى  “ ۋەتهن قۇتقــۇزۇش ئارمىیىـسى ”ئۈچـۈن، ئاتـالمىش   

ھهتتا خىتاي . لېنتىغا ئېلىپ تارقىتىپ، خۇددى راستتهك تۇیغۇ پهیدا قىلدى     
ىگه  یېنىـك ئـۆي جىھـازىلىرىنى ئهرزان سـېتىپ ۋەتىـن           -كۆچمهنلىرى ئېغىر 

قاراپ قېچىشقا، پویىز ۋە ماشىنا بىلهتلىرىنىڭ باھاسـى ھهسـسىلهپ ئۆسـۈپ        

                                            
ـــــ بىرخىل ھاشارەت بولۇپ قاسرىقىدا پوسپۇر بولغاچقا “ پاقىراق قوڭغۇز”   ①

  .ئهمما ھارارەت بولمایدۇ، ـــــ ئا. ىدۇرىنۆك یورۇق كېچىسى
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مۇستهملىكىچى ھۆكۈمهت كهڭ كۆلهمدە یىغىن . كېتىشكىچه بېرىپ یهتتى 
ھهققىـدە بهزى  “ ۋەتهن قۇتقـۇزۇش ئارمىیىـسى  “ۋە سـهپهرۋەرلىك ئۇیۇشـتۇرۇپ،   

 مىــڭ 20ىیه ئۇالرنىــڭ دېگهنلىــرىگه كــۆرە، بــۇ ئــارم. نــى بهردى“ مهلۇمــاتالر”
كىـشىلىك بولـۇپ، ئــۈچ دىـۋىزىیهمىش، قــۇراللىرى زامـانىۋى، جهڭگــۇۋارلىقى     

ئۇالرنىـڭ ھۇجـۇم تېزلىگـى خىتایالرنىـڭ     . دۇنیادا ئالدىنقى قاتـاردا تـۇرارمىش     
مۇداپىیه سهۋىیىسىدىن زور دەرىجىدە ئۈسـتۈن بولغاچقـا، ئـۇالر ناھـایىتى تېـز               

  . . .ىش  یۈز كېلومېتر ئىچكىرلهپ كىرەرم3-2ئارىدا 
مانا مۇشۇنداق، ئىككى ئىمپىرىیىنىڭ نهیرەڭلىرىدىن ۋۇجۇتقا كهلگهن 
ــېقىالي دەپ قالغــان     ــاپ ی ــدە چاڭق ســاختا سىیاســى كېلىمــات، خــۇددى چۆل

بىچارە .  یولۇچىغا یىراقتا كۆرۈنگهن ئالۋۇندەك، یېڭى ئۈمىدلهرنى بهخىش ئهتتى
 كىـشىلىك   مىـڭ 20بىزنىـڭ  ”:   پۇچقـاقالردا پىچىرلىـشىپ  -خهلـق بۇلـۇڭ  

جهڭگۇۋار ئارمىیىمىز بار ئىكهن، خىتایالر ئادەتته بىزگه پایدىلىق نهرسـىلهردە        
 مىڭ دەۋاتقان بۇ ئـارمىیه    20بهلكىم خىتایالر   . ساختا سانالرنى ئېالن قىلىدۇ   

بـۇ ئـارمىیىمىز خىتـایالر ھۇشـىنى        ! یۈزمىڭ كىشىلىك بولىشىمۇ مـۇمكىن    
ئۇنداقتا بۇ ئارمىیىنىڭ . گىدەكتېپىپ بولغىچىال ، قهشقهرگه یېتىپ كېلهلى

بىزنىـڭ  ! ئـى، ئـالالھ  . . . سانى دەرھالال مىلیون كىشىلىك بولـۇپ كېتىـدۇ،      
“  ... ئاھىمىز ساڭا یهتكهن بولسا ئهجهپ ئهمهسكى، دۈشمىنىمىزدىن قۇتۇلساق

  . . .دېیىشهتتى 
 رۇس مۇناسـىۋەتلىرىدىكى یۇمـشاش خهلقىمىزنـى    —ئهپسۇس، خىتاي   

ئاخىر نهتىجه شۇ بولـدىكى، بۇالرنىـڭ ھهممىـسى        . . . تتى  ئۈمىدسىزلهندۈرىۋە
ۋاقىتلىق نهیرەڭلهر بولۇپ، رۇسالر ئۆز مهنپهئهتلىرى ئۈچۈن ۋاسىته سۈپىتىدە      

ــا ! پایــدىالنغان، مهقــسىدىگه یهتكهنــدىن كېــیىن تاشــلىۋەتكهن ، خــاالس   مان
ــشىنى      ــېلىش، كىــ ــپ قــ ــدلهرگه باغلىنىــ ــسىز ئۈمىــ ــۇنداق ئاساســ مۇشــ

  .چهكسىز ھاڭلىرىغا ئىتتىرىۋېتهتتىئۈمىدسىزلىكنىڭ 
بۇالرنىــڭ ھهممىــسى بىزنىــڭ ھایاجانغــا ئاســان بېرىلىــدىغان، ئاســان   
ــتهك مىللــى خاراكتېرىمىزنىــڭ    ــدىغان یېنىــك ۋە یهڭگىل ئىــشىنىپ كېتى

ــسى ــۈنلىمهیمىز،    ! نهتىجى ــرىبه یهك ــایمىز، تهج ــته تۇتم ــاۋاقالرنى ئهس ــز س بى
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ا ئىــــشقا سالــــسىمۇ  قایتــــ-دۈشـــمهنلىرىمىز ئوخــــشاش ۋاســــتىنى قایتــــا 
ــېزىۋااللمایمىز ــرىبه  . سـ ــارىخ، تهجـ ــدىغان تـ ــى تهربىیىلهیـ ــارىخ، ئهۋالتالرنـ  -تـ

 ھامان بىزنىڭ دىققىتىمىز سىرتىدا —ساۋاقالرنى كۆرسىتىپ بهرگۈچى تارىخ 
 قـانچه  -شۇڭا بىز ئوخشاش مهسىلىدە، ئوخشاش ئۇسولدا قـانچه    . بولۇپ كهلدى 

ھىچ سېزىۋااللماستىن دۈشمهننىڭ قېتىمالپ ئالدامچىلىققا دۈچ كهلسهكمۇ، 
ــۇندا       ــسىز یوس ــۈن ئاڭ ــرى ئۈچ ــڭ مهنپهئهتلى ــسهپ، ئۇنى ــشىغا دەس ــۆل خى ھ

  . پایدىلىق رول ئوینایمىز
ــداق       ــزگه قان ــا بى ــۇ تارىخت ــم؟ ئ ــۈتكهن رۇســالر كى ــد ك ــز ئۈمى ئاشــۇ بى

قىلىپ باققانمۇ؟ نېمه ئۈچۈن ئۇ بىزگه یاردەم “ شاپائهت”پوزىتسىیهدە بولغان؟ 
ىن؟ بۇنىڭ بىرەر مهنـتىقىگه ئۇیغـۇن سـهۋەبى بـارمۇ؟ ئۇنىـڭ             قىلىشى مۇمك 

 مهنپهئهتى نېمىنى تهقهززا قىلىدۇ؟ بۇالرنى ھېچ قاچـان ئهسـتایىدىل      يمىللى
  !ئویلىنىپ كۆرمهستىنال، یېنىكلىك بىلهن ئىشىنىپ كېتىمىز

ئــــۆتكهن ئهســــىردە غهربــــى تۈركىــــستاندىكى قېرىنداشــــلىرىمىزنى 
ــۆز مۇستهملىكىــسىگه قوشــنا یهردە  مۇســتهملىكه قىلىۋالغــان رۇســال   —ر، ئ

ئېتنىك مهنبهسى، دىنـى، تىلـى ۋە نهسـهپلىرى ئوخـشاش بولغـان خهلقنىـڭ              
 سىیاسـى   يمۇستهقىل دۆلىتى بولىشىنى ئۈمىد قىلمایتتى، بۇ بىر ئهقهللىـ        

پـامىر ۋە تهڭـرى تاغلىرىـدىن ئىبـارەت تهبىئـى چېگـرا             . ساۋات ئىدى، ئهلۋەتته  
. ىننىمــۇ قوشــۇپ یۇتىۋېلىــشىغا ئهپــسىز ئىــدىتوســىقى، روســالرنىڭ بــۇ زېم

یهنى ئىگىز قـارلىق   —بېسىۋالغان تهقدىردىمۇ مۇداپىیه قىلىشقا قوالیسىز     
ئـۇ  . تاغالر مىتروپولىیه بىلهن بولغان باغلىنىشقا كۈچلۈك توسـالغۇ بـوالتتى          

ھالــدا ئافغانىــستان ۋە ھىندىــستاندا مــاراپ یاتقــان ئېنگىلىزالرنىــڭ تهســىر   
تاشالپ بېرىش، رۇسالرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىیا مۇستهملىكىلىرىدىكى دائىرىسىگه 

قىسقىسى، شهرقى تۈركىـستاننىڭ  . ھۆكۈمرانلىق  ئورنى ئۈچۈن خهۋپ ئىدى  
مۇستهقىل بولۇشىمۇ، ئېنگىلىزالرنىڭ تهسىر دائىرىسىدە بولۇپ قېلىـشىمۇ     

ئـۇ ھالـدا    . ئوخشاشال رۇسالرنىڭ مىللى مهنپهئهتلىرى ئۈچۈن تهھدىت ئىـدى       
خىتایالرغـا   —مه قىلىش كېرەك؟ تهبىئىكـى، شـهرىقتىكى بۈیـۈك قوشـنا            نې

ناسىۋەت ساقالش ئهڭ مۇۋاپىق ۇسوغا قىلىش ئارقىلىق، ئۇالر بىلهن تهڭپۇڭ م
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ئهپلىك ئىـستىراتېگىیه  “ بىر چالمىدا ئىككى پاختهك سوقىدىغان  ”— یول  
  .ئىدى

. ورى فـون شۇڭا، چاررۇسسىیىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىیادىكى گېنىرال گوبىرنات   
كائوفماننىــڭ تاپــشۇرۇقى بىــلهن، كورۇپــاتكىن چېگــرا كېلىــشىمى قىلىــش  
باھانىسىدا شهرقى تۈركىستانغا كېلىپ، یـاقۇپبهگ ھاكىمىیىتىنىـڭ ئىزنـى       

ھهم .  بىلهن ۋە بهزەن قانۇنسىز ھالدا تىمسىقالپ، ھهربى ئاخباراتالرنى توپلىدى
ۇالرنىڭ ھهممىـسىنى   ب. ۋەتىنىمىزنىڭ توپوگرافىیىلىك خهرىتىسىنى ئالدى   

ــانجۇ  ــشقا      —م ــى بېسىۋېلى ــۇ مهملىكهتن ــېتىپ، ب ــسىگه س ــاي سۇاللى خىت
جــالالت زو . كۈشــكۈرتتى، ھهمــدە ئــۆزى ســۈكۈت قىلىــپ تۇرۇشــقا ۋەدە بهردى 

زۇڭتاڭ قوشۇن باشالپ چىقىپ، مىلیونالرچه خهلقىمىزنى قهتلىئام قىلىـپ         
م قویـــۇپ، ۋەتىنىمىزنـــى ئىـــستىال قىلـــدى ۋە ئۆزلىرىنىـــڭ تىلىـــدا ئىـــسى

 بىـز   —مانا بۇ   . ۋەتىنىمىزنىڭ ئىسمىنى ئاتاشنىمۇ جىنایهت قىلىپ قویدى     
مانا شۇ ھالدا خهلقىمىز بۇ ! “تۆھپىسى”شاپائهت كۈتكهن رۇسالرنىڭ دوستانه 

ســاۋاقنى ئېــسىدە تــۇتقىنى یــوق، دۈشــمهن بولــسا بىزنــى داۋاملىــق خىتــاي  
“ قۇربانلىق قـوي  ”ۈن  قۇللۇقىدا قالدۇرۇش ۋە ئۆزىنىڭ مىللى مهنپهئهتى ئۈچ      

  !قىلىشتىن ھېچ یانمىدى
ئۆكتهبىر ئىنقىالۋىنىڭ شـهرقى تۈركىـستانغا بولغـان        ”ھاكىمبایېۋ  . ئا

 یىلغىــچه -1922~1918نــاملىق ماقالىــسىدا ئاشىكارىلىــشىچه، ①“تهســىرى
چىـلهر غهربـى تۈركىـستاننى قۇتۇلـدۇرۇش ئۈمىـدى سـۇغا         “ تۈرك”بىرقىسىم  

كىستاننى بولسىمۇ ساقالپ قېلىش كویىغا چىالشقاندىن كېیىن، شهرقى تۈر
تارىخىي ساۋاقالر شۇنى كۆرسهتتىكى، قۇدرەتلىك قوشـنىالر بىـلهن     . چۈشكهن

ت توقۇنىشى بولغان ھالدا ئاجىز دۆلهتلهر مۇنقهرزلىككه یۈز تۇتارىكهن،  ئهمهنپه
                                            

ھاكىمبایېۋنىڭ ماقالىسى سابىق سوۋېت ئىتتىپاقىدا نهشىر قىلىنغان . ئا    ①
 ـ سانىدا ئېالن 10 ـ یىللىق 1982ناملىق ژۇرنالنىڭ » تارىخ مهسىلىلىرى«

قىلىنغان بولۇپ، مۇئهللىپ ئۇنىڭ خىتایچه تهرجىمىسىنى ئىچكى ماتىرىیالالر 
  .ا تاسادىپىي كۆرگهنىدى ــــ ئائارىسىد
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شۇڭا تۈركچىلهر یېڭىدىن تۇغۇلغان سوتسىیالىـستىك سـوۋېتلهر ئىتتىپـاقى        
ــدىئول  ــلهن ئى ــا    بى ــارقىلىق ئۇالرغ ــاقالش ئ ــك س ــتىن بىردەكلى وگىیه جهھهت

نىـڭ زىیانكهشـلىكىدىن سـاقلىنىپ    “ چـوڭ قوشـنا  ”یاخـشىچاق بولـۇپ، بـۇ    
قېلىشنى، ئهكسىچه، یـاردىمىگه مۇیهسـسهر بولۇشـنى خامخىیـال قىلىـشقان        

“ ئېزىلگۈچىلهرنىـڭ غهمگـۈزارى   ”چۇنكى سـاددا خهلـق كوممونىـستالرنىڭ        (
شـــۇنىڭ بىـــلهن زىیـــالى ). ئالـــدىنىپ قالغـــاندېـــگهن چىرایلىـــق نامىغـــا 

 -3 دە، بىـر یاچىكـا سـۈپىتىدە                -تونىغا كىرگهن “ كوممونىست”تۈركچىلهر
ۇنالغا قاتنىشىپ، دۇنیادىكى كوممونىست پارتىیىلهر ۋە سوۋېت ىئئىنتىرناتس

شۇ یوسۇن ئۇالر شهرقى تۈركىـستان بىیروسـى     . ئىتتىپاقىدىن یاردەم سورىغان  
. تىرناتسیۇنالدا كۆپ قېتىم یىغىنالرغا قاتنىشىپ یۈرۈشتى ئىن-3سۈپىتىدە 

ىتتىپاقىنىـڭ تېزگىنلىـشىدىكى    ئ ـ ئىنتىرناتسیۇنال ئهمهلىیهتته سوۋېت 3
قورچــاق تهشــكىالت بولغاچقــا، رۇســسىیىنىڭ قــاش ـ قاپىقىغــا قــاراپ ئىــش    

ئۇالر ئۇیغۇرالرنى ئېنىق بولمىغان دېپلوماتیه تهلهپپۇزىدىكى قـۇرۇق    . تۇتاتتى
ــۈزدى  ئ ــت ئۆتكـ ــولالپ ۋاقىـ ــلهن گـ ــزگىلهر بىـ ــۇر  -1921.  ېمىـ ــى ئۇیغـ  یىلـ

ــاتتىق تهلىـــۋى بىـــلهن یـــاردەم قىلىـــش   قىلماســـلىق -ۋەكىللىرىنىـــڭ قـ
ۋەكىلـلهر بىـردەك یـاردەم قىلىـش       . مهسىلىسى رەسمى مۇزاكىرىگه قویۇلـدى    

ــسىدە بولۇشــتى  ــدىغان   . پوزىتسىیى ــارار چىقىرى ــى ق ــراق رۇســسىیه ۋەكىل بى
 -1922. ۇندا بولغاچقا، قارار چىقىرىلمـاي كهیـنىگه سـۈرۈلدى   تهشهببۇسكار ئور 

رۇسسىیه كىچىك ۋە ئاجىز    : یىلىغا كهلگهندە رۇسسىیه ئاخىرى قارار چىقاردى     
ــستان  ــهرقى تۈركى ــسىنىڭ    نش ــۈك قوشنى ــهرقتىكى بۈی ــلهن ش ــولالش بى ى ق

ــلهن    ــایالر بىـ ــدۇ؛ خىتـ ــشقا قهتئـــى بولمایـ ــتلۇقىدىن ئایرىلىـــپ قېلىـ دوسـ
 يپ بارىــدىغان بۇنــداق قــارارنى چىقىــرىش، رۇس مىللىــزىتلىشىــشكه ئېلىــ

ــاي      ــهرقته خىتـ ــراق شـ ــازىر یىـ ــتىگه ھـ ــڭ ئۈسـ ــالپ؛ ئۇنىـ ــپهئهتىگه خىـ مهنـ
كومپارتىیىسى قۇرۇلدى، شـۇڭا ئۇیغـۇرالر خاھلىـسا خىتـاي كومپارتىیىـسىگه        

، خالىسا بولشىۋىكالرغا  قوشۇلۇپ كهتـسۇن، ئىـشقىلىپ     ①قوشۇلۇپ كهتسۇن 
                                            

یىلىـدا  ــ 1920 سـوۋېت ئىتتىپـاقى ئهۋەتـكهن جاسۇسـالر تهرىپىـدىن        خىتاي كومپارتىیىسى  ①
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  !  تۇرۇشقا یول قویۇشقا بولمایدۇمۇستهقىل مهۋجۇت بولۇپ
ــرى     ــۇر ۋەكىللىـــ ــپ ئۇیغـــ ــۇنداق قىلىـــ ــى -1922شـــ  ـ       3 یىلـــ

ئۇالرنىـــڭ بهزىلىـــرى .  قـــوغالپ چىقىرىلـــدىيئىتىرناتـــسیونالدىن رەســـمى
. . . ئۆزلىگىدىن تارقاپ كهتتـى؛ بهزىلىـرى مىللهتچـى سـۈپىتىدە یوقۇتۇلـدى            

ىللـى ئىـنقىالپ     یىللىـرى ۋەتىنىمىـزدە پارتىلىغـان م       -30مۇشۇ ئهسـرنىڭ    
ئېزىلگـۈچى  ”راۋاجلىنىپ كهڭ كۆلهملىك جىھادقا ئایالنغىنىدا، ئـۆزلىرىنى      

دەپ پهدەزلهپ “ مىللهتــلهر ۋە ئېزىلگــۈچى خهلقلهرنىــڭ دوســتى، غهمگــۈزارى 
تونۇشتۇرىدىغان رۇس كوممونىـستلىرى قانـداق پوزىتـسىیىدە بولـدى؟ تـارىخ        

ــدىكى ئىنقى   ــۇ رۇس ئوقۇغــانالر ئېنىــق بىلىــدۇكى، شــۇ زامان الپچىلىرىمىزم
 یىلى -1933ئۇالر . قىلىندى“ قۇربانلىق قوي” مهنپهئهتلىرى ئۈچۈن يمىللى

ــابىردا قۇرۇلغــان -12 ــى “ شــهرقى تۈركىــستان ئىــسالم جۇمھــۇرىیىتى ” نوی ن
ئېزلگۇچىلهر ”  كېسىل بولدىكى، ھهتتا -ئۇجۇقتۇرىۋېتىشته شۇنچىلىك ئۈزۈل

ــتى ــسىنىڭ یىر  “ دوس ــگهن چىرایلىــق چۈمپهردى ــاۋۇز ئهپتــى  دې  -تىلىــپ، ی
 یىلىـــدىكى -1937! بهشىرىـــسىنىڭ ئېچىلىـــپ قېلىـــشىغىمۇ قارىمىـــدى

ئىككىنچى قېتىملىق كۆتۈرۈلۈش شهرقى تۈركىستاننىڭ جهنوبى قىسمىنى 
پۈتۈنلهي ئېلىكىگه ئالغان بىر مهزگىلدە، رۇسالر ئىككىنچى قېتىم قۇراللىق 

غىالڭچى خهلق ۋە قۇلىـدا     مۇداخىله قىلىپ، ئایرۇپىالن ۋە تانكىالر بىلهن قوز      
تۆمۈرنىـــڭ ســـۇنىقى بولمىغـــان خهلقنـــى ئوققـــا تۇتـــۇپ، تهكلىماكاننىـــڭ  

 مىڭــدىن ئوشــۇق ۋەتهندىــشىمىزنىڭ  50ئىچكىرســىگه قىــستاپ ئاپىرىــپ،  
نهتىجىدە خهلقنىڭ قولىدىن تارتىۋېلىنغان قۇرالنى ۋە ! جېېنىغا زامىن بولدى

ۋەقهلهرنىڭ شاھىدلىرى ھهتتا بۇ . ھاكىمىیهتنى خىتاي جالالتلىرىغا تۇتقۇزدى
ــۇپ      ــنى ئۇنت ــزال ئۆتمۈش ــۇنچه تې ــۇق، ش ــاۋاتقان تۇرۇغل ــۈنىمىزگه قهدەر یاش ك

كۈتكهن رۇسـالرنىڭ ئىككىنچـى قېتىملىـق     “ شاپائهت”مانا بۇ، بىز    . قالدۇق
  !“بۈیۈك تۆھپىسى”

                                                                                        
ــ1921قۇرۇلغـــان بولـــسىمۇ، خىتـــاي كوممۇنىـــستلىرىنىڭ یاســـىما تارىخلىرىـــدا   قۇرۇلغانـــدەك ــ

 .ئا—كۆرسىتىلىدۇ،
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 یىالرغا كهلگهندە، دۇنیا ئۇرۇشـىدىن قـولى بوشـىغان بولـشىۋىكالر           -40
ى ئىمتىیازلىرىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش، بۇ یهردىن غهرپ شهرقى تۈركىستاندىك

. دىـن پایدىالنـدى  “ ئـۈچ ۋىـالیهت ئىـنقىالۋى   ”تهسىرىنى یوق قىلىش ئۈچۈن  
خىتـاي ھۆكــۈمىتىنى ئــۆز مهقــسىدى تهرەپــكه قىــستاپ كهلتۈرۈشــكه ۋاســىته  
قىلىنغان بۇ ئىـنقىالپ، ئىـسىتراتېگىیىلىك پىـالن ئهمهلـگه ئاشـقان، رۇس             

ڭ تهلىۋى خىتایالر تهرىپىدىن قوبۇل قىلىنغاندىن كېیىن،       بولشىۋىكلىرىنى
یهنه رۇسالرنىڭ قولى بىلهن كىشهنگه بهنت قىلىنىپ خىتایالرغـا تاپـشۇرۇپ           

“ قۇربانلىق قوي”خهلقىمىز یهنه بىر قېتىم رۇس مهنپهئهتى ئۈچۈن . بېرىلدى
  .قىلىندى

 یهنىال بۇ تارىخى ساۋاقالرنى شۇنچه چاپسان ئۇنتۇپ، كېیىنكى كۈنلهردە       
دىــن ئۈمىــد كۈتــۈش، بىزنىــڭ ئهجهللىــك ئــاجىزلىقىمىز، “ رۇس شـاپائېتى ”

مىڭالرچه شۈكرىكى، ! دۆتلۈگىمىز، تارىخنى ئۇنۇتقان ئاسىي خاراكتېرىمىزدۇر
. خهلقنىڭ زور كۆپچىلىكى بـۇ نـوقتىنى كېچىكىـپ بولـسىمۇ تونـۇپ یهتتـى            

ــۆتكه       ــى ئ ــادەملهر، ۋاقت ــسىم ئ ــاز بىرقى ــسۇسكى، ئ ــۆپ ئهپ ــا ك رۇس ”ن ئهمم
ــاپائېتى ــۈرمهكته  “ ش ــۈرۈپ ی ــۇ كۆت ــسىنى ھېلىم ــڭ  . سهپسهتى ــۇ ئادەملهرنى ب

  !ساالھىیىتى كىشىنى گۇمانغا سالىدۇ
ئــۆزگىلهردىن شــاپائهت تامــا قىلىــش جهھهتــته قایمۇققــان كــاللىمىزدا، 

. مــۇ ناھــایىتى زور ســالماقنى ئىگهللهیــدۇ   “ تــۈركىیهدىن ئۈمىــد كۈتــۈش  ”
ىي ئېتىقادى زەئىپلهشكهن یاكى ئاینىغان، رۇسالردىن ئۈمىد كۈتكۈچىلهر دىن

كوممونىزىم تهلۋىلىگى بىلهن كاللىسى چۆگىلهپ كهتكهن ئادەملهرنى یادرو        
قىلغـان بولــسا، تــۈركىیهدىن ئۈمىـد كۈتــۈش، ئېتىقاتىــدىن چهتــنىمىگهن ۋە   

نهتىجه ئېتىبارى . كۆڭۈللىرى تۈركىسىزىمغا مایىل كىشىلهرنى یادرو قىلىدۇ 
بولـۇپ،  “ خـام تامـا   ”نىـڭ ھهر ئىككىـسىال      “ ئۈمىـد ”ىل  بىلهن، بۇ ئىككى خ   

  !بىمهنىلىكته ھېچ پهرقى یوق
تــۈركىیه خهلقــى سهبداشــلىرىمىز بولۇشــى ســهۋەبىدىن ناھــایىتى ئــاق 
كۆڭۈل، بىزگه ئهڭ كۆیۈنىدىغان خهلق بولسىمۇ، ئۇالر ئۆز ھالىدىن ئېشىنىپ 

ــدا ئهمهس     ــدەك ھال ــاردەم قىلغى ــزگه ی ــاھلىق  (بى ــسىلهرگه پان ــرىش شهخ بې
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ــېچ     ــسىدە ھـ ــازاتلىغى مهسىلىـ ــسىمۇ، ۋەتهن ئـ ــاردەم قىاللىـ ــارلىقالردا یـ قاتـ
ئۇزۇن بىر زامان دۇنیادىكى ئىككى ئاساسـلىق كۈچنىـڭ بىـرى        ). ئىمكانسىز

بولغان رۇس كوممونىست ئىمپىرىیىسى تۈركىیهگه تهھلىـكه بولـۇپ تۇرغـان     
 ۋە ھهربى كوممونىستالرنىڭ ئاغدۇرمىچىلىقى، ئىدىئولوگىیه ھۇجۇمى   . ئىدى

كېیىن غهرپ كۈچلىرى . تهھلىكىسى ئىچىدە یاردەمگه ھېچ ئىمكانسىز ئىدى
ۋە كوممونىستالرنىڭ ئورتاق یۆلىشى نهتىجىسىدە كـوردالر مهسىلىـسى ئهۋج         

خىتـاي كوممونىـستلىرى    . ئېلىپ، تۈركىیه ئۈچۈن بىر باش ئـاغرىقى بولـدى        
ركىیه ئارىـسىدا بىرخىـل   بۇ ھالدا خىتاي ۋە تۈ. كۇردالرنى قۇرالالندۇرغان ئىدى  

ــى    “ تهقدىرداشــلىق” ــېلىش زۆرۈرىیىت ــشىمگه ك ــر كېلى ــهكىللىنىپ، بى ش
یهنى خىتایالر كۇردالرنى قـولالش ئـارقىلىق تـۈركىیهنى ئـۆزى          . تۇغدۇرغانىدى

بۇندىن باشقا ئوتتۇرا . كۆزلىگهن دېپلوماتىیه نىشانىغا قىستاپ كهلتۈرگهنىدى
ئوتتـۇرا  . پهئهت تالىشى مهۋجۇت ئىدى   دېڭىزدا تۈركىیه ۋە گىرىتسىیهنىڭ مهن    

دېڭىـز ئـاراللىرى بــۇ ئىككـى دۆلهت ئارىـسىدا ھهل بولۇشــىغا كـۆز یهتكۈســىز      
شـــۇ تـــۈپهیلى، گىرىتـــسىیهمۇ تۈركىیهنىـــڭ     . چىگىـــش مهســـىله ئىـــدى  

خــاتىرجهملىكىنى بــوزۇش، تېــنچ تهرەققــى قىلىــشىغا ئىمكــان بهرمهســلىك  
بۇنـدىن باشـقا یهنه   ! سـاالتتى ئۈچۈن قولىدىن كهلگهن بارلىق چارىنى ئىـشقا        

تېخىمـۇ   . ئهرمهن ئۆچمهنلىگىمـۇ بـار ئىـدى   - تـۈرك  —بىر یوشۇرۇن جـاراھهت     
مۇھىمى، ئامېرىكـا تـۈركىیهنى كـوزېر قىلىۋالغـان بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئـاجىزالپ               

ــدۇ    ــاراپ تۇرمای ــشىگىمۇ ق ــۈپ كېتى ــشىگىمۇ، كۈچۈی ــۇنداق  . كېتى ــا مۇش مان
. تۈركىیه، یاردەمگه ئىمكانسىزدۇرگىرەلىشىپ كهتكهن زىدىیهتلهر ئىچىدىكى 

دېگهنـــدەك ئـــورۇنالر ”  پـــاالنى-شـــهرقى تۈركىـــستان پـــاالن”تـــۈركىیهدىكى 
ــۈرك  ــۇپ، ت  خىتــاي دېپلوماتىیىــسىنى  ـ  تۈركىیهنىــڭ قولىــدىكى كــوزېر بول

شۇڭا تۈركىیه ھـاكىمىیىتى تـۈركىیه تهۋەسـىدە      . تهڭشهیدىغان ۋاسىته، خاالس  
قېلىــــشىنىمۇ، كۈچىیىــــپ شــــهرقى تۈركىــــستان داۋاســــىنىڭ جىمىــــپ 

مانا شۇنداق، ھهركىم ئۆز غېمـى بىـلهن، بىزنىـڭ       . كېتىشىنىمۇ خاھلىمایدۇ 
كونىالردا شۇنداق بىر .  تېرىلىشىمىز بىلهن ھېچكىمنىڭ كارى یوق-ئۆلۈش

ئىتنىـڭ   — جان ئۆزىنىـڭ جېنـى، كىـشىنىڭ جېنـى         -جانمۇ”: تهمسىل بار 
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 ئهگهر ئـاق كۆڭـۈل تـۈرك    !مانا بـۇ، دۇنیانىـڭ مهنـپهئهت مهنتىقىـسى        . “جېنى
ــدىكهنمىز،     ــسىكهن دەی ــاردەمگه ئایالن ــسداشلىقى ئهمهلىــي ی خهلقىنىــڭ ھى
. ئۆزىمىز ئوت یېقىشىمىز كېرەك، ئاندىن باشقىالر ئوتۇن سېلىشى مۇمكىن        

  !دېگهندەك ئاددى بىر ھهقىقهت“ یىغلىمىغىچه ئهمچهك سالماپتۇ”بۇ خۇددى 
ى، بــــــۇالر غهرپ یهنه بىرخىــــــل خامتامــــــادا بولغۇچىالرمــــــۇ بــــــارك

ئـۇالر ئامېرىكـا دۇنیـادا    . دېموگراتىیىسىنىڭ ئىخالسمهنلىرىنى یادرو قىلىـدۇ   
ــڭ      ــۈنى بىزنى ــان بىرك ــۇالر ھام ــسى، ئاش ــڭ ھامى ــۆررىیهت ۋە ئهركىنلىكنى ھ
مهسىلىمىزنى كۈنتهرتىپكه قویىدۇ، خىتایغا بېسىم ئىشلىتىپ چېكىنىـپ        

بۇالرنىڭ قارىـشىچه   . ماقتادېگهن تامادا بول  ... چىقىپ كېتىشكه مهجبورالیدۇ،    
ھازىر تېخى ئامېرىكىنىڭ ھهقىقـى تـۈردە قـولى بوشـاپ، شـهرقى تۈركىـستان              

ئوتتۇرا ”مهسىلىسىگه چولىسى تهككىنى یوقمىش، قېرىشقاندەك تۈگىمهس       
ــۇغى مهسىلىــسى ”، “شــهرق مهسىلىــسى  ــارىس قولت ــامېرىكىنى بهنــت  “ پ ئ

ئهگهر ئــۇ بــۇ   . نقىلىۋېلىــپ، بىزنــى پۇرســهتلهردىن مهھــرۇم قىلمــاقتىكه     
مانا !  ئىشالردىن بىكار بولسا، جهزمهن بىزنىڭ ئىشىمىزغا قول تىقىدىكهندۇق

  ! بۇ تېخىمۇ بىمهنىلىكتۇر
پسىخكىـسى  “ روھـى غالىبىیهتچىلىـك   ”ئۈمىدسىزلىكتىن توغۇلغـان    

 ئۆزىنى بهزلهیدىغان نۇرغۇن ھىكایىالرنى - ئۆزىنى خوشال قىلىدىغان، ئۆز-ئۆز
ئامېرىكىنىـڭ بىـرەر ئهمهلـدارى خىتایغـا        . ىپ بارىـدۇ  توقۇپ چىقىشقىچه ئېل  

شهرقى تۈركىستان مهسىلىسى توغرىسىدا سۆزلهشكىلى     ”كهلسه، ئۆزىمىزچه   
ــۆرت   مكهپــتىمىش؛ ب  ــۆۋەتتىكى یىغىنىــدا ئاۋازغــا قویغــانىكهن، ت  ت نىــڭ ن

“ . . .  دۆلهتنىڭ قوللىشى بىلهن نهتىجىلىنىپتۇ 96دۆلهتنىڭ قارشى تۇرۇشى، 
 ئېغىزغا -ېرىن خىیاالردىن توغۇلغان گۈزەل ھىكایىالر ئېغىزدىندېگهندەك، ش

ئامېرىكىدىن شاپائهت تىلهش خاھىشى ھـازىرقى كۈنـدىمۇ      . . . كۆچۈپ یۈرىدۇ 
لىرىدىمۇ مۇشـۇنداق   “ داھى”ھهتتا، بهزى تهشكىالتالرنىڭ    . . . داۋام قىلماقتا 

  .بىمهنه ئۈمىد ھالهن یاشىماقتا
شیاڭگاڭ مهسىلىسى ”لغانكى، قانداقتۇر یهنه بىر شهیتانى ئۈمىد شۇ بو

بىلهن بىرگه ھهل بولىدۇ، غهرپ دېموگراتىك كۈچلىرى خىتـاي ھۆكـۈمىتىگه       
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تهڭ ’شــیاڭگاڭ مهسىلىــسى توغرىــسىدا شــهرقى تۈركىــستان مهسىلىــسىنى 
خىتـــــایمۇ ئهنگىلىـــــیهگه ئوخـــــشاشال   ’قىلىـــــپ قویـــــۇپ،  ‘ زەمبىـــــل

! . ىشلىتىۋاتقانمىشدەپ بېسىم ئ‘ مۇستهملىكىسىدىن ۋاز كېچىشى كېرەك
دېگهندەك ھىكایىالر خهلقىمىزنى تېنچالندۇرۇش دورىسى سـۈپىتىدە ئهنه   “ . .

بۇنىڭغا قوشۇمچه ھالدا، شیاڭگاڭنى . شۇنداق پهپىلهپ ئۇخلىتىپ كهلگهنىدى
ــۈزۈپ بېــرىش  ــۇرۇش پــارتالپ، خىتــاي     -ئۆتك ــۋېلىش ســائهتلىرىدە ئ  ئۆتكۈزى

ېغىزى بولۇپ قالىدۇ، دېگهندەك ئىمپىرىیىسىنىڭ پارچىلىنىشىدا بۆسۈلۈش ئ
 كۆلهڭگىـــدەك —ئۈمىـــد . خامتامـــا مهھـــسۇالتلىرىمۇ ئېقىـــپ یۈرگهنىـــدى 

یوقالغان ھامان، بـۇ    “ كۆلهڭگۈ”جىسىمسىز نهرسىلهرگه باغلىنىپ قالغاچقا،     
ئۈمىــد كۆپــۈككه ئایلىنىــپ، بۇنــداق خىیــال بىــلهن ئــۆزىنى خــوش قىلىــپ   

ىدسـىزلىكنىڭ چوڭقـۇر ھاڭىغـا     یۈرىۋاتقانالرنىڭ بىراقال یېلـى چىقىـپ، ئۈم      
گۇیـا ھهمـمه یـاقنى قـاراڭغۇلۇق قاپلىغانـدەك، ھېچبىـر            . چۈشۈپ كېتىـشتى  

تهرەپـتىن ئۈمىــد شولىـسى كۆرۈنمهیۋاتقــان، مهڭگۈلـۈك ۋە چهكــسىز زۇلــمهت    
ھۆكـۈمران بولغانــدەك بىـر كارتىنــا شــهكىللىنىپ، ئۈمىدسـىزلىك مانــا شــۇ    

  .ىزۇلمهتنى تهن ئېلىش روھى ھالىتىگه كهلتۈرد
تېخىمـۇ خهتهرلىـك،    . بېمهنه ئۈمىدلهر شۇنىڭ بىلهنال تـۈگىگىنى یـوق       

ھازىر نۇرغۇن زىیـالىلىرىمىز، ۋەتهن سـىرتىدىكى   “ ئۈمىد”تېخىمۇ گۇڭگا بىر   
ــكىالتلىرىمىز  ــكىالتالردىكى   (تهش ــۇ تهش ــهن ش ــى”خۇسۇس ــا )الر“ داھ ، ھهتت

“ داھـى “رىم خهلقىمىز چوڭقۇر چۈشهنمهیال، خاتا ھالدا ئۈمىـد باغالۋاتقـان ئـای       
ــۇ  ــودا”لىرىمىزمـ ــایالر   “ مـ ــسىمۇ خىتـ ــۇ بولـ ــۇپ، ئـ ــد بولـ ــان ئۈمىـ قىلىۋاتقـ

دېموگراتىیىگه ئۆتكهن ھامان بىزنىڭ ئىشىمىز تېنچ یـول بىـلهن، سىیاسـى         
بـۇ، بهزى  ! ھهل بولىـدۇ، دېگهنـدىن ئىبـارەت    ) سـۆھبهت ئۈسـتىدە   (یول بىـلهن    

هرگه مىـراس  داھىالرنىڭ ئۆمۈرلۈك ئهقىدىـسى ئىـدى، ئهمـدى ئـۇ، كېیىـنكىل         
  !قالغاندەك تۇرىدۇ

بۇ، تارىخنى ئۇنتۇشتىن، ئهسلىنى ئۇنتۇشتىن، ساۋاقالرنى ئۇنتۇشـتىن       
ھارۋىـدا توشـقان    ”. بۇ ئۇنتۇش بولـسا، خائىنلىقنىـڭ بىخىـدۇر       . دېرەك بېرىدۇ 

ــدۇ ــېمه  “ ئالىـ ــوكراتچىلىرى نـ ــمهننىڭ دېمـ ــۈپهتلهنگهن دۈشـ ــۇ، -دەپ سـ  یـ
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ن ئىبارەت بۇ گۆھهر زېمىـن خىتـاي   دىكتاتۇرلىرى نېمه؟ بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدى  
سانائهتلىشىـشىدە، قۇدرەتلىـك چـوڭ دۆلهت        —مىللىتىنىڭ گۈللىنىشىدە   

ئهجهبـا، دېمـوكراتچى خىتایالرنىـڭ    . قۇرۇشىدا ھهل قىلغۇچ ئهھمىیهتكه ئىگه   
مىللى گۈللىنىش ئارزۇسـى، قۇدرەتلىـك چـوڭ دۆلهت قـۇرۇش ئارزۇسـى یـوق                

 پــۇقرالىرىمىز ۋە ئــۆزىچه قانــداقتۇر بىزنىــڭ مۇشــۇنداق ئۈمىــدتىكى! بولــسا؟
لىرىمىـز بـۇ ئۈمىـدنى كۈتۈشـته قانـداق          “ چـوڭ ”بولىۋالغان  “ تهشكىالتچى”

تـــارىخى ئاساســـقا، قانـــداق پاكىتقــــا، قانـــداق خـــاراكتېر مهنتىقىــــسىگه      
  ئاساسلىنىدۇ؟

ھهرقانــداق .  ھهرقانــداق ھهركهتنىــڭ تهرەققىیــات مهنتىقىــسى بولىــدۇ
رنىڭمۇ ئوخشىمىغان تارىخىي شارائىتتا بىرخىل  خاراكتې- پهیل، مىجهز-خۇي

ــدۇ    ــقۇچى بولىـ ــات باسـ ــق تهرەققىیـ ــسى، مهنتىقىلىـ ــق ئىپادىـ . مهنتىقىلىـ
ئىككىنچى تۈرلۈك قىلىپ ئېیتقاندا، مهلۇم ئادەمنىڭ ئادەتته ئىپادىلهیدىغان 

ــى، ئىلگىرىكـــى قىلمىـــش -خـــۇي ــاراكتېر  - پهیلـ ــۇم خـ ــشلىرى مهلـ  ئهتمىـ
 ئېتىدىغانلىرىمۇ ئهنه شۇ  -یىنكى قىلىدىغان كې. مهنتىقىسى بویىچه بولىدۇ  

مۈشۈكنىڭ گۆشخورلۇقى  : خۇددى مهسىلهن . مهنتىقىگه ئۇیغۇن ھالدا بولىدۇ   
بىر ئارىدا ئۆزىچه یاكى مهجبورەن ئۆزگۇرۈپ قالمایدۇ، ئۇنىڭ ئهسـىر ئېلىنغـان     
چاشقاننى بىردەم یىمهي ئوینىشى، ھهرگىز ئۇنىڭ ئۆزگـۈرۈپ قالغانلىقىـدىن        

مۈشــۈكنىڭ گۆشــكه بــویى ”: تهمــسىلدە شــۇنداق كهلـگهن . هیــدۇدېـرەك بهرم 
بۈگۈنكى دېموكراتچى خىتایالرنىـڭ ئاغزىـدا دەپ       . “دەر‘ روزا تۇتتۇم ’یهتمىسه،  

لىگى ئۈچۈن، ئهنه “ گۆشكه بویى یهتمىگهن”یۈرگهن داۋراڭالر خۇددى شۇنداق، 
 شـهرقى   ئۇھالـدا، خىتایالرنىـڭ   . قىیـاپهتته كـۆرۈنمهكته   “ روزا تۇتقان ”شۇنداق  

تۈركىستانلىقالر بىـلهن بولغـان مۇناسـىۋەتلىرى تارىخىـدا قانـداق ئىپـادىلهر             
بولغان؟ شۇ ئىپادىلهرنىڭ ئىخچـام تهسـۋىرى، ئهڭ ئوبرازلىـق ئىپادىلىنىـشى           

دېـگهن  “ خىتایالر ھارۇۋىدا توشـقان ئالىـدىغان خهلـق    ” بوۋىلىرىمىزنىڭ   -ئاتا
ــارەت  ــسىلىدىن ئىبــ ــایالر  ! تهمــ ــمهك، خىتــ ــۆھبهت—دېــ ــتىدە،  ســ  ئۈســ

مۇستهقىل دۆلهت بولغانلىقىمىزغا دائىـر  (دۆۋۈلىۋېتىلگهن تارىخىي پاكىتالر  
، مۇستهملىكه بولۇش جهریانىمىز ھهققىدىكى ئىسپاتالر، كىشىلىك )دەلىللهر
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ھوقۇق توغرىسىدىكى تهسىرلىك نوتـۇقالردىن یـۈزى قىزىرىـپ كېتىـدىغان،         
ىغا بـاي مىلــلهت  كـۆڭلى ئېرىـپ كېتىــدىغان، ئۇنـداق خىجىللىـق تۇیغۇســ    

ــسىخىكىنىڭ قانۇنىیهتلىــك      ! ئهمهس ــر مىللىــي پ ــداقتا مۇشــۇنداق بى ئۇن
كېیىنكى ئىپادىسى نېمه بولۇشـى مـۇمكىن؟ بۈگـۈنكى كۈنـدە بـۇ ئاخماقـانه           

الر “ داھى”قاراشقا بىزنىڭ ئاددى پۇخرالىرىمىز ھېچ ئىشهنمهیدۇ، ئهمما بهزى     
لىرىنـى  “ ئۈمىـد ”اق مهۋھـۇم ئۇالرنىڭ مۇند. بۇنىڭدىن بهك ئۈمىدۋار بولماقتا 

 ئاساسقا تایىنىلغان ھالدا شهكىللهنگهن دېگهندىن ي، تارىخىيمهلۇم سىیاسى 
یاخشى كۆڭلى بىلهن قىلىۋاتقان  “ تېنچلىققا مایىل ”كۆرە، ئۇالرنىڭ بۇنداق    

“ ۋەتهنپهرۋەرلىــك”تهشهببۇسـلىرى، ئــۇالر تاللىۋالغــان ئاالھىــدە شــهكىلدىكى  
یهنـى ئۇالرنىـڭ   . گى ئۈچۈن، دېگهن تۈزۈكراكتۇرئۇسلوبىغا مۇۋاپىق كهلگهنلى  

ــدىغان   ” ــتىن قورقمایـ ــسا ئىتـ ــۆگزىگه چىقىۋالـ ــام  ”، “ئـ ــتىن تـ الي تۇتماسـ
قۇربـان  (تهك ئاالھىدە “ تېلېۋىزورنى یوتقاندا یېتىپ باشقۇرۇش  “،  “ئېتىدىغان

“ ۋەتهنپهرۋەرلىـك ”) بېرىشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇشنىڭ ئهپلىك ئۇسـۇلى بولغـان   
بۇنداق تېنچلىقپهرەستلىك دۇنیادا مـودا بولغـان،       . لىدۇرئۇسلوبىنىڭ مهھسۇ 

مهزلۇم خهلقنى تېنچالندۇرۇش دورىسى بېرىـپ ئۇخلىتىـدىغان، ھۆكـۈمرانالر          
بىزمــۇ تېنچلىقنــى (كهشــىپ قىلغــان، چىرایلىــق پهردازالنغــان شــۇملۇقتۇر  

ئهمما مهخسهتلىرىمىزگه یېتىپ، بىزمۇ بـاغچىلىرىمىزدا      . سۆیىمىز، ئهلۋەتته 
ــاتىرج ــول     خ ــۇئارىغا ق ــق ش ــۇ تېنچلى ــدا، بىزم ــدىغان بولغان ــهیلى قىلى هم س

خــۇددى ھالــسىرىغان دۈشــمهن ســۇلھى  —بۇنــداق تهشــهببۇس ). كۆتــۈرىمىز
تهلهپ قىلىـش ئـارقىلىق كـۈچ تـوپالش ئۈچـۈن ۋاقىـت قازانغانـدەك، بۇنــداق        
ــۈن      ــمهن ئۈچـ ــولالپ، دۈشـ ــى گـ ــسى خهلقنـ ــدلهرنىڭ ھهممىـ ــمهنه ئۈمىـ بىـ

ارىتىپ بېرىدۇ؛ تهییارلىق ۋاقتى قازىنىـپ بېرىـدۇ،     كۈچىیىۋېلىش پۇرسىتى ی  
چـۇنكى خىتـاي دېموكراتلىرىمـۇ ھـازىرغىچه شـهرقى تۈركىـستاننىڭ          ! خاالس

بېسىۋېلىنغان زېمىن ئىكهنلىگى ھهققىـدە ئوچـۇق بایانـات ئـېالن قىلىـش             
ــوق  ــهتكىنى یـ ــهمىمىیىتى كۆرسـ ــدىردىمۇ  . سـ ــان تهقـ ــۇنداق بولغـ ئهگهر شـ

تمهي تۇرۇپ بۇنداق قۇرۇق گهپلهرگه ئىشىنىش، ئهمهلىیهتنىڭ سىنىقىدىن ئۆ
. بىزنــى یهنه بىــر قېــتىم تــارىخىي پۇرســهتلهردىن مهھــرۇم قىلىــشى ئېنىــق  
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ئــۈچ یىــل ئىچىــدە چىقىــپ كېتىمىــز،  ”چــۇنكى، كوممونىــست خىتــایالرمۇ 
گومىنـداڭ قالــدۇق كـۈچلىرىنى تــازىالپ بولــۇپال چىقىـپ كېتىمىــز، یېڭــى    

دېگهن “ ...بېرىپ ئاندىن چىقىپ كېتىمىز،   ھاكىمىیهت قۇرۇشۇڭالرغا یاردەم    
شـهرقى تۈركىسـستاننىڭ شـهھهر كوچىلىرىغـا     . رەڭۋازلىقىنى قىلغـان ئىـدى    

 لوزۇنكىالرنى كۆرگهن شاھىدالر تېخى ھایات -ئېسىلغان شۇ مهزمۇندىكى شۇئار
 زېمىــن ئۆزگىرىــشلهر یــۈز بهردى، ئــۆز ۋەتىنىمىــزدە یاشــاش -تــۇرۇپال، ئاســمان

ــۇ مه ــۋاتىمىز ھوقۇقىمىزدىنم ــرۇم قىلىنى ــك   . ھ ــلهر دېموكراتى ــم بهزى بهلكى
خىتایالر دېمهك، كوممونىست خىتایالرغا تـۈپتىن ئوخـشىمایدۇ، دەپ سـهۋەپ        

لېكىن بىـز تارىختـا بىـرال ئـادەم تهرىپىـدىن ئالدانـدۇق، پهقهت ئـۇ                 . كۆرسىتهر
 -شــىڭ شىــسهي دېــگهن یــاڭ : كېیىمىنــى ئــۆزگهرتىپال ئالــدىمىزغا كهلــدى

ــش  ــا ئوخ ــۇ     جىنالرغ ــشى، ئ ــدىكى كى ــپهرۋەر ئىدىیى ــگهن تهرەققى ــۇ دې امتى، ب
ئوخــشاش نهتىــجه بولــدى؛ گومىنــداڭ دېــمهك، ســۇن      . ئاالدىمایــدۇ دېــدۇق 

یاتسىننىڭ ئۈچ بۈیۈك سىیاسىتىنى ئىجرا قىلىدىغان پارتىیه، شىڭ جالالتقا  
ــۆز  ــشىمۇ   -ئوخــشامتى، دەپ ئ ــڭ قىلمى ــدۇق، ئۇنى ــگهن ئى ــۆزىمىزنى بهزلى  ئ
 ئاساس قىلغاچقا، مىللىـي خاراكتېرىنىـڭ مهنتىقىـسى    مىللىي مهنپهئهتنى 

كوممۇنىستالرنى ئېزىلگۈچىلهرنىڭ . بویىچه ئوخشاش نهتىجىگه ئېلىپ باردى
بېشىنى سىالیدىغان ماشایىخ دەپ بىلگهن، كوممۇنىست خىتایالرنىڭ تېزەك 

 ئىچـمهك،  -تېرىپ كېلىشى، چاجاڭ قۇرۇپ ئالدىغا چىققان خهلقنىڭ یېمهك  
نى ئىپادىلىـشى   “ ئالىجاناپلىقى”رىدىن ھېچنىمىگه تهگمهي     خهشهكلى -یهم

ــق      ــسا، خهل ــدىغان بول ــدۇرۇپ ئال ــته قال ــۆپچىلىگىنى غهپلهت خهلقنىــڭ زور ك
، “ئهدەپ ـ ئهخالقلىـــق   ”ئىچىـــدىكى دانىـــشمهنلهر خىتایالرنىـــڭ بۇنـــداق  

ىنـــى تېخىمـــۇ یامـــان شـــۇملۇقنىڭ بىـــشارىتى “  مۇالیىملىـــق-یۇمـــشاق”
  .دېیىشكهنىدى
ى ھېچ نهزەرگه ئالماستىنال  دۈشمهنگه دەم بېرىدىغان بۇنـداق        ساۋاقالرن

ــتلىك” ــۇم     “ تېنچلىقپهرەس ــۇنىڭدەك مهۋھ ــقا ش ــۇچىالر ۋە باش ــولىنى تۇتق ی
ــد” ــشچانلىق    “ ئۈمىـــ ــۇپ تىرىـــ ــشهندۈرمهكچى بولـــ ــى ئىـــ لهرگه خهلقنـــ

 سـاالھىیىتى ئۈسـتىدە چوڭقـۇرراق مـۇالھىزە         يكۆرسىتىۋاتقانالرنىڭ ھهقىقى 
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ــشقا تــ  ــدۇیۈرگــۈزۈپ بېقى ــادەملهر ســاختا  . وغرا كېلى ــۇ ئ ، “ۋەتهنپهرۋەرلىــك”ب
تــونى كېیىۋېلىــپ خىتــاي مهنپهتــى ئۈچــۈن ئىــشلهمدۇ ـ    “ مىللهتچىلىــك”

  قانداق؟
ــز پهقهت چىــش  ــاي ئارمىیىــسىال    -بى ــرنىقىغىچه قۇرالالنغــان خىت  تى

ــردىن  ــڭ بى ــالىالرچه   -ھۆرلىگىمىزنى ــساق بهك ب ــر توسالغۇســى دەپ قارى  بى
زنىڭ یـولىمىزدىكى توسـالغۇ كـۈچلهر ئىچىـدە خىتـاي           بى. ئویلىغان بولىمىز 

خىتاي ” مۇنتىزىم ئارمىیىسىدىنمۇ خهتهرلىكرەك یهنه بىر یوشۇرۇن جهڭگاھتا 
ــۇت“ ئارمىیىــسى ــۇ . مهۋج ــارمىیه”ب ــزگه    —“ ئ ــزدىن بولغــان، بى نهســلى بى

ئوخشاش سۆزلهیدىغان جاسۇسالر، مۇناپىقالر بولۇپ، ئۇالر دىنىي سهپ، پهننىي 
ىي سهپ، ئاخبارات، تهشكىالتلىنىش، تهشـۋىقات قاتارلىقالرنىـڭ   سهپ، سىیاس 

خىتـــایالر پهقهت ئـــارمىیه . ھهممىـــسىنى ئـــۆز ئىچىـــگه ئېلىـــشى مـــۇمكىن
مىلیـونالرچه ئهسـكهرگه،    . ئارقىلىقال بىزنى چهكلهش بىـلهن قانائهتلهنمهیـدۇ      

مىلیونالرچه ساقچىغا، مىلیونالرچه باشقا ھهرخىـل ئاتـاقتىكى فورمىلىـق ۋە          
مىسىز قۇراللىق كۈچلهرگه ئىگه خىتـاي ھـاكىمىیىتى مۇشـۇ كـۈچلهرنى            فور

بىزنىـڭ ھهركىتىمىزنــى چهكلهشـكه یېتىــدۇ، دەپ قارىمـاي، یهنه مىڭلىغــان    
ــاپىقالرنى ئىــشقا ســېلىۋاتقانلىقىدىن بىــز بىــر ئهقىلــگه    جاسۇســالرنى، مۇن

یهنى، خىتاي ھۆكۈمىتى شۇنچه كۆپ ئادىمىگه، قۇراللىق . كېلىشىمىز كېرەك
كۈچىگه تهمهننا قىلىپ، باشـقا سـهپلهرنى تاشـالپ قویمىغـان یهردە، بىزنىـڭ        
ــل      ــشلىرىمىز، ھهرخى ــاي قېلى ــا پاتم ــوق جاھانغ ــېمه ی ــدىن ھېچن ھېچنىمى
ئىتتىپاقلىشىشقا بولىـدىغان كـۈچلهرنى چهتـكه قېقىـشىمىز، كۆلهڭگـۈدەك       

ــد” ــك ۋە     “ ئۈمى ــقان تهلۋىلى ــدىن ئاش ــشىمىز چېكى ــۇپ یۈرى ــول بول لهرگه گ
  !تۇردۆتلۈك

شۇنى ئېنىق تونىشىمىز كېرەككى، بىزنىڭ بۇ یهر یۈزىدە ئـۆزىمىزدىن     
ئالالھتىن (بىزگه . باشقا غېمىمىزنى قىلغۇچى، تایىنىدىغان تایانچىمىز یوق

بىز ئۆز غېمىمىزنـى ئـۆزىمىز      . ھېچكىم یاردەم قىاللمایدۇ ۋە قىلمایدۇ    ) باشقا
ھالردىن، خهلقـارا   قىلىشىمىز، ھهرخىل چهتئهل كۈچلىرىدىن، سىیاسى گـۇرو      

تهشــــكىالتالردىن زىیــــادە ئۈمىــــد كۈتــــۈش بىــــلهن ھۇشــــىیارلىقىمىزنى،  
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بىز بـۇ كۆرەشـكه   . تىرىشچانلىغىمىزنى بوشاشتۇرۇپ قویماسلىقىمىز كېرەك  
بهل باغلىغان ئىكهنمىـز، قانـداقتۇر پـاالنچى ــــ پوكونچىالرغـا ئۈمىـد بـاغالپ             

ىرادىسىگه، ئۆز كۈچىمىزگه   ئېتىقادىمىزغا، ئۆزىمىزنىڭ ئ   -ئهمهس، ئۆز ئىمان  
شۇنداق بولغانـدىال، تاشـقى شـهرت     . ئىشىنىپ مهیدانغا چۈشىشىمىز كېرەك   

بىز تاشقى  . قانداق بولىشىدىن قهتئى نهزەر، بىزدە ئۈمىدسىزلىك توغۇلمایدۇ      
یاردەمنى چهتكه قاقمایمىز، ئهمما جىمى ئۈمىدلهرنى ئۇنىڭغا باغالپ قویساق    

  .خاتا بولىدۇ
 -10“ ئهنفال”سۈرە (“ .. .  پهقهت ئالالھ تهرىپىدىنال كېلىدۇ     یاردەم. . . ” 

  .)ئایهتنىڭ بىرقىسمى
یاردەم پهقهت غالىپ ۋە ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى ئالالھ . . . ” 

  .)ئایهت-126“ ئال ئىمران“سۈرە (“ . . .تهرىپىدىندۇر
 بىزنىڭ ئالالھتىن باشقا ھېچقانـداق . بۇ ئایهتلهر ئالالھنىڭ ۋەدىسىدۇر 

  .تایانچىمىز یوق، یاردەم بهرگۈچىمىز یوق، غهمخورىمىز یوق
ــاردىمىگه، ئۆزىمىزنىــڭ ئىمــان   ــا، -بىــز پهقهت ئالالھنىــڭ ی  ئېتىقاتىغ

ئىرادىـسىگه ئىـشىنىمىز، باشــقا ھهرقانـداق تاشــقى ئامىالرغـا ئۈمىــدىمىزنى     
  !باغالپ قویماسلىغىمىز كېرەك
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ئاددى جهڭچى بولۇش ئېڭىنى 
  تىكلهیلى

  
شـۇڭا جىھـاد ئىـستىلىدىكى    . ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن بولىـدۇ   —جىھاد  

یهنـى  . بۇنىڭغا قىلچه رىیا ئارالشماسـلىقى كېـرەك   —بىر نازۇك ھالقا شۇكى     
 كېسىل خالىس نىیهتته بولىشى، قىلـچه شهخـسىي         -جىھاد قىلغۇچى ئۈزۈل  

 مهنـسهپ  - مهیلى ماددىي مهنپهئهت یاكى شۆھرەت تاماسى، ئهمهلـمهنپهئهت  
ئېتىقـــــادىمىز چىــــــن دەپ  ! نى ئارالشتۇرماســـــلىغى كېــــــرەك تاماســـــى 

ئىشىنىدىكهنمىز، ئۇ ھالدا دىللىرىمىـزدا یۇشـۇرغان رىیـانى ئـالالھ تائاالنىـڭ        
مهیلـى بىـز بۇخىـل شهخـسىي      . كۆرۈپ تۇرۇدىغانلىقىغا ئىشىنىشىمىز الزىم   

ــداق چىرایلىــق ســۆز ۋە ئۇســتىلىق بىــلهن قىلىنغــان     غهرەزلىرىمىزنــى قان
ارقىلىق نىقاپلىغــــان تهقـــدىردىمۇ ئـــالالھتىن یوشــــۇرۇپ   ھهرىكهتـــلهر ئـــ  

قااللمایـــدىغانلىقىمىزنى چۈشهنــــسهك ۋە بۇنىڭغــــا ئىشهنــــسهك، ئانــــدىن  
بۇنىڭدىن شۇنداق بىر ئهقلىي یهكۈن نامایهنكى، . رىیاكارلىققا چهك قۇیاالیمىز

جىھــاد قىلغــۇچىالر ئالــدى بىــلهن ئــۆز نهپىــسى خاھىــشلىرى بىــلهن جىھــاد  
ئانـدىن ئۇنىـڭ ئۈچـۈن جىھـاد        . غالىپ كېلىـشلىرى كېـرەك    قىلىشلىرى ۋە   

قىلىش سهیلى قىلغاندەك ئاسـان ھهم كۆڭۈللـۈك بولـۇپ قالىـدۇ؛ قورقۇنـۇچ،              
. ھهسهت كهبى روھنى غاجىالیدىغان تۇیغـۇالر كۆڭۈلـدىن كۆتۈرۈلـۈپ كېتىـدۇ     
  ! بۇنداق روھ، ئهینى ۋاقىتتا مۇقهررەر غهلىبه قىلىشنىڭ كاپالىتى بولۇپ قالىدۇ

  :ىسى رەسۇلۇلالھتا شۇنداق دېیىلىدۇھهد
ئالالھ ئۆزىنىڭ یولىدا خالىس جىھاد (ئالالھ یولىدا جىھاد قىلغۇچى     ”

خـۇددى كۈنـدۈزى روزا تۇتـۇپ، كېچىـسى        ) قىلغان كىشىنى ئوبدان بىلىـدۇ    
ئالالھ تائاال، ئالالھ ئۈچـۈن   . ئۇخلىماي ئىبادەت قىلغان ئادەمگه ئوخشایدۇ    
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ان ھامان جهننهتكه كىرگۈزۈشكه یاكى ئۇنى جىھاد قىلغۇچىنى شېھىد بولغ
ساۋاپ بېرىپ ساالمهت قایتۇرۇشقا، یا غېنىمهت ۋە ساۋاپ بىـلهن سـاالمهت      

  .)“ئىمام بۇخارى“(“ قایتۇرۇشقا كېپىل
بۇ ھهدىستىن شۇنى كۆرۈۋاالالیمىزكى، ئهگهر جىھاد قىلغۇچى ئـارتۇقچه      

لىقى ئۈچــۈن  ھهر ئىككــى دۇنیــا ئــۆز غېمىنــى قىلىــپ كهتمىــسىمۇ، ئــالالھ 
  .مۇكاپات بېرىشكه كېپىل ئىكهن

بىز تارىخنى ۋاراقالپ كۆرىدىغان بولساق، كۆرەشلىرىمىزنىڭ غهلىبىگه 
ئېرىــشهلمهسلىگىدىكى تاشــقى ئــامىلالرنىال ئهمهس، ئىچكــى ئــامىلالرنىمۇ  
چوڭقۇرراق تهتقىق قىلىدىغان بولـساق، غهلىـبه قىلىـش ئۈچـۈن نىیهتنىـڭ             

شۇنداقال ئالالھ  . م ئىكهنلىگىنى كۆرۈۋاالالیمىز  خالىس بولىشى نهقهدەر مۇھى   
تائاالنىڭ جىھاد قىلغۇچىغا خالىس نىیهتته بولىشىنى  بویرۇشىدىكى ماددى       

  .نى ھهم چۈشۈنۈپ یېتهلهیمىز) ئهمهلى پایدا(ھېكمهت 
یاقۇپبهگ دەۋرىدىن مىـساالر كۆرىـدىغان بولـساق، قوقانـدىن       : مهسىلهن

لهر بولــۇپ، ئهگهر پایـــدا بولـــسا تهییـــار  كهلگهنــلهر مهنپهئهتنـــى دەپ كهلگهنـــ 
ــدىغان     ــسا قاچى ــارتقۇدەك بول ــان ت ــاكى ئۇرۇشــىدىغان، ئهگهر زىی ــدىغاان ی تۇرى

ئۇالرنىڭ نىیىتىدە خالىسلىق بولمىغان ئهھۋالدا     . نىیهتتىكى ئادەملهر ئىدى  
. تهبىئىكـــى ، جــــان پىــــدالىق بىـــلهن جهڭ قىلىــــش روھــــى بولمــــایتتى  

مىسال قىلساق، بۇ ئـادەم ناھـایىتى كـۆپ        شهخسىلهردىن نىیازھېكىمبهگنى   
گهرچه . ماددى مهنپهئهت ۋە ناھایىتى یوقۇرى ئهمهل تاماسىدىكى شهخس ئىدى      

یاقۇپبهگ خـوتهن ۋىالیىتىنـى ئۇنىـڭ تهسـهررۇپىغا بهرگهن بولـسىمۇ، ئـۇ یهردە            
ھىساپــسىز بایلىققــا ئىــگه بولغــان تۇرۇقلۇقمــۇ ئۇنىــڭ نهپىــسىگه كىچىــك   

ایالر بېسىپ كېلىشى بىلهنـال خىتـایالردىن تېخىمـۇ      شۇڭا خىت . تۇیۇلغانىدى
چوڭ مهنسهپ ۋە تېخىمۇ كۆپ مهنپهئهتكه ئېرىشىمهنغۇ، دېگهن تامادا بولغان       
بۇ ئادەم نۇمۇسسىزلىق بىلهن خائىنلىق قىلىپ دۈشمهننىڭ قوینىغا ئۆزىنى 

  .ئاتقان
 یىالردىكى ئىنقىالپنى ئهسلهپ ئۆتسهك، نۇرغۇن كىشىلهردە رۇشهن -30
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ھهتتـا سـهردارالرنىڭمۇ بىرمۇنچىـسى ئـاداققى        . ه، ئېنىق نىشان یوق ئىدى    غای
غایىــسى ئېنىــق بولمىغــان، ئىــستىخىیىلىك ھالــدا ئىنقىالپقــا ئىــشتىراك  

ــارزۇ    ــایىن پهس ئــ ــاكى ئىنتــ ــدى یــ ــشقان ئىــ ــایه  -قىلىــ ــلهرنى غــ  ھهۋەســ
ــشقانىدى ــىلهن. قىلىۋېلىـ ــاجى   : مهسـ ــولمىش خوجانىیازھـ ــهردارالردىن بـ سـ

 بىر -ئاڭسىزلىق تۈپهیلى شۇ زامان ئىنقىالۋىدىكى بىردىنشهخسىیهت یاكى 
ــشتهك    ــۇپ بېرىــ ــمهنگه تۇتــ ــوللىنى دۈشــ ــابىت دامــ سىیاســــى داھــــى ســ
شهرمهندىلىكنى قىلغان ئىدى، ھهتتا ئۆز ۋەتىنىنىڭ جۇمھۇر رەئىسلىگىدىن  

بـۇ خـۇددى   . خىتایالر بهرگهن مۇئاۋىن ئـۆلكه باشـلىقلىقىنى ئـارتۇق كـۆرگهن          
دېگهندەك بىـر خىـل     “ ى ئۆزۈمنىڭ بهتتىسىدىن یاخشى   بایكامنىڭ یۇندىس ”

  .قۇلچىلىق ئىدى
دېمهك تارىخى ساۋاقالردىن كۆرۈنۈپ تـۇرۇپتىكى، ئهگهر كىمكـى جىھـاد         
قىلىشتا مهلۇم ماددى مهنپهئهتنى یاكى مهنسهپنى، شهرەپنى كۆزلىسه، ئۇنىڭ 

هر جىھاد قىلىشتىكى ھهركهتلهندۈرگۈچى ئىچكى ئامىلى ئهنه شۇنداق نهرسىل
بولسا، تهبىئىكى، ئۇنىڭدىكى ساداقهت سۇنئى بولىدۇ، ئېرىـشمهكچى بولغـان     
مهنپهئهتلىـرىگه ئېرىــشىپ بهھـرىمهن بولــۇش خىیالىـدا بولغاچقــا، جېنىنــى    

ئهگهر .  دە، پىداكارلىق روھىمۇ بولمایدۇ-ساقالپ قېلىش زۆرۈرىیىتى تۇغۇلىدۇ 
ال، ئۇنىڭدا قېیداش ئۇ كۆزلىگهن مهنپهئهت یاكى مهنسهپلىرىگه ئېرىشهلمىسى

قــۇرۇق  ” دە، ئــۆزىنى شــۇ مهنــپهئهتلهردىن   -روھــى ھــالىتى شــهكىللىنىدۇ  
شۇ مهنپهئهتلهرنى بهرگهن یاكى بېرىـدۇ  . نىڭ سېپىدىن كېتىدۇ  “ قالدۇرغانالر

بـۇ قېیداشـتا گۇیـا    . تهرەپـكه ئۆتـۈپ كېتىـدۇ    ) دۈشمهن(دەپ خام تامادا بولغان     
ىخان تۆرىگه جهڭ قىلىپ بهرگهنـدەك    داموللىغا یاكى ئېل   تیاقۇپبهگكه، سابى 

بىرخىل مۇجىمهل ھىسىیات، مىننهت قىلىش ) جهڭ قىلىپ بېرىدىغاندەك(
شۇڭا، نېمه ئۈچۈن ۋە كىـم ئۈچـۈن جهڭ قىلىـشتىن      . پوزىتسىیىسى مهۋجۇت 

شـۇنى ئایدىڭالشتۇرىۋېلىـشىمىز    . ئىبارەت بۇ مۇددىئا تـوغرا بولىـشى كېـرەك        
جهڭ ) قایسىدۇر بىر لىدېر ئۈچۈن( ئۈچۈن  پوكونچىالر-كېرەككى، بىز پاالنچى

مهنىۋى جهھهتـته ئالالھنىـڭ رىزالىقىنـى كـۆزلهپ جىھـاد      . قىلىپ بهرمهیمىز 
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ــدۇ    ــۆزىمىز ئۈچــۈن بولى ــسى ئ ــته پایدى ــاددى جهھهت ــز، م ــز : قىلىمى ۋەتىنىمى
مــۇنقهرزلىكتىن قۇتۇلىــدۇ، مىلــلهت ھۆرلــۈككه ئېرىــشىدۇ، ئۆلــۈپ كهتــسهك  

ــدۇ   ــته بولى ــورنىمىز جهننهت ــدالر ئىچىــدە     . ئ ــاددى مۇجاھى ــدىیه ئهگهر ئ ــۇ ئى ب
ئومۇمالشـــــمىغان تهقـــــدىردىمۇ، رەھـــــبهرلهر قـــــاتلىمى ئىچىـــــدە جهزمهن 

ئهمىر بولسام جىھاد قىلىمهن، ”ئۇنداق بولمایدىكهن، ! ئومۇملىشىشى كېرەك
لىـــق تاماســـى “ داھـــى“دەیـــدىغان “ خهق ماڭـــا ئهمىـــر بولـــسا قىلمـــایمهن

ى قازىنالمایمىز، سـاداقهتمهن ۋە پىـداكار       شهكىللىنىپ، ئالالھنىڭ رىزالىقىن  
  !بواللمایمىز

پهیغهمبهر سهللهلالھۇ ئهلهیھى ۋەسهللهم ھایـات ۋاقتىـدىكى جىھـادالردا         
ھهر قاچان قوشۇنغا بىرسىنى ئهمىـر قىلىـپ بهلگىلىـسه، باشـقىالر ئۇنىڭغـا           

ھهتتا ئهبۇبهكرى، ئۆمهر، ئوسمان ۋە ئهلـى رەزىیهلالھـۇ     . گهپ یوق بوي سۇناتتى   
 یاشـلىق یىگىتلهرنـى ئهمىـر    17هنھۇدەك بۈیۈك سـهردارالر بولغـان قوشـۇنغا         ئ

ــۈپىتىدە       ــد س ــاددى مۇجاھى ــلهن ئ ــسىمۇ، ھهممهی ــگهن بول ــپ بهلگىلى قىلى
بىز ئالالھنىڭ یولىـدا مـاڭىمىز، جىھـاد قىلىمىـز دەیـدىكهنمىز،         . بویسۇنغان

الھنى ۋە یولباشچىمىز، ئۇستازىمىز، دۇنیا ۋە ئاخىرەتلىك رەھبىرىمىز رەسۇلىل
ساھابىلهرنى ئۈلگه قىلىشىمىز، بىزمۇ ئۆزىمىزدە ئالالھ ئۈچۈن، ۋەتهن ئۈچۈن، 
ــى      ــۇش ئېڭىن ــاددى جهڭچــى بول ــۈن ئ ــز ئۈچ ــۇلمان خهلقىمى ــزىلگهن مۇس ئې

چـۇنكى ئالالھنىـڭ جهڭچىـسى بولۇشـتىن ئـالى شـهرەپ        ! تىكلىشىمىز زۆرۈر 
  !بولمایدىغۇ؟
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  “قارا نۇرلۇق چىراق”سىیاسىدىكى 
  

نىـــڭ نـــېمه ئىكهنلىگىنـــى “ قـــارا نۇرلـــۇق چىـــراق”لهن ئالـــدى بىـــ
نــى “ قــارا نۇرلــۇق چىــراق”چۈشىنىــشىمىز كېــرەك، ئانــدىن سىیاســىدىكى 

  . چۈشىنىشىمىز ئاسان بولىدۇ
ــانچىلىق پهن ــشۇناسلىقتا( تېخنىكىــــــــسى -دېھقــــــ دا ) ھاشارەتــــــ

ــۇش ئۇســۇلى      ــل ھاشــارەت یوقۇت ــشلىتىلىدىغان بىرخى ــارا نۇرلــۇق   —ئى ق
ته ھاشارەتنىڭ كۆپچىلىگى نۇرغا ئىنتىلىش خۇسۇسـىیىتىگه      ئادەت. چىراقتۇر

دېھقانچىلىقتا ھاشارەتلهرنىڭ بۇخىل خۇسۇسـىیىتىدىن پایـدىلىنىپ        . ئىگه
ــسىدىگه یهتكىلـــى بولىـــدۇ  ــارەتلهرنى تـــوپالپ یوقۇتـــۇش مهقـ بۇنىـــڭ . ھاشـ

ئېكىنزارلىقنىڭ ئوتتۇرسىغا بىـر دانه چىـراق       : كونكىرىتنى ئۇسۇلى مۇنداق  
ــارا ســىرالنغان چاقپىلهكــسىمان بىــرنهچچه  یېقىــپ قویۇلىــ دۇ، چىراقنىــڭ ق

. یۇلىدۇوچىراقنىڭ ئاستىغا زەھهرلىك ماددا قاچىالنغان داس ق. قانىتى بولىدۇ
چىراق ئهتراپىنى ئایالنماقچى بولغان ھاشارەتلهر ھېلىقى قارا قاناتقـا ئۈسـۈپ           

ــىۋېرىدۇ  ــدۇ -داســتىكى زەھهرگه چۈش ــا چىقالمای ــۇ، زى .  دە، قایت ــا ب ــداش مان یان
  .ھاشارەتلهرنى توپالپ یوقۇتۇشنىڭ ئۈنۈملۈك ھهم ئهرزان ئۇسۇلى

قانداق بولىدۇ؟ بۇمۇ “ قارا نۇرلۇق چىراق”ئۇنداق بولسا، سىیاسىدىكى  
تۈزۈلۈش قانۇنىیىتى جهھهتتىن ھاشارەتشۇناسلىقتىكى قارا نۇرلـۇق چىراققـا         

قارشـىلىق  ئهمما ئۇنىڭ ئوۋالش ئوبېكتى ھاشارەت ئهمهس،       . ئوخشاپ كېتىدۇ 
كۆرســــهتكۈچىلهر، ئــــۆكتىچىلهر، ئومــــۇمهن، مهۋجــــۇت ھاكىمىیهتنىــــڭ     

  !دۈشمهنلىرى، ئهلۋەتته
قارشىلىق ئىدىیىسىدىكى كىشىلهر ھامان تهشكىالتلىنىشقا مۇھتاج،  
ــى      ــۇش، ھهركىتىن ــوپالپ یوقۇت ــۇالرنى ت ــاكىمىیهتلهر ئ ــۇت ھ ــدا مهۋج ــۇ ھاال ئ

الرنى ئىشقا سېلىپ،   ئۈنۈملۈك كۈزىتىش ۋە كونترول قىلىش ئۈچۈن جاسۇس      
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نــى )  گـورۇھ قاتـارلىقالر  -پــارتىیه(“ قارشـىلىق كۆرسـىتىش تهشـكىالتلىرى   ”
بۇنىڭ .  قا توپالیدۇ“ ئىنقىالۋى تهشكىالت”قۇرۇپ، یوقۇتۇش ئوبېكتلىرىنى بۇ 

بىلهن ئۆكتىچىلهرنىڭ ھهركىتىنـى كـۈزىتىش، تېزگىنىنـى تارتىـپ تـۇرۇش،       
ئـارقىلىق  “ پ ھهركهتلىـرى ئىـنقىال ”ئهھمىیهتسىز ۋە كىچىـك كۆلهمـدىكى     

ــۇرۇش   ــۇپ ت ــۇالرنى گــولالپ تۇت ــا قىلىــش،   (ئ ــۇن ئادەمنىــڭ ۋاقتىنــى زای نۇرغ
ھهقىقىي ۋە ئهھمىیهتلىك قارشىلىق ھهركىتـى ئۇیۇشتۇرۇشـقا ئىمكـانىیهت         

، ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى زېـرەك، جهسـۇرلىرىنى ئۇتتۇرلـۇق تۇتـۇش،      )بهرمهسلىك
ىلىـۋېتىش قاتـارلىق مهقـسهتلهرگه    پۈتـۈنلهي یـوق ق    ) ئهگهر خالىسا (ئاخىرىدا  

  .مهسىلىسىدۇر“ قارا نۇرلۇق چىراق”مانا بۇ سىیاسىدىكى ! یېتىش مۇمكىن
ئاپىرىــدە قىلىــشتىكى زۆرۈرىیهتنــى “ قــارا نۇرلــۇق چىــراق”سىیاســىدا 

ــسالنى       ــر مى ــدىغان یهنه بى ــۆپ ئۇچرای ــىمىزدا ك ــۈن، تۇرمۇش ــۈنۈش ئۈچ چۈش
ئـۇ  . ۋىن كۆپپىیىـپ كېتىـدۇ  یاز كۈنلىرى چى : سېلىشتۇرما قىلىش مۇمكىن  

 بىرلهپ ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن نۇرغۇن ۋاقىت ۋە  -ھالدا شاپىلداق بىلهن بىر   
. ئادەم ئاۋارە بولسىمۇ، ئهممـا ئۈنۈملـۈك تېـزگىنلهش یهنىـال مـۇمكىن ئهمهس        

شۇڭا چىۋىننىڭ  شىرنىگه ئامراقلىق خۇسۇسىیىتىدىن پایدىلىنىپ، شېكهر 
قى ئېلىنغان تهخسه بىلهن ناھـایىتى نۇرغـۇن        الشتۇرۇلغان زەھهر سۇیۇقلۇ  ىئار

  .   چىۋىننى توپالپ یوقاتقىلى بولىدۇ
ــشىلىق بىــلهن      ــدىكهن، یاخ ــۇتال بولى ــى مهۋج ــسانىیهت جهمىیىت ئىن

 -قهبىھلىــك ئارىــسىدا، ھۆكــۈمرانالر بىــلهن مهزلــۇمالر ئارىــسىدا، ئهزگــۈچىلهر
خهلقــلهر ئېزىلگــۈچىلهر ئارىــسىدا، مۇســتهملىكىچىلهر بىــلهن مۇســتهملىكه 

شـۇڭا  . بـۇ كـۆرەش قىیـامهتكىچه توختىمایـدۇ       . ئارىسىدا كۈرەش بولۇپال تۇرىـدۇ    
قارشىلىق ئىدىیىسىدىكى كىشىلهرنىڭ ھهر زامان مهۋجـۇت بولـۇپ تۇرۇشـى           
مۇقهررەرلىك ئىـكهن، ئـۇ ھالـدا قارشـى تهرەپ ئۇالرنىـڭ ئهھـۋالىنى ئۈنۈملـۈك           

ىدۇ؟ ئۇنداقتا خـۇددى   كۈزىتىش ۋە چهكلهش ئۈچۈن قانداق چارىگه مۇھتاج بول       
ھاشارەتلهرنى نۇرغا ئىنتىلىش خۇسۇسـىیىتىدىن پایـدىلىنىپ، چىـۋىنلهرنى         
شــىرنىگه ئامىراقلىقىـــدىن پایــدىلىنىپ بىـــر یهرگه تــوپالپ یوقاتقانـــدەك،    

) دىـن (قارشىلىق كۆرسهتكۈچىلهرنى ئۇالر یاخشى كۆرىدىغان غایه ۋە مهپكـۇرە    
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غــا ) غــازات تهشــكىالتلىرى(“ ئىــنقىالۋى تهشــكىالت”بىــلهن ئالــداپ ســاختا 
  .توپالش پىكىرى توغۇلغاندۇر

خــۇددى شـــۇنداق، ئهگهر ھۆكـــۈمرانالر جاسۇســالرنى ئىـــشقا ســـېلىپ   
ۋە شۇنىڭدەك تهشـكىلى    “ پارتىیه”،  “ئىنقىالۋى تهشكىالت ”بىرمۇنچه ساختا   

. نى ئۈنۈملۈك توپلىۋاالالیدۇ“ ئوۋالش ئوبېكتلىرى”ئاپاراتالرنى قۇرۇپ چىقسا، 
الرنىـڭ ئېزىقتۇرۇشـى بىـلهن    “ ئـادىمى شـهیتان  ”پىداكار كىشىلهر بۇ    نۇرغۇن  

بــۇ خــۇددى . الرغــا ئهزا بولىــدۇ“ تهشــكىالت”ۋە “ پــارتىیه”مۇشــۇنداق ســاختا 
  .ھاشارەتلهرنىڭ قارا قاناتقا ئۇرۇلۇپ، زەھهر دېسىغا چۈشكىنى بىلهن ئوخشاش

ــى     ــابىق یۇگــسىالۋىیىنىڭ كىنــو فىلىم ۋالتېرنىــڭ ســارایېۋونى  ”س
گېستاپوچىالر سـاختا   . نى كىتاپخانلىرىمىز ئهسلىیهلىسه كېرەك   “ دىشىقوغ

ۋالتېرنىڭ باشچىلىقىدا بىر مهخپـى تهشـكىالت قـۇرۇپ قویغانىـدى، نۇرغـۇن           
ۋەتهنپهرۋەر یاشالر دۈشمهننىڭ ھۆل خىشىغا دەسسهپ، بۇ سـاختا تهشـكىالتقا            

  .ئهزا بولىشىدۇ ۋە ناھایىتى ئېچىنىشلىق تۈردە قۇربان بولىدۇ
ــایالرنى   -60 ــسى خىتــ ــشىۋىك ئىمپىرىیىــ ــیىن بولــ  یىالردىــــن كېــ

ــالمىش    ــدا قىلغــان ئات ــۇزۇش ”دېپلوماتىیىــدە ئۇتــۇش ئۈچــۈن پهی ۋەتهن قۇتق
ــۇنداق “ رادىئوســى ــراق ”ئهنه ش ــۇق چى ــارا نۇرل ــۇن  “ ق ــاپ، نۇرغ ــى ئوین رولىن

  .یاشالرنىڭ جېنىغا زامىن بولغانىدى
ــان دۆلهتلهرنىـــڭ ھه   ــۇت بولغـ ــۈچلهر مهۋجـ ــالىفهت كـ ــسىدە مۇخـ ممىـ

ھاكىمىیهت تهرىپىدىن قۇرۇلغان مهخپى تهشكىالتالر بولىدۇ، بۇ تهشكىالتالر         
ــدا    ئهنه شــۇنداق چهكــلهش، قاالیماقــانچىلىق تېــرىش، ئىشهنچىــسىزلىك پهی
  . قىلىش، ئاخبارات توپالش، ئۆكتىچىلهرنى تۇتۇپ بېرىش ۋەزىپىلىرىنى ئۆتهیدۇ

بولــــساق، ئهمـــدى بىـــز ئۆزىمىزنىـــڭ ئهمهلىیىـــتىگه كېلىـــدىغان      
ــدىكى      ــى ئىدىیىـ ــقا قارشـ ــۇل بولۇشـ ــسىگه، قـ ــڭ مۇستهملىكىـ خىتایالرنىـ

“ یېقىپ قویغان ”كىشىلهرنى توپالش، ئېزىقتۇرۇش، قولغا چۈشۈرۈش ئۈچۈن       
ــل  ــراق ”بۇخىـ ــۇق چىـ ــارا نۇرلـ ــۇر “ قـ ــۇ كۆپتـ ــرى تېخىمـ ــاي  . لىـ ــر خىتـ بىـ

رازۋىدچىكىنىڭ مهست ھالدىكى جۆیلۈشلىرىدىن، ۋەتىنىمىزدە ئوتتۇز نهچچه 
پى تهشكىالت بارلىقى ئېنىقالنغان بولسىمۇ، قایسىسى ھهقىقى خىتایغا مهخ
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ــان      ــدىن قۇرۇلغ ــۈمىتى تهرىپى ــاي ھۆك ــسىلىرى خىت قارشــى تهشــكىالت، قای
ــشىپ     ــشى ئېلى ــاي، بې ــى ئایرىیالم ــكىالت ئىكهنلىگىن ــۇچى تهش ئېزىقتۇرغ

  !كهتكهنمىش
ــشقا     ــۆل خىـ ــى ھـ ــستلىرىنىڭ بىزنـ ــاي كوممونىـ ــۇ خىتـ ھهقىقهتهنمـ

ۈچۈن قۇراشتۇرۇپ چىققان ساختا تهشكىالتالر دۇنیا بویىچه ئهڭ      دەسسىتىش ئ 
بۇنداق تهشكىالتالر ھهتتا چهتئهللهردە ــ ئومۇمهن شهرقى       . كۆپ بولسا كېرەك  

ــسىدە د    ــڭ ھهممى ــایدىغان ئهللهرنى ــاجىرلىرى یاش ــستان مۇھ ــۈدەك ېتۈركى گ
بۇ بىزنىڭ ھۇشـىیار بولۇشـىمىزغا تېگىـشلىك ئهڭ مـۇھىم           . بولۇشى چوقۇم 

ــرىئىــش ــراق ”چهتئهللهردىكــى . الرنىڭ بى ــۇق چى ــارا نۇرل ــادەتته راس “ ق الر ئ
تهشكىالتالرغا قارشـى قویۇلغـان بولـۇپ، زىـدىیهت، قاالیماقـانچىلىق تېـرىش،         
بهزى ئادەملهرنى ئۆز ئهتراپىغا توپلىۋېلىپ، ئۇالرنىڭ ھهقىقىي ئىـش قىلىـش       

تانغا پۇرســهتلىرىنى زایـــا قىلىــش، ھـــالقىلىق پهیــتلهردە شـــهرقى تۈركىـــس   
ــدىلىق بهزى    ــمهنگه پایــ ــپ، دۈشــ ــاالھىیىتىگه ئورۇنىۋېلىــ ــك ســ ۋەكىللىــ
ھۈججهتلهرگه قول قویۇپ، خهلقنىڭ قىممهتلىك تارىخى پۇرسهتلىرىنى كۈلگه 
ــدۇ، شــۇنداقال ۋەتهن ئىچىــدىكى ھهقىقىــي    ــدۇرۇش ۋەزىپىلىرىنــى ئۆتهی ئایالن

 بـاغلىنىش  ساغالم یۈرەكلىك ئادەملهر، گۇرۇپپىالر یـاكى تهشـكىالتالر بىـلهن        
چهتئهللهردىكـى  . قىاللىسا، بۇ ھهقتىكى ئاخبـاراتالرنى توپالیـدۇ ۋە یهتكۈزىـدۇ         

تهشكىالتالر ئارىسىدا داۋام قىلىۋاتقان تۈگىمهس زىدىیهتلهرنىڭ سهۋەبى ئۇنچه 
ئــاددى ئهمهس، شـــۇنداقال بىـــرەر ئۈنۈملـــۈك ھهركهت ۋە ئېغىزغـــا ئـــالغۇدەك  

ه ئون یىلنىـڭ ئۆتـۈپ كېتىـشى        نهتىجىنىڭ بولماسلىقى ۋە شۇ یوسۇن نهچچ     
ۋەتهن ”یــا ئىــش قىلىــش ئىمكــانىیىتى بــارالر ســاختا ! ھهم تهســادىپى ئهمهس

 دە،  -تهشـكىالتلىرىنىڭ توسالغۇسـى، بۇزغۇنچىلىقىغـا ئۇچرایـدۇ       “ قۇتقۇزۇش
ــدىغانالرنى       ــدىن ئىــش كېلى ــاختا تهشــكىالتالر قۇلى ــا س ــدۇ؛ ی ــشى ئاقمای ئى

یهنى، تهشـكىالت  . پ تۇتۇپ تۇرىۋاتىدۇئهھمىیهتسىز ئىشالر بىلهن ئاۋارە قىلى    
ساختا بولغاچقا ھهقىقىي ئىش قىلىش مۇمكىن ئهمهس، ئۇ ئۆز تهركىۋىدىكى      
بىر مـۇنچه ئـاق كۆڭـۈل ئىنـسانالرنى ئاخمـاق قىلىـپ، ئهرزىمىـگهن ئىـشالر             
. بىلهن ۋاقىت ئۆتكۈزۈپ، خوجایىنلىرىنىڭ باش ئاغرىقىنى ئازایتىـپ بېرىـدۇ    
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نغان بهزى مۇجاھىدالر، بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان بهزى ۋەتهن ئىچىدە قولغا ئېلى
تهشــكىالتالرنىڭ پــاش بولىــشىدا ئاخباراتالرنىــڭ چهتئهلــدىن كىرگهنلىگــى   

  .توغرۇلۇق گهپلهر بار
بۇنداق سـاختا تهشـكىالت ۋە سـاختا مۇجاھىـدالرنى سـېزىۋېلىش ئـانچه          

چــۇنكى جاسۇســلۇق ۋە ئــانتى جاسۇســلۇق ئىلمىــدە مــۇھىم  . ئوڭــاي ئهمهس
اسۇسالرنى قارشى تهرەپنىڭ چوڭقۇر ئىشهنچىسىگه ئىگه قىلىۋېتىش ئۈچۈن ج

. قىلچىلىك گۇمانلىق یوچۇق قالدۇرۇلمایدۇ   . ناھایىتى زور قۇربانالر بېرىلىدۇ   
بىر جاسۇسنى قارشـى تهرەپنىـڭ ئىچىـگه سـىڭدۈرىۋېتىش ئۈچـۈن         : مهسىلهن

ــاختا  ــېچىش ۋەقهســى ”س ــدىن ق ــۈن  “ تۈرمى ــر جاســۇس ئۈچ ــتۇرۇپ، بى  ئۇیۇش
تۈرمىدىكى بارلىق مهھبۇسالرنى قاچۇرىۋېتىش، ئـۆز ئـادەملىرىنى دۈشـمهنگه         

كىنــو “ كــۆۋرۈك”. كۆرســىتىپ تــۇرۇپ ئۆلتــۈرۈش قاتــارلىق مىــساالر نۇرغــۇن 
لهقهملىـــك ناتـــسىت ئـــۆزىنى “ ھوقـــۇش”فىلىمىنـــى ئهســـلهپ ئۆتـــسهك، 

پارتىزانالرغا ئىشهنچىلىك كۆرسىتىش ئۈچۈن، ئۆز ئادەملىرىدىن ئوننهچچىنى 
  .ارتىزانالرنىڭ كۆز ئالدىدا ئېتىپ تاشلىشى شۇ جۈملىدىندۇرپ

الرنـى یېقىـشىنى تهسـهۋۋۇر      “ قارا نۇرلۇق چىراق  ”ئۇھالدا خىتایالرنىڭ   
قىلمــاق بهك ئــاددى مهســىله بولــۇپ، خهلقىمىزنىــڭ مهخپىــیهت ئېڭــى،       
ھۇشىیارلىقى ۋە باشقا جهھهتلهردىكى ساپاسىنىڭ تۆۋەن بولىشى سـهۋەپلىك،    

ــایالر نا ــانال     خىت ــۇقۇندۇرۇپ، ئاس ــادەملىرىنى س ــا ئ ــانال ئارىمىزغ ــایىتى ئاس ھ
یهنــى یۇقۇرىــدا زىكــرى قىلىنغانــدەك مــۇرەككهپ  . مهقــسهدلىرىگه یهتمهكــته

كۆرۈنۈشلۈك قۇربان بېـرىش مهنزىرىـسىنى پهیـدا قىلىـشى ئۈچۈنمـۇ ھـاجهت              
  .قالماستىن، تهننهرقى ئهرزان پۈتمهكته

ىنــــى ئىنىــــستىتۇتالرنى بــــۇالردىن باشــــقا خىتایالرنىــــڭ ئــــۆزىچه د
ئېچىــشلىرىمۇ بىرخىــل ســاختىلىق بولــۇپ، ئهســلىدە تــوغرا تهرغىبــاتالرنى   
ئاڭالپ، جهڭگۇۋار بىر ئهۋالد بولۇپ یېتىلىش ئېھتىمـالى بولغـان ئـادەملهرنى            

بىلهن رەڭگى ئۆڭگهن،  “ پارتىیىنىڭ پارالق مىللى سىیاسىتى   ”یىغىۋېلىپ،  
) هببۇســـــلىرىمـــــۇھىم تهش(ئىـــــسمى ئوخـــــشاش بولـــــسىمۇ جىـــــسمى 

ئوخشىمایدىغان، كاپىرنى یامان كۆرمهیدىغان، قۇللـۇقنى ئـار سـانىمایدىغان،          



 48 

ــل  ــن”بىرخىـ ــى زات”ۋە “ دىـ ــسهت   “ دىنـ ــۈرۈش مهقـ ــا كهلتـ ــى بارلىققـ الرنـ
خهلــــق ھهرقانــــداق چهكلىمىــــدىن قهتئىــــنهزەر دىنــــدىن  . قىلىنغانــــدۇر

شۇڭا .  ررەرلىكئایرىاللمایدۇ، دىنىي ئوقۇش ھامان توختاپ قالمایدۇ، بۇ بىر مۇقه
ئۇنى چهكلهشكه كۈچ سهرپ قىلىش ھهم بىھۇدە، ھهم ئۈنۈمسىز، تېخىمۇ یامان 

ئۇنداق ئىـكهن، كـونترول   . یېرى، قارشىلىققا سهۋەپ بولىدىغان ئىش بوالتتى     
بىلهن  —“ قورغان ئىچىدە ئهركىنلىك بېرىش ”—ئاستىدا رۇخسهت قىلىش 

ــ”تـــۈپهیلى “ چاڭقـــاش”ھهم خهلقنىـــڭ زىیـــادە  ىـــدىن “پ كېـــتىشیېرىلىـ
ســاقالنغىلى؛ ھهم ھهمــمه ئىــشنى كــۆز ئوڭىــدا تۇتــۇپ، ئۈنۈملــۈك كــۈزىتىش 

ــدا     ــى تهدرىجــى ھال ــر ئهۋالدن ــى، ھهم یېڭــى بى ــسىدىگه یهتكىل ــسالھ ”مهق ئى
توغرىراقى بۇرمىالنغان، كوممونىستالرنىڭ ئۆز سۆزى بویىچه   —“ قىلىنغان

غان غهلىته بىرخىـل    ئېیتقاندا، سوتسىیالىستىك جهمىیهتكه ئۇیغۇنالشتۇرۇل   
ئاڭ بىلهن ئۆزگهرتىپ، كهلگۈسىدە كوممونىست سىیاسىتى بىلهن  “ دىنىي”
! ئارىسىدىكى پهرقنى پۈتۈنلهي تۈگىتىش نىشانىغا یهتكىلـى بـوالتتى       “ دىن”

 ئۆلىماالرغــا مائــاش -قارىــسىڭىز مهســچىتلهر ئوچــۇق، ھهتتــا خىتــایالر مــولال 
دە ھۆكـۈمهت خىراجىتـى بىـلهن       بېرىۋاتقان، دىنى مهكتهپلهرنـى قـۇرۇپ ئـۇیهر       

 -دىنىي ئېتىقـاد ئهركىنلىگىمىـز دەخلـى      ”ئوقۇش یولغا قویۇلىۋاتقان تۇرسا،     
دېیىشنىڭ دەلىل ئىسپاتىنى یوققا چىقارمامدۇ؟ كىم بـۇ      “ تهرۇزغا ئۇچىرىدى 

نى ئېتىقاد خۇسۇسىدا ئهیىپلىیهلهیدۇ؟ ئهگهر “ كهڭ قۇرساق، دانا كومپارتىیه”
رىدىن تهكشۈرۈش ئۆمىگى كېلىپ، بۇ ئهھـۋالنى       كىشىلىك ھوقۇق ئورگانلى  

“ ئېتىقاد ئهركىنلىگى ھهقىقهتهنمـۇ كهڭ یولغـا قویۇلۇپتـۇ   ”كۆرسه نېمه دەر؟  
نـى یېقىـشتا    “ قـارا نۇرلـۇق چىـراق     ”دېمهسمۇ؟ مانا بۇ خىتایالرنىـڭ مهزكـۇر        

ھېچكىم سىزنىڭ مهسچىتته ناماز ئوقۇشىڭىز یاكى ! كۆزلىگهن مۇددىئاسىدۇر
ئوقۇشـىڭىزنى چهكلىمهیۋاتـسا، ئوقـۇش دېـسىڭىز ئـۆزلىرى دىنـى         ئۆیدە ناماز   

ــتهپ       ــى مهك ــسىز؟ دىن ــېمه دېیهلهی ــا، ن ــان تۇرس ــپ قویغ ــى ئېچى مهكتهپلهرن
“ غهمخورلـۇق ”یهنى ھۆكۈمهت   . ئاچىدىغانالرمۇ، قانۇنى چهكلىمىگه ئۇچرایدۇ   

قىلىپ دىنى مهكتهپ ئېچىپ بهرگهن تۇرسا یهنه ئۆزئالدىغا مهكتهپ ئاچىمهن     
ــارلىقىنى بىلىندۈرىــدىغان      دېگهن ــزى ب ــدا باشــقىچه غهرى ــى ھال ــك، تهبىئ لى
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بـۇ بىرقاتـار شـۇملۇقالر خىتایالرنىـڭ        ! قىلمىش بولۇپ قېلىشى تۇرغان گهپ    
قـان چىقارمـاي ئـادەم    ”ئۆزىگه خاس ھىلىگهرلىكى بىلهن تـۈزۈپ چىقىلغـان،        

 —یۇقۇرىـدا دېگىنىمىـزدەك، بۇخىـل یـول قویـۇش      . ھىلىـسىدۇر “ ئۆلتـۈرۈش 
، ئاغامچىنىڭ ئۇزۇنلىقى دائىرىسىدىكى “ان ئىچىدە ئهركىن قویىۋېتىشقورغ”
بولــۇپ، ئهمهلىیهتــته پۈتــۈنلهي چهكلىگهنــدىنمۇ     “ مهیلىــگه قویىــۋېتىش ”

ــانلىقتۇر  ــدە ۋە زىی ــل ئۇســۇل  ! زەھهرخهن ــۈرۈش ”بۇخى ــداپ ئۆلت ــۇینى چىم “ ئ
ھېلىسى بولۇپ، ئادەمنى یا یىغالشنى، یـا كۈلۈشـنى بىلمهیـدىغان ئهھۋالغـا             

بىراق بۇنى ناھایىتى نۇرغۇن ئادەملهر  . ۈشۈرۈپ، زەردۈگۆش قىلىپ ئۆلتۈرىدۇچ
قــارا ”گه ھهشــقالال ئېیتىــپ، بــۇ “ پارتىیىنىــڭ شــهپقىتى”ھىــس قىاللمــاي، 

  ...غا چۈشمهكته“ زەھهر دېسى”نىڭ ئاستىدىكى “ نۇرلۇق چىراق
ــارا نۇرلــۇق چىــراق ”خىتــایالر بۇخىــل  ــشقا  “ ق ــلهغ سېلى الرغىمــۇ مهب

یـــاالقچىالر .  ئاڭــسىز دىنىـــي قىزغىنلىقىــدىن پایدىلىنىۋاتىــدۇ   خهلقنىــڭ 
لىــك شــهرىپىگه مۇشــهرەپ بولۇشــقا ئالــدىراپ، ئىئــانه توپالشــتا  “ مــۇددەرس”

... بىرمۇنچه نهپ  نهپىـسىگه كىرىپمـۇ كېتىـدۇ        . ئىنتایىن قىزغىن پاالقالیدۇ  
رگه تىپىـدىكى مهكـتهپله   “ قارا نۇرلۇق چىراق  ”ئهگهر خىتایالر ئاچقان بۇنداق     

ــسىز    ــسىز خهلـــق ئاڭـ ــسىڭىز، ئاڭـ ــهببۇس قىلـ ــلىكنى تهشـ ــانه بهرمهسـ ئىئـ
  .قىزغىنلىق تۈپهیلى سىزنى ئۆلتۈرىۋەتكىدەك غهزەپ قىلىدۇ

ــشتا     ــوق قىلى ــېلىش ۋە ی ــدىنى ئ خىتــایالر مىللــى قارشــىلىقنىڭ ئال
“ قـارا نۇرلـۇق چىـراق   ”یۇقۇرىسى ئارمىیىدىن تارتىـپ، تـۆۋىنى ئهنه شـۇنداق         

تىبارسـىز قارىمایـدۇ، سـۇس قارىمایـدۇ، ئـاددى قارىمایـدۇ،          الرنى یېقىشقىچه ئې  
بىـر  ”:  بوۋىلىرىمىز ئېیتقان  -بىزنىڭ ئاتا . ھېچبىر كۈچنى سهل چاغلىمایدۇ   

ــاز   ــاز ئهمهس، مىــڭ دوســت ئ ــۇالر ئهمهل  “ دۈشــمهن ئ ــز ئهمهس، ئ ــگه بى دېگهن
ئهمما بىزنىڭ بهزى ئادەملىرىمىز ئـۆزى یاشـىغان تـار          . قىلىۋاتقاندەك قىلىدۇ 

ــر ــۇدىنى     بى ــېچ خ ــرەك، ھ ــسا كې ــۇ، دەپ ئویلى ــان مۇش ــۈن جاھ ــى پۈت  دائىرىن
) ھېچنىمىـدىن ـ ھېچنـېمه یـوقال    (بىلمهیدۇ، دۈشمهنگه سهل قارایدۇ، ئـۆزىچه  

دۈشـمهننىڭ ھهركىتـى،   ... جاھانغا پاتماي قالىدۇ، ئـۆزىنى قـالتىس چاغالیـدۇ،    
! سۇنئۇسۇلى، مهنتىقىسى بىز ئۈچۈن ئهینهك بولسۇن، سهلبىي دەرسلىك بول
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ــالالھ، بىزنـــى مهغرۇرلـــۇقتىن، كىبىـــر ۋە بىخودلـــۇقتىن ســـاقال ...  ! ئـــى، ئـ
  !دۈشمهننىڭ ئاشكارە ـ یوشۇرۇن شهررىدىن ساقال، ئامىن
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  توغرىسىدا“ نوپۇز”
  

ــشته  ــۇز”تهشكىللىنىـ ــۇھىم “ نوپـ ــایىن مـ ــۇز”. ئىنتـ ــسا “ نوپـ بولمىـ
ېمه؟ فرانسىیىنىڭ دېگهن ن“ نوپۇز”ئۇنداقتا . تهشكىللىنىش مۇمكىن ئهمهس

دۇنیـادا  ”:  ـ ئهسىردىكى مهشھۇر یازغۇچىسى ۋىكتور ھیوگو مۇنـداق دەیـدۇ   19
 چاپارمهنلىرى بولمىغان ھوقۇقدار یوق، مـۇرتلىرى بولمىغـان نوپـۇز          -ئاتارمهن

دېمهك، ئومـۇمهن، بىـرمىللهت، بىـر یـۇرت جامـائىتى، بىـر             . “ئىگىسىمۇ یوق 
یۈلگهن، ئورتـاق  ۆتهرىپىدىن سـ ) مۇرت(مهھهلله جامائىتى یاكى بىر توپ ئادەم  

ئېتراپ قىلىنغان، تونۇلغان، ئىشهنچ باغالنغان یاكى رەت قىلىۋېتىلمهیدىغان 
  .دېمهكتۇر“ نوپۇز”  — ئىناۋەتلىك شهخس —ئىناۋەت 

نىــــڭ مــــۇھىملىقىنى یۇقۇرىــــدىكى    “ نوپــــۇز ”تهشكىللىنىــــشته 
هن مهزمۇندىن دېگ“ )قىلىدىغان(ئومۇم ئېتىراپ قىلغان ”تهرىپلىرىمىزدىكى 

“ نوپـۇز ”) مـۇرتالر (یهنى، ئاشۇ ئېتىراپ قىلغۇچىالر  . قىیاس قىلىش مۇمكىن  
  .ئهتىراپىغا  توپالنسا تهشكىللىنىش كېلىپ چىقىدۇ، دېگهن سۆز

شۇڭا بىـز تهبىرلىرىمىـزدە     . نوپۇز دەرىجىسى ھهرخىل بولىشى مۇمكىن    
ان جامـائه  ئۇنىڭ مىللهتتىن تارتىپ تاكى بىر كىچىك كوللېكتىپقىچه بولغ      

ھهتتا بهزى نوپـۇزالر دۇنیـاۋى      . ئىچىدە تونۇلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتتۇق   
  .ئېتىراپقا ئېرىشكهن بولۇشى ھهم مۇمكىن

تهشكىللىنىش بىلهن نوپۇزنىڭ مۇناسىۋېتى شۇنداق ئىكهن، بىزنىـڭ        
) نوپـۇز بولماسـلىق  (تهشكىللىنهلمهسلىكىمىزدە ھهم نوپۇزنىڭ ئهكس رولى      

  ! قانداق؟ ئهلۋەتته شۇنداقئاساسى سهۋەپمۇ
الرنـى  “ نوپۇز”بىزنىڭ دۈشمهنلىرىمز خهلق ئارىسىدا مهیدانغا كهلگهن  

ئۇالر نوپۇزنىڭ رولىنى ئوبدان بىلگهچكه، (قهرەللىك ھالدا یوق قىلىپ كهلدى 
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ئـۇالر یوشـۇرۇن تۇتقـۇن    !). بۇ نوقتىغا ئاالھىـدە ئهھمىـیهت بېرىـپ كهلمهكـته         
ــت قىل  ــۇرۇن سۈیىقهسـ ــش، یوشـ ــارلىق  قىلىـ ــسىزالندۇرۇش قاتـ ــش، ئابرویـ ىـ

  .ۋاسىتىالردىن پایدىلىنىدۇ
شـىڭ ھۆكـۈمىتى ھهر یۇرتنىـڭ       )  یىـل  -1936(شىڭ شىسهي دەۋرىـدە     

ئـۇ بۇنىـڭ بىـلهن      . ئاتاقلىق بایلىرىنى یوشۇرۇن تۇتقۇن قىلىپ یوقۇتىۋەتتى     
 مـال  -بىر تهرەپـتىن سـىتالىن ھۆكـۈمىتى ئۈچـۈن تۆلىنىـدىغان قهرزگه پـۇل            

ــبه”ىــپ، مۇســادىرە قىل ــسا “ ئىقتىــسادى مهن ــۇ تهرىپــى رۇس (قازانغــان بول ب
، یهنه بىـر تهرەپـتىن،   )بولشىۋىكلىرىنىڭ ئهقىل كۆرسىتىشى بىـلهن بولغـان   

الرنى یوق قىلىپ “ نوپۇز”یۇرت جامائىتى ئالدىدا گېپى ئۆتىدىغان بىر تۈركۈم 
ــدى     ــدىنى ئال ــىلىقنىڭ ئال ــكىللىك قارش ــارقىلىق، تهش ــالش ئ ــایالر، . تاش ب

مۇشلۇقالرنى كهڭ كۆلهمدە تۇتقۇن قىلىـپ مىللهتنىـڭ ئالغـا كهتـكهن            ئۇقۇ
مۇنهۋۋەر ئادەملىرىنى یوق قىلىۋېتىش بىلهن، بۇ بهختسىز مىللهتنى یهنه یۈز 

بۇ مىللهتـكه یهنه ھهممىنـى      .  جاھالهتكه چېكىندۈرىۋەتتى  —یىلالپ ئارقىغا   
وختــاپ دۈشــمهن بۇنىڭلىــق بىلهنــال ت. قــا تــوغرا كهلـدى “ نۆلـدىن باشــالش ”

دەپ ئېالن قىلىـپ، ئاڭـسىز خهلقنىـڭ ئۇالرغـا     “ خائىن”قالماي، یهنه ئۇالرنى   
خهلقىمىـز بولـسا ئاڭـسىزلىغى تـۈپهیلى،       . قارشى نهپرىتىنى قوزغـاپ كهلـدى     

 قىزلىرىنى تونىمىدى، مۇھهببىتىـدىن مهھـرۇم     -ئۆزلىرىنىڭ مۇنهۋۋەر ئوغۇل  
راسـتىنال خـائىن دەپ    قالدۇردى، دۈشمهننىڭ دېپىغا ئۇسۇل ئوینـاپ، ئـۇالرنى         

تونىــدى، ئــۇالردىن ئــۆزلىرىنى قــاچۇردى، ئۇالرنىــڭ ئــائىله ـ ئهپرادىنىمــۇ           
  !دەپ پهس كۆردى، چهتكه قاقتى” خائىننىڭ ئهۋالدى”

زى دۈشــمهن دەپ تونۇیـــدىغان  ۆنېمىــشكىدۇر بىزنىـــڭ خهلقىمىــز ئـــ  
گېپىگه شۇنچه ئاسـان ئىـشىنىپ، ئۆزلىرىنىـڭ        ) خىتایالرنىڭ(ھۆكۈمهتنىڭ  

ئوغۇل ـ قىزلىرىدىن شـۇنچه ئاسـان گۇمـان قىلىـدۇ؟ بـۇ بىرخىـل روھـى         باتۇر 
  !ئاجىزلىقتۇر

بۇ ھال كوممونىستالر دەۋرىدە تېخىمۇ پاجىئهلىك تۈس ئالدى، شۇنداقال 
ــدى  ــایىتى كــۆپ تهكرارالن ــستالر . ناھ ــا -50كوممونى ــالردا ئارق ــدىن - یى  ئارقى
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ا كهتــكهن  ھهركهتلهرنــى ئېلىــپ بېرىــپ، مىللىتىمىزنىــڭ ئالغــ يسىیاســى
ــاتتى      ــپ یوق ــۇن قىلى ــلهن تۇتق ــامالر بى ــۈك بهدن ــشىلىرىنى تۈرل ــا . كى ھهتت

خهلقنى توپالپ تۈرلۈك . قىلدى“ كۆرەش”خهلقنىڭ ئالدىغا چىقىرىپ قویۇپ 
یىغىنلىرى ئویۇشتۇرۇپ، “ ئېچىلىپ سایراش”،  “دەرت تۆكۈش ”شهكىلدىكى  

. گه تاالتتىخهلقنىڭ بهختى ئۈچۈن كۆرەشكهن ئوغالنالرنى شۇ خهلقنىڭ ئۆزى       
ھېچقانداق بىر دۈشمهن بـۇقهدەر زەھهرخهنـدە ۋاسـىتىالرنى ئىـشلهتمىگهن ۋە            
ئىشلهتمهیدۇ، پهقهت بىزنىڭ دۈشمىنىمىز ئهنه شۇنداق رەزىل، ئهنه شـۇنداق          

ئۆز گۆشـىنى  ”—ئىنسانىیهتكه یات تهبىئهت بىلهن مۇشۇنداق شۇم ۋاستىنى    
  .ۋاستىسىنى كهشىپ قىلغان“ ئۆزىنىڭ یېغىدا قورۇش

دەپ ئاتالغـان تهلـۋە     “ مهدەنىـیهت زور ئىـنقىالۋى    ”ئاتالمىش  : مهسىلهن
مىللى ئىنقىالپقا ( ھهركهتته خىتایالر بهزى پىشقهدەم جهڭچىلهرنى   يسىیاسى

 -، ئۆتمۈشــته تونۇلغــان چــوڭ  )قاتناشــقان ھهر دەرىجىلىــك ئوفېتــسىرالرنى  
هل كىچىــك نوپــۇز ئىگىلىرىنــى یوقۇتــۇش كویىغــا چۈشــۈپ، ئــۇالرنى بىــرمهھ 

دىن كېـیىن، تـۆۋەنگه چۈشـۈرۈپ      “ سېسىتقان”ئىچىدە  “ ئاممىۋى ھهرىكهت ”
لېكىن خهلق بۇنداق پىشقهدەم جهڭچىلهرنى یهنىال . قارا ئىشالرغا سالغانىدى  

یوشــۇرۇن ھـــۆرمهت قىلىـــۋەرگهن، شـــۇنىڭ بىـــلهن خىتـــایالر ۋاسىتىـــسىنى  
ۇتۇش ئۈچۈن ئۆزگهرتىپ، ئۇالرنى ئابرویسىزالندۇرۇپ، ئاۋال روھى جهھهتتىن یوق

یاالقچىالرنى ئىشقا سېلىپ، بهزىلىرىنىڭ یانچۇقىغا باشقا بىرسىنىڭ بىـرەر          
بىـلهن قولغــا  “ نهق پاكىــت”نهرسىـسىنى ســېلىپ قویـۇپ، ئارقىــدىن ئـۇنى    

“ پاھىـشىۋازلىق ”دەپ ئـېالن قىلغـان؛ یهنه بهزىلىرىنـى         “ ئوغرى”چۈشۈرۈپ،  
مهلىیهتــته تهلــۋە   ئه(قىلىۋاتقــان ھالــدا تۇتىۋالغــانلىقىنى ئــېالن قىلىــپ     
، مهنىۋى جهھهتـتىن    )ئاكتىپالرنىڭ ماسلىشىشى بىلهن تهییارالنغان بوھتان    

  .یوقۇتۇپ، جىسمانى جهھهتتىن یوقۇتۇشقا ئاساس یاراتقان
ــاتالملىق      ــۆپ ق ــداق ك ــز سىیاســىدىكى بۇن ــاددە خهلقىمى بىزنىــڭ س
ئویۇنالردىن خهۋەرسىز بولغاچقا، بۇنى دۈشمهننىڭ بىرخىل سۈیىقهستى دەپ       

ــتىن، ھه ــادەملهر    -بىلمهسـ ــارە ئـ ــۇ بىچـ ــپ، بـ ــشىنىپ قېلىـ ــدىال ئىـ  دېگهنـ
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دىـن یىـرگهنگهن ھالـدا ئـۆزىنى     ) ئهسلىدىكى قهھرىمانالر، نوپـۇز ئىگىلىـرى    (
بۇ نوپۇز ئىگىلىرىنىڭ روھى ئۈستۈنلىگى . چهتكه ئالىدىغان بولۇپ قېلىشقان

غا  قىیناشـالر -ئـۇرۇش . مۇشـۇنداق ھۇجـۇمالر بىـلهن گـۇمران قىلىـۋېتىلگهن     
ــسىدا     ــا مۇشــۇنداق رەزىللىــك ئارقى ــلهر، مان ــۇ ئهزىمهت پىــسهنت قىلمىغــان ب

  . دە، روھى جهھهتتىن گۇمران قىلىنىدۇ-خهلقتىن ئایرىپ تاشلىنىدۇ
رەئىسى مۇئاۋىن نىڭ سابىق “ ئاپتونوم رایون”ئاتالمىش : یهنه مهسىلهن

قۇتـۇش  توختى سابىر نېمىشقىدۇر خىتایالرغا یامان كۆرۈنۈپ قالغان، ئـۇنى یو         
خهلقنىڭ جىددى نهپرىتىنى . ئۈچۈن ئاۋال بىرەر ئۈنۈملۈك باھانه الزىم بوالتتى

ــابرویىنى     ــدۇرىۋېتىش ئۈچــۈن ئۇنىــڭ ئ ــسان ئۇنتۇل ــادەمنى چاپ ــۇ ئ قوزغــاپ، ب
شۇڭا خىتایالر ئۇنىڭ ئۈچۈن مهشھۇر ھىله دەستۇرى       . چۈشۈرۈش كېرەك ئىدى  

ۇنى بىـرال ۋاقىتتـا     نى ئىشلىتىپ، ئـ   “ سهتهڭلهر ھىلىسى ”دىكى  “  ھىله 36”
ئـادەتته  . یېرىدىن تۇتىۋالغانلىقىنى جـار سـالدى     “ ئىككى قىز بىلهن یاتقان   ”

“  ئۇچىـسىنى تۇتــۇپ ”بىـرەر یوقـۇرى دەرىجىلىــك كـاتىۋاش ئۈچـۈن ھهرقاچــان     
چىرایلىـق قىزالرنـى تهیىــن   “ یاردەملىــشىدىغان”كۆڭۈللـۈك دەم ئېلىـشىغا   

مـاۋ  “ ئۇلـۇغ داھىـسى   ”تتـا   قىلىپ، سـۇالمچىلىق قىلىـشقا ئـادەتلهنگهن، ھه       
زېدوڭمۇ خىزمهتكارلىرى بىلهن ئاشىنا ئویناپ ھارامدىن باال تېپىـپ یـۈرگهن،            
ھهتتا بالىسىنىڭ الیىقى بىلهن ئویناپ باال تېپىپ قویۇپ، ئۇنى یهنىال كېلىن 

تـوي  ) ئۇنىـڭ ھامىلىـدارلىقى تـۈپهیلى   (قىلىۋەرگهن، بالىسى بـۇ قىـز بىـلهن        
ــشنى رەت قىلــسا، ئانىــسى   ــر ئــۆز جهمهئهتىمىزنىــڭ پۇشــتى،    : قىلى بهرىبى

پهســـكهش  ) ①چیــۇ خـــۇیزۇ (ھېچــنىمه بولمایـــدۇ، دەپ نهســىھهت قىلغـــان   
ئهگهر (كوممونىستالرغا، تـوختى سـابىرنىڭ ئىككـى قىـز بىـلهن یاتقـانلىقى             

نورمــال ئهھــۋال بولىــشى كېــرەك ئىــدى، پهقهت  ) راســت بولغــان تهقــدىردىمۇ
ر مانـا شـۇنداق رەزىـل كومېـدىیىنى     یوقۇتۇش ئېھتىیـاجى تۇغۇلغـاچقىال ئـۇال    

                                            
  . ئا—ىن بىرى اشالردتىۋلىن بیاۋ ۋەقهسىگهچېتىلىپ یوقۇتۇلغان كاتى    ①
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بۇنىڭغىمۇ بىزنىڭ ساددا خهلقىمىز ناھایىتى ئاسانال ئىشهندى ۋە . تهییارلىغان
  !رەھبىرىنى تېزال ئۇنتۇپ كهتتى“ پاھىشىۋاز”بۇ 

خىتایالر ئۇیغۇر مىنوپ دىگهن نازىرغىمۇ مۇشۇنداق رەزىل ۋاسىتىالرنى     
قانداق جهدۋەلـلهرگه   ى ئالل ى بىلهن تهھدىت سېلىپ، ئۇنى    ئىشلىتىدىغانلىق

ئاخىرىدا ئۇنىڭغا بهدىۋىلهرچه ئۇسـۇلدا یـوق       . قول قویۇشقا مهجبور قىلىشقان   
قىلىش پىالنى ئویۇشتۇرۇلغان بولسىمۇ، تهقدىرنىڭ یازمىشىغا كۆرە، ئۇنىـڭ         

قىزىق یېرى شۇكى، بىرەر خىتاینىـڭ      . گۈل پارتالپ ئۆلگهن  تئورنىدا قىزى شا  
لىـرى  “ ئاپـشاركا ”منى تاپماي قویمایدىغان خىتاي  بورنىنى قانىتىۋەتكهن ئادە  

ــشتى“تاپالمــــاي”ئاشــــۇ سۈیىقهســــتنى پىالنلىغــــۇچىالرنى  ... ۋاي،! قېلىــ
  !نومۇسسىزالر

مهرھوم مۇجاھىد ئهبهیدۇلال مهرۇپ دامولال مۇنداق بىر ھېكایىنى كـۆپ       
بۇرۇنقى زامانـدا ئىككـى ئـاغىنه بـارىكهن، كـۈنلهردىن بىـر كـۈنى              : سۆزلهیتتى

تهرىپىــدىن تــۆھمهتكه قــاپتۇ، تــۆھمهتتىن ئــۆزىنى ئــاقالش مــۈمكىن ھــاكىم 
ئهمهسـكهن، شــۇڭا ئــۇالردىن بىــرى ئىككىمىـز تهڭ ئــازاپ چهككهنــدىن كــۆرە،   

 “گۇناھكـار ”. بىرىمىز ئۈستىمىزگه ئاالیلى دەپ ئویالپ، ئۆزى ئۈسـتىگه ئـاپتۇ        
ــا ــا   -چالم ــۇ، كىمكــى چالم ــىغا بویرۇلۇپت ــسهك قىلىــش جازاس ــسهك - كې  كې

ىن ئۆزىنى قاچۇرسا جىنایهتكه شېرىك دەپ قارىلىدىغانلىقىنى ئېالن ئېتىشت
كىـشىلهر  . قىپتۇ، ھاكىم جازا مهیدانىدا ئۆزى ئولتۇرۇپ ئـادەملهرنى كۈزۈتۈپتـۇ    

“ گۇناھكـار ”. نېمه تاپسا ئېتىـپ ئۆتۈپتـۇ    ... بىرلهپ ئۆتۈپ، تاش، چالما ،     -بىر  
ن، ئاتماي دېسه ھۆكۈم نىڭ ئاغىنىسى چالما ئاتاي دېسه، یۈرىكى چىدىمایدىكه

ناھــایىتى قــاتتىق ئىــكهن، شــۇڭا ئــۇ، بىــر تــال چىــالن ئۇرۇقىغــا پاختــا ئــوراپ  
ئۇ نۆۋىتى كهلگهنـدە ئهنه   . تۇخۇمدەك چوڭلۇقتا یالغان چالما یاساپ تهییارالپتۇ     

ئهمما ئویلىمىغان . شۇنى ئاتقانىكهن، یېنىكلىگىدىن ئارانال بېرىپ تېگىپتۇ   
 پهریـاد كۆتـۈرۈپ ۋارقىـراپ یىغـالپ     - كالال دەپ، دادۇ  -ئالال“ گۇناھكار”یهردىن  

خهق ساڭا ”: ھاكىم دەرھال جازانى توختۇتۇپ، گۇناھكاردىن سوراپتۇ     . كېتىپتۇ
 كۆزۇڭ یېرىلـدى، یىغلىمىـدىڭ، ھهتتـا ۋاي       -تاش ئاتتى، كېسهك ئاتتى، باش    
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 تهگمهیـال  -دېمىدىڭ، ئهجهبا بۇ ئاغىنهڭ شـۇنداق بىـر نهرسـىنى ئاتـسا تـېگهر      
قىـــراپ كهتتىڭغـــۇ؟ ئىككىڭـــالر كىمنـــى ئالـــدىماقچى؟ ئۇنىـــڭ ئاتقـــان  ۋار

نهرسىـسىنىڭ نېمىلىگىنــى، ســاڭا قانچىلىـك تهككهنلىگىنــى مهن ئېنىــق   
خهق ”: بۇنىڭغــا گۇناھكــار ئېیتىپتــۇكى . “؟!كــۆرۈپ، بىلىــپ تۇرۇپتىمهنغــۇ 

بهرىبىــر مېنىــڭ دوســتۇم ئهمهس، ئۇالرنىــڭ غهزەپ بىــلهن ھۇجــۇم قىلىــشى  
هس، كۈتۈلگهن زەربه، شـۇڭا ئۇالرنىـڭ زەربىـسىدىن ھـېچ ئـازاپ             تهساددىپى ئهم 

ئهمما بـۇ مېنىـڭ دوسـتۇم، شـۇڭا ئۇنىـڭ ئـاتقىنى مېنىـڭ        . ھىس قىلمىدىم 
بـــۇ . “یۈرۈكـــۈمگه زەھهرلىـــك تىىغـــدەك ســـانچىلدى، چىـــدىیالماي قالـــدىم

 قىـستاقلىرى مۇجاھىـد ئۈچـۈن    -ھىكایىدىن مهلۇمكى، دۈشمهننىڭ قىـیىن    
ــدىیىۋى  ــۈلگهن، ئىـ ــازاپالردۇر كۈتـ ــان ئـ ــارلىقى بولغـ ــۆز  .  تهییـ ـــ ئـ ــامىنى ــ یـ

خهلقىمىزنىـــڭ تهتـــۈر چۈشـــۈنۈپ، دۈشـــمهننىڭ تـــۆھمىتىگه قوشـــۇلۇپ       
  !كېتىشىدۇر

ــلهن سىیاســى     ــایالر تېخىمــۇ نومۇســسىزلىق بى ــدە خىت بۈگــۈنكى كۈن
ئــوغرى، قىمــارۋاز، ) خهلقئــارا جامــائهتچىلىكنى ئالـداش ئۈچــۈن (مهھبۇسـالرغا  

ــشىۋاز، زەھهرلىـــك چېكىملىـــك ئهت ــسى، پاھىـ ــل ...  كهسچىـ ــارلىق رەزىـ قاتـ
 قىزلىرىغـا  -بهدنامالرنى چاپالپ، خهلقىمىزنىڭ ساددا ھىسىیاتىدا ئۆز ئوغـۇل   

بىزنىـڭ خهلقىمىـز گوللۇقتـا،    . قارىتا نهپـرەت قوزغـاپ دىققىتىنـى چاچماقتـا      
قوشنىمىزنىڭ بىر بالىسى بولىـدۇ،    : نادانلىقتا، ئاخماقلىقتا شۇ دەرىجىدىكى   

ئۇ بىزنىـڭ كـۆز ئالـدىمىزدا چـوڭ     . توغۇلغىنىدىن تارتىپال بىلىمىزئۇنى بىز  
چـوڭالرنى  . بولغان بولۇپ، ناھایىتى ئهدەپلىك، دىیانهتلىـك، یـۈزى تـۈۋەن بـاال            

ھۆرمهت قىلىش، كىچىكلهرنى ئىززەتلهش، ئاجىزالرغا یـاردەم قىلىـش ئۇنىـڭ          
ــدۇ  ــدىمىز . روھىغــا ســىڭگهن خــۇلقالردىن بولى دا بىركــۈنى بىــز ئىــشىك ئال

بىـز  . تۇرغىنىمىزدا، خىتاي ساقچىلىرى بۇ بالىنى تۇتۇپ یاالپ ئېلىپ ماڭىدۇ  
” بۇ باال ئوبدان باال ئىـدىغۇ، نـېمه گۇنـاھ قىلغـان بـولغىیتى؟          ”: ئهجهپلىنىپ
كېیىن بـۇ  ). گۇیا خىتایالر پهقهت گۇناھكارالرنىال تۇتىدىغاندەك (دەپ قالىمىز   

ىك ئهتكهسچىـسى ۋە یـاكى      یىگىت ھهققىدە ئوغرى یاكى زەھهرلىك چېكىمل     
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نارســىدە قىزالرغــا باســقۇنچىلىق ”تېخىمــۇ قهبىــھ ھهم ســهت ئاڭلىنىــدىغان 
بىـز بـۇ بـالىنى    ”: ئهنه شۇ چاغدا بىز . دېگهندەك بوھتاننى ئاڭالیمىز  “ قىلغان

یىگىـرمه یىلـدىن بېــرى بىلىمىـز، ئــۇ ئۇنـداق قىلىقالرنــى قىلىـدىغان بــاال      
) ي ھاكىمىیىتىنىــڭ تــۆھمىتىگهخىتــا(دېمهســتىن، بــۇ تــۆھمهتكه “ ئهمهس

ــشىنىمى ــى      ” دە، -ئى ــا بهرگىل ــاراپ باھ ــۈرىتىگه ق ــڭ س ــادەم دېگهننى ــوۋا، ئ ت
ھـۇ  ... بۇ ئهبلهخنى شۇنداق قىـالر دەپ كىـم ئویلىغـان؟        ! بولمایدىكهن، جۇمۇ 

ــۇۋاینىمهك ــز   “ !جـ ــۇلۇپ كېتىمىـ ــۆھمهتكه قوشـ ــزچه تـ . دەپ تىللىغىنىمىـ
 تاپقــان سۈیىقهســتىگه  خىتایالرنىــڭ سىیاســى تۈســنى پهردىــلهش ئۈچــۈن    

ــز  ــشىپ بېرىمىـ ــول؟   ! ماسلىـ ــزدەك گـ ــاق، بىـ ــزدەك ئاخمـ ــلهر بىـ یهنه كىمـ
ــڭ قېرىندىـــشىغا   ــ 30~20 —ئۆزىمىزنىـ  ئىپـــادىلهرگه ي یىللىـــق ئهمهلىـ

) ئاساسـسىز (ئىشهنچىمىز شۇ قهدەر تۇترۇقسىز، ئهممـا خىتایالرنىـڭ مهۋھـۇم         
ــارە قېرىندىـــشى  مىزغا، تهشـــۋىقاتىغا شـــۇنچه ئاســـان ئىـــشىنىپ، ئاشـــۇ بىچـ

بۇنىڭ سهۋەبى شۇكى، مىللىتىمىـزدە  . پهرزەنتلىرىمىزگه نهپرەت بىلدۈرىمىز  
 -ھهممىمىـز گۇمـانخور، ھهممىمىـزدە ئـازدۇر     . ئۆزئارا سـهمىمىیهت روھـى یـوق      

بۇنـداق ئهھۋالـدا   . ھهسهت ئوتلىرى مهۋجۇت) ئاشكارە ـ یوشۇرۇن ھالدا  (كۆپتۇر 
وبىیىتىــدىن بهكــرەك  بىرىمىزنىــڭ مۇۋەپپىقىیىتىــدىن ئهمهس، مهغل-بىــر

شـۇڭا قهبىھلىـك   . سۆیۈنىمىز؛ ئامىتىدىن ئهمهس، ئاپىتىدىن خوش بـولىمىز     
تهرەپكه مایىل تۇرىـدىغان كـۆڭلىمىز ھېلىقـى قېرىندىـشىمىز ھهققىـدىكى           

ئىككىنچى تۈرلۈك قىلىـپ  ! ئاساسسىز بوھتانالرغا ئىشىنىشكه ئارانال تۇرىدۇ   
 یۇشــۇرۇن ئېڭىمىــزدا —دە ىمىزنىــڭ چوڭقــۇر یېرىــبلئېیتقانــدا، بىزنىــڭ قه

باشقىالرنىڭ بهخىتسىزلىكىنى تىـلهش ئىـستىگى یوشـۇرۇنۇپ یاتىـدۇ، مانـا            
ــایىللىق (مۇشـــۇ ســـهۋەپ  ــا شـــۇ مـ ــشكه،  ) مانـ ــا ئىشىنىـ بىزنـــى بوھتانالرغـ

قېرىندىشىمىزنىڭ شهنى ھهققىدە قاباھهتلىك ھۆكۈم چىقىرىلىشىغا قارىتا       
 بىزنىڭ ئهقىـدىمىزنىڭ  بۇ پاكىت. خوشاللىنىش نهتىجىسىگه ئېلىپ بارىدۇ   

ــىتىپ بېرىــدىغان      ــهن كۆرس ــۇ رۇش ــى تېخىم ــۇپ كهتكهنلىگىن نهقهدەر بۇزۇل
  .ئهینهك



 58 

ــدارە      ــمه تونىغــان، ھهممىنــى ئى ــر زامــان ھهم ــۇزۇن بى ئۇنــدىن باشــقا ئ
لىرىمىزنىـڭ بولماسـلىقى تـۈپهیلى، بىـزدە نوپـۇز ئېڭـى            “ نوپۇز”قىلىدىغان  

ــۆزىگه      ــادەم ئ ــۇپ، ھهمــمه ئ ــۇنغان بول ــېچكىم، “نــوچى”س  ھېچكىمنــى -ھ
یاراتمایدىغان، ئۆزىمىزدىن یېتىشىپ چىققان بىرەر نوپۇز بولغان تهقدىردىمۇ،    
ئۇنىڭغا بهیئهت قىلىشتىن خورلۇق ھىس قىلىـدىغان غهلىـته روھـى ھـالهت            

الرغـا نـاتوغرا    “ نوپـۇز ”یوشۇرۇن ئېڭىمىزغا سىڭىپ كهتكهچكه، بىز ئومـۇمهن        
بىرىمىزنىـڭ  “ نوپـۇز ”راپ قىلىدىغان   بىرەر ئومۇم ئېتى  : مۇئامىلىدە بولىمىز 

تونۇلمىغان دەۋرىدە “ نوپۇز”یۇرتدېشى، باال ۋاقتىدىكى دوستى یا بولمىسا ئاشۇ 
ــسا، ئۇنىڭغــا تىــل تهككــۈزۈش، بهدقىلىــق     بىزنىــڭ تونۇشــىمىز بولغــان بول

نــى كۆرسىتىــشكه “ نــوچىلىغى”چاخچــاق قىلىــش ئــارقىلىق ئۆزىمىزنىــڭ 
ــى،  ــۇ بىــر نىــمه ئاكــاڭ   ھهممىــڭ چــوڭ ”ئــورۇنىمىز، یهن بىلىــپ كهتــكهن ب

ئومۇمهن .  دېمهكچى بولغاندەك قىلىمىز“ قارىغاینىڭ ئالدىدا مانا شۇنچىلىكال
 تهكتىنــى بىلىــدىغانال ئــادەم بولىــدىكهن، كېــیىن ئــۇ ئــالىم، ھهتتــا  -تېگــى

بولـۇپ كهتـكهن تهقــدىردىمۇ بهرىبىـر، ئـۇنى یـاراتقىمىز كهلمهیــدۇ      “ ئهلـالمه ”
بالىسى تۇرسا، مهن پاالنچى غوجامنىڭ ئهۋالدى  تۇرسام، چۇنكى ئۇ پاالنچىنىڭ (

بۇ پوزىتسىیه ).  دە، ئۇنى ئېتىراپ قىلىشتىن ھاقارەت ھىس قىلىمىز-دەیمىز
ئامىلىـدىن  “ نوپـۇز ”بىزنى تهشكىللىنىش زېمىنى بىلهن تهمىـن ئهتكـۈچى        

  .پهیدا قىلىدۇ“ كېلىمات”مهھرۇم قىلىدىغان پایدىسىز 
دەپ “ چوقۇنۇش”(الرغا ئىخالس بىلدۈرۈش    “ چولپان”ھهممه مىللهتته   

: مهسىلهن.  قىزغىنلىقى مهۋجۇت“ چولپان ”—ئادىتى ) خاتا قوللىنىلىۋاتىدۇ
قاتارلىقالرغــا ...  بىــرەر داڭلىــق ســهنئهتچى، یــازغۇچى، نــاتىق، ســپورتچى،      

ئهممـا بىـز ئۇنـداقالرنىمۇ چـوڭ     .  تهلۋىلهردەك ھېرىسمهن بولـۇش ئـادىتى بـار    
دېگهندەك، ھهرقانداق “ تۆگىنىڭ مازار بىلهن نېمه ئىشى”. زبىلىپ كهتمهیمى

نـى مهركهز  “ نوپۇز”بومۇ بىزنىڭ . داڭلىق شهخسنىمۇ بىر تېیىنگه ئالمایمىز 
پـــسىخىكىمىزنىڭ بوزىـــۋېتىلگهنلىگى، غهلىـــته   “ تـــوپلىنىش”قىلىـــپ 

دېمهكچى بولغانـدەك خـاراكتېر ھاسـىل      “ مهن ئۇلۇغ ”شهخسىیهتچى، پهقهتال   
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كىتاپخــان ئوبــدان . ىزنىــڭ بىرخىــل ئىپادىــسى بولــسا كېــرەك قىلغانلىقىم
 ئومـۇمهن شـهرقى   —بىـز ئۇیغـۇرالر   .  مۇھىتقا باقسۇن  —ئویلۇنۇپ، ئهتراپىغا   

تۈركىستانلىقالر یا بىلىملىكلهرنى چـوڭ بىلىـپ كهتمهیمىـز، یـا ھهر سـاھه              
چولپانالرنى بېشىمىزدا كۆتۈرىدىغان ئادىتىمىز یـوق، یـا بىـرەر رەھبهرنـى، یـا               

ــاننى، ــۇر  ... بىـــرەر قهھرىمـ قىسقىـــسى بىـــز ھـــېچ نـــېمىگه ئـــۇ قهدەر چوڭقـ
ئىخالسىمىز قالمىغان، ھهممىگه سوغۇق نهزەر بىـلهن، دۈشـمهنلىك نهزىـرى           
ــى      ــېمه بىزن ــىرلهندۈرەلمهیدۇ، ھېچن ــى تهس ــنىمه بىزن ــاقىمىز، ھېچ ــلهن ب بى

بـــۇ بهلكىـــم بىزنىـــڭ پـــاجىئهگه تولغـــان ئـــاچچىق  . ھایاجانغـــا ســـااللمایدۇ
نــېمىال بولمىــسۇن، بىزنىــڭ . ىمىزنىڭ نهتىجىــسى بولــسا كېــرەكقىــسمىت

ــۇز” ــشىمىز، “ نوپـ ــۇز”قارىـ ــڭ  “ نوپـ ــاتوغرىلىقى بىزنىـ ــهنچىمىزنىڭ نـ چۈشـ
تهشكىللىنهلمهسلىكىمىزدە ئىنتایىن مۇھىم، ھهل قىلغۇچ رول ئویناۋاتقان   

  !ئامىلالرنىڭ بىرى ئىكهنلىگىدە گهپ یوق
ــانچه كـــۆپ ئو  ــان، كېلىـــپ سېلىـــشتۇرما مىـــسال ئالـــساق، ئـ قۇمىغـ

چىقىشىمۇ نامرات بولغان گىتلېرگه پۈتۈن گېرمانىیه بهیئهت قىلغان، ھهتتـا   
بۈگۈنگىچه دۇنیانىڭ ھهرقایسى جایلىرىدا ئۇنىڭ ئىخالسمهنلىرى یۈز مىڭالپ 

ــدۇ ــڭ    . تېپىلىـ ــسا، ئۇنىـ ــدىغان بولـ ــۇھىتىمىزدا بولىـ ــڭ مـ ــۇ بىزنىـ ئهگهر ئـ
ن كېیىنكـى ئىـستىقبالى     دى“ پىۋىخانا سىیاسى ئۆزگىرىشى  ”میونخېندىكى  

ــۇمكىن ئهمهس ئىــدى  ــۇنى بىرىمىــز . بولۇشــى م ــارە نېــرى، دىۋانىنىــڭ  ”:ئ ب
 دە، ئۇنىڭغـا  -دەیتـۇق “ سـهھرالىق گـالۋاڭ  ”: دېسهك، یهنه بىرىمىز “ !ئهۋالدى

ئۇ بولسا روھى جهھهتـتىن نـابوت بولـۇپ تۈگىـشىپ           . ھېچكىم ئهگهشمهیتتى 
ــى ــا، ئۇ  ! كېتهتت ــالىق بولغاچق ــۇ یاۋرۇپ ــېكىن ئ ــراالر،   ل ــق گېنې ــا داڭلى نىڭغ

سىیاســىئونالر، ئــالىمالر ئهگهشــكهن، ئــۇ بولــسا دۇنیــانى زىــل ـ زىلىـــگه           
  !كهلتۈرىۋەتكهنىدى

مهدەنىـــیهت ساپاســـى جهھهتـــتىن تـــۆۋەن بولغـــان تىـــبهتلىكلهر، ئـــۆز  
ئهنئهنىلىرىگه كۆرە مىللى ۋە دىنى رەھبهرلىرىگه ھېچنېمىنى تهڭ قىلمایدۇ، 

دەپ ئېتىــراپ “ داھــى”ھهممىــسى داالي المـانى  شـۇنداق بولغاچقــا ئۇالرنىـڭ   
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ھهتتا داالي الما مۇھاجىر بولۇپ كهتكهندىن كېیىن توغۇلغانالرنىـڭ         . قىلىدۇ
شـۇ   —بـۇ  . روھىدىمۇ مۇشۇنداق چۈشهنچه، مۇشـۇنداق تهن ئـېلىش مهۋجـۇت        

مىللهت یوشۇرۇن ئېڭىدىكى ئامىل بولۇپ، بۇنىڭ خاسىیىتىدە، تىبهتلىكلهر      
تىــپ، تهشــكىللىك جامــائه ســۈپىتىدە خهلقئــارا ســاھهدە  بىــر پۈتــۈن كوللېك

ــارا       ــسى خهلقئ ــبهت مهسىلى ــۈپهیلى، تى ــۇ ت ــان ھهم ب ــۇپ قالغ تونۇشــلۇق بول
ھهتتـا خىتـایالرمۇ ئهنه شـۇ سـهۋەپتىن     (جامائهتچىلىكنىـڭ دىقـقهت نهزىرىـدە    

  .بولۇپ كهلمهكته) تىبهتته نىسبهتهن كهڭراق سىیاسهت یۈرگۈزىدۇ
ئاساســىمىز، تــارىخمىز، ئېتنىــك تومــۇرىمىز، لــېكىن، بىــز مهدەنىــیهت 

ــلهن    ــاایالر بىـ ــن خىتـ ــز جهھهتلهردىـ ــز، تىلىمىـ ــى  ”دىنىمىـ ــه قېنـ ئۆلتۈرسـ
ئایرىملىققــا ئىــگه بولــساقمۇ، بىزنىــڭ داۋایىمىــز خهلقــارا   “ قوشــۇلمایدىغان

بۇنىڭ مۇھىم بىر ئامىلى، دەل بىرلىككه كهلگهن . سهھنىدە ئىنتایىن ئاجىز
نى ئېتىراپ قىلىش پسىخىكىمىزنىڭ بولمىغانلىقى، ىمىزنىڭ، نوپۇز“ نوپۇز”

ھهربىرىمىز بىردىن دۆڭگه تۇغ قادىۋالىدىغان غهلىته خـۇیىمىز، ئۆزىمىزنىـڭ        
قانچىلىك قابىلىیىتى بارلىقى بىـلهن ھىساپلىـشىپ ئولتۇرمـایال داھىلىـق      
ــزدىن ئۈســتۈن      ــدارى بى ــا ئۇنىــڭ ئىقتى ــقىالرنى، ھهتت ــۇپ، باش تاماســىدا بول

ا مهن دەپ تۇرسـىمۇ، ئېتىـراپ قىلغـۇمىز كهلمهیـدىغان چـاال             ئىكهنلىگى مان 
  .كۆرەڭ خاراكتېرىمىزنىڭ نهتىجىسىدۇر

“ مهن مهركهز“ئهگهر بىز تهشكىللىنىمىز دەیـدىكهنمىز، ئـۆزىمىزدىكى        
ئىىدىیىسىنى تىرىشىپ ئۆزگهرتىشىمىز، باشقىالرنىڭ ئهیىۋىگىال تىكىلىپ 

رۈشـكه ئـۆزىمىزنى كۆندۈرۈشـىمىز      تۇرىۋاالماي، بىزدىن ئارتۇق تهرىپىنىمۇ كۆ    
ــم ــۇز”شــۇنداقال تهشــكىللىگۈچى  . الزى ــشىپ، تهســىرى  “ نوپ ــا ئېرى ئېتىراپق

ئېشىپ بارىدۇ ۋە پۈتۈن مهملىكهت خهلقىنىڭ بىر مهركهز ئهتىراپىدا ئۇیۇشۇش 
  .نىشانىغا یهتكىلى بولىدۇ

بىرەر كىشى ئوتتۇرىغا چىقىـپ تهشـكىالتچىلىق قىلىـشقا باشـلىغان        
ــانال ئۇن ــابرویىنى   ھامـ ــۇپ، ئـ ــى كوچۇلۇنـ ــار ئۆتمۈشـ ــالمىش گۇناھكـ ىـــڭ ئاتـ

ــۇ تاســادىپىي ئهمهس   ــۋاالر ھهرگىزم ــشىدىغان ئهھ ــداق . چۈشۈرۈشــكه تىرى بۇن
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ئهھۋاالرنىڭ دۈشمهنلىرىمىز تارىختىن بېرى ئىشلىتىپ كېلىۋاتقان ئۇسۇلغا 
ئوخشاپ كېتىشىدىن قارىغاندا، بۇ ئادەملهرنىڭ ئارقىسىدا خىتاي جاسۇسلۇق 

. بۇالردىن ئاالھىدە ھۇشیار بولۇش كېـرەك     . ىسى بارلىقىدا شهك یوق   سىستېم
“ بۇۋاق ۋاختىدىمۇ زاكىسىنى ھۆل قىلىۋەتمىگهن”چۇنكى، پهرىشتىدەك پاك، 

شۇڭا ئۆتمۈشكه بهك ئېسىلىۋالماي بۈگۈنگه . ئهۋلىیاالرنى بىز یاسىۋااللمایمىز  
مىزغا قــارایلى  كهتكهننــى سۈرۈشــتۈرمهي، ئالــدى-قــارایلى، ئارقىــدا قالغــاننى 

  !الرنى قوغدایلى“ نوپۇز”). چۇنكى مهنزىل ئالدىمىزدا(
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ئىسالم ئېتىقادىنى غهرەزلىك 
بۇرمىالشقا، پۈچهكلهشتۈرۈشكه 

  !قارشى تۇرایلى
  

 ئىككــى تهرەپ —) جىھــاد، ئىــنقىالپ ۋە باشــقا كۆرەشــلهر (—كــۆرەش 
ا چهككه ئىككىنچى تۈرلۈك قىلىپ ئېیتقاند. ئارىسىدىكى توقۇنۇش دېمهكتۇر

دېـمهك، ئىككـى    . دېمهكتـۇر “ ئېغىـز ئېلىـشى   ”یهتكهن زىدىیهت یارىسىنىڭ    
 بىرىنــى -تهرەپ بولغــانىكهن، تهرەپــلهر بىــر. تهرەپ بولمــاي، كــۆرەش بولمایــدۇ

یېڭىـپ چىقىــش ئۈچــۈن قۇلىـدىن كېلىــدىغان ۋاســتىالرنىڭ ھهممىــسىنى   
قورغـاننى   ” یـۈز توقۇنـۇش بىلهنـال قالمـاي،    -یۈزمـۇ  —ئاشكارە  . ئىشقا سالىدۇ 

بۇ ھىله بولۇپمۇ ئىدىیىۋى سـهپته    . ھېلىسى ئىشلىتىلىدۇ “ ئىچىدىن بوزۇش 
شۇڭا، یېڭىپ چىقىش یاكى مهغلوپ بولۇشتا ئىدىیىۋى . رۇشهن ئهكس ئېتىدۇ

ســهپتىكى كــۆرەش تېخىمــۇ مــۇھىم، تىخىمــۇ جىــددى بولىــدۇ، بــۇ كۆرەشــته   
  .ا باغلىقتۇر یېتهكچى ئىدىیه جهھهتتىكى ئېغىشق—یېڭىلىشقا یۈز تۇتۇش 

ــدىیىۋى مهســىلىلهرگه دۈچ    نــۆۋەتته بىزنىــڭ كۆرىــشىمىزمۇ جىــددى ئ
  !كهلمهكته

 ئىـسالم،  — نهزەرىیىـۋى ئاساسـىمىز   —بىزنىڭ یېتهكچى ئىـدىیىمىز   
.  ئىكهنلىگى كۆپچۈلۈككه ئایان ۋە بۇنىڭغا ئۇیغۇن سىیاسىئالالھنىڭ كىتابى

ئىدىیه جهھهتته ئېغىش شۇڭا قولىمىزدا رۇشهن كىتاپ بولغان ھالدا یېتهكچى 
گویـا بـۇ جهھهتـته      . بولغىنى قانداق گهپ؟ دېگهن سۇئاالر توغۇلۇشى مـۇمكىن       

 خاتا چۈشهنچه، خاتا تونۇشالرنىڭ بولىـشى مـۈمكىن   -خاتالىقالرنىڭ بولىشى  
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لــېكىن، دۈشــمهنلىرىمىز بىزنىــڭ یېتهكچــى . ئهمهســتهك تۇیۇلۇشــى چوقــۇم
 ئـۆزىمىزدىن یـوق   -مۇقۇپ، ئـۆز ئىدىیىدىن ئېغىشىمىزنى، یول تاپالمـاي قـای    

زلهپ، ئۆزىمىزنىــڭ پىكىــر قىلىــش ئۇســۇلىمىز، باھــاالش  ۆبولىــشىمىزنى كــ
ــزدىن   ــز ۋە مهنتىقىمى ــدۇ”مىزانىمى ــداق   ”، “پایدىلىنى ــا مۇن ــداق قازانغ ئۇن

یهنى، ئۇالر مۇناپىق غالچىالرنى ئىشقا . ئۇسۇلى بىلهن تاقابىل تۇرىدۇ “ چۆمۈچ
بۆلگۈنچىلىـك، ئىچكـى نىـزاھ      . ا چىقىـدۇ  غـ ىسېلىپ دىنى تون بىلهن ئوتتۇر    

 پهلسهپىۋى پىكىرلهرنى —بۇ . الرنى یاسایدۇ“ پوالتتهك پاكىت”پهیدا قىلىشتا 
قانـداق ئىــزاھالش، دىننــى قانــداق چۈشــىنىش ۋە قانــداق تهپــسىر قىلىــشتا  

 يبۇنــدىن باشــقا، دىننــى دوگمــا ئۇســۇلدا ئۆزلهشــتۈرگهن، ھهقىقىــ . كۆرۈلىــدۇ
ۈشهنسىمۇ شهخسى ئىززەت تۇیغۇسىنى مۆمىنلىـك،    چۈشهنمهیدىغان یاكى چ  

 كىملىك تۇیغۇسىدىن، ئومۇمخهلقنىڭ ئىززەت يۋەتهنپهرۋەرلىك ھهمدە مىللى
ــسىیهتچى      ــایرىم شهخ ــدىغان ئ ــۇرى قویى ــدىن یۇق تۇیغۇســىدىن ۋە مهنپهئهتى
شهخسلهرنىڭ قىتىغـۇر خـاراكتېرى دۈشـمهننىڭ بۆلگۈنچىلىـك ھهركىتىـدە           

ۋاھـالهنكى، بـۇ    . بولۇپ خىزمهت قىلىـدۇ   “ چى كۈچ ئىتتىپاق”پایدىلىنىدىغان  
ــۈپهیلى     ــۈكلىگى تـ ــڭ كۈچلـ ــاداۋەت تۇیغۇلىرىنىـ ــسىي ئـ ــسلهر شهخـ شهخىـ

ھىــس (دۈشــمهننىڭ دېپىغــا ئۇســۇل ئویناۋاتقــانلىقىنى ھىــس قىلماســتىن  
ــسىمۇ مهنمهنلىكــى تــۈپهیلى، بــۇ     نــى خىتــایالردىنمۇ  “ رىقــابهتچىلهر”قىل
ھه ) نـېمىگه پىـسهنت قىلماسـتىن     خهۋپلىك دەپ قارىغانلىقى ئۈچـۈن، ھېچ     

ــان      ــمهنگه بولغ ــى دۈش ــپ، ئاساس ــسى قىزى ــسىرى نېرۋى ــۈچهپ، بارغان دەپ ك
. ئـۆچمهنلىكى ئورنىغـا، پۈتـۈن دىققىتىنــى ئىچكـى ئـاداۋەتكه سـهرپ قىلىــدۇ      

دەپ “  رىقابهتچى كۈچ”دۈشمهننى بىر ئېغىز تىلالش ئورنىغا، ھه دەپ ئۆزلىرى 
  .ىرىنىال سۆكۈدۇتونىۋالغان ئۆز قهۋمى ــ قېرىنداشل

ئهمهلىیهتـــته ئــــۆز  (مانـــا مۇشـــۇنداق سۆكۈشـــته قارشـــى تهرەپنـــى       
خهلقـــقه ســـهت كۆرســـىتىپ، ئـــۆزىنى ئهڭ تـــوغرا یولـــدا  ) قېرىنداشـــلىرىنى

ــۇددى    ــۇالر خـ ــتا ئـ ــدەك تونۇشتۇرۇشـ ــاق  ”كېتىۋاتقانـ ــلهن قوزىچـ ــۆرى بىـ “ بـ
، بىرەر ئهیىپ ئارتىپ) كۈلكىلىك بولسىمۇ(تهمسىلىدىكىدەك، ئالدى بىلهن   

 -سهۋەپ”چۇنكى، مۇشۇنداق . ھۇجۇملىرى ئۈچۈن سهۋەپ قىلىپ كۆرسىتىدۇ
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مۇناسىۋىتى قۇراشتۇرۇپ  چىققاندىال خهلقنى ئالداپ، بۆلگۈنچىلىـك       “ نهتىجه
  . مهقسىدىگه یهتكىلى بولىدۇ، دەپ ئویالپ ئهنه شۇنداق قىلىشىدۇ

“ یـوق یهردىـن پۇتـاق چىقىـرىش       ”،  “تىرناق ئاستىدىن كىر ئىـزدەش    ”
لىق دۈشـمهنلىرىمىز دائىـم ئىـشلىتىپ ئـادەتلهنگهن ھىلىـلهر ئـۇالرنى         قاتار

  .پهسكهش مهخسىدىگه یېتىشته تهدبىر بىلهن تهمىن ئېتىدۇ
ئــادەتته یاخــشى نىیهتلىــك   —“ تىرنــاق ئاســتىدىن كىــر ئىــزدەش ”

دوسـتالر بولـسا سـهمىمى تـۈزىتىش بېرىـپ تولـۇقالپ كېتىـشكه بولىــدىغان        
“ لوپا ئهینهك بىلهن كۆرسىتىش”قا كۆتۈرۈپ، كىچىك مهسىلىلهرنى پىرىنسىپ

  .دېمهكتۇر
“ جىنایى پاكىـت  ”ئۈنۈملۈك  —بولسا  “ یوق یهردىن پۇتاق چىقىرىش   ”

تاپالمىغاندا، جامـائهت پىكىرىنـى ئالـداش ئۈچـۈن باھـانىگه مۇھتـاج بولغانـدا             
بۇنداق جىنایهتنى ئۆزى ئویدۇرۇپ چىقىـپ، بىـرەر بهدنـامنى چـاپالپ، ئانـدىن         

  .لهشنىڭ ئاساسى قىلىۋېلىش دېمهكتۇرئۇنى ئهیىپ
الردا، دۈشمهن بۇ ئىككى ئۇسۇلدىن بىرال ۋاقىتتا پایدىلىنىشى لكۆپ ھا

ــۇمكىن ــان    . م ــۈن ھام ــىلىقنى پهردازالش ئۈچ ــداق قارش دۈشــمهنلىرىمىز بۇن
ھىلىسىنى ئىشلىتىپ، كۆرۈنۈشته “ ئۆزىنىڭ ئۇسۇلى بىلهن ئۆزىنى باپالش”

ئهپكـــار . ى توۋالۋاتقانـــدەك كۆرىنىــدۇ گۇیــا بىرخىــل مۇقامنىـــڭ توغرىــسىن   
ئاممىنىــڭ پىكىرىنــى قاالیماقانالشــتۇرۇپ، كىمنىــڭ تــوغرا، كىمنىــڭ خاتــا  

ــى ئــایرىغىلى بولمایــدىغان ۋەزىــیهت شــهكىللهندۈرىدۇ     بــۇنى . ئىكهنلىگىن
، “ قىزىل بایراقنى كۆتۈرىۋېلىپ، قىزىل بایراققا قارشى تۇرۇش”كوممونىستالر 

“ ۈشۈرمهي تۇرۇپ، ماركىسىزىمغا قارشى تـۇرۇش ئاغزىدىن ماركىسىزىمنى چ ”
بۇالرنىڭ ھهممىسى سىیاسـى شـاھمات    . دېگهن ئىبارىلهرگه ئىخچاملىغانىدى  

ئویۇنى بولۇپ، كۆپ ئادەملهرنى قـایمۇقتۇرۇپ، یېتهكچـى ئىدىیىـدىن ئاسـانال             
  .تایدۇرىۋېتىدۇ

مهلـۇم بىــر مهدەنىیهتــسىز  : خهلقئـارادا مۇنــداق بىـر ئــادەت قارىـشى بــار   
دا تۇرۇشىنى ئهقىلغـا  “ ھامىلىقى”ك مىللهتنىڭ مهلۇم چوڭ مىللهت  كىچى

ــۆز ــداق   -ئۇیغــۇن، ئهگهر ئ ــدارى بولمىغــان بۇن ــدارە قىلىــش ئىقتى ــۆزىنى ئى  ئ
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دا بولمىـــسا خـــۇددى “ ھـــامىلىقى”مىللهتـــلهر مهلـــۇم چـــوڭ مىللهتنىـــڭ 
ــدەك ” ــا قویىۋەتكهن ــا تېنچلىقــى ئۈچــۈن تهھــدىت دەپ  “ یولۋاســنى تاغق دۇنی

شۇنىڭ ئۈچۈن خىتایالر بىزنى كۈنـسېرى مهدەنىیهتـسىزلهشتۈرۈپ،      . قارىلىدۇ
بـۇ ئـارقىلىق    . ئۆزىمىزنى ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىمىزدىن مهھرۇم قىلماقتـا      

“  ئـۆزىنى ئىـدارە قىلغـۇدەك ھـالى یـوق       -ئـۆز ”دۇنیا جامائهتچىلىكىگه بىزنى    
نى یوللۇق دەپ ئىـسپات    “ ھامىلىقى”قىلىپ كۆرسىتىشنى ۋە ئۆزلىرىنىڭ     

ــالبۇكى، بهزىلهرنىــڭ ئالالھنىــڭ كــاالمىنى جــان   . ىلىــشنى كۆزلهۋاتىــدۇق ھ
قىلىۋېلىــپ، ھه دەپ “ سىیاســى مــۇداپىیه كۈنلــۈگى”بــېقىش دەسمایىــسى، 

ــۇئارىدىكى ساۋاتـــسىزلىق، دۆتلـــۈك “ ئىـــسالمى”داۋراڭ قىلىۋاتقـــان   —شـ
ر ئهگه.  خهلقئارادا بىزنى ئىنتایىن پایدىسىز ئهھۋالغا چۈشۈرۈپ قویىشى تهبىئى

ــالتىس    ــۈرگهن قـ ــۆزلهپ یـ ــادەتته سـ ــهت”ئۇالرنىـــڭ ئـ ــۈش”، “سىیاسـ “ یۆنۈلـ
پىكىرلىرى چهتـئهل تىللىرىغـا   ) ئىپتىدائى ئاڭ باسقۇچىدىكى (ھهققىدىكى  

تهرجىــمه قىلىنىــدىغان بولــسا شهكــسىزكى، دۇنیــا ئهھلــى ئالدىــدا قــاتتىق   
: كۈلكىگه قېلىش بىلهنال قالماي، یهنه جاھان ئهھلىنـى خهلقىمىـز ھهققىـدە     

بۇ مىللهتنىڭ لىدېرلىرى مۇشۇنداق پىكىر قىلىدىغان بولسا، باشـقىلىرى    ”
ــۆز    ــڭ ئ ــۇ مىللهتنى ــمهك، ب ــاقچى، دې ــداق بولم ــدارە قىلىــش  -قان ــۆزىنى ئى  ئ

  .دېگهن چۈشهنچىگه كهلتۈرۈشى چوقۇم“ ئىقتىدارى یوق ئىكهن
ــسىزلىق، ئىچكــى ئىزچىللىقنىــڭ    ئۇالرنىــڭ ســۆزلىرىدىكى مهنتىقى

ــوقل ــۇ ی ىقیـ ــۇددى بـ ــڭ ھایـــات    ى، خـ ــىمایۋاتقاندەك، دۇنیانىـ هر شـــارىدا یاشـ
قانۇنىیهتلىرىگه قىلـچه ئاالقىـسى یـوق پىكىرلىـرى ئۇالرنىـڭ سـاالھىیىتى،             
ئىقتىـدارىنى مانــا مهن دەپــال ئوچــۇق كۆرسـىتىپ تۇرســىمۇ، ناھــایىتى نــادان   
بولغان خهلقىمىز ئۇالرنىڭ قۇرئـان ۋە ھهدىـسلهرنى سۈیىئىـستىمال قىلىـپ        

گــاڭگىراپ، نىــشانىدىن ئادىــشىپ كېتىــشى مــۇمكىن     چالۋاقاشــلىرىدىن 
خىتایالر خهلقىمىزدىكى ئهنه شۇ ئاجىزلىقنى بىلگهچكه، سىیاسى كـېڭهش         (

ــى      ــارقىلىق خهلقنــ ــوللىالر ئــ ــزگىنلهپ، مــ ــوللىالرنى تىــ ــارقىلىق مــ ئــ
ــۇلىنى تاپقانىــــدى  ــقۇرۇش ئۇســ ــاد . كولدۇرلىتىــــدىغان باشــ ــدى جىھــ ئهمــ

ــش ئۈچۈن   ــق قىلى ــزگه بۇزغۇنچىلى ــشاشال   ھهركىتىمى ــۇنىڭغا ئوخ ــۇ یهنه ش م
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). مۇناپىق ۋە شهخسىي مهنمهنلىككه بېرىلگهن موللىالردىن پایدىلىنىۋاتىدۇ
شــۇڭا ۋەتهنداشــلىرىمىزنى دۈشــمهن ھىلىــسىدىن ئاگاھالنــدۇرۇش، ئاساســى   
. غایىمىز ئۈچۈن بۆلۈنۈشتىن ساقالپ قېلىش ئىنتایىن مۇھىم بورچىمىزدۇر        

مهن نۆۋەتته غالچىالردىن پایدىلىنىپ،    یۇقۇرىدا سۈپهتلىگهنلىرىمىزدەك، دۈش  
دىنــى بــایراقنى كۆتۈرىۋېلىــپ دىنغــا، مــۆمىنلىكنى داۋا قىلىــپ تـــۇرۇپ،       

 مىـساللىرى ۋە  يئهمهلىـ ! مۆمىنلهرنىـڭ مهنـپهئهتىگه قارشـى ئىـش تۇتماقتـا     
  :مۇھىم تۈرلىرى مۇنداق

  

  مهسىلىسى“   ۋەتهنپهرۋەرلىك”ئىسالم   دىنىدا   .   1

“ تۇغۇلغـان یـۇرت  ”دىكى لۇغهت مهنىسى بـویىچه     ئۇیغۇر تىلى  —ۋەتهن  
نىـڭ  ) رتتۇغۇلغـان یـۇ  (“ ۋەتهن”ھـازىرغىچه  . دېگهننى بىلدۈرۈپ كېلىۋاتىـدۇ  

. ردە ئوخشىمىغان كـۆلهمگه ئىـگه بولـۇپ كهلـدى       دائىرىسى ئوخشىمىغان دەۋ  
ــایدىغان       ــشىپ یاشـ ــڭ توپلىـ ــك گۇرۇپنىـ ــۇم ئېتنىـ ــدە مهلـ ــۈنكى كۈنـ بۈگـ

 دۆلهت تهۋەلىكىنى بىلدۈرىدىغان ئىبـارىگه  ئېنىقىراقى، —تېرىتورىیىسىنى  
  .ئایالندى

ۋەتهن ئهھلىـگه ئهجداتلىرىــدىن مىــراس بولــۇپ كېلىۋاتقــان،   —ۋەتهن 
 تهرۇزسـىزلىگى ئۈچـۈن مىلیـونالرچه قۇربـانالرنى      -ئۇنىڭ پۈتۈنلۈگى، دەخلـى   

تېخىمــۇ ئوچــۇقى پۈتــۈن زېمىننىــڭ ئىگىــسى . بهرگهن مــۇقهددەس تۇپراقتــۇر
ــالالھ ھه  ــان ئ ــم بولغ ــلهت(ر قهۋى ــارەك  ) مىل ــراس قىلىــپ بهرگهن مۇب كه مى

  .دىیاردۇر
ئـالالھ ســۇبھان ۋەتائـاال مــۇقهددەس كىتــابى قۇرئـانى كهرىمــدە شــۇنداق    

  : دەیدۇ
ئالالھتىن مهدەت تىلهڭالر، سهۋىر قىلىڭالر، یهر ’ :  مۇسا ئۆز قهۋىمىگه”

ن ئۆزى ئۇنىڭغا بهندىلهردى) ئالالھ(یۈزى ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ مۈلكىدۇر،  
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‘ خالىغان كىشىلهرنى ۋارىس قىلىدۇ؛ یاخشى ئاقىبهت تهقۋەدارالرغا مهنسۈپ
  .)ئایهت-128“ ئهئراف”سۈرە (“ دېدى

 تۈركىـستان ئالالھنىـڭ     يدېمهك، شۇ خۇالسـىگه كېلىمىزكـى، شـهرقى       
شــۇنىڭ . مــۈلكى ئىچىــدىن بىــزگه ۋارىــسلىق ھوقــۇقى بېــرىلگهن ۋەتهنــدۇر  

 بولغان بۇ ۋەتهننـى ئـانىمىزنى سـۆیگهندەك    ئۈچۈنمۇ بىز ئالالھنىڭ تهۋەرۈكى   
ــىمىز، ئــــانىمىزنى ئاســــىرىغاندەك ئاسىرىــــشىمىز، ئــــانىمىزنى      سۆیۈشــ
قوغدىغاندەك قوغدىشىمىز، ئانىمىزغا كۆیۈنگهنـدەك كۆیۈنۈشـىمىز ئهقهللـى     

ــۇرچىمىزدۇريئىنــسانى ــا شــۇ مهجبــورىیهت تۇیغۇســىنىڭ ئۆلچهملىــك   .  ب مان
نا شۇ مهجبورىیهت تۇیغۇسى، بۇرچ تۇیغۇسى ما! ۋەتهنپهرۋەرلىكتۇر —ئاتىلىشى 

بىزنى قۇربان بېرىشكه، جاپاغا چىداشقا، شهخسىیىتىمىزدىن كېچىپ، ئۇنىڭ 
بــۇ تۇیغــۇ ئــالالھ سۆیگۈســىدىن . ئۈچــۈن خىــزمهت قىلىــشقا ئۈنــدەپ تۇرىــدۇ 

تۇغۇلغــان بولغاچقــا، ئــالالھ سۆیگۈســىدىن قالــسىال ھایــاتىمىزدىكى ئهڭ      
  !!ۇیغۇسىدۇرۋەتهن ت —مۇقهددەس تۇیغۇ 

ئهلـــۋەتته شـــۇنىمۇ نهزەردىـــن ســـاقىت قىلماســـلىق كېرەككـــى، ئـــۆز 
ــېمه       ــرەت ن ــېمه، نهپ ــۆیگۈ ن ــان، س ــسى بولمىغ ــقا غایى ــسىیىتىدىن باش شهخ

نىـڭ مهنـپهئهتىگه كـۆرە    “ مهن”چېگىرىسىنى ئاجرىتالمایـدىغان، ھهممىنـى    
ئــۆزىنى ســۆیۈش . باھاالیــدىغانالرغا بــۇ مــۇقهددەس تۇیغــۇ نېــسىپ بولمىغــان 

ــداق گــۈزەل تۇیغۇنىــڭ   ت ــدىغان بــۇ ئــادەملهردە بۇن ۇیغۇســى ئهڭ یوقــۇرى تۇرى
  .بولىشىمۇ مومكىن ئهمهس

ــۇالر      ــى، ئ ــشىمىز كېرەكك ــدە ھۇشــیار بولى ــۇنىڭدىن ئاالھى ــېكىن، ش ل
ــسى  ــڭ نهپى ــار    -ئۆزىنى ــان ت ــسى بولغ ــك ئۇۋى ــشىنى پهدەزلهپ، رەزىللى  خاھى

ۈچۈن مۇبارەك  كۆڭلىگه لهنهت قىیانىنىڭ بېسىپ كىرىشىدىن ساقلىنىش ئ      
ئىسالم دىنىنى سۈیىئىستىمال قىلىپ، دىنىمىزنىڭ یۈزىگه كۈپرى دېغىنى 

ـ قارشى قىلىپ قویماقتا   ! چاپالپ، ئىسالم دىنى بىلهن ۋەتهنپهرۋەرلىكنى قارمۇ 
ــى       ــسالم دىنىن ــپ، ئى ــسىغا ئۆتىۋېلى ــڭ ئارقى ــانى كهرىمنى ــۇالر قۇرئ ئ

ــا  ــاتلىق  . ســۆیۈدىغان خهلقىمىزنــى قایمۇقتۇرۇشــقا ئورۇنماقت ــۇالر خــۇددى ت ئ
شىرنىگه ئامراق جانىۋالرنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن زەھهرنى شېكهر بىلهن نىقاپالپ  
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ئــۆزلىرىنى ئالالھقــا ۋە ئالالھنىــڭ : مهســىلهن. بهرگهنــدەك ئىــش قىلىۋاتىــدۇ
ــسىال      ــۈن ھه  دى ــىتىش ئۈچ ــپ كۆرس ــادىق قىلى ــا ئهڭ س ــسالم”دىنىغ ، “ئى

ىرى ئىسالمغا، مۆمىنلهرنىڭ تۈپ     یۇ، تهلۋە قىلىقل   -دەپ ۋارقىرایدۇ “ قۇرئان”
ــدۇ؛    ــالپ كېلىـ ــپهئهتىگه خىـ ــسىپ   ”مهنـ ــى بېـ ــاداقهتمهنلىكته ھهممىنـ سـ

تهشهببۇسـى  “ پهقهت ئالالھ دەپ ئۆلـۈش    ”دەك كۆرۈنۈش ئۈچۈن    “ چۈشىدىغان
دېگهندەك تهلۋە قاراشنى “ !ۋەتهن دەپ ئۆلسه شېھىت بولمایدۇ”بىلهن بىرگه،   

ۋەتهنپهرۋەرلىكنى چهتكه قاقىدىغانـدەك    ئارىالشتۇرىۋېتىپ، گویا ئىسالم دىنى     
بۇنىڭ ئاقىۋىتى پارچىلىنىشقا، نۇرغۇن   . چۈشهنچىلهرنى كهلتۈرۈپ چىقارماقتا  

قېرىنداشلىرىمىزنىڭ یاردىمىدىن مهھرۇم قېلىشقا، دۈشمهننى كۆپهیتىشكه 
تېخىمۇ یامىنى، ئىسالم دىنى بىلهن یېقىندىن تونۇشىۋاتقان،   ! ئېلىپ بارىدۇ 

ت یولىغـا یېقىنلىـشىۋاتقان نۇرغـۇن كىـشىلهرنىڭ ئىـسالم       دىللىرى ھىـدایه  
ــانىیىتى، ئىلمى  ــڭ ھهقق ــات تهرزىــگه     یدىنىنى ــڭ ھای ــۈن دۇنیانى ــى، پۈت لىك

ئۇیغۇنلىقى، بارلىق گۈزەل نهرسىلهرنى، یاخشى ئىش، ئېسىل خىـسلهتلهرنى      
ــۈرۈپ،      ــىغا شــهك چۈش ــا بولغــان تونۇش ــدىغان ئىلغارلىقىغ تهشــهببۇس قىلى

 ســهلتهنىتىگه داغ تهككۈزۈشــتهك جىنــایهتلهرنى ســادىر دىنىمىزنىــڭ پــارالق
  !قىلماقتا

 ئالالھنىـــڭ مـــۈلكىگه —) ۋەتهنپهرۋەرلىـــك(  —یـــۇرتىنى ســـۆیۈش 
ئىـــسالم دىنــى ئىنـــسانالرنى  . ۋارىــسلىق قىلىــش بىـــر گــۈزەل ئهخالقتــۇر    

یاخـشى خىـسلهتنى   . گۈزەللىككه تهۋىسىیه قىلىدۇ؛ رەزىللىكتىن چهكلهیـدۇ     
ئۇنداقكهن، ۋەتهن سۆیۈشـتىن    . امان قىلىقتىن توسایدۇ  ؛ ی .تهشهببۇس قىلىدۇ 

  ئىبارەت یاخشى خىسلهت ئىسالم روھى بىلهن زىت كېلىشى مۇمكىنمۇ؟
ئۆزلىرى مىڭالرچه تۇرۇغلۇق، ئۆلۈمدىن قورقۇپ یۇرتلىرىدىن قېچىپ ”

ئۇالر ( دېدى “  ئولۈڭالر” چىققان كىشىلهردىن خهۋىرىڭ یوقمۇ؟ ئالالھ ئۇالرنى 
ــ(“ ) ...ئۆلـــدى ــۇرتىنى  . )  ئایهتنىـــڭ بىـــر قىـــسمى -143“ بهقهرە”ۈرە سـ ــایهتته یـ ــۇ ئـ بـ

ــایىتى روشـــهن   ســـۆیمىگهنلهرنىڭ لهنهتـــكه، قارغىـــشقا قالىـــدىغانلىقى ناھـ
  . كۆرسىتىپ بېرىلگهن

  :یهنه بۇ ئایهتنى تهھلىل قىلىپ كۆرەیلى
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ــبهر ... ” ــاي  ’پهیغهم ــاد قىلم ــسا جىھ ــز قىلىن ــاد پهرى ســىلهرگه جىھ
ــۇرتلىرىمىزدىن ھهیــدەپ چىقىرىلغــان ۋە ’: ئــۇالر. دېــدى‘ قاالرســىلهرمۇ ی

ئوغۇللىرىمىزدىن جۇدا قىلىنغان تۇرساق قانداقمۇ ئالالھ یولىـدا جىھـاد          
بــۇ ئــایهتلهردىن . )ئایهتنىــڭ بىرقىــسمى-246“ بهقهرە”ســۈرە (“ ...دېــدى‘ قىلمــایلى؟

، ئوغـۇللىرى  )مىلـلهت مـۈلكى  (شۇنى چۈشـۈنۈش تهس ئهمهسـكى، یـۇرتلىرى     
ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغانلىق ئهینى ۋاقىتتا یهنه ئـالالھ یولىـدا      ) كشهخسى مۈلۈ (

  !جىھاد قىلغانلىق بولىدۇ
  :یهنه بۇ ئایهتنىمۇ دىققىتىڭىزالرغا ھاۋاله قىلىمىز

ــۇالرنى  ... ” ــۇڭالردىن چىقىرىۋەتكهنــدەك، ســىلهرمۇ ئ ســىلهرنى یۇرت
  .)ئایهتنىڭ بىرقىسمى-191“ بهقهرە”سۈرە (“ ...یۇرتىدىن چىقىرىۋېتىڭالر،

نېمىنـى كۆرسـىتىدۇ؟    “ یۇرت”یۇقۇرىقى ئایهتلهردە تىلغا ئېلىنىۋاتقان     
كهنتنىمۇ؟ مهھهللىنىمۇ؟ یـاكى دۆلهتنىمـۇ؟ بـۇنى چۈشـۈنۈش ئـانچه یۇقـۇرى              

  .ساۋات تهلهپ قىلماس دەپ ئویالیمىز
 ۋەتهن سۆیۈش گۈزەل پهزىلهت سانىلىدىغانلىقى، ئىـسالم دىنـى بولـسا       

ــهیئىلهرنىڭ تهش   ــۈزەل شـ ــارلىق گـ ــى ھهققىـــدە   بـ ــسى ئىكهنلىكـ هببۇسچىـ
ئۇ ھالدا ۋەتهن ئۈچۈن ئۆلۈشنىڭ ئالالھ . ھېچكىمنىڭ گۇمانى بولمىسا كېرەك

 بولماسلىقى یهنه مۇنازىرە تهلهپ قىالمدۇ؟ شۇنداق -یولىدا ئۆلگهنلىك بولۇش
 تۆكۈس سۈپۈرۈپ تاشالش ئۈچۈن    - شۈبھىلهرنى تهل  -بولسىمۇ گۇمان ۋە شهك   

ــلىرى   ــسنى قېرىنداشــ ــۇ ھهدىــ ــارتۇق   بــ ــشنى ئــ ــهمىگه سېلىــ مىزنىڭ ســ
  .ھىساپلىمایمىز

ــرە    ــى ئهم ــدۇلال ئىبن ــبهر    ) ئه. ر(ئاب ــدۇ، پهیغهم ــۋایهت قىلى ــۇنداق رى ش
بىر ئادەم ئۆزىنىڭ مېلىنى قوغداپ ئۆلۈپ ”: ئهلهیھىسساالم شۇنداق دېگهن

  .)“بۇخارى”(“ كهتسه شېھىد بولىدۇ
 كهتـكهن   مۇنازىرىگه ئـورۇن یـوقكى، ئۆزىنىـڭ مېلىنـى قوغـداپ ئۆلـۈپ            

ئادەم شېھىد بولغان یهردە ۋەتهندىن ئىبارەت ئالالھ مىـراس قىلىـپ       ) مۆمىن(
تېخىمۇ مـۇھىم، تېخىمـۇ بۈیـۈك، تېخىمـۇ قىممهتلىـك         —بهرگهن مۈلۈكنى   

مۈلۈكنى، كۆپكه تهۋە بولغان مۈلۈكنى قوغداش یولىدا ئۆلـۈپ كهتكهنلهرنىـڭ      



 70 

كى ئاتاغلىق ئالىم مۇشۇ ئهسىردى! شېھىد بولىشى ئهقهللى مهسىله ئهمهسمۇ
پارتىیىـسىنىڭ  “ ئىخـۋالىن مۇسـلىمىن  ”ۋە سىیاسىیون، مىسىردا قۇرۇلغان     

باپى “  ئهمهل” ناملىق ئهسىرىنىڭ “ تهلىماتالر” ①قۇرغۇچىسى ھهسهنىل بهننا
ۋەتهننـى روھـى، ئىقتىـسادى، سىیاسـى     ”:  ماددىسىدا شۇنداق یازىدۇ  -6 ۋە    -4

كۈچلىرىنىـڭ كونتروللىقىـدىن    چهتـئهل   ) مۇسۇلمان بولمىغان (جهھهتلهردە  
ــۈممهتلىرىنى قوغــداپ، بىرلىكنــى ســاقالپ،   ”. “قۇتقــۇزۇش الزىــم ئىــسالم ئ

ۋەتهننى قۇتقـۇزۇپ، شـهرىپىنى تىرىلـدۈرۈپ، ھۆكـۈمهت مۇسـتهقىللىقىنى ۋە        
خىــالفهت ئــورنىنى ســاقالپ، مهدەنىیىتىنــى یۈكــسهلدۈرىدىغان بىــر ئىــسالم 

مهلۇمكى، ۋەتهن چۈشهنچىسى . “دۆلىتىنىڭ قۇرۇلۇشىغا ھهسسه قوشۇش الزىم
 بىرىنى چهتكه قاقىدىغان زىدىیهت -بىلهن ئىسالم چۈشهنچىسى ئارىسىدا بىر 

غایه ) دۇنیاۋى(چۇنكى بۈیۈك   ). پهقهت ھهركىمنىڭ نىیىتىگه باغلىقتۇر   (یوق  
ــشىپ،        ــشقا ئې ــته ئى ــۇم مهملىكهت ــدە، مهل ــۇم تېرىتورىیى ــلهن مهل ــدى بى ئال

ئهكسىچه، بهش قولنى  . ، تهرەققى قىلىدۇ  ھاكىمىیهت ھىمایىسىدە كۈچىیىدۇ  
ئېغىزغا بىرال سالغىلى بولمایدۇ، بۇ مۇقهددەس بایراق ئۈچۈن بىر ھۆر زېمىن، 

مهلۇم بىر ۋەتهندە بىر . ھېچ بولمىغاندا ئۆزىمىزگه تهۋە بىر ئۆگزە بولىشى زۆرۈر
ھــاكىمىیهت قولغــا كهلتۈرۈلمهیـــدىكهن، ھهرقــانچه چـــوڭ شــۇئارمۇ بىزنـــى     

ــدۇقۇتقۇزالما ــد . ی ــارىختىكى ئهن ــدىن كېتىــپ  ېت لۈس مۇســۇلمانالرنىڭ قولى
 -ئىسپانىیهگه ئایلىنىۋىدى، ئـۇ یهردە ئىـسالم قـانۇنى، مۇسـۇلمانالرنىڭ ھهق           

ــا ئىـــسالم ئۇســـلۇبىدىكى قۇرۇلۇشـــالرمۇ چېقىـــپ   ھوقـــۇقىال ئهمهس، ھهتتـ
  .ھاكىمىیهت بولمىسا ھهرقانچه چوڭ شۇئارمۇ كېرەككه كهلمهیدۇ. تاشالندى

                                            
ھهسهنىل بهننا ــ مىسىرنىڭ یېقىنقى زامان سىیاسـى تارىخىـدىكى ئهڭ مـۇھىم      ①

مۇســۇلمان ”یىلــى مــارت ئېیىــدا ئــالتى كىــشى بىــلهن -1928. ئهربــاپالردىن بىــرى
 -12 یىلــى -1949. پارتىیىــسىنى قۇرغــان“ )ئىخــۋالىن مۇســلىمىن (قېرىنداشــالر 

رىپىــدىن سۈیىقهســت بىــلهن شــېھىت     فېۋرالــدا فارۇقنىــڭ قــول چۇمــاقلىرى ته    
ئۇنىــڭ ۋەكىللىــك ئهســىرى ۋە پارتىیىنىــڭ ھهرىــكهت     “ تهلىمــاتالر”. قىلىنغــان

  .پروگىراممىسىدۇر
  



 71 

مهسىلىـسىنى  “ ۋەتهنپهرۋەرلىـك ” بایانلىرىمىز ئىسالم دىنىدا     یۇقۇرقى
  .ئایدىڭالشتۇرىۋېلىشتا یېتهرلىك دەپ ئویالیمىز

  

  مهسىلىسى“ مۇستهقىللىق”ئىسالم دىنىدە . 2

 مهلۇم ھۆكۈمران كۈچ چاڭگىلىدىن ئازات بولۇپ ئـۆز  —مۇستهقىللىق  
. ىلماق دېمهكتـۇر  ئۆزى ئىگىدارچىلىق ق  ) ئۆز یۇرتى، ئۆز ۋەتىنىگه   (زېمىنىگه  

دېمهك، بىـر ئـادەم یـاكى بىـر ئېتنىـك گـورۇپ ئۆزىنىـڭ ئارزۇسـى، خاھىـشى،                   
 قىممىتـى بىـلهن یاشـایمهن، چهكلىمىـگه ئۇچرىمـایمهن،          -كىشىلىك قهدىر 

دەیــدىكهن، ئاشـــۇ ئـــۆزى ئالقىـــشلىمایدىغان، نهســهبى یـــات، دىنـــى غهیـــرى   
.  ئهقهللـى سـاۋاتتۇر  بۇ ئىنتایىن ئـاددى ۋە   . ھۆكۈمراندىن ئازات بولمىغى الزىم   

. بۇنى ئهقلى نورمال ئادەملهرنىڭ ھهممىـسى قوبـۇل قىالالیـدىغان ھهقىـقهت          
ــا      ــدىن ئوتتۇرىغ ــى تهرىپى ــلهر خهلق ــان دۆلهت ــى قىلغ ــانىمىزدا ئهڭ تهرەقق زام

كىـشىلىك  ”قویۇلۇپ، ھازىر پۈتۈن دۇنیانىڭ ئورتاق تهشهببۇسـىغا ئایالنغـان          
ال ئۆز روھىغا سىڭدۈرگهن ئىسالم  یىلنىڭ ئالدىدى1400پرىنسىپىنى “ ھوقۇق
مهسىلىسىگه ئىنتـایىن یۈكـسهك ئـورۇن       “ ، ئازاتلىق “مۇستهقىللىق”دىنى  

بهرگهن بولۇپ، قۇرئـانى كهرىمـدە نۇرغـۇن گۇناھالرنىـڭ كاففـارىتى سـۈپىتىدە           
قــۇل ئـازات قىلىــشنىڭ كـۆپ تىلغــا   . كۆرسـىتىلگهن “ قـۇل ئـازات قىلىــش  ”

یاخــشى  —ھــۆررىیهت ئىدىیىــسى ئېلىنىــشى ئىــسالم دىنىنىــڭ ئالىجانــاپ 
مهسىلىـسىدىن  “ قۇل ئـازات قىلىـش  ”ئهمهللهر ئىچىدە یۇقۇرى سانىلىۋاتقان    

  :روشهن كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ
كىمكى بىر مۆمىننى سهۋەنلىك بىلهن ئۆلتۈرۈپ قۇیىدىكهن، ئۇ ... ”

بىر مۆمىن قۇلنى ئازات قىلىشى ۋە ئۆلگۈچىنىڭ ۋارىسلىرىغا دىیهت تۆلىشى 
  .) ئایهتنىڭ ئاخىرى-92“ نىسا”سۈرە (“ الزىم

ئالالھ سىلهرنى سهۋەنلىك بىلهن قىلغان قهسىمىڭالر ئۈچۈن       .... ”
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لېكىن سىلهرنى قهستهن قىلغان قهسىمىڭالر ئۈچۈن .  رتمایدۇاجاۋاپكارلىققا ت
ئۇنىڭ كاففارىتى ) بۇنداق قهسىمىڭالرنى بۇزساڭالر (. جاۋاپكارلىققا تۆرتىدۇ 

وتتۇرا دەرىجىلىك تاماق بىلهن ئون مىسكىننى ئائىلهڭلهرگه بېرىلىدىغان ئ
یاكى بىر قۇل .  بىر ۋاق غىزاالندۇرۇشتۇر یاكى ئۇالرغا بىر قۇر كېیىم بېرىشتۇر

  .) ـ ئایهت88“ مائىدە”سۈرە (“ ...یا بىر چۆرىنى ئازات قىلىشتۇر
قۇرئانى كهرىمنى ئهستایدىل ئوقۇپ كۆرىدىغان بولساق، بۇ مهزمۇندىكى 

قــۇل ئــازات قىلىــش نــېمه ئۈچــۈن گۇناھالرغــا . ئــۇچرىتىمىزئـایهتلهرنى كــۆپ  
كاففارەت بولىدۇ؟ نېمه ئۈچۈن ئهمهللهرنىڭ یاخشىسى ھېساپلىنىدۇ؟ بۇالرنى    
ــۈپكى     چوڭقــۇرراق تهپهككــۈر قىلىــپ كۆرســهك ئانــدىن ئىــسالم دىنىنىــڭ ت

بـۇ ئـایهت قاراشـلىرىمىزنى      . ئىدىیىسى نـېمه ئىكهنلىگىنـى چۈشـىنهلهیمىز      
  :لهیدۇتېخىمۇ قۇۋۋەت

داۋان ئېشىشنىڭ نېمىلىگىنى قانداق بىلهتتىڭ؟ .  ئۇ داۋان ئاشمىدى” 
  . ) ـ ئایهتلهر13~12“ بهلهد”سۈرە (“ قۇل ئازات قىلماقتۇر) داۋان ئېشىش دېگهن(

  :ھهدىسى رەسۇلىلالھتىن بۇ مهزمۇن تېخىمۇ رۇشهن كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ
هیھىسساالم مۇنداق رىۋایهت قىلىدۇكى، پهیغهمبهر ئهل) ئه. ر(ئهبۇ ھۇرەیرە 

كىمكى مۇسۇلماننى ئازات قىلسا، ئازات قىلغان شۇ مۇسۇلماننىڭ ”: دېگهن
ئازات )  دوزاقتىن( ھهربىر ئهزاسىنىڭ بارابىرىدە ئازات قىلغۇچىنىڭ شۇ ئهزاسى 

  .)“مۇسلىم”، “بۇخارى”(“ بولىدۇ
رىـۋایهت قىلىـدۇ، رەسـۇلىلالھ شـۇنداق     ) ئه. ر(سهمۇرەته ئىبنى جوندەپ   

“ سهدىقىنىڭ ئهڭ یاخشىسى ئازاتلىققا ئېرىشتۈرىدىغان شاپائهت” :دېگهن
  .)“بهیھهقى”(

  :رىۋایهت قىلىدۇ) ئه. ر(ئهبى زەر 
دەپ ‘ ئـازات قىلىـشنىڭ قانـدىقى ئهۋزەل؟   ’: مهن رەسـۇلىلالھتىن ”
‘ پۇلى قىممىتىنى ئازات قىلغان یاخشى’ :  پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم.  سورىدىم

  .)“مۇسلىم”، “ىبۇخار”(“ دەپ جاۋاپ بهردى
ئېتىبارى یۇقـۇرىراق   —ئاخىرقى ھهدىسته باھاسى یۇقۇرى بولغان قۇل       

ــدىغانلىقى       ــوڭ بولى ــۇ چ ــاۋابى تېخىم ــشنىڭ س ــازات قىلى ــۇلنى ئ ــان ق بولغ
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بهلكىم بهزىلهر ئایهت ۋە ھهدىسلهردە زىكـرى قىلىنغـان قـۇل           . كۆرسىتىلگهن
رنى كۆرسـىتىدۇ،   ئىلگىرىكى زامـانالردا ئـائىلىلهردە ئىـشلىتىلىدىغان قـۇلال        

بىزنىڭ ئـازاتلىق ۋە مۇسـتهقىللىقىمىزگه خـاراكتېرى مـاس كهلمهیـدۇ، دەپ       
ــېمه؟ شــهرقى  . گهپ یورغۇلىتىــشى مــۇمكىن ــداقتا ســىز قــۇل بولمــاي ن  يئۇن
 ئۆزىگه خوجىمـۇ؟ ھهرقانـداق قۇلـدا ئۆزىنىـڭ        -تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى ئۆز  

دۇ، بۇ ئهڭ ئىپتىـدائى  قهۋىمىنىڭ ۋە یۇرتىنىڭ ئىسمىنى ئاتاش ھوقۇقى بولى  
جهمىیهتتىكـــــى ئىنـــــسانالردىمۇ، ئهڭ مـــــۇدھىش قۇللـــــۇق تۈزۈمـــــدىمۇ  

ــك  ــى ئهركىنلىــ ــگهن ئهقهللــ ــهرقى . چهكلهنمىــ ــراق شــ ــستان يبىــ  تۈركىــ
مۇسۇلمانلىرى ئۆز ۋەتىنىنىـڭ ئىـسمىنى ئاتىیاالمـدۇ؟ دۇنیانىـڭ نهرىـدىكى            

نىـڭ  مۇستهملىكىدە بۇ دەرىجىدە یولسىزلىق، ھهقـسىزلىق بولغـان؟ قۇللۇق        
 تۈركىستانلىقالر يبۇنىڭدىنمۇ تۆۋەن دەرىجىلىرى بارمۇ؟ ئهگهر كىمكى شهرقى

قۇل ھىساپالنمایدۇ، دەیـدىكهن، ئـۇ كوممونىـستالر بىـلهن ئهینـى بىـر مۇقـام            
ئۇنداقتا ئۇنىڭ ئىـسالمدىن، مـۆمىنلىكتىن گهپ ئـېچىش         . توۋلىغان بولىدۇ 

  .تى بولمایدۇیىساالھى
هیىتته پىكىر ئىختىالبى پهیدا قىلىپ بهزىلهر بۈگۈنكىدەك ھالقىلىق پ   

مۇجاھىــدالر قوشــۇنىنى ئىچكــى ئــاداۋەتكه، بۆلۈنۈشــكه گىرىپتــار قىلىــش       
پىكـرى مۇشـرىكلىك دەپ پىتـنه تارقىتىـپ،         “ مۇسـتهقىللىق ”مهخسىتىدە  

بۇنـداق پىكىـرلهر ئىككـى خىـل       . بىرقىسىم نادان ئـاممىنى قایمۇقتۇرماقتـا     
ىــرى خىتــاي ئــاگېنتلىرى؛ ئــۇالر ب. ئادەمنىــڭ ئاغزىــدىن چىقىــشى مــۇمكىن

 نىـشاندىن   يھهرخىل پىكىر ئىختىالبى توغدۇرۇپ، كۈچنى بۆلۈشنى، ئاساسى      
دىققهتنى چالغىتىشنى مهقسهت قىلغان بولۇپ، بۇ ئهمهلىیهتته ئىدىئولوگىیه 

ئىككىنچى خىلى، پسىخولوگىیه . دېمهكتۇر“ خىتاي ئارمىیىسى”سېپىدىكى 
الر ئىلگىرى ھهرخىـل سـهۋەپلهر تۈپهیلىـدىن    جهھهتتىن بىنورمال ئادەملهر؛ ئۇ 

ئاتىلىپ قالغان، لېكىن، ئهمدىلىكته ئهمهلى ئىش ئۈسـتىدە        “ ئۇلۇغ ئهرباپ ”
ــۇنى      ــا ب ــان، ئهمم ــۇم بولغ ــاقلىقى مهل ــامان قۇرس ــدىغان س ــرەككه كهلمهی كې

ــا   -ئۆزلىرىنىــڭ زىنھــار ــدىغان، ئاشــۇ كون  زىنھــار ئېتىــراپ قىلغۇســى كهلمهی
 جهھلـى بىـلهن پاالقالۋاتقـان،      -قېلىش ئۈچۈن جـان   لۇقىنى ساقالپ   “ ئۇلۇغ”
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ھهم بۇنداق بىر (روشهن سىیاسى یۆنۈلۈش، ئېنىق سىیاسى نىشانى بولمىغان 
، یهنى ھېچقانداق ئىـدىیىۋى     )نېمىلهرنىڭ كېرەكلىكىنىمۇ چۈشهنمهیدىغان  

ــشىغا    ــك ۋە ئهمهلـــى قوللۇنىـ ــان، ئهھمىیهتلىـ ــگه بولمىغـ ــستېمىغا ئىـ سىـ
راممىسى بولمىغان ئادەملهر بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ ئېڭـى         پروگ -بولىدىغان پىالن 

ــاقچى      ــۇالر قىلىنم ــسىز، ئ ــدىن پهرق ــگهن دېھقان ــزلىقتىن كهل ــېلىال ئېتى ھ
بولىۋاتقان ئىـشقا گویـا زەیـكهش چاپىـدىغان یـاكى ئـوت ئوتایـدىغان ئىـشتهك          
ــېرىن      ــدا شـ ــاي، ھهرھالـ ــا قارىمـ ــدە بولىۋاتقىنىغـ ــاددى مۇئامىلىـ ــته ئـ غهلىـ

“ ئـۆزىمىز ”ئـۇالر ئاشـكارە ھالـدا ھوقـۇقنى     : خېلى بۈیۈكخىیاللىرىدىكى تاما   
بهجــایىكى، تۇتۇلمــاقچى بولىــۋاتقىنى    (تۇتىــشىمىز كېــرەك دېیىــشمهكته   

)! كهتمهننىـــڭ ســـېپى ئهمهســـلىكىنى دىققىتىـــدىن كۆتۈرىۋەتكهنـــدەك؟    
قىلماقچى بولىۋاتقان ئىشىمىزنىڭ زارىخهتمه یاكى ئۆلۈم مهرىكىسى كهبى بۇ 

 قایتا -ئالمىسا ئهپلهشمهیدىغان ئىش ئهمهسلىكىنى قایتا    ئهپهندىلهرنى تۆرگه   
ئهگهر شـۇنداق ئىـش بولـسىدىغۇ،    . ئهسلىرىگه سېلىشقا توغرا كهلسه كېـرەك  

دە بولىشىنىڭ مۇۋاپىقلىقى مۇنازىرە تهلهپ “ تۆر”ئۇالرنىڭ ئهڭ ئېپى بارلىقى، 
رى دەرىجىدىن تاشـقى ”بىراق، قىلماقچى بولىۋاتقىنىمىز دۇنیادا    . قىلمایتتى

ئاتىلىۋاتقــــان كۈچلــــۈك بىــــر ئىمپىرىیىنىــــڭ قولىــــدىن  “ چــــوڭ دۆلهت
ئاۋۇالرنىڭ غایىـسى بـویىچه بولـسىغۇ تېخىمـۇ     (ۋەتىنىمىزنى ئازات قىلىشتۇر  

ئـۇالر  ). پۈتۈن دۇنیا مۇسۇلمانلىرى ئۈچۈن كـۆرەش قىلىـدىغان ئىـش         —چوڭ  
ــۇ ئهلنــى ئاشــۇ      ــگه تایىنىــپ ب ــسى ســاھهدىكى بىلىمى قایــسى كهســىپ، قای

گه باشالپ بارماقچىـدۇ؟ داسـتىخان مهیدانىـدىكى ئېـپىگه تـایىنىپمۇ؟            مهنزىل
شــۇنى مۇئهییهنلهشتۈرۈشــكه بولىــدۇكى، ئۇالرنىــڭ ئــۆكتىچىلىكى قانــداقتۇر 

 نىـشاندىكى ئىختىالپـتىن پهیـدا بولمىغـان         يئىدىیىۋى ئىختىالپ، سىیاسـى   
ــگه ئهمهس   ( ــا ئىـــ ــداق ئۇقۇمغـــ ــته ھېچقانـــ ــۇ ھهقـــ ــۇالر بـــ ــۇنكى ئـــ ، )چـــ

بــۇ خــۇددى ســهن كىــرگهن (نى ئاســاس قىلغــان تهتۈرلــۈك شهخــسىیهتچىلىك
جهنــنهتكه كىرگىنىمــدىن دوزاققــا كىــرگىنىم یاخــشى، دېگهنــدەك جــاھىالنه 

ئۇالرنىڭ ئىنكارچىلىقىدا ھېچقانـداق ئىلمـى مهنتىـق،        ).  خاالس -شۇملۇق  
چــۇنكى بــۇ بایقۇشــالرنىڭ بۇنــداق (سىیاســى یــاكى ئىــدىیىۋى ئــۆلچهم یــوق 
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، پهقهت بىرخىـل بىـشهملهرچه پوزىتـسىیه    )كى یـوق ئىشالرنى چۈشهنگىچىلى 
مانـا شـۇنداق    . بىلهن سـهن قىلغاننىـڭ تهتۈرسـىنى قىلىـمهن دېگهنلىكتـۇر          

یولــدا كېتىۋاتقانــدەك قىلىــپ ) بهلكىــم ئهڭ تــوغرا(قىلىــپ، ئــۆزىچه باشــقا 
  !بۇالرنىڭ ھهممىسى ئىچى قۇرۇق پاخ ـ پاختىن باشقا نهرسه ئهمهس. كۆرۈنىدۇ

دېــگهن “ مۇســتهقىللىق داۋاســى مۇشــرىكلىك”ىــڭ مهســىلهن، ئۇالرن
بۇ .  ئاساسى یوق  يبىمهنىلىكىنى ئېلىپ ئېیتساق، بۇنىڭ ھېچقانداق دىنى     

ــۈردۇق  ــته یېتهرلىــــك دەلىــــل كهلتــ ــېخىچه  . ھهقــ ــسىمۇ تــ ــۇنداق بولــ شــ
  :قانائهتلهنمىگۈچىلهرگه یهنه بىر ھهدىسنى دەلىل قىلىپ كۆرسىتىمىز

 قىلىدۇ، پهیغهمـبهر ئهلهیھىسـساالم      رىۋایهت) ئه. ر(ئۆمهر ئىبنى خهتتاپ    
كىمكى بىر مۇجاھىدقا مۇستهقىل بولغىچه یاردەم قىلسا ”: شۇنداق دىگهن

بىـلهن  ) تاكى شېھىد بولغىچه یاكى تېرىك قایتقىچه     (شۇ ئادەمگه مۇجاھىد    
  . ) ـ ھهدىس447“ فازائىلۇل ئهئمال”ــ “ ئىبنى ماجه”(“ ئوخشاش ئهجىر بېرىلىدۇ

ــۇنداق، ئــۇال   ــۇددى ش ــتهقىللىق ”ر خ ــرىكلىك—مۇس دېــگهن “  مۇش
. دەپ نىقاپالیدۇ“  مۇستهقىللىق ئۈچۈن ئهمهس، ئىسالم ئۈچۈن”تهلۋىلىكىنى 

لېكىن بۇ گهپلهر یاخشى تهھلىل قىلىـپ چۈشۈنۈلـسه، بـۇ چىرایلىـق شـۇئار          
ئاسـتىدا مېـزى چۇۋۇلـۇپ تۇرغـان ئىقتىدارسـىزلىق مانـا مهن دەپ بىلىنىــپ       

دېگهن گهپلهر قارىماققا ھهیۋەتلىك، “ ...الھ ئۈچۈن، ئىسالم ئۈچۈن، ئال”. تۇرىدۇ
ــىز تۇیۇلىــدۇ   ئهمهلىیهتــته بىــز  ). ئهلــۋەتته ســۆز ئــۆزى قۇسۇرســىز   (قۇسۇرس

ــ  ــابىنى ھهقىقىـ ــڭ كىتـ ــۇ   يئالالھنىـ ــساق، بـ ــىنىدىغان بولـ ــۇر چۈشـ  چوڭقـ
چۇمپهردە ئارقىسىغا قانداق نىیهت یۇشـۇرۇنغانلىقىنى ئاسـانال      “ ھهیۋەتلىك”

لالھ بهندىلىرىنىڭ ئىبادىتىگه بىھاجهت بولغىنىـدەك، باشـقا    ئا. بایقىۋالىمىز
ــاجهت   ــادىغىمۇ بىھـ ــاجهت، جىھـ ــۇ بىھـ ــڭ  ! ئهمهللىرىگىمـ ــسالم دىنىنىـ ئىـ

ئىنسانالرغا ئهڭ توغرا، ئهڭ پایـدىلىق   (چۈشۈرۈلىشى ئىنسانالرنىڭ پایدىسى    
 -ئۈچۈن بولۇپ، بۇالرنىڭ ھېچ بىرى ئالالھقا پایـدا      ) یولنى كۆرسىتىپ بېرىش  

 تاالشــتا بولىۋاتقــان جىھــادمۇ خــۇددى -دېــمهك بىــز دە.  كهلتۈرەلمهیــدۇزىیــان
ئهگهر ئالالھ خالىسا ئىدى، پۈتۈن !  زىیان كهلتۈرەلمهیدۇ-شۇنداق، ئالالھقا پایدا

. دۇنیــادىكى كــاپىرالرنى دەقىــقه ئىچىــدە یهر یۈزىــدىن یــوق قىلغــان بــۇالتتى 
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ئالالھنىڭ ”ا تهقۋاالر  دېگهن سۆزنى بهزى ساخت   “ ئالالھ یولىدا جىھاد قىلىش   ”
دەپ چۈشـىنىۋالغان بولـسا     “ پایدىسى یاكى مهنپهئهتـى ئۈچـۈن جهڭ قىلىـش        

ئالالھ یولىدا ”، “ئالالھ یولىدا نهزرە قىلىش”كېرەك، شۇ فورما بویىچه بولغاندا 
ــش  ــانلىق قىلى ــانلىق    “ قۇرب ــىنىدىكىنه؟ قۇرب ــېمه دەپ چۈش ــى ن دېگهنلهرن

  :ھهققىدە ئالالھ شۇنداق دېگهن
ھقا ئۇالرنىڭ گۆشـلىرى، قـانلىرى یېتىـپ بارمایـدۇ، ئالالھقـا       ئالال”

 ئایهتنىڭ -37“  ھهج” سۈرە ( “  ... یېتىدىغىنى پهقهت سىلهرنىڭ تهقۋادارلىقىڭالردۇر
  .)بىرقىسمى

روشهنكى، ئالالھ نامى بىلهن كهلگهن یاخشى ئىش، یاخشى ئهمهللهرنىڭ 
هیـدۇ، ھهممىــسى  ھـېچ بىرىنىـڭ ئالالھقــا پایدىـسى یـوق، زىیــانمۇ كهلتۈرەلم    

خـوش،  . مىھرىبان ئالالھ بهندىلىرىنىڭ پایدىسى ئۈچۈن بویرىغـان ئىـشالردۇر   
ــالالھ یولىــدا قىلىنغــان جىھادنىــڭ ئهمهلــى نىــشانى    ــۇ (ئۇنــداق ئىــكهن، ئ ب

منى ئازات قىلىش مهلۇم قۇل قىلىنغان مۇسۇلمان قهۋ) دۇنیادىكى نهتىجىسى
ىدىن بېسىۋېلىنغان مۇسـۇلمان  بولمىسا، یهنه نېمه بولماقچى؟ كاپىرالر تهرىپ   

زېمىنىنى مۇستهقىل قىلىش بولمىسا یهنه نېمه بولمـاقچى؟ تېخىمـۇ ئـاددى         
 بایراقنى مۇشۇنداق بىر يبىر ساۋات شۇكى، بۇ ئادەملهر پهش قىلىۋاتقان دىنى   

  !زېمىن بولمىسا قولتۇقلىرىغا قىسىپ یۈرەمدىكىنه؟
ــسى،    ــاس جهڭچى ــڭ ھارم ــالىم، ئالالھنى ــى ئ ــاغلىق دىن ــان ئات  قهھرىم

ــېھىد   ــد ۋە ش ــڭ   —مۇجاھى ــدۇلال ئهززەمنى ــامى ”ئاب ــاد ئهھك ــاملىق “ جىھ ن
مهھكۇم ھالهتتىكى  —) جىھاد(ئىسالمدا ئۇرۇش ”: كىتابىدا شۇنداق قۇرالر بار

ــڭ  ــالھ ’خهلقلهرنى ــهرى ئى ــۇزۇش    ‘ بهش ــائىتىنى قۇتق ــان جام ــۇل بولغ ــا ق الرغ
ــۇ     ــدۇ ۋە ب ــپ چىقى ــدىن كېلى ــالھ ’زۆرۈرىیىتى ــهرى ئى ــى قۇللۇققــا  الر‘ بهش ن

چۈشۈرمهك ھهم ئىنـسانالرنى قۇلغـا قـۇل بولۇشـتىن قۇتقـۇزۇپ ھـۆرىیىتىنى          
  .“قایتۇرۇپ بهرمهك ئۈچۈن كېرەكتۇر

ــانلىرىمىز  ــازاتلىق —مۇســــتهقىللىق ”یۇقۇرىــــدا بایــــان قىلغــ “ ئــ
مۇ قارشى قىلىپ قویۇشتهك ساراڭالرچه ىمهسىلىسىنى ئىسالم ئېتىقاتىغا قار

ــاراش   ــۆز ق ــرى !) ؟(ك ــا بې ــاۋاپتۇرالرغ ــى   . لگهن ج ــسالم دىن ــه شــۇكى، ئى خۇالس
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بـۇ دىـن بـارلىق گـۈزەل     . ئىنسانالرنىڭ پایدىسى ئۈچۈن چۈشـۈرۈلگهن دىنـدۇر   
ئهخالق، گۈزەل خىسلهت، ئىنسانغا پایدىلىق ئىـشالرنى تهشـهببۇس قىلىـش      

بىزنىڭ قىلغان یاخشى ئىشلىرىمىزنىڭ مهنىۋىیىتى . بىلهن خاراكتېرلىنىدۇ
ولىـدۇ، مـاددى جهھهتـتىن بولـسا، پایدىـسى ئىنـسانالرنىڭ            ئالالھقا ئاتالغان ب  
  .ئىسالم دىنىنىڭ ماھىیىتى —مانا بۇ . ئۆزلىرى ئۈچۈندۇر

  

  مهسىلىسى“ مىللهتپهرۋەرلىك”ئىسالم دىنىدا . 3

تهبىئى مهۋجـۇدىیهت بولـۇپ، ئىنكـار قىلـساقمۇ، ئېتىـراپ           —مىللهت  
  .قىلساقمۇ، بهرىبىر ئالالھ یاراتقان بارلىق

  :شۇنداق رىۋایهت قىلىدۇ) ئه. ر(سا ئهبى مۇ
: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم” 

ھهقىقهتهن، ئالالھتاال زېمىننىـڭ بـارلىق یېرىـدىن ئالغـان بىرچاڭگـال             ’
شۇڭا ئادەم بالىلىرى تۇپراقنىڭ . تۇپراقتىن ئادەم ئهلهیھىسساالمنى یاراتتى

نىڭ ئۈچۈن ئادەم بالىلىرى ئىچىدە ئاق تهنلىك، مىقدارىغا كۆرە كهلدى، شۇ
سـىلىق، قوپـال، نابـاپ ۋە       . قارا تهنلىك، قىزىـل تهنلىـك ۋە باشـقىالر بـار          

  .)“تىرمىزى”، “ئهبۇ داۋۇت”، “ئىمام ئهھمهد”(‘ “ یاخشىلىرىمۇ بار
  :قۇرئان كهرىمدە شۇنداق ئایهتلهر بار

ئادەم ( ىر ئایالدىن سىلهرنى بىز ھهقىقهتهن بىر ئهر، ب! ئى، ئىنسانالر”
ئۆزئارا تونۇشىشىڭالر .  بىر ئاتا، بىر ئانىدىن یاراتتۇق) بىلهن ھهۋۋادىن ئىبارەت

 ـ   13“ ھۇجـۇرات ”سـۈرە  (“ ...ئۈچۈن سىلهرنى نۇرغۇن مىللهت ۋە ئۇرۇغ قىلدۇق،
  .)ئایهت

ئالالھنىڭ ( قانداق بىر پهیغهمبهر ئهۋەتمهیلى، بىز ئۇنى ئۆز قهۋىمىگه ”
ان قىلىش ئۈچـۈن، پهقهت ئـۆز قهۋىمىنىـڭ تىلـى بىـلهن        بای) شهرىئىتىنى

  .) ـ ئایهت4“ ئىبراھىم”سۈرە (“ ...ئهۋەتتۇق) سۆزلهیدىغان قىلىپ(
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ــدۇ      ــارىمىز بولمای ــۇش ئىختىی ــۇپ توغۇل ــلهت بول ــداق مىل بىزنىــڭ قان
). خــۇددى ئهركهك یــاكى قىــز بولــۇپ توغۇلــۇش ئىختىیــارىمىز بولمىغانــدەك (

بىـز  . یـارىتىش ئالالھنىـڭ مهیلىـدىكى ئىـش     بىزنى قانداق مىللهت قىلىپ     
بولساق ئالالھ یاراتقان رىئاللىققا قۇللۇق بىلدۈرۈشكه، باش ئېگىشكه، قایىل 

چۇنكى بىز بۇ مهیدانغا كېلىـپ بولغـان رىئـاللىقنى    ! بولۇشقىال تېگىشلىك 
ــلهت   . ئۆزگهرتىــشكه قــادىر ئهمهس ــداق مىل شــۇنداقال ئالالھنىــڭ بىزنــى قان

 مهیلىگه قارشى چىقىش یاكى ئۇنىڭـدىن تېنىـشقىمۇ         قىلىپ یارىتىشتىكى 
  :چۇنكى ھهدىسته شۇنداق دېیىلىدۇ! ھهققىمىز یوق

كىمكى ئۆزىنى نهسهپ مۇناسىۋىتى بولمىغان بىر مىللهتتىن دەپ داۋا ” 
 ـ 1396ــ قىسقارتىلمىسى ــ » بۇخارى«(“ قىلسا ئۇنىڭ جایى دوزاقتىن ھازىرلىنىدۇ

بۇ ھهدىس شـۇنى چۈشـهندۈرىدىكى، بىـز ئـالالھ     . )س ـ ھهدى 2518“ مۇسلىم”ھهدىس؛ 
  .تانساق گۇناھكار بولىمىز) مهۋجۇدىیهتتىن(یاراتقان بارلىقتىن 

 تۈركىـستانلىقالر ئـالالھ تهرىپىـدىن تـۈرك ئېرقـى      يدېمهك، بىز شهرقى 
قىلىپ یارىتىلغـانمىز، شـۇنداقال ئالالھنىـڭ ئىزنـى بىـلهن شـهرقىي             ئۇیغۇر  

بۇ رىئاللىق ــ ئۆزگهرمهس رىئاللىق . ىز بولغاندۇرتۈركىستان بىزنىڭ ۋەتىنىم
ــدىغانلىقىمىزنى    ــار بولىـــ ــدىن تانـــــساق گۇناھكـــ ــز بۇنىڭـــ بولـــــۇپ، بىـــ

گۇناھنىـڭ ئهكـسى خهیـر، یهنـى        . پهیغهمبىرىمىزنىڭ سـۆزلىرىدىن بىلـدۇق    
ــدىن (مىللىتىمىــزدىن  ــارىتىش ھهقىقىتى ــار  ) ئالالھنىــڭ ی ــساق گۇناھك تان

بىز بۇ رىئاللىقنى ئېتىراپ قىلساق،  —اندا بولغان ئىكهنمىز، ئهكسىچه بولغ
ئېنىقراق قىلىپ ئېیتقاندا بۇ مىللهتنى سۆیسهك قانداق بولىدۇ؟ ئهمدى بۇ           

ــۋەتته   ــاددى ئهل ــایىتى ئ ــاۋابى ناھ ــى  . ســۇئالنىڭ ج ــۇ خۇالســىمىزنىڭ دەلىل ب
  :سۈپىتىدە یهنه ھهدىسى رەسۇلىلالھتىن بىر ھهدىس كهلتۈرىمىز

ــىر   ــى كهسـ ــادە ئىبنـ ــدۇ )ئه. ر(ئۇبـ ــۋایهت قىلىـ ــبهر ”:  رىـ مهن پهیغهمـ
ئى رەسۇلىلالھ، بىر ئادەمنىڭ ئۆز مىللىتىنى سۆیىشى ’ ئهلهیھىسساالمدىن 

پهیغهمـبهر ئهلهیھىسـساالم جـاۋاپ      .دەپ سورىدىم ‘ مىللهتچىلىك بوالمدۇ؟ 
یاردەم بهرگهنلىك )  زۇلۇم قىلىشتا( یاق، ئۆزىنىڭ زالىم مىللىتىگه ’: بېرىپ

  .)“ئىبنى ماجه”، “ئىمام ئهھمهد”(“ ىدېد‘ مىللهتچىلىك بولىدۇ
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 ئهســـىر ئىلگىـــرى ئوتتۇرىغـــا قویۇلغـــان بـــۇ قـــاراش ھهقىقهتهنمـــۇ 14
چـــۇنكى ئـــوننهچچه ئهســـىر ئـــۆتكهن بۈگـــۈنكى . ئالالھنىــڭ مۇجىزىـــسىدۇر 

مهدەنىیهت دەۋرىدىال ئهینى شۇ قاراش ئىنـسانالرنىڭ باھـاالش مىزانـى بولـۇپ          
“ مىللهتچىلىـك ”تهك  “ اردەم بېـرىش  ئۆزىنىڭ زالىم مىللىتىگه ی   ”. قالماقتا
. دەپ ئاتالماقتــا“ چــوڭ مىلــلهت شــوۋىنىزىمى”یــاكى “ شــوۋىنىزىم”بۈگـۈن  

بۇنداق لهنهتگهردى ئاتاق زالىم، زوراۋان، باسقۇنچى مىللهتلهرگه خـاس بولـۇپ،    
مۇشۇ ئهسىردە گىتلېر ئهنه شۇنداق . ئېزىلگۈچى مىللهتلهرگه توغرا كهلمهیدۇ

ــك” ــ“ مىللهتچىلى ــاالیى  ئىدىیى ــسانالرغا ب ــلهن ئىن ــپ  -سى بى ــاپهت ئېلى  ئ
كهلگهنىدى، پهقهتال نـېمىس ئېـرقىنىال ئېـسىل ئېـرق، خۇجـایىن بولۇشـقا،              

ــۇن        ــداق جۇن ــدىغان بۇن ــق دەی ــشقا الیى ــۇل قىلى ــى ق ــقا مىللهتلهرن  —باش
ئىدىیه ھهققه قارشى بولغىنى  —ئالالھنىڭ یارىتىش ھهقىقىتىگه مۇخالىپ 

چـوڭ خىتـاي    ”بۈگـۈنكى كۈنـدە     . ۇپ بولغانىـدى  ئۈچۈن ناھایىتى تېـزال مهغلـ     
ــوۋىنىزىمى ــۇن مىللهتلهرنـــى زۇلـــۇم      “ شـ ــزدىن باشـــقا نۇرغـ بىزنـــى ۋە بىـ

ــا  ــسىدە تۇتماقت ــا دۈچ كېلىۋاتقــان     . ئىسكهنجى ــۇنداق زۇلۇمغ ــدا مۇش ــۇ ھال ئ
ــۈكرى     ــا شـــ ــان بارلىققـــ ــالالھ یاراتقـــ ــشىمىز ئـــ ــى سۆیىـــ مىللىتىمىزنـــ

یا (  ماماتلىق ئېلىشىشنىڭ -یاتبولۇپمۇ مۇشۇنداق ھا. كهلتۈرگهنلىكىمىزدۇر
) مهھكۇملۇقتــا یوقۇلــۇش یــاكى مهۋجــۇتلىقىمىزنى ســاقالپ قېلىــشنىڭ     

ــدىنمۇ بهكـــرەك      ــداق ۋاقىتتىكىـ ــارىختىكى ھهرقانـ ــدە تـ ــالقىلىق پهیتىـ ھـ
بىزنىـڭ مىللىتىمىزنـى سۆیۈشـىمىز     . مىللىتىمىزنى سۆیىشىمىز كېـرەك   

شـقا مـۆمىنلهرنى   گۇناھ بولىدىغان یامـان ئىـش ئهمهس، چـۇنكى بـۇ سـۆیگۈ با        
ــدۇ   ــكه قاقمایـ ــنى چهتـ ــى. سۆیۈشـ ــان   يئاساسـ ــۇلمان بولغـ ــسى مۇسـ  ئاھالىـ

ــۆمىنلهرنى    ــسالمنى، مــــــ ــۆیگهنلىكىمىز ئىــــــ ــى ســــــ مىللىتىمىزنــــــ
ــدۇر  ــۋالى  . ســۆیگهنلىگىمىزنىڭ ئهمهلىــي ئۆرنىكى باشــقا مۆمىنلهرنىــڭ ئهھ

ــېچ      ــار، ھ ــى ب ــدا ۋەتىن ــېچ بولمىغان ــدا یاخــشىراق، ھ ــزگه قارىغان ــدا بى ھهرھال
ندا دۇنیا جامائهتچىلىكى ئۇالرنىڭ ھهققىنـى، كىملىكىنـى تونۇیـدۇ؛           بولمىغا

ــى        ــز كهب ــاج ئهمهس، بى ــۆیگۈگه مۇھت ــى س ــز كهب ــار ئهمهس، بى ــى خ ــز كهب بى
  .ھىسداشلىققا مۇھتاج ئهمهس
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ــۆیگۈچى ســۆیگۈنى       ــى س ــتىن، ئۆزىنىــڭ مىللىتىن ــى تهرەپ ئىككىنچ
ــۈ  . بىلىــدىغان كىــشىدۇر ــداقكهن، ئۇنىــڭ مىھرىبــان دىلىغــا پۈت ــا ئۇن ن دۇنی

 ۋاقىـسىنى   -ئۆز ئائىله ئهپرادىنـى، بـاال     . مۆمىنلىرىنىڭ سۆیگۈسىمۇ سىغىدۇ  
مۆمىنلهرنىڭ مهنپهتى ئۈچۈن، شۇالرنىڭ زېمىنلىـرى      (سۆیمىگهن ئادەمنىڭ   

  باشقا یهردە جان بېرىشىگه ئىشىنىدىغانالر بارمۇ؟ ) ئۈچۈن
شــۇنداق، ســۆیگۈگه تولغــان قهلــبال مېھرىبــان قهلبىــدۇر، ســاداقهتلىك  

ئۆز یېقىنلىرىنى سۆیمىگهن، ئـۆز یېقىنلىرىغـا جـان قاقمایـدىغان           . قهلبىدۇر
ئادەملهرنىڭ قهلبىدە سۆیگۈنىڭ بولۇشى، باشقا مـۆمىنلهر ئۈچـۈن جـان پىـدا             
قىلىــشى گۇمــانلىق ئهمهســمۇ؟ مــۆمىنلهر شــۇنى بىلىــشلىرى كېرەككــى،    

لىك  ناھایىتى مېھرىبان ۋە شهپقهت    —“ رەھمانىررەھىم”بىزنىڭ ئالالھىمىز   
زات؛ بىزنىــڭ پهیغهمبىرىمىــز بولــسا كهتكهنــلهر ۋە كېلىــدىغانالر ئىچىــدە      

شـۇڭا زالىملىـق،    . تهڭدىشى بولمىغـان مـۇالیىم، بـاغرى یۇمـشاق پهیغهمـبهر          
ــۇر   ــدىغان قىتىغ ــۆیگۈنى بىلمهی ــاللىق، س ــڭ  -قوپ ــك مۆمىنلهرنى  كىنچىلى

  : یهنه شۇ ھهدىسلهر بىلهن سۆزىمىزنى خۇالسىالیمىز! سۈپىتى ئهمهس
زېمىندىكى كىشىلهرگه رەھىم قىلىڭالر، سىلهرگه ئاسماندىكى زات ”

كىشىلهرگه مىھرىبان بولمىغان ئادەمگه ئالالھ مىھرىبان ”. “رەھىم قىلىدۇ
“ مېھرىبانلىق پهقهت شهقى ئادەمدىنال كۆتۈرۈلـۈپ كېتىـدۇ       ”. “بولمایدۇ

  .)“مۇسلىم”، “بۇخارى”(
هتنــى ســۆیۈش بىــلهن یۇقــۇرقى دەلىللهردىــن ۋە مــۇالھىزىلهردىن مىلل

 قارشى -ئىسالم دىنىنىڭ یاكى دىننى ۋە باشقا مۆمىنلهرنى سۆیۈشنىڭ قارمۇ
ئۇنــــداقىكهن، بۈگــــۈنكى دۇنیــــادا . ئهمهســــلىكىنى كۆرۈۋېلىــــشقا بولىــــدۇ

مېھرىبانلىققــا، ھىــسداشلىققا، ســۆیگۈگه ھهممىــدىن بهك مۇھتــاج بولغــان  
ــۈن خىــزمهت قىلــساق ن      ــى سۆیــسهك، ئۇنىــڭ ئۈچ ېمىــشكه مىللىتىمىزن

بولمایدىكهن؟ بۇنىڭ نهرى گۇناھ؟ ئهجهبا، بىزنىڭ مىللىتىمىز مۆمىنلهرنىڭ 
  !ئهۋالدى ئهمهسمىكهن ـ یا؟

ــۇنالردا     ــۇرىقى مهزم ــاج ئهمهس، یۇق ــالالھ بىزنىــڭ ســۆیگۈمىزگه مۇھت ئ
كونكرېت پایدا ـ ( مهنىۋىیهت ئالالھقا ئاتالغان، ماددا ”ئىپادىلهنگهن روھ بۇیىچه 
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یهنـى، ئـالالھ بىزنىـڭ    . “رنىڭ ئـۆزلىرىگه تېگىـشلىكتۇر    ئىنـسانال ) مهنپهئهت
سۆیگۈمىزگه مۇھتاج ئهمهسكهن، ئۇ ھالدا ئالالھقـا بولغـان سـۆیگۈ كونكرېـت       

بولغـان  )خۇسۇسـهن مـۆمىن مىللىتىمىـزگه    (ھالدا ئالالھ یاراتقـان مهخلۇققـا       
ــان     ــالالھ یاراتق ــدۇ، ئ ــۆیگۈلهردە ئىپادىلىنى ــى ”س ــارىتىلىش ھهقىقىت ــى “ ی ن

  .ئىپادىلىنىدۇسۆیۈشته 
بهزى كىشىلهر مىللهتكه بولغـان سـۆیگۈنى ئىـسالمغا بولغـان سـۆیگۈ              

. مۇقارشى قویۇپ، غهرەزلىك ھالدا ئىسالم ئېتىقـادىنى بۇرمىلىـدى        ىبىلهن قار 
بىزنىـڭ  ! ئۇالرنىڭ تار كۆڭلىگه ئىككى سۆیگۈ بىـرال ۋاقىتتـا سىغماسـمىش           

 مهۋجــۇت ئهمهس، “ئىككــى خىــل ســۆیگۈ”قارىـشىمىزچه، بــۇ یهردە قانــداقتۇر  
ماددا ھالىتى ۋە ئىـدراك      —بهلكى بىرخىل نهرسىنىڭ ئىككى خىل ھالىتى       

ئهمما بۇ بىچارىلهرنىڭ جۇنۇن ئهقلى پهلسهپىۋى     . ھالىتى خاالس ) مهنىۋىیهت(
ــهنچىلهرنى چۈشــىنىش ۋە ئىپادىلهشــكه یارامــسىز بولغــانلىقتىن ئهنه      چۈش

بىرخىل ئابىستراكىت  ئىسالمنى سۆیۈش   : مهسىلهن. شۇنداق بىلجىرلىغان 
ئۇنىـڭ كونكىرىـت شـهكلى مۇسـۇلمان خهلقنـى سۆیۈشـته            . چۈشهنچه خاالس 

ئىپادىلىنىدىغانــدۇ؟ ئۇنــداقكهن، ئهســىرلهردىن بېــرى مۇســۇلمان ســۈپىتىدە  
یاشــــاپ كېلىۋاتقــــان مىللىتىمىزنــــى ســــإیگهنلىكىمىز مۇســــۇلمانالرنى 

  سۆیگهنلىكىمىز بولماي نېمه بۇالتتى؟
 جۇنـۇنالرچه سهپـسهتىنىڭ خۇالسىـسى ســۈپىتىدە    بـۇ ئـادەملهر ئهنه شـۇ   

ــۋە    ــداق تهل ــدىغان مۇن نۇرغــۇن قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ كــۆڭلىنى غهش قىلى
مىللهت ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىپ ئۆلگهنلهر ”ئۇ بولسىمۇ . تتىاقاراشنى ئوتتۇرغا ئ

یۇقۇرقى دەلىل ۋە مۇالھىزىلىرىمىز بۇ . دېگهندىن ئىبارەت“ !شېھىد بولمایدۇ 
ســۇغا ”نىــڭ مېزىنــى چــوۋۇپ تاشالشــقا یېتهرلىــك بولــسىمۇ،  بىــمهنه پىكىر

تهمسىلى بۇیىچه بىر ھهدىـس ئـارقىلىق       “ چۈشكهن ئىتنى ئۈستىلهپ ئۇرۇش   
  :قاراشلىرىمىزنى مۇستهھكهملهیمىز

پهیغهمـبهر ئهلهیھىسـساالم    (رىـۋایهت قىلىـدۇ     ) ئه. ر(سهئىد ئىبنى زەیـد     
كهتسه شېھىد؛ ئۆزىنىڭ بىر ئادەم مېلىنى قوغداپ ئۆلۈپ ”): مۇنداق دېگهن

ئهھلىنى قوغداپ ئۆلۈپ كهتسه شېھىد؛ ئۆز دىنىنى قوغداپ ئۆلۈپ كهتسه  
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، “ئهبـۇ داۋۇت ”، “بۇخـارى ”(“ شېھىد؛ ئـۆزىنى قوغـداپ ئۆلـۈپ كهتـسىمۇ شـېھىد        
  .)“نهسهئى”، “تىرمىزى”

بـۇ یهردە مىللهتــكه  “ ئۆزىنىــڭ ئهھلـى ””روشـهن كۆرۈنـۈپ تـۇرۇپتىكى،    
ئۆزىنى قوغداپ ئۆلۈپ كهتـسه     ” شهك بار دىگۈچىلهر     بۇنىڭدىنمۇ. ئىشارەتتۇر

قوغدىغاندىن ئۆزىنىڭ ) شهخسنى(دېگهنگه نېمه دەیدىكىن؟ ئۆزىنى “ شېھىد
قوغـدىغاننىڭ ئالىجانــاپراق ئىـش بولىــدىغانلىقى،   ) جامــائهتنى(مىللىتىنـى 

جامائهتنىـڭ  (قوغدىغاندىن ۋەتىنىنى   ) شهخسىي مۈلۈكنى (ئۆزىنىڭ مېلىنى 
اننىڭ ئالىجانـاپراق ئىـش بولىـدىغانلىقى مۇنـازىرە تهلهپ       قوغـدىغ ) مۈلكىنى

  ؟!قىلمىسا كېرەك
بىز بۇ مۇنازىرە ۋە سېلىشتۇرما بایانالردىن ئېنىق ھىس قىالالیمىزكى،      
بهزىلهر ئىسالم دىنىغا كۈپرى دېغـى چاپالشـقا، كىـشىلهرگه ئىـسالم دىنىنـى       

گه تولغان، تار قاپقاراڭغۇ جاڭگال قىلىپ كۆرسىتىشكه، پۇچهك، زىت پىكىرلهر
  !ۋە ئىنساننى قىینایدىغان بىمهنه بىر نهرسه قىلىپ كۆرسىتىشكه ئۇرۇنماقتا

  

  مهسىلىسى“ دېموكراتىیه”ئىسالم دىنىدا . 4

دېـگهن نـېمه ئىكهنلىگىنـى چۈشــۈنۈش    “ دېمـوكراتىیه ”ئالـدى بىـلهن   
ئۇنداق بولمایدىكهن، قارغۇالرچه یاكى بىر تهرەپلىمىلىك بىلهن پىكىر .كېرەك

دا پىكىــر قىلىــشقا “ ســاختا بىلىمــدانالرنىڭ ئۇســلۇبى ”یــان قىلىــدىغان با
  .ئېلىپ بارىدۇ ـ دە، ئۇ ھالدا ئېغىر خاتاالردىن ساقلىنىش قېیىن

ــوكراتىیه” ــق      —“ دېم ــۇپ، خهل ــۆز بول ــگهن س ــدىن كهل ــك تىلى گىرى
ئـۇ  .  ئـۆزىگه خوجـا بولۇشـى دېـگهن ئاڭالمـدا كېلىـدۇ            -ھوقۇقى، خهلقنىڭ ئۆز  

كى تهڭسىزلىككه، پادىـشاھلىق ۋە سوتـسىیالىزىم قاتـارلىق        قۇللۇق دەۋرىدى 
بىـرال ئادەمنىـڭ دېگىنـى دېـگهن بولىــدىغان، بـارلىق خهلـق قـۇل ھالىتىــدە        

ــتهبىتلىككه      ــدىغان مۇس ــۇقى بولمای ــان قىلىــش ھوق ــر بای ــۇپ، پىكى  —بول
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ئهركىنلىـك،   —دېـمهك، ئـۇ    . ھاكىممۇتلهقلىققه قارشى ئېیتىلغـان سـۆزدۇر     
ــڭ ئو ــۇمىباراۋەرلىكنى ــانلىقتىن،    يم ــداق یام ــۈپىتىدە ھېچقان ــشى س  ئاتىلى

گهپ دېموكراتىیهنى قانداق قـوللىنىش، ئۇنىـڭ       . قاباھهتتىن دېرەك بهرمهیدۇ  
گهرچه بۇ سۆز ئاڭالم ھالىدا ھېچقانداق یامان . دائىرىسىنى قانداق بهلگىلهشته
لىككه ئىـگه، یهنـى قولالنغۇچىنىـڭ ئـۆزىگه       یسۆز بولمىسىمۇ، ئۇ یهنه نىسپى    

ــ ــهلله     . اغلىقب ــوینىغىلى، س ــۇ ئاشــنا ئ ــدە تۇرۇپم ــۈمبهل ئىچى ــۇ خــۇددى چ ب
یۆگىۋېلىپمۇ دىن دۈشمهنلىرىگه یاالقچىلىق قىلغىلى بولغاندەك ئاددىي بىر 

چـۇنكى ھهرقانـداق دەبـدەبىلىك، گـۈزەل ۋە یېقىملىـق ئاتـالغۇ یـاكى        . ئۇقـۇم 
امىل كۆرۈنۈش ھهل قىلغۇچ ئامىل ئهمهس، بهلكى ئهمهلىیهت ھهل قىلغۇچ ئ    

ئىككىنچـى تۈرلـۈك قىلىـپ ئېیتقانـدا، كۆرۈنىـشى      . بولغىنىـدەك بىـر ئىـش   
قوپال، ئىسمى یېقىمسىز، ئهمما قهلبـى گـۈزەل ئـادەملهرمۇ بولىـدۇ؛ ئىـسمى               
یېقىملىق، ئۆزى چىرایلىق، ئهمما ئىچى قوتۇر، زەھهرخهندە ئادەملهرمۇ بولىدۇ، 

  . تۇرىمىزھایاتتا بۇنداق زىدىیهتلىك ھاالرغا ھهمىشه دۈچ كېلىپ
ــوكراتىیه      ــان دېم ــز توختۇلىۋاتق ــۆۋەتته بى ــسهك، ن ــا كهل ئهســلى تېمىغ

. ئۇقـۇمى ئۈســتىدە بارىــدۇ )  ئىقتىــسادى تــۈزۈم-سىیاسـى (جهمىـیهت تــۈزۈمى  
بۇخىل ئىجتىمائى تۈزۈم ئهسلىدە ئاددى پۇخراالرنىمۇ ئۆزىگه یارىشا ئېتىبارغا،        

ــتهبىتلىككه پ    ــى مۇســ ــشتۈرىدىغان، ئىلگىرىكــ ــا ئېرىــ ــۈنلهي ھوقۇققــ ۈتــ
ــۈزۈم ئىــدى   ــىلهر   . ئوخــشىمایدىغان بىرخىــل ت ــۇن نهرس ــا نۇرغ خــۇددى ھایاتت

ــشاش، دېموكراتىیىنىڭمــۇ      ــا ئوخ ــان، بۇرمىالنغانغ ــستىمال قىلىنغ سۈیىئى
ھازىر بىرمۇنچه .  سۈپىتى ئۆزگهرتىۋېتىلگهن، بۇزۇپ قوللىنىلغان تهرەپلىرى بار
زىۋاتىـــدۇ؛ بهزى پادىـــشاھلىق دۆلهتـــلهر بولـــسىمۇ دېموكراتىـــك تـــۈزۈم یۈرگۈ

بولۇپمۇ كوممونىستالر . جۇمھۇرىیهتلهر بولسا مۇستهبىت تۈزۈمدە باشقۇرۇلىدۇ
ھۆكۈمرانلىقىدىكى ئاتالمىش جۇمھۇرىیهتلهردە ئهڭ مۇستهبىت ھـاكىمىیهت   

غهرپ . شــهكلى بولــسىمۇ، ئهممــا ئــۇالر ئــۆزلىرىنى دېمــوكرات دەپ پهدەزلهیــدۇ 
ــتىد   ــۈنلىگى ئاسـ ــوكراتىیه كـ ــدە دېمـ ــقان  دۆلهتلىرىـ ــدىن ئاشـ ا بهزى چېكىـ

ئۇالر بۇنى ئىنسانالرنىڭ ئهركىنلىكى دېـگهن شـۇئار        . شهھۋانىلىقمۇ مهۋجۇت 
“ دېمـوكراتىیه ”ئهمهلىیهتته بۇنداق بـۇزۇقچىلىقنى  . بىلهن یېپىشقا ئۇرۇنىدۇ 
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، بهلكى )چۇنكى ئۇ مهۋھۇم ئىسىم، خاالس(دېگهن ئۇقۇم بهلگىلىگهن ئهمهس   
بۇزۇقچىلىـق  (ن تهبىئىتـى بهلگىلىـگهن      باتىل دىن مۇخلىسلىرىنىڭ ئـازغۇ    

قىلىۋاتقىنى دېموكراتىیه ئهمهس، بهلكى كاپىرالر، چۇنكى ئۇالرنىڭ تهبىئىتى 
 تون بىلهن يبۇ خۇددى، دۈشمهنگه سېتىلغان بهزى مۇناپىقالر دىنى!). شۇنداق

ئوتتۇرغـا چىقىـپ نۇرغـۇن بىـدئهت قىلىقالرنـى، مۇشـرىكلىكنى، خۇراپــاتنى،       
ىلىـپ كۆرسـهتكهندەك، بۇنىڭغـا قـاراپال، دىـن دېـگهن مانـا         قاالقلىقنى دىن ق  

ــكهن شــۇنداق خــۇراپى نهرســه   ــا ئهنه شــۇ   ئى ــدەك، بۇنىڭغ دېیىــشكه بولمىغان
مۇناپىقالرنىڭ مۇناپىق تهبىئىتى ئهیىپـدار بولۇشـى تـوغرا بولغىنىـدەك بىـر             

ۋەتىنىمىزدە سىیاسى كېڭهشكه باغالنغان جان باقار موللىالر : مهسىلهن. ئىش
 شۇنداق بىدئهت قىلىقالرنى مۇشرىكلىكنى، خۇراپاتنى، قاالقلىقنى ئهۋج ئهنه

 -یـا جـان بـېقىش ھهلهكچىلىكىـدە شـۇنداق قىلـدى، یـا تـوغرا        (ئالـدۇرىۋەتتى  
خاتالىقىنى ئایرىغۇچىلىكى بولمىغىنىدىن شۇنداق قىلدى ۋە یاكى خىتـاي         

ــشۇرۇقى شــۇنداق  ــن دېــ )خوجایىنلىرىنىــڭ تاپ ــاراپال،  دى گهن ، مۇشــۇنىڭغا ق
مۇشۇنداق قامالشمىغان نهرسه دېسه تـوغرا بوالمـدۇ؟ دىـن ئـۆزى تـوغرا ئهممـا         

خـــۇددى شـــۇنداق، . ئهیىـــپ ئاشـــۇ دىننـــى سۈیىئىـــستىمال قىلغـــۇچىالردا 
 تهشهببۇســى بىـلهن تــوغرا، ئهیىــپ غهرپلىــك  ،دېمـوكراتىیه ئهســلى مهنىــسى 

  !دىنسىزالرنىڭ دېموكراتىیىنى چهكتىن ئاشۇرىۋەتكهنلىكىدە
دېموكراتىیه دۆلهت ھاكىمىیىتىنى تىكلهشته خهلقنىڭ ئـۆز       ئومۇمهن،  

ــاكىمىیهت     ــارقىلىق ھ ــدا ســایالم قىلىــشى ئ ھوقــۇقىنى جــارى قىلغــان ھال
ئورگىنىنى سایالپ چىقىشقا قارىتىلغـان بولـۇپ، ئـۇ ئىلگىرىكـى ۋارىـسلىق        

ــا ئىـــگه     ــۈزۈمىگه قارىغانـــدا زور دەرىجىـــدە ئىلغارلىققـ بۇخىـــل ســـایالم  . تـ
 ۋاپاتىدىن كېیىن خهلىپه سایالشتا مۇسـۇلمانالر ئىچىـدە     پهیغهمبىرىمىزنىڭ

ئــۇ یاۋرۇپــادا بارلىققــا كهلــگهن جۇمھــۇرىیهت ســایالملىرىدىن   . قوللىنىلغــان
 -ئـــوننهچچه ئهســـىر بـــۇرۇن بولـــۇش بىـــلهن بىـــرگه، مۇســـۇلمانالرنىڭ بـــاي 

كهمبهغهللىكىگه ئېتىبار بېرىپ كهتمهسلىكى جهھهتـتىن ئېیتقانـدا یاۋرۇپـا         
  .دىن زور دەرىجىدە ئىلغارلىققا ئىگهسایالملىرى

ــوكراتىیه  ــسى، دېم ــۋى    — قىسقى ــبهرلهر كوللىكتى ــر رەھ ــى بى  دۆلهتن
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 كـېڭهش بىـلهن باشـقۇرۇش، ھهربىـر پۇخرانىڭمـۇ پىكىـر بایــان       -مهسـلىھهت  
بۇنــداق كــېڭهش بىــلهن دۆلهت    . قىلىــش ھوقــۇقى بولۇشــىنى بىلدۈرىــدۇ    

ت تۈزۈمى بولۇپ، ئۇنىڭ  مۇستهبىتلىككه قارشى قویۇلغان دۆله    —باشقۇرۇش  
نامایهندىسى سۈپىتىدە كونكىرىتنى ئـورنى ئـالى كـېڭهش، یوقـۇرى كـېڭهش،            

جهمىیهتنىـڭ  . ئالى مهجلىس، پارالمېنـت دېگهنـدەك نـامالر بىـلهن ئاتىلىـدۇ        
 قاتلىمىدا بولىدىغان جىنایى ئىشالر، چهكتىن ئاشقان قىلمىشالرنى يئىچكى

چۇنكى بۇنداق قىلىقالر دۆلهت (مهس دېموكراتىیه تونىدا كۆرسىتىش توغرا ئه
ــدۇ     ــۈز بېرىــپ تۇرى ــدىن قهتئــى نهزەر ی ــسانالر تاشــقى ــــ    . تۈزۈمى شــۇڭا، ئىن

ئىـگه بولـسا    ‘ ئېتىقادقـا ’چهكلىمىگه قارىغانـدا ئىچكـى چهكـلهش كـۈچىگه،          
 بىر خىل نام بولۇپ، مهڭگۈ —دېمهك، دېموكراتىیه ). تېخىمۇ پایدىسى بولىدۇ

. گـۈ رەزىللىـك ئۇقـۇمىنى ئاڭلىتىـشى ناتـایىن       گۈزەللىك ئۇقـۇمى یـاكى مهڭ     
چۇنكى، رەزىللىك یاكى گۈزەللىك نامغا باغلىق ئهمهس، بۇنىڭغـا یېتهرلىـك           

  .مىسالالرنى كهلتۈردۇق
ئىسالم دىنى ھاكىمىیهت ئىشلىرىنى باشقۇرۇشتا نېمىنى تهشـهببۇس        

 مهسلىھهتنىمۇ؟ یاكى بىر ئادەمنىڭ قارارىنىمۇ؟ بىز بـۇنى     -قىلىدۇ؟ كېڭهش 
  :ئایهت ۋە ھهدىسلهردىن كۆرۈپ باقایلى

  .)ئایهت-159“ ئال ئىمران”سۈرە (“ ...ئىشتا ئۇالر بىلهن ...”
ــۇرى      ــایىتى یوق ــش ناھ ــلىھهت قىلى ــېڭهش ۋە مهس ــدە ك ــان كهرىم قۇرئ

ــان      ــا قویۇلغ ــر قاتارغ ــلهن بى ــۇھىم پهرزلهر بى ــایىتى م ــان، ناھ ــۇنى . باھاالنغ ب
  :تۆۋەندىكى ئایهتتىن روشهن كۆرۈۋاالالیمىز

ئۇچرىغان ...  ئىشلىرىنى مهسسلىھهت بىلهن قارار قىلىدىغانالرغا،...”
زۇلۇمغا قارشى تۇراالیـدىغانالرغا ئالالھنىـڭ ھۇزۇرىـدىكى سـاۋاپ تېخىمـۇ           

  .) ئایهتلهر-38~36“ شۇرا”سۈرە (“ یاخشىدۇر، تېخىمۇ باقىیدۇر
  :بىز یهنه بىر ئایهتنى مىسال كهلتۈرىمىز

ــۇ ” ــېلىقىس(ئ ــى) ب ــى ئ’: ئېیتت ــۇغالرئ ــۇ(مېنىــڭ ! ۇل ــشىمدا ) ب ئى
ــۇرۇپ ھــېچ ئىــشنى   مهســلىھهت بېــرىڭالر، ســىلهرنى ئۈســتىدە قویمــاي ت

  .) ئایهت-32“ نهمىل”سۈرە (‘ “ بېكىتكىنىم یوق
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 مهسـلىھهت بىـلهن ئىـش قىلىـش ئىـسالم دىنىـدا ناھـایىتى             -كېڭهش
  :بۇنى ھهدىسلهردىنمۇ كۆرۈش مۇمكىن. یۇقۇرى ئېتىبارغا ئىگه

ئهمىر بولغاندا، بایلىرىڭالر سېخى بولغاندا، ئىشىڭالر یاخشىلىرىڭالر ”
بىلهن بولغاندا زېمىننىڭ ئۈستى زېمىننىڭ   ) كېڭهش(ئۆزئارا مهسلىھهت   

  .)“تىرمىزى”(“ )ئۆلگهندىن ھایات یاشىغان یاخشى(ئاستىدىن یاخشىدۇر 
  :شۇنداق رىۋایهت قىلىدۇ) ئه. ر(ھۈزەیفه 

دېگهندە ‘  فه بهلگىلهپ بهرسهڭئى رەسۇلىلالھ بىزگه خهلى’ :  ساھابىالر”
ئهگهر مهن سىلهرگه خهلىفه بهلگىلهپ بهرسهم، ’: رەسۇلىلالھ شۇنداق دېگهن

ئازاپقا قالىسىلهر، لېكىن، )  بوي سۇنمىساڭالر( ئاندىن سىلهر ئاسىي بولساڭالر 
خهلىــفه بهلگىــلهپ بهرمىــسهممۇ ھــۈزەیفه قانــداق ھهدىــس بایــان قىلــسا  

قانـداق قىـرائهت قىلـسا سـىلهرمۇ        )  مهسئۇد ئىبنى(ئىشىنىڭالر، ئابدۇلال   
  .)“تىرمىزى”(‘ “ شۇنداق قىرائهت قىلىڭالر

بۇ ھهدىستىن شۇنى چۈشۈنۈش مۇمكىنكى، پهیغهمبىرىمىز مۇھهممهد       
ســهللهلالھۇ ئهلهیھــى ۋەســهللهم ئۆزىــدىن كېیىنكــى ئىــسالم خهلىفىــسىنى  

ــایال      ــسىچه س ــان، ئهك ــشنى رەت قىلغ ــلهپ بېرى ــۇلدا بهلگى ــسلىق ئۇس م ۋارى
بۇ ئىسالم دىنىنىڭ كىـشىلىك    . ئارقىلىق ۋۇجۇتقا كهلتۈرۈشنى قۇۋەتلىگهن   

ــا  دېمــوكراتىیه -الر ھوقــۇقى، ھــۆررىیهت ئىدىیىــسى ۋە كــېڭهش لھوقــۇق، ئای
ــىر ئىلگ   ــانچه ئهس ــته ق ــسىپى جهھهت ــز  پىرىن ــى، ئهگهر بى ــرى كهتكهنلىكىن ى

مىـز  پنىڭ تاپتىن چىققان دېموكراتىیىسىنى دورىمىساقمۇ ئىـسالم دىنى       غهر
ــ  ــارلىق مهدەنىــ ــدىم   يبــ ــسىنى تهقــ ــڭ ھهممىــ ــیهت ئامىللىرىنىــ  جهمىــ

  .قىلىدىغانلىقىنى ھىس قىالالیمىز
ــى      ــېمه دىگهنلىكىنـ ــڭ نـ ــسالم ئالىملىرىنىـ ــته ئىـ ــۇ ھهقـ ــدى بـ ئهمـ

  .كۆرۈپباقایلى
①ئابدۇلقادىر ئهۋدە

  :ناملىق كىتاۋىدا شۇنداق یازىدۇ“ ئىسالم” 

                                            
 یىلى قاھىرە ئۇنىۋېرسىتى قانۇن پاكۇلتىتىنى -1930ئابدۇلقادىر ئهۋدە ــ  ①

 پارتىیىسىنىڭ“ مۇسۇلمان قېرىنداشالر”. پۈتتۈرۈپ، ھاكىم ۋە مۇپهتتىش بولغان
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ئارقىلىق بولىشىنى ) دېموكراتىیه(قۇرئان ھاكىمىیهتنىڭ مهسلىھهت «
ــدى  ــدۇ  . ۋاجىــپ قىل ــداق دەی ــالالھ مۇن ــته ئ ــۇ ھهق ــلهن  ”: ب ــۇالر بى ــشتا ئ ئى

ھاكىمىیهتنى بهرپـا  ) دېموگراتىك. () ئـایهت -159“ ئال ئىمران ”سۈرە  (“ كېڭهشكىن
. قىلىش ئىسالم ھاكىمىیىتىنى، ئىسالم دۆلىتىنى قۇرۇشنى تهلهپ قىلىـدۇ        

یدىغان بولسا ھۆكۈمهتنىڭ شهكلى ۋە ئهگهر ئىسالم دىن بىلهن دۆلهتنى ئایرى   
 .③بایان قىلمىغان بۇالتتى ) ①دېموگراتىك شهكىلدە بولىدۇ دەپ(تۈرىنى 

   
ــك    « ــسىز بارابهرلىـ ــسىدا شهرتـ ــسانالر ئارىـ ــهرىئىتىنى ئىنـ ــسالم شـ ئىـ

ــسىپىنى ئوتتۇرىغــا قویغــان   ــته ئــالالھ مۇنــداق دەیــدۇ    . پىرىن ... ”: بــۇ ھهق
ر ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئهڭ ھۆرمهتلىك ھهقىقهتهن ئهڭ تهقۋادار بولغىنىڭال

یهنى كىشىلهرنىڭ بىر بىرىدىن ئارتۇق بولۇشـى نهسـهپ         (ھىساپلىنىسىلهر  
ــدۇ    ــلهن بولى ــق بى ــلهن ئهمهس، تهقۋادارلى ــۈرە (…“ )بى ــۇرات”س ــایهت-13“ ھۇج . )ئ

ئىنسانالر بىر تاغاقنىڭ چىشىغا ئوخشاش ”: پهیغهمبىرىمىز مۇنداق دېگهن
  .“هجهمدىن تهقۋادارلىقتىن باشقا ئارتۇقچىلىقى یوقباراۋەردۇر، ئهرەپنىڭ ئ

 ئهسىر بۇرۇن ئوتتۇرىغا قویغان،     13شهرىئهت بۇ پىرىنسىپىنى بۇندىن     «
بارابهرلىـــك (لــېكىن، بىلىمـــسىز جـــاھىالر تــۈزگهن قـــانۇن پىرىنـــسىپىنى   

ــدا ئانــدىن چۈشــۈنۈپ یهتــكهن ۋە  -18) پىرىنــسىپىنى  ئهســىرنىڭ ئاخىرلىرى
ا دۆلهتلىرىنىڭ كۆپۈنچىسى ۋە ئامېرىكا قوشما شىتاتلىرى ھازىرغا قهدەر یاۋرۇپ

                                                                                        
ئۇ پارتىیىگه تېخىمۇ یاخشى خىزمهت قىلىش ئۈچۈن . دەسلهپكى ئهزالىرىدىن

 یىلى -1953.  یىلى ۋەزىپىسىدىن ئىستىپا بېرىپ، ئادۇۋكاتلىق قىلدى-1951
 یىلى ئابدىناسىرغا -1954. قانۇنىنى ھازىرالشقا تهكلىپ قىلىندى لىۋىیه ئاساسى

 -9 یىلى - 1954. نغانقهست قىلىشتا تإھمهت قىلىنىپ ئإلۈمگه ھإكۈم قىلى
  .  دېكابىردا پارتىیىنىڭ ئۈچنهپهر ئهزاسى بىلهن بىلله ئإلتۈرۈلگهن ــ ئا

 .تىرناق ئىچىدىكى ئىزاھ كهمىنىگه ئائىتتۇر ①
ــا ② ــاملىق كىتاۋىنىــڭ  “ ئىــسالم”ئهۋدەنىــڭ . ئ ــلهن ھــېچ   ”ن ئىــسالمنىڭ ھــاكىمىیهت بى

   .بابىدىن“ ئاالقىسى یوق، دېگهن داۋا
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شـهرىئهت چۈشـكهن كۈنـدىن      . بۇ پىرىنسىپنى شهرتلىك ھالـدا یۈرگۈزىۋاتىـدۇ      
باشالپال پىكىر ئهركىنلىكى پىرىنسىپىنى ئهڭ یۈكسهك دەرىجىدە ئوتتۇرىغـا      

یهنى پىكىر قىلىش ئهركىنلىكى ۋە ئېتىقـاد ئهركىنلىكـى ئوتتۇرىغـا        . قویدى
بۇھهقته كۆپ ئایهتلهر بار بولۇپ، بۇنىڭدىن بىر قانچىسىنى سۆزلهپ . ۇلغانقوی

ئىمان ) پهیغهمبهرلهرنىڭ(مۇجىزىلهر ۋە ئاگاھالندۇرغۇچىالرنىڭ   ”: ئۆتىمىز
ئـى،  (”. ) ئـایهت -101“ یۇنـۇس ”سۈرە (“ ئېیتمایدىغان قهۋىمگه پایدىسى بولمایدۇ 

ئۇنىڭـدا  . نازىـل قىلـدى    )قۇرئـاننى (ساڭا كىتـاپنى    ) ئالالھ(ئۇ  !) مۇھهممهد
یهنـى پۈتـۈن   (ئـایهتلهر بـاركى، ئـۇالر كىتاپنىـڭ     ) مهنىسى ئوچـۇق (مهھكهم  

) یهنى مهنىسى مۇئهییهن ئهمهس( ئاساسىدۇر؛ یهنه باشقا مۇتهشابىھ ) قۇرئاننىڭ
كىشىلهر پىتنه )  گۇمراھلىققا مایىل( دىللىرىدا ئهگرىلىك بار . ئایهتلهر باردۇر

چه مهنه بېرىش ئۈچۈن، مۇتهشابىھ ئایهتلهرگه ئهگىشىدۇ قوزغاش ۋە ئۆز رایى بویى
، ) خاھىــشى بــویىچه چۈشــهندۈرىدۇ-یهنــى مۇتهشــابىھ ئــایهتلهرنى ئــۆز نهپــسى(

ئىلىمدا . مهنىسىنى پهقهت ئالالھال بىلىدۇ) ھهقىقى(بۇنداق ئایهتلهرنىڭ 
ئۇنىڭغــا ئىــشهندۇق، ھهممىــسى پهرۋەردىگــارىمىز ’ : توشــقانالر ئېیتىــدۇ

“ پهقهت ئهقىل ئىلگىلىرىال چۈشۈنىدۇ) بۇنى(‘ ن نازىل قىلىنغانتهرىپىدى
“ ...زورالش یوقتـۇر،  ) ئۇنىڭغـا كىرىـشكه  (دىنـدا  ”. ) ئـایهت  -7“ ئال ئىمـران  ”سۈرە  (
ســىلهرنىڭ ئــاراڭالردا خهیرلىــك ئىــشالرغا دەۋەت ”. ) ئــایهت-256“ بهقهرە”سـۈرە  (

هنئى قىلىدىغان بىر قىلىدىغان، یاخشى ئىشالرغا بویرۇپ، یامان ئىشالرنى م
  .) ئایهت-104“ ئال ئىمران”سۈرە (“ ...جامائه بولسۇن؛ 

بۇ ئهركىنلىك پىرىنسىپىنىڭ ئۈچ قىسىملىق تهرىپى بىلهن بىرگه،         «
ــى    ــسىیه  ئىنقىالب ــانۇن پهقهت فران ــۈزگهن ق ــسانالر ت ــن )  ئهســىر-18(ئىن دى

قىنى كېیىنال بهلگىلهنگهن، لېكىن بىلىمـسىزلهر شـهرىئهتنىڭ ئـارتۇقچىلى       
. قانۇنالرغـا مهنـسۈپ قىلىـدۇ     ) ئىنـسانالر تـۈزگهن   (رتىۋېلىپ ئـۇنى بهشـهرى      ات

ئىــسالم شــهرىئىتى ئۇنىڭغــا ئاساســهن تۇرغۇزۇلغــان پىرىنــسىپالردىن بىــرى  
ــسىپتۇر  ــك پىرىنـ ــۇتلهق ئادالهتلىـ ــدۇ  . مـ ــداق دەیـ ــالالھ مۇنـ ــته ئـ ــۇ ھهقـ : بـ

ا، كىشىلهر شۈبھسىزكى، ئالالھ سىلهرنى ئامانهتلهرنى ئىگىسىگه قایتۇرۇشق”
 -58“  نىسا” سۈرە ( “  ... ئارىسىدا ھۈكۈم قىلغاندا ئادىل ھۆكۈم قىلىشقا بویرۇیدۇ، 
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ئادىللىق بىلهن گۇۋاھلىق بېـرىڭالر، بىـرەر قهۋىمـگه بولغـان       ... ”. )ئـایهت 
ئادىـل بولماســلىقىڭالرغا سـهۋەپ بولمىــسۇن،   ) ئۇالرغـا (ئـۆچمهنلىكىڭالر  

هنـى ئۇالرغـا ئـۆچمهن تـۇرۇپ ئادىـل      ی(ئادىـل بولـۇڭالر، بـۇ    ) دۈشـمىنىڭالرغا (
ئــى، ”. ) ئـایهت -8“ مائىـدە ”سـۈرە  (“ ...تهقۋادارلىققـا ئهڭ یېقىنـدۇر   ) بولۇشـۇڭالر 
 -خۇدالىق ئۈچۈن گۇۋاھلىق بېرىشته، ئۆزۈڭالرنىـڭ یـاكى ئاتـا    ! مۆمىنلهر

توغرا ) گۇۋاھلىق بېرىشكه(ئاناڭالرنىڭ یاكى توغقانلىرىڭالرنىڭ زېیىنىغا 
گۇۋاھلىـق  (ۇ، ئـادالهتنى بهرپـا قىلىـشقا تىرىـشىڭالر،       كهلگهن تهقـدىردىم  

ئۇنىڭغا ( یاكى پېقىر بولسا ) ئۇنىڭغا رىئایه قىلماستىن(باي بولسا ) بهرگۈچى
  ).ئایهت-135“ نىسا”سۈرە (“ ...ھامان ئادىل گۇۋاھ بولۇڭالر، ) ئىچ ئاغرىتماستىن

ئىسالم شهرىئىتى كهلگهن كۈنـدىن باشـالپ كـېڭهش پىرىنـسىپىنى          «
“ ئۇالر بىلهن كېڭهشـكىن  ”: بۇ ھهقته ئالالھ مۇنداق دەیدۇ    . تۇرىغا قویدى ئوت

 11ئىسالم شهرىئىتى ئىنسانالر تـۈزگهن بـۇ پىرىنـسىپنى ئوتتۇرىغـا قویۇشـتا       
نۇنى بولــسا بــۇ پىرىنــسىپنى ئېنگىلىــز قــا. ا قویغــانئهســىر بــۇرۇن ئوتتۇرىغــ

انالر تـۈزگهن  ئىنـس .  ئهسىر كېـیىن قالغـان  10ئوتتۇرىغا قویۇشتا ئىسالمدىن    
نـى ئوتتۇرىغـا قویۇشـتا یېڭـى بىـر      ) دېمـوكراتىیه (قانۇن كېڭهش پىرىنسىپى  

ئىـــسالم . ھۈكــۈم ئهكهلمىـــدى، پهقهتـــال شــهرىئهت كهلتـــۈرگهننى ئهكهلـــدى  
شهرىئىتى چۈشكهن كۈندىن باشالپ ھاكىمنىـڭ ھوقـۇقىنى شـهرت قىلىـش            

 قىلغـان  ئۈممهتنىڭ ۋەكىلى بولۇش ساالھىتى بىلهن ئۇنىڭ   . بىلهن كهلگهن 
شهرىئهت ھاكىمگه ۋە . تاجاۋۇز خاتالىرىنى ئاشۇنىڭ مهسئۇلىیىتىگه یۈكلىگهن

تا خهلقتىن ئوخشاش بولۇپ، ئىجرا قىلىش) یهنى خهلققه(ھاكىم بولمىغانالرغا 
ــداق ئــارتۇقچىلىقى یــوق   ــڭ ھهممىــسى بولــسا باراۋەرلىــك    . ھېچقان بۇالرنى

ھازىرقى زاماننىڭ ھۆكۈمهتلىرى ئۇنىڭ ئاساسىدا . پىرىنسىپىنى یۈرگۈزۈشتۇر
 ئهسىر بۇرۇن ئىسالم 11قۇرۇلغان مۇشۇ پىرىنسىپالرنى ئىنسانالر بىلىشتىن 
انغــا ئۇیغــۇن كهلمهیــدۇ، ئهكهلــگهن تۇرســا شــهرىئهتنى قانــداقمۇ ھــازىرقى زام 
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  .①»دېگىلى بولىدۇ؟
یوقۇرىدا نهقىل كهلتۈرگىنىمىز بىر ئىـسالم قـانۇن تهتقىقاتچىـسىنىڭ      

ئاشۇالردىن شۇنى چۈشۈنىۋاالالیمىزكى، غهرپ دۇنیاسـى ئىلغـار        . یازغانلىرىدۇر
ــۇ    ــان شـ ــز، دەپ داۋا قىلىۋاتقـ ــا ئىگىمىـ ــار قانۇنغـ ــۈزۈمى، ئىلغـ جهمىـــیهت تـ

. ر ئىسالم شهرىئىتىدىن ھالقىپ كېتهلىگىنى یـوق      چۈشهچىلهر، پىرىنسىپال 
ــان       ــیىن قالغ ــل كې ــۈز یى ــچه ی ــڭ نهچ ــهرىئىتىدىن مى ــسالم ش ــم ئى . بهلكى

دېمــوكراتىیه قانــداقتۇر غهرپلىكلهرنىــڭ كهشــپىیاتى ئهمهس، بهلكــى قۇرئــان  
كهرىمدە ئوتتۇرىغا قویۇلغان ۋە ئىنسانالرغا بهلگىلهپ بېرىلگهن ھـاكىمىیهت       

  .شهكلىدۇر
زېمىننىـڭ ۋە   —ھـاكىم مۇتلهقلىـق بىـر ئالالھقـا خـاس، ئـۇ         چۇنكى،  

ئۇنىڭ ئىرادىسىگه ھېچكىم، ھېچقانداق كـۈچ قارشـى     . كائىناتنىڭ ئىگىسى 
ــدۇ ــۇتلهق بولۇشــقا، مۇســتهبىت    . چىقالمای ــدا یارىتىلغــانالر ھــاكىم م زېمىن

بـۇ ئىـسالمنىڭ بارابهرلىـك،    ! بولۇشـقا، تهڭـسىزلىك قىلىـشقا ھهددى ئهمهس   
  !ېڭىشىش روھى بىلهن ھېچ ۋە ھېچ سىغىشالمایدۇھۆرلۈك ۋە ك

دېمهك، مۇسۇلمانالرنىڭ دېموكراتىیىسى ئهلۋەتته قۇرئاندا بهلگىلهنگهن 
بـۇ ھـاكىمىیهت    . چهك ئىچىدە، ئىسالم پىرىنسىپلىرىغا ئۇیغۇن ھالدا بولىدۇ      
. هزمـۇن قىلىـدۇ  مشهكلى، پۇخراالرنىڭ پىكىر ھۆرىیىتى قاتارلىق ساھهلهرنى      

، ئوخـشاش جىنىـسلىقالرنىڭ     )یالىڭاچ یۈرۈشـى  ( تۇرۇشى   - یۈرۈش ئایالالرنىڭ
مۇھهببهتلىشىشى قاتارلىقالر دېموكراتىیه ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدىغان مهزمـۇنالر      

غهرپلىكلهرنىڭ (ئهمهس، بهلكى ئىجتىمائى ئهخالق مهسىلىسىدىن ئىبارەت       
چهكـتىن ئاشـقان شــهھۋانىلىقىنى دېمـوكراتىیه بهلگىلىـگهن ئىــش ئهمهس،     

  )!ى ئۇالرنىڭ كاپىر تهبىئىتى بهلگىلىگهنبهلك
یهنه بىر مىسالنى كىتاپخانلىرىمىز دىققىتىگه سۇنساق ئـارتۇقچىلىق     

مهسـىلهن،  (قىلماس، تارىختا ئهجداتلىرىمىز قۇرغان ئىسالمى ھاكىمىیهتلهر        

                                            
شـهرىئهت ھـازىرقى زامانغـا ئۇیغـۇن كهلمهیـدۇ، دەپ داۋا      ”نىـڭ  “ ئىسالم”:  ئهۋدە ئابدۇلقادىر① 

  .بابىدىن ــ ئا“ قىلغۇچىالر
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ئىـــسالم )  یىلىـــدىكى شـــهرقى تۈركىـــستان ئىـــسالم جۇمھـــۇرىیىتى-1933
یهت شهكلىنى قولالنغان بولۇپ، ئۇالرنىـڭ    شهرىئىتىدە بهلگىلهنگهن ھاكىمى  

ــدا  ــۇر باشـــقانىنىڭ ۋەزىپىلىـــرى”(ئاساســـى قانۇنىـ  -6~5بابىنىـــڭ “ جۇمھـ
جۇمھۇر باشقانى كابېنتنىـڭ قـارارلىرىنى      ”: شۇنداق دېیىلگهن ) ماددىلىرىدا

چـۇنكى، شـهرقى   . تهستىق ۋە رەت قىلىشتا كۆپچىلىكنىڭ پىكىرىنى ئالىـدۇ      
  . ①“ مهسلىھهت ۋە مۇزاكىرىگه تایىنىدۇتۈركىستان ئىسالم ھۆكۈمىتى

لېكىن بهزىلهر ئىسالم دىنىنى ئىنتایىن دوگما چۈشۈنىۋالغان بولغاچقا، 
ــسالم دىنىنىـــڭ بهنـــدىلهرنىڭ پایدىـــسى ئۈچـــۈن چۈشـــۈرۈلگهنلىكى،       ئىـ
پهیغهمبىرىمىزنىڭ گۈزەل ئهخالقنى بهرپا قىلىش ئۈچۈن ئهۋەتىلگهنلىكىدىن 

ن، ئالالھ نامى بىلهن غهرەزلىرىنى نىقاپالپ، ئىبارەت ماھىیهتنى چۈشهنمهستى
دەپ “ خهلـق ئىرادىـسى   ”ئـۇالر دېمـوكراتىیىنى     . كىشىلهرنى قایمۇقتۇرماقتـا  

ــا خهلــق ئىرادىســسىنى  -تهپــسىر قىلىــشتى ــۇ، ئهمم ــۇ یهردە مۇســۇلمان ( ی ب
ــدۇ    ــۆزدە تۇتۇلى ــسى ك ــڭ ئىرادى ــلهن زىــت دەپ    ) خهلقىنى ــى بى ــسالم روھ ئى

دېمــوكراتىیه ”: مهســىلهن ئــۇالر! ىلمىــدىچۈشهندۈرۈشــتىن ھــېچ نومــۇس ق
دېـگهن خهلـق ئىرادىـسى دېـگهن بولىـدۇ، خهلقنىـڭ ئىرادىـسىنى خهلقنىــڭ        
ئۆزىگه قانۇن قىلىپ بهلگىلهش دېموكراتىیه دېگهن شـۇ، ئهممـا بىـز قۇرئـانى      

بـۇ گهپـچه قۇرئـان كهرىـم       . دېیـشتى “ ۋاھاكـازاالر ... كهرىمنى قانۇن قىلماقچى،  
، خهلق رایىغا قارشى، دېگهن ئۇقۇم كېلىپ چىقىدۇ    خهلق ئىرادىسىگه قارشى  

بىـز بهنـدىلهرگه   ”ۋە بۇ ئۇقۇم قۇرئانى كهرىمدە كۆپ جایدا  تهكىتلىنىـدىغان         
دېـگهن ئىـدىیه، شـۇنداقال ئىـسالم دىنىنىـڭ          “ ئاسانلىقنى ئىرادە قىلىمىز  

ئىنسانالرنىڭ پایدىسى ئۈچـۈن چۈشـۈرۈلگهنلىكىدىن ئىبـارەت تـۈپ مۇددىئـا         
ئـۇالر قۇرئـانى كهرىـم ۋە ھهدىـسلهردىن چاقنـاپ تۇرغـان          ! كېلىـدۇ بىلهن زىت   

ــك، ئىلمىیلىــك خهلقنىــڭ    ئىــسالم دىنىنىــڭ ئىلغــارلىق، تهرەققىپهرۋەرلى

                                            
“  شهرقى تۈركىستاندىكى مىللىتارىستالر”نىڭ ] ئامېرىكا[فوربىس . ۋ. د. ئاندېرىۋ ①

ناملىق كىتابىدىن ) “ یىلىغىچه شهرقى تۈركىستاننىڭ سىیاسى تارىخى-1949~1911(
  ).ه نهشرىتۈركچ(
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ــهلتهنىتى، دۇنیـــا ۋە      ــارەت سـ ــدىن ئىبـ ــىغا ئۇیغۇنلىقىـ ــسى ۋە ئارزۇسـ پایدىـ
 -ئىنسانالرنىڭ ھایات تهرزىگه شۇ قهدەر باپ ۋە مۇۋاپىقلىقىدىن ئىبارەت شـانۇ        

ئىسالم دىنى دەل بىز چۈشـهنگهندەك بولغـاچقىال       (ۋكىتىگه قارا سۇۋاشتى    شه
بۈگۈنكى كۈندە یۈكسهك دەرىجىدە تهرەققى قىلغان غهرپ جهمىیىتى ئىچىدە،        

.  پهن خــادىملىرى، ئــالىمالر ئىچىــدە تهن ئېلىنماقتــا، كېڭهیمهكــته -ئىلىــم
ــساننى قىینا    ــار ۋە ئىن ــداق ت ــۋىرلىگهندەك ئۇن ــۇالر تهس ــدىغان، تهبىئىكــى ئ ی

 شـهكىلدە بولغـان بولـسا    تدۇنیانىڭ ھایات ۋە تهرەققىیـات مهنتىقىـسىگه زىـ     
  )!ئىدى، بىز بۈگۈن بۇنداق مهنزىرىنى كۆرمىگهن بۇالتتۇق

ــوقلىقىنى، چوڭقــۇر    ــدە ئىچكــى ئۇیغۇنلۇقنىــڭ ی ئۇالرنىــڭ پىكىرلىرى
چۈشۈنۈشـــنىڭ مهھـــسۇلى ئهمهســـلىكىنى، دەۋاتقىنـــى بىـــلهن قىلمـــاقچى 

رىـسىدىكى باغلىنىـشنىڭ قایـسى تهرىقىـدە ئىكهنلىكىنىمــۇ     بولىـۋاتقىنى ئا 
ئاڭقىرالمایدىغانلىقىنى رۇشهن كۆرۈۋېلىش ئۈچـۈن، ئۇالرنىـڭ دېگهنلىرىنـى         
: ئهمهلىیهت ئۈستىگه قویۇپ، ھىسسى تهجرىبه ئېلىپ باقساقال كۇپایه قىلىدۇ

قىلمـاقچى، ئهگهر قۇرئـاننى قـانۇن قىلغانـدا قانـداق          “ قۇرئـاننى قـانۇن   ”ئۇالر  
نهتىجه كۆرۈلىدۇ؟ یۇقۇرىدا نهقىل كهلتۈرۈلگهن ئـایهت ۋە ھهدىـسلهر شـۇنداقال           

قۇرئانى كهرىمدە  : ئابدۇلقادىر ئهۋدەنىڭ تهتقىقات قۇرلىرىدىن ئایانكى، نهتىجه     
ــلهپ    ــهكىلدە بولۇشـــى بهلگىـ ــیهت تۈزۈمىنىـــڭ دەل دېموكراتىـــك شـ جهمىـ

بـۇ نـوقتىنى   ) ىئهرەپ تىلـى تهرجىمـانلىر   (ئهمما بـۇ بىلىمـدانالر      ! بېرىلگهن
چۈشهنمىگهن، ئۆزلىرى چۈشهنمىگهچكىال ئۇالر بۇالرنى ئۆزئارا زىت دەپ ئویالپ 

  .قالغان
ئۇالرنىڭ شۇ قهدەر گۇناھى كهبىرلهرگه پېتىشىغا نـېمه سـهۋەپ بولـدى؟      

زىمىزنىڭ كىـــرىش قىــــسمىدا  ۆســـ ! شهخـــسىیهت، پهقهتـــال شهخـــسىیهت   
گهن بىرســـىنى ســـۈرەتلىگىنىمىزدەك، دۈشـــمهن ئـــۆزىگه قارشـــى دەپ بىلـــ 

ــدا  ــرىش ”ئهیىپلىمهكچـــى بولغانـ ــاق چىقىـ ــوق یهردىـــن پۇتـ ــسى “ یـ ھىلىـ
ــامنى ئۇیــدۇرۇپ       ــایى بهدن ــلهن بىــرەر جىن ــدى بى ــشلىتىدىغانلىقىنى ئال ئى
چىقىرىپ، ئاندىن ئۆزى ئۇیدۇرۇپ چىقارغان بۇ بهدنـامنى ئۆزىنىـڭ تهشـۋىقات         

ــدە  ــت”نهیرىڭىـ ــدىغانلىقىنى “ پاكىـ ــۈرۈپ چىقىـ ــۈپىتىدە كۆتـ ــۆزلهپ  سـ سـ
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ئاۋال ئـۆزىگه ئهگهشـمىگهنلهرنىڭ     . ئۇالر خۇددى شۇنداق قىلدى   . ئۆتكهنىدۇق
ــدى  ــاپىق دەپ جاكارلى ــسىنى مۇن ــلهرگه . بىرمۇنچى ــۆزلىرى (یهنه بهزى گهرچه ئ

ئارقىدىن . دەپ بهدنام چاپلىدى“ دېموكراتچى”) نېمىلىگىنى چۈشهنمىسىمۇ
ندۈردى نـى غهرپ دېموكراتىیىـسى مىـسالى ئـارقىلىق چۈشـه          “ دېموكراتىیه”
روھــى بىــلهن ئــۇالر مىــسال “ كېڭىــشىش”قۇرئانــدا ئوتتۇرىغــا قۇیۇلىۋاتقــان (

ئارقىدىنال ). قىلىۋاتقان غهرپ دېموكراتىیىسىنىڭ بىرەر ئوخشاشلىقى بارمۇ؟ 
ــداق دېموكراتىیىــدىن سوتــسىیالىزىم  ”ئــۇالر  بىزنىــڭ چۈشــهنچىمىزدە (بۇن

بهلكىـم  . هتتـى دېـگهن یهرگه بېرىـپ ی     “ مىڭ یاخـشى  ) خىتاي ھۆكۈمرانلىقى 
تۇتمـاقچى بولغـان    “ سۇنى لېیىتىپ  ”—ئۇالرنىڭ شۇنچه گهپ یورغىلىتىپ     

یهنى، خىتاي ھۆكۈمرانلىقىنى ھهرھالدا خېلى (ى شۇ بولسا كېرەك “ بېلىق”
یاخشى، شۈكرى قىلىشقا، كۆنۈكۈشكه بولىـدۇ، دېیىـشنى مهخـسهت قىلغـان      

ىلىقىنى ئـــاڭلىق یـــاكى ئاڭـــسىز یوســـۇندا خىتـــاي غـــالچ). بولــسا كېـــرەك 
 مهخسهتنى یوشـۇرۇش ئۈچـۈن قۇرئـاننى ئېغىزلىرىـدىن         يقىلىشتهك ئاساسى 

دېگهن قـالتىس   “ سوتسىیالىزىم مىڭ یاخشى  ”چۈشۈرمهیۋاتقانلىقى ئهنه شۇ    
ئـۇالر یاخـشى   : ئـویالیلى، قېرىنداشـالر  (خۇالسىلىرىدىن مهلۇم بولـۇپ تۇرىـدۇ     

ى بېشىمىزغا نېمه دەۋاتقان سوتسىیالىزىم قانداق نهرسه؟ قىرىق یىلدىن بېر
باالالرنى كهلتۈرمىدى؟ ئادەمدەك یاشاشـقا، یىلـدا بىـر لوقمـا گـۆش كۆرۈشـكه،         
ئۆمۈرىدە پۇتىغا ئایاق كېیىـپ بېقىـشقا نىـسىپ بولمـاي ئـۆمرى ئۆتىـدىغان         

 ئایالپ ئۆیىگه كېلهلمهستىن    -خهلقىمىزنى كۆز ئالدىمىزغا كهلتۈرەیلى، ئاي    
نلىرىمىزنى كـــۆز ئالـــدىمىزغا زەیـــدە یېتـــپ ھاشـــارغا ئىـــشلهیدىغان دېھقـــا

كهلتۈرەیلى، بىز مىھماندارچىلىقتا پوشكال یهپ یۈرۈپ، ھهممه خهلق بىزدەك 
پوشـكال یهپ یۈرىۋاتـسا كېـرەك دەپ ئـویالپ قالمـایلى، ئـۇالر ئـاچ، زاغرىغىمـۇ         

بىزنىڭ سهرگهردانلىقىمىز، نهگىال بارساق    ...  قۇسىقى تویماي ھایاتى ئۆتىدۇ؛   
نىڭ سهۋەپلىرىنى ئوبـدانراق ئـویالیلى، مانـا بۇالرنىـڭ       خار، بوزەك بولىشىمىز  

ــۋىلىرى   ــارالر ماختاۋاتقـــان سوتـــسىیالىزىمنىڭ مىـ ــاۋۇ جانباقـ ھهممىـــسى ئـ
  ).ئهمهسمۇ؟

غهلىبه قىلىش ئۈچـۈن خهلـق شـۇنداق ئىـرادىگه كهلمىكـى الزىمكـى،              
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خىتـــــاي مۇستهملىكىـــــسى جهنـــــنهت بولغـــــان تهقـــــدىردىمۇ، بىـــــزگه  ”
خهلق ئىچىدە شۇنداق بىر ھىكىمهتلىك “ !ۋزەلمۇستهقىللىقنىڭ دوزىقى ئه

مانــا بــۇ “ !ئالتۇنــدىن یاســالغان بولــسىمۇ بهرىبىــر قهپهز  —قهپهز ”: ســۆز بــار
ــب      ــشى ۋە قهلـ ــڭ خاھىـ ــسى، خهلقنىـ ــڭ ئىرادىـ ــى، خهلقنىـ ــڭ رایـ خهلقنىـ

  !مایىللىقىدۇر
ا كېلىپ قالغـان     ماماتلىق مومېنتلىرىغ  -مىللهتنىڭ تهقدىرى ھایات  

دە تىرنــاق ئاســتىدىن كىــر ئىــزدەپ، ئىتتىپاقلىشىــشقا رمۇشــۇنداق بىــر دەۋ
ــپ     ــلىرىمىزنىڭ یاخــشى كــۆڭلىگه زەربه بېرى ــۇن قېرىنداش ــدىغان نۇرغ بولى
دۈشمهن تهرەپكه ئىتتىرىـدىغان بۇنـداق یامـان خاھىـشالرنى نـۆۋەتته ئىككـى         

چـۇنكى ئۇالرغـا    (بىـرى، خىتـاي جاسۇسـلىرى       . خىل ئادەم قىلىشى مـۇمكىن    
ــاي خوجایىنلىرىنىــڭ بهرگهن   ناھهقنىــڭ پهرقــى-ھهق ــۇھىم ئهمهس، خىت  م

ــدى     ــسىال بول ــسىدىگه یهت ــان قىلىــش مهق ــویىچه ســهپنى مالىم ــویرىقى ب ؛ )ب
ئۇالرنىڭ ھهق ـ ناھهقنى چۈشـهنگىدەك ھـالى یـوق،     . ئىككىنچىسى، تهلۋىلهر

  !بىر گېلى ئۈچۈن ھهر نېمه دەۋىرىدۇ
  

  باشقا مهسىلىلهر ھهققىدە. 5

ــۈلچهرلهش   ــوغرا م ــى ت ــش ــــ    ۋەزىیهتن ــۇ بىلى ــۇ، ئۆزگىنىم ، ئۆزىمىزنىم
دۈشمهننىڭ كۈچىنى ۋە ئۆزىمىزنىڭ كۈچنى توغرا باھاالش ــ غهلىبه قىلىشتا 

ئاغزىــدىن ”. بىزنــى بىرخىــل ئىــدىیىۋى تهییــارلىق بىــلهن تهمىــن ئېتىــدۇ  
دېگهنــدەك، ئــاچچىق “ كهلـگهن قۇلىــدىن كهلــسه ھهركىــم پادىــشاھ بولىــۋاالر 

 چـوڭ ئېتىـۋەرگهنگه ئىـش پۈتـۈپ     -پنـى چـوڭ  ئهمهلىیهتنـى تـوغرا تونىمـاي ال   
 دۈشـمهننى تـوغرا   ــ  دۈشمهننى تـوغرا تونـۇش، دوسـت    يشۇڭا ئاساسى . قالمایدۇ

قاتارلىق كىتاپالردا » جهننهتنىڭ ئاچقۇچى«بۇ ھهقته . ئایرىش ناھایتى مۇھىم
تهپــسىلى توختالغــان، شــۇنداقال ئىــسالمدا ئىتتىپاقداشــلىق ئهھدىنامىــسى 
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قۇرئان ۋە ھهدىسلهردىن دەلىـل كهلتـۈرۈپ       ) سىلىسىسىیاسى كېلىشىم مه  (
. بىز بۇ یهردە بۇ مهسىله ھهققىدە تهكرار توختالمـایمىز . چۈشهندۈرۈلگهن ئىدى 

ــاكىتىنى ئاســتىن “ ســۇنى لېیىتىــپ بېلىــق تۇتقــۇچىالر ”پهقهت،   -نىــڭ پ
 نــاھهقنى بــۇرمىالپ، خاتــا چۈشــهنچىلهرنى پهیــدا     -ئۈســتۈن قىلىــپ، ھهق 

ېرىنداشـــلىرىمىزنىڭ ســـهمىگه ســـېلىش بىـــلهن بـــۇ  قىلىۋاتقـــانلىقىنى ق
  .سۈیىقهستتىن ئاگاھالندۇرىمىز

“ ئىتتىپـاقچى كـۈچ   ”،  “ھىـسداشلىق ”،  “مېھرىبانلىق”،  “دوستلۇق”
 بىـرىگه تامـامهن   -سۆزلىرىنىڭ لۇغهت مهنىسىمۇ، ئىستىمال مهنىسىمۇ بىـر     

دوســتلۇق بىــلهن ھىــسداشلىق تۇیغۇســىنى تهڭ  : مهســىلهن. ئوخــشىمایدۇ
 قویغىلى بولمایدۇ، ھىسداشلىق تۇیغۇسى ھهرقانداق ئـادەمگه، ھهتتـا      ئورۇنغا

شـۇڭا  . لېكىن دوستلۇق ئۇنداق ئهمهس . ھایۋانالرغىمۇ قارىتىلىشى مۇمكىن  
قـا دائىـر    “ مۇشرىكالرنى دوست تۇتۇش  ”،  “كاپىرالرنى دوست تۇتۇش  ”بۇیهردە  

. دۇئایهت ۋە ھهدىسلهرنى شىپى كهلتـۈرۈپ ھۇجـۇم قىلىـش ئـادىللىق بولمایـ         
مهسىلىــسىمۇ یۇقۇرىــدا زىكىــرى    “ دوســت تۇتــۇش  ”كــاپىر مۇشــرىكالرنى  

بـــۇ مهســـىلىنى . قىلىنغـــان كىتـــاپالردا ناھـــایىتى ئېنىـــق شـــهرھىلهنگهن
ئۇســـۇلى بىـــلهن گهپ  “ ئهمهتنىـــڭ دوپپىـــسىنى ســـهمهتكه كهیـــدۈرۈش   ”

! یورغىلىتىــپ، جامائهتنىــڭ كــۆزىنى بویــاپ، ئــادەم تىلــالش بىمهنىلىــك      
ــېمه، ئىتت  ــتلۇق نـ ــدىغان   دوسـ ــى ئاجرىتالمایـ ــېمه؟ پهرقىنـ ــلىق نـ ىپاقداشـ

بهرگىـدەك نـېمه    “ سـاۋاق ”بىچارىالرنىڭ بۇ ھهقته پىكىر قىلغۇدەك، دىنـدىن      
ــسۇن  ــۇ  !ســاالھىیىتى بول ــۇغ”؟ چــۇنكى ب ــدۇ،  “ ئۇل ــارىخنى بىلمهی ــاپالر ت ئهرب

ــى    ــدۇ، پهقهتــــال ئهرەپ تىلــ ــاكتىكىنى بىلمهیــ ــدۇ، تــ ــىنى بىلمهیــ سىیاســ
ه ئارتۇقچىلىقى بولـسۇن؟ بىـز یىراققـا كهتـمهي،          تهرجىمانلىقىدىن باشقا نېم  

ــساق،     ــدىغان بولـ ــلهپ كۆرىـ ــى ئهسـ ــا ئۇرۇشـــى مهزگىلىنـ ئىككىنچـــى دۇنیـ
ــلهن غهرپ    ــاقى بىــ ــوۋېت ئىتتىپــ ــدىكى ســ كوممونىــــست ھۆكۈمرانلىقىــ

ــیه    ــڭ ۋەكىللىــرى بولغــان ئهنگىلى  ئامېرىكــا، ناتىــستالر  -كاپىتالىزىمىنى
ــمهنگه   ــاق دۈشـ ــارەت ئورتـ ــسىدىن ئىبـ ــۈن  گېرمانىیىـ ــۇرۇش ئۈچـ ــى تـ  قارشـ
بـــۇ ئىتتىپاقداشـــالرنىڭ . ئىتتىپاقداشـــلىق ئهھدىنامىـــسى تۈزۈشـــكهنىدى
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 قارشـــى - سىیاســـى مهســلىگى ئـــوت بىــلهن ســـۇدەك قــارمۇ   —ئېتىقــادى  
. ئىكهنلىكىنى كۆپچىلىككه چۈشهندۈرۈپ ئولتۇرۇش ھاجهتسىز بولسا كېرەك      

ى ئىككى سىیاسى  بىرىگه قارش-یهنه خىتایالر یاپونغا قارشى ئۇرۇش ئۈچۈن بىر
بۇنداق مىساالر دۇنیا تارىخىدا ناھایىتى . پارتىیه مىللى بىرلىكسهپ قۇرغانىدى

ئهمما بۇنى دۇنیادىن بېخهۋەر، ئارقا ھویلىنىـڭ تـار بۇلۇڭىـدىن باشـقا             . نۇرغۇن
  .ھېچنېمه كۆرمىگهن بىچارىالرغا چۈشهندۈرۈشنىڭ ئىمكانى یوق

مـۇئهییهن زامانـدا ئهنه     ئاساسى دۈشمهنگه قارشـى تۇرۇشـتىكى بىرلىـك         
لېكىن ، بىزنىـڭ  . بۇ قانۇنىیهتكه ئایالنغان بىر ئىش. شۇنداق رۇیاپقا چىقىدۇ 

ــالمىش  ــۇچى ”ئات ــول تۇتق ــوغرا ی ــپ   “ ئهڭ ت ــۇ ئاجایى ــاقالرنىڭ مۇن ــارا قۇرس ق
ئالــدى ”: سـۆزلىرىنى نــېمه دەپ چۈشــهندۈرۈش كېــرەك، ئویلىنىــپ كــۆرۈڭالر 

‘ دېموكراتالر’لهرنى، ۋەتهنپهرۋەرلىرىنى، بىلهن ئۇیغۇر زىیالىلىرىنى، مىللهتچى
نى پاكىزە یوقۇتۇپ، سهپنى تازىلىماي تـۇرۇپ، خىتایغـا قارشـى بىـر پـاي ئـوق               

جامــائهت یاخــشىراق ئــویالپ كۆرســۇن، بۇنــداق قاراشــتىكى  . ①“!ئېتىلمایــدۇ
ئادەملهرنىڭ نىیىتى نېمه بولىشى مۇمكىن؟ ئۇالرنىڭ تۇتقـان یـولىنى كىـم     

ــ  دىنـــى تېـــرمىنالر بىـــلهن ھهرقـــانچه پهدازلىغـــان     (دۇ یهنه تـــوغرا دېیهلهیـ
؟ كىم ئۇالرنى خىتاي مهنپهئهتىگه پایدىلىق ئىش قىلىۋېتىپتـۇ    !)تهقدىردىمۇ

دېمهي تۇراالیدۇ؟ ئۇالرنىڭ تهشۋىقات لېنتىلىرىنى ئهسلهپ كۆرۈڭالر، خىتاینى 
 “دېمـوكراتچىالر ”تىلالیدىغان بىر ئېغىز گهپ بارمۇ؟ زىیالىالرنى، ئاتـالمىش         

نى، ۋەتهنپهرۋەرلهرنى، مىللهتچىلهرنـى تىلالیـدۇ، مهخـسىدى نـېمه؟ ئۇالرنىـڭ           
 ئاستى قىلىۋاتقانالرنىڭ زىیالىالر، ۋەتهنپهرۋەرلهر، - سىڭىللىرىنى ئایاق-ھهدە

ئهمهسلىكىنى، بهلكـى خىتـایالر ئىكهنلىكىنـى    “ دېموكراتالر”مىللهتچىلهر،  
!). بىچارە ھاماقهتلهر(لىدۇ ئهسلىرىگه سېلىشنىڭ زۆرۈرىیىتى تۇغۇلغاندەك قى

                                            
بــۇ ئىــسمائىل ســهمهتنىڭ ۋە ھهســهن مهخــسۇمنىڭ دائىملىــق ســۆزلىرىدىن ئىــدى؛     ①

ــا ئاســىیادىكى ۋەكىلــى بولغــان ئابلىمىــت تۇرســۇنمۇ   ...كېــیىن بــۇنى مهمــتىمىن ھهز  نىــڭ ئورت
ئوتتۇرىـدىكى ئـۆكتىچىلهرنى تازىلىمـاي تـۇرۇپ، خىتایغـا       «: پهرقلىق ۋارىئانتتا دەپ یـۈرگهن ئىـدى      

 . ئا—» !...لغىلى بولمایدۇقارشى ئىش قى
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  !ئهنه ئۇالرنىڭ ھالى
جىلهرمـۇ ئااقىـدۇ،    ۆئۇنىڭـدا ل  . خـۇددى كهلكـۈنگه ئوخـشایدۇ      —كۆرەش  

ــدۇ  ــۇ ئاقى ــى،   ... ئىتنىــڭ ئۆلۈكىم ــڭ ســۈزۈك بولۇشــىنى تهلهپ قىلغىل ئۇنى
ــدۇ  ــۇ ھهم ئهقىلــگه ســىغمایدۇ، ھهم بىزنىــڭ  . تهســهۋۋۇر قىلغىلىمــۇ بولمای ب

ېكىن كهلكــۈن ئۆتــۈپ كهتكهنــدە ئــېقىم جهزمهن لــ. لىمىزدىن كهلمهیــدۇوقــ
ــرەك  ــشىنىش كېـ ــا جهزمهن ئىـ ــۈزۈلىدۇ، بۇنىڭغـ ــاكىزە  ! سـ ــهپنى پـ ــاۋال سـ ئـ

گهرچه ئۇنىـڭ مهقـسىدى ھهم      (تازىلىۋېتىپ، ئوخـشىمىغان قاراشـتىكىلهرنى      
دۈشمهن قاتارىدا یوقۇتىۋېتىپ، ئاندىن دۈشمهنگه ) خىتاینى یوقۇتۇش بولسىمۇ
  !بىمهنىلىك ئهمهسمۇ؟قارشى ئاتلىنىمهن دېگهن 

بىر ئامبارغـا ئـوت كهتـسۇن،    : مۇنداق بىر مىسال ئارقىلىق چۈشۈنهیلى  
ئۇالرنىـڭ نىیهتلىـرى    . بىر توپ ئادەم ئوت ئۆچۈرۈش ئۈچـۈن چىققـان بولـسۇن          

بهزىلىرى خىزمهت كۆرسىتىپ ئۆسۈشنى مهقسهت : ھهرخىل بولىشى مۇمكىن
ىققـان بولىـشى، یهنه   قلىشى، بهزىلىرى ماددى مۇكاپـات ئېلىـشنى ئـویالپ چ      

بهزىلىرى ھهقىقى خالىسلىق بىلهن، دۆلهت مۈلكىنى قۇتقۇزۇپ قېلىـشتىن     
یهنه بىـر تهرەپـتىن، ئۇالرنىـڭ ئـوت      . باشقىنى ئویلىمىغان بولۇشـى مـۇمكىن     

مانا شۇنداق بىر جىددى ئهھۋالدا . ئۆچۈرۈش ئۇسۇلىمۇ ھهرخىل بولۇشى چوقۇم
ڭ خاتـا ئىكهنلىكـى ھهققىـدە،      كىمنىڭ ئوت ئۆچۈرۈش ئۇسۇلى توغرا، كىمنى     

كىمنىڭ نىیىتى قانداقلىقى ھهققىـدە تالىـشىپ ئولتـۇرۇش، بىـرەر ئهمهلـى              
قوللۇنۇشـنىڭ ئهكـسىچه ھه دەپ   ) ھهتتـا نهتىجىلىـك بولمىـسىمۇ    (ھهرىكهت  

دەپ “ تـوغرا سـهپمهیۋاتىدۇ   ”مهجلىس ئېچىـپ، سـۇ سـېپىۋاتقان باشـقىالرنى          
  ۇالر؟ئهیىپلهپ، مۇھاكىمه ئېلىپ بېرىش قانداق ب

ئهلۋەتته ئوت ئۆچۈرۈش ئۈچۈن ئۆلچهملىك ئۆچۈرۈش سۇیۇقلىقى ۋە ئوت 
 -بىـراق، چىـلهك  . ئۆچۈرۈش ماشىنىسى بولسىغۇ یاخشى، بۇنىڭـدا گهپ یـوق      

ــوق    ــانالرنىمۇ ئهیىپلهشــكه ئاساســىمىز ی ــۈرۈپ چىقق ــازان كۆت ــا ق . داس، ھهتت
رنىمۇ مۇكاپاتنى نىیهت قىلىپ چىققـانالرنىمۇ، مهنـسهپ تاماسـىدا چىققـانال          

ئهڭ مــۇھىم !  ئــوتنى ئۆچــۈرۈش—چــۇنكى، مهخــسهت . كهتكۈزىــۋىتهلمهیمىز
ئــوت ئۆچــۈرۈش !  ئــوتنى ئۆچــۈرۈش— بىرىنچــى نومۇرلــۇق ۋەزىــپه —ۋەزىــپه 
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ئۇسۇلى ۋە ۋاستىـسى ھهرقـانچه تـوغرا بولغـان تهقـدىردىمۇ، ئـوت ئۆچۈرۈشـنى                
تارقىتىـپ،  قویۇپ تۇرۇپ، مېنىڭ توغرا، چىلهك تۇتقانالرنىڭ خاتا دەپ پىتـنه       
  !كهیپىیاتنى بۇزىدىغان بولساق، بۇنىڭ ئاقىۋىتى نهگه ئېلىپ بارار؟

شۇنىسى ئاددى ساۋاتكى، ئوت ئۆچۈرگۈچىلهردىن ئاۋال چېلهك ۋە باشـقا         
ــلهن     ــدىن شــىلهنكه بى ــانالرنى ســهپتىن چىقىرىۋېتىــپ، ئان ــاچىالرنى تۇتق ق

تهرگهنگه یاكى ئالالھ چېلهك كۆتهرگهنگه، داس كۆ. ئۆچۈرۈش تهلهپ قىلىنمایدۇ
شىلهنكه تۇتقانغا قانچىلىك ئهجر بېرىشنى ئـۆزى بىلىـدۇ، بۇالرنىـڭ ھهققـى          

بىرى تۈپهیلى یهنه بىرىنىڭ ئهجـرى كېمهیتىلمهیـدۇ،        . ئارلىشىپمۇ كهتمهیدۇ 
بۇنىڭـدىن گۇمانلىنىـدىغانالر دەلىـل     . ھهر كىمنىڭ ھىسابى ئـایرىم بولىـدۇ      

  !كهلتۈرۈپ باقسۇن
تهنپهرۋەر بولـسۇن، مىللهتچىـلهر بولـسۇن،       خۇددى شۇنىڭدەك، مهیلى ۋە   

قىسقىسى، ...  بولسۇن، كونسېرىۋاتىپالر یاكى رادىكاالر بولسۇن،“ دېموكراتالر”
نــېمه بولــسا بولــسۇن، مۇســتهملىكىچى خىتایالرغــا قارشــىال بولىــدىكهن، ئــۇ  

ئۇالرنى ئهڭ توغرا یولغا دەۋەت قىلىش، چۈشهندۈرۈش ! بىزنىڭ ئىتتىپاقچىمىز
چۇنكى، دىنـدا   (چىمىز، تالالش ئۆزلىرىنىڭ ئىختىیارىدىكى ئىش      بىزنىڭ بۇر 

 كىرمهسـلىكى،  -ئۇنىـڭ شـېھىد بولىـشى، جهنـنهتكه كىـرىش     ). زورالش یـوق 
ئهجرىگه ئىگه بولۇشى یاكى گۇمراھ ھالدا كېتىشى ئالالھنىڭ ئىلىكىـدىكى        

. بۇالرنىڭ ھهممىسى نىیىـتىگه بـاغلىق ئىـشالر       . ئىش، ئۇنى بىز بىلمهیمىز   
ئالالھ ئۇنىڭ تۈپهیلى . ئالغۇچى ئالالھ، ھىساپ بهرگۈچى ھهركىم ئۆزىھىساپ 
ــۈچىلهرگه (بىـــزگه  ــدا یۈرگـ ــوغرا یولـ ــاكى بىزنىـــڭ  ) ئهڭ تـ ــازا بهرمهیـــدۇ یـ جـ

ــدۇ    ــپ بهرمهیــ ــا ئېلىــ ــزدىن ئۇالرغــ ــ(ئهجرىمىــ ــنهت  بىــ ــهندىن جهنــ راۋ ســ
 خهق كىننــنهتكه كىرىـشىڭنى توســىۋالمىغاندى یـاكى جه كىن تاالشـمىغاندى 

یا سېنىڭ باشـقا    . شماي، ئۆزەڭنىڭ ئهمىلىنى قىلىۋەرمهمسهن   بىلهن كوچىال 
شـــۇڭا، ئاساســى ئىــشنى قویــۇپ، ئابىـــستراكىت    ). شــۇم نىیىتىــڭ بــارمۇ؟   

ــۇپ، ئىتتىپاقلىشىــشقا بولىــدىغان    مۇھــاكىمىگه؛ ئاساســىى دۈشــمهننى قوی
كــۈچلهرگه ئېــسىلىۋالمایلى، ۋاقىــت زایــا قىلمــایلى، دوســت بولىــدىغانالرنى 

پهیغهمـبهر ئهلهیھىسـساالم مـۇ ئـاز بىـلهن ئهبـۇ       . كۈتىۋەتمهیلىئۆزىمىزدىن ئۈر 
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: مۇسا ئهشئهرىنى یهمهنگه ئهۋەتكهن چېغىدا ئۇالرغا مۇنداق تاپىلىغـان ئىـدى          
ئىشنى ئاسانالشتۇرۇڭالر، قېیىنالشتۇرماڭالر، كىشىلهرگه بىشارەت بېرىڭالر، ” 
  .)“بۇخارى”(“ ۈركۈتىۋەتمهڭالر، ئىناق بولۇڭالر، ئىختىالپ قىلىشماڭالرھ

ــویىچه    ــهتكىنى بـ ــز پهیغهمبىرىمىزنىـــڭ كۆرسـ ــۇنداق، بىـ ــۇددى شـ خـ
كىشىلهرنى ئۆزىمىزگه مایىل قىلىدىغان یول تۇتساق، بهلكىم ئاشۇ دەسلهپ 
ھهرخىل ناتوغرا پىكىر ئېقىمىدا، ناتوغرا نىیهتته سهپكه قېتىلغـانالر كـۆرەش        

 يىلهن ھهقىقىجهریانىدا جىھادنىڭ ئۆزىگه خاس پهزلى، مۆجىزىسى، تهسىرى ب
  !تۈردە ئالالھنىڭ جهڭچىسىگه ئایالنسا ئهجهپ ئهمهس، ئىنشائالالھ

: شۇنداق رىۋایهت قىلىدۇ، رەسۇلىلالھ مۇنداق دېگهن) ئه. ر(ئهبۇ ھۈرەیرە 
مۆمىن ئادەم چىقىشقاق كېلىدۇ، خهق بىلهن چىقىشالمایدىغان، خهقمۇ ”

ئىمام ” (“ مایدۇئۇنىڭ بىلهن كېلىشهلمهیدىغان كىشىلهردە یاخشىلىق بول
  .)“بهیھهقى”، “ئهھمهد

ئالالھ ئهڭ یاخشى كۆرىدىغان . پۈتۈن خاالیىق ئالالھنىڭ ئائىلىسى”
ــق  ــسىگه   ئ—خهل ــڭ ئائىلى ــسانىیهتكه (الالھنى ــۈن ئىن ــشىلىق ) پۈت یاخ

  .)“بهیھهقى”(“ قىلغانالردۇر
“ بۈیــۈك غــایه”نىــڭ ئىــش بۇزۇشــتىن باشــقا  “ ســۇنى لېیىتقــۇچىالر”

 بىرىگه رەپ كهلمهیدىغان -ۇالرنىڭ زىدىیهتكه تولغان، بىرلىرىنىڭ یوقلىقى ئ
جىـسمانى   —جىھـاد  ”ئۇالر بىردەم : مهسىلهن. سۆزلىرىدىن بىلىنىپ تۇرىدۇ  

جهھهتتىن جاننى دەسمایه سېلىش دېگهنلىك بولىدۇ، پۇل بهرگهندىكىن مهن 
دەپ سۆزلىسه، ئارقىدىنال “ جىھادقا چىقمىساممۇ بولىدۇ، دېیىش توغرا ئهمهس

“ جىھاد قىلغۇچىالرغا ئىقتىسادى یاردەم بهرسىمۇ جىھاد قىلغانلىق بولىدۇ   ”
ســـــــۆزلىرىدە ئىزچىللىـــــــق ! دەپ ئاۋالقىـــــــسىنى ئىنكـــــــار قىلىـــــــدۇ

ساقلىیالمىغانلىقنىڭ ئۆزىدىنال ئۇالرنىڭ مهۋقهسىزلىكى، روشهن ئىدىیىۋى      
سىستېمىغا ئىگه ئهمهسلىكى، چۆلدە ئۆسكهن قامغاققىال ئوخشایدىغانلىقى 

  .لىنىپ تۇرىدۇبى
جىھادنىڭ نېمىلىكى ھهققىدە، جىھادنىڭ تۈرلىرى ھهققىدە تهپسىلى    

نـاملىق كىتاپتـا بایـان      “ جهننهتنىـڭ ئـاچقۇچى   ”بـۇ مهسـىله       . توختالمایمىز
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ــان بــۇ یهردە پهقهت كۆرىــشىمىزگه ئىقتىــسادى جهھهتــتىن یــاردەم     . قىلىنغ
هش بىـلهن بىلـله    قىلىۋاتقان سېخى بایلىرىمىزغا ئالالھتىن كاتتا ئهجر تىـل       

  :تهسهللى ئېیتىش یۈزىسىدىن بىرنهچچه ھهدىسنى تهقدىم قىلىمىز
  :رىۋایهت قىلىدۇ) ئه. ر(یهزىد ئىبنى خالىد ئهلجۇھهنى 

بىر ئادەم ئالالھ یولىدىكى مۇجاھىدقا یاردەم قىلسا چوقـۇم جىھـاد      ”
  .“قىلغان بولىدۇ

ئادەم چوقۇم چاقىلىرىنى بېقىپ تۇرسا ئۇ -بىر ئادەم مۇجاھىدنىڭ باال”
  .)“مۇسلىم”، “بۇخارى”(“ جىھاد قىلغان بولىدۇ

  :رىۋایهت قىلىدۇ) ئه. ر(ئهبى سهئىدۇل خۇدرى 
ئۆز خهلقىگه ئىشهنچىلىك، راستچىل سـودىگهرلهرنىڭ دەرىجىـسى      ”

“ پهیغهمبهرلهر بىلهن، سهیىدلهربىلهن، ئالالھ یولىدىكى شېھىدلهر بىلهن تهڭ
  .)“تىرمىزى”(

ى بــېقىش ھهلهكچىلىكىـدە تېپىرلىــشىپ یــۈرگهن  ئـۇالر ئــۆز جـانلىرىن  
ــۆزلىرىنى ھــامى قىلىــپ كۆرسىتىــشلىرى    تۇرۇقلــۇق، ئالالھنىــڭ دىنىغــا ئ

گویا پۈتۈن یهر یۈزىدە ئۇالردىن باشـقا مـۆمىن   . ئادەمنىڭ غىدىقىنى كهلتۈرىدۇ 
 مۇسـۇلمان قالمىغانـدەك، ھـېچكىم دىننـى ئۇالرچىلىـك           يیوقتهك، ھهقىقىـ  

ــا قــادىر ھهم ســاالھىیهتلىكتهك  چۈشــهنمهیدىغاندەك پهقه ت ئاشــۇالرال بۇنىڭغ
دېـگهن  “ ماختانچاق پاشـىالر ”بۇ خۇددى . دەرىجىدىن تاشقىرى الپالرنى ئاتىدۇ 

خهلق چۆچىگىدىكى پاشىالرنىڭ شامالدىن قورقۇپ دەرەخ شاخلىرىغا مهھكهم 
ىڭالر بىـلهن  هن تۇتۇپ تۇرمىغان بولسام یىلتىزئهگهر م”: یېپىشىۋالغان ھالدا 

  .دېگىنىدەك كۈلكىلىكتۇر“ ۇرۇلۇپ كېتهتتىڭالرقوم
ــانى    ئالالھنىــڭ دىنىنــى ئاشــۇ بایقۇشــالر قوغدامــدىكىنه؟ دۇنیــادا قۇرئ
ــانمىكىنه؟ نهقهدەر    ــۇالر قالغـ ــدىن پهقهت شـ ــۆككه كۆتۈرىدىغانـ ــى كـ كهرىمنـ

  !كۈلكىلىك گهپ ـ بۇ
“ قۇرئاننى ھهقىقهتهن بىز نازىل قىلدۇق ۋە چوقۇم ئۇنى قوغدایمىز”

  .)ئایهت-9“ ھىجىر”سۈرە (
 چاپقۇنغا، یوق -ئالالھنىڭ ھهقىقىتى ئهسىرلهردىن بېرى نۇرغۇن بوران  
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قىلىــۋېتىش ئۇرۇنۇشــلىرىغا ئــۇچراپ كهلــگهن بولــسىمۇ، خــۇددى ئــایهتته       
دىننىـڭ  ” —ھهتتـا ئـاۋۇ الپچىـالر     . دېیىلگهندەك ئالالھ ئۇنى قوغداپ كهلدى    

ال شــۇنداق بولــۇپ توغۇلۇشــتىن كــۆپ زامــانالر ئىلگىرىــدىن  —“ ھــامىلىرى
  .كېلىۋاتىدۇ

. ئۈستۈن قىلماي قالمایدۇ) یهنى ئىسالم دىنىنى (ئالالھ ئۆز نۇرىنى    ”
 —مانا بۇ . ) ئایهت-32“ تۆۋبه”سۈرە (“ یامان كۆرگهن تهقدىردىمۇ) بۇنى(كاپىرالر 

  !ھهقنىڭ بایاناتى
قېرىنداشلىرىمىز بۇنداق ئادەملهرنىڭ ھهیۋەتلىك شۇئارىدىن گاڭگىراپ 

سىلهرنىڭ كۈن چىققان ” :  چۇنكى ئالالھ قۇرئانى كهرىمدە. ىمۇ بولىدۇكهتمىس
یاكى كۈن پاتقان تهرەپكه یۈز كهلتۈرۈشـۈڭالرنىڭ ئـۆزىال یاخـشى ئهمهلـگه          

ــدۇ ــۈرە (“ ...یاتمای ــایهت   177“بهقهرە”س ــگهن) ـ ئ ــانچه  .  دې ــمهك، شــۇئارنىڭ ھهرق دې
! شى ناتــایىنھهیۋەتلىـك ۋە ئۇلۇغــۋار بولۇشـىنىڭ ئــۆزىال یاخـشى ئهمهل بولىــ   

ــۆزىال        ــشنىڭ ئ ــى كۆتۈرۈۋېلى ــارچه التىن ــر پ ــان بى ــاھادەت یېزىلغ ــمه ش كهلى
. ئىسالمنى كۆككه كۆتهرگهنلىك، ئىسالمدا چىڭ تۇرغانلىق بولۇشى ناتایىن       

گهپ . چــۇنكى بۇالرنىــڭ ھهممىــسى مهۋھــۇم نهرســىلهر، كۆرۈنۈشــلهر، خــاالس  
  !بىزنىڭ ئهمهلىیىتىمىزگه باغلىق

ېنىق چۈشـۈنۈش ئۈچـۈن مۇنـداق بىـر مىـسال          بۇ مهسىلىنى تېخىمۇ ئ   
  :كهلتۈرۈش ئارتۇق ئهمهس

بىرىنى قىزىل، : تۇخۇمدىن بىرقانچىنى ئوخشىمىغان رەڭلهردە بویایلى
، بـۇ كۆرۈنتىلهرنىـڭ نـېمه    ...بىرىنى سېرىق، بىرىنى یېشىل، بىرىنـى كـۆك    

كــارایىتى؟ بۇنىــڭ خېرىــدالرنىڭ ئېھتىیاجىــدا بىــرەر رولــى بــارمۇ؟ ئــۇ رەڭنــى  
چـۇنكى بـۇ   . همهس، بهلكى ئىچى ساقمۇ، بۇزۇقمۇ؟ دېگهننـى ئـۆلچهم قىلىـدۇ        ئ

تۇخۇمالر رەڭگىنىڭ قانداقلىقىدىن قهتئى نهزەر، ئاق ۋە سـېرىقتىن ئىبـارەت         
ئهگهر تۇخۇمنىـڭ ئـۆزى    . ئىككى قاتالمدىن تۈزۈلگهن ئوزۇقلۇق مـاددا خـاالس       

ــدىردىم    ــان تهق ــاپ قویغ ــلهردە بوی ــۆركهم رەڭ ــسا، ئهڭ ك ــال سېــسىق بول ۇ یهنى
كېرەكسىز ئهخلهت؛ ئهگهر تۇخۇمنىڭ ئۆزى بىجىرىم بولسا، ئـۇنى چىرایلىـق           

بارلىق تهبىئى گۈزەل نهرسىلهر (رەڭدە بویىمىسىمۇ ئوخشاشال قىممهتكه ئىگه 
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  )!پهرداز تهلهپ قىلمایدۇ، بۇ بىر ئاددى قانۇنىیهت
ئاســماننىڭ چوڭلـۇقى مۇشــۇ قۇدۇقنىــڭ  ”قۇدۇقنىـڭ ئىچىــدىكى پاقـا   

دېگهنگه ئوخشاش، دۇنیادىن بىخهۋەر بۇ ئادەملهر خهلقنى ئالداش “ لىكئاغزىچى
ئۈچــۈن دىنــدىن ئۇســتىلىق بىــلهن پایــدىالنغان بولــسىمۇ، ساۋاتــسىزلىقى،   

ئىـسالم  ” —بـۇ  . دۆتلۈكى بهزى ئهسهبى ئىشلىرىدىن بهكمۇ چېنىـپ قالـدى   
  . كهلىمه شاھادەت یېزىلغان بایراقنى كۆتۈرۈش مهسىلىسىدۇر— “بایرىقى
الدى بىلهن بىز ئىمان نېمه؟ ئېتىقاد نېمه؟ ئۇنىڭ ئهمهلى ئىپادىـسى         ئ

ــشمۇ،     ــۇ مهســىلىگه جــاۋاپ بېرى ــۇرراق چۈشهنــسهك، ب ــداق بولىــدۇ؟ چوڭق قان
  .چۈشىنىشمۇ ناھایىتى ئاسان

ئالالھ ئاشىكارىنىمۇ، یۇشۇرۇننىمۇ، ھىس ــ تۇیغۇ، خىیالالرنىمۇ بىلىپ 
ۋەكىللىـك  ) ھادىـسه، كۆرۈنـۈش  (نتى شۇڭا ئىمانغا مهلۇم كۆرۈ. تۇرىدىغان زات 

قوزۇققا ئېسىپ قویىدىغان، ئۆگزىگه قاداپ قۇیىدىغان  —ئېتىقاد . قىاللمایدۇ
). بۇ ھهقته یۇقۇرىدا مۇناسىۋەتلىك دەلىللهرنى كهلتۈرگهنىدۇق(نهرسه ئهمهس 

بایراقنى ئىگىز (ئالالھ ئۇنى كۆرۈپ تۇرىدۇ  . هپت ئېتىقادنىڭ ئورنى قهل   -ئىمان
ــویم ــوق   قــاداپ ق ــدىغان ئىــش ی ــالالھ نىیهتتىكىنــى كــۆرمهي قالى ، )ىغىچه ئ

بایراقنى ئىگىز كۆتۈرىۋالغان بىلهن قىلمىشىمىز، نىیىتىمىز شهخسىیهت ۋە 
چۇنكى ( نهپسانىیهت بىلهن چىرمالغان بولسا، بایراقنى كۆتهرگىنىمىزمۇ بىكار 

خــوش، ئالالھقـــا ئهرزىیــدىغىنى ســـاپ   ). تۇرىـــدۇ ئــالالھ ھهممىنـــى كــۆرۈپ  
پتىكــى ئىمــانمۇ یــاكى مهلــۇم ســىمىۋوللۇق كۆرۈنۈشــمۇ؟ بــۇ بىرىنچــى  قهلى

  .تۈردىكى جاۋابىمىز
تارىختـا رەســۇلىلالھ یــاكى سـاھابىالرنىڭ كهلىــمه شــاھادەت یېزىلغــان   

كۆتۇمـدە ئىـشتان یـوق ئېـتىم        ”. بایراق كۆتهرگهنلىكىگه دائىر دەلىـل یـوق      
سهپلهپ بىر كوۋۇكقا  -ئۆزىنى ئهپلهپ(دېگهندەك، ھالىغا باقماي “ مارجان بۈۋى

 سوقۇندى بولۇپ، مۇسـتهقىل  -سىغدۇرالماي، چهتئهللهردە ھهر یهردە قېقىندى    
 توكنىڭ پۈتۈن -ئىككى توك) دۆلىتى بولمىغاننىڭ دەردى ئۆتۈلۈپ یۈرىۋاتقان

دۇنیا مۇسۇلمانلىرى ئۈچۈن بۇنداق بىر بـایراقنى كهشـىپ قىلىـپ بېرىـشى            
اد قىلىـشنىڭ شـانلىق ئۈلگىـسىنى     بۈگۈنكى دەۋرىمىزدە جىھ  . بهكال غهلىته 
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 ھهرســــــهك -تىكــــــلهپ بهرگهن ئافغانىــــــستان، چېچهنىــــــستان، بوســــــنا
ئهمما .  ىنىمىز یوقغمۇجاھىدلىرىنىڭمۇ بۇنداق بایراقنى كۆتۈرگىنىنى ئاڭلى

ئېـشهك قـۇلىقى   ”پوجاڭزا ئاۋازىنى ئاڭالپ قالسا تهرىتى سـۇنۇپ كېتىـدىغان،        
. ى كىــشىدە گۇمــان تۇغدۇرىــدۇبىرنهچچهیلهننىــڭ بــۇ كهشــپىیات“ تۇتمىغــان

چۇنكى، بىز بىلىمىزكى، جىھادنى بایراق قىلمایـدۇ، بهلكـى قهلبـى ئىمانغـا          
كـۆككه كۆتۈرىـدىغىنىمىز بـایراق      . ر قىلىـدۇ  مۇجاھىدال —تولغان مۆمىنلهر   

. ئهمهس، ئالالھنىڭ دىنى؛ شۇنداقال بایراق بۇ ئهمهلنىڭ ئۆلچىمى بۇاللمایـدۇ        
  .مىزبۇ ئىككىنچى تۈردىكى جاۋابى

چـۇنكى  . بۇنى پۈتۈن دۇنیا بىلىـدۇ  . بایراق دىنغا ۋەكىللىك قىاللمایدۇ   
ھازىرغىچه بىـز ئىـسالم دىنىنىـڭ بـایرىقى ئۇنـداق، خىرىـستىیان دىنىنىـڭ            
بایرىقى مۇنـداق، بـۇددا دىنىنىـڭ ئـاق، زەردۈشـت دىنىنىـڭ كـۆك دېگهننـى                 

بىـلهن،  دىن ئهڭ مۇقهددەس روھى تـۈۋرۈك بولىـشى   ! ئاڭالپ باققىنىمىز یوق 
مهلـۇم نهرسـىنى دىنغـا    . ھهرقانداق بىر جىسىم ئۇنىڭغا سـىمۋول بواللمایـدۇ       

ۋەكىل قىلىۋېلىش دىننىڭ ئۇلۇغۋار تۈسى، ھهممىنى ئىدارە قىلىش نوپۇزىنى 
بــۇ خــۇددى باتىــل دىــنالردا خۇدانىــڭ  . پۇچهكلهشــتۈرۈپ قویغــانلىق بولىــدۇ 

رنى چوڭ بىلگهندەك سىمۋولى قىلىپ شىرىك ھالدا ئادەملهر یاسىۋالغان بۇتال
دۇرۇست، كهلىمه شاھادەت یېزىلغـان بىـر بـایراق      . ئىنتایىن خاتا قىلمىشتۇر  

بار، ئهمما ئۇ ئىسالم دىنىنىڭ بایرىقى ئهمهس، سهئۇدى ئهرەبىستاننىڭ دۆلهت 
  !بایرىقى

 ئاھالىـسى   يدىنغا مهلـۇم سـىمۋول ۋەكىللىـك قىاللمىغاچقـا ئاساسـى          
ــرلىككه   مۇســۇلمان، دۆلهت دىنــى ئىــسالم بول  ــۇن دۆلهتلهردىمــۇ بى غــان نۇرغ

نچى تـۈردىكى   ىبۇ ئۈچ . كهلگهن بایراق یوق، ھهممىسىنىڭ بایرىقى ھهرخىل     
  .جاۋابىمىز

ئـۆزلىرىنى بهكـرەك مۇسـۇلمان، دىنغـا     (بهلكىم بۇ بىلهرمهنـلهر ئـۆزىچه    
ــایرىقى  ) بهكــرەك ســادىق كۆرســىتىش ئۈچــۈن  شــهرقىي تۈركىــستان دۆلهت ب

ت یېـزىلمىش بـایراقنى بهلگىلىـگهن بولىـشى     قىلىپ ئاشـۇ كهلىـمه شـاھادە     
بـۇ ۋەتهن دېمهیـدىغان، مىلـلهت دېمهیـدىغان دۇنیـاۋى مۇسـۇلمان،           (مۇمكىن  
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ــایرىقى     ــردىنال دۆلهت ب ــدى بى ــۇلمانالرنىڭ ئهم ــست مۇس ئىنتىرناتسىیونالى
توغرىسىدا باش قاتۇرىشى تېخىمـۇ كۈلكىلىـك، بهلكىـم ۋەتهن دەیـدىغانالرغا            

ــایراق ال  ــشىپ، بــ ــۇ قىلىــــشىۋېتهیلى، دەپ  -یىھىلهشــــته ھهیاردەملىــ  ھــ
  :بۇنىڭغا جاۋابىمىز مۇنداق). ئویلىدىمىكىن؟

بایراق دىنغا ئهمهس، دۆلهتكه ۋەكىللىك قىلغـانىكهن، ئۇھالـدا بـایراق        
 —دۆلهت قۇرۇلغانـدىن كېیىنكـى تـۇنجى قېتىملىـق پارالمېنـت یىغىنىـدا       

 —شى ئاساسـىدا  پۈتۈن مهملىكهت خهلقىنىڭ ئورتاق تاللىـشى ۋە ئـاۋاز بېرىـ    
ئۇنى بىرنهچچه تهلـۋە خهلقـتىن یىـراق بىـر         . بېكىتىلىدۇ ۋە ئېالن قىلىنىدۇ   

ــۆزىچه قىلىۋالىــدىغان نهرســه ئهمهس   بىزنىــڭ دۆلهت ! بۇلۇڭغــا بېرىۋېلىــپ ئ
 یۇلتۇزلۇق كۆك بایراق خۇددى شۇنداق بولغان، یهنى، -بایرىقىمىز بولغان ئاي

نىــڭ “ ىــسالم جۇمھــۇرىیىتىشــهرقى تۈركىـستان ئ ” یىلـى قۇرۇلغــان  -1933
بـۇ ئىـشالرغا   . پارالمېنت یىغىنىدا بېكىتىلگهن ۋە دۇنیاغـا ئـېالن قىلىنغـان     

باشچىلىق قىلغۇچى سابىت دامولال ئىسالم دۇنیاسىدا تونۇلغان دىنى ئالىم، 
ئۇ . بۈگۈنگىچه ئوخشىشى كهلمىگهن سىیاسىیون، شىر یۈرەك مۇجاھىد ئىدى 

هھنىدە پۇت تىرەپ تۇرغىدەك ئاسـاس یارىتىـپ   بىزگه ۋەتهن داۋاسىدا خهلقارا س 
ــسهكمۇ    (بهردى  ــۇغ شــهخس دې ــارىخىمىزدىكى ئهڭ ئۇل ــۇنى ت ــدىن ئ ــۇ نوقتى ب

ئاشۇ بایراقنىڭ تىكلىنىشى ئۈچۈن سابىت دامولال ). ئاشۇرىۋەتكهن بولمایمىز
شــېھىدلهرنىڭ . شــېھىد بولــدى، ئــون مىڭلىغــان مۇجاھىــد شــېھىد بولــدى  

دىلىـگه كهلـگهن بـایراقنى، بىلىمـى سـابىت      جانلىرى، ئىسسىق قـانلىرى به  
داموللىدىن یۈز گهز تۆۋەندە تۇرىدىغان چـاال مـولال؛ كۆرەشـچى سـۈپىتىدە جـان         
بېــرىش ئهمهس، تېخـــى چاشـــقاننىڭ بـــۇرنىنى قانىتىـــپ باقمـــاي تامنىـــڭ  
ــڭ       ــایقۇش قورقاقالرنىـ ــۈرگهن بـ ــالپ یـ ــادەم تىلـ ــپ ئـ ــسىغا ئۆتىۋېلىـ ئارقىـ

 ئـــۆلمهس روھلىرىغـــا قىلىنغـــان ئـــۆزگهرتمهكچى بولىـــشى شـــېھىدلهرنىڭ
ئاسىیلىق، كـۆك باغرىـدا خـۇددى مهسـچىد قۇببىلىرىدىكىـدەك ھىـالل ئـاي            

ئۇالرنىڭ ( چاقناپ تۇرغان مهنىلىك بایرىقىمىزغا قىلىنغان ئاھانهت ئهمهسمۇ؟ 
ســابىت داموللىنىــڭ شــهنى ۋە قىلغــان كۆرىــشى ھهققىــدىكى ھاقــارەتلىرى  

 مۇمكىن، بۇ یهردە پهقهت ئۇالرنىڭ توغرىسىدا باشقا مهخسۇس توختىلىشىمىز
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سـابىت  ”: بىر جۈمله سۆزىنىال كىتاپخانلىرىمىزنىـڭ باھالىـشىغا سـۇنىمىز        
ــدمۇ  ــولال مۇجاھى ــسالم    -دام ــا ئى ــمهك تهس، بۇنىڭغ ــېمه دې ــر ن  ئهمهســمۇ، بى

ئهگهر بــۇ بــایراقنى ئۆزگهرتىــشكه ). “...ئــالىملىرى بىــر نهرســه دېگىنــى یــوق 
مۇ ئالدى بىلهن دۆلهت قۇرۇلىشى، ئاندىن پۈتۈن      زۆرۈرىیهت توغۇلغان تهقدىردى  

بىـر   —مهملىكهت خهلقىنىڭ ئارزۇسىغا كـۆرە باشـقىدىن بېكىتىلىـشى بـۇ            
  .ئهقهللى تهرتىپتۇر

شـۇ ئهقهللـى تهرتىپنــى، ئـاددى ســاۋاتالرنى بىلمهیـدىغان ئادەملهرنىــڭ     
كىبرى، لېدېرلىك تاماسى ۋە داۋاسىدا بولۇشلىرى ھهم ئادەمنىڭ كۈلكىسىنى 

تېخىمــۇ مــۇھىمى ئــادەمنى بهكمــۇ  . هلتۈرىــدۇ، ھهم ئــاچچىقىنى كهلتۈرىــدۇك
ــدا   30چــۇنكى . ئهنــسىرىتىدۇ ــاالكهت گىردابى ــون مۇســۇلمان ئهۋالدى ھ  مىلی

تۇرىۋاتقان بىر زاماندا بۇنداق تهلۋىلهرنىڭ تهلۋىلىكى، مهست ئادەمدەك پىكىر 
ن مهھرۇم قىلىشى نهتىجىسىدە ئهڭ ئاخىرقى ھهل قىلغۇچ پۇرسهتلىرىمىزدى

تارىختىكى ساۋاقلىرىمىز بىزگه شۇ خۇالسىگه كېلىش     ! بولىشىمىز مۇمكىن 
تارىختـــا ئهنه شــۇنداق ســـاختا بىلىمــدانالر، ئىمـــاننى   . ئىمكــانىنى بېرىــدۇ  

كــۆرۈنتىلهر ئــارقىلىق ئۆلچهیــدىغان، پىكــرى تېیىــز تهنــتهكلهر ئۆزىنىــڭ       
 مىللهتنـى   ھـۆرمىتى ئۈچـۈن دىننـى، ۋەتهننـى،        -لهنهتگهردى شهخسى ئىززەت  

ساتىدىغان مۇناپىقالرنىـڭ كاسـاپىتىدىن قـانچه قېتىملىـق كۆرەشـلىرىمىز           
ــانمىز     ــوپ بولــۇپ بۈگــۈنكى قۇللۇققــا قالغ بــۇ ســاۋاقالرنى ئهســتىن   . مهغل

چىقارماسلىقىمىز، لېدېرلىرىمىزنىڭ پىكىر قىلىشىدىكى مهنتىقىچانلىق، 
ــۇر  ــڭ چوڭق ــ   -تهپهككۈرىنى ــۆرۈش تهجرىبى ــى ك ــزلىكىگه، یىراقن سىگه،  تېیى

ــالن،      ــان پىـــ ــدىمىزغا قۇیىۋاتقـــ ــتهكلىكىگه، ئالـــ ــاكى تهنـــ ــالماق یـــ ســـ
پروگراممىلىرىنىڭ ئهقىلگه مۇۋاپىق یاكى بىمهنىلىكىگه قاراپ باھا بېرەیلى 

  . یولباشچىنى تالالیلىيۋە شۇ باھاغا كۆرە توغرا یولنى، ھهقىقى
بىز یهتمهكچى بولغان غایه ئىنتـایىن جاپـالىق ۋە مـۇرەككهپ جهریـانالر          

ــدەك ئاســان ئهمهس، مىلتىــق   . ارقىــسىدائ ــدە ئولتــۇرۇپ كىتــاپ یازغان ــۇ ئۆی ئ
ئاتالىسىال ئهمهلـگه ئاشـىدىغان ئىـشمۇ ئهمهس، یاخـشى قىـرائهت قىلىـش ۋە          

قىسقىـسى، پىكـرى تېیىـز،    .  تىالۋەت بىلهن پۈتىـدىغان ئىـشمۇ ئهمهس     -دۇئا
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. رالمایدۇتهپهككۈرى ئاددى ئادەملهر خهلقنى یېتهكلهپ بۇ مهنزىلىگه ئېلىپ با
مۈشـۈكنى ھارۋىغـا قوشـساڭ كاتنىـڭ        ”: چۇنكى كونىالردا بىـر تهمـسىل بـار       

  .“ئاستىغا سۆرەیدۇ
شـاتۇتىدەك یـاكى ئۈنئـالغۇدەك قارىـسىغا دورۇپ سۆزلهشـلىرى، قۇرئـان       

شـــهیتاننىڭ بىلىـــدىغىنىمۇ . ئوقۇشـــلىرى ســـىزنى ھهیـــران قالدۇرمىـــسۇن
. ن سـاھابىلهرمۇ بولغـان  ناھایىتى كۆپ ئىدى، ئـاران ئىككـى ئـایهت بىلىـدىغا          

. ئهینى چاغالردا یهھۇدىالر ئىچىدىمۇ قۇرئاننى قالتىس ئوقۇیدىغانالر بار ئىـدى      
ھارۇنخان ھاجىم، رۇستهم : بۈگۈنكى كۈندە بىزدىمۇ ئۇنداقالر نۇرغۇن: مهسىلهن

قــارى قاتـــارلىقالرمۇ قۇرئـــان ئوقۇیاالیـــدۇ، تهرجىـــمه قىالالیـــدۇغۇ؟ سىیاســـى  
ــداقت  ــاكى قان ــرىلگهن   كېڭهشــتىن ی ــدىن بې ــداق بىــر ئورۇن ۇر باشــقا ئاللىقان

كېنىشكا بىر ئادەمنىڭ قارى، مولال ئىكهنلىكىنى ئىسپاتلىیالىشى مۇمكىن، 
ــ    ــى ھهقىقىـ ــدىغانلىقىنى، دىننـ ــى بىلىـ ــا دىننـ ــىنىدىغان ۋە يئهممـ  چۈشـ

ــۆیىدىغانلىقىنى ئىــسپاتلىیالمایدۇ    ــهندۈرەلهیدىغانلىقىنى، دىننــى س . چۈش
ر دېپلـوم، كېنىـشكىالردا ئهكـس ئهتمهیـدۇ، بهلكـى      چـۇنكى ئېتىقـاد قانـداقتۇ   

 - مــوللىلىقى ئىمــان-دېــمهك، بىـر ئادەمنىــڭ قــارى . ه ئهكــس ئېتىــدۇپـت قهل
ــۇنداق  ! ئېتىقادىنىـــڭ ئـــۆلچىمى بواللمایـــدۇ چـــۇنكى قۇرئـــان كهرىمـــدە شـ

شۇنىڭ ئۈچۈنكى، ئـالالھ ھهقىـقهتهن ھهق   ) قاتتىق ئـازاپ (بۇ  ”: دېیىلگهن
ئۇالر تهۋراتتىكى نهرسـىلهرنى یوشـۇردى ۋە   (قىلدى  نى نازىل   ) تهۋرات(كىتاپ  

ــۋەتتى ــۇر   ). ئۆزگهرتى ــشقۇچىالر چوڭق ــتىالپ قىلى ــسىدا ئىخ ــاپ توغرى كىت
  .) ئایهت-176“ بهقهرە”سۈرە (“ نىزاھتىدۇر

ــۈز    ” ــكه یـ ــان تهرەپـ ــۈن پاتقـ ــاكى كـ ــان یـ ــۈن چىققـ ــىلهرنىڭ كـ سـ
 -177“ بهقهرە”سـۈرە   (“ ...كهلتۈرۈشىڭالرنىڭ ئۆزىال یاخشى ئهمهلگه یاتمایـدۇ،       

  .)ئایهت
  :مۇنۇ ھهدىسنىمۇ ئېسىمىزدە تۇتایلى

  :رىۋایهت قىلىدۇ) ئه. ر(ئهبۇ مۇسا 
لىمون دېگهن ھهم .  قۇرئان ئوقۇپ تۇرىدىغان ئادەم لىمونغا ئوخشایدۇ”

قۇرئان ئوقۇپ تۇرمایـدىغان ئـادەم خۇرمىغـا    . تهملىك ھهم خۇشبۇي بولىدۇ 
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قۇرئان .   ئهمما خۇشبۇي ئهمهسئوخشایدۇ، خۇرمىنىڭ ئۆزى تهملىك بولىدۇ،
ئوقۇپ تۇرىدىغان مۇناپىق رەیھانگۈلگه ئوخشایدۇ، رەیھاننىڭ ھىدى خۇشبۇي، 

. قۇرئان ئوقۇپ تۇرمایدىغان مۇناپىق ھهنزەلگه ئوخشایدۇ.  ئهمما تهمى ئاچچىق
  . )“بۇخارى”(“ ھهنزەل دېگهن ئاچچىق بولىدۇ، بۇیىمۇ خۇشبۇي ئهمهس

ــاق   ــۇرغان نىفـــ ــالردا یوشـــ ــى، دىـــ ــالالھ،  ئـــ ــكارىلىغۇچى ائـــ نى ئاشـــ
دۈشمهنلىرىمىزنىڭ، مۇناپىقالرنىڭ شۇم نىیهتلىرىنى بىزگه ئاشكارىالپ بهر، 

ئـى، ئـالالھ،   ! بىز ئۇالرنىڭ سۈیىقهستىدىن غهپلهتته قالمایلى، ئامىن ! ئامىن
ــامىن      ــتۇرغىن، ئ ــدەك ئىتتىپاقالش ــر تهن ــان، بى ــر ج ــى بى ــاپىقالر، ! بىزن مۇن

بىـزگه  ! زنىـڭ سـېپىمىزگه كىرەلمىـسۇن، ئـامىن    نهپـسانىیهتچى كـاززاپالر بى  
بىزنـى ئـاداققى مهخـسهتلىرىمىزگه    ! ھۇشیارلىق، زېرەكلىك ئاتا قىل، ئامىن  

  !یهتكۈزگىن، ئامىن
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  ئۇیغۇرالر“ مولال بوزەك”
  

 ئىككـى  ئومـومهن ئۇیغۇرالر ئۆزلىرى ھهققىـدە سـۆھبهت باشـالپ قالـسا         
  .  تېما ئاستىدا سۆھبىتى قانات یایىدۇيئاساسى

نى مهزمۇن قىلىدىغان غول لېنـیه      لىقى“قالتىس”ۇیغۇرالرنىڭ  بىرى، ئ 
لىقـتىن  “ قـالتىس ” كىچىـك    -بولۇپ، بۇ ئۆزىمىزنىڭ مۇھىتىدىكى كىچىك    

مهھهللىمىزدىكــى . باشــلىنىپ، ئــاخىرى كــۆز یهتكۈســىز ئۇزاقالرغــا كېتىــدۇ 
ئهپچىللىكــى،  —لىقــى “ قــالتىس”ئوقۇمىغــان ھــۈنهرۋەن مهتتۇداخۇننىــڭ  

ۈللىكى، ئهگهر ئوقۇپ قالغان بولسا نېمه بـاالالرنى قىلمـایتتىكى،        قولىنىڭ گ 
ئۇیغـــۇر دېـــگهن مانـــا شـــۇنداق، ئوقۇمىـــسىمۇ شـــۇنچه ئهقىللىـــق، شـــۇنچه  

دېگهنلهردىن باشلىنىپ، ئاخىرى ئهنگىلىیه خـان جهمهتـى ھـاۋا          ... بىلىمدان،
ئااقـــساراینىڭ بـــاش ئاشـــپېزى ... ئارمىیىـــسىنىڭ قۇمانـــدانى ئۇیغـــۇرمىش،

ئىئوردانىیه پادىشاسىنىڭ كیوغلى ئۇیغۇرىكهن، ئۇنىڭ ئوغلى ... ىكهن، ئۇیغۇر
. بولمىغاچقا تهخت ۋارىسى ئاشۇ قىزى بولۇپ قـېلىش ئېھتىمـالى چـوڭىكهن          

خوتۇننىـڭ پادىـشا بـولغىنى قانـداق، ئهمهلىیهتـته ئىـشنى ئېـرى باشــقۇرىدۇ،        
:  كېتىدۇ لىشىپىھهتتا ئاخىرىغا خىیالى ھىكایىلهرمۇ ئار    !...  ته -دېگهن گهپ 

ــۇرالر       ــدەپ ئۇیغ ــشىكىنى ھهی ــسا ئې ــارىغۇدەك بول ــپ ق ــا چىقى ــارىن ئایغ گاگ
  ...یۈرەرمىش،

شۇنداق قىلىپ بۇ ئۇیغۇرالر شۇنداق ئهقىللىق، جاسارەتلىك، كۈچلۈك 
ئهممـا بـۇ   . بولۇپ چىقىدۇكى، ئۇنىـڭ بۈگـۈنكى خـارلىقى ئۇنتۇلـۇپال كېتىـدۇ        

نه رېئال ئهھمىیىتى، نه ھىكایىسىنىڭ “ ئۇیغۇرالر”تېمىسىدىكى “ قالتىس”
تـازىمۇ  . رولـى یـوق   ) ساۋاقلىق(تهربىیىۋى ئهھمىیىتى، نه سهلىبى دەرسلىك      

  .ھىكایىالر بولغاچقا، بۇ ھهقته توختۇلۇش ئارتۇقچه“  كاال یۇڭى” —كېرەكسىز 
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لىكىنى مهزمۇن قىلغان یهنه    “ مولال بوزەك ”ئىككىنچى، ئۇیغۇرالرنىڭ   
ر بهك ھهسـرەتلىك، بهك ئېچىنىـشلىق،   بىر غول لېنیه بولـۇپ، بـۇ ھىكـایىله        

ــاللىق،   ئــــادەمنى بهك خىجىــــل قىلغــــۇدەك دەرىجىــــدە ئهیىپلىــــك؛ ئوســ
یارىماسلىقنىڭ نادىر ئۈلگىسى بولغان بىر تهرزدە بولسىمۇ، ھـېچ بولمىغانـدا    

شۇڭا، گهرچه بۇ   . بولۇپ خىزمهت قىاللىشى مۇمكىن دەپ ئویالیمهن     “ ساۋاق”
ۇ، بۇ ھهقتىكى سۆھبهتلهرنىڭ بىرىنى    تېمىدىكسىى بهك یېقىمسىز بولسىم   

 باغـدىن بولـۇپ، ئاغزىغـا نـېمه         -تهرتىپـسىزلىكى، تاغـدىن    —ئهینى ھالىتى   
كهلــسه جۆیلۈۋېرىــدىغان ئهســلى شــهكلى بــویىچه دەپتىــرىمگه كۆچــۈرۈپ       

  :قۇیىمهن
ئىلگىرى ئون تاغـار ئـاش ئالىـدىغان دېھقـان ھـازىر تېخنىكالرنىـڭ         —

بـۇ تېخنىــك دېگهنلىــرى  . ئالىـدىغان بولــدى دە ئــالتى تاغـار ئــاش  “ یـاردىمى ”
ئۆمرىـــدە كهتـــمهن تۇتـــۇپ باقمىغـــان نـــېمىلهر، ئۇنىـــڭ ئۈســـتىگه ئىـــشى   
مهغلوبىیهتلىك نهتىجه بهرسىمۇ ئۇنىڭ مائاشى كېمىیىپ كهتمهیدۇ، ئۇیغـۇر      

، ئۇنىڭ ئۆلۈش ـ تىرىلىـشى بىـلهن    كىنهن سورىقى یوق جانىۋار بولغاندىدېگ
  .كىمنىڭ كارى

ننىڭ ھوسۇلى ئازالپ كهتسه تېخنىك مهسئۇل بولمایدۇ، ئۇیغۇر دېھقا —
 قایتا سـىناقالردىن كېـیىن یولغـا قۇیۇلىـشى،       -ئهسلىدە بۇنداق ئىشالر قایتا   

داۋاگهر سۇس كهلسه قازى ”زىیىنىغا مهسئۇل بولىشى ئهقهللى تهرتىپ، ئهمما، 
 دېگهندەك، ئۇیغۇرالرنىڭ داۋا قىلغـۇدەك ھـالى بولمىغانـدىن        “ مۇتىھهم بوپتۇ 

  كېیىن كىم ئۆزىچه ئىگه بولۇپ زىیاننى تۆلهپ بېرەي دەیتتى؟
بۇ پىالنلىـق نامراتالشـتۇرۇش، تېخـنىكالر خىتـاي ھۆكۈمىتىنىـڭ            —

  مۇددىئاسىغا ئۇیغۇن ئىشنى قىلىۋاتسا، كىم ئۇالرنى جاۋاپكارلىققا تۆرتاتتى؟
 بـــوۋىلىرىمىز -ئىلگىرىـــدىن تارتىـــپ ئېقىـــپ كېلىۋاتقـــان، ئاتـــا —

. ۋاتقان ئۆستهڭ سۈیىنىڭ بىرمۇنچىسى شهھهرگه باغالنـدى  ئىشلىتىپ كېلى 
ھۆكۈمهت . قالغان قاتقىنى خىتاینىڭ بىڭتۋەنلىرىگه، مهیدانلىرىغا باغالندى   

قىلىپ، قۇدۇقالرنى قېزىپ بهردى، ئهمدى سۇ پۇلى “ غهمخورلۇق”دېھقانالرغا 
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 ئۇندىن تاشقىرى یهر ئاستى سۈیى كـۈن نۇرىـدا     . ئۈستىگه توك پۇلى قوشۇلدى   
ــتۈرۈپ،      ــى بهزلهش ــا یهرن ــدىلىق بولمىغاچق ــۈیىدەك پای ــان ئۆســتهڭ س تاۋالنغ

  ...ھوسۇلنىڭ كېمىیىشىنى تېخىمۇ ئىلگىرى سۈرىۋاتىدۇ 
  ...تېخى ئارالشتۇرۇپ تېرىش دەیدىغىنى بار، بۇ تېخنىكالرنىڭ،  —
ــۇرۇپ     — ــار ت ــشتا بىك ــمهن، قى ــالۋاڭالرنى دەی ــشلهیدىغان ئ ــا ئى بىكارغ

ــاپقىلى  قالمىــسۇن دەپ، یولغــا  شــېغىل تۆكىــدىغان ئىــشنى تاپقــان، پــۇل ت
مهدىكار ئىشلىگىلى كهتكهنلهر قایتىپ كهلسه پاالنى      . پۇرسهتمۇ بېرىشمهیدۇ 

ــول    ئۆســتهڭ ھاشاســىغا قاتناشــمىغانلىقىڭ ئۈچــۈن مــۇنچه پــۇل، پوكــونى ی
دەپ تاپقــان پــۇلنى ئېلىــپ ...  ھاشاســىدا بولمىغىنىــڭ ئۈچــۈن مــۇنچه پــۇل،

  ...بىكار بولۇپ چىقىدۇقىلغان ئىشى . بولىدۇ
بهزىلهر یهرنىڭ دەردى تۇال ھوسۇلى ئاز، قهرزدار قىلىۋېتىدىكهن دەپ،   —

یهرنى ئۆتكۈزۇپ بېرىپ، مهدىكارچىلىققا چىقىۋالغان، ئهمدى ئۇالرغا ئولتۇرغان 
ئۆیۈڭنىڭ ئورنى، باغلىق یېرىڭ یهنىال كهنتىمىزگه تهۋە بولغاندىكىن یهنىال       

 خىراجالرنى تاپشۇرۇشۇڭ -ىشىڭ كېرەك، سېلىق، باجھاشار ۋەزىپهڭنى ئورۇند
  .كېرەك دېگهن سىیاسهت چىقىرىپتۇ

بـۇ یاخـشى   ”نـى یهكـۈنلهپ،   “ قىممهتلىك تهجرىبه”ھه، ئهمدى شۇ     —
چارىكهن، یهر دۆلهتنىڭ، سۇ دۆلهتنىـڭ تۇرسـا، باشـقىالر نېمىـشكه ئولتۇرغـان       

ــانالردا      ــى زام ــارە تۆلىمهیــدىكهن، ئىلگىرىك ــۆیلىرىگه ئىج پارتىیىمىزنىــڭ ئ
رەھبهرلىكى بولمىغان، ھهم كېیىنرەك زامانالردىمۇ خاتا سىیاسهتلهر تۈپهیلى،     
یهردىن خاتا، رەسمىیهتسىز، ئۆز بېشىمچىلىق بىلهن پایدىلىنىدىغان، دۆلهتكه 
تېگىشلىك رەسمىیهت ھهققى تۆلىمهیال ئۆیلهر سېلىنىپ، ئولتۇرىدىغان خاتا 

ــۇنى    ــگهن، ب ــپ كهل ــشالر داۋام قىلى ــرەك  ئى ــۈزىتىش كې ــى ت ــگهن “ ! قهتئ دې
 بوۋاڭـدىن مىـراس   -یۇقۇرىنىڭ رەسمى سىیاسىتى چىقىـپ، مانـا ئهمـدى ئاتـا       

بولۇپ كېلىۋاتقان ئۆیۈڭ ئۈچۈن یا ئىجارە تۆلهپ ئولتۇرىدىغان یاكى پۈتـۈنلهي       
ســېتىۋالىمهن دېــسهڭ ھهر چاســا مېتىــرى ئۈچــۈن پــاالن پۇلــدىن تــۆلهپ،        

  .ىسېتىۋېلىپ ئولتۇرىدىغان ئىش چىقت
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بهللــى، مانــا ئهمــدى قــالتىس بوپتــۇ، یهرنــى پــویىزدا خىتایــدىن         —
  !ئهكهلگهندىكىن شۇنداق قىلىش كېرەكىدى

 -مولال بـوزەك ئۇیغـۇرالر شـۇنىڭغىمۇ ئـۆكته  قوپالمـاي، كۆنىـدىغۇ        —
  ؟!ھهقىچان
  !ئهمىسه  —
  !پىالنلىق تۇغۇت دېگىنى بىر باال بولدى، بىر باال  —
ــدىغان  — ــا  پىالنلىــق تۇغــۇت دەی ــشلهیدىغان ئۇیغۇرالرغ ــورۇنالردا ئى  ئ

ھهیرانمهن، تهبىئىتى قانداق چىدایدىغاندۇ؟ نهقال جالالت، نهقال بۇالڭچىنىـڭ   
ئۆزىلىكهنغۇ؟ ئاشۇ تۆرتتال مائاشىنى دەپ ئۆزىنىڭ قېرىنداشلىرىنى قـاڭغىر     

  ...قاخشىتىش دېگهن تولىمۇ 
كۆرسـهڭ،  جهرىمانىغا پۇلۇم یوق دېگهنلهرگه قىلىدىغان قىلىقىنى        —

قولىغــا ... ئۆیىــدە ئېــشىكى بــارمۇ، قــویى بــارمۇ، كېگىــز ـ كېچىكــى بــارمۇ،     
بۇ مهنزىـرە خـۇددى خىتایالرنىـڭ       . چىققاننى تارتىپ ئېلىپ ماڭىدىغان گهپ    

كىنولىرىدا دۈشمهن قوشـۇنلىرى باسـقىن قىلغانـدا پۇخرانىـڭ ئۆیلىرىـدىن            
  .قولىغا چىققاننى بۇالپ ئېلىپ ماڭغىنىغىال ئوخشایدۇ

بىرســـى ھامىلـــدار خوتـــۇنىنى یوشـــۇرۇپ تـــاكى توغۇدىغـــان         —
ســائهتلىرىگىچه تۇیــدۇرمىغانىكهن، قېرىــشقاندەك، توغــۇتى قېــیىن كېلىــپ 

ــشقا مهجبــۇر بوپتــۇ  شــۇنىڭ بىــلهن پىالنلىــق توغــۇت  . دوختۇرخانىغــا ئاپىرى
بۇ باال پىالندىن سىرت، ”! كادىرلىرى یۇپۇرۇلۇپ دوختۇرغا بىللىال بارغان گهپ

مهخـسىدى،  ... دەپ دوختۇرالرغا ھاالقت بېرىپ یۈرگىـدەك،     “ بولمایدۇتۇغۇشقا  
شـۇنداق قىلىـپ بـۇ بـاال     !  دە-بالىنى ئوكۇل بىلهن ئۆلتۈرگۈزىۋېتىش ئىـكهن    

توغۇلۇپتــۇ، بــالىنى ئۆیــدىكىلهر بىــر بــاالالر قىلىــپ دوختۇرخانىــدىن ئېلىــپ 
 یــېڭىال توغۇلغــان بــۇۋاقنى ئانىــسىدىن ئایرىــپ بېقىــپ . قېچىــپ چىقىپتــۇ

 دە، ئهتىسىمۇ، ئۆگۈنىسىمۇ، ئهیتـاۋۇر      -بۇالتتىمۇ؟ ئانىسى تېخى دوختۇرخانىدا   
بۇ خاپىلىق یهتـمهي، پىالنلىـق تۇغـۇتچىالر دەرۋازىـدىن كهتـمهي         . باال ئۆلۈپتۇ 

قایسى بالىغا تۆلهیمهن؟ بـاال     ”غهلۋە قىلىپ، جېرىمانىنى سۈیلهۋەرگهن گهپ،      
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ئىــشقىلىپ ســهن ”! اشـمىغان زادىــال ئۇن... یـاق، یــاق، “ ؟!ئۆلـۈپ بولمىــدىمۇ 
پارتىیىنىڭ سىیاسىتى بىـلهن قارشىلىـشىپ، ئـارتۇق بـاال تاپتىـڭ، ۋاختىـدا             

مانــا شــۇنداق قىلىــپ، ئــاخىرى ھېلىقــى بىچارىنىــڭ  ... “!ئالدۇرىۋەتمىــدىڭ
 ئـــۈچ قـــویى بارىـــدى، شـــۇالرنى سۆرەشـــتۈرۈپ یـــۈرۈپ، ســـاتتۇرۇپ،  -ئىككـــى

ىۋەتمىگىنىمىزگه شـۈكرى  سېنى قـامىت ”: تېخى دەیدۇ. ئالىدىغىنىنى ئالدى 
دە، سېنىڭ قىلمىشىڭنى ماتېرىیال قىلىپ یولالیدىغان بولساق گهپ یـوق         

  .“بهش یىللىق كېتىسهن
  مۇشۇالرنى قىلىۋاتقانالر ئۇیغۇرغۇ، ھهقىچان؟ —
 ســهھرا یــۈرۈپ، خهقنىــڭ -خىتــاي مۇشــۇنداق ســهھرامۇ! ئهمىــسه  —

  ئېشىكىنى تارتىپ یۈرگىلى ساراڭمۇ؟
قانداق تهبىئهت بۇ؟ بۇنـداق جانـدىن   ! للهت بۇ، ھهيقانداق بىر مى  —

  دەیدىغان بىرەر ئهركهك چىقمایدىغۇ، تایىنلىق؟! تویدۇم، ئاله جاننىمۇ
مهســىلهن ســهن شــۇنداق دەلهرمىــدىڭ؟ ھهممىمىــز ئۇیغۇرمىزغــۇ،   —

  .تایىنىمىز ئۆزىمىزگه مهلۇم
ئۇیغۇرنىڭ لېیىغا شېكهرنى كـۆپرەك قوشـىۋەتكهنمىكىن، جېنـى      —

  ! تاتلىققۇ بۇ خهقنىڭ، شۇنچىال ھاقارەتلهرگه چىداۋېرىدۇبهكال
ئىـدى، ھهر دایىــم  “ ئـارتۇق ”مېنىـڭ قوشـنامنىڭ ئىككـى بالىـسى     —

 ئانىسى -پىالنلىق توغۇتچىالر تهكشۈرۈپ كېلىۋېتىپتۇ دېسه بىچارە بالىالر ئاتا
چوڭراقلىرى .   بولمىسۇن، ئۆزلىرىنى یوشۇرۇشقا ئادەتلىنىپ كېتىپتۇ-بولسۇن

 ئېغىــل، -ىكلىرىنــى كۆتــۈرۈپ، ماڭغىــدەكلىرىنى یېــتىلهپ، ئېغىلمــۇ كىچ
ــدۇ -ســامانلىقمۇ بىچــارىالر شــۇنچىلىك ۋەھىــمه  .  ســامانلىق مۆكۈشــۈپ یۈرى

قىلىدىغان بوپتۇكى، قۇچاقتىكىلىرىمۇ ئاۋازىنى چىقارمایدىغان، یۆتهلگىسى      
  ...كهلسه ئاغزىنى چىڭ تۇتىۋالىدىغان بولۇپ كېتىپتۇ 

ــاي بو  — ــۇ خىت ــدار    بىرم ــۇنى ھامىل ــڭ خوت ــزىالردا كىمنى ــان یې لمىغ
دېگهنلهرنــــى خىتاینىــــڭ بىلىــــپ ئولتۇرۇشــــى دېــــگهن ئۆزىمىزنىـــــڭ      

مۇناپىق، جاسۇسـالرنىڭ كۆپىیىـپ   ! مهرەزلىكىمىزدىنال بولىۋاتقان ئىش ـ ته  
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  !كهتكىنىنىڭ مهلىڭىغۇ ـ بۇ
خىتـاي بۇنـداق ئىـشالرغا    . بۇ ئىشالرغا جاسۇس كهتمهیدۇ، دەیـمهن   —
نـى  “ خىـزمهت ”رىپ، پایالقچى سـېلىپ ئولتۇراتتىمـۇ؟ ئۇنچىلىـك         مائاش بې 

سـهمهتنىڭ ئایـالى    : مهسـىلهن . ئورۇنداپ قویىدىكهنمىز “ خالىس”ئۆزىمىزمۇ  
ــۇر    ــانه تۆلهشـــكه مهجبـ ھامىلـــدارلىقى بىـــلهن بایقىلىـــپ قېلىـــپ، جېرىمـ

ــدۇ   ــدىكىنال زىیاننىــڭ ئاچچىقىغــا چىــدىماي چالۋاقای ھــۇ، بېــشىنى “: بولغان
بىر ئىش بولسا مېنىال كۆزۈڭ كۆرۈشهمدۇ؟ مهندىن ! ۇۋاینىمهكلهریهیدىغان، ج

بوغـاز  ... ئاۋۇ ئاسىم ئالغاینىڭ، سهلىمه قاڭرۇقنىـڭ،     ! باشقا ھېچكىم یوقتهك  
پاقىدەك لوپۇلداپ یـۈرگىنىنى كـۆزۈڭ كۆرۈشـمىدىما؟ ئـۇالر بىـرنېمه بېرىـپ           

ۇپ كېتىـدۇ،  مانا شۇنىڭ بىلهنال چۇۋۇل . “... یا؟ -نهپىسىڭالرنى پوقلىۋەتكهنمۇ 
  .دېگهن گهپ

زىیاننىـڭ ئـاچچىقىنى ئۆزىنىـڭ قوشنىـسىدىن        !  ته -قىزىق خهلق  —
ئاالىدىغان گهپمىكهن؟ بۇ باالنىـڭ بېـشى نهدىـن دېگهننـى ئویلىغـۇچىلىكى           

  ...بولمىغاندىكىن
یىل بېشىدا كادىرالر یوقۇرىغـا پىـالن یوللىـشىمىز كېـرەك، پىـالن          —

ى، سهن پىالنىڭنـى دەپ بـاقه بۇیىـل    ھه، مهتتوخت”: بېرىڭالر دەپ كېلىشىدۇ  
بــۇ یىلقــى “ ”یۇقۇرىغــا قانچىلىــك ئاشــلىق، قانچىلىــك پاختــا تاپشۇرىــسهن؟

ئهمدى، ... ئهھۋال بۇلتۇرقىدىن سهل مانداراق تۇرىدۇ، ئۆزلىرىگه مهلۇم، ئهمدى،
نـېمه دەۋاتىـسهنۇي؟ سوتسىیالىـستىك    ”. “ ...سهل ئۈزىراق خهتلهپ قویاال     ... 

سوتـسىیالىزىمدا، پارتىیىنىـڭ    ! تقىنىڭنى ئۇنتۇپ قالدىڭما  جهمىیهتته یاشاۋا 
ئهممـا  “ ”!جان كېرەك بولـسا زۇۋانىڭنـى یىـغ     ! رەھبهرلىكىدە چېكىنىش یوق  

ــۆزلىرى بىلىــال... ئهھــۋال شــۇنداق تۇرســا،  ــۈزىنى  ”. “...ئ ئهتىرىتىمىزنىــڭ ی
مهن بۇلتۇرقىـدىن سـهل     : تۆكىدىغان ئۇنداق گهپنى قویاپ، مانـداق قىلىلـى       

پىراق یېزىپ قویاۋېرەي، كېیىن یهنه بىز بولغاندىكىن ئهھۋالغـا قـاراپ        ئاشۇرۇ
خهۋىرىڭ بار، یوقۇرىغا یولالیدىغان ساننى بۇلتۇرقىـدىن      . بىر نېمه دېمهمدۇق  

مانا شۇنداق .  “ مانچه پىرسهن ئاشتى، دەیدىغانراق قىلىپ یوللىمىسا بولمایدۇ
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. غانلىقىنى كۈزدە بىلىدۇ  ئهمما باالغا قال  . قىلىپ ساددا دېھقان ماقۇل بولىدۇ    
ئـۆیلىرىنى ئاختۇرىـدۇ،    : ۋەزىپهڭنى ئورۇندىیالمىدىڭ دەپ ئۇنى راسا قىینایـدۇ      

ــدۇ  ــتىنى قازىــ ــۇپىلىرىنىڭ ئاســ ــلهپ  . ســ ــۇلنىڭ كهمــ ــقهتهن ھوســ ھهقىــ
“ دېھقانچىلىق تېخنىكلىرى”ھېلىقىدەك (كهتكهنلىكىنى ئېنىق بىلسىمۇ 

، ۋەزىپىنـى ئورۇنداشـقا   !)ە د-نىڭ یاردىمى بىلهن ھوسـۇل ئهلـۋەتته كهملهیـدۇ        
ــاتتۇرىدۇ، ئانـــدىن بـــازاردىن ئاشـــلىق   قىـــستاۋېرىدۇ، بىـــر نهرســـىلىرىنى سـ

  !سېتىۋېلىپ، ۋەزىپىنىڭ كېمىنى تولۇقالیدۇ
تویـدۇم، شـۇنداق    ”یهنه شـۇ ھالىـدىمۇ      ! ۋاي ئىسىت، بىچـارە ئۇیغـۇر      —
ــدىن ــدىغۇ، “ !جان ــدىغان ئهركهك چىقمای ــشكىنىمىزدەك  ... دەی ــۇنكى دېیى چ

  !رنىڭ لېیىغا شېكهر جىقىراق ئارىالشتۇرۇلغانئۇیغۇ
ــاننى     — ــا یوتق ــدۇ؟ ئۇنىڭغ ــداق بولى ــسى قان ــاختىچۇ؟ ئۇنىــڭ ۋەزىپى پ
ئهگهر شۇ یىلى یېڭىدىن بىرەر یوتقان یاكى چـوڭراق تـون تىكـكهن            ! سۆكىدۇ

پــاختىنى ئوغۇرلىغــان بولىــسهن، بۇینىڭغــا ئېــسىپ ! بولــساڭ ئىــشىڭ تهس
  !سازایى قىلىشىدۇ

. دىۋانىنىـــڭ ئـــۆزىال!  ئـــالۋىڭىنى دېمهیـــسهن تېخـــىمهكتهپنىـــڭ —
“ ئىئـانه ”خىتایـدا بىـرەر ئـاپهت بولـسا كىـشى بېـشىغا         ! ھهركۈنىال بار بىر باال   

ــا    ــالۋىڭى كهلگهنـــدە مهكتهپمـــۇ ئـــۆزلىرىگه چۈشـــكهن ۋەزىپىنـــى بالىالرغـ ئـ
ھهممىـدىن  ! ھهتتا یهسلى بالىلىرىغىمۇ بۇ ئالۋاڭ كـېلهركهن      . تهخسىملهیدۇ
ۇ ئالۋاڭنىڭ سىیاسى تۈسى ناھایىتى قویۇق، بهك نـازۈك ئـالۋاڭ    چاتاق یېرى ب  

ــۇ ــۇت دەپ    . ب ــاراش مهسىلىــسى مهۋج ــا ق ــدان مهسىلىــسى، دۇنی ــدا مهی بۇنىڭ
 سهۋەپ كۆرسـهتكهنلهر ئهكـسىلئىنقىالپچى   -گه باھانه “ ئىئانه”بۇ  ! تۇرىۋالىدۇ

دەپ قارىلىــــدىغانلىقى ئالــــدىن ئاگاھالنــــدۇرۇلغاچقا، قورقۇنچىلىقتــــا ئهڭ 
ــۇ      كه ــسىمۇ ب ــېتىپ بول ــسىنى س ــرەر نهرسى ــدىكى بى ــادەممۇ ئۆیى ــبهغهل ئ م

  .خاپىلىقتىن قۇتۇلۇشقا تىرىشىدۇ
مۇشــۇ قېتىمقىــسىدىن قۇتۇلــسىال ھهمــمه بــاال تۈگهیدىغانــدەك       —

بۇ خىتاي دېگهننىڭ بېشى ئېـسهن بولـسا بۇنـداق         !  دە، بىچارىالر  -ئویلىشىدۇ
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ــویالپ تېپى         ــسىنى ئـــ ــى ـ یېڭىـــ ــڭ یېڭـــ ــدىغائالۋاڭنىـــ نلىقىنى ۋېرىـــ
  دىغاندۇ؟چۈشهنمهم
دېگهنچىلىك ئارامالرغىمۇ گول “ پالتا چۈشكىچه كۆتهك ئارام ئاپتۇ”  —

بولىدىغان، یىراقنى، كهلگۈسىنى ئویالش ئۇخلىسا چۈشىگه كىرمهس بولـۇپ   
بۇرنىمىزنىـڭ ئۇچىـدىكى خـاپىلىقتىن بىـر     ! كهتكهن خهقكهنمىـز ئهمهسـمۇ    

 گهپ بوالر دەپ ئۆتۈپ كېتىۋاتقان دەملىككه قۇتۇلۇپ تۇرساق، كېیىن یهنه بىر
  !گهپ ـ ته

خىتایـــدا بىـــر خىتـــاي دېھقىنىنىـــڭ ئېتىزىغـــا ھۆكۈمهتنىـــڭ       —
. سىمیاغىچى توغرى كهپ قالسا ھهر یىلى مۇئهییهن تۆلهم ھهققـى ئالىـدىكهن   

پات یول كهلدى، ئۆستهڭ كهلدى، دەپ پۇخرانىڭ ئـۆیلىرى  -ئهمما بۇ یهردە پات   
  .مه تۆلهنمهیدۇچېقىلىپ تۇرىدۇ، ئهمما ھېچنى

ــىلهن — ــهھراغا قوغلىمـــاقچى    : مهسـ ــۇرالرنى سـ ــهھهرلهردىن ئۇیغـ شـ
 تـوغرا شـهھهرنى بىكـار قىـل،         -بولـۇپ قالـسا توغرىـدىن     ) تارقاقالشتۇرماقچى(

دېمهسـتىن، شـۇ مهھهللىـگه بىـر یــول ئالىـدۇ، ئـۆیلىرى چېقىـپ تاشــالنغان        
.  بېرىـدۇ “جـایلىق یهر كېـسىپ  ”بىچارىلهرگه كۆچۈرمهكچى بولغان ئورۇندىن     

زىیان ئۆزىگه، چېقىش، سېلىش ئهمگىگى ئۆزىدىن بولۇپ خىتایغا كېرەكلىك 
  !یهرنى بىكار قىلىپ بېرىدىغان گهپ

  !شۇ ئهھۋالدىمۇ توپلىشىپ نامایىش قىالیلى دېمهیدۇ ـ دە —
  !چۇنكى ئۇیغۇر ـ دە، چىدایدۇ  —
ه یېقىندا بىر پهتىۋا چىقىپتـۇ، ئهگهر قاتنـاش ۋەقهسـىدە ئـادەم ئۆلـس             —

 مىڭ، باشقا ئازسانلىق مىللهت 50خىتاي ئۆلسه : تۆلهم نهرقى مۇنداق ئىكهن
  ... مىڭ،30 مىڭ، ئۇیغۇر ئۆلسه 40بولسا 

  ...نهرقىمىزمۇ چىقىپ بوپتۇ،  —
ــانىالردا ئهگهر    — ــسۇن، دوختۇرخـ ــېمه قىلـ ــز نـ ــڭ قىممىتىمىـ بىزنىـ

بىرســى . تــۈزۈكرەك تونۇشــۇڭ بولمىــسا، ســېنى تهجــرىبىگه ئىــشلىتىۋېتىدۇ 
ــڭ     ــانىكهن، بالىنى ــسىغا ئاپارغ ــستىتۇت دوختۇرخانى ــى ئىنى ــسىنى تىبب بالى
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مېڭىسىگه قان چۈشكهن بولۇپ، ئهسلىدە بۇنى كىچىك تۆشۈك ئېچىپ، نهیچه 
ئارقىلىق شۈمۈرىۋالسىال بولىدىكهن، بىراق بىر سىنىپ خىتایالرغا تهجـرىبه         
ــۇ بالىنىــڭ بېــشىنى چــوڭ یېرىــپ   ــوغرا كهپ قېلىــپ، ب  كۆرســىتىدىغانغا ت

بالىنىــڭ ئىگىلىــرى . تهجــرىبه قىلغــانىكهن، نهتىجىــدە بــاال ئۆلــۈپ كهتــكهن
تاپـشۇرغان  ”. بالىنى ئېلىـپ كېتهیلـى دېـسه دوختۇرخانـا مـوردىنى بهرمهپتـۇ            

 سوم قهرزسـهن، شـۇ پـۇلنى تـۆلهپ ئانـدىن ئېلىـپ         1200پۇلۇڭ یېتىشمهیدۇ،   
ىگه كهت، ئۈچ كۈن ئىچىدە پۇلنى تاپشۇرمىـساڭ باالڭنىـڭ جهسـىدى تهجـرىب            

موردىنى تاشـالپ یۇرتقـا نـېمه دەپ        ”. دەپتۇ“ ئىشلىتىشكه ئېلىپ قېلىنىدۇ  
بارىمهن، مهن سىلهرگه كېپىل بولىدىغان ئادەم كۆرسىتهي، باالمنى یهرلىكىدە 

دېسه زادىال ئۇنىماپتۇ، شۇنداق قىلىپ “ قویىۋېلىپ، ئاندىن ئهكىلىپ بېرەي  
پۇل ئهكىلىشكه مهجبـۇر  بىچارە بالىسىنىڭ ئۆلۈكىنى تاشالپ ئۆیىگه بېرىپ    

  .بوپتۇ
ــۇرالر     — ــاۋال ئۇیغ ــسا ئ ــرەر دورا ئىــشلىگهن بول ــدىن بى ــایالر یېڭى خىت

ئۈستىدە سىناق قىلىدىكهن، مۇشۇنداق سـىناقالردىمۇ نۇرغـۇن ئـادەم ئۆلـۈپ          
  .كېتىدىكهن

تىببى سىناقالر ئادەتته ئـاق چاشـقان ئۈسـتىدە ئېلىـپ بېرىلىـدۇ،              —
  !ئاق چاشقان بوپتۇ ـ دەدەیتتى، ئۇیغۇرالر خىتاي ئۈچۈن 

بۇیىــل بــاالم ئوتتــۇرا مهكــتهپكه : مۇنــداق بىــر یېڭىلىقنــى كــۆردۈم —
بـاالم  ”. چىققان ئىدى، قوبۇل قىلىش ئالدىدا بىر یېڭى پهتىۋاغـا دۈچ كهلـدىم       

“ بۆلگۈنچىلىك بىلهن شوغۇلالنمایدۇ، باالمدىن چاتاق چىقـسا مهن مهسـئول         
  !ول قویمىسا قوبۇل قىلمایدىكهنئهگهر ق. دەپ قول قویۇپ بېرىش كېرەككهن

بــۇ یىــل رایــونىمىزدىن ئــالى ۋە    ! ئوقۇشــنىڭمۇ پهكىــرى ئــۇچتى   —
 25 مىـڭ بولـۇپ، بۇنىـڭ    28تېخنىكومالرغا قوبۇل قىلىنىـدىغان ئوقۇغـۇچى     

مىڭى خىتاي، ئۈچمىڭى باشقا ئازسانلىق مىلـلهت بولىـدىغانلىقىنى ئـېالن         
! كېرىكىـڭ یـوق  ! امایىڭ قالدىتۈگىمىدىمۇ، یهنه نېمه ئۈمىد، نېمه ت . قىپتۇ

  !ئهمدى ئۆلىۋالساڭ بولىدۇ، دېگهن گهپقۇ ـ بۇ
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. ئۆلىۋېلىشقىمۇ خېلى ئىش بار، ئۇمۇ ئانچه ئاسان بولمىـسا كېـرەك     —
دەیدىغان بىـر نـېمه بـار،    “ زوراۋانلىقتىن قوغدىنىش ئهترىتى  ”ھازىر ھهر یهردە    

بـۇ ئـورۇن    .  بولىدۇ بۇنى مهخسۇس ئۇیغۇرالرنى دۇمباالیدىغان ئورگان دېیىشكه     
ئهڭ ۋەھـــشى مىللهتچـــى خىتـــایالردىن ۋە بـــۇرنى تۇرۇپمـــۇ پـــوق یهیـــدىغان  

خاھلىسا بارچىگه ... ئۇالر قاتناش، بازار تهرتىۋى، . مۇناپىقالردىن تهركىپ تاپقان
قولى قىچىشسا كېتىۋاتقان ھهر قانداق ئۇیغۇرنى تۇتۇپ ئهكىرىپ . ئارىلىشىدۇ

بىرسـىنى شـۇنداق   . ، زېرىككهنـدە قویىۋېتىـدۇ   ئۇرىدۇ، باغالپ قویۇپ قىینایدۇ   
 -قىلغـان، ئــۇ بــۇالر مېنــى گۇمــان بىــلهن خاتــا تــۇتتى دەپ ئــویالپ، ۋارقىــراپ 

جارقىراپ ئۆزىنى ئاقلىغان ۋە بۇ یهردىن چىققاندىن كېیىن كۆرگۈلۈكۈڭالرنى 
بۇ بىر گۇمانلىق سۆز بولۇپ تۇیۇلۇپ، سـهن زادى نىـمه           . كۆرسىتىمهن، دېگهن 

دېگهنــدەك ...  انــداق قىلمــاقچى؟ كىمــلهر بىــلهن قىلمــاقچى؟قىلمــاقچى؟ ق
. قاتتىق قىیناپ، ئۇنى ئىقرار قىلدۇرماقچى بولۇشقان.  سوراققا قالغان-سۇئال

گه ئهرز قىلمـاقچى  “ یوقـۇرى دەرىجىلىـك پـارتىیه تهشـكىلى     ”ئاخىرى ئۇنىـڭ    
ئــۇ تاالغــا چىقىــپال ئهرز قىلىــپ . بولغــانلىقى ئاڭلىــشىلىپ قویىۋېتىــشكهن

  ...نلهرنى ئاق قىلىمهن، كۆك قىلىمهن، دەپ چالۋاقىغان، سه
ئــۇ ھاماقهتنىــڭ كاللىــسىدا پــارتىیه تــوغرا قىلىــدۇ، پــارتىیه خهلــق   —

تهرەپــته، پــارتىیه نــاھهقچىلىككه یــول قویمایــدۇ، دېــگهن بــالىالرچه چۈشــهنچه  
  ...مهۋجۇت ـ دە،

، پارتىیه كىم؟ مېنى ئۇرغانالر كىـم؟ دېگهننـى تـېخىچه چۈشـهنمهي         —
  .ئىككىسىنى باشقا ـ باشقا دەپ ئویالپ یۈرگهن ئادەملهر ئاز ئهمهس

شۇنداق قىلىپ زوراۋانالرئۇنى ئىشىك ئالدىدىن قایتا باشتىن تۇتۇپ  —
ھه ئهرز قىالمــــسهن؟ كىمــــگهئهرز قىلىــــسهن؟ نــــېمه دەپ ئهرز ”. كىرىپتـــۇ 

قىلىــسهن؟ ئهرزىڭنىــڭ مهزمــۇنى تېخىمــۇ بېیىــسۇن، بىــراقال یوغــانراق ئهرز   
ئانـدىن پهلهمپهینىـڭ ساالسـۇنىغا چېتىـپ      . دەپ ھـارغىچه دۇمبـاالپتۇ    “ !لقى

بىر كېچه شـۇ یهردە یـا یاتالمـاي، یـا تۇرالمـاي مومىـسىنى         . كویزا سهپ قویۇپتۇ  
ــۇ ــى ئوبــدان    ”ئهتىــسى . كۆرۈپت ــداقراق؟ ئهرز قىلىــدىغان گهپلىرىڭن ھه، قان
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 دەپ یهنه بىــــــر قهپهز دۇمبــــــاالپ ئىــــــچ پۇشــــــىقىنى“ ئویلىۋالــــــدىڭمۇ؟
. چىقىرىۋالغاندىن كېیىن، جېرىمانه تۆلهپ چىقىپ كهتـسهڭ بولىـدۇ، دەپتـۇ          

نىمه قىلغانغا جېرىمانه تۆلهیمهن؟ دەپـتىكهن، ھه، ئالدىرىمایـدىغان بولـساڭ      
دەپ ئـۇنى یېڭىۋاشـتىن كـویزىلىغىلى تـۇرۇپتىكهن، بىچـارە           . مهیلى یېتىـۋەر  

. دەپتـۇ “ تىكهنمهنتۆلهي غوجام، تۆلهي، گۇناھىمنى بىلمهپ ”ئاخىرى بواللماي   
ــسا ــۆزى گۇنــاھ ئىــكهن ئهمهســمۇ؟ دەپ   : ئىچىــدە بول ئۇیغــۇر بولغىنىمنىــڭ ئ

  .جېرىمانىنى تۆلهپ ئاران قۇتۇلۇپتۇ
ــۇ    — ــسىغا چىقىپتـ ــر تاكـ ــسى بىـ ــن ئىككىـ ــسىچى . زوراۋانالردىـ تاكـ

. دېیىــشىپتۇ“ !ئۇدۇلۇڭغــا ھهیــدەۋەر”دەپ ســوراپتىكهن، “ نهگه؟”. ئۇیغــۇركهن
ــۇ، ــۇ، مېڭىپتـــ ــۇ ... مېڭىپتـــ ــپ كېتىپتـــ ــهھهردىن چىقىـــ زادى نهگه ”. شـــ

ــۇ،  “ بارماقچىـــسىلهر؟ دەپ ســـوراپتىكهن، زوراۋانـــالر ئۇنىڭغـــا تاپانچـــا تهڭلهپتـ
تاكــسىچى چاقمــاق تېزلىكىــدە ھهمــمه تهرىپىنــى ئــویالپ  . دەپتــۇ“ !ھهیــدە”

ــۇ ــىنىنى      . ئۈلگۈرۈپت ــپ، ماش ــۇنى ئېتىۋېتى ــایالر ئ ــدا خىت ــسىز جای ــۇ ئادەم ب
ــا گۇمــان  . سېتىۋېتىــشى تامــامهن مــۇمكىن  ھــېچكىم خىتایــدىن قاتىللىقت

ــادەم چىقمــاي،     ــدىغان ئ ــدىردىمۇ ئاڭالی ــانالر داۋا قىلغــان تهق ــدۇ، تۇقق قىلمای
شـۇھالدا تاكـسىچى قـاراملىق     ! ئاخىرى زېرىكىـدۇ، پهقهتـال ئۆلـۈم، یـول بىـرال          

 -ئېلىــشا. بىرتــال ئــوق ئېتىلىپمــۇ كېتىپتــۇ. بىــلهن تاپانچىغــا ئېــسىلىپتۇ
چـۇنكى خىتـاي دىـگهن چاشـقاندەك جېنـى بـار         . رتىۋاپتۇائېلىشا تاپـانچىنى تـ    

كه “  ھۆكۈمهت” رتىۋالغاندىن كېیىن ئۇ خىتایالرنى ابىرنىمىلهرغۇ، تاپانچىنى ت
ئـۇ قـالتىس ئىـش قىلـدىم، زوراۋانالرنـى ئـۆزەم تۇتـۇپ،            . ئهكىلىپ تاپـشۇرۇپتۇ  

ــاپتۇ   پــارتىیىگه . تاپــشۇردۇم دەپ ئــویالپتىكهن، كىــم بىلــسۇن، ئــۆزى باالغــا ق
ئۇالر تاكـسىچىغا  . نىڭ ئادەملىرى ئىكهن“ زوراۋانالر ئهترىدى”ېلىقىالر دەل   ھ

بوھتان قىپتۇ، قائىدە بویىچه ھـېچكىم ئۇیغۇرنىـڭ گېـپىگه ئىـشهنمهیدىغان         
ئۇنىڭدىن ھهتتا ناھـایىتى چـوڭ      . بولغاندىكىن، تاكسىچى قاماققا ئېلىنىپتۇ   

ق قىلىــش  قىینــاپ ســورا-شــایكىنىڭ ئــادىمى دەپ گۇمــان قىلىــپ، ئــۇرۇپ 
  .جهریانىدا مهجروھ قىلىپ تاشالپتۇ
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ــایمۇقۇپ     — ــدە ق ــگهن ئهقىدى ــل، دې ــارتىیه ئادى ــۇ بىچــارىمۇ پ ھهي ي، ئ
ــۈرگهن ــال ئېتىــپ تاشــالپ،  !  دە-ی ــوق ”خهپ، شــۇ یهردى ــۆگه كۆردۈڭمــۇ، ی “ !ت

  !قىلىۋېتىدىغان ئىش ئىكهندۇق
سهن بولساڭ شۇنداق قىالالرمىدىڭ؟ پوچىلىق قىلما، ھهممىمىـز         —

  !رغۇ، بىر ـ بىرىمىزنى ئوبدان بىلىمىزئۇیغۇ
— ...  
 قىلــساڭ تۈگىمهیــدىغۇ؟ یــۈرەك زىــدە -بۇنــداق گهپلهرنــى قىلــساڭ —

  بولىدۇ، نېمه پایدىسى؟
خىتایالرنىـڭ تـوپ    .  كۈنگه تىجارەتنىڭمۇ بهركىتى قاچتى    -كۈندىن —

تارقىتىش بازارلىرىنى بارغانسىرى تۆۋەنگه كېڭهیتىشى بىلهن یا تىجارىتىمىز      
مىــسا، دېھقانچىلىقىمىزنىــڭ ئهھــۋالى ھېلىقىــدەك تۇرســا، ئۆلىۋېلىــشقا  ئاق

  مهجبورالشقۇ بۇ؟
باج !  تىجارەتنىڭ ئوخشاپ كهتكىنىگه تېخى ئالۋىڭىنىڭ تولىلىقىچۇ —

، تـازىلىق ھهققـى، سـاقچى      “ئىئـانه ”دېگهن، ئارقىدىن تولۇقلىما باج دېـگهن،       
ولمایــدۇ، قۇلۇپنىــڭ ئهممــا دۇكىنىڭىــز ئوغۇرالنــسا ئــۇالر مهســئول ب (ھهققــى 

، مانا شـۇنداق    )یاخشىسىنى سېلىشىڭ كېرەكىدى، دەپ ئۆزەڭنى ئهیىپلهیدۇ     
رتالمایدىغان ھالغـا  اسېلىقالر یىلسېرى كۆپىیىپ، دۇكان ئۆزىنىڭ دەردىنى ت   

ــدى بــۇ بــازارالرنىمۇ خىتــایالر ئىگهللهشــكه باشــلىدى، ئــاۋال بــازارالردا       . كهل
غانـسىرى ھهمـمه تـۈر بـویىچه دۇكانـدارالر        كۆكتاتچى خىتایالر پهیدا بولغان، بار    

ئۈرۈمچىدە قاسـساپلىق، ھهتتـا   . كۆپىیىپ، ئۇیغۇرالر سىقىپ چىقىرىلىۋاتىدۇ  
  !ناۋایلىق خىتایالرنىڭ قۇلىغا ئۆتكىلى تۇرۇپتۇ

ــدى،     — ــدىغان بول ــایالر یهی ــونى، كــاۋاپنى خىت گۆشــنىڭ كــۆپىنى، پول
شـۇڭا ئۇیغـۇر   . ېگىـشتى یهیدىغان بولدى، روللىرىنى ت“ سېرىقئاش”ئۇیغۇرالر  

چـۇنكى ئـۇالردا   . قىزلىرىنىڭ خىتاي بىلهن یۈرۈشى كۈنـسېرى كۆپىیىۋاتىـدۇ       
  ...پۇل دېسه بار، 

!  پۆشنىمۇ شۇالر یىگهندىكىن پاچاقنىڭمۇ جېنى بار دېگىـنه         -گۆش —
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یېگهن بىچارىلهر خوتۇننىڭ ھۆددىسىدىن چىقالمىغاندىكىن، “ سېرىق ئاش”
  ...شۇ 

“ مېھمانخانىالر”. ىنىنى خىتایغا ئهكىتىۋاتىدۇ   قاتق -ئهمدى قالغان  —
  !مىش“ مېھمان كۈتهر”دا 

ــا      — ــۈرۈپ نهرســه ســاتىدىغان، یایم ــدا ســۆرەپ ی ــدا ھارۋى ــا بویلىرى كۇچ
نىـــڭ زۇلۇمىـــدىن جىگىـــرى خـــۇن بـــوپ “ بـــازار باشـــقۇرۇش”ئاچىـــدىغانالر 

  .ئهمما خىتایالرغا سوت یوق! ... كېتىۋاتقان، ھهي
رەسـمى ئۇختـۇرۇش   . رساڭ یاتـاق بهرمهیۋاتقـان   پالغا با  -خىتایغا مال  —

بارىكهن ئهمهسمۇ؟ ئهگهر ئۇیغۇرغا یاتاق بهرگهنلىكى كېچىلىك تهكشۈرۈشلهردە 
  !بایقىلىپ قالسا جېرىمانه ئالىدىكهن

مۇسـتهقىللىق  ”توقسۇ ناھىیىـسىنىڭ چـوڭ یۇلتـۇز یېزىـسىنىڭ          —
الر؟ دەل شــۇ غــا دائىـر بىـر ھىكــایه بـار، ئاڭلىغانمىـدىڭ    “ ئـېالن قىلغـانلىقى  

چـوڭ  : ۋەقه مۇنـداق بولغـان    . خىتایدا ئۇیغۇرغا یاتـاق بهرمهسـلىككه ئاالقىـدار       
یۇلتـــۇز یېزىـــسىنىڭ یېـــزا باشـــلىقى خىـــزمهت بىـــلهن خىتاینىـــڭ چـــوڭ  
شهھهرلىرىدىن بىرىگه بارغانىكهن، ناھىیىـدىن قوشـۇلۇپ بارغـان خىتـایالرمۇ          

ي ھهمراھلىـرى گۇۋاھلىـق   خىتـا . بارىكهن، ئۇ یهردە ئۇیغۇرالرغا یاتاق بهرمهپتـۇ   
بۇالر سىلهر ئویلىغان ھېلىقىدەك كاۋاپچى، پـاالنالر ئهمهس، ئـوغرى          ”: بېرىپ

. ئهمهس، مانا بىز بىلهن بىرگه خىزمهت قىلىـدىغان پارتىیىنىـڭ كـادىرلىرى            
خىزمهت كېنىشكىسىنى بۇ ”. دەپتۇ“ ...مانا بولمىسا خىزمهت كېنىشكىسى 

ئىـشقىلىپ، بىـز   ... نچه قىممهتمـۇ ئهمهس، یهردە كوچىالردا قىلىپ بېرىدۇ، ئا  
مانا شۇنداق قىلىـپ ھېچقانـداق     . “...بهلگىلىمىگه خىالپلىق قىاللمایمىز    

بىر كۈن كۆۋرۈكنىڭ ئاسـتىدا یېتىـشقا تـوغرا         . مىھمانخانا یاتاق بېرىشمهپتۇ  
شـۇ  . كهلگهندىن كېیىن، ئهتىسى خىزمهتنىمۇ بولدى قىلىپال قایتىپ كهپتۇ 

ئۇ قایتىپ .  گرادوس ئۆزگهرتىپ قویۇپتۇ180منىڭ ئېڭىنى   ئهمهلىیهت بۇ ئادە  
ــدىن       ــاي ھۆكۈمىتى ــپ، خىت ــتهقىل قىلى ــسىنى مۇس ــۇز یېزى ــپال یۇلت كېلى

ھهممه كهنت كادىرلىرىنى یىغىپ ئۇالرنىڭمـۇ      . ئاالقىسىنى پۈتۈنلهي ئۈزۈپتۇ  
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تاپـشۇرۇلىدىغان  . ھهممىسى بىر نىیهتته ھهرىكهتـكه كهپتـۇ     . رازىلىقىنى ئاپتۇ 
 یاساقالر ناھىیىگه تاپشۇرۇلماي، بۇ مۇستهقىل دۆلهتنىڭ -پاراق، ئالۋان -غهلله

ــشۇرۇلۇپتۇ  ــاي   . دۆلهت غهزىنىــسىگه تاپ ــچه خىت ــر مهزگىلگى ــۇزاق بى خىلــى ئ
ــۇنى ســهزمهپتۇ   ــادەم قولغــا ئېلىنىــپ مىللــى   ... ھۆكــۈمىتى ب كېــیىن بــۇ ئ

هس، بۆلگۈنچى دەپ سوتالنغاندا، ئۇ ئـۆزىنى ئـاقالش نـۇتقى سـۆزلهپ، مهن ئهم          
سىلهر بۆلگۈنچى، دەپتۇ ۋە خىتایدا ئۆزى ئۇچرىغان تهڭـسىز مۇئـامىلىنى، ئهنه       

ــۇنىڭ ــا شـــۇنداق ئىـــدىیىنى بارلىققـــا      دشـ ەك سانـــسىز ئهمهلىـــیهتلهر مانـ
ــى ھهم ھـــازىرقى      ــۇنىڭدىن قارىغانـــدا ئىلگىرىكـ ــۈرگهنلىكىنى، مۇشـ كهلتـ

گهن بۆلگۈنچىلىكته ئهیىپلىنىۋاتقانالرنىڭ ھهممىسى گۇناھسىز ئىـكهن، دېـ       
ئاڭلىغۇچى ئاممـا ئېختىیارسـىز چـاۋاك       . سۆزلهپتۇ... تونۇشقا كهلگهنلىكىنى، 

ھهمــمه گۇنــاھ ئۆزلىرىــدە تــۇرۇپ، جىنــایهت بــار دېگهنــدىمۇ بــۇ  . چېلىۋېتىپتــۇ
جىنایهتنى شهكىللهندۈرگهن زېمىن ئۆزلىرى تۇرۇپ، یهنه ھېچ قىزارماستىن بۇ 

  !...ئادەمنى مۇددەتسىز قاماققا ھۆكۈم قىلىشقان
ئهمـدى شـۇ ئوتتـۇرا    ... یاشاشقا یول، چارىمىزمۇ قـالمىغىلى تـۇردى،       —

ــمه       ــسه نى ــۇ تۈگى ــار، ئ ــر یوچــۇق ب ــدىغان بى ــۇل تاپى ــگه پ ــۆرت تهڭ ئاســىیادا ت
  !قىالرمىزكىن؟

ھه، ئۇ یوچۇقنىڭ كىچىكلىكىدىن ئۇ یهرگه باراالیدىغانالرنىڭ سانى  —
ــدىن خ    ــر؛ ئان ــۇ بى ــهنتكه توشــمایدۇ، ب ــلهت نوپۇســىدا پىرس ــۇ  مىل ىتاینىــڭ ئ

تارچىلىقنى تـۆرت تهرىپىـدىن قىـستاپ تارالشـتۇرىۋاتقانلىقىنى دېمهمـسهن؟           
پاسپورت ئالماقنىڭ تهسلىكىدە بارغىڭ بولسىمۇ زېرىكىپ بولدى قىلغۇدەك 

خىتایالر چهتئهلگه چىقىدىغانالرنىڭ . نهرقىنىڭ قىممهتلىكى. رەسمىیهت تۇال
بولمىـسا ھېچقانـداق   !  دە-نسانىنى ئازایتىش ئۈچۈن مانا شۇنداق قىلىۋەتكه    

خىتــاي ئۇنــداق قىمــمهت پاســپورت ئالمایــدۇ؛ خىتایغــا كېپىللىــك، ســاقچى  
تۈگىمهس باالیى بهتهرلهرنىـڭ ئۆتكىلىـدىن    ... ئىدارىسى، ئامانلىق ئىدارىسى،  

  .ئۆتۈشمۇ یوق
ئالمۇتىدا دەسلهپ ئۇیغۇرالر بازار ئاچقان، كېـیىن تهدرىجـى خىتـایالر     ―
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دېمهك، ئۇ یهردىكـى    .  ھهممىسى خىتاي بازىرىغا ئایالندى    بازارالرنى ئىگهللهپ، 
  .لىغا ئۆتۈپ بولدىونېنىمىزمۇ خىتایالرنىڭ ق

  نىمه گهپ بۇ ئۆزى؟ قانداق بولۇپ خىتایالرغا ئۆتۈپ كېتىدىكىنه؟ —
ئۇیغۇرالرنىڭ ئىگىسى بولمىغاندىكىن، پاسـپورت، ۋىـزا ئىـشلىرىدا       —

ۇنىڭ ئۈستىگه سـودا بولغـانىكهن،     ئ. ناھایىتى زور قىیىنچىلىققا دۈچ كېلىدۇ    
ــا دۈچ  -نهخ ــا دۈچ كېلىــــدىغان، زوراۋانلىققــ  نىــــسى ئىــــشلىرى، ئوغۇرلۇققــ

ــدىغان گهپ   ــۇپال تۇرىـ ــم بولـ ــشالر دائىـ ــدىغان ئىـ ــشالردا  . كېلىـ ــداق ئىـ بۇنـ
خىتایالرنىڭ دۆلىتى بار، ئىگه بولۇپ ئوتتۇرىغـا چىقىـدۇ، قوغدایـدۇ؛ ئۇیغۇرغـا          

داق مولال بوزەكنى ھهركىم بوزەك قىلىدۇ، ھېچكىم ئىگه بولمىغاندىكىن، بۇن
بۇالرنىـڭ ھهممىـسىگه چىـداۋېرەي دېـسهڭ      .  سوقتى قىلىدۇ  -ھهركىم قاقتى 

قانـداق قىلىـش   . بارغانسىرى دەسمایهڭدىن ئایرىلىپ، قۇرۇق قـول قالىـسهن     
  .كېرەك؟ دۇكاننى سېتىپ ئىشنى یىغماي ئامال یوق

رەر خىتــاینى بىــ”: یهرلىــك ســاقچىالردىن بىــرى شــۇنداق دەیمىــش —
تۇتىۋالساق، كېچىنى كېچه دىمهي ئهلچىخانىدىن ئادەم كېلىـپ داۋا قىلىـپ           
قۇتقۇزىۋالىــدۇ، یــۈزلىگهن ئۇیغــۇر ھهمىــشه تۇتۇلــۇپ تۇرىــدۇ، ئــایالپ، یىلــالپ  
ــدە یاتىــدۇ، ئهممــا ئــۇالر ئۈچــۈن ئهلچىخانىــدىن خىتــاي كېلىــپ داۋا         تۈرمى

  .“قىلغانلىقىنى كۆرمىدىم
ئهمهس، شهرقى تۈركىـستان خىتـاي زېمىنـى    چۇنكى بىز خىتایلىق   —

  !ئهمهس دېگهننىڭ ئوچۇق ئىقرارىغۇ بۇ؟
ــادەتتىكى گهپقــۇ، قانچىلىغــان   اســۇالنغان، زىیــان ت — رتقــان دېــگهن ئ

  ...ئۇیغۇرنى بۇالڭچىالر ئۆلتۈرىۋېتىشتى، شۇنىڭغىمۇ ئارالشمىغان تۇرسا 
ــۈش  ”شــۇالرنى كۆرۈپمــۇ یهنه   — ــگهن بىزنىــڭ ئۆل ــاي دې ــۇ خىت  -ھه، ب

ــسىچه بىزنىــڭ       ــدىن تاشــقىرى، ئهك ــلهن كــارى بولمىغان ــشىمىز بى تىرىلى
ھۆكــۈمهت ”دېـگهن تونۇشـقا كهلمهسـتىن،    “ یوقۇلىـشىمىزنى ئىـستهیدىكهن  

دەپ ئاغزىمىزنى تاتلىق قىلىپ یۈرىشىمىز، گویا “ ...پاالن، ھۆكۈمهت پۇستان 
ز خىتاي ھۆكۈمىتى بىزگىمۇ ۋەكىللىك قىلىدىغان، بىزنىڭ مهنپهئهتلىرىمى
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ئۈچۈنمـــۇ مهیـــدانغا چىقىدىغانـــدەك خىیالـــدا بولۇشـــلىرىمىزنى نىـــمه دەپ 
  چۈشىنىش كېرەك؟

  .پهقهتال دۆتلۈك، ئایالمباشلىقىمىز دېمهكتىن باشقا تهرىپ یوق —
 قىزىقــى، دەســلهپكى چــاغالردا ئوتتــۇرا ئاســىیادا شــۇنداق ئهركىــن    —

تاینىڭ بىر  كېیىن خى . یۈرەتتۇق، ۋاقتى، رەسمىیىتى سۈرۈشته قىلىنمایتتى    
 دە، بۇالرغا نېمىلهر دېگهن، ئهیتاۋۇر، ئۈچ ئایدىن ئارتۇق -چوڭى بۇ یهرگه كهلدى

ــاپتى   ــى ت ــوق، دېگهنن ــازەت ی ــڭ  . تۇرۇشــقا ئىج ــاقچىالر ئۆزەڭنى تۇتىۋالغــان س
! ئـۇزۇن تۇرغۇزمـاي ھهیدەیـسهن، دەپـتىمىش    . خىتایلىرى ئۆگهتتى، داۋاتمامـدۇ   

 بـۇالڭچىالرنى سـېتىۋېلىپ،   -رىئاندىن جاسۇسلىرى ئـارقىلىق یهرلىـك ئـوغ    
ئۇیغۇرنى چهتئهلدىن زېرىكتۈرۈپ، ئۆزلىكىدىن چىقماس قىلىۋېتىش ئۈچـۈن       

ھازىر مانا بىـشكهكته  . تهكشۈرەیدىغان قىلىۋەتتى“ داكومېنت”كۆرگهن یهردە   
ھهرقانداق بىر مالچىمۇ بىزنـى  . تۇر بازىدىن سىرتقا چىقالماس ھالغا كهلدۇق  

  .بىزگه ئىگه یوق...  ۇالیدۇ، ئۇرىدۇ، توختۇتۇپ تهكشۈرەلهیدۇ، ب
ئۇیغۇرنىــــڭ تهشــــكىالتلىرى بــــار دېیىــــشىدىكهن، ئــــۇالر نــــېمه  —

 ھوقـۇقىمىز ئۈچـۈن   -قىلىشىدىغاندۇ؟ مۇشۇنداق دەپـسهندە بولىۋاتقـان ھهق     
  ئوتتۇرىغا چىقماي، نېمه ئىشالر بىلهن ئاۋارىدۇ؟

نمىـسا  ئۇالر چوڭ ئىشالر بىـلهن بهنـد بولغاچقـا بـۇ ئىـشالرغا ئېشى              —
  .كېرەك

  قانداق چوڭ ئىشالر؟ —
  .ۋەتهننى ئازات قىلىشچۇ ―
ئادەتتىكى قهدىـر قىممىتىنـى تىكلىیهلمهیۋاتقـان خهقنىـڭ ۋەتهن        —

ئازات قىلىشتىن الپ ئېتىشى كۈلكىلىك ئهمهسـمۇ؟ مهن بىـر تـوپ یهرلىـك          
ئۇیغۇرالر بىلهن بىلله ئولتۇرۇپ، سىلهر دېموكراتىك بىـر ئهلنىـڭ پۇخراسـى،            

دا بىزگه قارىغاندا پىكىر ھۆرىیىتىڭالر بار، شـۇڭا بىزنىـڭ یىغىمىزنـى           ھهرھال
ئازراق یىغالپ، مۇشۇ یهردە بىز دۈچ كېلىۋاتقان بهزى خورلۇقالر ھهققىدە تهلهپ 
بىــلهن بىــر نامــایىش قىلــساڭالر بولمامــدۇ؟ دېۋىــدىم، ئــۇالر بىزنــى خىتایغــا  
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. قا بولمایدۇ، دەۋاتىدۇئۆتكۈزۈپ بهرسه قانداق قىلىمىز، ھهرگىز ئۇنداق قىلىش
 دە، ھېلىمــۇ بىــز -شــۇ یهرنىــڭ پۇخراســى تــۇرۇپ، بــۇ دەرىجىــدە قورقىــدىكهن  

  .خىتاینىڭ چاڭگىلىدا تۇرۇپ خېلى گهپلهرنى قىلىۋېرىدىكهنمىز
ــڭ      — ــدۇر، ئۆزلىرىنى ــۆپ بال ــقا ك ــى یىغالش ــڭ یىغىمىزن ــۇالر بىزنى ئ

  .یىغىسىنى یىغلىۋالسۇنا
اي یاخـشىغۇ، یاشاۋەرمهمـسىلهر،     خىتـ : ھوي، تېخى بۇالرنىڭ ئىچىدە    —

  .بىزدىن بایسىلهر، دەیدىغان ھاماقهتلىرى نۇرغۇنىكهن
بۇ یهرگه چىققان ئالتى سودىگهرنى ئۇیغۇرنىڭ ھهممىسى مۇشۇ دەپ  —

  !ئویلىغان ـ دە
. بــۇ یهردىكىلهرمــۇ شــۇ ئــۆز جېنىغــا ئــاران ئىــگه بولــۇپ یۈرىــدىكهن   —

ۇرغا دۇنیانىـڭ ھهمـمه یېرىـدە     ئۇیغ. یهكلهشكه ئۇچراپ تۇرىدىكهن، تهس جۇمۇ    
  .كۈن یوق ئوخشایدۇ

بىـر زامــان یهھـۇدىالر دۇنیانىــڭ نهرىــدە بولـسا خورلۇققــا، قىرغىنغــا     —
ئۇچرىغانىكهن، ئهمدى ئۇیغـۇرالر شـۇ كـۈنگه قالـدىمۇ نـېمه؟ ئهینـى زامـانالردا           

یهركهنــت . سـىتالىن ھۆكۈمىتىمـۇ خـاس ئۇیغـۇرالرنى قىـرغىن قىلغـانىكهن      
  ...ه ۋادىسىدا، ۋادىسىدا، پهرغان

ــۇر         20 — ــارتۇق ئۇیغ ــدىن ئ ــر مىلیون ــسىدا بى ــانه ۋادى ــالردا پهرغ  ـ یى
ــك    ــۇپ ئۆزبېـــــ ــرغىنالردىن قورقـــــ ــۇنداق قىـــــ ــانىكهن، ئهنه شـــــ بولغـــــ
بولىشىۋېلىشقانىكهن، مانا ئهمدى پهرغانه ۋادىسىدا ئۆزىنى ئۇیغۇر دەیدىغاندىن 

ــاردۇر؟ ھــېلىھهم تىــل شىۋىــسى پهرىقلىــق تۇرۇپتــۇ   ــۇ-قانچىــسى ب ، ئهممــا  ی
ــدۇ   ــۇر دىمهی ــۆزلىرىنى ئۇیغ ــوۋىلىرىمىز   . ئ ــلى ب ــسىڭىز ئهس ــوچىالپ سورى ك

.  دە، دەپ قویىـشىدىكهن -ئۇیغۇرالردىنكهن، ئهمما بىز ئۆزبېك بوپ كهتكهنمىز  
بولسا كېرەك، خىتاي تېخى “ مودا”نهدە بولسا ئۇیغۇرالرنىڭ سانىنى یوشۇرۇش 

اندا بىر یېـرىم مىلیونـدىن   قازاقىست: ئاز كۆرسىتىۋاتقان، چهتئهلدىمۇ شۇ ھال  
ئارتۇق ئۇیغۇر بولسىمۇ قازاقىـستان رەسـمى ئورگـانلىرى بـۇ سـاننى شـۇنداق                
ــهھرىدىكى     ــا شـ ــا پهقهت ئالمۇتـ ــۇرىدىكى، ھهتتـ ــدە یوشـ ــك دەرىجىـ كۈلكىلىـ
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 900ئۇیغۇرنىڭ سانىنىمۇ تولۇقراق دېمهیدۇ، نېمىشكه؟ بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە 
مۇستهبىت خىتاي كوممونىستلىرىنىڭ مىڭ قازاق بار دىیىلىدۇ، ئهمما ئۇالر    

گېزىـت،  . مۇدھىش جهمىیىتىدىمۇ بىز بىـلهن ئوخـشاش ئىمتىیازالرغـا ئىـگه         
بۇالرنىــڭ ھهممىــسىدە ســان   ... رادىئــو، تېلېــۋىزىیه، نهشــرىیات، مائارىــپ،    

ئهمما، ھۆر قازاقىستانداچۇ؟ ھهمـمه مىلـلهت بـارابهر دېـگهن           . ئوخشاشلىقى بار 
  ىڭ ئهھۋالى قانداق؟ شۇنداق ھوقۇقلىرى بارمۇ؟قانۇن ئاستىدا ئۇیغۇرالرن

 -دېگهنــدەك بــۇ ھهق“ داۋاگهر ســۇس كهلــسه قــازى مــۇتىھهم بوپتــۇ” —
، “مهسـىله، غوجـام  ”ھوقۇقلىرىنى داۋا قىلىدىغان ئادەم بولمىسا ئۆزلىكىدىن    

ھېلىقىـدەك چـوڭ گهپلهرنـى كۆتـۈرۈپ یـۈرگهن         . دەیدىغان ئىش یوق، دۇنیـادا    
لىرى ئالدى بىلهن ئـۆز تهۋەسـىدىكى ئۇیغـۇرالرنى شـۇ           ئۇیغۇرالرنىڭ تهشكىالت 

مهملىكهتته ئېتىبارغا، سىیاسى ئورۇنغا ئىـگه قىلىـدىغان نىـشاننى ئهمهلـگه        
: مهســىلهن. ئاشۇرســا، ئانــدىن ھېلىقــى چــوڭ گهپــلهرگه ئاســاس یــارىتىالتتى 

ــارلىقالردا كهڭ    ــرىیات قاتـ ــت، نهشـ ــو، گېزىـ ــشى، رادىئـ ــۋىزىیه ئاڭلىتىـ تېلېـ
زىنالىسا، شۇنداقال ھاكىمىیهتته ئۆزلىرىنىڭ بىرنهچچه ۋەكىلى ئىمكانىیهت قا

  بولسا بۇ ئىشالر تېخىمۇ كۆڭۈلدىكىدەك یۈرۈشمهمدۇ؟
 تــوك ئۇیغــۇرنى مۇشــۇ نىــشانالر ئۈچــۈن  -شــۇ یهردىكــى تــۆرت تــوك  —

بىرلهشتۈرەلمهي تۇرۇپ، شۇ یهرنىڭ ئۆزىدە ھېچقانداق زور قۇربانلىق بهرمهیال،     
لىق، سۆھبهت یولى بىلهن قولغا كهلتۈرۈش ئېھتىمالى نامایىش ۋە باشقا تېنچ

ــى      ــارقىلىق قىلغىل ــانۇن دەســتىگى ئ ــۇ ســىغىدىغان، ق بولغــان، ئهقىلغىم
 —بولىدىغان ئىشالرنى ئهپلهشتۈرەلمهي تۇرۇپ تېخىمۇ یۇغـانراق ئىـشالرنى         

ــان بېرىــشنىڭ دەرىجىــسىنى     ــۇ قۇرب ــا ب جــان ۋە قــان تهلهپ قىلىــدىغان ھهتت
ولمایدىغان زور ئىشالرنى قىلىشى بىلهن الپ ئېتىش ھهم تهسهۋۋۇر قىلغىلى ب

  كۈلكىلىك، ھهم ئىشهنچىسىز بىر قىلمىش ئهمهسمۇ؟
ئهگهر ئوتتــۇرا ئاســىیادا شــۇنچىلىك ئاســاس یارىتىلــسا ئۇیغـــۇرالر       —

ئهممـا مۇشـۇ ھـۆر دۇنیـادىمۇ ئۆزىنىـڭ        . مهسىلىسىدە زور یۈكسىلىش بوالتتى   
.  دە-وزەك بولــۇپ یۈرىۋاتقــان گهپــكهنھهق ھوقــۇقىنى داۋا قىاللمــاي مــولال بــ
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ئهمهلىیهتـته یهرلىكــلهردە بــۇ توغرىلىــق بـاش قاتۇرىۋاتقــان ئــادەممۇ بولمىــسا   
ۋەتهنــدىن ئــایرىلغىلى ئــۇزۇن بولغــان یــاكى شــۇ یهرلهردە تۇغۇلغــان  . كېــرەك

  ئادەملهردە ۋەتهن مۇھهببىتى نىمه قىلسۇن؟
ۇیغۇر ئۈچۈن ئىـش    بوپتۇ، ۋەتهن مۇھهببىتى بولۇپ، ئوتتۇز مىلیون ئ       —

  قىلىپ بهرمىسىمۇ، شۇ یهرلىك ئۇیغۇرالر ئۈچۈن قىلسا بولمایتتىمۇ؟
شۇنداق قىلىپ، بۇ ئۇیغۇرالرنىڭ ئومۇمىیۈزلۈك قوزغىلىشى ئۈچۈن  —

  قانداق قىلسا بولىدىغاندۇ؟
ــسه، مىللـــى    — ــادەم ئۆلـ ــردىن ئـ ــسىدىن بىـ ــۇر ئائىلىـ ھهربىـــر ئۇیغـ

شۇلسا ئاندىن جاندىن كېچىپ ئۆچمهنلىك ئۈستىگه شهخسى خۇن داۋاسى قو  
  .چىقارمىكىن، دەیمهن

بىرىنچىدىن، ئۇیغـۇر دېگهنـدە دۈشـمهنگه قارىتـا ئـاداۋەت        . یوق گهپ  —
ــادىتى یــوق  ــاداۋەت   . ســاقالش ئ ــداق ئ ــسا بۇن ــۋەتكهن بول ئهگهر ئۇیغــۇر ئۆلتۈرى

ــۇ ــۈز بهرمهي   -ئهۋالدمـ ــاجىئه یـ ــانلىق پـ ــر قـ ــان بىـ ــشىپ، ھامـ  ئهۋالد داۋاملىـ
.  بىـزدە یـوق      خىتایغا قارىتـا بۇنـداق قىـساسكارلىق روھ        تۈگىمهیتتى، بىراق 

ــھارۋ”ئىككىنچىــدىن، خىتــاي دېــگهن بىكــاردىنال   ــدۇى دەپ “ دا توشــقان ئالى
ئاتىلىـپ قالغــان ئهمهس، شـۇڭا ســهن دېـگهن قىرغىنچىلىــق مهنزىرىــسىنى    

ئۇ ھهربىـر ئائىلىـدىن بىـردىن ئهمهس، ھهربىـر          . خىتایالر ھهرگىزمۇ قىلمایدۇ  
ــدىن ئ ــۆزگه     ئائىلى ــۇ  ك ــدۇ، ب ــۈرۈپ تۈگىتى ــۈنلهي ئۆلت ــا پۈت ــدىن، ھهتت ىككى

ــۆرىنىپال تۇرغــان پاكىــت   بىــرال ۋاقىتتــا،   —ئهممــا ســهن دېــگهن تهرزدە   . ك
 ئاسـتا، ئـۇزۇن بىـر مهزگىـل ئىچىـدە،      -كۆپچىلىكنىـڭ كـۆزىچه ئهمهس، ئاسـتا   

شۇڭا، مېنىـڭ ئـائىلهمگه كهلگهنـدە       .  بىرلهپ رویاپقا چىقىرىدۇ   -شۇنداقال بىر 
ڭ ئائىلهڭ قۇلىقىنى یۇپۇرۇپ ئاڭلىماسقا سـالىدۇ، كۆرمهسـكه سـالىدۇ،     سېنى

دەپ “  یــــا-خۇداغــــا شــــۈكۈر ماڭــــا كهلمىگهنــــدىكىن ئــــۆزەمنى بىــــلهي ”
كۆڭلىمىزنىڭ چوڭقـۇر بىـر یېرىـدە ئـاخىرى بىـر كـۈن             . یۈرىۋېرىدىغانال گهپ 

 بىــرلهپ تــۈگهپ كېتىمىــز، دېگهننــى تۇیــۇپ -ھهممىمىــز مانــا شــۇنداق بىــر
، ئــۇ چـــاققىچه كىــم بــار، كىـــم یــوق دېگهننــى كـــۆڭلىمىزدىن      تۇرســاقمۇ 
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خـۇددى  .  دە، مۇشۇ بىردەملىك تېنچلىـق ئۈچـۈن گـول بـولىمىز       -ئۆتكۈزىمىز
ــارام ئالغـــان ” ــكىچه كـــۆتهك ئـ ــا چۈشـ ــشىمىز “ پالتـ ــا ئېرىـ . چىلىـــك ئارامغـ
دېگهنـدەك، ئهنه  “  ئېشهكنىڭ ساغرىسىغا ئاپتاپ چۈشسه قولۇڭنى ئىـسىت      ”

قىمۇ شۈكرى قىلىپ كېتىۋاتىمىز، ئالالھنىڭ “ ئاپتاپ”شۇنداق ئهرزىمىگهن 
  !ئۆزىگه ئامانهت

مهن دەیـــمهن، ئۇیغـــۇر خهق خوتـــۇن ئـــارىالش ئىـــشالردا ئىتتىـــك   —
جهزمىسى كېلىدۇ، شۇڭا خىتایالر ئهینى چاغالردا یاپونالر ئۇالرنى ئایاق ئاستى      

ىلسا  قىزلىرىمىزغا ئېس-قىلغاندەك، كۆزلىرىمىزگه كۆرسىتىپ تۇرۇپ خوتۇن
  .دەپ چىقارمىكىن، دەیمهن“ !ئاله جاننى”

ــداق ئېنىــق   — ــدا دېگىنىمــدەك، خىتــایالر ئۇن ــاق، یوقۇرى  ئاشــكارە -ی
لېكىن سهن دېگهن زورلۇقنى سهن دېگهندىن نهچچه      . ئىشنى ئهسال قىلمایدۇ  

ھهسسه ئاشۇرۇپ قىلىشى مۇمكىنۇ، ئهمما ھهممىمىز كۆزىمىزنى پاقىرىتىپ 
رشــىلىق قىلىــش خىیالىمىزغــا كهلمهیــدىغان بىــر  قــاراپ تۇرىۋېرىــدىغان، قا

ــدۇ  ــایالر   : مهســىلهن. ۋەزىیهتنــى یارىتى ــا خىت ــرەر ئۇیغــۇر قىزىغ ــته بى ئۆتمۈش
پوخۇرلـۇق قىلـسا ھهرقانـداق بىــر ئۇیغـۇر ئىـگه بولــۇپ شـۇ یهردىـال ئىنكــاس        

 یىالردىكى دېھقانالر ئىنقىالبى قۇمۇلدىن باشالنغىنىدا دەل -30(بىلدۈرەتتى 
، ئهمما ھازىر كۆز ئالدىمىزدا )پ سهرەڭگه رولىنى ئوینىغان ئىدى   شۇنداق سهۋە 

ــى   ــدا   “ قۇشــالپ”ئۇیغــۇر قىزلىرىن ــداق غهزەپ پهی ــۈرگهننى كۆرســهكمۇ بۇن ی
دەپ، “ !قانداق شـوۋىچىنىڭ قىزىـدۇ بـۇ؟ گهپ قىلمامدىغانـدۇ         ”بولماستىن،  

بۇنى پهقهت شـۇ ئـائىلىنىڭال ئىـشىدەك كـۆرۈپ، شـۇ ئـائىله كىـشىلىرىدىنال         
كۆڭلىمىزنىڭ چوڭقۇر یېرىدە، مېنىڭ . رىنىپ قویۇش بىلهن چهكلىنىمىزئاغ

ئهگهر بـــۇ . دېـــگهن خىیـــال كېچىـــدۇ...   ســـىڭلىم بولمىغانـــدىكىن،-ئاچـــا
ــۇنداق،     ــۇددى شـ ــسىچۇ؟ خـ ــشىمىزغا كهپ قاالـ ــڭ بېـ ــهرمهندىلىك بىزنىـ شـ
باشــقىالرمۇ بىــزدەك پوزىتــسىیهدە بولىــدۇ ئهمهســمۇ؟ ئهگهر بىــر ئــادەم مهلــۇم  

ۇراقلىـق مۇھىتتـا دائىـم تۇرىۋەرسـه ئۇنىـڭ بـۇرنى بۇخىـل پۇراققـا                سېسىق پ 
ئادەتلىنىپ كېتىپ، سـىرتتىن كهلـگهن كىـشىدەك ئـۇ دەرىجىـدە یىـرگىنچ               
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. ھىس قىلمایدۇ؛ ئارشاڭغا چۈشسىڭىز تهدرىجى ئىسسىققا كۆنىشىڭىز كېرەك
 ئاسـتا كۆنـسىڭىز     -ئاستا.  سىلسىیه گرادوسقا چىدالمایسىز   60~50بىردىنال  

خۇددى شۇنداق، خىتاینىڭ زۇلۇم سېلىش ئۇسۇلى شۇنداق . پ كېتىسىزكۆنۈ
 ئاســتا -ئاالھىــدىكى، ســهن دېــگهن ئهنه شــۇ باســقۇنچىلىققىمۇ بىزنــى ئاســتا 

ــا     ــۈز ھالغ ــدىغان داپ ی ــدىغان، چىدای ــۇنىڭغىمۇ ســۈكۈت قىلى ــدۈرۈپ، ش كۆن
  !كهلتۈرمهكته
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“پـىــىنــس”ىڭ  نــستالرــىنــموكوم
  اھىیىتىڭ ئهسلى مىنى  ئۇقۇم

  
كوممونىزىم پىكىر ئېقىمىنىڭ كهشپىیاتچىسى بولغان ماركس یهھۇدى       
ــان     ــیهت بولغ ــپهئهتىگه زۆرۈرى ــۇدى مهن ــۇپ، كوممونىــستلىق پىكــرى یهھ بول

ــدۇر  ــادىن توغۇلغان ــسىز    . مۇددىئ ــل ۋەتهن ــڭ یى ــۇدىالر ئىككــى مى ــى، یهھ یهن
رلۇق، سهرگهردان بولۇپ یاشىغان، نهگىال بارسا مىللى كهمسىتىش، مىللى خو

 ئهۋالد خارالنغـان بـۇ    30~20. مىللى زۇلۇم ئۇالرنىڭ پىشانىسىدىن كهتمىـدى     
 قېنىغـا، پۈتـۈن روھىیىـتىگه مىللـى خورلـۇقتىن قۇتۇلــۇش      -خهلقنىـڭ قـان  

ــۇ ئىــستهك   . ئىــستىگى ســىڭىپ كهتتــى  ــورۇن ئالغــان ب یوشــۇرۇن ئاڭــدىن ئ
انلىق  تهپهككـۈرىگه قۇمانـد  -ئۇالرنىڭ پۈتكۈل ھایـاتلىق ھهركىـتىگه، پىكىـر    

یهنى، ئۇالر قانداق پىكىر قىلسا ئهنه شۇ ئىستهك یوشۇرۇن . قىلىدىغان بولدى
  ).ئىختىیارسىز ئهكس ئهتتى(مهخسهت بولۇپ قالدى 

ــا   شـــۇنداق ئىـــكهن، یهھـــۇدى ئائىلىـــسىدە تۇغۇلغـــان، یوشـــۇرۇن ئېڭىغـ
خورلۇقتىن ئۆزىنى قـاچۇرۇش سـىڭىپ چـوڭ بولغـان مـاركس نـېمه بولىـشى             

ئۇقۇمىنى چهتكه قاقىدىغان “ مىللى پهرق”وپ سۈپىتىدە مۇمكىن؟ ئۇ پهیالس
بىرخىل سهپسهته كهشـىپ قىلىـش ئۈسـتىدە ئىزدەنمهسـلىكى مۇمكىنمـۇ؟          

ئهنه ) قۇماندانلىقىـدا “ یوشـۇرۇن ئـاڭ  ”ۋە بهلكىم   (تهبىئىكى، ماركس ئهقلهن    
مىللـــى پهرق ئۇقـــۇمىنى رەت قىلىـــدىغان،  —شـــۇنداق بىـــر مهســـلهكنى 

یهنــى  —رلــۇقتىن خــاالس قىلىــدىغان ئىــدىیىنى   خويیهھــۇدىالرنى مىللىــ
ــاراتتى ــدۇر  . ماركىــسىزىمنى ی ــۇ كوممونىــستالرنىڭ ســىنىپ ئۇقۇمى ــا ب ! مان

سىنىپ ئۇقۇمى قانداق مىللهت بولىشىدىن قهتئى نهزەر، بایلىرى بىر تهبىقه، 
 بىـرىگه  -كهمبهغهللىرى بىر تهبىقه، یهنـى ھهمـمه مىللهتنىـڭ بـایلىرى بىـر        
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 بىرىگه قېرىنداش، ئۇالرنىـڭ  -تنىڭ كهمبهغهللىرى بىردوست، ھهممه مىلله 
ئورتاق دۈشـمىنى بـایالر تهبىقىـسى دېگهننـى ئىلگىـرى سـۈرۈش ئـارقىلىق،               

ــداق . مىللىــي تۇیغــۇنى ئىنكــار قىلىــشقا یــاكى ئۇنۇتتۇرۇشــقا ئۇرىنىــدۇ   بۇن
  . بولغاندىال یهھۇدىالر مىللىي چهتكه قېقىشتىن قۇتۇلۇپ قاالالیتى

بـۇیىچه كهمـبهغهللهر ھامـان      “ 78:22”ھۇر فورمۇلىسى   یهھۇدىالرنىڭ مهش 
بولغاچقـــــا، مـــــاركس كوممونىـــــستالرنىڭ خاســـــلىقى ســـــۈپىتىدە “ 78”

ئهمما بۇ پهقهت كۆپچۈلۈكنىڭ كۈچى ۋە ئاۋازىدىن . كهمبهغهللهرنى تاللىۋالغان
ــادامچىلىقى ئىــدى خــاالس  ــدىلىنىش ئ ــته یهھــۇدىالر  ! پای گه “ 22”ئهمهلىیهت

. نــى ئوبېكــت قىلىــدۇ“ 22”ئــۇالر تىجــارەتتىمۇ : ىلهنمهســ. مایىــل خهلقتــۇر
ــۋالى      ــى ئهھ ــڭ ئهمهل ــدىغان دۆلهتلهرنى ــاكىمىیهت یۈرگۈزى ــستالر ھ كوممونى

ــڭ  ــدامچىلىق    “ 78”ئۇالرنى ــق ئال ــل ۋاقىتلى ــایىللىقى بىرخى ــان م گه بولغ
ــا  ــسپاتالپ تۇرماقتـ ــدىكى . ئىكهنلىكىنـــى ئىـ كوممونىـــست ھۆكۈمرانلىقىـ

ــبهغهللهر تېخ ــانلىقى،  دۆلهتلــردە كهم ــبهغهل بولــۇپ كېتىۋاتق ىمــۇ بهتتهركهم
ئۇالرنىڭ ھایاتى كاپالهتكه ئىـگه بواللمایـدىغانلىقى، ئـاز سـانلىق بىـر گـۇروھ             

 دېـگهن بولىـدىغان   -ئادەمنىـڭ دېگىنـى   ) “22”یهھۇدى فورمۇلىسى بـویىچه     (
ھــاكىممۇتلهقلىق، مۇســتهبىتلىك، پىكىــر ئهركىنلىكىنىــڭ بولماســلىقى، 

 —“ ئېغىز ئېلىشى”دىكى خورلۇق جۇغالنمىسىنىڭ یهھۇدى یوشۇرۇن ئېڭى
یوشۇرۇن ”نىڭ قۇماندانلىقىدا بولمىسىمۇ “ ئاڭ”پارتالپ چىقىشى بولۇپ، بۇ 

  !یېتهكچىلىكىدىكى رەھىمسىز ئۆچ ئېلىشتۇر“ ئاڭ
ــىنى      ــى پهرق تۇیغۇس ــسنىڭ مىلل ــسهك، مارك ــزگه كهل ــلى گېپىمى ئهس

رۇپ چىققـــان كىـــشىلهرنىڭ قهلبىـــدىن ئۆچـــۈرۈپ تاشـــالش ئۈچـــۈن ئۇیـــدۇ 
ئۇقـۇمى كوممونىـستالر تهرىپىـدىن ئاجایىـپ ئۇسـتىلىق بىـلهن          “ سىنىپ”

ئـۇالر  . ھهرخىل ساھه، ھهرخىل كۆرەش سـهپلىرىدە تهدبىقـالپ پایدىلىنىلـدى         
 یىالردىكـى   -30: مهسـىلهن . یولىـدىمۇ پایدىالنـدى   “ مىللى یوقۇتۇش ”ھهتتا  

سـىنىپى  ”سى سىتالىننىڭ تازىالش ھهركىتىـدە تازىالنغۇچىالرنىـڭ ھهممىـ      
ــایىن، ئهكـــسىچه ئۇالرنىـــڭ ئىچىـــدە كوممـــونىزىم  “ دۈشـــمهن بولۇشـــى ناتـ

ئېتىقادىنىــــڭ ســـــادىق مـــــاالیلىرى، كوممونىـــــست ھاكىمىیىتىنىـــــڭ  
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: مهسىلهن(تىكلىنىشىدە جان تىكىپ كۆرەش قىلغان بىر تۈركۈم تایانچىالر         
لېنىنگرادنىڭ شـهھهر باشـلىقى كىـروۋ، مهركىـزى كوممـوتىتتىكى مـۇھىم             

ئۇالرغـا شـۇ زامـان    . مۇ بار ئىـدى   ) لهردىن زىنوۋیېۋ، كامېنېۋ قاتارلىقالر   شهخىس
رېڭىدە بویالغان قالپاقنى كېیدۈرۈپ “ سىنىپ”ئۈچۈن ئهڭ لهنهتلىك بولغان 

ئهمهلىیهتـته ئۇالرنىـڭ بىـر      . یوقاتقاندا بۇنىڭ ئۈنۈمى كۆڭۈلدىكىدەك بوالتتى    
ــۇق ســېپىدىكى رىقــابهتچىلىرى    شهخــسى  —مۇنچىــسى ســىتالىننىڭ ھوق

یهنه بىر مۇنچه تۆۋەن تهبىقىگه مهنـسۈپ كىـشىلهرمۇ    . ئىدى —دۈشمهنلىرى  
ــدى ــار ئىــ ــشىدا،   . بــ ــڭ تاكاممۇللىشىــ ــتهبىت تۈزۈمنىــ ــسى مۇســ قىسقىــ

 پــاز -ھـاكىممۇتلهق ھوقۇقنىـڭ قىلـچه شهكـسىز ئېتىـراپ قىلىنىـشىدا ئـاز       
نه توسالغۇ بولغان یاكى توسالغۇ بولۇش ئېھتىمالى بولغان ھهرقانداق كـۈچ ئه  

  .كهشپىیاتى بىلهن یوقۇتۇپ تاشالندى» سىنىپ«شۇ ماركسنىڭ 
بۇ ھال خىتاي كوممونىست ئىمپىرىیىسىدە تېخىمـۇ دەھـشهتلىك تـۈردە        

مۇشۇ ئهسىردە مهیـدانغا كهلـگهن ئىككـى بۈیـۈك كوممونىـست             . تهكرارالندى
بىــلهن “ سـىنىپى قېرىنداشـلىق  ”ئىمپىرىیىـسى مىللـى مۇســتهملىكىنى   

سىنىپى كۆرەشنىڭ بىرخىـل  ”ارشىلىق ھهرىكهتلىرىنى   پهردىلهپ، مىللى ق  
ــسى ــى  ”، “ئىپادى ــدۇرمىچىلىق ھهرىكىت ــىنىپى دۈشــمهنلهرنىڭ ئاغ دەپ “ س

قارىالپ، ئۆزىلىرىنىڭ شوۋېنىزىملىق ئهسلى ماھىیىتىنى، یۇتقۇنچى یالماۋۇز 
نـى  “ 78”تهبىئىتىنى ئۈنۈملـۈك پهدازالپ، جهمىیهتـته ئاساسـى كـۈچ بولغـان         

ىنى شۇالرنىڭ ۋەكىلى دەیدىغان تهشۋىقات نهیرىڭى بىلهن جان ئالداپ، ئۆزلىر
  .بېقىپ كهلدى
خىتــاي كوممونىــستلىرى ئىمپىــرىیه تهۋەســىدىكى بىــرەر     : مهســىلهن

مۇستهملىكه ئهلدە مىللى قارشىلىق كۆرۈلسه قېلىپالشقان، تۇال دېیىلىـپ          
للـى  بۇ بىر ئۇچـۇم مى    ... ”: الۋزىلىشىپ كهتكهن تهشۋىقات نهیرىڭى باشالیدۇ    

نىـڭ ئېزىـشى ۋە   ›ئـۈچ چـوڭ تـاغ    ‹بۆلگۈنچىلهر پارتىیىمىزنىڭ رەھبهرلىكىدە    
ــان     ــات كهچۈرىۋاتق ــار ھای ــان، بهختىی ــشىدىن قۇتۇلغ ــسىیه قىلى ئېكىسپاالتات
تىبهتتىكى ھهرمىللهت خهلقىنى قایتىـدىن پومىـشچىك بۇرژۇئازىیىـسىنىڭ         

ا تاشـالپ   ئۇالرنى جاھانگىرالرنىـڭ بـوزەك قىلىـشىغ      ! قۇللۇقىغا تاشلىماقچى 
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) یــاكى باشــقا بىــر جــاینى(مىللــى بۆلگــۈنچىلهر تىبهتنــى ”، “! ...بهرمهكچــى
ــدۇرماقچى ۋە تىبهتتىكـــى ھهر     ــڭ مۇستهملىكىـــسىگه ئایالنـ جاھانگىرالرنىـ

ــاتماقچى   ــۇل قىلىــــپ ســ ــا قــ ــلهت خهلقىنــــى جاھانگىرالرغــ ــۇالر ! مىلــ ئــ
  . الرۋاھاكازا“  جاھانگىرالرنىڭ، چهتئهل ئهكسىیهتچى كۈچلىرىنىڭ گوماشتىسى

بۇ گهپلهرنى ئاڭلىغان كىشىنىڭ ئىختىیارسىز چىشلىرى قېرىـشىپ بـۇ          
خهلق ھازىر قۇل بولماي نېمه؟ بۇ زېمىن ھـازىر مۇسـتهملىكه بولمـاي نـېمه؟             

نىڭ قۇللۇقىغا چۈشۈپ قالغاندىن “ جاھانگىرالر”یاكى سېنىڭ قۇلۇڭ بولۇش 
لهن ئۇالرنىــڭ بــۇ یــۈزى قېلىنلىــق بىــ . یاخــشىراقمىدى؟ دېگىــسى كېلىــدۇ

ــدۇ    ــدىغا كهلتۈرى ــۆز ئال ــارتىنىنى ك ــر ك ــر : قىلىۋاتقــان گېپــى شــۇنداق بى بى
ــان، قوزىنىــڭ قارشــىلىق قىلىــپ      ــالجىر ئىــت تاالۋاتق ــوزىنى غ ئىگىــسىز ق

شۈك تـۇر، مهن سـېنى قوغـداپ تۇرمىـسام        ”: تېپىرلىشىغا قارىتا غالجىر ئىت   
 -دى نـېمه غالجىر ئىت تالىـ . دەۋاتقاندەك بىر ھالدۇر“ سېنى بۆرە یهپ كېتىدۇ   

یۇ، بۆرە یېدى نېمه؟ قوزىچـاق ئۈچـۈن بۇنىـڭ قانچىلىـك پهرقـى بـار؟ بهلكىـم          
“ جاھــانگىرالر ”چــۇنكى ئــۇالر دەۋاتقــان   ! (بۆرىنىــڭ یېگىنــى یاخــشىراقتۇر  

ــېخىچه      ــۇ مهرەزلهر ت ــا ب ــى، ئهمم ــان ۋاز كهچت ــتهملىكىلىرىدىن ئاللىقاچ مۇس
  ).نومۇسسىزلىق بىلهن مۇستهملىكىلىرىنى تۇتۇپ تۇرماقتا

... ”: ئۇالر تېخى قىلچه خىجىل بولماسـتىن ئاشـۇ مىللـى قارشـىلىقالرغا       
ئىچكى موڭغۇلدىكى ۋە ۋاقه بولغان (توپىالڭچىالرنىڭ بۇ ھهركىتى تىبهتتىكى 

ــقا جایــدىكى   ــداق باش ــاتتىق غهزىپىنــى    ) ھهرقان ــلهت خهلقىنىــڭ ق ھهرمىل
ــدى ــدۇ  “ قوزغىـــ ــۆپ تهكرارالیـــ ــۇ كـــ ــكهت   . دېگهننىمـــ ــۇ ھهرىـــ ــا بـــ گویـــ

ــتهملىك ىچىلهرنىڭ ئهمهس، بهلكــى مۇســتهملىكه ئهلنىــڭ غهزىپىنــى    مۇس
ئوڭنى دۈم قىلىپ، ئاقنى قارا قىلىـپ    . كهلتۈرىۋاتقاندەك قىلىپ كۆرسىتىدۇ  

  !كۆرسىتىشمۇ كوممونىستالرنىڭ بىرخىل ئۆزىگه خاس تهبىئىتىدۇر
ــۇش       ــۇقتىن قۇتۇل ــى خورل ــڭ مىلل ــلى یهھۇدىالرنى ــۇكى، ئهس ــه ش خۇالس

ــدى  ــس ئهتتۈرىـ ــىنى ئهكـ ــىنىپ”غان ئارزۇسـ ــان  “ سـ ــازىرقى زامـ ــۇمى، ھـ ئۇقـ
كوممونىستلىرىنىڭ مىللـى مۇسـتهملىكه ئهللىرىـدىكى خهلقنـى ئالـداش،         
مىللى قارشىلىق ھهرىكهتلىرىنى باستۇرۇش، مىللى قهھرىمانالرغـا بوھتـان         
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قىلىش قاتارلىق ئىشالردا مهسـىلىنىڭ مىللـى زىـدىیهت تۈسـىنى یېپىـپ،             
ــائهت پىكىرى ــالغىتىش، جامـ ــایمۇقتۇرۇش مهخـــسىتىدە دىققهتنـــى چـ نـــى قـ

  .ان سىیاسى كوزېرى بولۇپ قالدىدىغپایدىلىنى



 134 

  

نامراتالشتۇرۇش سىیاسىتىنىڭ 
  مهقسىتى

  
كوممونىست مۇستهملىكىچىلىرى مۇسـتهملىكه خهلقنىـڭ بـاي بولـۇپ          

بۇ بۈگۈنكى كوممونىست خىتایالرغا ئۆتمۈشتىكى . كېتىشىنى خوپ كۆرمهیدۇ
مۇســــتهملىكه خهلقنــــى ! ن ئــــۈدۈمكېڭهیمىچــــى ئهجداتلىرىــــدىن قالغــــا

 سهۋەپ بىلهن یوق -نامراتالشتۇرۇش، بهك باي بولۇپ كهتكهنلهرنى بىرەر باھانه
قىلىــش یــاكى ئىقتىــسادى بوھرانغــا ئۇچۇرۇتــۇش ئــارقىلىق ســۇندۇرۇش،        
مۇستهملىكىچى خىتایالرنىڭ مۇستهملىكه ئهلـگه قاراتقـان سىیاسـىتىدىكى     

 ئىسىملىرى قانداق ئۆزگهرگهن    -ى، ئات بىر پىرىنسىپ بولۇپ، ئۇالر تۈزۈملىر    
  !بولىشىغا قارىماي، بۇ پىرىنسىپقا ئىزچىل ئهمهل قىلىپ كهلمهكته

ــاي       ــڭ ب ــتهملىكه ئهلنى ــۈن مۇس ــېمه ئۈچ ــۈمهت ن ــتهملىكىچى ھۆك مۇس
بولۇشىنى خاھلىمایدۇ؟ بـۇ گهپ بهلكـى ناھـایىتى كـۆپ ئادەملهرنىـڭ، ھهتتـا              

ــسىدىن ئـــۆزلىرىنى خېلـــى ئۇقۇمۇشـــلۇق ھىـــساپالیدىغانال  رنىڭمۇ ئىدىیىـ
  :ئهمما بىز پاكىتالرغا نهزەر تاشالیلى. ئۆتمهسلىكى مۇمكىن

ئۇیغۇرالردا یېڭى مائارىپ ھهركىتىنىڭ ئاۋانگارتلىرى بولغـان تاشـاخۇنۇم،          
ــۇچى      ــئهللهردىن ئوقۇتق ــېلىپ، چهت ــتهپ س ــپ مهك ــۇل چىقىرى ــابایالر پ مۇس

 ۋۇجۇتقـا  تهكلىپ قىلىـپ مائـاش بېرىـپ ئىـشقا سـېلىپ، یېڭـى مائـارىپنى              
ئهگهر تاشــاخۇنۇم، مۇســاباي بــاي بولمىغــان، تىجــارەت بىــلهن  . كهلتۈرگهنىــدى

چهتئهللهرنى كهزمىگهن، تهرەققى قىلغان ئهللهرنى كـۆرمىگهن بولـسا ئىـدى،           
مهكـــتهپ (نهتىجىـــدە . جاھـــان پهقهت مېنىـــڭ مهھهلـــلهم دەپ ئۆتىـــۋېرەتتى

یېڭــى مائارىــپ مهكتهپمــۇ قۇرالمــایتتى، ) قۇرىــدىغان پــۇل بولمىغــانلىقتىن
  ...ھهركىتى كىم بىلىدۇ قانچه یىالر كېچىكهتتى،
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ــڭ     ــك بایالرنىـ ــۇ یهرلىـ ــسالھات ھهركىتىمـ ــڭ ئىـ ــدىقادىر داموللىنىـ ئابـ
ئىقتىــسادى ھىمــاتى ئاســتىدا ئىــشقا ئاشــۇرۇلغان بولــۇپ، ئهگهر ئۆزىــدىن       
ــۇالرنى     ــسا ب ــدىغان بول ــادەملىرىمىز بولمای ــدە بولغىــدەك ئ ئىــشىنىپ یاردەم

  .ىش مۇمكىن ئهمهس ئىدىتهسهۋۋۇر قىل
 یىالردا باشالنغان ئۇیغۇر یېڭى مهدەنىـیهت ھهركىتىمـۇ ئۆزىمىزنىـڭ       -30

ــسلى    ــا مىـ ــبهئه ئاساســـىدا تارىختـ ــنلىگهن ئىقتىـــسادى مهنـ ــایلىرى تهمىـ بـ
مۇستهملىكىچى ھۆكۈمهت بىر تېیىن مهبلهغ . كۆرۈلمىگهن دەرىجىگه یهتكهن

ىنقىالپالرنىـڭ ئىقتىـسادى    بۇنىڭدىن باشقا شۇ یىالردىكى ئ    . سالغان ئهمهس 
ــۇپ، ســوۋېت ئىتتىپاقىــدىن    ئاساســىمۇ بایالرنىــڭ یاردىمىــدىن ئىبــارەت بول
سېتىۋېلىنغان قۇرالالرنىڭ ھهممىسى نهق تىلال تۆلهپ یاكى چارۋا، خام مـال    

  .قاتارلىقالرغا ئالماشتۇرۇپ ئېلىپ كېلىنگهن ئىدى
 ئۇرۇشـىنىڭ   یىالردىكى شهرقى تۈركىستان ئازادلىق-40خۇددى شۇنداق،   

  .ئىقتىسادى چىقىمىمۇ بایلىرىمىزنىڭ زىممىسىگه چۈشكهن ئىدى
نىقـابى بىــلهن  “ سـىنىپى كـۆرەش  ”كوممونىـستالر كهلگهنـدىن كېـیىن    

 ئاساسىنى تهشكىللهش ئېھتىمالى بولغان يمىللى كۆرەشلهرنىڭ ئىقتىسادى
تىدا دېگهن بهدنامالر ئاس  “ زومىگهر چارۋىدار ”،  “زومىگهر پومىشچىك ”بایالرنى  
بهزىلهرنى ھهم جىسمانى جهھهتتىن، ھهم ماددى جهھهتتىن یوقاتتى؛   . یوقاتتى

  .بهزىلهرنىڭ پۈتۈن بایلىقىنى مۇسادىرە قىلىۋالدى
بهزى (بۈگۈنكى دۇنیادا ھېچقانداق بىر مىللهت بىزدەك كهمبهغهل ئهمهس 

 چـۇنكى زو  ). بایلىرىمىز ئازغىنه بایلىقى بىلهن جاھانغا پاتماي قېلىۋاتـسىمۇ       
زۇڭتاڭ جالالتنىڭ یۈرۈشلىرىدىن باشـالپ تـاكى دەۋرىمىـزگىچه خىتـایالر ھه            
دىسىال بىر نېمىلهرگه باھانىداپ بایالرنى یوقاتتى یاكى بایلىقىنى مۇسـادىرە           

. ھېچ بىر ئهۋالدتا ئىككى ئهۋالد مىراس قالغان بایلىق بولۇپ باقمىدى. قىلدى
 قىلىنىپ كېلىنىۋاتقان   دۇنیادا مىڭ یىلدىن بېرى مىراس بولۇپ ۋارىسلىق      

بایلىق ۋە ئاق سۈڭهكلىك مهرتىۋە مهۋجۇت، توننىالپ ئـالتۇن، جاھاۋىراتالرغـا         
ــار  ــایالر ب ــگه ب ــك    . ئى ــاي ســانالغانالرنىڭ قانچىلى ــزدە ئهڭ ب ــارمۇ؟ بى ــزدە ب بى

بىرنىمىسى باردۇ؟ سهۋەبى، بىز مۇستهملىكىدە یاشاپ كېلىۋاتقىنىمىز ئۈچۈن 
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خـۇددى بىـدىگه   . للىك ھاالدا قىرقىـپ تۇرىـدۇ   مۇستهملىكىچىلهر بىزنى قهرە  
ئوخشاش ئۆسۈپ تهییار بولغانـدا ئۇتتۇرۇلـۇق ئـورۇپ باغلىغانـدەك، پـات ـ پـات        

  .یالىڭاچالپ تۇرىدۇ“ سویغان پىیازدەك”
ــارە     ــسالھاتى، ئىج ــنال یهر ئى ــستىالسىدىن كېیى ــست ئى پهقهت كوممونى

، “ئـۈچكه قارشـى   ”،  “بهشكه قارشى ”كېمهیتىش، زومىگهرلهرگه قارشى تۇرۇش،     
كومموناالشتۇرۇش، سوتسىیالىستىك تهربىیه ھهركىتـى، ئۇنىڭـدىن ئېـشىپ         

 -دېگهن سىیاسى ھهرىكهتته سىرىپ   “ مهدەنىیهت زور ئىنقىالۋى  ”قالغىنىنى  
بىـرگه زەربه بېـرىش، ئـۈچتىن    ”بۇنىڭ ئارقىـسىدىن یهنه     . سۈپۈرۈپ ئېلىشتى 

ئادەملهرنىڭ یىلىكىدە دېگهن ھهرىكهت یۈرگۈزۈلۈپ، نۇرغۇن   “ ھىساپ ئېلىش 
 دېھقــان، -یوشــۇرۇلغان ئــالتۇنالرنى ئــېلىش ئۈچــۈن كهمــبهغهل ! ســۇ ئىچتــى

 دەیــگه ســېلىپ، بایالرنىــڭ ئــۆیلىرى -قېپقىزىــل یالالنمــا دېھقــانالرنى دەي
بۇنىڭ ئىچكى سىرى شۇ یهردىكى، ...  تاملىرىنى چاناپ ئاختۇرۇشتى. قېزىلدى

مــاددى مهدەنىـیهت مهنىــۋى   —ەك خـۇددى بۈگـۈنكى خىتــایالر تهرىپلهۋاتقانـد   
پۇلى .  یهنى پۇل بولسا مهكتهپ، ئوقۇش، كىتاپ بولىدۇ! مهدەنىیهتنىڭ ئاساسى

بار ئادەم ئهۋالدلىرىنى تهربىیىلهش شارائىتىنى یارىتىپ بېرەلهیدۇ؛ پۇل بولـسا     
تاشــقى دۇنیــانى كــۆرگىلى، نهزەر دائىرىنــى كېڭهیتكىلــى بولىــدۇ ھهم ئۆزئــارا  

ــۇ  ــشتۇرۇپ قۇلل ــېمه؟   سېلى ــز ن ــېمه؟ بى ــۈك ن ــېمه؟ ھۆرل ــى ...  ق ن دېگهنلهرن
پۇل بولغاندا مۇسابایالردەك تېرە زاۋۇدى قۇرۇش، . بىلىشكه ئىمكانىیهت بولىدۇ

مىللـى سـانائهتنى بارلىققـا    . تاشاخۇنۇمدەك سهرەڭگه زاۋۇدى قۇرۇش مـۇمكىن   
ــۇمكىن ــۈرۈش مـ ــى   . كهلتـ ــا كېلىـــشى مىللـ ــانائهتنىڭ بارلىققـ مىللـــى سـ

مىللى بۇرژۇئازىیه شۇ مىللهتنىڭ ئاڭلىق تهبىقىـسى،       . توغىدۇبۇرژۇئازىیىنى  
.  سـانائهت ئىـشچىالر سـىنىپىنىڭ پهیـدا بولىـشىنى تهقهززار قىلىـدۇ       يمىللى

 ئىنقىالپ، ئىسالھات ۋە باشقا یېڭىلىققا كۆچۈش يئىشچىالر سىنىپى مىللى
  .ھهرىكهتلىرىدە ئىلغار سىنىپ بولۇپ، ئاۋانگارتلىق رول ئوینایدۇ

ــساد   —اد ئىقتىـــس ــۆزىنى ئاچىـــدۇ، ئىقتىـ ــساننىڭ كـ  خهلقنـــى —ئىنـ
ئىقتىـساد  . ئىنقىالپنى ماددى ئاساسقا ئىگه قىلىدۇ —ئۇیغۇتىدۇ، ئىقتىساد  

.  مىللهتنى تونىتىدۇ—تهبىئى رىقابهت ئېڭى شهكىللهندۈرىدۇ، ئىقتىساد  —
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 خورلىنىـشتىن   ي یىللىق ۋەتهنـسىزلىك، مىللىـ     2000یهھۇدىالر  : مهسىلهن
 سهھنىــسىدىكى قازىغــا ئایالنــدى ھهم دۆلىتىنــى ي دۇنیــا سىیاســىقۇتۇلــۇپ،

  .بۇ ئاساسهن پۇلنىڭ كۈچىدىن بولدى. ئهسلىگه كهلتۈردى
ــۆرە مۇســتهملىكىچىلهر مۇســتهملىكه خهلقنىــڭ    ئهنه شــۇ ســهۋەپلهرگه ك

) قارشىلىق(یاڭ زېڭشىن ھۆكۈمىتى ئىنقىالپ . نامرات بولۇشىنى ئىستهیدۇ  
ئىقتىــسادنىڭ  — ئاســاس یارىتىۋالماســلىقى ھهرىكهتلىرىنىــڭ ئىقتىــسادى

بىریهرگه توپلىنىپ كۈچ ھاسـىل قىلىـشىنىڭ ئالـدىنى ئـېلىش ئۈچـۈن ھهر           
ۋىالیهتته بىرخىل پۇل تۈزۈمى یولغا قویغان بولۇپ، قهشقهرنىڭ پۇلى ئاقسۇدا           

بۇنىـڭ بىـلهن   ...  یىن ئـۆتكهلنى شـهكىللهندۈرگهن   ىئۆتمهیدىغان بىرخىل ق  
 دە، ئهگهر بىـــرەر ئىـــنقىالپ -یـــسىزلىق یارىتىلغـــانئىنتـــایىن زور بىـــر قوال

تهییارالنغان ۋە بۇنىڭ ئۈچۈن ئىئانه توپالنغان تهقدىردىمۇ مهبلهغنى بىرلىككه 
شۇ زامانـدا   . كهلتۈرۈش قوالیسىز ۋە ئاسانال چېنىپ قالىدىغان بىر ئىش ئىدى        

یهنه سودىگهرلهرنىڭ چهتـئهلگه چىقىـشى ئىنتـایىن قېیىنالشـتۇرىۋېتىلگهن      
ــى    ب ــۇل كېتهتتـ ــۇن پـ ــۈن نۇرغـ ــېلىش ئۈچـ ــپورت ئـ ــۇپ، پاسـ ــهرقى”. ولـ  يشـ

: دېگهن كىتاپتا بۇ ھهقته شۇنداق یېزىلغان“ تۈركىستاندىكى مىللىتارىستالر
ئهینــى زامانــدا شــهرقى تۈركىــستانلىق تىجــارەتچىلهرگه قارشــى ئىقتىــسادى  ”

ــدى   ــرا قىلىن ــسىمالر ئىج ــهرقى    . بې ــان ش ــاقچى بولغ ــئهلگه چىقم ــى چهت یهن
انلىق بىر تىجارەتچىنىڭ پاسپورت ھهققى ئۈچ ھهسسه ئۆسـتۈرۈلدى،    تۈركىست

ئورنى كهلگهندە قىـستۇرۇپ  . (①“یهنه كېیىنىرەك ئون ھهسسىگه چىقىرىلدى  
خۇددى بۈگۈنكى كۈندىمۇ خىتایالر بىز ئۈچۈن پاسپورت بېجىرىشنى    ) ئۆتهیلى

  یــۋەنگه700ئــادەتته بىــر خىتــاي ئۈچــۈن  . شــۇقهدەر قېیىنالشــتۇرۇپ قویغــان
 یۋەنگىمــۇ 7000پۈتىــدىغان پاســپورت، بىــر شــهرقى تۈركىــستانلىق ئۈچــۈن   

بـــۇ ئىـــشالر ئاجایىـــپ ئۇســـتىلىق ۋە ھارامزادىلىـــك بىـــلهن       . پۈتمهیـــدۇ 
دېگهن ئالدامچىلىققىمۇ  “ ئىسالھات، ئېچىۋېتىش ”ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ،   

ــالپ كهلمهیــدۇ  بولــۇپ، چهتــئهلگه  “ ســىرتقا قارىتــا ئىــشىك ئوچــۇق   ”: خى
                                            

  فوربىس. ۋ. د. ئاندىرېۋ  ① 
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تهكــشۈرۈپ . تقــانالر مهۋجــۇت، چهتــئهلگه چىقىــش چهكلهنگىنــى یــوقچىقىۋا
 یــۋەن، ھۆكــۈمهت 700بېرىلــسا ھۆكۈمهتنىــڭ ئۆزىــدە پاســپورت ھهقىقهتهنمــۇ 

ئهمما، بىـز ئۈچـۈن   ! قاراڭالر، بۇ ئۇستىلىقىنى ... باھانى ئۆستۈرىۋالغىنى یوق،  
 ئارىلىقتــــا دەلـــــالالر،   — ھازىرالنغــــان پاســــپورت بېجىــــرىش تهرتىپــــى    

نكهشلهرنىڭ بولىشى پۈتۈنلهي خىتاي ھۆكۈمرانلىرى قهستهن كهلتـۈرۈپ    ھایا
ــۇر     ــسىز تهرتىپت ــان نورىمال ــۆز یۇمىۋاتق ــېلىپ ك ــكه س ــان ۋە بىلمهس . چىقارغ

ــشتىن     ــئهلگه چىقى ــى چهت ــى بىزن ــلى نىیىت ــڭ ئهس ــۇ یهردە  —خىتایالرنى ئ
كۆرۈپ كۆزى ئېچىلىپ كېتىشىدىن   ئهركىنلىك ھهققىدە ئاڭالپ ۋە-ھۆرلۈك
ئهگهر ئاشكارا ھالدا چېگرانى تاقـاپ، ئۇقتـۇرۇش        ! ش، نامراتالشتۇرۇشتۇر چهكله

چىقىرىــپ، یهرلىــك خهلقنىــڭ چهتــئهلگه چىقىــشى توختۇتۇلــدى دېــسه، بــۇ   
ــق      ــدىكى چىرایلى ــك ھهققى ــى باراۋەرلى ــداۋاتقان مىلل ــانى ئال ــڭ دۇنی ئۇالرنى

یغۇتۇش شۇئارلىرىغا توغرا كهلمهیدۇ، شۇنداقال غهپلهتتىكىلهر ئۈچۈن مىللى ئو
شۇڭا، ھهمـمه ئورۇنـدا ئىـش بېجىرگـۈچىلهر خىتـایالر      . سېگنالى بولۇپ قالىدۇ  

شـهرقى   —بولغىنى ئۈچۈن، رەسمى بویرۇقسىزمۇ بۇ نىـشاننى ئورۇنـدىغىلى          
ــشىنى ئهڭ تـــــۆۋەن چهكـــــته      ــستانلىقالرنىڭ چهتـــــئهلگه چىقىـــ تۈركىـــ
 تېزگىنلىگىلى، شۇنداقال مۇرەككهپ مۇناسىۋەت چهمبىرىكى ئـارقىلىق ھهم       
خىتاي خوجایىنلىرىنىڭ یـانچۇقىنى تولـدۇرغىلى، ھهم بىچـارە قـۇل خهلقنـى          

ــدۇ    ــىراتقىلى بولى ــتىن توس ــسادى جهھهت ــدىن   (ئىقتى ــۇرەككهپ جهریان ــۇ م ب
زېرىككهن، بېشى قاتقانالر ئۆیىدە ئولتۇرسـۇن، چىـدىغانغا چىقارغـان، دېـگهن             

رات ئهلـدە   دوالرغا یهتمهیـدىغان بـۇ نـام   50یىللىق ئوتتۇرىچه كىرىمى    !). گهپ
بىر پاسپورت ئۈچۈن مىڭ دوالر نهرق چىقىرىلسا قـانچه ئـادەم بـۇنى ئېلىـشقا                

: قادىر بوالر؟ یهنه بىـر قىزىـق ئویـۇننى ئـورنى كهلگهنـدە قىـستۇرۇپ ئـۆتهیلى             
بىر “ چىرىكلهشكهن”خىتایالر كېیىنكى یىالردا پاسپورت ئىشلهش جهریانىدا 

ئىـش  . نكهشـلىرىگه زەربه بهردى قىسىم رەھبهرلهر ۋە بىر قىسىم پاسپورت ھایا    
 ى خىتاي بولغان بـۇ مۇسـتهملىكىدە تهبىئـى ھالـدا       99%بېجىرگۈچىلهرنىڭ  

ــایالر      ــهنتىنى خىت ــۇنچه پىرس ــدىنىڭمۇ ش ــلىكىدىكى پای ــپورت ھایانكهش پاس
ــال        ــسىمۇ، پهقهت ــۇم بول ــى ئۇق ــان ئهقهلل ــادەمگه ئای ــمه ئ ــدىغانلىقى ھهم ئالى
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. ۇردىن بىـر نهچچىـسى تۇتۇلـدى   ، شـورى قۇرۇغـۇر ئۇیغـ   “یۇندىسىنى ئىچكهن ”
یهنه بایلىقنىڭ ( رتىۋېلىندى اقىلىنىپ ت“ بۇرنىدىن بۇالق”ئالغان پایدىلىرى 

  ).شهرقى تۈركىستانلىققا توپلىنىپ قېلىشىنىڭ ئالدى ئېلىندى
  :ئهمدى ئهسلى گېپىمىزنى داۋام قىالیلى

 یوشـۇرۇن   -ئاتـاپ ئاشـكارە   “ خـائىن ”شىڭ شىسهینىڭ نهچچه مىڭ باینى      
 دېرەكـسىز یـوق قىلىۋېتىـشى، بـایلىقىنى مۇسـادىرە           -ن قىلىـپ، ئىـز    تۇتقۇ

یهر ”كوممونىــستالرنىڭ . قىلىـشى، ئوخــشاشال بىــر مهخـسهت ئۈچــۈن ئىــدى  
، “بهشــكه قارشــى”، “ئــۈچكه قارشــى”، “زومىــگهرلهرگه قارشــى”، “ئىــسالھاتى

قاتـارلىق ئـاخىرى ئۈزۈلمهیـدىغان      ... ،“سوتسىیالىستىك تهربىـیه ھهركىتـى    ”
ھهرىكهتلىرىدە ھامان بایالرنى ئوبېكت قىلىـشى ئهنه شـۇ سىیاسـى           سىیاسى  

ســىز ئویالیــسىز، بىــز سىیاســىغا     . یــوق قىلىــش نىــشانى ئۈچــۈن ئىــدى    
ئارىالشــمایمىز، ئىنقىالپالرغىمــۇ ئىئــانه بهرمهیمىــز، ئۇنــداقكهن بىــز بىــلهن  

خىتـایالر شـۇنى    ! ئۇنداق ئاددى ئىش ئهمهس   ! ھۆكۈمهتنىڭ نېمه ئىشى؟ یاق   
ۇكى، سىز بىچارىلىك بىلهن ئۆزىڭىزنىڭ خانىدانى ئۈچۈنال یاشایدىغان ئویالید

بولسىڭىزمۇ، یهنىال بىر مۇسۇلمانسىز، بىر ئۇیغۇرسىز، مۇستهملىكه ئهلنىڭ        
ئۇنداقكهن، مىللى كۆتۈرۈلۈش بولسا سىزدىكى بایلىق ھامان . بىر ئهزاسىسىز

ىئانىدىن ئۆزىڭىزنى شۇڭا سىز ئ  . ئىنقىالپچىالرغا تهییار مهبلهغ بولۇپ قالىدۇ    
ــال      ــسىڭىزمۇ یهنى ــشىچاق بولىۋال ــا یاخ ــىڭىزمۇ، خىتایالرغ ــانچه قاچۇرس ھهرق

ئـۇ  . سىزنىڭ نهسهبىڭىز خىتاي بولمىغانىكهن، خىتایالر سىزگه ئىـشهنمهیدۇ       
بانكىـدا پـۇل قویـۇش      . ھالدا خاھلىغان پهیتىدە سىزنى یالىڭـاچالپ قویاالیـدۇ       

بىـــلهن تهمىنلهۋاتقـــانلىقىڭىز ئـــارقىلىق خىتـــایالرنى ئىقتىـــسادى ئۇچـــۇر 
  . ئېسىڭىزدە بولسۇن

یۇقۇرىدا ئۆتمۈشتىكى خىتـایالر بىـلهن بۈگـۈنكى خىتایالرنىـڭ ئوخـشاش          
مۇددىئا ئۈچۈن، ئوخشاش ۋاسىته بىلهن نامراتالشتۇرۇش سىیاسـىتىنى ئىجـرا      

ــېلىتۇردۇق  ــانلىقىنى ســ ــشتۇرمىنى   . قىلىۋاتقــ ــر سېلىــ ــدى یهنه بىــ ئهمــ
  :كۆپچىلىككه سۇنىمىز

 سېلىقى ھهددىدىن ئاشقان    -ىالردا گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ئالۋان   ی-40
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غـا قوشـۇلغىنى ئۈچـۈن    ) خىتـایچه ئـوغرى دېگىنـى     (‘ زىۋازى’باالڭ  ”زامانالردا  
ــانه ــار   “ جېرىم ــازا ب ــسادى ج ــل ئىقتى ــدىغان بىرخى ــدى دەپ ئالى ــدا . ئى ئىلى

 پارتىلىغان شهرقى تۈركىستان ئازادلىق ئىنقىالۋىنىـڭ ئىـشتىراكچىلىرىنى        
دەپ ئاتایدىغان خىتایالر، بالىلىرى ئىنقىالپقا قوشۇلغان یاكى  “ ئالته ئوغرى ”

شۇنداق گۇمان قىلىنغان كىشىلهرگه جېرىمانه قویـۇپ، ئىقتىـسادى بېـسىم      
ــۇل    ــشنى، ھهم پـــ ــسىدىگه یېتىـــ ــتۇرۇش مهقـــ ــارقىلىق ھهم نامراتالشـــ ئـــ
ــۆز      ــدىغانالرنى ئـ ــراك قىلىـ ــا ئىتىـ ــۇنداقال، ئىنقىالپقـ ــشنى شـ ئۈندۈرىۋېلىـ

ــدى    ــۆزلىگهن ئىـ ــنى كـ ــلهن چهكلهشـ ــولى بىـ ــسىنىڭ قـ ــۈنكى . ئائىلىـ بۈگـ
ــادەملهر      ــدىغان ئ ــرى قامای ــۈنلهردىن بې ــى ك ــایالر یېقىنق ــست خىت كوممونى
كۆپىیىــپ كهتكهنلىكــى ئۈچــۈن بىــر قىــسىم ئهمهلــى ھهركىتــى بولمىغــان، 
پهقهتال ھهقنى تهشۋىق قىلىدىغان كىتاپالرنى ئوقۇغان ۋە لېنتا ئاڭلىغانالرنى 

 مىڭ یۋەن جېرىمانه ئېلىپ قویۇپ بېرىدىغان 15~10ئىككى ئاي قاماپ بىر ـ 
 یىالردىكــى خىتایالرنىــڭ -40مانــا بۇمــۇ خــۇددى . نــى تــاپتى“ ھــۈنهر”یېڭــى 

قىلغىنى بىلهن ئوخـشاش خـاراكتېردا بولـۇپ، پهقهت ئېغىرلىـق دەرىجىـسى             
 بۈگۈنكى خىتایالر ۋەھشىلىكته تـارىختىكى    . ئۇنىڭدىن نهچچه ھهسسه ئارتۇق   

ئهجداتلىرىدىن ئاللىقاچان ئېشىپ كهتتى، شۇنداقال شۈلىۋېلىش جهھهتتىكى 
ئۇالر پىالنلىق توغۇت سىیاسىتىنى مهجبورى  : تهدبىرچانلىقىمۇ ۋایىغا یهتتى  

بـۇ جهھهتتىكـى    . قوبۇل قىلدۇرۇشـتىمۇ ئىقتىـسادى جـازانى قـۇرال قىلماقتـا          
. ىجىگه یهتتىرەھىمسىزلىكى، ۋەھشىلىكى ئادەمنىڭ تېنى شۈركۈنگىدەك دەر

توغۇلىــشى تــۈپهیلى ھهمــمه نهرســىدىن ئایرىلىــپ،  “ ئــارتۇق”بىــر بالىنىــڭ 
بۇندىن . مهڭگۈلۈك قاششاقلىققا پېتىپ كېتىدىغانالرنىڭ سانى كۆپهیمهكته

. بولۇپ قالدى“ مودا”باشقا ھهرقانداق بىر ئىشتا جېرىمانىنى ئاساس قىلىش    
داردا پــۇل توپلىۋېلىــپ، روشـهنكى، بۇنىــڭ بىـلهن خىتــایالر ھهم نۇرغــۇن مىقـ   

كۈنسېرى كۆپهیتۈرىلىۋاتقان ساقچى ئىتلىرىنىڭ ئارتىپ بېرىۋاتقـان مـالىیه          
خىراجىتىنى قامدایدۇ؛ ھهم بۇ ھـېچ نېمىـسى بولمىغـان خهلقنـى ئۆیىـدىكى        

 یوقىنى ساتتۇرۇپ جېرىمانىگه ئېلىۋېلىش بىلهن ئـۇالرنى ئىقتىـسادى          -بارى
تېخىمۇ یـامىنى  . غان ھالغا كهلتۈرىدۇ جهھهتته ئهبهدى بېلىنى رۇسلىیالمایدى   
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نۇرغـۇن كىــشىلهرنىڭ ئاڭــسىز ۋە ئــاجىز بولغــان مهنىــۋى دۇنیاســىدا بۇنــداق  
ئىــنقىالپالردىن بىـزار بولــۇش كهیپىیــاتى،  “ نامراتلىققـا ئېلىــپ بارىـدىغان  ”

قــــولىنى ”بــــالىلىرىنى ئــــۆزلىرى كــــونترول قىلىــــشتهك، خىتایالرنىــــڭ 
تى شهكىللهندۈرۈشنى مهقسهت قىلغاندۇر ئاڭسىز یاردەم مۇھى“ سوۋۇتىدىغان

گه  دەیـ -دېمىسىمۇ، بىرمۇنچه ئاڭسىز ئادەملهر جاسۇسالرنىڭ سـوۋۇتۇش دەي    (
 بىلهن، نۆۋەتتىكى كۆرەشكه ئهنه شۇنداق تهتۈر ئىنكاسالردا بولۇشقا       سېلىشى
سخىكىدا ئومـۇمى   پىـ ، ئهسـلىدىمۇ ئـاجىز بولغـان مىللـى          چـۇنكى . باشلىدى

هنه شۇ ئوننهچچه مىڭ سوم شهخسى مهنپهئهت ئۈستۈن  مهنپهئهتتىن، ئيمىللى
  ).تۇراتتى

بىزنىڭ پاجىئهگه تولغان تارىخىمىزدا مىللىتىمىزدىن چىققان بایالرنىڭ 
قانچه باي بولسا شـۇنچه جىنـایهت، شـۇنچه      . بایلىقى ئۆزىنىڭ شورىنى قۇرۇتتى   

ە قالغـانلىرىمۇ تـۈرمىلهرد  . زومىگهر ھېساپلىنىپ، ئۆلۈمگه ھۆكـۈم قىلىنـدى    
ھهي، بهلكىم شۇ بىچارىالر ئهینى ۋاقىتتا    ... ئۇزۇن یىالر ئازاپالندى،  ... چىرىدى،

بایلىقلىرىدىن ئالالھ بهلگىلىگهن یاخشىلىق یوللىرىغـا سـهرپ قىلمىغـان          
 خـۇرام  -یاكى تولۇق ئادا قىلمىغان بولغىیتى، ئۇ ئۆز خاھىشى بىلهن، خوشال     

 بېرىشنى خالىمىغـان بولـسا،     ۇلالرغا پ لیو“ جهننهتنى سېتىۋالىدىغان ”ھالدا  
 سائادىتى ئۈچـۈن پـۇل سـهرپ        - ئهۋالتلىرىنىڭ مهڭگۈلۈك بهخت   ،لىرىنىڭئۆز

پــۇل . لىرىمــۇ پایدىلىنالمىــدى خالىمىغــان بولــسا، ئــۇ پۇلــدىن ئۆزقىلىـشنى 
 كاپىرالر ئۈچۈن بایلىق تـوپالپ      —ئۆزىنىڭ بېشىغا چىقتى، دۈشمهن ئۈچۈن      

رنىڭ ھهممىسى بىر قهۋمنىڭ سىیاسى بۇال. بهرگهندەك ئىش بولۇپ قالغانىدى
 بىــرى بىــلهن تهقــدىرداش بولىــدىغانلىقىنى، ئــۆزىنى -بىــر... ۋە ئىقتىــسادتا،

ئېپقېچىش بىلهن ئالالھنىڭ ئۇ دۇنیادىكى ھىساپ ئېلىشىدىنمۇ، گهر خالىسا 
ــدىغانلىقىنى   ــالغىلى بولمایـ ــادىكى جازاســـىدىنمۇ قۇتۇلـــۇپ قـ مۇشـــۇ دۇنیـ

 دۈشمهن بىزنىـڭ بـاي بولـۇپ كېتىـشىمىزنى          شۇنداقال. چۈشهندۈرۈپ بېرىدۇ 
ــشكه،      ــۆزىمىزنى كۆرسىتى ــاي، ئ ــزگه پاتم ــدىغانلىقىنى، بهك تېرىمى خالىمای
ــلىكىمىزنىمۇ         ــدىراپ كهتمهسـ ــشقا ئالـ ــۆز قىلىـ ــۆز ـ كـ ــایلىقىمىزنى كـ بـ

  .ئاگاھالندۇرىدۇ
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ــداق      ــارىختىكى ھهرقانــ ــى تــ ــڭ نىیىتــ ــدە خىتایالرنىــ ــۈنكى كۈنــ بۈگــ
یاڭ، جىن دەۋرىدە یهرلىـك ئـورۇنالردا       : مهسىلهن. ۋاقىتتىكىدىنمۇ یاۋۇزالشتى 

.  كۈمـۈش سـاقلىناتتى  - ۋىالیهت ۋە ناھىیىلهردە نۇرغـۇن مىقـداردا  ئـالتۇن       —
 یىالردا قهشقهر غهزىنىسىدە تۆرت توننـا       -30تارىخى ئهسلىمىلهردىن قارىغاندا    
بۇنىڭدىن نېمىنى چۈشۈنىمىز؟ بۈگـۈنكى     . ئالتۇن، ئون توننا كۈمۈش بولغان    

 كۈمۈش ساقالنمایدىغانلىقىنى - یهرلىك ئورۇنالردىكى بانكىالردا ئالتۇنكۈندە
بـــۇ سېلىـــشتۇرما، بۈگـــۈنكى خىتـــاي  مانـــا. ھهمـــمه ئـــادەم بىلـــسه كېـــرەك

كوممونىـستلىرىنىڭ تـارىختىكى ھهرقانـداق ئهجداتىـدىنمۇ كـۆزى كىچىـك،       
ئـۇالر بىزنـى    . ئىچى قۇتۇر، نىیىتى یـاۋۇز ئىكهنلىكىنـى چۈشـهندۈرۈپ بېرىـدۇ          

ئهتىگهنلىكىمىزنى تاپساق چۈشلىكىمىز ئۈچۈن باش قاتۇرىدىغان بىر ھالغا        
ئهنه شۇ ھالغا چۈشكىنىمىزدە بىزدە چىڭراق . كهلتۈرمىگىچه بولدى قىلمایدۇ

  .تىنغۇدەكمۇ ئىمكانىیهت قالمایدۇ
بۈگــۈنكى مىللــى تهقــدىرىمىزنىڭ خهتىرىنــى تونــۇش، بــۇ خهتهرنىــڭ       

ئهگهر بــۇنى . ىرىمىزنىــڭ ۋەزىپىــسى ھهر ب—دەرىجىــسىنى تــوغرا چۈشــۈنۈش 
پارتىیىنىڭ پارالق مىللى سىیاسىتى بىزنىڭ باي ”تونىماي بىخودلۇق بىلهن 
دەپ مـودا شـۇئارالرنى كاللىمىزغـا قاچىلىۋېلىـپ     “ بولۇشىمىزنىڭ كاپـالىتى  

یۈرسهك، بۇ بىز ئۈچۈن قانداق ئاقىبهت ئېلىپ كېلىدىغانلىقنى بىلىشىمىز 
خوتلۇق پاجىئهلىك مهغلـوبىیهت ئېلىـپ كهلـگهن        تارىختا بۇنداق بى  . كېرەك

! بولسا، بۈگۈننىڭ خاراكتېرىستىكىسى شـۇكى، ئهمـدى كېلىـدىغىنى ئۆلـۈم        
  !پۈتۈنلهي یوقۇلۇشتۇر
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 مهنپهئهت ئىقتىساد يىـۇمـئوم”
  نى تىكلهیلى“ ئېڭى

  
غهلىـته كـۆرەڭ مىجهزىمىـز      “ بىـر نـان تاپـسا داپ چالىـدىغان        ”بىزنىڭ  

تـۆرت تهڭـگه پـۇلنى كۆرسـهكال خـورىكىمىز          . ئایـان ھهممهیلهننىڭ كـۆڭلىگه    
بىـرەر موتوسـىكىلىت    . ئۆسۈپ تۇتقىلى بولمایدىغان ھالغا كېلىپ قـالىمىز      

مىنىۋالىدىغان بولساق جاھاننى بېشىمىزغا كېیىۋالىمىز، گویا بىز كهبى باي، 
مانـا بـۇ بىزنىـڭ بېكىـنمه ھایاتىمىزنىـڭ، دۇنیـادىن         . بىزدەك نوچى یـوقتهك   

ــا  ــخهۋەر، ت ــىغانلىقىمىزنىڭ     بى ــان یاش ــۇزۇن زام ــاي ئ ــدىن چىقم ــر دائىرى ر بى
. بۇنداق كىبىرلىك ئىسالمىیهت روھى بىلهن ھېچ كېلىشهلمهیدۇ. مهھسۇلى

كىبىرلهنمه، ئالالھ كىبىرلهنگۈچىلهرنى ھهقىقهتهن دوست ”: چۇنكى ئایهتته
 ھـالى، ئومـۇمى   يئۇنىڭ ئۈستىگه مىللهتنىڭ ئۇمـۇمى   . دېیىلگهن“ تۇتمایدۇ

ــدى ــشلهر، كېرىلىــپ   تهق ــزگه كىبىرلىنى ــدا ھهم بى رى نوقتىــسىدىن ئېیتقان
 قېنىمىزغا پاتماي قىیىغېتىشالر، كىبىرلىك ۋە ھهشهمهت    -كېتىشلهر، قىن 

چــۈنكى بىــز دۈشــمهنلىرىمىز تهرىپىــدىن . بىــلهن یاشــاش مۇناســىپ ئهمهس
بىر .  ئۆلۈمگه بویرۇپ بولۇنغان، ئىجرا قىلىش ۋاقتى كۈتۈلىۋاتقان مهھبۇسمىز

 ئىككـى ھهپـته ئىچىـدە ئىجىـرا        -ادەم ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغان بولـسا، بىـر       ئ
قىلىنىدىغان بولسا، ئۇ ئادەم قانداق روھى ھالهتته بولۇشى مۇمكىن؟ ئهگهر ئۇ  

 ھىجىیىـپ یۈرىـدىغان بولـسا كىـم     -خۇدىنى بىلمهي خوشـاللىنىپ، كۈلـۈپ   
 مىللــى  يدېــمهس؟ خــۇددى شــۇنداق، ئۇمــۇمى   “ ئېلىــشىپ قــاپتۇ ”ئــۇنى 

ەزىیىتىمىز جهھهتتىن بىزمۇ خۇددى ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغـان تۇرۇقلـۇق،           ۋ
بۇ ھهقته بىر بۇرادىرىمىزنىـڭ ئىلگىـرى   . ئېلىشىپ قالغاندەك یۈرمهكتىمىز  

ئۇنىــڭ  : ىـسۆزلهپ بهرگهن مۇناســىۋەتلىك بىــر ھىكایىـسى یاددىمغــا كهچتــى  
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، ئورنى بىر سۆزلهپ بېرىشىچه، ئۇ ئاپتوۋۇز بىلهن ئۈرۈمچىدىن كېلىۋاتقانىكهن
تىل بىلمىگهندىن  . چهتئهللىك سایاھهتچى بىلهن بىرگه توغرا كېلىپ قاپتۇ      

. كېیىن سۆز قىلماستىن جىمجىت ئۆز خىیاللىرىنى سۈرۈپ كىتىۋېرىشىپتۇ
ئالدىدىكى ئىككى قاتاردا پهۋقۇلئاددە شوخ یىگىتلهر ئولتۇرسـا كېـرەك، ئىـش            

مىدىن تهپ تارتمایدىغان قىلىپ، زامانىسىنىڭ ئهڭ مودىلىق، نوچى، ھېچ نى
. ئۇالرنىــڭ نه ســۆزى، نه كۈلكىــسى توختىمــاپتۇ. ئۇیغــۇر یىگىتلىــرى ئىــكهن
بىراق ھېچكىم ھاي بېرەلمهیدىكهن، چۇنكى بۇ . ھهممىنىڭ جېنىغا تىگىپتۇ

نوچىالرنىــڭ پهیلــى شــۇنداق یامــان ئىــكهن، ئهركىــن ئۆســكهن، ھېچقانــداق  
كىلىكـى ھهرقانـداق ئـادەمنى    چهكلىمه، تهنـبىھكه ئـۇچراپ باقمىغانـدەك ئهر    

  ... ئهیمهندۈرەركهن 
ئـاخىرى بـۇ تېتىقــسىز قىقىلداشـالردىن تــاقىتى پـۈتكهن چهتئهللىــك     

نېمه، سىلهرگه  بىر كىمىڭالرنىڭ تویى ”: سایاھهتچى غهزەپ بىلهن ۋارقىراپتۇ 
بولىۋاتامدۇ؟ شۇقهدەر بهختىیارلىق بىلهن تېلىقىپال  یۈرگىدەك نېمه ئىش بار   

قـارا،  ! هقلىڭالر بولسا  كۈلـۈش ئهمهس یىغـالش كېـرەك سـىلهرگه           سىلهردە؟ ئ 
 قىمىلدىــشىپ نېفىــت كئــۇ دېرىزىــدىن یــول بویلىرىــدا چۆمۈلىــدە(ئۇیاققــا 

بـۇالردىن  ) تۇربىلىرى ئۈچۈن خهندەك قېزىۋاتقان خىتایالرغـا ئىـشارەت قىپتـۇ          
. “! ...ۋاي، گـــالۋاڭالر! نېمىنـــى ھىـــس قىلىـــسىلهر؟ دېـــمهك، ھېچنىمىنـــى

رىم ئۇنىڭ تۇیۇقسىزال ئۇیغۇر تىلىداسۆزلهپ كهتكىنىدىن ھهیران بوپتۇ، بۇرادى
ئۇ ئۇیغۇرالرنى تهتقىـق  . شۇندىن كېیىن ئۇنىڭ بىلهن پاراڭلىشىپ مېڭىپتۇ    

: ئۇ بۇرادىرىمىزنىڭ. قىلىۋاتقىنىغا خېلى كۆپ یىالر بولغان تۈركلوگ ئىكهن  
ېگهن سۇئالىغا، یېقىندىن بېرى ۋەتىنىمىزگه كېلىپ نېمىلهرنى كۆردىڭىز؟ د

بىر قهدىمـى مهدەنىیهتلىـك مىللهتنىـڭ یوقۇلۇشـقا یـۈز تۇتقـانلىقىنى              ”: ئۇ
كۆردۈم، ئهگهر خىتایالر ھازىرقى سىیاسىتىنى یهنىمۇ قهبىھلهشتۈرمىگهن، شۇ 

 یىلنى ئۆتكۈزسه، بىـر قهدىمـى مىلـلهت یهر       50ھالهتنى ساقلىغان ھالدا یهنه     
ئاندىن ئېچىنىش . دەپتۇ“  قىلدىمیۈزىدىن یوق بولغىدەك، دېگهنلهرنى ھىس

“  ســىلهرنىڭ ئورنــۇڭالردا بولغىنىمــدا ھــېچ كــۈلهلمىگهن بــوالتتىم”: بىــلهن
  .دەپتۇ
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دېمهك، بىز ئۇقهدەر كىرىلىپ كهتكۈدەك ھالدا ئهمهسمىز، بىزگه كۈلكه 
بۇ ئۈمىدسىزلىكنى تهرغىپ قىلىـش ئۈچـۈن ئهمهس،   (ئهمهس، یىغا یارىشىدۇ    

ئىجراســـى ). ىتىلغـــان ئوخـــشۇتۇش، ئهلـــۋەتتهكهیپىیـــات مهسىلىـــسىگه قار
یېقىنلىشىۋاتقان ئۆلۈمدىن قانداق قۇتۇلۇش ھهققىدە باش قاتۇرۇش، ئاخىرەت 

چـۇنكى  (ئالالھنىڭ دەرگاھىغـا قانـداق یـۈزىمىز بىـلهن بېـرىش         —ھهققىدە  
) ئىنــسانغا قــۇل بولۇشــقا یاراتمىغــان —ئــالالھ بىزنــى قۇلغــا قــۇل بولۇشــقا 

ــۆۋەتته قىلىــدىغان ئىــشىمىزدۇر بــاش قــاتۇرۇ —ھهققىــدە  ــۇ . ش بىزنىــڭ ن ب
ئىــشالرنىڭ كونكىرىــت تهپــسىالتلىرى خېلــى كــۆپ، بۇالرنىــڭ ھهممىــسى   

بىـز بـۇ   . ھهققىدە توختۇلۇش ناھایىتى زور ئهقلى كۈچ ۋە ۋاقـت تهلهپ قىلىـدۇ   
پۈتۈن ( مهنپهئهت يئومۇمى”یهردە پهقهت ئىقتىساد ئېڭىنى تىكلهش، بولۇپمۇ      

نــى “ ئىقتىـساد ئېڭــى )  مهنـپهئهتىگه ئۇیغــۇن بولغــان يمىللهتنىـڭ ئومــۇمى 
ــانلىرىمىزنى      ــس قىلغـ ــگهن ۋە ھىـ ــدە بىلـ ــسى ھهققىـ ــلهش مهسىلىـ تىكـ

چــۇنكى قۇللــۇقتىن قۇتۇلۇشــتا . قېرىنداشــلىرىمىز بىــلهن ئورتاقالشــماقچى
  !ئىقتىسادنىڭ رولى ئىنتایىن چوڭ، ناھایىتى چوڭ

 مهنـپهئهت   يئومۇمىباشقا مىللهتلهردە ئىقتىساد ئېڭى قانداق بولىدۇ؟       
ئىقتىساد ئېڭى قانداق بولىدۇ؟ سېلىشتۇرۇش مهقسىتىدە بهزى مىـسالالرنى       

  .كهلتۈرىمىز
ــازغۇچى بهي یاڭنىــڭ   ــاي ی ــایالر «تهیۋەنلىــك خىت ــل خىت ــگهن » رەزى دې

كىتابىدا خىتایالر بىلهن یاپونالرنىڭ سودا ئىقتىساد ئىشلىرىدىكى ئهخالقـى    
  :مۇنداق سېلىشتۇرۇلغان

بىرلهشـسه  ) ئۈچ چوشـقا (بىر چوشقىغا ئوخشایدۇ، ئۈچ یاپون    بىر یاپون   ”
بىر ئهجدەرھاغا ئایلىنىدۇ؛ بىر خىتاي بىر ئهجـدەرھاغا ئوخـشایدۇ، ئـۈچ خىتـاي       

. “بىرلهشسه بىر چوشقىغا، ھهتتا بىر قۇرۇتقا ئایلىنىپ قالىدۇ) ئۈچ ئهجدەرھا(
شتۇرما بۇنداق بىرلىشهلمهیدىغان ئىناقـسىز سـۈپهتتىن ئېیتقانـدا بـۇ سېلىـ        

خىتایالرغــــا ئهمهس، بىــــزگه تېخىمــــۇ مــــاس كېلىــــدىغانلىقىنى ھهربىــــر 
لـېكىن یهكـكه ھالـدىكى سـودا ئېڭـى      . ۋەتهندېشىمىز رەت قىاللمىسا كېرەك  

بۇنىمۇ .  جهھهتتىن ئېیتقاندىمۇ بىز خىتایالردىن كۆز یهتكۈسىز تۆۋەن تۇرىمىز
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سـانائېتى  كهمىـنه خىتایالرنىـڭ رەخـت     . كۆپچىلىك ئىنكار قىلمىسا كېرەك   
مهركهزلهشكهن شاۋ شىڭ شهھىرىدە رىكشىچى خىتایالر بىلهن ئهھۋاللىشىپ    

 یۈزمىڭ یۋەن پۇل 4~3ئۇالرنىڭ بهزىلىرى رىكشىچىلىك قىلىپ . قالغانىدىم
 سـاددا ھالـدا كىراكهشـلىك قىلىـشنى داۋام       -لـېكىن یهنىـال ئـاددى     . تېپىپتۇ

هر بىــر شــهرقىي   شــۇچاغدا مهن شــۇنداق ئویلىغانىــدىم، ئهگ   . قىلىۋېتىپتــۇ
 10تۈركىستانلىق شۇنداق كهسىپ بىلهن پۇل تېپىپ، ئۆزىـدىن ئېـشىنىپ     

ئـاش بهرگهن  ”مىڭ یۋەن ئارقىسىغا تاشلىغان كۈنى نېمه بۇالر؟ جهزمهنكى بۇ  
نى یاراتمایدىغان، ئۇ كهسىپتىن نومۇس قىلىدىغان بىر ھالغا كېلىشى “ قازان

ــۇ ! چوقــۇم ىمــكهش موتوســېكىلىت  مىڭغــا بىــردانه ن4~3شۈبىھــسىزكى، ئ
ئېلىپ مىنىۋالسا جاھانغـا پاتمـاي یۈرۈشـى، كىراكهشـلىكنى تاشـالپ، بىـرەر           

ــۈپهتلىك” ــارەتكه “ ســـ ــشى ”تىجـــ ــىپ ئۆزگهرتىـــ ــى“ كهســـ ــۇ . تهبىئـــ بـــ
رېئاللىققا ئىككـى خىـل كـۆز بىـلهن قـاراش            —سېلىشتۇرمىالردىن دۇنیاغا   

 تهپهككـۈر  بىرى ئهقلى تهپهككۈر كۆزىدە قاراش، یهنه بىـرى ھىسـسى         : مهۋجۇت
ــدىكى مىــسالدا. كۆزىــدە قــاراش ــۇل  : یوقۇرى ــۆز رىقابهتچىلىرىنىــڭ پ خىتــاي ئ

دورایدۇ، پۇل ) ماھىیهتنى( نهتىجىنى —تاپقانلىقىدىن ئىبارەت ئۈستۈنلۈكنى 
تېپىشتىكى ۋاستىنى بولسا ئۆز ئېپـى، ئـۆز ئىمكانىغـا یارىـشا ئـۆزى تالالیـدۇ؛         

لىقىـدىن  “ بـاي بولغـان   ”ىڭ  شهرقىي تۈركىستانلىقالر بولـسا رىقابهتچىـسىن     
ئىبارەت نهتىجىنى دورىمایدۇ ۋە شۇ نىشاننى قوغالشمایدۇ، ئهكسىچه ۋاستىالر، 

سـهن مىـنگهن   ” دە، -تاشقى شهكىل بىلهن پىكىرىنى بهنـد قىلىـپ قویىـدۇ         
دېگهن قىتىغۇر خىیال ئۇنىـڭ ئهقلـى ئۈسـتىگه      “ موتونى مهن مىنهلمهمتىم  

  !ئېڭىمانا بۇ تهتۈر رىقابهت . مىنىۋالىدۇ
سهھراغا بارسا سهھرالىق ) شهھهرلىك(شهلىك ”: ئادەتتىكى ئهھۋالدا بىز

دەپ “ یىــدۇۇقــوي ســویىدۇ، ســهھرالىق شــهھهرگه  كهلــسه شــهلىك ســۈنچاي ق 
ــېلىتۇرىمىز ــڭ   . سـ ــهھهرلىك ئادەملهرنىـ ــهھرالىق ۋە شـ ــته سـ ــۇ ئهمهلىیهتـ بـ

هن ئۇنـدىن باشـقا چـارۋىچىلىق بىـل    . ئىقتىسادى رىقابهت ئېڭىـدىكى پهرقتـۇر    
ــالمىش   ــڭ ئاتـ ــوغۇللىنىدىغان خهلقلهرنىـ ــتلىقى”شـ ــۈت“ مېھماندوسـ  -سـ

ــشى،    ــۇس بىلى ــشنى نوم ــاقلىرىنى سېتى ــسادى  ... قایم ــارلىقالرمۇ ئىقتى قات
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  .رىقابهت ئېڭىنىڭ نهتىجىسى
ــابهت ئېڭىمىــز   نىــڭ تــۆۋەنلىكى،  ) ئىقتىــسادى رىقــابهت ئېڭــى  (رىق

. مۇ ناھایىتى بۈزۈقتۇرغۇنلىقى تۈپهیلى ئومۇمى مهنپهئهت ئىقتىساد ئېڭىمىز
ئۆزئــارا . قئــۆز ئــارا یاردەملىــشىش، كىرىزىــستىن ئورتــاق قۇتۇلــۇش روھــى یــو 

 بىرىمىزنى یۆلهشـنىڭ ئهكـسىچه، ھهسـهتخورلۇق،    -رئىگىلىك ئىشلىرىدا بى  
قىتىغۇرلۇق بىـلهن دۈشـمهنلىك ھىـسىیاتىدا بولـۇش كهیپىیـاتى ناھـایىتى             

 بىـر تۇرمـۇش بۇیـۇملىرى     ئهگهر بىز قوشنىمىز مهھهللىـدە    : مهسىلهن. ئېغىر
پهقهت ( دۇكىنى ئاچسا بىز كېرەكلىك نهرسىلهرنى شۇ دۇكاندىن سېتىۋالساق 

ئۇنى قوللىغانلىق، ئۇنىڭغا ) ئۇنىڭدا بولمىغاندىال باشقا یهردىن سېتىۋالساق
لېكىن بىز كۆپ ھاالردا بۇ دۇكاننى      . جۇغالنما توپلىشىپ بهرگهنلىك بوالتتى   

بهلكىـم دۇكـان   . هن باشـقا یهردىـن سـېتىۋالىمىز      قهست. یامان كۆرۈپ قالىمىز  
ئېچىش خىیالى بىزدىن بۇرۇن ئۇنىڭ ئهقلىگه كهلگهنلىكى ئۈچـۈن شـۇنداق      

لېكىن شۇ دۇكاننى بىـر خىتـاي       . ئاچچىقىمىز كېلىدىغان بولىشى مۇمكىن   
ئهكــسىچه ئــۇنى تېــزال ئــاۋات  . ئاچــسا بىــزدە بۇنــداق ھهســهتخورلۇق بولمایــدۇ 

ىندىــشىمىز خېرىدارســىز قېلىــپ دۇكــاننى تاقاشــقا  ئــاۋۇ قېر. قىلىــۋېتىمىز
  !مهجبۇر بولسا، خىتاینى باي قىلىۋېتىمىز

ئهمدى بىزدىكى بۇ ئىللهتنى یهھۇدىالرنىڭ ئىقتىساد ئېڭى ۋە مىللـى       
ــاق،       ــایىگه سېلهشتۇرس ــر ھىك ــدىغان بى ــس ئهتتۈرى ــى ئهك ــپهئهت ئېڭىن مهن

 ئۇستامنىڭ بىـر    بىر یهھۇدى : ئۆزىمىزدىكى نوقسان تېخىمۇ روشهن كۆرۈنىدۇ    
كوچىنىـڭ نېرىقـى   ”: شاگىرتى بارىكهن، بىر كـۈنى ئـۇ شـاگىرتنى چاقىرىـپ       

دەپ “  بېشىدىكى پاالنى دېگهننىڭ دۇكىنىدىن مۇنداق بىر نهرسه ئېلىپ كهل
شاگىرت چىقىپ كېتىپ ھایـال بولمـایال       . بویرۇپ، كېتهرلىك پۇلنى بېرىپتۇ   

تىـسى ئۇنىـڭ تېـز      ئۇس. ئۇستىسى دېگهن نهرسـىنى ئىلىـپ قایتىـپ كهپتـۇ         
بهك تېـز ئهكهلـدىڭغۇ، مهن دېـگهن    ”: كهلگهنلىكىدىن گۇمانلىنىپ سـوراپتۇ  

  “یهرگه بارمىدىڭمۇ ـ قانداق؟
یېقىنىراقتىكى بىر دۇكاندىمۇ بۇنداق نهرسه بارىكهن، یهنه كېلىـپ    —

  .دەپتۇ شاگىرت  —... سىز دېگهن دۇكاندىكىگه قارىغاندا بىر سوم ئهرزانىكهن
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  .رھال قایتۇرىۋېتىپ، مهن دېگهن یهردىن ئهكهلبولماپتۇ، دە —
ــار؟    — ــاجىتى ب ــېمه ھ ــىنهلمهي،    —ن ــاگىرت چۈش ــۇ ش ــۇ —دەپت  بۇم

  ...ئوخشاش تۇرسا، یهنه كېلىپ ئهرزان
چـۇنكى بــۇ دۇكاننىــڭ خوجــایىنى یهھــۇدى ئهمهس، شــۇڭا قىمــمهت   —

بىـر سـوم مهن   . بولسىمۇ یهھۇدىنىـڭ دۇكىنىـدىن سېتىۋېلىـشىمىز كېـرەك      
 گهپ ئهمهس، لېكىن مۇشـۇنداق بىـر سـومالر دۇكانـدارغا بېرىـپ            ئۈچۈن ھېچ 

 دەپ چۈشــهندۈرۈپتۇ —توپالنــسا ناھــایىتى كــۆپ جۇغالنمــا ھاســىل بولىــدۇ،  
  !مانا بۇ ئومۇمى مهنپهئهت ئىقتىساد ئېڭى. ئۇستىسى

ئىش یاراتماي ئىشـسىز ئولتـۇرۇش، باھـا تالىـشىپ، كـۆپ تامـا قىلىـپ              
شۇ .  جۇدىمىزغا سىڭىپ كهتكهن ئىللهتتۇرئازدىنمۇ قۇرۇق قېلىش بىزنىڭ ۋۇ

ــابهتكه تهییارلىقــــسىز روھــــى   ــایالر بىزنىــــڭ بۇخىــــل رىقــ تــــۈپهیلى خىتــ
 مهنپهئهتنـــى، كېیىنكــى مهنپهئهتنـــى قوغـــداش  يھــالىتىمىزدىن، ئومـــۇمى 

روھىمىزنىـــڭ یوقلىقىـــدىن پایـــدىلىنىپ بىزنـــى ھهر ســـاھهدىن ســـىقىپ  
نهتىجىـدە  . ىشـسىز ئولتـۇرىمىز   باھا تالىشىپ، ئهرزانغا ئۇنىمـاي ئ     . چىقارماقتا

دەپ ئىشلىرىمىزنى خىتایغا قىلدۇرىمىز، شۇنىڭ بىلهن “ خىتاي ئهرزانىكهن”
 سانائهت ساھهلىرىمىز خىتاي كۆچمهنلىرى تهرىپىدىن -كهسىپلىرىمىز، ھۈنهر

ئېڭىمىز بۇ ئىشالرنىڭ یامان ) ئهقىلنىڭ قۇماندانلىقىدىكى. (ئىگهللهنمهكته
ۇ، مۇستهملىكىگه قارشى تۇرۇش ھالىتىدە بولسىمۇ، بولىۋاتقانلىقىنى بىلسىم

لـــېكىن روھىیىتىمىـــزگه ســـىڭگهن مىللـــى ئـــاجىزلىقالر ھهر جهھهتـــتىن  
  !دۈشمهنگه یوچۇق ئېچىپ بهرمهكته

مۇستهملىكه ئۈستىدىن غهلـبه قىلىـش پهقهت سىیاسـى یـاكى ھهربـى             
 يئهگهر بىــز ئومـــۇمى . جهھهتتىكــى ئۈســتۈنلۈك بىلهنـــال ئىــشقا ئاشـــمایدۇ   

لهتنــى، دۆلهتنىــڭ تهقــدىرىنى چىقىــش قىلىــدىغان ئىقتىــساد ئېڭىنــى  مىل
تىكلىیهلمىسهك، ئىقتىسادى جهھهتته قۇللۇقتىن قۇتۇاللمایمىز؛ سىیاسى ۋە 
ھهربى جهھهتتىكى غهلىبىنى تهمىـن ئېـتىش ئۈچۈنمـۇ ئىقتىـساد ئالـدىنقى            

ــدۇر ــشقا،   . شــهرتلهردىن بىرى شــۇڭا مــۆمىن ســۈپىتىدە ئىــسىراپخورلۇق قىلى
ــۈپىتىدە     كىبى ــۆمىن س ــوق؛ م ــز ی ــشكه ھهققىمى ــۆرەڭلهپ كېتى ــپ ك رلىنى
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مهشرىقته بىر مۆمىننىڭ ئالقىنىغا كىرگهن تىكهننى، بىـز كـۆزىمىزگه    ”
دەپ بىلىشىمىز كېرەك، بىر مـۆمىن قېرىندىـشىمىزنىڭ زىیىنـى          “ كىردى

ئۈچۈن یۈرىكىمىز ئېچىـشىدىغان، پایدىـسى ئۈچـۈن خوشـاللىنىدىغان روھـى            
ئهگهر بىــر قــاپ ســىگارت پــۇلىنى تىجهیــدىغان . ز كېــرەكىمىشھــالهتته بولىــ

بىـزدە بىرتـال ئوقنىـڭ كۆپۈیىـشى بىـر      . بولساق بۇ بىر تـال ئـوق، دېمهكتـۇر    
  .دۈشمهننىڭ ئازایىشىنىڭ شهرتىدۇر

، بارىن ئىنقىالۋىنىڭ رەھبىرى، ۋەتىنىمىزنىڭ ھازىرقى تمهرھۇم شېھى
یۈســۈپ بىــزگه ئهنه زامــان تارىخىــدىكى مهشــھۇر كــۆرەش قهھرىمــانى زەیــدىن  

 سـاددا تۇرمـۇش ئىـستىلى، ئومۇمىیهتچىـل     -شۇنداق بىر نادىر ئـۈلگه، ئـاددى      
بـۇ ھىكـایه   . ئىقتىساد ئېڭىنىڭ شانلىق ئـوبرازىنى یارىتىـپ بېرىـپ كهتتـى      

  :ئۇنىڭ ئالىجاناپ خىسلىتىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان جانلىق كارتىنىدۇر
بىلهن كۆرۈشـكىلى  بىر قېتىم كۇچاردىن بىر مۇجاھىد زەیدىن یۈسۈپ       

زەیدىن یۈسۈپ مېھماننىڭ ھۆرمىتى ئۈچـۈن ئـۇنى ئاشـخانىغا تاماققـا           . كهپتۇ
مېھمان یىگىـت ھهیـران     . تهكلىپ قىلىپ، بىر كىشىلىك تاماق بویرۇتۇپتۇ     

  :بولۇپ
  . دەپ سوراپتۇ—سىزچۇ، ئۆزىڭىزگه نېمىشكه بویرۇتمایسىز؟   —
  .دەپتۇ زەیدىن یۈسۈپ  —مېنىڭ قورسۇقۇم توق،  —
ئهمدى تاماق ۋاقتى بولىۋاتسا، قاچانقى یـېگهن تاماقنىـڭ گېپىنـى            —

  .دەپتۇ مېھمان یهنه  —قىلىۋاتىسىز، سىزمۇ یهڭ، بىلله یهیلى، 
  .دەپتۇ زەیدىن یۈسۈپ  —یاق، یىگۈم یوق،  —
ــى      — ــاس، یېرىمن ــسهم بولم ــۇپ مهن تامــاق یې ســىزنى قارىتىــپ قوی

  .بولسىمۇ یهڭ
ىدىغان بولسىڭىز ئاشنىڭ سۈیىنى مهن جىم ئولتۇرسام خىجىل بول  —

ــكهچ تــۇراي  ــسهئىچ ــاغالپ كهتــكهن      —،  ئهمى ــدىن یۈســۈپ، گهز ب دەپتــۇ زەی
مىھمان ئاشنى یىگۈچه سۆھبىتىنى قىلىپ ئىشىنى . لهۋلىرىنى یاالپ تۇرۇپ

پۈتتۈرۈپتۇ ۋە یهنىال باشقا ئىشالر بىلهن ۋاقت چىقىرالماي قالماسلىق ئۈچۈن، 
  . سۈیىگه تۈگۈرۈپ یهپ، قۇرسىقىنى تویغۇزىۋاپتۇیېنىدىن نان ئېلىپ، ئاشنىڭ 
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  :بۇ ھالدىن ئوڭایسىزالنغان مىھمان قاتتىق رەنجىپ
قۇرسىقىڭىز ئاچ ئىكهنغۇ، نېمىشكه تاماقنى بىلـله یهیلـى، دېـسهم         —

  :زەیدىن یۈسۈپ ئۇنى بهزلهپ. دەپتۇ —مېنى گولالیسىز؟ 
 سىزگه سىز بۇنىڭدىن رەنجىپ یۈرمهڭ، مىھمان بولغىنىڭىز ئۈچۈن —

ئهمما ئۆزۇم نان یېـسهممۇ ھېچقىـسى      . تاماق بویرۇشۇم ساھىبخانلىق قهرزىم   
بىر قاچا ئاشنىڭ پـۇلى تېجهلـسه، بىـر تـال ئـوق سـېتىۋالغىلى بولىـدۇ         . یوق

ئهمهسمۇ؟ بىزنىڭ ئهھۋالىمىز بىزنى ئـاددىراق یاشاشـقا ئۈندەۋاتـسا، بىزنىـڭ         
  .  دەپتۇ—پۇل بۇزىدىغانغا نېمه ھهققىمىز بار؟ 

  :ھمان تېخىمۇ رەنجىپمى
مهنمۇ خۇددى سىز بىلهن ئوخشاش یولدىكى ئادەمغۇ، مهنمۇ بىر تال  —

زەیدىن یۈسۈپ مىھرىبانلىق بىلهن . دەپتۇ —ئوقنى یۇتىۋەتمىسهم بوالتتىغۇ؟ 
  :كۈلۈپ تۇرۇپ

 مىھمـانلىق ھـۆرمىتىڭىز، ئهمـدى ئىككىمىـز         ىبۇ بىر قېتىملىقـ    —
  .دەپتۇ —بارىنى تهڭ كۆرىمىز، 

  .ۇ بىر جهڭچىنىڭ تۇرمۇشىدىن كىچىككىنه دېتالمانا ب
 قـانچه  -ئۇندىن باشقا زەیدىن یۈسۈپ كىرا پۇلىنى تېجهش ئۈچۈن قـانچه   

قېتىم ئاقتۇدىن قهشقهرگه پىیادە كهلـگهن، ئهممـا ئـۇ كـۆپ چـاغالردا بۇنـداق            
  .ئىشلىرىنى ھېچكىمگه بىلىندۈرمهیتى

الرنـى بىھـۇدە   ” ئـوق ”لېكىن بىـز ئـادەتته تۇرمۇشـىمىزدا قانچىلىغـان      
یۇتىۋېتىدىغانـــدىمىز؟ ھهتتـــا قانچىلىغـــان زەمبىـــرەك ئـــوقلىرىنى بىھـــۇدە  
ــسهپ       ــلهن دەڭ ــى بى ــۈپ روھ ــدىن یۈس ــۇالرنى ئهگهر زەی ــدۇق؟ ب بۇزىۋېتىدىغان
كۆرىـدىغان بولــساق، بىزنىـڭ روھــى جهھهتـته گویــا ھۆرلـۈككه ئېرىــشكىمىز     

  !“نوچى”شۇنچىلىك بىغهم، شۇنچىلىك . یوقتهكال بىلىنىدۇ
ــاددى    ھۆ ــدىكهنمىز ئ ــشىمىز دەی ــۈككه ئېرى ــقا، ھهر  —رل ــاددا یاشاش  س

 ي مىللىــ يتىیىننــى ھۆرلــۈك ئۈچــۈن تېجهشــكه، ھهربىــر ئىــشتا ئومــۇمى      
 - بىرىمىزنى یـۆلهش، بىـر    -مهنپهئهتىنى ئاساس قىلىشقا تىرىشىشىمىز، بىر    

  !بىرىمىزنى كىرىزىستىن قۇتقۇزۇش ئهنئهنىسىنى تىكلىشىمىز الزىم
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  توغرىسىدامهخپىیهت ئېڭى 
  

مهخپىیهت ئېڭـى ھهققىـدە گهپ كهچكهنـدە بـۇ مىللهتنىـڭ غهیۋەتخـور         
ئىككى ئۇیغۇر .  خوتۇنالردەك غهلىته مىجهزى ئادەمنى بهكال ئۈمىتسىزلهندۈرىدۇ

. قۇرغـان بولـسا پـاش بولـۇپ قـالمىغىنى یـوق           ) ئىتتىپاق(“ ئانتانتا”مهخپى  
للهتكه ئىشهنچ قىلىش ھهر ئۈچ ئۇیغۇردىن بىرى جاسۇس، شۇڭا بۇ مى”بهزىلهر 

بۇ قـاراش ئۈمىدسـىزلىككه ئېلىـپ بارىـدىغان، دۈشـمهننى      . دەپ قارایدۇ “ خاتا
 چۆچهك بولۇپ، ھېچقانداق -بهك كۈچلۈك، پۇختا كۆرسىتىدىغان بىرخىل سۆز

ئۇنـداق بولـسا نـېمه      ! ئهمهلىي ئاساسى یوق، ھهم بولىشىمۇ مۇمكىن ئهمهس      
ر قېرىنداشــالر یــاكى ئــاغىنىلهر،  جىــگه-ئۈچــۈن ئهڭ یــېقىن بــۇرادەرلهر، جــان

 بىرىنـى چۈشـىنىدىغان بىـرنهچچهیلهن ئارىـسىدا       -بالىلىقىدىن تارتىپال بىـر   
ــى        ــیهت ئېڭ ــۇ مهخپى ــدۇ؟ ب ــا یېتى ــمهننىڭ قۇلىقىغ ــۇ دۈش ــان گهپلهرم بولغ
مهسىلىسى بولۇپ، مىللى پىسخىكىمىزدا ئۇزاق بىر مهزگىللىـك بېكىـنمه          

  !لىكتۇرھایات كهلتۈرۈپ چىقارغان بىرخىل كېسهل
ئۆزىنى ئهڭ یېتىلگهن دەپ تونۇیـدىغان ئۇیغۇردىمـۇ مهخپىـیهت ئېڭـى           

پهرق شـۇ یهردىكـى، ئـادەتتىكىلهر بىـرەر     . تۆۋەن بولۇشتهك ئاجىزلىق مهۋجۇت 
 شــاۋ قىلىــپ، شــۇنداقال  - ھهرىكهتــتىن خهۋەر تاپــسا شــۇ ھامــانال شــاۋ -ئىــش

 گهپنـى  دەپ پىچىرالپ، ھهمـمه  “ ھېچكىمگه دېمهڭالر ”سىرلىق كۆرسىتىپ،   
دېگهن تاپىالش بىلهن “  ھېچكىمگه دېمهڭالر”باشقىالرمۇ ئوخشاشال . دەۋېتىدۇ

مانا مۇشۇنداق قىلىپ بۇ گهپلهرنى     . قوشۇپ یهنه بىر توپ ئادەمگه پىچىرالیدۇ     
. ئوقمىغان ئادەم قالمایدۇ؛ بىلهرمهنلهر ئاڭلىغان یاكى كۆرگهن ھامانال دېمهیدۇ

ئۇلـــۇغ “ خهۋەردار بواللىغـــان ”دىـــن“ مـــۇقهددەس ســـىر”بىـــراق، ئۆزىنىـــڭ 
ســاالھىتىنى كىــشىلهرگه ھىــس قىلــدۇرغان ھالــدا بــۇ ســىرنى بىــر مهزگىــل  

ھهرىكهتلىرى سىرلىق تۈس ئالىـدۇ، گهپنـى یۇپىتىـپ قىلىـدۇ،            : “ساقالیدۇ”
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مهندە بىر سىر بـار، ئهممـا   ”ئېغىز تاتىلىغۇچىالردىن بىلىنهرلىك ھالدا، گویا      
بىرخىل ئىپادىنى چانـدۇرغان ھالـدا گهپنـى        دەۋاتقاندەك  “ سىلهرگه دېمهیمهن 

“ ئۇلۇغلۇقى”كىشىلهر ئۇنىڭغا ھهۋەسلىنىدۇ، ئۇ . قاچۇرىدۇ، تېمىنى یۆتكهیدۇ
مانا شۇنداق كۈنلهرنىڭ بىرىـدە بىـرەر دوسـتى،      . غا یارىشا تۈس ئېلىپ یۈرىدۇ    

كونــا بــۇرادىرى یــاكى شــۇنىڭدەك باشــقا ســاالھىیهتتىكى بىرســى بىــلهن        
ــشىۋېتىپ ھا ــدۇ پاراڭلىـ ــاجىنى قوزغۇلىـ ــلىك ” دە، -یـ ــېچكىمگه دېمهسـ “ ھـ

چــۇنكى ئــۇزاق مهزگىللىــك . ۋەدىــسىنى ئېلىــپ تــۇرۇپ بــۇنى بایــان قىلىــدۇ
بېكىنمه ھایات بـۇ مىللهتنـى كـۆزى كىچىـك، ئـانچىكى ئىـشالرنى قـالتىس                 

“ زىـدى پهسـت   ”كېتىـدىغان “ سـهمىرىپ ”بىلىدىغان، قىلچىلىك ئىـشتىن     
لىقنى خهققه بىلدۈرۈشكه ئالدىراش “ سقالتى”شۇڭا بۇنداق  . قىلىپ قویغان 

ھهربىرىمىزنى قىیناپ ئارام بهرمهیدۇ، ئـۆزىمىزنى كۆرسىتىۋېلىـشقا ئالـدىراپ     
ئاخىرى بىر كۈنى نهتىجىسى كۆرۈلىدىغان، خهق بۇنى كۆرىدىغان،        . كېتىمىز

ھېچكىم بىلمىگهن تهقدىردە ئالالھ كۆرۈپ تۇرىـدىغان بولـسىمۇ، لـېكىن ئـۇ       
  .ىتىمىز یهتمهیدۇچاققىچه زادىال تاق

بىزگه ھاكىمىیهتنىڭ یوشۇرۇن تهرەپلىرى ھامان چۈشۈنۈشلۈك بولماي       
كهلدى، قانچىلىك كۈچ بىلهن بىر ھاكىمىیهت مهۋجۇتلىقىنى ساقالپ تۇرىدۇ، 

شــۇڭا ســىر ساقالشــنىڭ    . بــۇنى بىــز خىیالىمىزغــا كهلتــۈرۈپ باقمــایمىز    
تـۆرت  : هسـىلهن م. مۇھىملىقى ھهققىدىكى چۈشهنچىمىزمۇ ناھـایىتى تـۆۋەن     

بۇرادەر مهلۇم بىر سىیاسى تېمىدا مۇخالىفهت گهپلهرنى قىلىشتى، كېیىن ھهر 
پاالنى ـ پاالنى تۆرتىمىز، پۇستانىنىڭ ئۆیىدە ” باشقا تۆرت سورۇندا -بىرى باشقا

دېگهنلهرنى ھـېچ زۆرۈرىیهتـسىز بایـان قىلىـپ        “  مۇنداق دېیىشتۇق  -مۇنداق
شىغا چىقىـدىغان بـۇ خهتهرلىـك گهپـلهر         نهتىجىدە تۆرتىمىزنىڭ بېـ   . بېرىمىز

 20 ئادەمنىڭ قۇلىقىغـا یېتىـدۇ، ئـاۋالقى تـۆرتهیلهننى قوشـقاندا            16بىردىنال  
دېمهك، ئاۋالقى تۆرت ئـاغىنه  . ئادەم بۇ سۆھبهت تهپسىالتىدىن خهۋەردار بولىدۇ     

 ئــادەم ئىچىــدە بىــرەر مۇنــاپىق  20 بىرىنــى ســاتماس، لــېكىن -بهلكىــم بىــر
تۆرتهیلهن ئهھدىلىشىدۇ، : م ھۆددە قىالالیدۇ؟ یهنه مهسىلهنبولمایدۇ، دەپ كى  

باشـقا ئـۈچهیلهن ئـۇنى    . ئهمما ئارىدىن بىرى مهلۇم بىر یېقىنىغا دەپ قویىـدۇ      
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ئۇ ئۆزىنى ئـاقالپ دەیـدىغان گهپ بـۇ مىللهتـكه ئاساسـهن ئورتـاق         . ئهیىپلهیدۇ
 پوكونىنىڭ پاالنى گۇمانلىقمىكهن؟ ئۇ دىگهن”: بولغان، فورمۇالالشقان سۆزدۇر

ــا     ــادەملهر تۇرســا، ئۇنىڭغ ــدان ئ بالىــسى تۇرســا، ئۇنىــڭ جهمهتــى شــۇنداق ئوب
 بىرىمىزگه ئىشهنمىسهك بولىدۇ، نېمه قىلىمىز بۇنـداق      -ئىشهنمىسهك، بىر 

 قۇرئـان،  -ئۇ دېـگهن پـاالنى داموللىنىـڭ بالىـسى، قـارى         ”: یاكى. “...قىلىپ،  
. ۋاھاكازا“ گه ئىشىنىمىزئىمانى كامىل ئادەملهر، ئۇنىڭغا ئىشهنمىسهك كىم     

ــارایمىز  ــا مۇشـــۇنداق ئـــاددى قـ ــا پاالنىنىـــڭ ئهۋالدىـــدىن جاســـۇس  . مانـ گویـ
تېخىمۇ یامىنى ئىشهنچىلىك . چىقمایدىغانغا ھۈججىتى باردەكال گهپ قىلىدۇ

بولغـــان تهقـــدىردىمۇ ئۇنىڭغـــا دېمهكنىـــڭ ھـــېچ زۆرۈرىیىتـــى بولمىـــسىمۇ 
 دېمهیمـۇ دەپ    -سـىرىمنى دەیمـۇ   ئادەتته بىـز بهزىـلهرگه      . دەیدىغانلىقىمىزدۇر

كۈزىتىۋاتقانــدا ئــۇ ئادەمنىــڭ كــۆزلىرى ســهبىیلىك بىــلهن چاقنــاپ تۇرغــان،   
ــدۇ      ــاددا ۋە مــۇالیىم كۆرۈنــۈپ كېتى ــۇ شــۇقهدەر س ھهمــمه ئهزاســى  . چىرایىم

ــال  ــدەكال نورم ــویالیمىزكى، . بىزنىڭكى ــاپىق   ”ئ ــۇ مۇن ــسىمۇ ب ــانچه بول ھهرق
، مانـا شـۇندا خۇالسـىمىز چىقىـدۇ،     “...ئهمهستۇر، كۆڭلى تۈزدەك كۆرۈنىۋاتىدۇ  

 روھـى  - مۇناپىقالرنىـڭ رەڭگـى  -گویـا جاسـۇس  . گهپنـى دېیىـشنى باشـالیمىز   
جاسۇسالرنىڭمۇ . باشقىچه بولىدىغاندەك، ئهخماقانه خىیالغا كېلىپ قالىمىز     

ــالىیهتلىرى نورمــال       ــى، ئــادەتتىكى پائ ــشاش ئــادەم ئىكهنلىكىن ــزگه ئوخ بى
 قایغۇرسا یىغالپ، شادالنسا كۈلىـدىغانلىقىنى،     بولىدىغانلىقىنى، ئۇالرنىڭمۇ 

ئــۆزىنى تېخىمــۇ یاخــشى نىقــاپالش، تېخىمــۇ چوڭقــۇر ســىرالرغا ئىچكىــرلهپ  
دىیانهتلىـك  ”، “سـاخاۋەتلىك ئـادەم  ”، “یاخـشى ئـادەم  ”كىرىش ئۈچـۈن ھهتتـا     

بىزنىـڭ  . تونىنى كېیىـدىغانلىقىنى ھهرگىـز تهسـهۋۋۇر قىلمـایمىز       ... “ ئادەم
ــۇقهدەر  ــاللىمىز ش ــۆتكىلى    ك ــتىن ئهگىــپ ئ ــادەمگه دېمهس ــۇم ئ ــاددى، مهل  ئ

بولمایدىغان سىرالرنى دېیىشكه بوالر، دېسىمۇ، دېمىسىمۇ ھېچ ئىش توختاپ      
ــىرىمىزنى    ــدا سـ ــان ھالـ ــىۋىتىمۇ بولمىغـ ــداق مۇناسـ قالمایـــدىغان، ھېچقانـ
بىلىـدىغانالرنىڭ دائىرىــسىنى كېڭهیــتىش پهقهت دۆتلــۈكتىن باشــقا نهرســه  

“ پاالنى ئۆز ئادىمىمىزغۇ، ئۇنىڭدىنمۇ یوشۇرامدۇق”هرنىڭ ھهتتا بهزىل! ئهمهس
نىڭ شۇ “  ئادىمىمىز”چۇنكى شۇ ئۆز . دېیىشى نادانلىقىمىزنىڭ ئىپادىسىدۇر
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ئىشقا ئاالقىسى بولسا، شۇ ۋەزىپه ئۇنىڭغا ئۇقتۇرماستىن پۈتمهیـدىغان بولـسا      
ىمۇ لېكىن ۋەزىپه ئىجرا قىلغۇچى ئۇ ئهمهس، یاردەملهشكۈچ. ئېیتىش كېرەك

ئۇ ھالـدا ئـۇنى پهقهتـال ئـۆز ئـادەم           . ئهمهس، ئۇنىڭغا دېمىسىمۇ بۇ ئىش پۈتىدۇ     
ــدار      ــپىگه ئاالقى ــا ۋەزى ــۇ؟ ھهتت ــدۇرۇش كېرەكم ــۈنال ۋاقىپالن ــانلىقى ئۈچ بولغ
ئادەملهرنىڭمۇ ئاالقىدارلىق دەرىجىسىگه قاراپ، ئۈزەراق، یېـرىم یاتـا، كـۆپرەك           

انچىلىك ئۇقتۇرۇش بىلهن شۇ  ئوخشىمىغان دەرىجىدە، ق  (یاكى تولۇقى بىلهن    
. ئۇقتۇرۇش یاخشى چارىدۇر) ئىشنى قىلىش مۇمكىن بولسا پهقهت شۇنچىلىك

ــز شــۇكى   ــق یېرىمى ــۇ قىزى ــلىقىغا  (تېخىم ــىر ساقلىیالماس ــڭ س ئۆزىمىزنى
، ھهمـمه سـىرنى بىلىۋېلىـشقا، ھهممىـدىن تولـۇق خهۋەردار بولۇشـقا             )باقماي

ــان ــۇرۇنىمىز -ج ــلهن ئ ــز بى ــا قېیــ .  جهھلىمى ــۇرۇپ  ”: داپھهتت ــزدىن یوش بى
“ ! ته - زە، بىزمۇ ئىشهنچىسىز بولۇپ قـاپتۇق      -كهتكىدەك ئىشمىكهن، ئهمدى  

بــــۇ بىزنىــــڭ مهخپىــــیهت ئېڭىمىزنىــــڭ قانچىلىــــك . دەپ غوتۇلــــدایمىز
  .ئىكهنلىكىنى روشهن كۆرسىتىپ بېرىدۇ

مهخپىیهت ئېڭىنى یېتىلدۈرۈش مهقسهتلىرىمىزنىڭ ئىشقائېشىشىغا 
ــدىلىق بول  ــددى    بېۋاســته پای ــایىتى جى ــىلىگه ناھ ــۇ مهس ــۈن، ب غــانلىقى ئۈچ

ئـۆز ئـادەملىرىمىزگه ئائىـد بولغانـدا        (سىر كوچىلىماسلىق   . قارالمىقى الزىم 
ــشقا        ــۇنى بىلىۋېلى ــۋەتته ئ ــسا ئهل ــىرى بول ــمهننىڭ س ــا دۈش ــۇنداق، ئهمم ش

ســـىر یوشۇرۇشـــقا قارىتــا تـــوغرا چۈشـــهنچىدە بولـــۇپ،  ). تىرىــشىش كېـــرەك 
 دۆۋۈلىشىۋالماسلىق، بىزنىڭ ئادەتتىكى ئاڭلىق قېیدىماسلىق، بىر نوقتىغا

ھهركىتىمىـزگه ئایالنــسا ئانـدىن ئوڭۇشــلۇق ھالـدا یهرئاســتى پائــالىیهتلهرنى    
شـهخس بىـلهن ئۆزىمىزنىـڭ      “ مهشـھۇر ”مهلـۇم بىـر     . ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ  

 كۆز قىلىپ   -یېقىنلىقىنى، بېۋاسته مۇناسىۋەتته بوالالیدىغانلىقىمىزنى كۆز    
ىنىش ئۈچۈنال ئۇنىڭغا دائىر سىرالرنى سۆزلهپ یۈرۈش بىزدىكـى      خهلققه ماخت 
دىپهن شــاھىد بولــۇپ قالغــان كــۆرگهن، ئاڭلىغــان، تهســا. للهتتــۇریهنه بىــر ئى

“ ! یـوق —تۆگه كۆردۈڭمـۇ؟  ”ئىشالرغا قارىتا ئاتابوۋىلىرىمىزدىن كېلىۋاتقان     
  تهمـسىل -چـۇنكى، ماقـال   . دېگهنگه ئادەتلهنـسهك ھـېچ یـېڭىلىش بولمایـدۇ        

خهلقنىــڭ ئهقىــل غهزىنىــسىدىكى دوردانه بولــۇپ، ئــۇ نهچــچه مىــڭ یىللىــق  
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ئهمهلىیهتنىــڭ ســىنىقىدىن ئــۆتكهن، تــوغرىلىقى ئىــسپاتالنغان ئهمهلــى      
  .یهكۈندۇر
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ئالغا بىر قهدەم، ئارقىغا ئىككى 
  قهدەم

  
دېمهكچى بولغىنىمىز ماۋزۇمىزدىنال بىلىنىپ تۇرغىنىدەك، ئالغا بىـر        

مان ئارقىمىزدىكى ئىككى قهدەمنـى تهكـشۈرۈپ تـۇرۇش،         قهدەم تاشلىغاندا ھا  
خاتـــالىقالرنى تۈزۈتـــۈپ تـــۇرۇش، قولغـــا كهلتـــۈرگهن مـــۇۋەپپهقىیهتلهرنى       

بــۇ نـۆۋەتته بىــز دۈچ كېلىۋاتقــان ۋە  . مۇسـتهھكهملهپ تۇرۇشــقا قارىتىلغانـدۇر  
  .كېلىدىغان مهسىلىدۇر

ىــل ئىــشىمىزدا مۇۋەپپهقىیهتــسىزلىك یــۈز بهرگهنــدە ئــۇنى تــوغرا تهھل 
 يقىلىپ مهغلوبىیهتنىـڭ ئاساسـى سـهۋەپلىرىنى تېپىـپ چىقىـش، ئاساسـى        

ئهخلهت . چېتىشلىقى بار شهخسلهرنىڭ مهسئولىیىتىنى سۈرۈشتۈرۈش الزىم     
چېلىكـــى توشـــۇپ كهتكهنـــدە ئـــۇنى جهزمهن ئهخلهتلىكـــكه تۆكۈۋېتىـــشكه، 

ئهگهر تازىالشــنى ئېغىــر . مهینهتچىلىكنــى ئېرىغدىۋېتىــشكه تــوغرا كېلىــدۇ 
 پۇتىمىزنىـڭ مهیـنهت بولـۇپ كېتىـشىنىال       -ق، تازىالش جهریانىدا قـول    ئالسا

كۆزدە تۇتىۋېلىپ، ئهخلهتتىن ئۆزىمىزنى قاچۇرساق، ئۇ پۈتكۈل مۇھىتىمىزنى 
خۇددى شۇنداق، سىیاسى ھهرىكهتته زىدىیهتنىڭ ئىچىگه . بۇلغىشى مۇمكىن

نـدا  زىدىیهتتىن ئـۆزىنى قاچۇرغانغـا قارىغا      —چۆكۈش، چۈشىنىش ۋە یېڭىش     
سىیاسى شـۇنداق نهرسـىكى، ئـۇ دوسـت         . یاخشى، پایدا كهلتۈرىدىغان ئىشتۇر   

. تارتىشقاننى، ھىسىیاتقا بېرىلگهن ھالدا مۇناسـىۋەت قىلىـشنى كۆتۈرمهیـدۇ      
ھىسىیاتىمىزغا كۆرە یاخشى كۆرگهنگه یاخشىراق، یاقتۇرمىغانغـا سـوغۇقراق      

پایدىــسىز ئورتــاق مهخــسهتنىڭ ئىــشقا ئېشىــشىغا   —مۇناســىۋەتته بولــۇش 
ئـۆز ئـارا ئهپۇچـان بولـۇش بىـلهن، ئۆزئـارا         . بولۇپ، بىزنى خاتاغـا ئېلىـپ بارىـدۇ       

 بىرىنـى چهتـكه     -بىـر . دىئالىكتىـك مۇناسـىۋەتكه ئىـگه     “ چاپان یاپماسلىق ”
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 خـــاتىرە قىلماســـتىن خاتـــالىقالرنى كۆرســـىتىپ بېـــرىش، -یـــۈز. قاقمایــدۇ 
دەپ “ ى چۈشـهردى  ئـابرویۇمن ”خاتاالشقۇچى بـۇنى دوسـتانىلىق دەپ تونـۇش،         

تونىۋېلىـــپ، مهڭگۈلـــۈك غـــۇم قىلىـــپ ساقلىماســـلىق گـــۈزەل خىـــسلهت  
. دېیىلگهن“ مۆمىن مۆمىننىڭ ئهینىكى”: چۇنكى ھهدىسته. ھىساپلىنىدۇ

ئۆزىنى ئالالھ رىزالىقىغا ئاتىدىم، دېگـۈچىلهر ئهرزىمىـگهن شهخـسىیىتىدىن          
  .كېچهلمىسه ئاۋۇ یۇغان گهپلىرى قۇرۇق گهپ بولۇپ قالىدۇ

دەتته ئازغۇن، دەھرى ۋە جاھىلىیهت ئىسكهنجىسىدىكى كوممونىستالر ئا
 كومپارتىیىنىڭ ئۈچ چوڭ ئهڭگۈشتهرىنىڭ — ئۆزىنى تهنقىد -تهنقىد ۋە ئۆز”

ــرى ــشىدۇ“ بىـ ــدىلهرنى   . دىیىـ ــادەملهرمىز، بهنـ ــشهنگهن ئـ ــا ئىـ ــز ئالالھقـ بىـ
ــالالھنى ئالدىیالمایــدىغانلىقىمىزنى بىلىمىــز  ، ئالــدىیالىغىنىمىز بىــلهن ئ

كىشىلهردىن یوشـۇرغىنىمىز بىـلهن ئـالالھتىن یوشـۇرالمایدىغانلىقىمىزنى      
شـۇنداق تـۇرۇپ خاتـاالرنى بوینىمىزغـا ئېلىـشنى ئېغىـر            . ئېتىراپ قىلىمىـز  

ئالـــساق بۇرادەرلىرىمىزنىـــڭ خاتـــالىرىنى كۆرســـىتىپ بېرىـــشكه جـــۈرئهت  
  قىاللمىساق، بۇ مۆمىنلىكنىڭ سۈپىتىگه ئۇیغۇن كېلهرمۇ؟

ــر ۋە   ئالالھنىـــڭ له ــۇنىدا ئهمىـ ــدالر قوشـ ــان مۇجاھىـ ــكهرلىرى بولغـ شـ
ئهسكهرنىڭ مۇناسىۋېتى شۇنداق بولىشى كېرەككى، ۋەزىـپه ئۈسـتىدە ئهمىـر         
بویرۇق بېرىدۇ، ئهسكهر مۇتلهق بوي سـۇنىدۇ، ئورۇندایـدۇ؛ ۋەزىپىـدىن سـىرت             
ئهمىر ۋە ئهسكهر باراۋەر ئورۇندىكى سهپداش بولۇپ، سهۋەنلىك ۋە خاتـالىقالرنى   

ئهگهر ئاددى ئهسكهرلهرنىڭ . ارا ئادىل ئوتتۇرىغا قۇیاالیدۇ، تهنقىد بېرەلهیدۇئۆز ئ
سهمىمى ۋە ) یاكى مهلۇم خاتاسى كۆرسىتىپ بېرىلسه(تهنقىدىگه دۈچ كهلسه 

ئۇنداق بولمایدىكهن، ئـۇ ھهقىقـى مۇجاھىـد       . دوستانه قوبۇل قىلىشى كېرەك   
ئـالالھ  . زمـاس ئـالالھ  چۇنكى، مۆمىنلهر شۇنداق تونۇیدىكى، پهقهت ئا   ! ئهمهس

. تهرىپىدىن یارىتىلغان مهخلۇقاتالر بولسا خاتالىقتىن ھامان خالى بواللمایدۇ        
ئهگهر تهنقىدنى قوبۇل قىلىشنى خاھلىمایدىغان بولسا، ئهمىر خاتاالشـمایدۇ،          
ئهمىــر ھامــان دانــا، ئهمىــر ھامــان تــوغرا دېگهنــدەك بىرخىــل قۇلچىلىقنىــڭ  

نىڭ باشلىنىشى، ئىنساننى ئىالھ “ ۇنۇششهخسكه چوق”ئىنكاسى بولۇپ، بۇ 
مۇتلهق ( چۇنكى مۇتلهقلىق ! بۇ تامامهن خاتا. قىلىۋېلىشنىڭ باشلىنىشىدۇر
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...) ھوقۇق، مۇتلهق توغرىلىق، مۇتلهق مهۋجۇتلۇق، مۇتلهق تهكـاممۇللۇق         
. ئـالالھ یاراتقـان مهخلۇقـاتالردا بولـسا ھهمـمه نىـسپى بولىـدۇ         ! ئالالھقا خـاس  

ل ۋە تهدبىـر جهھهتـتىن ئهمىـر مـۇتلهق تـوغرا بولۇشـى       شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئهقىـ   
مۇمكىن ئهمهس، شۇنداق بولغاچقىال ئىسالم پىرىنسىپىدا كېڭهشلىك ئىش 

كېڭهشلىك ” ئاتا سۆزلىرىمىزدىكى . قىلىشقا قارىتا یۈكسهك ئورۇن بېرىلگهن
دېگهن تهمسىلنىڭ ئاساسى ئهنه شۇ ئىسالم پىرىنسىپىدىن “ ئىش بۇزۇلماس

  .ۇئایرىاللماید
ۋە مهخپىیهتلىـــك بهزىـــدە توقۇنـــۇش كېلىـــپ قېلىـــشى  “ كـــېڭهش”

ــسى مهسىلىــسىگه بېرىــپ   . مــۇمكىن ــېكىن پهقهت مهخپىیهتنىــڭ دائىرى ل
ئۇنــداقكهن، مهخپىــیهت دائىرىــسىنى ناھــایىتى كىچىــك ھالقىــدا  . تاقىلىــدۇ

چهكـلهش تهلهپ قىلىنىــدىغان ئىــشالردا ناھــایىتى ئــاز بىــر قىــسىم مــۇھىم  
ئاساسى .  كېڭهش قىلىش ئارقىلىق ھهل قىلىش مۇمكىنشهخسىلهر بىلهنال 

ھــالقىالردا كــېڭهش قىلىــش، كونكىرىــت تهپــسىالتالرنى  ) چــوڭ تــېمىالردا(
چـۇنكى ئهڭ  . مهخپى تۇتۇش ئارقىلىقمۇ بۇ زىدىیهتنى ھهل قىلغىلى بولىـدۇ      

ــادەم     ــۈچ ئ ــدا ئ ــاز بولغان مــۇھىم مهخپىــیهت بولغــان تهقــدىردىمۇ ئــۇنى ئهڭ ئ
ئۇھالدا ئۈچ ئادەمنىڭ كېڭىشى ئارقىلىق قارار     .  مۇمكىن بىلىدىغان بولىشى 
  .قوبۇل قىلىش الزىم

 ساۋاقالر ھهققىدە ئېغىز ئاچماي سالىۋات قىلىشنىڭ      -ئۆتكهن تهجرىبه 
ــساپ      ــڭ ھى ــى، ئهگهر ئالالھنى ــۇنىڭدىن بىلىمىزك ــلىكىنى ش ــوغرا ئهمهس ت

شۇنداق، خۇددى . ئېلىشى بولمىسا ئىنسانالر ئۆزلىرىنى گۇناھتىن تارتمایتتى
خاتالىرىمىزنىڭ ھىساپ كىتابى قىلىنمایدىغان بولسا، ئاقىبهت نېمه بولۇپ         

  كېتهر؟
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  “ئىلتىپاتى”خىتایالرنىڭ ئاجایىپ 
  

دېگهن شهرەپ تاجى ھهمىشه “  ئۇسسۇلغا ماھىر مىللهت-ناخشا”بىزنى 
خىتـــایالر شـــۇنداق پهپىلهیـــدۇ، ئۆزىمىزمـــۇ پهخرىلىنىـــپ . پهدەزلهپ تۇرىــدۇ 

بىـر پهن   “  ئۇسـۇل  -ناخـشا ”لـېكىن   . ىمىزنى بىلمهي قالىمىز  كېتىمىز، خۇد 
ــدۇ، ھــۈنهر ســۈپىتىدە خهلــق تۇرمۇشــىدا مــاددى     ســۈپىتىدە قىمــمهت یاراتمای

 ئۇســــۇلغا مــــاھىر -ئومــــۇمهن ناخــــشا. یۈكــــسىلىش ئېلىــــپ كهلمهیــــدۇ
 ناھـایىتى ۋاقتـى ئـۆتكهن گـالۋاڭلىق     —مىللهتلىكىمىـزدىن پهخىـرلىنىش   

پ، پهپىلىـــــــشى ئارقىـــــــسىدا، بـــــــۇ بولـــــــۇپ، خىتایالرنىـــــــڭ ماختـــــــا
ئارقىسىدا قانداق شـۇملۇق یوشـۇرۇنغانلىقىنى    “ ئىلتىپاتلىرى”جهھهتتىكى

  . چوڭقۇر تهتقىق قىلىشقا، ئهقىل بىلهن ئویالپ كۆرۈشكه تېگىشلىكتۇر
 ئۇسۇل ماددى نهپ بهرمىگهنىكهن، دېمهك ئۇنىڭ تهسىرى پهقهت -ناخشا

بىـر ناخـشا كىـشىلهرنى      . ولىغا ئىگه روھقا بولىدۇ، ئادەمنى ھایاجانالندۇرۇش ر    
ھهممىنى ئۇنۇتقان تهلۋە شادمان ھالغا كهلتۈرۈپ قویىشىمۇ، جىمى نېمىدىن 

ــۇمكىن   ــۈرۈپ قویىــشىمۇ م ــمهن ھالغــا كهلت یىغلىتالىــشى . ئایرىلغــان دەرت
ــرىش،  . مــۇمكىن، كۈلدۈرەلىــشى مــۇمكىن  ــتىن ھــاردۇق چىقى روھــى جهھهت

  .الیدۇقایغۇنى ئۇنتۇلدۇرۇش رولىنىمۇ ئوینىیا
 ســازغا ئــامراق -مانــا شــۇ خۇسۇســىیهتلىرىگه ۋە بىزنــى تهبىئــى ناخــشا 

ئاالھىــدىلىكىمىزگه كــۆرە خىتــایالر بۇنىڭــدىن مهســت قىلىــش دورىــسى       
ــدىالنماقتا  ــۈپىتىدە پایـ ــلىقنى    . سـ ــي خاسـ ــل مىللىـ ــڭ بۇخىـ ــۇالر بىزنىـ ئـ

تاشلىۋەتمهسلىكىمىز ئۈچۈنمۇ ھه دەپ ماختاپ بىزنى ناخشىچى مىللهت دەپ 
قایسى بىر ” :   ئهسىردە یاشىغان فرانسۇز ئالىمى گىرىم-18. ق قىلماقتائاخما

دېمهك، شائىر . دېگهنىدى“ مىللهت ئاۋال شائىر، كېیىن پهیالسوپ بولمىغان؟
پهلسهپهۋى . ھىس قىلىش، بىۋاسته سهزگۈ ئارقىلىق دۇنیانى بىلىدۇ: مىللهت
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یهنـى، شـائىر   . ۇئهقىل ۋە ئهقلى تهپهككۈر ئارقىلىق دۇنیـانى بىلىـد    : مىللهت
بالىالرچه، ئاسـان ھایاجانلىنىـدىغان، ئاسـان سـوۋۇیدىغان،     : مىللهتنىڭ ئېڭى 

 زىیاننىــڭ پهرقىــگه چوڭقــۇر یېــتهلمهي، كــۆز ئالدىــدىكى بىردەملىــك   -پایــدا
ھادىسىلهر بىلهن گول بولـۇپ قالىـدىغان، بىـرقهدەر تۇتامـسىز ھالـدا بولىـدۇ؛             

ىك ھادىسىگه بېرىلىپ كهتمهي    پهیالسوپ مىللهتنىڭ ئېڭى بولسا، بىردەمل    
ئهقىل بىلهن ئارقىسىنى مۆلچهرلهپ قارار چىقىرىـدىغان، بىـر قهدەر سـالماق،      

  .ئاساسهن یېڭىلىشمایدىغان ھالدا بولىدۇ
قایسى مىللهت ئاۋال شائىر، كېیىن پهیالسوپ ”: گىرىمنىڭ سۆزىدىكى

ــان؟ ــۇرۇپتىكى   “ بولمىغـ ــپ تـ ــدىن كۆرىنىـ ــس  (دېگهنـ ــۇ ھىـ ھهم ئۆزىمىزمـ
مىللهتلهرنىڭ ئاڭ تهرەققىیات باسقۇچىدا ھهممىسى ئهنه شۇ      ) الیمىزكىقىال

دەۋرىنـى باشـتىن كهچـۈرگهن، ئانـدىن     ) بـالىالرچه سـاددىلىق   (لىـق   “ شائىر”
لــېكىن . قــا ئایالنغــان) ســالماق، چوڭقــۇر پىكىرلىـك (“ پهیالســوپ”كېـیىن  

ئىنــسانالرنىڭ . قــا ئایلىنىــپ بــولغىنى یــوق“ پهیالســوپ”ھهمــمه مىلــلهت 
رخىل رایـون، ھهرخىـل ئېتنىـك گۇرۇپپىلىرىنىـڭ تهرەققىیـات دەرىجىـسى          ھه

“ شائىر مىللهت”دەل بهزى مىللهتلهرنىڭ تېخىچه  —ئوخشاش بولماسلىقى  
باسـقۇچىدا كېتىۋاتقـان یـاكى شـۇ ھالـدا توختــاپ      ) ھىسـسى تهپهككـۈر  (لىـك  

  .قالغانلىقىدىندۇر
ىنىڭ ھایـــات شـــارائىت  —ئىنـــسانالرنىڭ مهدەنىـــیهت تهرەققىیـــاتى   

یهنـى، كـۆچمهن ھایـات      . ئۆزگىرىشى یاكى تهرەققى قىلىشىغا باغلىق بولـدى      
ــسا، تهدرىجــى تۇراقلىــق     ــدا بولغــان بول شــارائىتىدا ســاددا ئىنــسان ئېڭــى پهی

كه شـ ئولتۇراق ھایات شارائىتى ئۇالردا ھازىرقى زامان ئېڭىنـى ۋۇجۇتقـا كهلتۈرۈ    
.  بهكرەك ماس كېلهتتىشائىرانه ئاڭ كۆچمهنلىك ھایات شارائىتىغا. باشلىدى

ــدى    ــائىرانه تۈســىنى بهلگۈلىگهنى ــهكلى تهپهككۈرنىــڭ ش ــات ش . بۇخىــل ھای
 ،ئولتۇراقلىشىش تهدرىجى ھالدا ئهقلى تهپهككۈرگه تهرەققى قىلدۇرغان بولـسا        

چۇنكى ئولتۇراق ھایاتنىـڭ    . بۇ قهدەمنى تېخىمۇ تېزلهتتى    —شهھهرلىشىش  
ىلىشقا، تۇرمۇشنى ئىدىتلىقراق تهلىپى ئىنسانالرنى ئهقىل بىلهنراق ئىش ق

  !ئورۇنالشتۇرۇشقا قىستایتتى
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رقىالرنى ئۆز تهپهككۈرىمىزدە  دەڭـسهپ كۆرسـهك ھهم بۇنىـڭ           ائهگهر یۇق 
 -پۇت تىرەپ تۇرغىدەك ئاساسى بار دەپ قارىساق، ئۇ ھالدا خىتایالرنىڭ ناخـشا  

ئېڭىمىـز   —قىلىشىدىكى قارا نىـیهت     “ كهڭ ئىلتىپات ”ئۇسۇلىمىز ئۈچۈن   
 ھىســسى تهپهككــۈر باســقۇچىدا تۇرغــۇزۇپ   —“ شــائىرلىق”ەققىیــاتىنى تهر

ــۇنچه تهس      ــشىمىز ئ ــشىمىز ۋە چۈشىنى ــس قىلى ــى ھى ــۇش ئىكهنلىكىن قوی
ــدە یهر ســىلىقىنى ئېغىــرلىتىش ئــارقىلىق یهردىــن   ! (ئهمهس بۈگــۈنكى كۈن

ئىپتىـدائى   —ئایرىماقچى بولىشى، بىزنى ماكانسىز كۆچمهنگه ئایالندۇرۇش       
ــیهت ئىنــ  ــدۇر   جهمى ــایتۇرۇش ئۈچۈن ــالىتىگه ق ــاۋایى ھ ــرىم ی . سانلىرىنىڭ یې

ــا      ــارائىتىدا بارلىقق ــشىش ش ــۇقىم ئولتۇراقلى ــڭ م ــیهت تهرەققىیاتىنى مهدەنى
ــسىزلىققا     ــڭ ماكانـــ ــشى، بىزنىـــ ــهنگهن كىـــ ــدىغانلىقىنى چۈشـــ كېلىـــ

  ).زورلىنىشىمىزدىكى سهۋەپنى ئاسانال چۈشىنىۋاالالیدۇ
 —ىسهپهسىنىڭ ئاساسچىسى مهۋجۇدىیهت پهل —گېرمانىیه پهیالسوپى 

ى مۇزىكـا ھهققىـدە توختالغانـدا ئهینـى ۋاقىتتىكـى بۇزۇلغـان           چـ فىرىدىرىھ نى 
ــا  ــا قارىتـ ــدۇ ”: نـــېمىس روھىغـ ــا قۇتقۇزىۋاالالیـ ــانىیىنى پهقهت مۇزىكـ “ گېرمـ

ئـــۇ یهنه مۇزىكىنىـــڭ ســـېھرى كـــۈچى ھهققىـــدە، مۇزىكىنىـــڭ . دېگهنىــدى 
سهنت قىلمایدىغان روھقىمۇ ئىنسانالرنى ھهممىنى ئۇنتۇلدۇرۇپ، ئۆلۈمگه پى 

بـــۇ نوقتىـــدىن ئېیتقانـــدا بۈگـــۈنكى . كهلتۈرەلمهیـــدىغانلىقىنى یازغانىـــدى
كوممونىست خىتایالرنىڭ سىیاسى كېلىماتى ئاستىدىكى ۋەتىنىمىزدە ئهۋج 

 مۇزىكىالرنىڭ تۈسى، ئۇنىڭ قانداق مىللى روھ یارىتىشى      -ئېلىۋاتقان ناخشا 
 یىالردىن كېیىن -50. ېیىن ئهمهس مۇمكىنلىكىنى تهسهۋۋۇر قىلىشىمىز ق   

 مۇزىكىالرنىڭ زور كۆپچىلىكى ئىنتایىن الۋزا، بۇنداق -بارلىققا كهلگهن ناخشا
 مىللــى روھنـــى الۋزىالشتۇرماســلىقى مۇمكىنمــۇ؟ چـــۇنكى،    —الۋزىلىــق  

گېرمـــانىیىنى ھـــاالك ”مۇزىكىنىـــڭ “ گېرمـــانىیىنى قۇتقۇزىۋاالالیـــدىغان”
   مۇمكىن ئهمهسمىكهن؟“ قىلىۋېتىشى

ھهمــمه نېمىــسى تارتىۋېلىنغــان، نه ھایــاتتىن مــاددى زوق، نه مهنىــۋى  
ئىپتىخــارلىق تۇیغۇســىغا ئېرىــشهلمهي ھایــاتى تۈگهیــدىغان قــۇلالرنى بىــرەر 

قــــۇل یاخــــشى كۆرىــــدىغان، ئهممــــا خۇجایىنىغــــا زىیــــان (ئهمهك بىــــلهن 
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 ئهگهر.  بهزلهش زۆرۈرىیىتى توغۇلىدۇ-پهپىلهش) كهلتۈرمهیدىغان ئهمهك بىلهن
بۇنداق بهزلهشنىمۇ قىزغانغاندا قۇلنىڭ بهزى ئىشالرغا نارازىلىقى قوزغۇلىشى 

خىتایالرنىـڭ بىـزگه    —مانا شۇ ئېھتىیاج . تۈپهیلى، غهزىۋى كېلىشى تهبىئى   
بىراق خىتایالرنىـڭ   . نى قىلىشىغا سهۋەپ بولغاندۇر   “ ئىلتىپات”مۇشۇنداق  

 بۇنىمۇ ئۆز ھالىدا، ئۆز پهۋقۇلئاددە كۆزى كىچىك، زىدى پهست بولغىنى ئۈچۈن،
ــۆز رېڭــــى”تۈســــى،  ــوق “ ئــ ــلهن قویىــــۋەتكىنى یــ ــۇزىكىالرنى . بىــ ــا مــ یــ

تېتىقسىزالشتۇرىدىغان، یـا تېكىـستلىرى كوممونىزىمنىـڭ قىزىـل رېڭىـدە        
. بویالغان، ئهیتاۋۇر بىر باالالر بىلهن بۇلغاپ رەسـۋا قىلىنغـان ھالـدا بېرىلىـدۇ           

... ستالر مهدھىیىلهتكۈزىلىـدۇ    مۇزىكىلىرىمىز، تىلىمىز ئارقىلىق كوممونى   
  .ۋاھاكازا

ــشا  ــانالردا ناخ ــق تۇیغۇســىنى  -كېیىنكــى زام ــۇزىكىالردىن یۇرتۋازلى  م
دا ...”ھهر ۋىالیهت مهنمهنلىك بىلهن    . كۈچهیتىش خۇسۇسىدا پایدىلىنىۋاتىدۇ  

تېمىلىرىـــدا ئـــۆز یـــۇرتىنىال   “ سهیلىـــسى ... ”، “مهشـــىرىپى ... ”، “نـــورۇز
ــ   ــل بهسلىـ ــیهلهپ، بىرخىـ ــا كهلتـــۈردى  مهدھىـ ــسى بارلىققـ . شىش مهنزىرىـ

دېـگهن  “ گـۈزەل پـاالنچى یهر    ”. ناخشىالردىمۇ بۇخىل تېمىدىكىلىرى نۇرغـۇن    
بـــۇ بىـــر پۈتـــۈن ۋەتهن ( شـــهھهر قالمىـــدى -تېمىـــدا ماختالمىغـــان نـــاھىیه

). لىــق روھىنىــڭ سۇندۇرۇلىــشىدۇریتۇیغۇســىنىڭ ئۇششاقلىنىــشى، ئومۇمى
 سـهنئهتته تهكرارلىقنىـڭ بىرخىـل    -بۇقهدەر ئوخشاشلىق ئومۇمهن ئهدەبىیات  

ئىقدىدارسىزلىق، ئهیىپ سانىلىش نوقتىـسىدىنمۇ كىـشىگه ھـۇزۇر ئهمهس،           
بهلكى روھى ئېغىرلىق بهخىش ئېتىپال قالماي، تېكىست ۋە مۇزىكىسىدىكى 

  .ھۇزۇرسىزلىق، قوپاللىق ئادەمنى تېلىقتۇرىدۇ
نتىغا كۆرە ئارتىسالرنىڭ ناھایىتى كۆپ ساندىكىسى تهبىئى سهنئهت تاال

ــدە ســهھرا   ــاكى تۆۋەن ــتىن ی ــا  -باشــالنغۇچ مهكتهپ  قىــشالقالردىن تالالنغاچق
مهدەنىیهت ساپاسى ناھایىتى تۆۋەن بولۇپ، ئۇالر سهھنىگه چىقىـش، ئېكرانـدا           
ــان قىلىقنىــڭ     ــۆزى قىلىۋاتق ــۇالر ئ كۆرۈنۈشــتهك شــهرەپكىال بېــرىلگهچكه، ئ

ك مهنپهئهتــى یــاكى مىللهتــكه قانچىلىــ) ناخـشىنىڭ، ئېلىۋاتقــان رولىنىــڭ (
. قانچىلىك زىیىنى بـارلىقىنى ئـویلىغىچىلىكى یـوق، ئویالپمـۇ ئولتۇرمایـدۇ         
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ــداق  ــهرلىرى ”بۇن ــهنئهت ئهس ــېالن     “س ــارالرمۇ ئ ــان ئىجاتك ــات قىلغ ــى ئىج ن
ــا، ئۇنىــڭ     ــال مهســت بولغاچق ــدىكى شــهرەپ تۇیغۇســى بىلهن قىلىنغــان چاغ

پ ئولتۇرمایـدۇ،    زىیىنـى بىـلهن ھىساپلىـشى      -مىللهتكه كهلتۈرىـدىغان پایـدا    
پهقهت ھایاجان ئىچىدە شهرەپ تۇیغۇسىدىن كهیىپلىنىپ ھۇزۇر سۈرۈش بىلهن 

  .ئاۋارە
ــدا    ــى ئېیتقان ــز ھهقىقىتىن ــۇنكى بى ــلهت ”چ ــائىر مىل ــقۇچىدا “ ش باس

 تـۈزدە خىتـاینى تىلـالپ غىڭـشىپ یـۈرگىنىمىز           -بولغانلىقىمىز ئۈچۈن، تاال  
بىرەر سـهھنه   “ هیدىغانلىیىھخهلق ھۆكۈمىتىنى مهد  ”ىتاي بىزنى   بىلهن، خ 

ــاتتىن     ــۇ ئىلتىپ ئهســىرىنى یېزىــپ چىقىــش ۋەزىپىــسىگه تهیىــن قىلــسا، ب
یۈنۈپ كېتىش تۈپهیلى ھهممىنـى ئۇنتـۇپ، ئىخـالس بىـلهن بـۇ ۋەزىپىنـى            ۆس

  !ۋایىغا یهتكۈزۈپ ئورۇندایمىز
ــرىش، بىھــۇش     ــا تهســهللى بې قىسقىــسى خهلقنىــڭ تېلىققــان روھىغ

دىكى بىـر مۇددىئـا بولـسا، بىزنـى     “ پاتىئىلتى”خىتایالرنىڭ بۇ  — قىلىش 
شائىر ”بىلهن مهڭگۈ “ شىالش، ئۇچۇرۇش” ئۇسۇلچى مىللهت، دېگهن     -ناخشا

ــلهت ــۇ     “ مىل ــۇرۇنغان تېخىم ــسىغا یوش ــڭ ئارقى ــدۇرۇش ئۇنى ــقۇچىدا قال باس
  !!زەھهرلىك مۇددىئادۇر



 164 

  

   ئىنكاسبهزى ئىنكاسالرغا 
  

ك، دېموكراتىیه قاتارلىق ۋەتهنپهرۋەرلىك، مۇستهقىللىق، مىللهتپهرۋەرلى
مهسىلىلهر بىلهن ئىسالم دىنىنىڭ مۇناسـىۋىتى ھهققىـدىكى ماقـالىمىزنى          

شۇڭالشــقا ئۇنىڭغــا بولۇنغــان ئىنكاســالرنى . لېنتىغــا ئوقــۇپ تارقاتقانىــدۇق
ئاڭالش بىلهن، بۇ ئىنكاسـالرغا ھهم ئىنكـاس بىلدۈرۈشـكه مۇشـهررەپ بولـۇپ             

  .ئولتۇرۇپتىمىز
ــار ”بهزى  ــسى ب ــۋاچى “كېنىشكى ــۇق” پهتى ــتهقىللىق “ نوپۇزل الر مۇس

دىندىن قىلچه خهۋىرى یوق بهزى ئادەملهر ۋەتهن دەپ ئۆلسه ”پىكىرىگه قارىتا   
غۋا تارقاتقان، مهسىلهن، خىتایالرمۇ، ھىندىالرمۇ ۋەتهن      ىشېھىد بولىدۇ، دەپ ئ   

گهرچه . دەپ ھۇجــۇم قىلغانىـــدى “ دەپ ئۆلىــدۇ، شـــۇالرمۇ شــېھىد بوالمـــدۇ؟  
ــاركې”ئۇالرنىــــڭ  ــدىن،  “ نىشكىــــسى بــ ــسىمۇ، ئهقلىنىــــڭ یوقلىقىــ بولــ

شــېھىدلىكنىڭ ئالــدىنقى شــهرتى ئىمــان ئىكهنلىكىنــى بىلمىــگهن بولــسا  
 پـاالن یهردىـن بېـرىلگهن      -پـاالن ”مۇشۇنداق بىمهنه گهپنى قىلىـپ،      . كېرەك

  .نىڭ شهنىگه سهتچىلىك قىلىپ قویدى“ كېنىشكا
ستىن دەلىلـلهر   بىزنىڭ بـۇ ھهقتىكـى پىكىرلىرىمىـز قۇرئـان ۋە ھهدىـ           

: كهلتۈرۈلۈپ، ئوچـۇق ئىـسپات قىلىنغـان بولـسىمۇ، لـېكىن ئـۇالر كۆڭلىـدە             
دىندىن قىلچىلىـق خهۋىـرى یـوق ئـادەملهر بـۇنى نهدىـن بىلىـدۇ، بهلكىـم               ”

دەپ ئویلىـسا كېـرەك،   “ خىیالىغا كهلگهنچه توقۇپ چىققان بولىشى مۇمكىن 
نى ســېتىپ، ئــاممىۋى ســورۇنالردا مېــزى چۇۋۇلــۇپ تۇرغــان سهپــسهتىلىرى     

كېیىن ئىلغار پىكىرلىك موللىالر . قاراشلىرىمىزغا ھۇجۇم قىلىۋەرگهن ئىدى
كىتـاپ  ”ئۇالرنىڭ كىبىر پهردىسى بىـلهن خىرەلهشـكهن ھوقـۇش كـۆزلىرىگه      

ئولتۇرۇپ بۇ دەلىللهرنى كۆرسىتىپ قویغان، شۇنىڭ بىلهن ئۇالر بـۇ         “ ئېچىپ
نكـى پاسـاتلىرىغا پهداز    دەلىللهرنى ئىنكار قىلىشقا ئامالـسىز قېلىـپ، كېیى       



 165 

بولغـــاچقىمىكىن، “ كېنىشكىـــسى”ئۇالرنىــڭ  . بېرىــشكىمۇ ئۈلگۈرۈشـــتى 
 قاپىقىغـا   -باشقىالرنىڭ سۆز ئورامىغا قاراپ تېما یۆتكهش، باشقىالرنىڭ قاش       

ــگه پهداز بېرىــشكه خېلــى ئۇســتىكهن    ــاراپ ســۆزىنىڭ رەڭگى بهلكىــم شــۇ (ق
  ).مىكىن؟“ كېنىشكا”چاققانلىقىغا بېرىلگهن 

“ ئۇلـۇغ ”ه ئۇالر بۇ داۋادا شهرمهندىلهرچه مهغلۇپ بولغان بولـسىمۇ،     گهرچ
لىقىدىن چۈشكىسى كهلمىگهچكه، یېڭىلىش گهپ قىلغانلىقىنى ئېتىـراپ        

ــاردى   ــۈرۈپ چىقـ ــاي، یهنه بىرخىـــل پهرقلىـــق چۈشـــهنچه كهلتـ یهنـــى . قىلمـ
دېگىـــنىگه تهقلىـــت قىلىـــپ “ جوڭگـــۇچه سوتـــسىیالىزىم”خىتایالرنىـــڭ 

ئاتالغۇسىنى كهشىپ قىلىپ،   “ ...ئىسالمى  ”ۋە  “ للىقئىسالمى مۇستهقى ”
“ پوقنى ئۇسۇرۇق بىلهن یېپىش”بۇ پهقهت  . نى ساقالپ قالدى  “ پهرق”یهنىال  

سى یوق ئادەملهر زادىال “ كېنىشكا”تهك بىچارە ۋە ئاخماقانه چارە بولۇپ، بۇنى      
 كېنىشكا قېلىنلىقىنى تهمىن ئهتـسه كېـرەك، ئۇالرغـا      (مىغان بوالتتى   لالىق

  ).بولىۋېرىدىكهن
قـا مۇقابىـل ھالـدا قارشـى تهرەپنـى         “ كهشپىیات”ئهمدىلىكته بۇ یېڭى    

ــۆزلىرى   ( ــرى ئـ ــى ئىلگىـ ــوكراتچى”یهنـ ــانالرنى“ دېمـ غهرپ ”) دەپ ئاتىۋالغـ
ئىـسالمى  ”، بىـز بولـساق     “دېموكراتىیىسىنى ئهینهن كۆچـۈرۈپ كهلمهكچـى     

شۇنىڭ بىلهن  . شهكىللهندۈردى“ یېڭى پهرق ”چىلهرمىز، دەپ   “ دېموكراتىیه
ئۇالر جامهلهردە، ئـاممىۋى سـورۇنالردا تهلـۋىلهردەك كـۆزىنى یۇمىۋېلىـپ ئـادەم          
ــلهن      ــى ئاســاس بى ــشىنى یېڭ ــك قىلمى ــدىغان كهســىپى غهیۋەتچىلى تىلالی

 دە، ھهدەپ دېمــــــوكراتىیه، مۇســــــتهقىللىق -تهمىنلىگهنــــــدەك بولــــــدى
هققىدە ھېچ ئۇالرنىڭ خىتایالر ھ. توغرىسىدىكى سۆكۈشلىرىنى داۋام ئهتتۈردى

دەپ تىللىـشىدىن  “ دېمـوكراتچى ”نىمه دېمهستىن ھه دەپ ئـاللىكىملهرنى       
بــۇ دېمــوكراتچى ”بىرىــدىن “ كېنىشكىــسى بــار”ئىچــى پۇشــقان كىــشىلهر، 

دەپ “  دېگىنىڭالر كىملهر؟ ئاساسلىق ۋەكىلىدىن بىرنهچچىنى دەپ بېقىڭالر
ــىۋالغان ولــسا پاكىــت  دەیــدىغانال ب“  پوكــونچى-پــاالنچى”ئهگهر ئــۇالر . توس

ئۇالر زادى قایسى كىتابىدا، قایسى تهشۋىقات لېنتىسىدا غهرپ        (كۆرسىتىشكه  
دېموكراتىیىسىنى كۆچۈرۈپ كېلىـدىغانلىقىنى ئـېالن قىلـدى دېگهنـلهرگه           
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لېكىن، ئۇالردا ئهزەلدىن بۇنداق پاكىت (توغرا كېلهتتى ) پاكىت كۆرسىتىشكه
بىـز  ”: دەرھـال “ ئهپچىلهمـلهر ”شۇڭا بـۇ    ). بولۇپ باققان ئهمهس، ھهم بولمایدۇ    

ــسلهرگه     ــۇم شهخىـــ ــى مهلـــ ــزدە ئىچىمىزدىكـــ ــوكراتچى، دېگىنىمىـــ دېمـــ
قارىتىۋاتقىنىمىز یوق، ئومۇمهن غهرپ دېموگراتىك تۈزۈلمىسىنى كۆزدە تۇتۇپ 

دېگهندەك “ پالتا چۈشكىچه كۆتهك ئارام ئاپتۇ”بۇ پهقهت . دېگهن“ تىلالۋاتىمىز
بۇ گهپ بىلهن ئـۆز  “ ئالىم”ئهمما بۇ . بىردەملىك قۇتۇلۇش چارىسىدى، خاالس 

ئۆزىنىڭ مېزىنـى چـۇۋۇپ، چاۋىـسىنى چىتقـا یېیىۋىتىـدىغانلىقىنى ئـویالپ         
خوش، سهن غهرپ دېموكراتىیىسىنى تىلالۋېتىپسهن، یهنه كېلىپ . كۆرمىگهن

ئۇیغۇرالرنىڭ مهسچىتىدە، نېمه زۆرۈرىیهتتىن؟ الۋۋاڭدىن تایاق یىگهن ئادەمگه 
ــسون ھهممىـــدىن  ” ــالپ بهرگهننىـــڭ قانچىلىـــك   “ ئهســـكىجونـ دەپ تىلـ

  ئهھمىیىتى، قانچىلىك مۇناسىۋىتى بار؟
كاپىرالرنىـــڭ ”: بىـــز ســـېنىڭ نـــېمه دەیـــدىغانلىقىڭنىمۇ بىلىمىـــز 

شۇڭا ئاالقىسى )  مۇسۇلمانالرنىڭ ھهممىسى بىر تهبىقه(ھهممىسى بىر تهبىقه 
، ئۇنى ئۇرۇش كاپىرالرنىڭ پىشىۋاسى جونسون، شۇڭا الۋۋاڭنى قویۇپ تۇرۇپ. بار

دەپ گهپ یورغۇلىتارسهن، بىـز بۇنىـڭ قانـداق مهنـبهئهدىن قانـداق             “ !كېرەك
  .ئىجتىمائى مۇھىت ئىچىدە شهكىللهنگهنلىكىنىمۇ ئوبدان بىلىمىز

دۇنیادا شۇنداق بىر قاراش بار، بۇنى ئهقلى بار ئىنسانالر ئوبدان تهھلىل       
الردىنمۇ ۋەھشى دۈشمهن پاكىستانلىقالر نهزىرىدە ھىندى: قىلىپ باقسا بولىدۇ

یوق، چۇنكى كهشـمىردە مهنـپهئهت تالىشىـشى بـار؛ تـۈركىیهلىكلهر نهزىرىـدە             
ــاراللىرى     ــۇرا دېڭىــز ئ ــوق، چــۇنكى ئوتت گىــرىكالردىن قهبىھــراق دۈشــمهن ی
مهسىلىسىدە زىدىیىتى بار؛ بوشناقالر نهزىرىـدە سـېرىبدىن قهبىھـراق كـاپىر           

ۋاسـتىلىق ھالـدا    (هر نهزىرىـدە یهھـۇدى      یوق؛ چېچهنلهر نهزىرىدە رۇسالر؛ ئهرەپل    
ئهڭ یامــان دۈشــمهن، چــۇنكى پهلهســتىن ۋە لىۋانــدا مهنـــپهئهت      ) ئامېرىكــا 

بىـراق،  ! بىزگه نىسبهتهن خىتایالردىنمۇ یامـانراق كـاپىر یـوق       . تۇقۇنىشى بار 
الر ئۆزى بىرمهزگىل ئارىالشقان ئادەملهرنىڭ تهسىرىنى “ ئالىم”بىزنىڭ بهزى 

 یـۇ،  -، ئۇالرنىڭ دۈشمىنىنى خهتهرلىـك دەپ تهن ئالغـان      قىلىپ قوبۇلدوگما  
 ماكانسىز قویىۋاتقان دۈشمهننىڭ بىزگه - یالىڭاچ، یۇرت-ئهمما ئۆزىمىزنى ئاچ
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نىسبهتهن تېخىمۇ خهتهرلىك ئىكهنلىكىنـى ئېـسىدىن چىقىرىـپ بـالىالرچه         
ــكهن ــارا دۈشــمىنىنى دۈشــمهن دەپ  . ئهگىــشىپ كهت ئېزىلگۈچىلهرنىــڭ ئۆزئ

ا ئهمهس، لېكىن، پۈتۈن دۇنیادا ئېزىلىۋاتقانالرنىڭ ئىچىـدە ھـېچ     بىلىشى خات 
ــۋالى بىزنىڭكىــدەك خهتهرلىــك ئهمهس  كهشــمىر : مهســىلهن! بىرىنىــڭ ئهھ

 ھـــاكىمىیهت، قۇراللىـــق كـــۈچ، —مهسىلىـــسىگه پاكىـــستان ھۆكـــۈمىتى 
مۇستهقىل تېرىتورىیىگه ئىگه بىر دۆلهت ئىگه بولغاندىن تاشقىرى، ئۇ دۇنیـا       

ــو  جامائهتچىل ــرى رادىئـ ــدۇ، ئۇنىـــڭ خهۋەرلىـ ــدە تۇرىۋاتىـ  -ىكىنىـــڭ دىققىتىـ
چېچهنلهرنىمۇ پۈتۈن دۇنیا بىلىدۇ، ئۇالر . تېلېۋىزورالردا كۆرسسىتىلىپ تۇرىدۇ

! زۇلۇمغـــا، قىرغىنغـــا دۈچ كهلـــسه پۈتـــۈن خهۋەر دۇنیاغـــا ئاشـــكارىلىنىدۇ     
 پهلهســتىنلىكلهرنىڭ خهۋىــرى ھهر كــۈنى دۇنیــا خهۋەرلىرىــدە بــار، بىــر ئــادەم  
. ئۆلسىمۇ ھهتتا بىر ئادەمنىڭ بۇرنى قاناپ كهتسىمۇ پۈتۈن دۇنیا ئۇقۇپ تۇرىدۇ

یاسـىر  . ئۇنىڭ ئارقىسىدا پۈتكۈل ئهرەپ دۇنیاسى ئارقا تىرەك بولۇپ تۇرىۋاتىدۇ  
. ئاراپاتنىڭ پائالىیهت راسخودى ئۈچۈن ھهتتا یاۋرۇپا ئىتتىپـاقىمۇ پـۇل بېرىـدۇ            

ــ    ــپ قالمایــ ــالهتتىكى داۋا یېپىلىــ ــداق ھــ ــدۇ،  بۇنــ ــۇپ كهتمهیــ دۇ، ئۇنتۇلــ
ــدۇ  ــا  ... یوقۇتىۋېتىلمهی ــۆرۈڭالر، دۇنی ــویالپ ك ــدى ئ ــڭ  -ئهم ــا بولغاننى   دۇنی

مابهینىدە خهلقئارا خهۋەرلهر سهھىپىسىدە شـهرقى تۈركىـستاندىكى پـاجىئهلهر      
ــا   ــادەم ئۆلىۋاتـــسا دۇنیـ كۆرســـىتىلگهننى كىـــم ئهســـلىیهلهیدۇ؟ مىڭـــالپ ئـ

ــولغى    ــاس ب ــرەر ئىنك ــدىن بى ــڭ  جامائهتچىلىكى ــا جامائهتچىلىكىنى نى، دۇنی
سۆھبهت تېمىسىغا ئایالنغىنى بارمۇ؟ مانا بۇنداق ھـالهتتىكى داۋا یېپىلىـپ           

!  ھوقۇق جىممىدىال یوق قىلىۋېتىلىـشى مـۇمكىن    -قېلىشى، بۇنداق ھهق  
ــقىالرنىڭ بىزنىـــڭ  ــالىم”ئهگهر باشـ ــىڭدۈرگهن “ ئـ ــا سـ ــۈك ”لىرىمىزغـ بۈیـ

ى تولۇق ئهمهل قىلسا، ئهڭ ئالدى راست بولسا ۋە ئۇنىڭغا ئۆزلىر“ مهپكورىسى
بىلهن قىلىنىدىغان داۋا، پۈتۈن مۇسۇلمان خهلقىنىڭ بىرىنچـى بولـۇپ بـاش           
قاتۇرىــدىغان، ئورتـــاق یاردەملىــشىپ ھهل قىلىـــشى زۆرۈر بولغـــان داۋا، ئهڭ   

ئورنى كهلگهندە قىستۇرۇپ !  بىزنىڭ داۋایىمىزدۇر—خهتهرلىك ھالهتتىكى داۋا 
قۇرئانى كهرىمنىڭ قىرائهت لېنتىسىنىڭ ئاخىرىدا   ئۆتسهك ئارتۇق كهتمهس،    

 ھوقۇقى دەپسهندە بولىۋاتقـان مۇسـۇلمان ئهللىرىنىـڭ    -دۇئا بار، ئۇنىڭدا ھهق   
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ھهممىسى بىر ـ بىرلهپ ساناپ ئۆتۈلۈپ، بىر ـ بىرلهپ دۇئا قىلىنغان، لېكىن   
ئهڭ ئېغىــر خـــارلىقتىكى، ئهڭ زور خهتهر ئىچىـــدىكى، شـــۇنداقال نوپۇســـىمۇ  

نىـڭ نوپۇسـىدىن كـۆپ    “ ئىسسىق نوقتـا مۇسـۇلمان رایـونى    ”اق بىر   ھهرقاند
مانا بۇ شۇنى چۈشـهندۈرىدۇكى،     . بولغان شهرقى تۈركىستان تىلغا ئېلىنمایدۇ    

بىزنىڭ داۋایىمىز دۇنیا جامائهتچىلىكى ئۇنتـۇپ كېتىـشى كـۆزگه كـۆرىنىپال         
رىمىز ھهتتا بىزنىڭ قان قېرىنداشلى  ! قالغان ئهڭ خهتهرلىك ھالدىكى داۋادۇر    

 -بولغــان تــۈرك خهلقلىرىمــۇ خىتایالرنىــڭ ســۈرىدىن قورقــۇپ بىزنىــڭ ھهق 
خــۇددى شــۇنداق قورقــۇش باشــقا مۇســۇلمان  . ھوقۇقىمىزغــا كــۆز یۇمىۋاتىــدۇ

بـۇ ھالـدا    . قېرىنداشلىرىمىزنى بىزنى دۇئادا یـاد ئېتىـشتىنمۇ چهكلىگهنـدۇر        
جونـسونغا  ساڭا پىچـاق تىققـان الۋۋاڭ تـۇرۇپ تۇرسـۇن، مېنـى چىمـداۋاتقان           ”

“ ئـالىم ”دېسه بۇ ئىماندىن بۇالرمىـشمۇ؟ بىزنىـڭ     “ ...ئورتاق قارشى تۇرایلى    
نى سىڭدۈرگهن ئادەملهرنىـڭ ۋەتىنـى بـار،    “ مهپكۈرە”لىرىمىزغا ئاشۇ مهشھۇر   

“ مۇســتهقىللىق ”مىللىتــى مۇســتهقىل، شــۇڭا   ! دېمهیــدۇ “ ۋەتهن”شــۇڭا 
ــدۇ ــس   ! دېمهی ــزگه ھهممى ــۇڭا بى ــوق، ش ــز ی ــڭ ھېچنىمىمى ــرەكبىزنى . ى كې

ئاشـۇ  ! ئالالھنىڭ سۆزىنى ئۈستۈن قىلىـش ئۈچۈنمـۇ ھـۆر زېمىـن كېرەكقـۇ؟            
ــسىدۇ      ــاجىز بولــسىدۇ، كۈچلــۈك بول ــار، ئ ــار، ۋەتىنــى ب مۇســتهقىل دۆلىتــى ب
ئارمىیىسى بار مۇسۇلمان ئهللىرى ئېغىزغا ئېلىشقا پېتىنمایۋاتقان سۆزلهرنى 

 بىــر ئــاز   كهتمىنىمــۇ بولمىغــان بىــر تــوپ دېھقاننىــڭ ســۆزلهپ یۈرىــشى      
 یوقمۇ؟ - قانداق؟ ئهمىلىیهتكه ئۇیغۇنمۇ  - قانداق؟ پوچىلىقمۇ  -كۈلكىلىكمۇ

كاپىرالر بېسىۋالغان مۇسۇلمان زېمىنىنى ئـازاد قىلىـش، قـۇل قىلىنىۋاتقـان         
مۇسۇلمان خهلقنى ئازات قىلىشنىڭ گۇناھ بولۇشـىنى ئهقىلـگه سـىغدۇرۇش           

ۇ قىاللمایـدىغان   مۇستهقىل دۆلهتنىڭ نېمىلىكىنـى تهسـهۋۋۇرم      مۇمكىنمۇ؟
دەرىجىدىكى نادان قالدۇرۇلغان خهلققه ئامال یوق، چهتئهللهردە یۈرگهن، ھهرئان 

 دۈككه ئىچىدىال یۈرىدىغان، مۇستهقىل   -ۋىزا، پاسپورت مهسىلىلىرىدە دەككه   
  قىممىتىگه چۈشۈنۈپ قالغان ئىنسانالر، ھاالللىق -دۆلىتى بولماقنىڭ قهدىر

 بـــېقىڭالر، ســـىلهر مۇســـتهقىللىقنى بىـــلهن چىـــن ســـۆزۈڭالرنى ئېیتىـــپ
ــۆز      ــانچۇقۇڭالردا ئـ ــدا، یـ ــتىڭالر بولغانـ ــتهقىل دۆلىـ ــسىلهر؟ مۇسـ خاھلىمامـ
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 یۇلتـۇز بهلگىـسى چۈشـۈرۈلگهن       - ئـاي  —ۋەتىنىڭالرنىڭ پاسـپورتى بولغانـدا      
پاسپورت بولغاندا ئـۆزۈڭالرنى قانـداق ھىـس قىلىـدىغانلىقىڭالرنى تهسـهۋۋۇر        

نــساڭالر شــۇ دۆلهتــته تۇرۇشــلۇق شــهرقى  قىلىــپ بــاقتىڭالرمۇ؟ بــوزەك قىلى
تۈركىستان باش ئهلچىخانىسىغا بېرىپ، دەردىڭالرنى ئېیتساڭالر، پاسپورتىڭالر 
توشۇپ كهتسه، بۈگۈنكىدەك خىتاي ئاغىنىسى بار دەلاللالرنى ئارىغا سېلىپ،          
تاپقان پۇلۇڭالرنىڭ بىر مۇنچىسىنى خهجلهپ پاسپورت ئۇزارتىمهن دىمهستىن 

ا ئـــۆزەڭالر كىرىـــپ نورمـــال رەســـمىیهت ھهققـــى تـــۈلهپال  یۈرەكلىـــك ھالـــد
پاسپورتىڭالرنى ئۇزارتىپ چىقساڭالر یامانمۇ؟ سىلهرغۇ ھازىرقىدەك قىمـمهت        
باھادا پاسپورت سېتىۋېلىشقا قادىر بولۇپسىلهر، قانچىلىغان ئىنسان شۇ پۇلغا 
قــادىر بواللمــاي، پاســپورت ئااللمایۋاتىــدۇ، چهتــئهللهرگه چىققۇســى بولــسىمۇ   
چىقالمایۋاتىدۇ، ئویالپ كۆردىڭالرمۇ؟ قانچىلىغان ئىنسان ئۆزى یاشاۋاتقان یېزا 
قاراشــلىق ناھىیىنىــڭ بــازىرىنى كۆرمهســتىن ئــۆمرى ئۆتىدىغانــدۇ، بــۇالرنى  
ئویالپ كۆردۈڭالرمۇ؟ سـىلهر ۋەتىـنىڭالردا خارلىنىۋاتقـان خهلقنىـڭ دەردىنـى            

 ئۆلۈشنى خاھالمسىلهر؟ دىققىتىڭالردىن ئۇزاق قىلىپ، باشقا بىر ئهل ئۈچۈن
ــگه     ــدۇ دېگهنـ ــاھ بولىـ ــۆرەش قىلىـــش گۇنـ ــۈن كـ ــۇش ئۈچـ ــدىن قۇتۇلـ زۇلۇمـ

  ئىشىنهمسىلهر؟
بىـر ئىلتىماسـىم شـۇ، ئـۇالر سـىلهرنىڭ بېـشىڭالرنى ئایالندۇرىـدىغان        

ئـۇالر ۋەتهن دەیـدىغانالر، ئۇالرغـا ئهگهشـمهڭالر، بىـز      ”یۇغان گهپلهرنى قىلىپ،   
ۋەتهن ”: ىن شـــۇنداق ســـوراپ كـــۆرۈڭالر  دېـــسه، ئـــۇالرد “ ...ئىـــسالمچىالر، 

 قانــداق؟ مىلــلهت دەیــدىغانالرمۇ   -دەیــدىغانالرمۇ خىتــاینى یوقاتمــاقچىمۇ  
ــدۇ  ــۇتىمهن دەمـ ــاینى یوقـ ــاینى   -خىتـ ــۇ خىتـ ــوش، ئهگهر ئۇالرمـ ــداق؟ خـ  قانـ

یوقۇتىدىغان بولسا سىلهرگه نېمىـسى یاقمایۋاتىـدۇ؟ سـىلهرنىڭ نىیىـتىڭالر           
غرا یولدىن بېرىپ یوقاتماقچى، ئـۇالر نـاتوغرا     یا؟ ئهگهر سىلهر بىز تو     -باشقىمۇ

 خاتا ئېغىزدىكـى شـۇئارغا      -یولدىن، دېمهكچى بولساڭالر، بىرىنچىدىن، توغرا      
ئىككىنچىـدىن، ئۇالرنىـڭ    ! باغلىق ئهمهس، نىیهتكه ۋە ئهمهلىیهتكه بـاغلىق      

ــىلهرنى      ــدىغان، سـ ــاۋاپ قىلىـ ــۆزى جـ ــدا ئـ ــالالھ ئالدىـ ــسا ئـ ــا بولـ ــولى خاتـ یـ
 بولغاندىكىن، ئۇالرنىڭمۇ خىتاینى یوقۇتىدىغان جهھهتتىكى سۆرىۋالمایدىغان
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ــدىن پایــدىلىنىپ، ئــاۋال ئورتــاق دۈشــمهنگه قارشــى تۇرســاڭالر        ئورتاقلىقى
 یــا؟ نېمىــشكه ســىلهر -بولمامــدۇ؟ ســىلهرنىڭ مهقــسىدىڭالر باشــقىچىراقمۇ

 دەپ جاالپ خوتۇندەك ئىچكى ئاداۋەتكه ۋاقت ۋە زېھىن ،خىتاینى تىللىماي، ھه
ــدا ئۇالرنىـــڭ شهخـــسىیهتچىلىكى  . “...پ قىلىـــسىلهر؟ ســـهر ــا شـــۇ چاغـ مانـ

  !ئاشىكارىلىنىشى مۇمكىن
ئۆمۈر بۇیى دىندا ئوقۇپ تۇرۇقلۇق دىننى چۈشهنمىگهن بۇ بىچارىالرنىڭ 
ھالى كىشىنى ئېچىندۈرىدۇ، ئىچىنى ئاغرىتىدۇ، شۇنداقال ئـۇالر بىـر نهپىـسى     

ــۈك قىلىۋاتا    ــۇنداق تهتۈرل ــۇرۇپ ش ــپ ت ــۈن بىلى ــدۇئۈچ ــگهن  -مدىغان ــا؟ دې  ی
دېمىسىمۇ بۇ بىچارىالر ۋە بۇنداق بىر تائىپه ئهزەلدىن . گۇمانالرغىمۇ كهلتۈرىدۇ

 ئۆزىنى قامداپ باقمىغان، خهقـتىن    -ئهمگهك قىلىپ، پىشانه تهرى بىلهن ئۆز     
بىـلهن  “ قولتـۇقىنى قاشـلىغانغا تامـا بىـلهن قـاراش      ”پهیشهنبىلىك تىلهش،   

ئـۇالر ھـۈنهر قىلمایـدۇ، تىجـارەت قىلمایـدۇ، یهر      . رئۆمۈر ئۆتكۈزىدىغان تائىپىدۇ 
بىلهن جان “ یۈرۈش قىلىش” داستىخانغا -پهقهتال داستىخاندىن... تېرىمایدۇ، 

خــوش، ۋەتهنـدىغۇ ئـۇالرنى بىلىــدىغان ئـۆز خهلقــى    . ساقالشـقا ئادەتلهنگهنـدۇر  
غان، گهرچه ئۇالر ۋەتهن دېمهیدى(ئارىسىدا بولغانلىرىدا پوشكال ئوۋالپ یۈرۈشتى 

، ئهمــدى چهتئهلــدە )مىلــلهت دېمهیــدىغان بولــسىمۇ یهنىــال شــۇالر ئهســقاتتى 
لىرىمـۇ  “ بهشـهرى مهبـۇد  ”چهتئهللىكلهر، ھهتتا ئـۇالر قۇلچىلىـق قىلىۋاتقـان         

چـۇنكى چهتئهلـدە بىزدىكىـدەك ئـادەت     (ئۇالرنى پوشكالغا چىللىشى ناتـایىن     
قىلىش كېرەكمۇ؟ ، بۇ ھالدا نېمه قىلىپ جان ساقالش كېرەك؟ تىجارەت )یوق

ئىشلهش كېرەكمۇ؟ چهتئهللهردە بۇالرغا ئىش یوق، بولغان ! قىلىپ باقمىغان 
ئۆزلىرىنى ھهرقانچه قالتىس چاغلىـسىمۇ بهرىبىـر    (تهقدىردىمۇ بۇالر یارىمایدۇ    

قانداق قىلىش كېرەك؟ ھهم ئىلگىرىكى     ). رەھىمسىز رېئاللىق مانا شۇنداق   
رغا بېرىدىغان پوشكالنىڭ ئورنىنى لۇقىدىن چۈشمهسلىك، ھهم بېكا“ ئۇلۇغ”

شۇكى، “  تىجارەت”دەپ شهرەپ قازىنىدىغان بىر “ مۇجاھىد”باساالیدىغان، ھهم 
نــامى بىـلهن پـۇل یىغىــپ   “ ئــالالھ یـولى ئۈچـۈن  ”! بولىـۋېلىش “ مۇجاھىـد ”

پۇلنى باشقىالر تاالشماسـلىقى ئۈچـۈن، باشـقىالرنىڭ قىلىۋاتقـان      ! بۆلۈشۈش
مانا بۇ ! تىپ، ھهممىنى ئۆزىگه قارىتىش كېرەكپىرەڭ قىلىۋې  -ئىشىنى تېرە 
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مۇددىئا ئـۇالرنى مانـا شـۇنداق شـۇملۇقنى قىلىـشقا ئۈنـدىگهن دېـسهك، ئهڭ             
بولمىـسا كىتاپخـان    . ئهمهلىیهتكه ئۇیغـۇن خۇالسـه بولىـدۇ، دەپ ئىـشىنىمهن         

ــكالغا      ــۇالرنى پوش ــشى تهس ئهمهس، ئ ــسا چۈشىنى ــپ باق ــدانراق ئویلىنى ئوب
سا، ئــۇالر چهتئهلــدە قایــسى تۇرمــۇش یولىغــا تایىنىــپ  چاقىرىــدىغانالر بولمىــ

  یاشایدۇ؟ ئۇالردا ئۆزىگه تایىنىپ یاشاش ئادىتى بولۇپ باققانمۇ؟
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  ئاخىرقى سۆز
  

مهزكــۈر ماقالىالرنىــڭ ئــوبېكتى ئۇیغــۇر خهلقىنىــڭ ئهڭ زۇلــۇم چهكــكهن 
تهبىقىسى، ئهڭ خارالنغان ۋە شـۇ تـۈپهیلى ئوقۇیالمىغـان جامائهسـى، سـانىمۇ              

ــدۇر ئهڭ  ــان كهڭ ئاۋامــ ــۆپ بولغــ ــسانالرغا   . كــ ــارا ئىنــ ــاغرى یــ ــۇ بــ ئهنه شــ
شــۇ ســهۋەپتىن مــۇمكىنقهدەر ئــاددىراق یېزىــشقا، نــوقىئى  . بېغىــشالنغاندۇر

ــوغرا كهلــددى -نهزەرلهرنــى ئۈســتى ــۈپهیلى .  ئۈســتىلهپ شهرھىلهشــكه ت ــۇ ت ب
شۇڭا ئۇقۇمۇشلۇقالر  . زىیالىالرغا تهمسىز، كۆپ چاینالغان تۇیۇلۇشى مۇمكىن     

لېكىن كۆز ئالدىمىزدىكى ۋەزىیهتنـى ۋە زۆرۈرىیهتلهرنـى        . لدىدا ئۆزۈرلۈكمهن ئا
  .چۈشهنگهن ئوقۇرمهنلهر مېنى كهچۈرەر دەپ ئویالیمهن

یهنه بىر ئۈمىدىم شـۇكى، كىمكـى قاراشـلىرىمنى خاتـا ۋە زىیـانلىق دەپ          
ھىساپلىــــسا، یهنه بهزى ماقـــــالىلىرىم بهزىلهرنىــــڭ نـــــازۈك جـــــایلىرىنى   

.  ئىلمى ئۇسۇل بىلهن مۇنازىرە ئېالن قىلسا قارشى ئالىمهن        ئېچىشتۈرىۋەتسه
ئهكـسىچه  . چۇنكى ئىلىم مۇنازىرە ئىچىدە تاۋلىنىـپ ۋە ئىلغىنىـپ چىقىـدۇ         

قهلهمدە یېزىلغانغا قېلىچ كۆتۈرۈپ چىقىش بىمهنىلىك بولۇپال قالماي، یهنه         
شــۇنداق بىــر بىیىــت   . چىدىماســلىق، ئومــۇمهن پهزىلهتــسىزلىك بولىــدۇ   

خـۇددى شـۇنداق،    . “قهلهمدە یېزىلغاننى پالتىدا چېپىپ بولماس    ”: ئېسىمدە
قهلهمــگه قهلهم بىــلهن قارشــى تــۇرۇش ئىلمــى یــول بولــۇپال قالمــاي، ھهم        

ئهكـسىچه بولغانـدا    . نهتىجىلىك، خهلققه ھهقىقى ساۋاق بېرەلهیدىغان یولدۇر     
یهنى، جىسمانى ھۇجۇم یاكى پوشكال سورۇنلىرىدىكى غهیۋەت ئىلمىلىك  —
چۇنكى سۆھبهت سورۇنلىرىدىكى . لمایال قالماي، ھېچنىمىگه دال بواللمایدۇبو

غهیۋەتلهرنىڭ ھېچقانداق ھایـاتى كـۈچى یـوق، ئهممـا كىتـاپ مىـڭ یىلـالپ                
شۇڭا قۇیاش نۇرىنى ئېتهكته توسقاندەك بىمهنىلىكنى قىلماي . یاشاپ قالىدۇ

ن ئـۆزلىرىنى   الر ئوخشاش ئۇسـۇل بىـله     “ ئالىم”ئۆزىگه ئىشهنچ قىالالیدىغان    
  . سىناپ كۆرسه بولىدۇ
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ــا قىلـــسۇن، ئى  ــادە ھهممىمىـــزگه ئـــالالھ ھىـــدایهت ئاتـ لىمىمىزنـــى زىیـ
  ! ئامىن… قىلسۇن،


