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ـــۈملىگه  ـــرال ج ـــاپنى بى ـــۇ كىت ب

يىغىنچاقالش مـۈمكىن؛ كىتـاپتىكى 

ـــارلىق ماقالىالرنىـــڭ مهركىزىـــي  ب
ئهگهر قايتـا : ئىدىيىسى پهقهت شۇال

ــــــــدىكهنمىز، ىت ــــــــز دەي رىلىمى

ئىــــــدىوئلوگىك قــــــۇرۇلمىمىزنى 

يېڭىدىن بهرپـا قىلىشـىمىز شـهرت، 

بۇنىــڭ ئۈچــۈن  ئهڭ كېرەكلىكــى، 

!تهشــۋىقات! تهشــۋىقات!تهشــۋىقات
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بــۇ كۆرەشــته ، ھايــات كۆرىشــىدە يــېڭىلگهن مىللهتــلهر

 ىمــانلىق نهمۇنىســى كۆرســهتكهنلهر ۋە يــائهڭ ئــاز قهھر

بۇ نۇقتىدا شۇنى . پارازىتالرنىڭ ھىلىسىگه قۇربان بولغانالردۇر

ئهقىـــــل  —مهك مـــــۈمكىنكى، بـــــۇ يـــــېڭىلىش ېـــــد

ــــــۆرەۈكهمتۈكل ــــــدىن ك ــــــدا ،كى ــــــارەت  مچى ۋە جاس

  .كىدىن كېلىپ چىققاندۇرۈكهمتۈكل

 )تۈركچه نهشرى(»كۆرەشلىرىم«: ئادولف گىتلېر —
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  لىرىم ھهققىدە»ئاشۇرىۋېتىش«بهزى 

  )كىرىش سۆز ئورنىدا(

  

كېيىنكــــى يىلالردىكــــى ئىــــنقىالپ    —ھــــازىرغىچه يازمىشــــلىرىمدا  
تىلغـا ئېلىنغـان ۋە سـهلبىي     — داھهرىكهتلىرىمىز ھهققىدە توختالغان مـاۋزۇالر 

ــادىلهنگهن بهزى    ــۆلهپ ئىپـ ــكه يـ ــلهر «تهرەپـ ــارىخىي شهخسـ ــىدىكى » تـ توغرىسـ
، شـۇنداقال مېنىـڭ ئىلگىرىكـى    ئوقۇرمهنلهرنىڭ ئوخشىمىغان كـۆز قاراشـلىرىغا  

چـۆچهك  -كىتاپلىرىمنىڭ جىمىكى سهلبىيلىكلىرى كـوالپ چىقىرىلغـان گهپ  
  .ۆرۈرىيىتى ھىس قىلىنىۋاتىدۇجاۋاپ بېرىش ز تىپىدىكى ئىنكاسالرغا

ئـۇ  ئىسـمى زىكـرى قىلىنغـان    : ئالدى بىـلهن شـۇنى دەپ قويۇشـۇم كېـرەك    
ئهپهندىلهرنىڭ ھىچ بىـرى بىـلهن يـېقىن دوسـتلۇقۇم بولمىغانـدەك، شهخسـىي       
زىددىيىتىممۇ يوق؛ بار دېگۈچىلهر بولسـا ۋە پـاالنى ئىـش ۋەجىـدىن ئۆچمهنلىـك      

لىللىسـه، مهن  هر بولسـا، دېگهنلىرىنـى دە  دېگۈچىل ،قىلىپ، شۇنداق قىلىۋاتىدۇ
ــۈمكىن   ــىم مـ ــاۋابىمنى بېرىشـ ــا جـ ــۇنىڭغا يارىشـ ــڭ . يهنه شـ ــدى دەل بۇنىـ ئهمـ

: ته ئهيىپلىگـۈچىلهردە خالىسـلىق بهكـرەك ئـاز    »ئاشۇرىۋېتىش«ئهكسىچه، مېنى 
ۋاتقــان شــهخس بىــلهن خۇسۇســىي يېقىنچىلىقــى،     ۇنۇيــا، ئــۆزى ئاقالشــقا ئۇر  

نـى  »داڭقىسـى «ا بـۇ شهخسـلهرنى سـىرتتىن تونۇيـدۇ،     بار؛ ي... ئاغىنىدارچىلىقى،
تىپىـدە  » ئاشۇنداق ئۇلۇغ ئادەممۇ شۇنداق پوقنى يهرمۇ؟«كوچىدىن ئاڭلىغان ۋە 

  . مۇنازىرىگه ئارىلىشىدىغانالر
كى، شهخســــىي مۇناســــىۋىتىنىڭ يېقىنلىقىــــدىن   ۇپ تۇرۇپتــــۈنــــۈكۆر

ىۋاســـىته ۋاتقـــانالر خـــالىس ھېســـاپالنمايدۇ؛ ب  ۇئادۋۇكـــاتلىق قىلمـــاقچى بول 
ۋاتقـانالردا  ۇئارىلىشىپ باقمايال، ئـاڭلىغىنى بـويىچه پىكىـر قاتناشـتۇرماقچى بول    

يهنه بۇنداق خالىسلىقتىن يىـراق بهزى ئهپهنـدىلهرنىڭ   . بۇنداق ساالھىيهت يوق
ــاقمۇ، ئۇالر    ــدىغان بولسـ ــۇمىنى كۈزىتىـ ــپ تۇتـ ــتىكى ئاجايىـ ــادەم باھاالشـ ــا  ئـ غـ
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ئوخشـاش بىـر ئـادەمنى ئـۆزى     : لهيدۇئىشىنىش بالىلىق بولىدىغانلىقىنى دەلىل
ــلهن  ــدا   بىـ ــىۋەتتىكى چاغـ ــى مۇناسـ ــلهن ياخشـ ــى«بىـ ــا، » ئىنقىالپچـ باھالىسـ

  .دەپ جاكااليدۇ» مۇناپىق«مۇناسىۋىتى يىرىكلهشكهن ھامانال 
مهن ھهقىقهتهنمـــــۇ خاتـــــا . ئهمـــــدى ئهســـــلى گېپىمىـــــزگه كېلهيلـــــى

انــدىمهن؟ بــۇ   قىلىۋاتامدىغانــدىمهن؟ ياخشــى ئــادەملهرگه ئــۇۋال قىلىۋاتامدىغ   
ــدۇ     ــراپ تۇرى ــدەك پىقى ــدا قۇيۇن ــازىرغىچىمۇ كالالم ــوئالالر ھ ــى  . س ــۈنكى مېن چ

ــالىمهن   ــدىغان بهزى مىســالالرغىمۇ دۇچ كېلىــپ ق ــدۈرۈپ قويى مهن  .ئىككىلهن
، يهنـى،  بولـۇدۇ قانداق تهپهككۈر قىلماي، ھهر بىرىنىڭ ئاساسالنغان بىر مىسـالى  

ئهممـا،   .ا يامان ئادەم شهكلىدە ئهمهسيېقىن بولغاندا ياخشى ئادەم، يىراقالشقاند
ــوق   ــى يـ ــادەملهرنى ئاقالشـــنىڭ چارىسـ ــۇ ئـ ــدا ئىـــكهن، بـ ــا ئوتتۇرىـ پهقهت، . خاتـ

يهنى، مۇناپىق، خىتاي غالچىسى، دەۋەتـمهي، بىـر ئـاز    (» دەرىجىسىنى چۈشۈرۈش«
  .ەمدۈپىراكتىكىسى ئېلىپمۇ بارىمهن تهپهككۈر) يېنىكرەك قالپاق بېرىش

ــىنى   ــۇنىڭغا ئىشـ ــېكىن شـ ــه   لـ ــاخىرقى خۇالسـ ــدا يهنه ئـ ڭكى، ھهر قېتىمـ
بۇ مۇنداق، بىر قىمارغا ياكى سـانلىق زېهىـن سـىناش    . ئاشۇنىڭغا ئېلىپ بارىدۇ

بهزى  ىكـى غهرپت. sudokuئاالقىـدار بىـر تـور بهت بـار،      :ئوخشاپ كېتىـدۇ  ئويۇنىغا
ــدۇ    ــپ تۇرىـ ــېالن قىلىنىـ ــۇن ئـ ــر ئويـ ــۈنى بىـ ــۇدوكۇدىن ھهركـ ــزىتلهردە سـ . گېـ

كاتهكچىــدىن ئىبــارەت بولــۇپ، بهزىلىرىــدە ســانالر بــار، ســان   81ئىشــقىلىپ، بــۇ 
تىـك تهرىپىمـۇ توققـۇز، كۆنـدىلهڭ     . يېزىلمىغان بوشلۇقالرنى تولدۇرۇش كېرەك

تهرىپىمۇ توققۇز بولغان بۇ كاتهكچىلهرگه بىردىن توققۇزغىچه بولغـان سـانالر ھهر   
تولـدۇرۇش تهلهپ  بىر كۆندىلهڭ قاتار ۋە تىك قاتاردا بىـر قېـتىمال ئىشـلىتىلىپ    

ــدۇ ــۈچ. قىلىنى ــار   -يهنه ھهر ئ ــۇ ب ــۈك گورۇپپىم ــا،   . ئۈچل ــۈچ گورۇپپ ــك تهرەپ ئ تى
. بۇنىڭدىمۇ سان تهكرارلىقى بولماسـلىقى كېـرەك  . كۆندىلهڭ تهرەپ ئۈچ گورۇپپا

نهتىجىدە بۇ شۇنداق مۇرەككهپ تهلهپلىك ئويۇن بولغـان بولـۇپ، ھهر كـاتهكچىگه    
كېرەككى، ئۇنىڭ ئورنىغـا باشـقا بىـر سـان     چوقۇم بهلگىلىك بىر سان چۈشۈشى 

تىكىسىنى توغرىلىساڭ، كۆندىلهڭدىن، ئۇنى توغرىلىسـاڭ،  : ھهرگىز چۈشمهيدۇ
  . ئۈچلۈك گورۇپپىدىن چاتاق چىقىدۇ
ھهققىـدە ئىككىلىنىـپ   » تارىخىي شهخسـلهر «خۇددى شۇنىڭدەك، ھېلىقى 
ــدا ئـــۇالرنى  ــادەملهر بولغى«قالغـــان چاغلىرىمـ نىـــدىن، بهك شۆھرەتپهرەســـت ئـ
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ــت‹ ــدى › مېنىـــڭ راسـ ــۇنداق قىلـ ــال مۇشـ ــويالپ دەپ » دەپـ ــاقىمهنئـ ــاق، . بـ يـ
نىيىتـى ياخشـى   «! رەپ كهلمىـدى » تىكىـگه «يـۇ،  -توغرا كهلـدى  »كۆندىلهڭگه«

ــدى   ــۇنداق بول ــىزلىكىدىن مۇش ــىمۇ، بىلىمس ــاقىمهن» بولس ــۇ بهزى . دەپ ب بۇم
ي شهخســـى«. ئىشـــلىرىغا چۈشـــىدۇ، ئهممـــا بهزىلىـــرىگه رەپ كهلـــمهي قالىـــدۇ 

شى كېـرەك، ھىسـىياتنى تاۋارغـا ئايالنـدۇرۇپ، پـۇل      ۇبول› قويمىچى‹قارانىيهتچى، 
بۇمۇ خېلىسـىغا چۈشـىدۇ، ئهممـا يهنىـال بهزى     » !ۋېلىش ئويۇنى ئوينىغانۈئۈندۈر
» ســـان«دېـــمهك، ئاشـــۇ بهلگىلىـــك   ! ھهرىكهتـــلهرگه رەپ كهلمهيـــدۇ  -ھهددى

قانــداق قىلىــش . گه چۈشــمىگىچه، ئويــۇن يېشــىلمهيدۇ»بهلگىلىــك كــاتهكچه«
. ھهر يولۇققان يىـپ ئـۇچى ھېسـاپقا ئېلىنىـدۇ    . كېرەك؟ ئىزدىنىش داۋام قىلىدۇ

ــر كۈنىســى ھادىســىلهر   ــاتهكچىلهر  (بى ــانلىق ك ــدىكى س ــى ئويۇن ــاكى ھېلىق ) ي
ــائهتكه ســۇنۇل  ــڭ    ۇجام ــداق يېشىۋالســا ئۆزلىرىنى ــۇننى قان ــۇ ئوي ــائهت ب دۇ ۋە جام

 !ئىشى
ھهممىنـى  : ى تۈرلـۈك ئىنكـاس  ئهمدى يازمىشلىرىم ھهققىدىكى ئىككىنچـ 

  !ئىنكار قىلىش
. الرمــــۇ ھېچقاچــــان يېزىقتــــا ئىپادىلىنىــــپ باقمىــــدى»ئىنكــــاس«بــــۇ 

ــان سهيلىســــىدە كــــاۋاپ يــــېگهچ،   مىهمانــــدارچىلىق داســــتىخانلىرىدا، ئورمــ
يېقىنالرنىڭ غهيۋەت سورۇنلىرىدا، ئهڭ ئاممىۋىي تۈس ئـالغىنى پهقهت تـوردىكى   

ئهسـلىدە بـۇ قهدەر بىچـارىلىككه    . ش شـهكلىدە دا نامسـىز تىلـال  »پىت بازارلىرى«
ئېغىــز «جــاۋاپ بېرىــپ ئولتۇرمىســاممۇ بــوالتتى، چــۈنكى بۇنــداق چۈپرەنــدە      

ــوبزورلىرى ــۇن  »ئ ــى بولس ــېمه قىممىت ــڭ ن ــاپتۇلدا  «! نى ــتى ش ــڭ قهس » جىننى
دېگهندەك، بۇنىڭغا يـۆلهپ يهنه بهزى بىـر گهپلىرىمنـى دەۋېلىـش زۆرۈرىيىتىـدىن      

  .زىرلىنىپ ئولتۇرۇپتىمهنبۇنداق بىر جاۋاپقا ھا
ك ئوقۇرمهنلهرگه مهلۇم بولغىنىدەك، مهن تور بېتىمدە ماقاله ئـېالن  ۈلۈكۆپچ

مۇنــازىرە بارلىققــا  -قىلىــش بىــلهن بىــرگه، ئــۆز ماقالىلىرىمغــا قارشــى بىــر بهس
قــا ئۇرۇنــۇپ، كــۆپ »چــاۋامنى چىتقــا يايــدۇرۇش«كهلتۈرۈشــكه، تهنقىــد ئاڭالشــقا، 

قوسـىقى تويغانـدىن    ،نغان بولۇشۇمغا قارىماي، ھېلىقىقېتىم مۇراجهتلهردە بولۇ
كېيىن تاماق سىڭدۈرگهچ، ئۇلۇغۋار قۇرۇق گهپلهرنـى قىلىـدىغان جانـاپالر يـاكى     

ئــۆزەمنى تىلالتمــاقچى «. خېنىمالرنىــڭ ھېچبىرىــدىن ســادا چىقمىغــان ئىــدى 
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مۇنـازىرە ئـارقىلىق سىياسـىي     -بهس: تهك تهلۋىلىكىمدىن مهخسـىتىم »بولۇش
نى تېپىـپ چىقىـش؛   ىالىمىزنىڭ ئهڭ توغرا يولىنى، ئهڭ تـوغرا مېتـود  ئىستىقب

ــي بهس   ــداق ئىلمىـ ــدىمۇ، بۇنـ ــېچ بولمىغانـ ــى  -ھـ ــارقىلىق خهلقنـ ــازىرە ئـ مۇنـ
بىرىگه قارشى ئىككى خىـل پىكىـر   -بىر. ، دەپ ئوياليتىمبولۇدۇتهربىيىلىگىلى 

... ن،ياكى بىر پىكىرنى تهنقىد قىلغـان، مۇھـاكىمه قىلغـان، مۇئهييهنلهشـتۈرگه    
ئـۇ   ،ئـۇ . بولـۇدۇ بولغان » تاللىق باغ«يهنه بىر ماقاله بولغاندىال ئوقۇغۇچى ئۈچۈن 

ــدۇ   ــى تالالي ــر ھهقىقهتن ــن بى ــالالپ     . يهردى ــا ت ــتىم خات ــچه قې ــر نهچ ــم بى بهلكى
دۇ؛ سىياسـىي  ۈنۈگۆئاستا توغرىغا ھۆكۈم قىلىشنى ئ-تۇمشۇقىغا يهر، ئهمما ئاستا

نىـڭ بۇنـداق جهلـپ    ...ال رەڭ، بىرال كۆز قـاراش، بىرال گۈل، بىر. دۇۇكالال پهيدا بول
مانــا شــۇ . قىلىــش كــۈچى بولمايــدۇ، تهربىــيىلهش رولىــدىنمۇ ســۆز ئــېچىش تهس

ى ئۈچـۈن  »ھهر تهرەپـكه تارتىـپ، تىتىـۋېتىش   «نىيهتلهرگه كۆرە مهن ھهركىمنىڭ 
. ماقالىلىرىمنى ئوتتۇرىغا تاشلىغان بولساممۇ، بىر ئىلمىـي ئىنكـاس بولمىـدى   

ــل ــويىچه مۇق شــۇنىڭ بى ــۇالرنى شــۇ ب ــاپ قىلىــپ نهشــىر  ۇهن ب مالشــتۇرۇپ، كىت
   .دىگهنىقىلىشقا توغرا كهل

لهرنىـــڭ »تهنقىـــد«دۇرۇس، بهزى تهنقىـــدلهر بولۇنـــدى دېيىلســـىمۇ، بـــۇ    
ــولمىغىنى،    ــلىق بـ ــك خالىسـ ــدا قىلچىلىـ ــنهزەر، ئۇنىڭـ ــىددىتىدىن قهتئىيـ شـ

ى مهيدانــدا تىپىــدا، كــۆز قاراشــقا ئهمهس، شهخســكه قارشــ  »يــالىقىنى قوغــداش«
ــدۇ دەپ      ــقا ئهرزىيـ ــا ئېلىشـ ــۇالرنى ئېتىۋارغـ ــۈن، ئـ ــانلىقى ئۈچـ ــۇرۇپ قىلىنغـ تـ

ــدىم ــداق   . قارىمى ــا بۇن ــلۇرۇممۇ ماڭ ــد«دوس ــدە »تهنقى ــا  «لهر ھهققى ــا چالم پوقق
ــلىق ــڭ    »ئاتماسـ ــدى، كونىالرنىـ ــقان ئىـ ــىيه قىلىشـ ــۇمنى تهۋسـ ــولى تۇتۇشـ يـ

ــدەك،     ــهل چاغلىغان ــى س ــۆزلىرىدىكى ھهقىقهتن ــك س ــا  پوق«ھىكمهتلى ــا چالم ق
 »چاچرانـــدىلىرى«خاتـــالىقىنى ئۆتكۈزۈپمـــۇ قالغانىـــدىم ۋە بۇنىـــڭ   »ئېـــتىش

  .بۇ ھىكمهتنى يهنه بىر قېتىم دەلىللىدىئهتراپنى بىر ئېلىپ، 
  
ــمهن » ھهممىنــى ئىنكــار قىلىــش « ئهمىســه : توغرىســىدا پهقهت شــۇنى دەي

پ ۈتۈدەك نـــېمه بـــار؟ ســـىز جانـــابىي تهخســـىر ماڭـــا كۆرســـ ۈمۇئهييهنلهشـــتۈرگ
ئولتۇرغــان چــوڭالر » مهنســهپته«رەلهمســىز؟ بــۇنى دېگــۈچىلهر ئاساســهن بىــرەر بې

ماختاي دېسهڭ، مـاختىغۇدەك  . بولۇپ، ئۇالر ئهسلىدە ماختىلىشنى ئارزۇ قىالتتى
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بىـــــر ئىـــــش ئوتتۇرىـــــدا بولمىســـــا، ئـــــوردا شـــــائىرلىرىدەك، ئۇالرنىـــــڭ       
نـداق  مۇۋەپپىقىيهتسىزلىكلىرىنى غالىبىيهت دەپ ماختىشىم كېرەكمىـدى؟ بۇ 

ماختىلىش تامايى، رىياكارلىقتىن بولۇپ، ئهگهر سهمىمىي نىيهتـته ۋەتهن ئۈچـۈن   
ئىــش قىلىــدىغان ئــادەم، ماختىلىشــنى ئهمهس، قىڭغىــر كهتــكهن يهرلىرىنىــڭ  

پ بېرىلىشىنى تېخىمۇ بهك ئـارزۇ قىلغـان بـوالتتى، كهمچىلىكلىرىنـى     ۈتۈكۆرس
  .پ، تېخىمۇ ئۈنۈملۈك ئىش قىلىش ئۈچۈنۈتۈتۈز

ئهگهر : قايتا شۇنىڭغا دىقـقهت قىلىشـىڭالرنى تهۋسـىيه قىلىـۋاتىمهن    -قايتا
بـۇ  (بىر تىجارەتچى بىر يهردىن ياڭاق ئهكىلىـپ سېتىشـقا جابـدۇۋاتقان بولسـۇن     

  :دەلدۈشلىرىدىن بىرى ئۇچراپ نىڭ، كوچىدا شۇ مهھهللى)بىر مىسال
 ئاڭلىسام سىز بىر يهردىن ياڭاق ئهكىلىپ سېتىشقا جابدۇنۇۋېتىپسـىز،  —

دەپــال ئۆتــۈپ كهتــكهن بولســا، بىــز بــۇ تىجــارەت  —! ھهرگىــز شــۇ پــوقنى يــېمهڭ
ــس      ــارلىقىنى ھى ــڭ ب ــىلمىغان چاتاقنى ــر ئويلىش ــزدا بى ــدىكى پىالنىمى ھهققى

ــنى    ــى دەلدۈشـ ــز ۋە ھېلىقـ ــدۇ  «قىلىمىـ ــلهر دەۋەرمهمـ ــداق دەلدۈشـ دەپ  »!ئۇنـ
ــولىمىز   ــا بـ ــاتتىق ئىهتىياتتـ ــتىن قـ ــىمىزنى داۋام قىلىشـ ــنىڭ . ئىشـ دەلدۈشـ

ــۇرىنى     نې ــڭ ئۇچــ ــر زىياننىــ ــداق بىــ ــى، قانــ ــداق دېگهنلىكىنــ ــكه ئۇنــ مىشــ
ــدىغانلىقىنى ســوراپ دېگۈزمه  ــدۇ  ســتىنبىلى ــۇ كىرمهي ــۆزىمىزگه ئۇيق ــېمه . ك ن

ئهممـا  . زىيان تارتىشتىن قورقـۇمىز ! ئۈچۈن؟ تىجارىتىمىز جانىجان مهنپهئهتىمىز
ــۇنداق       ــا ش ــانالر مان ــاقچى بولۇۋاتق ــىنى قىلم ــر ئىش ــڭ بى ــكه مىللهتنى  نېمىش
ــالمايدۇ؟     ــۇالق س ــدلهرگه ق ــالرغا، تهنقى ــكه ئىنكاس ــتايىدىل ئهمهس؟ نېمىش ئهس
ــۇ ئىشــنى      ــۇالر ب ــۇدۇكى، ئ ــاددىي ۋە چۈشىنىشــلىك بول ــدى بهك ئ شۇنىســى ئهم

ــان ئهمهس  ــپهئهتىم دەپ قىلىۋاتق ــان مهن ــام ! جانىج ــارلىق، ن ــى، رىياك ــاق -يهن ئات
ــازىنىش، شهخســىيهت،   ــدا ق ــاكى ۋاقىتلىــق پاي ــۋېلىش ي ىسقىســى، ق.... چىقىرى

  !نىيهتتىكى ناپاكلىق
كنىـــــڭ ســـــهمىدە بولســـــا كېـــــرەك، مهن پىســـــخىكىمىزدىكى ۈلۈكۆپچ

بىــر . نــى تهنقىــد قىلغانىــدىم»دىپلومــاتچىلىق«پىرىنسىپســىز مــاداراچىلىق، 
ئهقهللىي ئۇقۇم شۇكى، كىشى ئـۆزى تهشـهببۇس قىلغـان ئىشـقا ھـېچ بولمىسـا       

ارشى تۇرغان بولـۇپ قالىـدۇ،   ئۆزى ئهمهل قىلىشى كېرەك، بولمىسا ئۆزىگه ئۆزى ق
مهن بىزدىكـى پىرىنسىپسـىز ياخشـىچاقلىقنى    . سـانىلىدۇ » مهتى يـوق  -ئهتى«
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ــدا    تهنقىـــد قىلىـــپ تـــۇرۇپ، يهنه ئـــۆزەم ھهممىـــگه ياخشـــى كۆرۈنـــۈش خىيالىـ
يامـان بولــۇپ  «مـاداراچىلىق قىلسـام، مۇنـاپىقلىقنىمۇ كۆرمهســلىككه سالسـام،     

ــ    ــدىغانالر ئ ــۆرىگه چاقىرى ــى ت ــام مېن ــاالرمىكىنقالس ــلهن   » از ق ــا بى ــگهن تام دې
ياخشــىچاقلىق قىلســام، ئۆزەمنىــڭ پىرىنســىپىغا ئــۆزەم قارشــى تۇرغــان بولــۇپ  

دەپ » ...ئۇلـۇغ «قالمامدىمهن؟ مهيلى شۇ يامان كۆرۈپ قالغـانالر كېـيىن مېنـى    
ــنمهيمهن     ــېچ چېكى ــتىن ھ ــى دېيىش ــا ھهقن ــۇن، ئهمم ــا ماختىمىس . ماختىمىس

ھهمـمه ئـادەم ئـۆزىگه گويـا ھهق ئۈچـۈن كـۆرەش        ككه ئايان بولغىنىـدەك، ۈلۈكۆپچ
قىلىۋاتقاندەك قىلسىمۇ، ھهق گهپ قىلغان ئادەمنى يامـان كـۆرۈش دۇنيـا دۇنيـا     

ھهتتـا ئالالھنىـڭ ھهقىقىتىنـى    . بولغاندىن بېـرىال مهۋجـۇت بولـۇپ كېلىۋاتىـدۇ    
  ئېلىپ كهلگهن پهيغهمبهرلهر نېمه كۈنلهرنى كۆرمىدى؟ 

ــۆزلهپ يىــــتىم قــــېلىش ھ  ــوبرازىنى ھهقنــــى ســ ــان ھهقنىــــڭ ئــ ېچقاچــ
  ! خۇنۇكالشتۇرالمىدى، قىممىتىنى تۆۋەنلىتىۋېتهلمىدى

ــانتى،    ــر ۋارىي ــڭ يهنه بى ــاختىلىش تامايىنى ــنىڭ   ‹«م ــدە ئىش ــهن چهتئهل س
» ، دەپ ۋەتهن ئىچىـــدىكىلهرنى ئۈمىدســـىزلىككه پاتۇرىۋاتىســـهن›تـــايىنى يـــوق
ــاق  ــگهن قالپ ــ  . دې ــزگىلهر بى ــدىكىلهرنى ئېمى ــمهك، ۋەتهن ئىچى ــولالپ، دې لهن گ

دېــگهن ئــالۋۇن ... مىز،ۇۋاتىــدۇ، يــېقىن ئارىــدا ئــازاد بولــۇســىرتتا بىــر ئىشــالر بول
شـىنى  ۇئالـداش، بىـغهم، خـاتىرىجهم تۇر   ! مىسالى ئۈمىدلهرگه باغالش كېرەككهن
بــۇ قانــداق ! بىخۇدالشــتۇرۇش كېــرەككهن! كاپــالهتكه ئىــگه قىلىــش كېــرەككهن
رىنى بىر ئاز شهرھىيىلىشـىنى بهك ئۈمىـد   مهنتىقه؟ ئهپهندىلهرنىڭ بۇ نهزىرىيهلى

چۈنكى يالغـاننى ئاتمـاق   . كمۇ شۇنى كۈتسه كېرەكۈلۈمېنىڭچه كۈپچ. قىلىمهن
دە، -ئاسان بولغانـدىكىن، بـۇ تـازا بىـزگه بـاپ كېلىـدىغان كـۆرەش يـولى بـوالتتى         
  !بىراق، بىز ئۇنىڭ قانداقسىگه پايدىلىق بولىدىغانلىقىغىال ئىشهندۈرۈلسهك

نىڭ روھىــــــي جهھهتـــــتىن يېمىرىلىشــــــكه ســــــهۋەپ  ئۈمىدســـــىزلىك 
ئهممــا بــۇ ئۈمىــد بىــرەر مهنتىقىلىــق  . غــانلىقىنى بىلگــۈدەك ھــالىم بــار ۇدۇبول

شــى، ھــېچ بولمىغانــدا مهنىــۋىيهتكه بىــر ئهقىــدىنى، بىــر ۇســهۋەپكه تايانغــان بول
ئىدىيىنى چىـڭ ئورناشـتۇرۇش ئاساسـىغا بهرپـا قىلىنغىنـى ياخشـى، ھهرگىزمـۇ        

جــۇش ئــۇرۇپ راۋاجلىنىــپ كۆرەشــلهر تهن ئــازاتلىقى يولىــدىكى چهتــئهللهردە ۋە«
، دېــگهن يالغانالرغــا گــولالش ئــارقىلىق پهيــدا قىلىنغــان، ئىشهنچســىز »كهتتــى
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ــۇ ھهقـــته كىتـــاپ ئىچىـــدە يهنه تهپســـىلىي  ! (ئۈمىـــد بولماســـلىقى كېـــرەك بـ
  ).مهنۇتوختۇل
بـۇنى   ، دېگهن جاكالىرىمدا مهن نېمه دېمهكچىدىم؟»ۋاتىدۇۇمىللهت يوقۇل«

ــۇ . تــوغرا نىيهتتىكــى كىشــىلهرنىڭ ھهممىســى ياخشــى قارشــى ئالــدى   يهنــى، ب
كىشــىنى چۆچۈتكىــدەك مــۇدھىش رېئــاللىقتىن سهســكىنىپ ئۇيقــۇلىرىنى      
ئاچقانلىقى، مهسىلىگه شۇ دەرىجىدە جىـددىي قارالمىسـا، ھـاڭۋاقتىلىق بىـلهن،     

ر قېــتىم ھهرىكهتســىز، تهدبىرســىز ئولتۇرۇۋەرســه چاتــاق چىقىــدىغانلىقىنى بىــ 
دېـگهن ئۇلۇغـۋار جاكـانى دەپ قويـۇش نهقهدەر     » !مىلـلهت يوقالمايـدۇ  «. تونۇشتى

ئاسان؟ خوش، قانداق؟ يوقالمايدىغاننىڭ شهرتلىرى، ئاساسلىرى نېمىلهر؟ بـۇنى  
سـۆز ئوينۇتــۇش يـولى بىـلهن ئهمهس، كونكىرىــت،     ،ئۇلـۇغ قـۇرۇق گهپــلهر بىـلهن   

ــهتمهك    ــلهن كۆرس ــالالر بى ــانلىق مىس ــي، ج ــى   ئهمهلى ــايىتى ياخش ــۋەتته ناھ ئهل
ھېچ بولمىسا بىمهنىلىكته ئۇچىغا چىققان ھالدا بولسىمۇ بىر ئاسـاس،  . بوالتتى

نـاۋادا  «: ئاسـاس، مهسـىلهن  ) ئهمهلىـي بولمىسـىمۇ  (سهۋەپ، مهنتىقىـي، ئهقلىـي   
» ...خىتايالرنىـــڭ كـــۆڭلىگه ئىنســـاپ بېرىـــپ، بىزنـــى يوقىتىـــۋەتمهي قالســـا، 

ئهسـكى تامـدىن   «. رسىتىلىشى كېـرەك ئىـدى  دېگهنچىلىك بولسىمۇ سهۋەپ كۆ
ــدەك    ــاق چىققانـ ــدىن توقمـ ــدەك، تۇلۇمـ ــۇر چىققانـ ــانى  »ھوشـ ــداق جاكـ ال بۇنـ

جاكاالشــنىڭ پايدىســى نېمىــدە؟ ھــېچ بولمىغانــدىمۇ قــۇرۇق ئۈمىــدلهر بىــلهن   
خهلقنــى گــولالپ تۇرۇشــنىڭ ئۇلۇغــۋار پايــدىلىرى بولســىمۇ شهرھىيلهنســه بىــز   

ــامىددىنن  ــۇددى ھېسـ ــلهن خـ ــۇنىڭ بىـ ــدەكشـ ــان «: ىڭ دېگىنىـ ــر يالغـ بهرىبىـ
دەپـال ئېتىشـمىزنى   » !يوغـان ئـاته   -بولغاندىكىن، پىخسىقلىق قىلمـاي، يوغـان  

 .باشالپ كهتسهك، بۇ ئىشقا بهكـرەك يارايـدىغانلىقىمىزغا كـۆزۈم يېتىـپ تۇرىـدۇ     
مهن شهرقىي تۈركىسـتاننىڭ مۇسـتهقىل بولىشـىغا    : يهنه شۇنىمۇ قوشۇپ قوياي

همما بۇ ھهرگىزمـۇ كوتۇلـداپ يـۈرگهن جاناپالرنىـڭ پهدىسـىدە      ئ. ئۈمىدۋار قارايمهن
ــۇرۇقتىن ــلىرىنىمۇ    -قـ ــۇم ئاساسـ ــڭ مهلـ ــى ئۇنىـ ــد ئهمهس، بهلكـ ــۇرۇق ئۈمىـ قـ

ــىتىۋاتىمهن ــهتتىم ۋە كۆرسـ ــىلهن. كۆرسـ ــرىلگهن  : مهسـ ــدتا بېـ ــدىنقى جىلـ ئالـ
دېـگهن  » شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىقىنىڭ مۈمكىنچىلىكى توغرىسـىدا «

سىياســىي جــۇغراپىيه جهھهتــتىن قانــداق ئاساســى بــارلىقىنى   ماقالىــدا بۇنىــڭ
تهرەققىيـاتى توغرىسـىدا   شكه تىرىشتىم؛ يهنه جاسۇسلۇقنىڭ بۈگـۈنكى  ۈتۈكۆرس



 14

تېخنىكــا جهھهتــتىن مــۈمكىن قىلىــدىغان  - توختالغــان ماقالهمــدە بۇنىــڭ پهن
ــتىم     ــكه تىرىشـ ــارەت بېرىشـ ــدىن بىشـ ــامىلالر بارلىقىـ ــۇرۇن ئـ يهنه، بهزى  .يوشـ

ىلىرىمدا بىر كۈچلۈك مهنىۋىيهت تىكـلهش ئـارقىلىق، ئۈمىـدنى يوقاتمـاي     ماقال
قهددىمىزنى پۈكمهي ياشىغىلى بولۇدۇغانلىقىنى، بۇ مهنهۋىي ئۈمىدنىڭ دىنىـي  
ــدىم   ــا قىلىنىشــىنىڭ شــهرتلىكىنىمۇ دەپ ئۆتكهنى . ئهقىــدىمىز ئاساســىغا بهرپ

مېنـى   —ىز ئهممـا سـ  . شـكه تىرىشـىۋاتىمهن  ۈتۈھهرھالدا ئۈمىدكه سـهۋەپ كۆرس 
ــان     ــلهن تارتۇقالشــقا ئۇرۇنۇۋاتق ــالپىقى بى ئۈمىدســىزلىكنى تهرغىــپ قىلىــش ق

  پ باقتىڭىزمۇ؟ۈتۈلىرىڭىزگه بىرەر ئاساس كۆرس»ئۈمىد« —جاناپالر 
بهزىــلهر مېنىــڭ تهنقىــدلىرىمنىڭ جىــددىيلىك دەرىجىســىنى قهســتهن      

هتنىــڭ بــۇرمىالپ، پهسكهشــلهرچه، يۇرتۋازلىــق نۇقتىســىدىن چۈشــهندۈرۈپ، جامائ
ــۇالر تهنقىــدلهر ئىچىــدە يۇرتلۇقل . دىققىتىنــى بۇرىۋېتىشــكه ئۇرۇنــدى  مــدىن ۇرۇئ

بهزىلىرىگىمۇ تېگىۋاتقىنىنى كۆرمىگهن ياكى ئهسلى مهخسىدى شۇم بـولغىنى  
ــالدى ۋە   ــلىككه سـ ــتهن كۆرمهسـ ــۈن قهسـ ــكه   «: ئۈچـ ــدە نېمىشـ ــاالنى ھهققىـ پـ

تىشـــــنى مهن تهنقىـــــدلىرىمنى چاكىنىالشتۇرىۋې. دېيىشـــــتى» يازمايســـــهن؟
» دىپلومـاتلىق «باشقىالرنىڭ دىققىتى سىرتىدا قېلىۋاتقان يـاكى  : خالىمىدىم

بىــلهن كۆرمهســكه ســېلىنىۋاتقان ۋە يــاكى جىــددىيلىك دەرىجىســى دىققهتــتىن 
چهتته قېلىۋاتقـان، ئهممـا ناھـايىتى مـوھىم، پىرىنسـىپال مهسـىلىلهر ھهققىـدە        

ــۋاتىمهن ــادەم بهس . يېزىــ ــمه ئــ ــان،-ھهمــ ــته تىلالۋاتقــ ــان،  بهســ تىللىياالۋاتقــ
ــان   ــان، ئاللىقاچ ــۇر«ئهســكىلىكىنى كۆرەلهۋاتق ــۇر -!ئ ــىگه  »!ئ ــان بىرس ــا قالغ غ

ــۇ      ــهرتمىدى؟ مهنم ــىم ش ــۈرۈپ چىقىش ــغ كۆت ــۇ تى ــدىكى  «مېنىڭم ــپ بازىرى يى
ــدى؟ ئهگهر   »تهنقىــدچى ــۆزەمنى چۈشۈرۈشــۈم كېرەكمى لهر ســېپىگه قوشــۇلۇپ، ئ

هر تـۈردىكى پىرىنسـىپال   كته خۇددى شۇ قىزغىنلىق ھهرزامـان، باشـقا ھ  ۈلۈكۆپچ
الردىـن  »ئۇلـۇغ «باشقا ھهرقانداق مهسىلىلهرگىمۇ شۇنداق سهزگۈر بولغان بولسا، 
ــلهن    ــق بى ــمهي، خــۇددى شــۇ قىزغىنلى تۇشــتىن تالىشــىدىغان  -تۇشــمۇئهيمهن

بولسـىدى، بـۇ قهدەر كــۆپ تهنقىـدنى خـۇددى كــۆتىرە ئالغانـدەك مهنـال قىلىشــقا       
  . توغرا كهلمىگهنمۇ بوالتتى

ــ  ــۇ داشـــ ــڭ   بـــ ــولمىش ماۋزۇنىـــ ــورى بـــ ــڭ ئومۇمخـــ قايناق مهزمۇنالرنىـــ
يهكلىمهسلىكىدىن پايـدىلىنىپ، يهنه شـۇ مهسـىله ھهققىـدىمۇ ئىككـى ئېغىـز       
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بـۇ تهنقىـدلىرىمنىڭ ئوچـۇق جاكالىنىشـى زىيـانلىقمۇ؟      : مهنۈگهپ قىلىپ ئۆتـ 
  .پايدىلىقمۇ؟ دېگهن مهسىله

هرنى تهنقىـــدل. بهزى ســـهمىمىي دوســـتالر بۇنـــداق مهســـلىههت بېرىشـــتى 
ئاممىۋىي شـهكىلدە ئـېالن قىلمـاي، تهنقىـد ئوبېكتلىرىنىـڭ ئـۆزىگه بىۋاسـىته        
خهت يېزىش، تېلىپۇن قىلىش، چهتكه تارتىپ قۇلىقىغا پىچىرالش يـولى بىـلهن   
قىلساق تېخىمـۇ پايـدىلىق بولماسـمىدى؟ جامـائهت ئالدىـدا، ئـاممىۋىي تۈسـته        

ــۈرلىكى    ــپ، تهت ــى قېتى ــدا، تېخىمــۇ جهھل ــد قىلىنغان ــۆزلىگهن   تهنقى تۇتســا، ك
  نهتىجىنى بهرمهي، تهتۈر نهتىجه بهرمهسمۇ؟

ئهممــا . بــۇ ســهمىمىي پىكىــر ھهقىقهتهنمــۇ ياخشــى كۆڭۈلــدىن ئېيتىلغــان
ــاۋابىم ــارقىلىق  : مېنىـــــڭ جـــ ــد ئـــ ــڭ تهنقىـــ ــد ئوبېكتلىرىنىـــ مهن تهنقىـــ

چــۈنكى كهچمىشــىمدە ئــايرىم . يمهنكــۈتمهغانلىقىــدىن ھــېچ ئۈمىــد ۈدۈرۈئۆزگ
. ە شۇندىمۇ دۈشمهنلىككه ئۇچرىغـان تهجرىبىلىـرىم بولـدى   مهسلىههت بهرگهن ۋ

ــارقىلىق        ــرى ئ ــيىش، يېقىنلى ــلهن دې ــۇن بى ــيىش، تېلىپ ــۆزىگه دې ــىته ئ بىۋاس
ئېيتىش شهكىللىرىنىڭ كۆپىنى قىلىپ باقتىم، ھېلىمـۇ بهزىلىـرىگه   » ساالم«

ــادەملهردىكى   . قارىتــا داۋام قىلىــۋاتىمهن ــۇ ئ ئهممــا شــۇنىڭغا كــۆزۈم يهتتىكــى، ب
... غلــۇق تاماســى، رىياكــارلىق، مهنمهنلىــك، بىنورمــال شۆھرەتپهرەســتلىك، ئۇلۇ

. مهســلىههتلهرگه قــۇالق سېلىشــىغا يــول قويمايــدۇ-ئۇالرنىـڭ تهنقىــدىي پىكىــر 
ش ۈتـ ۈبۇنداق قاتتىق بويۇنلۇق ئادەملهرنى تهنقىـدلىرىم بىـلهن ئىشـلىرىغا تۈز   

ــ    ، بــۇ خاتــاالر  شــۇ ســهۋەپتىن . م ئــۈزۈلگهنۈدۈبېرىــدۇ، دېگهنــدىن تامــامهن ئۈم
ــارقىلىق،     ــتۇرۇش ئـ ــۇالھىزىلىرىمنى ئاممىۋىيالشـ ــدىي مـ ــدىكى تهنقىـ ھهققىـ

بـۇالر  (كېيىنكى لېدىر  ىيهن. كېيىنكىلهرگه ساۋاق قىلىشنى مهخسهت قىلدىم
ھه، بۇنــداق قىلىــش خاتــا «، )ئۇنىــڭ ھهققىــدە بولمىغاچقــا تېرىكىــپ كهتــمهي 

ت قىلىدىغان بولـۇرمىكىن،  دەپ دىققه» ...بولىدىكهن، قارشىلىققا ئۇچرايدىكهن،
دېگهننى ئۈمىد قىلىۋاتىمهن؛ باشقا ئهپكار ئاممه ئۈچـۈن سىياسـىي ھهققىـدىكى    
ئاددىي ساۋات بولۇپ، بىر ئاز مهسىله مۇالھىزە قىلىش خاراكتېرى يېتىلدۈرۈشـكه  

شــۇنىڭ ئۈچــۈن بــۇ تهنقىــدلهرنى  . پايدىســى بــوالر دېگهننىمــۇ ئۈمىــد قىلىــمهن 
تهنقىــد ھهققىــدىكى تونــۇش . لىدە دېمهيــۋاتىمهنشــهك» قۇلىقىغــا پىچىــرالش«

. مهسلىســى توغرىســدا ئىلگىرىكــى كىتابىمــدىمۇ قىســمهن توختالغــان ئىــدىم 
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يـوق، جهزم قىلمـاق   ۔يۈرىكىدىمۇ بـارمۇ (يهنى، بىر ئادەم ئۆزى ئاغزىدا دەپ يۈرگهن 
ــۇ      ) تهس ــپ، تېخىم ــۈرىگه ئېلى ــى تهت ــدىلىق تهنقىتن ــىگه پاي ــىي غايىس سىياس

لگهننىــڭ تهتــۈرىنى قىلســا، بــۇ ئــادەم بىــلهن ئاشــۇ دەپ يــۈرگهن قاشــىيىپ، دېيى
مېــنىڭچه ئهمــدى بــۇ غايىســىنىڭ مۇناســىۋىتىنى نــېمه دەپ باھالىســاق بــوالر؟  

  .نۇقتىدا چۈشهنچه بېرىش يېتهرلىك بولدى
ــار مېنىــڭ مۇالھىزىلىرىمنىــڭ قوبــۇل قىلىنىشــى  . يهنه بىــر مهســىلىمۇ ب

  .شى مهسىلىسىۈلۈنۈياكى چۈش
شـىمۇ مـۈمكىن،   ۇزە مهڭگۈ پۇت تېرەپ تۇرااليدىغان ھهقىقهت بولبىر مۇالھى

بــۇ مۇئهللىپنىــڭ شــۇ مهزگىلــدىكى    . شــىمۇ مــۈمكىن ۇبىــر مهزگىللىــك بول 
شـىنىڭ مهھسـۇلى بولـۇپ، شــۇ مهزگىلـدىكى مۇناسـىۋەتلىك ئامىلالرغــا      ۈنۈچۈش

شــۇ مهزگىلــدىكى كهيپىيــات، ســهۋىيه، ئېرىشــىلگهن خــام ماتېرىيــال،  : بــاغلىق
قاتارلىقالرنىــڭ مــۇقهررەر تامغىســى بېســىلغان ... سۇســىي مــايىللىق،ھهتتــا خۇ

  .دۇۇبول
دەپ خۇرسـهند بولۇشـمۇ   » قولالپتـۇ ) بىزنـى (مېنـى  «شۇڭا ئۇنىڭغـا قاراشـتا   

، دەپ چىچاڭشـىپ كېتىشـمۇ   »قارشى تۇرۇپتۇ) بىزگه(ماڭا «بالىلىق بولغاندەك، 
بىـر گـۈل دېسـهك     نـى )يـاكى ئـوبزور  (بىـر مـۇالھىزە   . بولـۇدۇ ئوخشاشـال بـالىلىق   

ــۇدۇ ــىرنه       :بول ــى ش ــهل ھهرىس ــدۇ، ھهس ــدىن زەھهر يىغى ــلهر ئۇنىڭ ــاق ھهرى چاقق
يىغىدۇ؛ گويا ئۇنى سۇ دېسهك، بىر باغدىكى مىڭ تۈرلـۈك مېـۋە ئوخشـاش سـۇنى     

ــۋە بېرىــدۇ     ــلهن مې ــۆزىگه خــاس تهم بى ــىمۇ، ئ ــۇل قىلغــۇچى   . ئىچس ــى، قوب يهن
بىـر ئادەمـدە   . ا بـاغلىق ئىـش  ئۇنىڭدىن قانداق پايدىلىنىدۇ؟ بـۇ پايـدىالنغۇچىغ  

ئىجادىي كالال بولسا، ئۇنىڭغا كۆرسىتىلگهن رەڭ قاپقـارا بولغـان تهقـدىردىمۇ ئـۇ     
ئىجـادىي تهپهككـۈر ئۇنىـڭ ئهكسـىنى     . ئاپپاق رەڭنـى كـۆز ئالـدىغا كهلتۈرەلهيـدۇ    

  . تهسهۋۋۇر قىلىشقا ئىمكان بېرىدۇ
-ۋاق، توغرىـدىن ئىجابىي سـا : بولۇدۇئىككى تۈرلۈك ) دەرس(نورمالدا ساۋاق 

  . توغرا نهق مهھسۇالت؛ سهلبىي ساۋاق، تهتۈرىسىچه پايدىلىنىدىغان مهھسۇالت
ــۇالھىزە  ــارلىق      -م ــا ب ــهنچىدە بولۇنس ــۇنداقراق چۈش ــدە ش ــوبزورالر ھهققى ئ
 .گهن بوالتتىۈخاپىلىقالر تۈگ

. بولـۇدۇ ، ئـۇرۇقى  بولـۇدۇ ھهركىم شۇنى بىلىدۇكى، بىـر مېۋىنىـڭ شـوپۇكى    
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بۇغـداي  . تىپ، ئاندىن ئۇنىڭ يهيـدىغان يېرىـدىن پايـدىلىنىمىز   بۇالرنى ئىلغىۋې
بۇالرنىــڭ . ســامىنى بــار، چــالىرى بــار. تېرىســاق، ئۇنىڭــدىن نهق نــان چىقمايــدۇ

ھهممىســىدىن ئادالىغانــدىن كېيىنمــۇ تېخــى نهقلهشــمهيدۇ، تۈگمهنــدە تارتىــپ 
. ۇئهكهلسهك، يهنه تاسقاپ بىرمـۇنچه كېپىكىنـى چىقىرىۋېتىشـكه تـوغرا كېلىـد     

تهنقىـــدىي ماقـــالىالر، مـــۇالھىزىلهر، كىتـــاپالر ھهققىـــدىمۇ ئهنه شـــۇنداقراق      
  .مۇئامىلىدە بولۇنسا، ھهممه خاپىلىق تۈزەلگهن بوالتتى

ــلهر       ــقا خهلق ــدىغان باش ــىيه تۇتى ــۈر پوزىتس ــداق تهت ــزدەك بۇن ــدكه بى تهنقى
ر دۇنياغـا مهشـهۇر كىشـىله   . ھهممىمىز پهقهتال ماختىلىش تاماسىدا. ناھايىتى ئاز

ھهققىــدە، دۆلهت ســوراۋاتقانالر ھهققىــدە نــېمه گهپــلهر بولۇنمايــدۇ؟ ئهگهر ئۇالرمــۇ  
مۇشۇنداق چىچاڭشـىپ كېتىـدىغان بولسـىدى، ئۇالرنىـڭ ئۇلۇغلـۇقى تـۈگىگهن       

 .بوالتتى؛ بۈيۈك ئىشالرنى قىلىدىغان نۇرغۇن ۋاقتىنى زايا قىلغان بوالتتى
ــا كاسســاندر  نىــڭ كــۈنىگه  ①اقىسقىســى، شۇنىســى رېئــاللىقكى، مهن گوي

قانــداقتۇر بىــر ئاپوللونىــڭ قارغىشــى تــۈپهيلى، ســۆزۈم تــوغرا بولســىمۇ  . قالــدىم
مهسـىلىنىڭ تۈگـۈنى    ،نىڭ كىملىكـى »ئاپوللو«ئهنه شۇ . قوبۇل قىلىنمايۋاتىدۇ

  !بولسا كېرەك
ئالــدىنقى كىتاپتــا خهلقىمىزنىــڭ ئىســتىخبارات تۇيغۇســىغا كىچىككىــنه  

پ، ئىزدەنگهنلىرىمـدىن تـۈگهللهنگهن ئـازراق    بولسىمۇ پايدىسـى بـوالرمىكىن دە  
ــدى     ــۇمهن ياخشــى ئىنكاســالر بول ــدىم، ئوم ــان ئى . مهھســۇالتىمنى ســۇنۇپ باقق
شۇنىڭ ئىلهامى بىلهن بۇ كىتاپتا تېخىمۇ كهڭـراق ئىزدىنىـپ، بـۇ نۇقتىـدا بىـر      

ئـۆزى  «غىمـۇ  ڭشۇنىسـىمۇ بـاركى، بۇنى  . باشالنغۇچ ساۋات بولسۇن دەپ ئويلـۇدۇم 
اقمىغان بولسا، جاسۇسلۇق ھهققىدىكى بۇ مهلۇمـاتالرنى نهدىـن   جاسۇس بولۇپ ب

ــا ئېشــــهك تهپكهنــــدەك «تىپىــــدىكى خــــۇددى  »... بىلهتتــــى؟  »ھــــۆل تامغــ
الرمــۇ بولۇدۇغــانلىقىنى بىلىــپ تۇرســاممۇ، يهنىــال زور كۆپچۈلــۈكنى  »ئىنكــاس«

  .نهزەردە تۇتقاندا يهنىال بۇ تېمىنى موھىم دەپ قارىدىم

                                            
، ئــۇ گىيىســىدە تــرۇۋا پادىشــاھىنىڭ قىــزى ويۇنــان مېتول — Cassandra —كاسســاندرا  ①

شارەت بېرىدىكهن، ئهمما ئاپوللونىڭ دۈشـمهنلىكى تـۈپهيلى ھـېچكىم گېـپىگه     ھهمىشه توغرا بى
  .كىرمهيدىكهن
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لىرىمدا ئهمهل قىلىۋاتقان ئىمال مهسىلىسى بولـۇپ،  يهنه بىر مهسىله، يازمى
مهن مهملىكهتــته . ۋاتىـدۇ ۇبـۇ يهردە شـۇنى ئوچـۇق دەپ قويــۇش زۆرۈرىيىتـى تۇغۇل    

 -ئېالن قىلىنغان ئاخىرقى ئىمال قائىدىسىگه پىكرىم بولغاچقـا تـېخىچه تـاالش   
شــۇڭا تىلشۇناســلىقنىڭ ئومــۇمىي قائىدىســىگه . ۋاتىمهنۇتــارتىش قىلىــپ تــۇر

پ كېلىـــدىغان يهرلىـــرىگه، مېنىــــڭ ئـــۇزۇن يىللىـــق يېزىقچىلىــــق     خىـــال 
، ئومۇمىي تـۈرك  ئهمهلىيىتىمدە خاتا ئىكهنلىكىنى جهزم قىلغان بهزى نۇقتىالردا

تىللىرى ئائىلىسىدىكى تىلالرغا ئورتاق بولغان، ئهمما نېمىشكىدۇر كېيىنكـى  
. مهل قىلمـايمهن ئـۇ ئىمالغـا ئه   چاغالردا بىز چهتنهپ كېتىۋاتقان بهزى نۇقتىالردا

بــۇ تېمىــدا ئــايرىم بىــر ماقالىــدە توختالــدىم ۋە تــوردا ئــېالن قىلــدىم، شــۇڭا بــۇ   
ــدە      ــا ھهققىـ ــۇ تېمـ ــان بـ ــى بولمىغـ ــددىي ئاالقىسـ ــا جىـ ــڭ مهزمۇنىغـ كىتاپنىـ

 . توختالمايمهن
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  !ئۆزىمىزنى ئۆزگهرتهيلى

  
  

 ئۆزىنى ياكى باشـقا ئىنسـانالرنى ئۆزگهرتهلهمـدۇ؟ بۇنىڭغـا بىـر      -زئىنسان ئۆ
ئهممـا، قانـداق؟ گهپ مانـا شـۇ     . دەپ جـاۋاپ بېرىلىـدۇ  ! ئېغىز سۆز بىلهن ئهلۋەتته

ــگه      . يهردە ــداق ئهمهلــ ــڭ قانــ ــا ئۇنىــ ــان، ئهممــ ــمهكقۇ ئاســ ــۈمنى كهســ ھۆكــ
  .غانلىقى مهسىلىسى، جىددىي تهرەپۇدۇلۇئاشۇر

ــۆزگهرتكىلى بول   ــۇن شــهكىلدە ئ ــانلىقۇدۇئىنســانالرنى مهخســهتكه ئۇيغ ى غ
ىسالالر بېرىپ توختالغانلىقىم ئۈچـۈن، بـۇ يهردە   لىرىمدا مھهققىدە باشقا ماقالى

. بولـــۇدۇيهنه ئـــۇنى دەلىللهشـــكه ئۇرۇنمىســـاممۇ، بـــۇ مهســـىله ھهل دېيىشـــكه  
ــۆزگهرتىلگهنلىكىمىز ئهقىللهردىــن ئۆتســىال   —غــانلىقى ۇدۇئۆزگهرتىشــكه بول ئ

يهنــى، دۈشــمهن ئــۆز    . دۇۈنــۈبۇنىڭــدىن نــېمه قىلىشــىمىزنىڭمۇ ئۇپــۇقى كۆر   
گه ئۇيغــۇن شــهكىلگه كهلتــۈرگهن ئىــكهن، ئۇنىــڭ ئهكســىنى نېمىشــكه غايىســى

قايسـى تهرەپلىرىمىزنـى ئـۆزگهرتىش    : ؟ يهنه بىر تهرەپمۇ بار!قىلغىلى بولمىسۇن
تهبىئىيكى، نۆۋەتته سىياسىي غـايىمىزگه يېـتىش يولىـدا ئهڭ چـوڭ     . مهسلىسى

ــى ئۆزگهرتىشــىمى   ــاجىز تهرەپلىرىمىزن ــان ئ ــرەكتوســالغۇ رولىنــى ئويناۋاتق . ز كې
. بۇنداق بىر ئابىسـتراكىت جـاۋاپمۇ يهنه ئـانچه كـۈچ كهتمهيـدىغان ئاسـان نهرسـه       

ــاۋاپلىرى  ــت جـ ــڭ كونكرېـ ــالقىلىرىمىز  : گهپ بۇنىـ ــاجىز ھـ ــك ئـ ئهڭ ئهجهللىـ
بۇالرغـا جـاۋاپ بېـرىش    ... قايسىالر، ئهڭ ئهۋەل تۈزىتىشكه تېگىشلىكى قايسـىالر، 
ھــېچ بولمىغانــدىمۇ، بىــر  بىــر ئادەمنىــڭ قولىــدىن كېلىــدىغان ئىــش ئهمهس؛  

بۇالرغـا كۈچۈمنىـڭ يېتىشـىچه،    . غـان ئـاددىي ئهمهس  ۇدۇماقالىدا پۈتكۈزگىلى بول
ئوقۇغانلىرىمدىن ھاسىل بولغان ئىلهام ئارقىلىق كۆڭلۈمـدە شـهكىللهنگهن ۋە   

شــلىرىمگه سېلىشــتۇرۇپ، ھىسســى ۈكهچۈرم-ھايــات تهجرىبىلىــرىم، كهچمىــش
  .مهنۇېزىسلىرىمنى سۇنتهجرىبىدىن ئۆتكۈزۈلگهن دەسلهپكى ت
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        تهشكىالتلىنىش مهسىلىسىتهشكىالتلىنىش مهسىلىسىتهشكىالتلىنىش مهسىلىسىتهشكىالتلىنىش مهسىلىسى                        

تهشكىالتلىنىش مهسىلىسىنى چۆرىـدىگهن بهزى ماقـالىالردا ئىلگىـرى بـۇ     
جهھهتتىكـــــى ئـــــاجىزلىقلىرىمىزنى ئوتتۇرىغـــــا قويۇشـــــقا تىرىشـــــقان ۋە     

بــۇ . تهشكىالتلىنىشــنىڭ زۆرۈرىــي شــهرتلىرى ھهققىــدە يــۈزە توختالغــان ئىــدىم 
سـىي غـايىمىز يولىـدىكى ئهڭ مـوھىم ئىشـالردىن بىـرى       مهسىله بىزنىـڭ سىيا 

. بولغاچقا، بۇ تېمىـدا داۋاملىـق ئىـزدىنىش، چوڭقـۇرالپ بېـرىش زۆرۈرىيىتـى بـار       
ھهرقانداق بىر كوللىكتىپ، مهخسهتكه يېتىش ئۈچـۈن تهشـكىالتلىنىش شـهرت    
ئىـــكهن، ئـــۇ ھالـــدا بىزنىـــڭ ئىشـــلىرىمىزنىڭ ئهپلهشمهســـلىكىنى مانـــا شـــۇ 

ــايمىزجهھهتتىكـــــى ئاج ــاي تۇرالمـــ ــا ئارتمـــ ــېچ  . ىزلىقىمىزغـــ ــا ھـــ ــز يـــ بىـــ
تهشكىالتلىنالمايۋاتىمىز، يا تهشكىالت قۇرغانـدەك قىلسـاقمۇ، ئاشـۇ دەسـلهپكى     
رامكىسى پېتـى، خـۇددى يىگىـلهپ قالغـان ئۆسـۈملۈكتهك، زورىيالمـاي توختـاپ        

  . قالىمىز
ــۋەتته    ــار ئهل ــل ب ــۇنچه ئامى ــدا بىرم ــى ۋە  . بۇنىڭ ــكىللىگۈچىنىڭ نىيىت تهش

قتىــدارى مهسىلىســى، نوپــۇز مهسىلىســى، تهشــكىالتقا قاتناشــقانالردا نىــيهت، ئى
   ...ساداقهت مهسىلىسى،

ئاساسىي كۆز قاراشـالر نۇقتىسـىدىن بىـر    ) لىدېر(«: گىتلېر مۇنداق دېگهن
قېتىم خاتالىشىش سهۋەپلىك، ئىككىنچى قېتىم يهنه شـۇ خاتـانى تهكرارلىشـى    

ــۈمكىن ــدېر پۇ  . م ــۇ لى ــيىن ب ــازىنىش  شــۇنىڭدىن كې ــڭ ئىشــهنچىنى ق خراالرنى
 ».جهھهتته ياكى ئۆزىنى ئېتىراپ قىلدۇرۇش جهھهتته تامادا  بولۇشقا ھهققى يـوق 

ــي     « ــادى ۋە دىنىــ ــي ئېتىقــ ــڭ دىنىــ ــۈن مىللهتنىــ ــدېر ئۈچــ ــىي لىــ سىياســ
  » .مۇئهسسهسهلىرى ھهرقاچان قول تهككۈزۈلمهس بىر ھالدا قېلىشى كېرەك

ــر پى « ــۇرۇن بىـ ــدىن بـ ــكىالتچى ھهممىـ ــتهشـ ــرەك ۇولوگ بولخسـ ــى كېـ . شـ
ــرەك ۇتهشــكىالتچى ئىنســاننى بولغــ  ــۇل قىلىشــى كې ــتىن  . نىچه قوب ــۇ جهھهت ب

ــۇردۇر   ــكه مهجبـ ــاننى بىلىشـ ــكىالتچى ئىنسـ ــاننىڭ  . تهشـ ــكىالتچى ئىنسـ تهشـ
ــۇ    ــوڭ كۆرمهكتىنمـ ــادە چـ ــرەك، زىيـ ــلىكى كېـ ــك كۆرمهسـ قىممىتىنـــى كىچىـ

بولغـان  شـى شـهرت   ۇتهۋرەنـمهس ھايـاتىي كـۈچكه ئىـگه بول    . ساقلىنىشى كېرەك
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تهشـــكىالتچى بىـــر ئىـــدىيىنى يايمـــاق ۋە ئـــۇ ئىـــدىيىنى مـــۇۋەپپىقىيهتكه       
شـى  ۈئېرىشتۈرىدىغان يـولنى ئېچىشـقا قابىـل ئىنسـان تـوپىنى ۋۇجۇتقـا كهلتۈر      

  ① ».زۆرۈرىدۇر
ــۇتهشــكىالت زور ــدىغان   ۇي ــۆزىگه تارتاالي ش ئۈچــۈن ئىنســانالرنى داۋاملىــق ئ

ا ســاداقهت تىكلىيهلىشــى شــى كېــرەك؛ ئىنســانالردۇســىرلىق كــۈچكه ئىــگه بول
بۇالرغا قانداق ئېرىشىلىدۇ؟ قانداق قىلغاندا ساداقهت بهرپا قىلغىلـى ۋە  . كېرەك

ــۆڭمهس شــهكىلدە ســاقلىغىلى   ــۇنى ئ ــۇدۇئ ــۇالرنى بهزى ئىزدىنىشــلىرىم بول ؟ ب
ئالـدى بىـلهن تهشكىللهشـنىڭ سـىرى     . مهنۈئارقىلىق يورۇتۇشقا تىرىشىپ كۆر
  .دىنىشكه توغرا كېلىدۇنېمىدە ئىكهنلىكى ئۈستىدە ئىز

  تهشكىللهشنىڭ سىرى نېمىدە؟
، )مائارىــپ(تهربىــيه ... پىســخولوگىيىلىك شــهرتلهندۈرمىگه ئاساســالنغان «

كاندىداتالرنى پۈتۈن مهنىسى بىلهن غهلىـبه قىلىشـقىال باغالنغـان بىـر كومانـدا      
ئومــۇمهن، شهخســىيىتى كېيىنكــى ئورۇنغــا چــۆرۈپ  . دۇۇئويۇنچىســىغا ئايالنــدۇر

كومانــدا ‹لىنىپ، ھهتتــا بهزىــدە تامــامهن يـوق قىلىنىــپ، قىممهتلىــك بىــر  تاشـ 
  .بولۇپ قالىدۇ› ئهزاسى
كىشىلهر، پىدائىيلىق بىلهن شهخسىيىتىدىن ۋە ئۆزىگه خاسـلىقىدىن ۋاز  «

كهچكهن ھامانال، ئۆز تهقدىرىنىڭ ئۆزى تهۋە بولغان گورۇپپا بىلهن چىـڭ بـاغلىق   
ــۆز خاھىشــى بىــلهن  ئىكهنلىكىــگه ئىشــىنىدۇ ۋە ئهڭ خهته ــى ئ رلىــك ۋەزىپىلهرن

يىن ىــبــۇ تــۈر كىشــىلهرنىڭ ئهڭ ق  . قوبــۇل قىلىشــقا تهييــار ھالغــا كېلىــدۇ    
شــارائىتالردا، ئــۆزىنى گورۇپپىنىــڭ باشــقا ئهزالىــرى ئۈچــۈن قۇربــان قىلىشــتىن   

  .بولۇدۇقاچمايدىغان ھالغا كېلىدىغانلىقىنى كۆرگىلى 
ــر كىشــىنى، قانخۇ   « ــال بى ــلهن نورم ــۇ ئۇســۇل بى ــر تېرورىســت،  ب ــار بى ... م

  .بولۇدۇخهتهرلىك ۋە مهخپىي توپقا سادىق مااليغا ئايالندۇرغىلى 
ھىچ شۈبهه يوقكى، قۇربان بېرىشنىڭ ئهڭ چوڭى كىشـىنىڭ مۇسـتهقىل   «

ۋاھـالهنكى، گـورۇپ غايىسـىنىڭ بىـر پارچىسـى      . كىشىلىكىدىن ۋاز كېچىشىدۇر
ــداقكهن گورۇپپ  ــدى، ئۇن ــۇ ىبولۇن ــرىگه بويس ــڭ تهلهپلى ــانلىرىنى ۇنۇلنى دۇ ۋە نىش

                                            
  

①
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 22

  ».قولالش كېرەك
ئهزالىقىنىــڭ «دۇنيــادىكى بــارلىق مهخپىــي تهشــكىالتالرنىڭ ئهزالىــرى،     

بىـر زەنجىـرگه تهۋە    ،بېرىسىدە، ھاياتىنىڭ كۆپ ھالالردا كۆرۈنمىگهن بىر ئوقتىن
ــش   ــدىن ئىـــ ــۈچ تهرىپىـــ ــتۈن كـــ ــۇ ئۈســـ ــى ۋە بـــ ــى  -ئىكهنلىكىنـــ ھهركىتـــ

  »①.ا باشاليدۇبهلگىلىنىدىغانلىقىنى ھىس قىلىشق
شــهخس ھاياتىنىــڭ قۇربــان بېرىلىشــى ئىــرق ھاياتىنىــڭ داۋامــى ئۈچــۈن  «

  .زۆرۈرىدۇر
ئهمهلىيهتـــته دۆلهتلهرنـــى ياراتقـــان ۋە ياشـــاتقان قۇۋۋەتلهرنىـــڭ نـــېمىلهر  «

شهخسـنىڭ  : ئىكهنلىكى سورالسـا، بـۇالرنى شـۇ ئىپـادىلهرگه جهمـلهش مـۈمكىن      
بــۇ پهزىلهتلهرنىــڭ ئىقتىســاد . ســىجامــائهت ئۈچــۈن پىــداكارلىق روھــى ۋە ئىرادى

قى مۇنــداق بىــر ئــاددىي ئىــش بىــلهن ۇبىــلهن ھېچقانــداق ئورتــاق تهرىپــى يوقلــ
. ئىنسان ھېچبىر زامان ئىقتىسـاد ئۈچـۈن ئـۆزىنى پىـدا قىلمايـدۇ     : ئاڭلىشىلىدۇ

  »②.دۇۈيهنى، ئىنسان بىر ئىش ئۈچۈن ئهمهس، بىر ئىدىئال ئۈچۈن ئۆل
  :ىنىدۇبۇ نهقىللهردىن شۇالر خۇالسىل

شـــى؛ شهخســـنىڭ ئـــۆزىنى مهلـــۇم ۇشهخســـلىكنىڭ يوقۇل —ســـادىقلىق 
گورۇھقا يـاكى مهلـۇم كوللىكتىپقـا تهۋە دەپ بىلىشـى؛ شهخسـنىڭ كىچىكـلهپ       

ــتا    ۇيوقۇل ــاغلىق بولۇشــ ــا بــ ــر كوللىكتىپقــ ــى بىــ ــڭ ئهھمىيىتــ ــى، ئۇنىــ شــ
  .ئىكهنلىكىنىڭ تولۇق ئېتىراپى

ئۈچــۈن ) لىشــىنىــڭ مهھــكهم بو»بــاغ«يــاكى تهشــكىلىي (تهشــكىللىنىش 
. شهخسىي ئۆزلۈكنىڭ تۈگىشى ئهڭ بولمىغاندىمۇ مىنىمۇمغا چۈشۈشـى شـهرت  

  .كوللىكتىپ ئۆزلۈكنىڭ كۈچىيىشى شهرت
دىـن ئىبـارەت شـهخس    »مهن«بىرى : بولۇدۇئىككى تۈرلۈك » ئۆزلۈك«: ئىزاھ

بىـر مىلـلهت، بىـر دۆلهت،     —» بىـز «(ئۆزلۈكى؛ يهنه بىرى كوللىكتىـپ ئۆزلـۈك   
سىياسـىي تهشـكىالت، ئۇرۇقداشـالر تـوپى،     -ورۇھ، بىـر ئىجتىمـائىي  گ-بىر پارتىيه

                                            
①

 Texe Marrs: “Dark Majesty” 
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  ).ئهڭ كىچىكى ئائىلىگىچه
 . سىرلىقلىق. 2كۈچ؛ . 1: تهشكىللهشنىڭ سىرى

 ؛ )ھېيىقىش، تهپ تارتىش( قورقۇنۇچ =سىرلىقلىق 
 ساداقهت؛ ) = ھېيىقىش، تهپ تارتىش( قورقۇنۇچ
نىـڭ تىكلىنىشـى   شى، ئومـۇمىيهت ئېڭى ۇشهخسلىكنىڭ يوقۇل =ساداقهت 

  .دېمهكتۇر
كــۈچ بولمىســا تــوپنى تۇتــۇپ تــۇرغىلى . مــۇال مېــنىڭچه ئىشــهنچلىكربــۇ فو

ئـۆزىمىز  . بولمىسا سـاداقهت بولمايـدۇ  ) قورقۇش، ھېيىقىش(بولمايدۇ؛ تهپتارتىش 
دىغان يـاكى ھېيىقىـدىغان بىرسـىگه ۋەدە قىلغـان بولسـاق، بـۇنى چوقـۇم        ۇقورق

لىپ كهتمهيدىغان بىرسىگه نىسـبهتهن بۇنـداق   ئورۇندايمىز؛ ئانچه كۆزىمىزگه ئى
خــۇددى . بىـر مهســئۇلىيهت تۇيغۇسـى، مهجبۇرلــۇق تۇيغۇسـى ھىــس قىلمـايمىز    

 -شۇنداق، تۇرمۇشىمىزدا دۇچ كېلىدىغان نۇرغۇن ئىشـالرغا سېلىشـتۇرۇپ، تـوغرا   
  .بولۇدۇخاتاسىنى تهكشۈرۈپ كۆرسهك 

ىمىزدا تهشكىللىنهلمهســــلىكىمىزدىكى ســــهۋەپلهردىن بىــــرى پىســــخىك
. خېمىغا يېنىش بولۇشى مـۈمكىن  تهرسىگه تېپىش  » قېيداش«بىرىككهن 

كوممۇنىست تۈزۈمىنىڭ مۇستهبىتلىكى، تهشكىالتلىنىشقا يـول قويماسـتىن،    
كوممۇنىســـت تهشـــكىالتلىرىغا كىرىشـــكه زورلىشـــى، بۇنىڭغـــا قارشـــى پهيـــدا 

  .»قېيداش«دىغان بىزارلىق تۇيغۇسىدىن كېلىپ چىققان ۇبول
ــىنىڭ تهشــۋىقات      يهنه ــان كوممۇنىســت ئىدىئولوگىيىس ــرى، ئــۇزاق زام بى

ھۇجــۇمى ئاســتىدا روھىمىزنىــڭ قۇرۇلمىلىرىــدا كــۆرۈلگهن بۇزۇلۇشــتىن بولســا  
ــرەك ــلهن ماتىرىيالىســتتۇر  . كې ــى بى ــۆز تىل ماتىرىيالىســتالر . كوممۇنىســتالر ئ

كـۆزى كـۆرمىگهن، قـولى بىـلهن تۇتـۇپ بـاققىلى        ئىدىئالغا ئىشهنمهسلىكنى 
بولمايــدىغان نهرســىلهرگه ئىشهنمهســلىكنى تهشــهببۇس قىلىــدىغان بولغاچقــا،  

ــىنىش     ــا ئىش ــىدىكى غايىپق ــي قۇرۇلمىس ــلى روھى ــانالرنىڭ ئهس ــي ( ئىنس دىنى
ئىـدىئالغا ئىشـىنىش     )ئېتىقاتتىن ھاسىل بولغان كوللىكتىپ يوشۇرۇن ئاڭ
. وقاتقـان مـۇكهممهللىكىنى ي ئاساسى يېمىرىلگهن ياكى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراپ، 

ۋاھالهنكى، تهشكىالت غايىۋىي بىر ئىدىئالنى مهخسـهت قىلىـدۇ؛ بـۇ مهخسـهتنى     
بۈگـۈنال كىشـىلهرنى ئۇنىڭـدىن    كونكرېت ھالدا بۈگۈن كۆرسـهتكىلى بولمايـدۇ؛   
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پايدىالنــدۇرغىلى بولمايــدۇ؛ شــۇڭا تهشــكىالتقا، ئۇنىــڭ ئاشــۇ كــۆز يهتكۈســىز        
تهشـكىالت  لهر شـهرت بولـۇدۇ؛   ئۇزاقتىكى مهۋھۇم غايىسىگه ئىشـىنىدىغان ئـادەم  

ئهزالىرى ئاشۇ كهلگۈسىدە يېتىىش كـۆزلهنگهن مهخسـهت ئۈچـۈن ئۇيۇشۇشـلىرى     
ھهتتا مهخسـهتكه يېـتهلمهي ئوڭۇشسـىزلىققا ئـۇچراش، پۈتـۈنلهي      . بولۇدۇكېرەك 

ھاالك بولۇشالرمۇ كۆز ئالدىغا كهلتۈرۈلۈپ، ئۇنىڭغىمـۇ رازى بولغـان ئـادەملهردىن    
ئىــدىئالغا، مهۋھــۇم بىــر  دا، غايپقــا ئىشــهنمهيدىغان ئــۇ ھالــ. شــى كېــرەكۇبول

ــا       ــكىالت ۋۇجۇتق ــداقمۇ تهش ــادەملهردىن قان ــان ئ ــىنى يوقاتق ــايىگه ئىشهنچىس غ
  كهلسۇن؟

ــچىلىرى   ــك ئهتكهسـ ــك چېكىملىـ ــارا   (زەھهرلىـ ــر قـ ــداق بىـ ــاكى ھهرقانـ يـ
دىغـــان بولســـاق، ئـــۇالر تـــوغرا    ۈتۈنىـــڭ ئىـــش ھهرىكهتلىرىنـــى كۈز  )گـــورۇھ

ــانلىقىن ــدۇقىلمايۋاتق ــايىلهرگه،  . ى بىلمهيمــۇ قالماي ــدەبىلىك غ ــداقكهن، دەب ئۇن
ئهممـا  . دۇ، دېيهلمهيمىـز ۇئۇلۇغۋار نىشانالرغا بولغان ئىشهنچىدىن ساداقهت تۇغۇلـ 

مىزكى، ئۇالردا تهشكىلىگه نىسبهتهن ساداقهت بار، بىر چامادان پـۇلنى  ۈشۇنى كۆر
پ كېتهي، دېمهسـتىن  كۆتۈرگۈزۈپ، ئۇزاق بىر يهرگه ئهۋەتسه، پۇلنى ئېلىپ قېچى

بۇنى تهمىـن ئهتـكهن سـاداقهت، مهنىـۋىي     . تاپشۇرۇلغان ئىشنى ئورۇنداپ كېلىدۇ
ۋاتقـانلىقىنى كۆرۈشـكه   ۇبىر غايىدىن ئهمهس، قورقۇش ۋە سـىرلىقلىقتىن تۇغۇل 

تهشكىللىنىشتىكى شهرت ئىكهنلىكىنىـڭ   ،بۇ سىرلىقلىق ۋە كۈچنىڭ. دۇۇبول
  .بىر دەلىلى

رۇش يولىدا ئهسىرلهردىن بېـرى تىرىشـىۋاتقان بهزى   دۇنياۋىي ھاكىمىيهت قۇ
ــۇش ۋە    ــاداقهتمۇ قورقــ ــدىكى ســ ــكىالتالرنىڭ ئهزالىرىــ ــان تهشــ دۆلهت ھالقىغــ

ۋاتقــانلىقىنى، ئهمــدىلىكته بولســا زورلىغــۇچى    ۇســىرلىقلىقتىن ھاســىل بول 
بىـر تهشـكىالت   . مىزۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇپتۇكۈچمۇ بۇ ساداقهتكه تۈرتكه بول

ــدۇ    ئهڭ ئهۋەل ــۇزنى شــهرت قىلى ــر نوپ ــۋىي بى ــدە(مهھهللى ئهگهر . ئهڭ كهم دېگهن
، ئهگهر )، ئهلـۋەتته بولـۇدۇ نوپۇزنىڭ دائىرىسى قانچه كهڭ بولسا تېخىمـۇ كۈچلـۈك   

نوپۇز تاالنتلىق تهشـكىللىگۈچى بولسـا، ئهزالىرىـدا بىـر سـىرلىقلىق تۇيغۇسـى       
بۇنىـڭ بىـلهن   . ىـدۇ پهيدا قىلىش ئارقىلىق، ئۇالرنىڭ سـاداقىتىنى قولغـا كهلتۈر  

شـى، ئۇنىـڭ ئهتراپىغـا تېخىمـۇ كـۆپ      ۇنوپۇزنىڭ يوغۇن. نوپۇز كۈنسېرى يوغىنايدۇ
يىشـى  ۈئۇنىـڭ ئهتراپىغـا توپالنغانالرنىـڭ كۆپ   . بولـۇدۇ شىغا سـهۋەپ  ۇنۇئادەم توپل
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ــدا قارشــى كۈچلهرنىــڭ كىچىكلىشــى دېمهكتــۇر   ــۈر تاناســىپ ھال ــدا . تهت ــۇ ھال ب
كېــــيىن قاتناشــــقانالر ئىچىــــدىن . ۇمــــۇقهرەر بىــــر كــــۈچ بارلىققــــا كېلىــــد

نىـڭ كـۆرۈنمهس   »كۈچ«خالىمايدىغانالر بولغان تهقدىردىمۇ، ئۇالرنىڭ ساداقىتى 
  .مهجبۇرلىشىدىن بارلىققا كېلىدۇ

بۈيـۈك نىشـانالرغا قارىتىلغـان    «: شۇنى ئهسـتىن چىقارماسـلىق كېرەككـى   
ا قبىــر ھهركهتنىــڭ خهلــق ئاممىســى بىــلهن بولغــان مۇناســىۋىتىنى بۇزماســلىق

ھهر بىـر مهسـىلىنى بـۇ    . ئۈستۈن بىـر سـهزگۈرلۈك بىـلهن دىقـقهت قىلىـش زۆرۈر     
. يۆندىن تهتقىق قىلىش ۋە قارارالرنى بـۇ يۆنۈلۈشـكه قارىتـا توغرىلىمـاق كېـرەك     

غان ۇدۇبۇنىــڭ بىــلهن بىلــله خهلــق ئاممىســىغا قارىتــا تهســىرىنى ئاجىزالشــتۇر 
خهلــق قهلبىنــى  بــۇ ھــال. ئېلمېنتالرنىــڭ ھهممىســىدىن ســاقلىنىش كېــرەك

ئــوۋالش ئۈچــۈن ئهمهس، ھېچبىــر بۈيــۈك پىكىــر، مهيلــى قانچىلىــك مــۇقهددەس  
بولســا بولســۇن، خهلــق ئاممىســىنىڭ كــۈچى بولمىســا ئهمهلىــيهتكه ئــايلىنىش  

  »①.ئىمكانىغا ئىگه بواللمايدىغانلىقىدىندۇر
بهزى ھايـــات تهجرىبىلىرىمىـــز شـــۇنى كۆرســـهتتىكى، بهزى ئىـــنقىالپچىالر 

ــانال، جىمىكــى ۋەدە دۈشــمهننىڭ  ــا  ،قهســهملىرىگه -قولىغــا چۈشــكهن ھام ھهتت
ــانال      ــايىتى چاپس ــاي، ناھ ــۇ قارىم ــهم بولغىنىغىم ــرىلگهن قهس ــا بې ــالالھ نامىغ ئ

ــاپىقالر . دۈشــمهننىڭ تهلهپ قىلغانلىرىنىــڭ ھهممىســىنى تاپشــۇردى   بهزى مۇن
ئىنقىالپچىالرنىــڭ قولىغــا چۈشــكهندە بولســا، ئهســلى خوجايىنلىرىغــا ســادىق   

الــدى، مــۈمكىن قهدەر ئهپقــاچتى گهپــلهر بىــلهن ئالــداپ قۇتۇلــۇپ كېــتىش        ق
ۋاتقـان  ۇنىـڭ دەرىجىسـىدىن تۇغۇل  »كـۈچ «بۇ ئۇالر تهۋە بولغان . شىدا بولدىۇئۇرۇن

ئاۋالقىســـىنىڭ ساداقهتســـىزلىكىنىڭ ســـهۋەبى ھهرگىزمـــۇ    . تـــالالش ئىـــدى 
ــىدا    ــۇ قارشىســ ــدىن ئهمهس، ئــ ــئهت بولغانلىقىــ ــاپىق تهبىــ ــلىدىن مۇنــ ئهســ

ۋاتقـانلىقى، ئارقىسـىدىكىلهرنىڭ بولسـا،    ۈرقۇنۇچلۇق بىر دۆلهت كۈچىنى كۆرقو
ــدىغان    يامــان كــۈنگه قالســا ئىــگه بوالاليــدىغان، ســاتقىنلىق قىلســا جازالىياالي

نى تهبىئىي تۇيغۇلىرى ئارقىلىق ھىس قىلغـان، سېلىشـتۇرغان   ىقۇكۈچى يوقل
  .ۋە كېيىن قارارىنى تاللىغانلىقىدىندۇر
                                            

①
 ).تۈركچه نهشرى(» كۆرەشلىرىم«: ئادولف گىتلېر 
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ــىنىڭ  ــڭ (كېيىنكىسـ ــكهن مۇناپىقنىـ ــا چۈشـ ــڭ قولىغـ ) ئىنقىالپچىالرنىـ
ــى، ئهگهر    ــڭ زورلىقـ ــىدىكى كۈچنىـ ــى، ئارقىسـ ــاداقهتته قېلىشـ ــا سـ خوجايىنىغـ
ــدىردىمۇ، ئائىلىســى ۋە كېيىنكــى     ــۆلگهن تهق بۇالرنىــڭ قولىــدىن قۇتۇاللمــاي ئ
ئىشلىرىنىڭ بىر ئىگىسى بارلىقى ئىشهنچى؛ ئالدىدىكى كۈچنىڭ زەئىپلىكـى،  

ــاپىق دە ــا مۇنـــ ــهنچ  ھهتتـــ ــۇ باھاســـــىغا بهك ئىشـــ ــۇ، شـــ ــان تۇرۇپمـــ پ تۇتقـــ
كىــدىكى قۇتۇلۇشــقا ۈقىاللمايۋاتقانلىقىــدىكى ئــاجىزلىق، يۇمشــاق كۆڭۈللۈكل

ــام بول ــان يوچــۇق، ئۆلتۈر ۇدۇئىله شــىنىڭ ۇۋېتىشــكه كهســكىن جــۈرئىتى بول ۈغ
ناتايىنلىقى، قاتارلىقالر ئۇنىڭغا چىڭ تۇرۇش، ئالداپ قۇتۇلۇپ كېـتىش قـارارىنى   

  .بهرگهن
الردىنمۇ شۇنى كۆرۈش مۈمكىنكى، سـاداقهت پهقهت مهنهۋىـيهتكه ئۇلۇغـۋار    بۇ

قـــۇرۇق  . بىـــر غـــايىنى ئۆزلهشـــتۈرۈش بىلهنـــال ئىشـــقا ئېشىشـــى ناتـــايىن       
ۋەدىلهر رېئال توسالغۇغا دۇچ كهلگهنـدە دەرھـال    -مهۋھۇمىيهتكىال تايانغان قهسهم

ــدۇ    ــۇر قىلى ــا تهھرىرلهشــكه مهجب ــۇچى ز. ئىلگىرىكــى تالالشــلىرىنى قايت ورلىغ
  .كۈچنىڭ شهرت بولىشىدىكى سهۋەپ بۇ

. زورلىغۇچى كۈچنىڭ ئاسـان ئهمهسـلىكى ھهممىمىـزگه ئايـان     ،ئهمدى گهپ
ئۇنىڭغــا ئېرىشــكۈچه قانــداق قىلىــش مهسىلىســى داھىنــى شــهرت قىلىۋاتقــان  

چۈنكى زورلىغۇچى كۈچكه ئېرىشـكهندىن كېـيىن داھىيـانه    . موھىم مهسىلىدۇر
  .شى مۈمكىنۇتۇتۇپ تۇرغىلى بولدانالىق بولمايمۇ توپنى 

ئۇنداقتا ئاشۇ دەسلهپكى باسـقۇچتا تـوپنى ھاسـىل قىلىـش، تۇتـۇپ تـۇرۇش       
بىلهن بىلله ئۇنى كۈنسېرى زورايتىش ئۈچۈن نېمىگه تايىنىلىدۇ؟ بۇ داھىيلىـق  

ــدۇر      ــۈن ئهڭ موھىم ــانلىقى ئۈچ ــا بولغ ــان نۇقت ــهرت قىلىۋاتق ــاالنتىنى ش ــۇ . ت ب
ــانلىقى ئ   ــۈچ بولمىغـ ــقۇچتا كـ ــارقىلىق   باسـ ــىرلىقلىق ئـ ــۈن، سـ ــۇدۇۈچـ . بولـ

ــى،     ــۈن، داھ ــى ئۈچ ــىل بولىش ــىرلىقلىقنىڭ ھاس ــدىمۇ(س ــۆز ) ئهڭ كهم دېگهن ئ
شـى كېـرەك بولـۇپال    ۈنۈجامائىتى ئالدىـدا بىـر پهزىـلهت ئىگىسـى سـۈپىتىدە كۆر     

شكه، ئۇنىـڭ  ۈتۈقالماي، ئۇنىڭ بارلىق تهشۋىقات مېخانىزمى ئۇنى شۇنداق كۆرس
. ئــۇنى سىرلىقالشتۇرۇشــقا خىــزمهت قىلىشــى شــهرت  ئۈچــۈن نوپــۇز قازىنىشــقا،

ــلهن كۈچل    ــادىلىرى بى ــي ئىپ ــڭ ئهمهلى ــۇ داھىينى ــا ب ــۈئهمم ــپ ۈن پ، دەلىللىنى
غان ئىچكىـي رېقـابهتچىلهر   ۇدۇئۇنىڭ نوپۇزىنى چۈشۈرۈشكه ئۇرۇن. تۇرىشى كېرەك
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بۇنىڭـدىمۇ داھـى   . ئهڭ خهتهرلىك بولۇپ، بۇنـداقالر دەرھـال چهكلىنىشـى شـهرت    
ۋالماي، لېدىرلىق سـاالھىيىتىنى  ۈوغداش ئۈچۈن ئۆزى ئوتتۇرىغا چۈشنوپۇزىنى ق

. ساقلىشى، ئهتراپتىكىلهر ئـۆكتىچى كـۈچلهرگه زەربه بېرىشـى ناھـايىتى مـوھىم     
ــۆلهپ     ــۇنى ي ــدا داھىنىــڭ پهزىلىتــى گۇمــان تۇغــدۇرۇپ، ئ ئهگهر بۇنــداق بولمىغان

» !، يـا سـهن  يـا مهن «سىياسـىي  . ئىگىزلهش ئۇرۇنۇشلىرىنى يوققا چىقىرىۋېتىدۇ
ــۈز . دېمهكتــۇر خــاتىرىچى بولســا ئۇنىــڭ سىياســىئونلۇق   -شــۇڭا سىياســىئون ي

ئـۇ بىـر قـاپالن بولىشـى كېرەككـى، تېرىسـى       . ھاياتى بهك قىسقا بولـۇپ قالىـدۇ  
  .گۈزەل، قىممهتباھا، ئهمما رەھىمسىز

سـىرلىقلىق  : سىرلىقلىق ھهققىـدە كهسـكىن بىـر ئىـالۋە بېرىشـىم زۆرۈر     
ۋىي كۆرسـۈتۈش  زىئهپسانىيالشتۇرۇش، ئىالھالشتۇرۇش، مۆجىھهرگىزمۇ لېدىرنى 

ــۇدۇ؛     ئۇرۇنۇشــلىرى ئهمهس، چــۈنكى بۇنىســى بهك ئاســانال كــۈلكىگه ســهۋەپ بول
سىرلىقلىق، كىشىلهر سېنىڭ قولۇڭدا زادى قانچىلىك ئىمكان بـار، قانچىلىـك   
ــۇالر ســېنىڭ يوشــۇرۇن ئىمكانلىرىــڭ ھهققىــدە     ــار، ســىر بولســۇن، ئ ئادىمىــڭ ب

ــ ه ئهمهلىيهتنىـــڭ ئۈســـتىدە پهرەز قىلىشـــقا يېتهكلىنىشـــى كېـــرەك     ھهمىشـ
  .دېگهنلىكتۇر

ئاساسـىي تېمىمىـز بولغـان ئـۆزىمىزنى قانـداق ئـۆزگهرتىش مهسىلىسـىمۇ،        
سىياسىئوننىڭ تهشـۋىقات مېخـانىزمى ئۈسـتىگه ئالىـدىغان بىـر ۋەزىـپه بولـۇپ،        

ــۆزىگه م   ــا ھــالىتى خــارىج، تهشــكىالت ئ ۇۋاپىــق ئهڭ دەســلهپكى كىچىــك گورۇپپ
كىشــىلهرنى تاللىمايــدۇ، ئهكســىچه ئــۆز غايىســىگه ئۇيغــۇن جامــائهتنى ئــۆزلىرى 

يهنــى، تهشــۋىقات ئــارقىلىق، ئىنســانالرنى ئۆزگهرتىــدۇ، ئــۆزى . »ياسـاپ چىقىــدۇ «
. نىشان قىلغان غـايىگه ئۇيغـۇن شـهكىلدە قايتىـدىن شـهكىللهندۈرۈپ چىقىـدۇ      

شۇنچىلىك تېـز سـۈرئهتته    تهشۋىقات قانچىلىك شىددەتلىك بولسا تهشكىالتمۇ«
ــدۇ ــهكىللهندۈرۈلمهي،      ①».چوڭىيى ــا ش ــۇن قايت ــهتكه ئۇيغ ــائهت مهخس كهڭ جام

ئىنسـانالر ئىچىــدىن ئــۆزىگه مۇۋاپىــق كېلىـدىغانالرنى تالالشــقا قالســا، بۇنــداق   
چــۈنكى ئوخشــاش . بولــۇدۇتهشــكىالتنىڭ كېڭىــيىش ئىمكــانى بهك تــار بولغــان 

پىش ناھــايىتى تهس ۋە كــۆپ ھــالالردا  پىكىــرگه ئىــگه ئىنســانالرنى ئىــزدەپ تېــ 
                                            

 ).تۈركچه نهشرى(» كۆرەشلىرىم«: ئادولف گىتلېر ①       
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بۇنداقلىرىمۇ مهلۇم زامان ياكى ماكاندا مۇخالىپ قاراش ئىپادىلىشى، دۈشـمهنگه  
  .ئايلىنىپ كېتىشى مۈمكىن

ــداق     ــارقىلىق قانـ ــۋىقات ئـ ــڭ تهشـ ــدا بىزنىـ ــىۋەتلىك ماقالىلىرىمـ مۇناسـ
ــدىلىق    ــانلىق، دۈشــمهنگه پاي ــزگه زىي ــۆز مهنپهئهتلىرىمى ــۈردە ئ ــۇق ت  قورقۇنۇچل
بولغــان روھىــي ۋە ئىــدىيىۋىي شــهكىلگه كهلتــۈرۈلگهنلىكىمىزنى دەلىلــلهپ      

بىزنىــڭ گۈزەللىـك ئۆلچهملىرىمىزنىــڭ تهتــۈر قىلىۋېتىلىشــى  . ئـۆتكهن ئىــدىم 
ــكىمۇ      ــپ ئۆزگهرتىشــ ــكه قارىتىــ ــدىلىق تهرەپــ ــدىن، پايــ ــۈمكىن بولغىنىــ مــ

ــدۇ  ۇدۇبول ــاس قىلىنى ــانلىقى قىي ــۋىقاتالرنىڭ   . غ ــى تهش ــارىمۇ قارش ــۇ پهقهت ق ب
  .تهسىرلهندۈرۈش كۈچىگه باغلىق

شۇنىڭغا بهك ئهپسۇسكى، بۈگـۈنگىچه لېـدىرالر بىـر تهشـۋىقات مېخـانىزمى      
بهرپا قىاللمىدى ۋە بۇنىڭ ئۈچۈنال قىلغان ئىشـىنىڭ تـايىنى بولمـاي، يىلـالرچه     

چهتــئهل دۆلهت رەھبهرلىــرى بىــلهن بىــرنهچچه مىنۇتلــۇق . ۋاتىــدۇۇبىــر ئىــزدا تۇر
دىرىگه ھېچقانـــداق ئىجـــابىي ئۆزگـــۈرۈش ئېلىـــپ كۆرۈشۈشـــلهر مىلـــلهت تهقـــ

چۈنكى بۇنداق كۆرۈشۈشلهر شۇ دۆلهتنىـڭ ئـۆز مهنپهئهتـى ئۈچـۈن،     . (كېلهلمهيدۇ
رەشــىققه مــۇپتىال قىلىــش ئــارقىلىق ســۆيگۈنى      «دۈشــمهنلىرىمىزگه قارىتــا  

ــه ئهمهس» كـــۈچهيتىش ــقا نهرسـ ــتا بهك  . ئويۇنىـــدىن باشـ ــۇ ئىشـ ــۇڭا ئـــۇالر بـ شـ
ــىيى  ــتايىدىل پوزىتســ ــى   ئهســ ــى تهرەپنــ ــال قارشــ ــدىغانلىقى، پهقهتــ دە بولمايــ

قىزغاندۇرۇشنىال مهخسهت قىلغـانلىقى ئۈچـۈن، كۆرۈنـۈش، تهشـۋىقات ئـۆرنىكى      
شـۇ مىنـۇتالردىن كېيىـنال ئـۇالر بىزنىـڭ ھهققىمىـزدە       . يارىتىشال مهخسىدى بار

ــا كهلتۈرۈپمـــۇ ئولتۇرمايـــدۇ  ــۇڭا ئـــۇنى چـــوڭ ئىـــش دەپ  ) تامـــامهن خىيالىغـ شـ
بىرىنچــى چــوڭ ئىــش ئــۆز خهلقىنــى . يىتى ئېغىــر خاتــالىقتۇربىلىــۋېلىش ناھــا
تهشــۋىقاتنى بىرىنچــى دەرىجىلىــك مــوھىم ئورۇنغــا قويمىغــان   . ئۆزگهرتمهكتــۇر

ــ      ــكىالتچى غهلىــبه قىلىشــنى خىيــال قىلمىســىمۇ بول چــۈنكى، بىــر  . دۇۇتهش
ھهرقـانچه  . مىللهتنىڭ ئىشى باشقا بىر دۆلهت تهرىپىدىن پۈتكـۈزۈپ بېرىلمهيـدۇ  

ــا ــلىق     يارىم ــدىرىنىڭ بهلگىلىنىشــىدە ئاساس ــۆز تهق ــق ئ ــۇ خهل س بولســىمۇ ش
بۇ نۇقتا ئېتىـراپ قىلىنىـدىغان بولسـا، ئىچكىـي تهشـۋىقات بىرىنچـى       . ئامىلدۇر

  .بولۇدۇموھىم ئىش ئىكهنلىكىمۇ راست بولغان 
ــدىغانال     ــراپ قىلىنى ــى ئېتى ــۆزىمىزنى ئۆزگهرتىشــنىڭ زۆرۈرىيىت ــمهك، ئ دې
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قات مېىـانىزىمى بهرپـا قىلىـش بۈگـۈنكى كۈنـدىكى      بولسا، ئـۇ ھالـدا بىـر تهشـۋى    
ۋەتهن . بىرىنچــى دەرىجىلىــك مــوھىم ئىــش ئىكهنلىكىنــى تهن ئــېلىش كېــرەك

ھهممىـگه  . ئىچىدىكىلهرنى تهدرىجىي ئۆزگهرتىش بولسا رادىئـونى شـهرت قىلىـدۇ   
. مهلۇم بولغىنىدەك، بۈگۈنكى رادىئونىڭ قۇرۇلمىسى بۇنىڭغـا ئىمكـان بهرمهيـدۇ   

بىـرى ئاڭسـىز يـاكى    : ىككى تۈرلـۈك جامـائهت بـارلىقى پهرەز قىلىنىـدۇ    بۇ يهردە ئ
ــۈنال    ــۈردە ســـېتىۋېلىنغانالر؛ ئىككىنچىســـى قوســـاق بـــېقىش ئۈچـ ــاڭلىق تـ ئـ

موھىمى ئۇنى يۆنلهندۈرىدىغان تهشكىلىي قۇرۇلمـا بولـۇپ،   . كولدۇرالپ يۈرگهنلهر
 ئۇنىـــڭ بېشـــىدا ئـــوت يـــۈرەك بىـــر ۋەتهنـــپهرۋەر ئولتـــۇرمىغىچه بـــۇ تهييـــار        

 .بولۇدۇئىمكانىيهتلهردىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىش ئۈمىدى كۈتۈلمىسىمۇ 
بىرىنــى ئهمهس، ئورتــاق دۈشــمهننى  -ئهمــدى تهشــكىالتالر تهشــۋىقاتتا بىــر 

بـۇ  . نىشان ئېلىشى، ئـۆز خهلقىمىزنـى تهربىـيىلهش ئـوبېكتى قىلىشـى كېـرەك      
ممىسـى  تهشكىالتالرنىڭ ھه: گهپ يهنه بىر مهسىلىنى تۇغدۇرىدىغاندەك قىلىدۇ

بىرلهشمىسه، قانـداقمۇ بىـردەك ئىـدىيه بىـلهن تهشـۋىقات قىلىنىـدۇ؟ قانـداقمۇ        
  ؟بولۇدۇبىردەك ھهرىكهت قىلغىلى 

ئوخشــــىمىغان كــــۆز . بــــۇ ســــوئالالر خېلــــى ئــــادەملهرنى تهمتىرىتىــــدۇ
قاراشتىكىلهرنى بىرلهشتۈرۈش پىكرى يارىلىشتىنال خاتا پىكىـر بولـۇپ، بۇنـداق    

ــنىڭ ئهمهلىي  ــر بىرلىشىشـــ ــه    بىـــ ــقا نهرســـ ــهكىلۋازلىقتىن باشـــ ــته شـــ هتـــ
بولمايــــدىغانلىقىنى بهزى ماقالىلىرىمــــدا تــــارىخىي مىســــالالر ئــــارقىلىق     

شۇڭا، ئهگهر تهشكىالتالردا مۇسـتهقىللىققا قايتـا ئېرىشـىش    . دەلىللىگهن ئىدىم
غانال بولسا، بۇنداق بىرلىشىشـكه زورالش بىـلهن، ئىچكىـي    ۇدۇئارزۇسى راست بول

لىرىنـى ئۆزىـدە سـاقلىغان سـۈنئىي بىـر بىرلهشــمىنىڭ      يېمىـرىلىش ئېلىمېنت 
  .زۆرۈرىيىتى يوق بولۇپال قالماي، بىزدەك بىر مىللهت ئۈچۈن ھهتتا خهتهرلىك

بۇنىڭغا قارىتا بهزىلهر، بىرلهشمىسهك ياردەم بېرىدىغانالرمۇ كىمنى ئاسـاس  
قىلىشىنى بىلمهي قايمۇقۇپ، ياكى بۇ ھالىتىمىزدىن ئۈمىدسىزلىنىپ، يـاردەم  

، چــوڭ بىرلىشــىش باھــانه قىلىــپبېرىشــتىن يالتىيىشــى مــۈمكىن، دېگهننــى 
لېكىن، بىز بىلىدىغان مىسالالردا شـۇ نهرسـه ئېنىـق    . شۇئارىنى قۇۋۋەتلهندۈرىدۇ

كى، يــاردەم قانــداقتۇر بىزنىــڭ ئوبــدانلىقىمىزغا، بىزنىــڭ پايــدىمىزنى  ۇدۈكۆرۈلــ
ئهتىنــى چىقىــش   ئهكســىچه يــاردەم بهرگۈچىنىــڭ مهنپه  . كــۆزلهپ بېرىلمهيــدۇ 
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سـائىتى كېلىـپ، يـاردەم بېـرىش مهجبـۇرىيىتى تۇغۇلسـا،        -شۇڭا، ۋاقتى. قىلىدۇ
شـى  ۇئافغـان ئۇر  -رۇس: مهسـىلهن . ھهرقانداق ئهھـۋال ئاسـتىدا يـاردەم بېرىلىـدۇ    

مهزگىلىدە ئافغانىستانلىقالر يهتته ئايرىم پـارتىيه گـورۇھ، ئۇرۇقداشـلىق توپىغـا     
ــدى  ــدا ئى ــۈنگهن ھال ــۆزىنى ئهڭ مۇناســىپ دەپ ھېســاپاليتى ۋە   ھهر بىــرى. بۆل ئ
ــى  ــقىالرنى ئهيپلهيت ــىدىكى دۆلهت ھــاكىمىيىتىنى    . باش ــلىدە كهلگۈس بــۇ ئهس

. تالىشــىش رىقــابىتى بولــۇپ، شــۇ مهزگىــل ئۈچــۈن ئىككىلهمچــى ئامىــل ئىــدى 
ئافغانالرنىـڭ پـارتىيه   . بىرىنچىسى تاشقىي دۈشمهننى قوغالپ چىقىرىش ئىـدى 

قلىقتـــا تاالشـــمىدى، ئىچكىـــي زىددىيهتلىرىـــدىن  گـــورۇھلىرى مانـــا شـــۇ ئورتا
قهتئىينهزەر، ئاساسىي غايىدىكى ئورتاقلىقىنى چىقىش قىلىپ، ھهممىسـى ئـۆز   

چهتــئهل كــۈچلىرى . ئالــدىغا ســوۋېت تاجاۋۇزچىلىرىغــا قارشــى كــۆرەش قىلــدى 
  . ئۇالرنىڭ بىرلىشىشىنى شهرت قىلماستىن، ھهممىسىگه ياردەم بهردى

كى، بىــر قومانــدانلىق ئاســتىغا ھهممىنــى بولــۇدۇبۇنىڭــدىن كۆرىۋېلىشــقا 
بىرلهشتۈرۈش ئۈچۈن زورۇقۇپ ئۇرۇنـۇش ۋاقىـت ئىسـراپچىلىقىدىن باشـقا نهرسـه      

ــۆز  . ئهمهس ــان تهشــــكىالتالرنىڭ ئــ ــايه قىلغــ ــتهقىللىقنى غــ مىللىــــي مۇســ
مۇستهقىللىقىنى ساقلىغان ھالدا ئۆزئـارا خىـزمهت مۇسابىقىسـى شـهكلىدىكى     

ئهمما، ئاساسىي مهخسـهتنى قويـۇپ،   . شى چوقۇمۇلىق بولرىقابىتى تېخىمۇ پايدى
  .ئىچكىي زىددىيهت كوچىالنمىغان تهقدىردە

ــرەك      ــۇش كې ــىدا بول ــاراش ئاساس ــۇ ق ــا ش ــۋىقاتالرمۇ مان ــۋىقاتالردا . تهش تهش
ئىچكىي زىددىيهتلهر تاتىالنماسـلىقى، ۋەزىـپىلهر ئـۆز رېتـى بـويىچه ئىـدىيىلهرگه       

ۈنكى بىرىنچـى نىشـان نـېمه بولسـا، ئـۇ      بۈگـ : مهسـىلهن . شى كېـرەك ۈلۈسىڭدۈر
ھهقته تهكـرار توختۇلـۇش، قهلـب تېرەنلىكلىـرىگه قهدەر سـىڭدۈرۈش؛ ھهرگىزمـۇ       

ــالىلىقنى  -ئهتىنىڭكىنـــى ئارىالشـــتۇرىۋېلىش، تـــاالش تـــارتىش قىلىشـــتهك بـ
سـهۋزىدىن خهۋەر يـوق،   «يېقىن ئۆتمۈشـىمىزدىكىدەك،  : مهسىلهن. قىلماسلىق

ــۇ  ــۈرۈچ دەم يهپتـ ــىدە» گـ ــىي   پهدىسـ ــڭ سىياسـ ــىدىكى دۆلىتىمىزنىـ ، كهلگۈسـ
ــېمه بول ۈتۈز ــڭ نـ ــاۋال    ۇمىنىـ ــاي، ئـ ــۋىلىكنى قىلمـ ــتهك تهلـ ــىنى تالىشىشـ شـ
دەپ خىتايـــدىن قانـــداق قۇتۇلۇشـــنى ئـــويالش، بـــۇ ھهقتىكـــى » بىســـمىلالھ«

ئىــدىئولوگىك سىســتېمىمىزنى تهشــۋىق قىلىــش، خهلقــته ۋەتهنپهرۋەرلىــك،       
ــق ئويغۇت   ــي قىزغىنلىـ ــىيات، دىنىـ ــي ھىسـ ــرەك مىللىـ ــارىتىش كېـ ــقا قـ . ۇشـ
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مۇستهقىل بولۇش بىلهن، مهھكۇملۇقنىڭ پهرقلىرى ھهققىدە چۈشـهنچه بېـرىش   
  .كېرەك

ئالدى بىلهن داۋانىڭ بېشىدىكىلهر ئۆزى قىلىۋاتقـان داۋانىـڭ خـاراكتېرىنى    
داۋا دۆلهتنىــڭ داۋاســى . شــى كېــرەكۇشــى، تــۈپ يۆنۈلــۈش ئېنىــق بولۇتــوغرا تون

تمهسلىك، پىرىنسـىپ جهھهتتىكـى خهتهرلىـك    ئىكهن، دۆلهتنىڭ نامىنى ئىشله
ئېغىش بولۇپ، بۇنداق مهسىلىدە باشقىالرنىڭ رايىغا بېقىش، بېقىنـدىلىقتىن،  

  .قورچاقلىقتىن دېرەك بېرىدۇ
ــاكى      ــۇق يــ ــىلىك ھوقــ ــدىغان كىشــ ــاردەم بېرىــ ــادىي يــ ئهگهر، ئىقتىســ
ت دېموكراتىيىنى ھىمايه قىلغۇچى ئورگانالر دۆلهت نامىنى ئاتىماسـلىقنى شـهر  

  :شى ئهقهللىيدۇرۇلۇقىلسا شۇنداق سور
سىز دېموكراتىيىنى، كىشىلىك ھوقۇقنى ھىمايه قىلىدىغان بولسـىڭىز،  «

ــۇپرىقىمىزنى     ــان ت ــرى ياشــاپ كېلىۋاتق ــداتلىرىمىزدىن بې ــڭ ئهج ــا بىزنى ئهجهب
ــايه       ــىزنىڭ ھىمــ ــۇ؟ ســ ــۇ يوقمــ ــاش ھهققىمىزمــ ــدا ئاتــ ــڭ تىلىــ ئۆزىمىزنىــ

  »؟وكراتىيهدېم قىلىدىغىنىڭىز قانداق شهكىلدىكى
شـۇڭا پىرىنسـىپچان   . سىياسىدا يول قويغانسېرى ئۇتتۇرۇش بىر قـانۇنىيهت 

  .بولۇش بهكمۇ زۆرۈر
ــا   ــاۋالقى تېمىغ ئوخشــىمىغان تهشــكىالتالردا ئوخشــاش نىشــانغا    —يهنه ئ
؟ بولـۇدۇ بـۇنى قانـداق ئىشـقا ئاشـۇرغىلى      گه قايتسـاق، قاراپ يۈرۈش مهسىلىسـى 

لدا ئېچىلىۋاتىـدۇكى، ھهممىمىزنـى بىـر    مهسىلىنىڭ جىـددىي تهرىپـى بـۇ سـوئا    
مانــا شــۇنىڭ . يــوق» يىــپ«بــاغالپ تۇرغــان » مومىغــا«ئورتــاق بىــر » خامانــدا«

ئۈچۈنمـــۇ پىكىـــر ئـــادەملىرىمىز، بىلگىـــنلهر، مۇتهپهككـــۈرلىرىمىز ئورتـــاق      
تىرىشــىپ، بىــر نهزەرىيىــۋىي ئاســاس يــاكى بىــر ئىــدىيىۋىي سىســتېم بارلىققــا  

يىلالردۇر قىلىنىۋاتقـان ھهركهتلهردىكـى   . ىنىۋاتىدۇكى تهكىتلۈكهلتۈرۈش زۆرۈرل
چېچىالڭغۇلۇق، نىشانسىز، سهۋەپسىز ئېغىشالرنىڭ ھهممىسى مۇشـۇنداق بىـر   

ــنىڭ بولمىغانلى ــان قئاساسـ ــدىن بولغـ ــۋىقات    . ىـ ــر تهشـ ــۇ بىـ ــڭ ئۈچۈنمـ بۇنىـ
مىخانىزىمى زۆرۈرىيهت بولـۇپ، بۇنىـڭ بىـلهن مانـا شـۇ دېـيىلگهن نىشـانالرنىڭ        

  .اس يارىتااليمىزھهممىسىگه ئاس
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هردىكى ئاينىش ئىستېتىك ئۆلچهمل

 ۋە يۆنلهندۈرمه

  
رەمـدۇ؟ يهنـى، كىشـىلهرنىڭ شـهرەپ ۋە نومـۇس،      ۈئىستېتىك ئۆلچهملهر ئۆزگ

پ، بىر ئـۆتكهن  ۈرۈپهزىلهت ۋە شهرمهندىلىككه قارىتا باھاالش مىزانى تۈپتىن ئۆزگ
  ېلىشى مۈمكىنمۇ؟دەۋرگه نىسبهتهن تامامهن تهتۈرىسىچه ئۆلچهم بارلىققا ك

بـــۇ ھهقتىكـــى ئىزدىنىشـــىمىزنىڭ ئهھمىيىتـــى شـــۇنىڭدىكى، بىزنىـــڭ  
ئهللىـك يىلنىـڭ ئالدىـدا نومـۇس بىلىـدىغان ئىشـالرنى ئىختىيارسـىز يوســۇندا        

ــاكىتتۇر   ــلىغانلىقىمىز پـ ــكه باشـ ــهرەپ بىلىشـ ــىچه  . شـ ــر تهتۈرىسـ ــداق بىـ بۇنـ
بـۇزۇپ، ئـۇنى   تهرەققىياتقا ئېرىشكىلى، يهنـى ئىنسـاننىڭ ئىنسـانلىق ئېڭىنـى     

ــكه بول   ــكه يېتهكلهشـ ــۇن تهرەپـ ــتهككه ئۇيغـ ــىمىزغا،  ۇدۇئىسـ ــانلىقى، تۇرمۇشـ غـ
ۋە ئهقىل بىلهن ئوياليـدىغان   بولۇدۇئهتراپىمىزغا ئوبدانراق نهزەر سالساقال مهلۇم 

ــاق،  ــوۋا«بولس ــايمىز » !ت ــمهي تۇرالم ــ  . دې ــۇ مۈمك ــۆرۈپ، ب ــۇالرنى ك نچىلىككه ۈب
غـانلىقىنى ھىـس قىلمـاي    ۇدۇۇرغىلىمۇ بولئىشهنسهكال، يهنه توغرا تهرەپـكه قـايت  

مانا بۇ كېيىنكى نىشـان، بىزنىـڭ بـۇ تېمـا ئۈسـتىدە ئىزدىنىشـتىن       . قالمايمىز
غهرپلىـــك بهزى جهمىيهتشۇناســـالر، ئـــالىمالر ئىنســــانالرنىڭ    . مهخســـىدىمىز 

كىملهرنىڭــدۇر ئاســتىرىتتىن شهرتلهندۈرىشــى بىــلهن مهنىــۋىيتى تهتۈرىســىگه   
ــانلىقىنى، ئۈئۆرۈل ــڭ بۇرم ۋاتقــ ــتېتىك ئۆلچهملىرىنىــ ــانلىقىنى ۇنۇلۇىســ ۋاتقــ

  .ئىلگىرى سۈرۈشمهكته
ئورۇنغــا كۆتــۈرۈش ئــارقىلىق، ئىنســاننىڭ مهنىــۋىي  -1پۇلنىــڭ ســېهرىنى 

ــى    ــتۈرۈش، مهنهۋىيهتنـ ــىلهرنى غايىسىزلهشـ ــۈرۈش، كىشـ ــى چۈشـ قىممهتلىرىنـ
  ....ئهمهس، ماددىنى ئۆلچهم قىلىش

ك ئىنسانالرنىڭ ياخشـىنى  ۈلۈكۆپچ ئامېرىكىدا ۋە دۇنيانىڭ قالغان يېرىدە«
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ــادىن،  ــوغرىنى خات ــدىن، ت ــاالنتى... يامان ــايرىش ت سۈئىقهســتچىلهر تهرىپىــدىن  ،ئ
تهرەققىي قىلدۇرۇلغان بىر خىل مېڭه كونترول سىسـتېمى بىـلهن دىققهتلىـك    

  .بىر شهكىلدە ئۆچۈرۈلۈشكه ۋە يوق قىلىشقا ئۇرۇنۇلماقتا
غـــان كىشـــىلىك دۇنيـــا قـــاراش بۈگـــۈن غهرپ دۇنياســـىدا ئهڭ كهڭ تارقال«

الرنىڭ بىرى، كىشى ھاياتىدىكى ئهڭ موھىم ئىشنىڭ پـۇل تېـپىش   )›ئېتىقاد‹(
بۇ گۇمراھالرچه دۇنيا قاراش ۋە پـۇلى كـۆپ بولغاننىـڭ    . ئىكهنلىكىدىن ئىبارەتتۇر

ــق      ــپ قىالرلىـــ ــهتلىك ۋە جهلـــ ــۇ پاراســـ ــۇن تېخىمـــ ــى بولمىســـ نېمىلىكـــ
الر ›تهسـهۋۋۇر ئىشـلهپچىقارغۇچى  ‹ى غانلىقىدىن ئىبارەت كىشىلىك قارىشـ ۇدۇبول

  »①.تهرىپىدىن ئىنسانالرنىڭ مېڭىسىگه توختىماي قاچىالنماقتا
: مهسـىلهن . رېئال ھاياتىمىزدا نۇرغۇن يوشـۇرۇن ئىشـهندۈرگۈچىلهر مهۋجـۇت   

توۋار ئېالنلىرىنى ئالىـدىغان بولسـاق، كـۆپ تهكرارالنغـان ماختاشـالر ئـارقىلىق       
ئهسـلىدە ئـۇ قهدەر مهيلىمىـز بولمىغـان بىـر       ئاخىرى ئېڭىمىزغا تهسىر قىلىپ،

ئىككىنچـــى دۇنيـــا ئۇرىشـــى ۋە  .مهھســـۇالتقا قىزغىنلىقىمىزنـــى كۆرۈكلهيـــدۇ
ھارپىســىدا گېرمانىيىــدە ناتسىســتالرنىڭ پۈتــۈن گېرمانىيهلىكلهرنىــڭ ئېڭىغــا 
شهكىل بېرەلىگهنلىكى، ئۇرۇشتىن كېـيىن نۇرغـۇن پىسـخولوگ ۋە پهيالسـوپنى     

نهتىـجه شـۇ بولـدىكى، دېـمهك، بهلگىلىـك بىـر       . گهن ئىـدى چوڭقۇر تهسـىرلهندۈر 
ئىجتىمــائىي نىشــانالرنى تهســىرلىك بىــر شــهكىلدە قــولالش، دەســـتهكلهش       
خاھىشـىدىكى تهشـۋىقات ۋە مېتـودالرنى بهلگىلىـمهك ئۈچـۈن يېڭـى يولالرنىــڭ       

 .تهتقىقاتى ئۈچۈن ئىلهام بولدى
ۇنىـڭ بىزنىـڭ روھـى    تېلىۋىزورالرنىڭ ئائىلىلهرگه كىرىشى، ئهمهلىيهتـته، ئ 

ئۇنىـڭ ئىگىلىـگهن ئـورنى    . دۇنيامىزغا ھاكىم بولۇشقا باشلىشى بولـۇپ قالـدى  
مۇناســـىۋەتلىرىنىڭ ... تهدرىجىـــي يوســـۇندا قېرىنداشـــلىق، قوشـــنىدارچىلىق،

يهنــى، تېلىــۋىزىيه ســهيرى ئۈچــۈن ۋاقىــت     . زەئىپلىشىشــىگه ســهۋەپ بولــدى  
دى قىلىــش ۋاقتىنــى   كهلــ  -چىقىــرىش تهقهززاســى، قوشــنىالر بىــلهن بــاردى    

قىسقارتتى؛ تۇققـانالر ئـارا مۇناسـىۋەت بېغىنىـڭ زەئىپلىشىشـى ئۈچـۈن ئاسـاس        

                                            
        ① Texe Marrs: “Dark Majesty" 
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دېـگهن تهمسـىلنىڭ ھهقلىقـى شـۇ     » كۆزدىن يىراق، كۆڭۈلدىن يىراق«. سالدى
بىـرىگه يېقىنالشـقانچه، ئىزدەشـكهنچه يېقىنلىشـىدۇ؛      ۔يهردىكى، ئىنسانالر بىـر 

ــدۇ  ــر كۈچىيىــ ــقانچه مېهىــ ــ. ئارىالشــ ــر  ئىزدەشــ ــىدۇ؛ مېهىــ مىگهنچه ياتلىشــ
بـۇ تهبىـرگه قارشـىلىق بولمىسـا، قوشـنىالر بىـلهن مۇناسـىۋەتنى        . سۇسلىشىدۇ

ــى،    ــام زىيارەتلىرىنىـــڭ ئازىيىشـ ــارا ئاخشـ ــدىغان ئۆزئـ كـــۈچهيتىش رولـــى ئوينايـ
چـۈنكى، كىشـىلهرنىڭ بـۇ زىيـارەت     . كىشىلهرنى تهدرىجىي ياتالشتۇرۇشقا يارىدى

  .ىنى سهيرىتىش ئىگىلىدىۋاقتىنى تېلىۋىزور پروگراملىر
يوشـــــۇرۇن «يوشـــــۇرۇن ئىشـــــهندۈرگۈچىلهر ھهققىـــــدە ۋىـــــنس پاكـــــارد  

ــاملىق كىتابىــــدا شــــۇنداق يازىــــدۇ » ئىشــــهندۈرگۈچىلهر ــۇرۇن «: نــ ــۇ يوشــ بــ
ھهركىتىمىزنــى يۆنلهنــدۈرمهك ئۈچــۈن -ئىشــهندۈرگۈچىلهرنىڭ بهزىلىــرى، ئىــش

رنىڭ پهقهت كۆرســهتكهن غهيرەتلىرىنىــڭ بىــر نهتىجىســى ســۈپىتىدە، ئىنســانال  
ــنىش (باشــقۇرۇلۇش  ــال قىلى ــرى تونۇشــىنى   ) قام ــۇت ئىكهنلىكلى ئۈچــۈن مهۋج
  ».تىكلىمهكته

كۆندۈرگۈچىلهرنىڭ نهزىرىيىچىلىرىدىن بىرى بـولمىش بېرترانـد راسسـېل    
ــىرى « ــيهتكه تهسـ ــدۇ » ①بىلىمنىـــڭ جهمىـ ــۇنداق دەيـ ــىرىدە شـ ــاملىق ئهسـ : نـ
ــڭ شهخســلهرنىڭ ئىد وپىســخول« ــۇ  گىيىدىكى تهرەققىياتالرنى ىيىســىنى تېخىم

 -مائارىـپ . غان ئىمكانالرنى بېرىشى كۈتـۈلمهكته ۇدۇىلى بولقىلغبهك كونترول 
شـۇنداق  . يوقۇتۇشـنى نىشـان قىلىشـى كېـرەك    ) ئىسـتهكنى (ئهركىن ئىرادىنى 

شى كېرەككى، ئوقۇغۇچىالر مهكتهپتىن ئايرىلغاندىن كېيىنمۇ، ھاياتىنىـڭ  ۇبول
نىدىن باشـقىچه ئويالنماسـلىقى ۋە   قالغان قىسمىدا مهكتهپ مۇدىرىنىڭ كۈتكى

سسېل يهنه، ھۆكۈمرانالرنىڭ، بالىالرنىـڭ  ار» .ھهرىكهت قىلماسلىقلىرى كېرەك
ناھــايىتى كىچىــك ياشــتىن باشــالپال كۈتــۈلگهن خــاراكتېر ۋە «ئهقلــى ئۈســتىدە 

ئىشلىشـى كېرەكلىكىنـى ئىلگىـرى    » ئهقىدىلهرنى ئىشـلهپچىقارماق ئۈسـتىدە  
  .سۈرگهن ئىدى
ــۇ يهنه ــ«: ئ ــۈك    ب ــر بۆل ــۈرۈش ئهسكهرتىشــلهرگه كۆندۈرۈلســه، بى ــر ي الىالر بى
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پىسخولوگىك تهرەپـتىن مۈمكىنسـىز    ،كۈچلهرنى جىددىي ھالدا تهنقىد قىلىشى
  .دېگهننى دەۋا قىالتتى» ھالغا كېلىدۇ

ھهركىــــم يوقســــۇللۇق ئىچىــــدە ئۈزۈۋاتســــىمۇ، ھهممىســــى بهختىيــــار  «
رغـا شـۇنداق بولغـانلىقىنى    ئىكهنلىكىگه ئىشىنىدۇ، چۈنكى ھۆكـۈمهتلىرى ئۇال 

خىتـــايالر بىزنىمـــۇ دۇنيـــادا ئهڭ بهختلىـــك    ( ».دۇۇدائىـــم ئهســـكهرتىپ تـــۇر  
  )ئىكهنلىكىمىزگه ئىشهندۈرمىدىمۇ؟

ئاســــتا، ھۆكۈمرانلىــــق قىلغــــۇچىالر بىــــلهن ھۆكۈمرانلىــــق   -ئاســــتا«
قىلىنغۇچىالر ئارىسىدىكى تۇغما پهرقلهر، بۇ ئىككى سىنىپ تامـامهن پهرقلىـق   

بىـلهن ئېشـىپ    كۆپىيىشـى   )جهۋھهر سـىنىپ (الر غۇچىنا قهدەر تالالتۈر بولغانغ
تــۆۋەن ســىنىپالرنىڭ ئىســيانى خــۇددى قوينىــڭ قــوي گۆشــى يېيىشــكه . بارىــدۇ

قارشــى قــوزغىالڭ كۆتــۈرۈش ئىمكــانى قانچىلىــك ئىمكانســىز بولســا، شــۇ قهدەر 
  »①.بولۇدۇئىمكانسىز 

ســـىگه كـــۆرە ئىنســـان بالىســـىنىڭ قانـــداق قىلىـــپ بىرلىرىنىـــڭ ئىرادى
تهدرىجىي ئۆزگهرتىپ چىقىلىدىغانلىقى توغرىسىدىكى نهقىللهردىن باشقا، بىـز  

پ بېرىۋاتقانلىقىمىزغـا دەلىـل   ۈرۈتۇرمۇش ئهمهلىيىتىمىزدىمـۇ، تهدرىجىـي ئۆزگـ   
  :غان ئاالمهتلهرنى كۆرۈپ تۇرماقتىمىزۇدۇبول

. چىشىسىنى قىزغىنىش تۇيغۇسى پۈتكۈل جانلىقالرغـا ئورتـاق بىـر تۇيغـۇ    
ــر  ھ ــۆزىگه تهۋە بىـ ــر ئهركهك، ئـ ــلهن  »چىشـــى«ىچقانـــداق بىـ ــقىالر بىـ نـــى باشـ

لـــېكىن بۈگـــۈن ئىنســـانالر شـــۇنداق شـــهرتلهندۈرۈلدىكى،      . ئورتاقالشـــمايدۇ 
ــاللىرىنى كۈنلهشـــنى بىـــر خىـــل   دەپ بىلىـــدىغان، » مهدەنىيهتســـىزلىك«ئايـ

ــرىم    ــى يېـ ــڭ ئهۋرەتلىرىنـ ــلهن    -ئايالنىـ ــى بىـ ــپ يۈرىشـ ــا ئېچىـ ــاق «ياتـ ئورتـ
ــلهن   »شۇنـــۇھوزۇرل ــا ئـــاچكۆزلۈك بىـ ــا ئۇنىڭغـ ــدىغان، ھهتتـ ــا ســـۈكۈت قىلىـ قـ

ــۆپ بول  ــڭ كـ ــدا  ۇقارىغۇچىالرنىـ ــى ئۇنىڭـ ــالىم بهك   «شـ ــڭ ئايـ ــمهك، مېنىـ دېـ
ھىسـىياتتا  ) كېسـهل (دېـگهن  » چىرايلىقكهن، شۇڭا كىشىلهر تويمـاي قاراۋاتىـدۇ  

قانداقسىگه بۇ قهدەرىگىـچه  . ئىپتىخارلىق ھىس قىلىدىغان ھالهتكه كهلتۈرۈلدى

                                            
①  Texe Marrs: “Dark Majesty” 
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ــ ــهن ئىشــ ــران قالىســ ــاڭ ھهيــ ــۇن . هندۈرۈلدۇق؟ ئويلىســ ــۇلمانالرغۇ خوتــ مۇســ
ــلىكنى  ــۈك«كۈنلىمهس ــالالر    » دەيۈزل ــالىقالرمۇ ئاي ــىنهتتى؛ ياۋروپ ــگه ئىش دېگهن

؟ مهسىلهن مهشـهۇر رۇس  ۋەجىدىن دۇئىلالرغا چىقىپ، بىر بىرىنى ئېتىشاتتىغۇ
  مىدىمۇ؟شائىرلىرىدىن پۇشكىن لېرمونتوۋالر ئايالالر ۋەجىدىن دۇئىلدا ئۆل

يهنه شــــۇمۇ بــــار، غهرپــــته بهزى ئايــــالالر يازنىــــڭ مهلــــۇم كۈنلىرىــــدە       
ــانالرچه« ــدۇ  » قهھرىمــ ــاڭ قالدۇرىــ ــىلهرنى تــ ــپ، كىشــ ــاچ كېزىــ غهرپ . يالىڭــ

ــدە  ــدە (جهمىيىتى ــازىرچه غهرپ جهمىيىتى ــۇل  »مهدەنىيلىــك«بهزى  ،ھ ــى قوب لهرن
بـۇ  ) نيـادا قىلىش خىرسىمىز ئېتىۋارغا ئېلىنىدىغان بولسا، كهلگۈسىدە پۈتۈن دۇ

ئايالالرنىــــڭ نهقهدەر پهشــــكهش، ئىزانــــى بىلمهيــــدىغانلىقى ئهمهس، نهقهدەر    
ــ    ــى بولــ ــۆز تېمىســ ــى ســ ــار ئىكهنلىكــ ــى  «. دۇۇجۈرئهتكــ ــاھنىڭ يېڭــ پادىشــ

دىكىــــدەك، ھــــېچكىم ئوتتۇرىــــدىن چىقىــــپال، ھهي بــــۇ نــــېمه ①»كىيىمــــى
ئۇنــداق دەي دېســه مهدەنىيهتســىزكهن دېيىلىــپ  (دېمهســتىن، ! شــهرمهندىلىك

  .ۋېلىپ، ھهۋەس قىلىشىدۇۇبول» مهدەنىيهتلىك«ھهممه ) اسلىق ئۈچۈنقالم
ۋاتامدۇ؟ ياكى ئـاۋۇالر  ۇئهجهبا، بىز ئارقىدا قالغانلىقىمىزدىن مۇشۇنداق تۇيۇل

تــاپتىن چىقتىمــۇ؟ ئــويالپ كۆرســهك، ئىنســانالر بىــلهن ھايۋانالرنىــڭ ئارىســىدا  
يغۇنى تىلغـا ئـالىمىز؛   تۇ-تىل بىلهن بىلله ھىس: ساناقلىقال موھىم پهرقلهر بار

تۇيغـۇ، نومـۇس تۇيغۇسـىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالمامـدۇ؟ ھـايۋانالر         -مادامىكى، ھىـس 
ــدۇ، ئهگهر يالىڭــاچلىق مهدەنىيلىــك ھېساپالنســا،   ئهۋرىتىنــى يېپىشــنى بىلمهي
ئىنسانالرنىڭ مهدەنىيلىكىنىڭ ئاخىرقى چېكى يالىڭاچلىقمىدۇ؟ ئۇ ھالدا، بىـز  

رغا يېتهلمىگهن بوالمـدۇق يـاكى بۇنىـڭ باشـقىچه     تېخىچه مهدەنىيلىكته ھايۋانال
  لىشى بارمۇ؟ ۈچۈشهندۈر
ــڭ ئهرلهر      -ئهر ــۇلمانالردا ئايالالرنى ــېلىنغان، مۇس ــار س ــاراۋەرلىكى ج ــال ب ئاي

بىــلهن تهڭ بــاراۋەر ئهمهســلىكىدىن شــىكايهت قىلىــدىغان مهدەنىيهتلىــك غهرپ  
خـــۇددى مـــايمۇن دۇنياســـىدا ئايالالرنىـــڭ بهدەن گۈزەللىكىـــدىن پايـــدىلىنىپ، 

بـۇ  . يالىڭـاچ بهدىنىنـى نامـايىش قىلىـپ پـۇل تاپىـدۇ       ،ئوينۇتـۇپ پـۇل تاپقانـدەك   

                                            
 .ئا —سوننىڭ مهشهۇر ھىكايىسى، ېرداندانىيه بالىالر يازغۇچىسى ئ ①        
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كه تهســىر يهتكۈزمهيــدۇ؛ ئايالالرغــا ھاقــارەت  »باراۋەرلىــك«ھېلىقــى دەبــدەبىلىك 
ئانىالرغــــا، ھهدىــــلهرگه ھاقــــارەت قىلغــــانلىق : قىلغــــانلىق ھېســــاپالنمايدۇ

ىلهرنىـــڭ كهيپــى ئۈچـــۈن ســـهھنىدە  ئايـــالالر پۇللــۇق بايۋەچچ . ھېســاپالنمايدۇ 
ــا  ــدۇ، قىي ــدىن    -يالىڭاچلىنى ــارلىق كۈچى ــنىنىڭ جهلپك ــدە، ھۆس ــاالر ئىچى چىي

پايدىلىنىپ، يانچۇقالرنىڭ چوڭقۇر يهرلىرىدىكى پۇلالرنى تارتىـپ چىقىرىۋاتقـان   
  !بولۇدۇكارامىتىدىن مهست 

ــاررس    ــېكس م ــا ت ــىگه قارىت ــڭ ھهممىس ــتلىك  : بۇالرنى ــاۋىي سۈئىقهس دۇني
قۇرۇشــنىڭ زۆرۈرىيىتــى،  » يېڭــى دۇنيــا تهرتىپــى  «ڭ بىــر پارچىســى،  پىالننىــ

يهنه غهرپ . دەپ قارايـدۇ ... ق،ۇلـ ۇبۇزغۇنچمهنهۋىـي  غهرەزلىك ئېلىپ بېرىلىۋاتقان 
تۈزۈلمىسىدە ئائىله بېغىنـى بـۇزۇش، قېرىنداشـلىق بېغىنـى بـۇزۇش، مىللىـي       

ــارلىقالرنىڭمۇ بىــــر خىــــل.... ھىــــس، دۆلهتچىلىــــك ئېڭىنــــى بــــۇزۇش،   قاتــ
ق ئىكهنلىكىنى، بۇالرنىڭ ھهممىسى پۈتـۈن دۇنيـانى   ۇلۇسىستېمىلىق بۇزغۇنچ

ــاكىمىيهت ئاســتىغا توپالشــنى نىشــان قىلغــان ســىرلىق تهشــكىالتالر      ــر ھ بى
   .دۇۈغايىسى شهرت قىلىۋاتقان ئىشالر ئىكهنلىكىنى ئىلگىرى سۈر
ــات ئهمهلىيىتىمىزنــــى كۈز  ــز ئۆزىمىزنىــــڭ ھايــ ــۈبىــ ــتېتىك ۈتــ پ، ئىســ

ىزنىـــڭ كۈنســـېرى بۇزۇلـــۇپ، شـــهرەپ ۋە نومـــۇس ھهققىـــدىكى      ئۆلچهملىرىم
ــۆرىمىز    ــدە ك ــانلىقىنى ئهلهم ئىچى ــىپ قېلىۋاتق ــڭ ئالمىش ــك : باھامىزنى ئهللى

ــيىل ــر  نىـــڭ ئالدىـ ــر روھ يـــاكى شـــۇنداق بىـ ــۇنداق بىـ دا ئهركهكلىرىمىـــزدە شـ
مهھهللىنىڭ بىرەر قىزىغا يات بىرسـى پوخۇرلـۇق   : غانۇدۇئهركهكلىك ئادىتى بول

نىنى كۆرســه، ئــۇ قىــز بىــلهن ھــېچ تۇققــانلىق بېغــى يــاكى ســۆيگۈ   قىلىــۋاتقى
مۇناسىۋىتى بولمىسىمۇ ھېلىقى يات ئادەمنىڭ ھهددىنـى بىلـدۈرۈپ قويـاتتى ۋە    

ــۇنى بىــر مىللىــي شــهرىپى، مهھهللىنىــڭ   شــهرىپى ) شــهھرىنىڭ، يۇرتىنىــڭ(ب
بۈگـۈن ھهتتـا ئـۆزىمىزگه باغلىنىشـى زىـچ بولغـان بىـر قىـز         . بىدا قىالتتىاھېس

خـۇددى  . ھهققىدىمۇ بۇنـداق بىـر ئهركهكـچه ھهرىكهتنـى تهسـهۋۋۇر قىلمـاق تهس      
ھاياتىمىزنىـــڭ ھهر  — شـــۇنىڭدەك باشـــقا ئىجتىمـــائىي مۇناســـىۋەتلىرىمىزدە
 -ئهقىـل بىـلهن تهكـرار   . ساھهسىدە ئهنه شۇنداق بىـر تهتۈرلـۈكنى كـۆرمهكتىمىز   

ۇنداق بولغانمىـدى؟  تهكرار ئويالپ كۆرەيلى، ئۇ چاغالردا بهك قاالقلىقىمىزدىن ش
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بهلكىم، بهزى جهھهتـلهردە ئـۇ زامـان بهك     پ بېرىۋاتامدۇق؟ۈرۈياكى تهدرىجىي ئۆزگ
 -قاالق بولغىيدۇق، ئهمما ئىنسـانىي پهزىلهتـلهر نۇقتىسـىدا بۈگۈنكىـدىن يـۈزدە     

  يۈز ياخشى ئىكهنلىكىمىز بىر ھهقىقهت ئهمهسمۇ؟
ــ     ــدىن س ــىپالر تهرىپى ــي پىرىنس ــا دىنى ــي ئهخالقىمىزغ ىڭدۈرۈلگهن مىللى

شــــى جهھهتتىمــــۇ بىــــز ئهمــــدى ۇيــــۆلهك بول -بايالرنىــــڭ يوقســــۇلالرغا يــــار
گهرچه . ئېسىلزادىلىك بىلهن ئۇالردىن يۈز ئۆرۈيدىغان شـهرمهندىلهرگه ئايالنـدۇق  

بىــز ئهڭ بىچــارە بىــر خهلــق بولســاقمۇ، مىليــونالرچه ئىنســانىمىز يوقســۇللۇق   
ــ   ــا يىللىـ ــىمۇ، ئۇالرغـ ــان بولسـ ــىدە ئىڭراۋاتقـ ــراجهت بولپهنجىسـ ــان ۇدۇق خىـ غـ
ۋېتىمىزكى، ئاشـۇ يوقسـۇل   ۇئىقتىسادنى بىر قېتىملىق مهنمهنلىك ئۈچۈن سور

. ۋەتهندىشـــــىمىزغا، قوشـــــنىمىزغا، يۇرتدىشـــــىمىزغا بهرگىمىـــــز كهلمهيـــــدۇ
رىســــــتورانالردىكى ھهشــــــهمهتلهر، ئىســــــراپخورلۇقالر بۈگــــــۈن بىزنىــــــڭ     

بۇنـــدىن . نـــدىنهرســـىگه ئايال» گـــۈزەل«غان ۇدۈتۈبـــايۋەچچىلىكىمىزنى كۆرســـ
» ئىسـراپچىلىق «ئهللىك يىل ئهمهس، يىگىـرمه يىـل ئالدىـدىمۇ بـۇ بىـر خىـل       

دېـگهن دىنىـي پىرىنسـىپقا كـۆرە يىركىنىشـلىك ئىـش       » ئىسراپ ھارام«بولۇپ، 
  .ئىدى

) مهن خىزمهتتىكـى زامـانالردا  (خۇددى شۇنىڭغا ئوخشاش، تېخى يېقىنـدىال  
تاقنى بېرىـپ، مۇكاپاتاليـدىغانغا   دېگهن ئا »مىللهتلهر ئىتتىپاقى نهمۇنىچىسى«

ئىتتىپـاق ئهزاسـى    -ئادەم تاپالماي، بىرەر كىچىـك مهنهسـپتىكىگه يـاكى پـارتىيه    
بىرمـۇنچه مۇكاپـات بويـۇملىرى بېرىلىـدىغان     . بولۇپ قالغان بىرىگه تېڭىالتتـى 
ــلهر ئىتتىپــاقى نهمۇنىچىســى «تۇرســىمۇ نېمىشــكه كىشــىلهر   ــگهن  »مىللهت دې

نىگه چىقىــپ مۇكاپــات تاپشۇرۇۋېلىشــتىن قاچــاتتى؟ ئاتـاقنى ئېلىشــتىن، ســهھ 
بۇنىـڭ تېگىـدە ياتقـان    . ئىدى »مۇناپىقلىق شاھادەتنامىسى«چۈنكى بۇ ئېنىق 

ىسقا مۇددەت ئىچىدە زور كۆپچۈلۈك بـۇ  قلېكىن . شهرمهندە ئاتاقتىن قېچىۋاتاتتى
  . ئاتاقنى تالىشىدىغان ھالغا كهلتۈرۈلدى
ئهمـگهك  «اققـا كۆندۈرۈلۈشـتىن بـۇرۇن،    بۇ ئاشـكارە بىلىنىـپ تۇرۇدۇغـان ئات   

ئهسلىدە بـۇ  . دېگهندەكلهرگه كۆندۈرۈلدۇق »بهشته ياخشى پاالن«، »نهمۇنىچىسى
مۇددىئاغـا ئۇيغـۇن شـهرتلهندۈرۈش،    «ھاكىمىيهتلهر تهرىپىدىن تۈزۈپ چىقىلغان 
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  !پروگراممىسىنىڭ قهدەم باسقۇچلىرى ئىدى، خاالس »شهكىللهندۈرۈش
هملىرىمىزدە تهدرىجىـي بولۇۋاتقـان ئۆزگۈرۈشـلهرگه    گۈزەللىك ئـۆلچ ھهر كىم 

قــۇالقنى پــاڭ قىلىــدىغان   . ئــۆز تۇرمۇشــىدىن سانســىز مىســالالرنى تاپااليــدۇ    
ــاۋقۇن    ــۇ قهدەر شـ ــاقمۇ، بـ ــالغا ئالسـ ــىالرنى مىسـ ــى   -ناخشـ ــۈرەننىڭ مېڭىنـ سـ

چارچىتىدىغان يېقىمسىز نهرسه سانالماي، بىر خىل سـهنئهت سـۈپىتىدە قوبـۇل    
لچهملىرىمىزدە تهدرىجىـي يـۈز بېرىۋاتقـان ئۆزگۈرۈشـلهرنىڭ بىـر      قىلىنىشىمۇ، ئۆ
  .سهمهرىسىدۇر

مىسـال بىـلهن بېـرىلگهن    يېقىندا مهن تۈرك مهتبۇئاتلىرىـدا بىـر ئاجايىـپ    
بـــۇ ماقالهمـــدە ئىلگىـــرى ســـۈرۈلۈۋاتقان    . چۈشهندۈرۈشـــنى ئـــاڭالپ قالـــدىم  

ــر   ــدەكال بىـ ــىدە ئالتۇنـ ــق چۈشهندۈرۈلىشـ ــال نۇقتىئىينهزەرنىـــڭ ئوبرازلىـ مىسـ
  :بولغاچقا بۇ يهردە ئهينهن يازىمهن

قا قانداق كۆندۈرۈلۈدۇ؟ ئېيىق ئاسـتى تهرىپىـدىن   »ئۇسۇل ئويناش«ئېيىق 
پـۇتى  . توختىماي داپ چېلىنىدۇ. قىزىتىلغان تۆمۈر تاختا ئۈستىگه چىقىرىلىدۇ

كۆيگهن ئېيىق گاھ بـۇ پـۇتىنى گـاھ ئـۇ پـۇتىنى كۆتـۈرۈپ، قىـزىقتىن قۇتۇلـۇش         
ئۇسـۇل  «بـۇ ھهركهت ئىنسـانالر تهرىپىـدىن    . »پهيلهيـدۇ -پهي«ي ئۈچـۈن توختىمـا  

ــاش ــدۇ  »ئوين ــۇل قىلىنى ــدىن   . دەپ قوب ــڭ جېنى ــدۈرۈش ئېيىقنى ــل كۆن ــۇ خى ب
كېـــيىن نورمـــال يهردىمـــۇ داپ ئـــاۋازى ئاڭلىنىشـــى ھامـــانال . ئۆتكۈزۈۋېتىلىـــدۇ

ئېيىقنىــڭ شــهرتلهندۈرۈلگهن نېرۋىلىرىــدا خــۇددى پــۇتى كۆيۈۋاتقانــدەك تۇيغــۇ   
پهيلهشــكه -يهردىــن ئــۈزۈپ، پهيلىنىــپ، گــاھ ئــۇ پــۇتىنى، گــاھ بــۇ پــۇتىنى  قايتى

ــاليدۇ ــۇپ، داپ ئــاۋازى      . باش ــهرتلهندۈرۈش بول ــان ش ــا باغالنغ ــۇ داپ ئاۋازىغ ــا ب مان
ــاي، پهي     ــىغا قارىم ــدىغان يهردە بولۇش ــۇتى كۆيمهي ــق پ ــان ئېيى ــان ھام -ئاڭالنغ

  .پهيلهۋېرىدۇ
ۇنۇپ، ئۈسـتىگىمۇ بىـر   چـېكهتكه ئهيـنهك قۇتىغـا سـول    . ئىككىنچى مىسـال 

پارچه ئهيـنهك يېپىـپ قويۇلسـا، چـېكهتكه ئهينهكنـى ئوچۇقچۇلـۇق دەپ ئـويالپ،        
مىـڭ، ئىككـى   ... بىـر، ئىككـى،  . چىقىپ كېـتىش ئۈچـۈن سهكرەشـكه باشـاليدۇ    

ــڭ، ــڭ،... مى ــېكهتكه چارىســىزلىككه   ... ئونمى ــيىن چ ــتىن كې ــتىم سهكرەش قې
رچىســىنى ئېلىۋەتســىمۇ  ئانــدىن قاچىنىــڭ ئۈســتىدىن ئهيــنهك پا   . ئۆگۈنــۈدۇ
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چېكهتكه ئاشۇ ئۆگۈتۈلگهن چارىسىزلىك ئېڭى بىلهن، قايتـا سـهكرەپ بېقىشـنى    
شـهرتلهندۈرۈلگهن  \بۇنىسـى ئۆگۈتـۈلگهن  . ئويلىماي، قاچىنىڭ ئىچىدە تۇرۇۋېرىدۇ

  .چارىسىزلىك دېيىلىدۇ
كــۈنلىرى ئهنه شــۇ . پىــل بالىســى دەرەخــكه باغلىنىــدۇ . ئــۈچىنچى مىســال

نهچچه توننا كېلىـدىغان يوغـان پىلغـا    . يىلالر ئۆتۈدۇ، يوغۇنايدۇ. باغالقتا كېچىدۇ
ئهسلىدە ئـۇ دەرەخنـى قومۇرىۋېتهلهيـدىغان قـۇدرەتكه ئىـگه بولسـىمۇ،       . ئايلىنىدۇ

ــلهن    ــلىق بىـ ــدە يۇۋاشـ ــۈپهيلى، دەرەخ تۈۋىـ ــىزلىك تـ ــۈلگهن چارىسـ ــۇ ئۆگۈتـ ئاشـ
  .تۇرۇۋېرىدىغان بولۇدۇ

هرتلهندۈرۈلمهكتىكى، خىتــاي بۈگــۈنكى ئۇيغــۇر مىللىتــى ئهنه شــۇنداق شــ 
يـــوق جـــايالردىمۇ، خىتاينىـــڭ كـــۈچى يهتمهيـــدىغان ئـــۇزاق ئهلـــلهردە تۇرۇپمـــۇ 
ــا شــۇ شــهرتلهندۈرمىنىڭ نهتىجىســىدۇر    .خىتايــدىن قورقــۇش پىسخىكىســى مان
ــۈتۈلۈدۇ؛       ــۈلگه كۆرس ــان ئ ــان تارتق ــر زىي ــدىمىزدا بى ــم ئال ــۇ دايى ــۈنكى بىزگىم چ

خىتـاي  . شـىمىز مېڭىمىـزگه قۇيۇلـۇدۇ   كهچمىشىمىزدىكى زىيان تارتقان كهچمى
يوق سورۇن بولغاندىكىن، ھهممىمىز ئۇيغـۇر بولغانـدىكىن، دېـگهن ھىسـىياتتا     
قىلىنغان گهپ سۆزلىرىمىزدىنمۇ چاتـاق چىققـان كهچمىشـلىرىمىز بىـزگه ھهر     

مانـا شـۇنداق قىلىـپ،    . ئۈچىمىزدىن بىرىمىز جاسۇس ئىكهنلىكىنى يادلىتىـدۇ 
خىتايغـــا ىزگه ئـــۆزىمىز ســـاقچىلىق قىلىـــپ، خىتـــاي يـــوق بولســـىمۇ ئـــۆزىم

  .ئاۋارىچىلىق كهلتۈرمهيدىغانغا كۆنۈكۈپ كېتىمىز
ــۇكى،       ــولغىنىمىز ش ــى ب ــارقىلىق دېمهكچ ــزاھالر ئ ــال ۋە ئى ــارقى مىس يوق

بـۇنى بىـز سىياسـىي    ! ئىنساننىڭ گۈزەللىـك ئـۆلچىمىنى ئـۆزگهرتكىلى بولـۇدۇ    
كـى، بۈگـۈنكى مىللىـي    غايىمىزگه تهدبىـق قىلغىنىمىـزدا شـۇنداق دىيهلهيمىز   

ــاراكتېرىمىزدىكى بــارلىق پاسســىپ       ــاپامىز، مىللىــي ئــاجىزلىقلىرىمىز، خ س
   !ئامىلالرنىمۇ ئۆزگهرتكىلى بولۇدۇ
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مىللىي مۇستهقىللىق ئىدىيىمىزنىڭ 
  ئاساسلىرى

  )مۇنازىرە نۇسقىسى(
  سۆز بېشى

ــىرتىدىكى   ــر   50ۋەتهن ســ ــز بىــ ــتهقىللىق ھهركىتىمىــ ــق مۇســ يىللىــ
ــدىيىۋىي سى ــش ۋە شــۇ سىســتېم   ئى ــا قىلى ــويالپ  »تانىســى«ســتېما بهرپ ــى ب ن

غـا تـوغرىالپ   »تانـا «تهشۋىقات، ھهرىـكهت ۋە تهربىـيىلهش ئېلىـپ بېـرىش ۋە شـۇ      
ــارتىزانلىق«تهشكىالتلىنىشــقا ئهھمىــيهت بهرمىــگهن يهكــكه    —ھهركىتــى » پ

نىڭ شهخسىي تىرىشـچانلىقىدىن ئىبـارەت بولـۇپ    )الر(تېخىمۇ توغرىسى، لېدىر 
ىقى ئۈچـۈن، بىـر ئىزچىـل ھهرىـكهت مىخـانىزىمى قـۇرۇپ چىقىلمىغـان        قالغانل

ياكى قۇرۇپ چىقىلغان مىخانىزىممۇ شـهكلهن بولـۇپ، ئۆلـۈك ياتىـدىغان، بىـرال      
 ۇپ قـېلىش تـۈپهيلى  لېدىر پاالقشىپ يۈرىدىغان، شهخسىي ھهركهت شهكلى بولـ 

كــۈنگه  - كــۈنگه ئهۋج ئالىــدىغان، كۈنــدىن -ئــۇ كۈنــدىن. داۋا ۋارىسســىز بولــدى
پ، مۇكهممهللىشىپ بارىدىغان ئهمهس، لېـدىرنىڭ پاچىقىنىـڭ مادارىغـا    ۈيۈكۈچ

نهتىجىدە، لېدىرنىڭ پاچىقىـدا ماغـدۇر بـار چاغـدا بىـر ئـاز       . باغلىق بولۇپ كهلدى
شــى ھامــان، ھهمــمه ۈدەك قىلســىمۇ، پاچاقنىــڭ مــادارى تۈگ»شــامال چىقارغــان«

ــر    ــاكى يهنه بى ــى بېســىپ، ت ــاقنى قهۋرىســتان جىملىق ــوي   ي ــدا ب ــدىر ئوتتۇرى لې
ــدى   ــۈپ كهلـ ــاۋازىمىز ئۆچـ ــهتكهنگه قهدەر ئـ ــدىن يهنه  . كۆرسـ ــۇ ھالـ ــدىر«بـ » لېـ

لېــــدىر ئىكهنلىكىنىمــــۇ » ئۇيغــــۇرچه«دەۋالغــــانلىرىمىزنىڭمۇ ئهمهلىيهتــــته 
  .بولۇدۇكۆرىۋالغىلى 

بۇ خۇددى قهدىمقى زامان دۆلهتلىرىدە بىرەر تهدبىرلىك دانـا پادىشـا تهخـتكه    
ــال ــان ئىشـ ــان ھامـ ــۈر جانلىنىـــپ، دۆلهت گۈللچىققـ ــا ۈيـــۈپ، كۈچۈنـ پ، ئهتراپقـ

 كېڭىيىپ، ئېمپىرىيه تۈسىنى ئالىدىغان؛ بۇ پادىشا ئۆلگهن ھامانال ئۇ قهدەر شـاۋ 
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 ۔ ۋېلىـپ، كىچىـك  ۈشاۋالر بىردىنال جىمىپ، شاھزادىالر ئۆز ئالدىغا زېمىـن بۆل  ۔
  .ر ھالكىچىك بهگلىكلهرگه ئايلىنىپ، ھهتتا مۇنقهرز بولۇپ كهتكىنىدەك بى

ــۈزۇن يىللىــــق    ــدە دۆلهتنىــــڭ ئــ ــان دۆلهتلىرىــ ــى زامــ چــــۈنكى قهدىمقــ
دېگهنـــدەك بىــــرلىككه  ... ئىســـتراتېگىيه پىالنـــى، ھهركهت پىرىنســــىپلىرى،  

كېلىــنگهن بىــر مهنهۋىــي قــورال بولمــاي، پهقهتــال پادىشــانىڭ ئاخشــامدا ئــويالپ  
انۇنى ۋە يېتىپ، ئهتتىگهندە تۇرۇپ سـاراي ئهركانلىرىغـا دەيـدىغىنى دۆلهتنىـڭ قـ     

غــان بولغاچقــا، پادىشــا ئــۆلگهن ھامــانال ۋارىســالردا نــېمه ۇدۇھهرىــكهت پىالنــى بول
  .قىلىش مهسىلىسىدە تاالش ـ تارتىش بولماسلىقى مۈمكىن ئهمهس ئىدى
غــان ۇدۇمانــا شــۇنداق يهكــكه ئهقىــل، يهكــكه ھهرىــكهت شــهكلى بىــلهن بول 

گالــدىن يانغــان خــۇددى جاڭ: ئىشــالر دائىــم ئوخشــاش نهتىجىــگه ئېلىــپ بــاردى
  .چوقىنى ئۆتۈپ كهتكهن ھامان ئهتراپ جىمىپ كهتكهندەك ـ پادىنىڭ سۈرەن

تاكى بۈگـۈنگىچه ئېنىقـتهك تۇرۇپمـۇ تـېخىچه ئېنىقلىققـا ئېرىشـهلمىگهن       
؛ ئىـدىيه  بولـۇدۇ بۇالر ئېنىق بولمىسـا ئىـدىيه ئېنىـق بولمىغـان     . مهسىلىلهر بار

  ؟بولۇدۇا  ئېنىق بولمىغان تۇرۇپ، ھهرىكهت قانداق توغر
ــىلهن ــمهن دەپ    : مهســ ــداق؟ دۈشــ ــىمىز قانــ ــمهن قارىشــ ــڭ دۈشــ بىزنىــ

تونۇيدىغىنىمىز كىملهر؟ بىزنىڭ سىياسـىي غـايىمىز نـېمه؟ دۆلىتىمىـز قهيهر؟     
بۈگــۈنگىچه  ۋاتىدۇ؟ۈلۈنۈئۇنىــڭ دۆلهتلىــك ئــورنى، ســاالھىيىتى نــېمه دەپ چۈشــ 

خـاراكتېرى نـېمه؟   نىڭ )چهتئهللهردە(قىلىنغان ۋە قىلىنىۋاتقان ھهركهتلىرىمىز 
  ....يهنى، ئازادلىق ھهركىتىمۇ؟

خــۇددى . قارىماققــا بــۇالر بهك ئــاددىي، بۇنىــڭ جــاۋابىنى ھهركىــم بېرەلهيــدۇ
بـــــۇنى باشـــــالنغۇچ مهكـــــتهپ ھېســـــاپ ئىلمـــــى . غـــــا ئوخشـــــايدۇ 1+1=2
ــاددىي ئهمهل؛ ئهممــا  )ئارفىمىتىكــا( نۇقتىســىدىن ھهركىــم ئىشــلىيهلهيدىغان ئ
ىمـاتىكىلىق قىممىتىنـى تېـپىش ئـانچىۋاال ئاسـان      دىكى مات»گولباخ قىياسى«

بولماي، بۇنى خىتاي ماتىماتىكى چېن جىڭرۈن يېرىم ئـۆمرىنى سـهرپ قىلىـپ    
  .ئىشلهپ چىققانغا ئوخشاش مۇرەككهپ بىر مهسىله

داۋامىـز جهريانىـدا ھهركـۈن    . شى كېرەكۇئالدى بىلهن ئىدىيىمىز روشهن بول
ــرەك بول ــاۋ  ۇدۇكې ــىي س ــي سىياس ــان ئهقهللى ــان غ ــۇقتىئىينهزەر، س  -اتالردىكى ن
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ئانـدىن بهلگىلهيـدىغان   . شى كېـرەك ۇسىپىرالر ھهقىقهتكه ئۇيغۇن ۋە مۇقىم بول
؛ ھهركىتىمىــزدە بولــۇدۇشــچان ۇنۇ، پىالنىمىــز قوللبولــۇدۇسىياســىتىمىز تــوغرا 

ــ   گهرچه بۈگــۈنگىچه تېخــى تىلغــا   (تهشــۋىقاتىمىز. دۇۇرېــتىم، ئىزچىللىــق بول
ئـاداققى مهخسـىدىمىزگه ئۇيغـۇن    ) نىزمى بولمىسـىمۇ ئالغۇدەك تهشۋىقات مىخـا 

بۈگــۈنگىچه بىــز ۋەتىنىمىزنىــڭ : ئــاددىي مىســال. شــهكىلدە ئېلىــپ بېرىلىــدۇ
ۋاتىمىز، بــۇ ئهســلىدە ئهقىــل بىــلهن ئويلىغانــدا نومــۇس ۈنــامىنى تالىشــىپ يــۈر
ئاشـــۇنى بىـــرلىككه  شـــۇمۇ تالىشـــىدىغان ئىشـــمۇ؟ .قىلغـــۇدەك بىـــر ئىـــش
  !ۇق باشقا يوغان گهپلهرگه نۆۋەتمۇ يوقكهلتۈرەلمىگهن تۇرۇقل

ئىـدىيىۋىي  . شى كېرەكۈبۇنىڭ ئۈچۈن ئىدىيىۋىي قارىشىمىز بىر تاپقا چۈش
قــاراش، مهيــدان، نــۇقتىئىينهزەر، قايســى مهســىلىگه قانــداق پوزىتســىيه تۇتــۇش  

ســىزىپ » تــاپ«دېســهك، ئالــدى بىــلهن ئاشــۇ  » تاپقــا چۈشســۇن«قاتــارلىقالرنى 
مۇستهقىللىق ھهركىتىمىزنىڭ ئىـدىيىۋىي  » تاپ«شۇ  مانا. چىقىلىشى كېرەك

  .دۇۇسىستېمىمىز بول) ئىدىيىۋىي(مهنهۋىي  —ئاساسى 
ئىدىيىۋىي سىستېمنىڭ پايدىسى شـۇكى، ئـۇ بىـر مىـزان رولىنـى ئوينـاپ،       

بىلــمهي نىشــاندىن چهتــنهپ كهتمهســلىكىمىزنى تهمىــن      ۔بىزنىــڭ بىلىــپ 
تهكلىــپ قىلىشــى مــۈمكىن؛ بىرســى ئىقتىســادىي يــاردەم : مهســىلهن. ئېتىــدۇ

ئهگهر بــۇ شــهرت بىزنىــڭ ئاشــۇ . دۇۇچوقــۇمكى بــۇ ياردەمنىــڭ مهلــۇم شــهرتى بولــ 
تا بهلگىلهنگهن ۋاز كېچىلمهس قىممهتلىرىمىـزگه مۇخالىـپ كهلمىـگهن    »تاپ«

، دەپ بولــۇدۇئهھۋالــدا، باشــقا قۇربــانالرنى بېرىــپ، بــۇ يــاردەمنى قوبــۇل قىلىشــقا 
. ئىتتىپـــاق تهكلىـــپ قىلىشـــى مـــۈمكىنبىرســـى بىـــر . ھۆكـــۈم قىالاليمىـــز

ئهگهر بـۇ ئىتتىپاققـا   . دۇۇتهبىئىيكى بۇمۇ مهلۇم ئالدىنقى شهرتلهرگه تايانغان بول
ــاداققى    ــۇ قۇربــان ئهڭ ئ قاتنىشــىش بىــزدىن مهلــۇم قۇربــانالرنى تهلهپ قىلســا، ب

ئهگهر . سىياسىي مهخسـىدىمىزنىڭ زىتـى بولمىسـىال قوبـۇل قىلىـش مـۈمكىن      
ــدا  ــدۇ    ئهكســىچه بولغان ــۇل قىلىنماي ــنهزەر قوب ــڭ پايدىســىدىن قهتئىي ــۇ . ئۇنى ب

سىستېم بىزگه نېمىلهردە مۇرەسسه قىلىـش، نـېمىلهردە مۇرەسسهسـىز بولۇشـتا     
نېمه قىلىـۋاتقىنىمىز  » پ قويۇپ بېرىلگهندەكۈتۈلۈچۆگ«دۇ ۋە بىزنى ۇمىزان بول

شـهكلىدىكى پايدىسـىز ھهرىكهتلهرنـى    » ئىش قىلدۇقمۇ؟ قىلـدۇق «ئېنىقسىز، 
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بۇندىن باشـقا داۋا سـېپىدىكى    .ىلىشتىن، پىرىنسىپال ئېغىشالردىن ساقاليدۇق
نى مهلـۇم ئىلمىـي ئاسـاس بىلهنمـۇ     ...سىياسىيونالر، تهتقىقاتچىالر، ئوبزورچىالر،

ــېپىدىكى     ــاۋاتالر، داۋا سـ ــي سـ ــي ئىلمىـ ــداق ئهقهللىـ ــدۇكى، بۇنـ ــن ئېتىـ تهمىـ
ئارقىســىدا جاپــا  ھهممىمىــز بــۇ داۋانىــڭ. ھهممىمىــز ئۈچــۈن ناھــايىتى مــوھىم 

ــپ يۈر ــي      ۈچېكى ــدار ئهقهللى ــا ئاالقى ــۇ داۋاغ ــاقمۇ، ب ــان بولس ــدەك قىلىۋاتق ۋاتقان
ئىلمىي سـاۋاتالردىكى ئاچىمـاقلىقىمىز، كىشـىلهرنى قايسـىنىڭغا ئىشـىنىش،      

گاڭگىرىتىشـــقا ئاپىرىـــپ،  قايســـىنى ئاســـاس قىلىشـــنى بىلمهســـلىكتهك،    
ئىچكىــي ئارزۇنىــڭ  داۋامىزنىــڭ جىــددىيىتىنى، ھهقىقىــي پىشــىپ يېــتىلگهن 

پارتالپ چىقىشى ئىكهنلىكىنى ھىس قىلدۇرۇشنىڭ ئهكسـىچه، بـالىالرچه تـۈس    
ۋەتهننـى تونـۇش، دۈشـمهننى    : مهسـىلهن . بېرىپ، كۈلكىگه قالدۇرۇشقا ياراۋاتىـدۇ 

ــمهننى     ــۇش؛ دۈشـ ــارىخىمىزنى تونـ ــۇش، تـ ــورىيىلىرىمىزنى تونـ ــۇش؛ تېرىتـ تونـ
ايانغان، بىرلىككه كهلگهن تهلهپپۇز يـوق؛  قاتارلىقالردا مهلۇم ئاساسقا ت.... تونۇش؛
، بهزى مـوھىم تـارىخىي   بىـرىگه رەپ يېمهيـدىغان شـهكىلدە    -سىپىرالر بىر -سان

ۋەقهلهرنىڭ ئاتىقى ھهر خىل شهكىلدە ھهتتا خىتـاي قانـداق ئاتىغـان بولسـا شـۇ      
ھهممىسىنى بىر ئاساس بىـلهن تهمىـنلهش زۆرۈرىيىتـى بـۇ      مانا بۇالرنىڭ. پهدىدە

  .قولغا ئېلىشىمىزنىڭ سهۋەبىدۇرتېمىنى 
  ۋەتهننى تونۇش

ۋەتىنىمىزنىڭ خىتايالر تهرىپىـدىن بېسـىۋېلىنغان زېمىـن ئىكهنلىكىنـى     
ــۇش؛ ــدەك،    تون ــانلىقىمىزدىن گۇمانلىنىۋاتقان ئهســلىدە مۇســتهقىل دۆلهت بولغ

ــلىرىنى تۈگ    ــۇش ئۇرۇنۇشـ ــىم قويـ ــدىن ئىسـ ــا يېڭىـ ــۈئۇنىڭغـ ــلىدە . شۈتـ ئهسـ
ئـۇ  . ان ئىكهن، چوقۇم ئۇنىڭ ئىسمى بار دېـگهن گهپ مۇستهقىل دۆلىتىمىز بولغ

ھالــدا ئىســـىم قويــۇش ئۇرۇنۇشـــلىرىنىڭ نهقهدەر بىــمهنه ئىكهنلىكـــى ئاســـان    
ئىككىنچى تۈرلۈك قىلىپ ئېيتقانـدا، يېڭىـدىن ئىسـىم قويـۇش     . ئاڭلىشىلىدۇ

گويا بىز خىتايالرنىڭ دەۋاتقىنىدەك، خىتـاي تهۋەسـىدىن يېڭىـدىن بۆلۈنـۈپ      —
ــۇق يولغــا تىقىــپ قوي   چىقماقچىــدەك ــى تۇي ــۇ دەۋان ــان ۇدۇئۇقــۇم تۇغــدۇرۇپ، ب غ

ئهگهر بۇنى، ئهسلى ئىسمىغۇ شۇنداق ئىدى، ئهمما بىز ئـۇنى  ! قورقۇنۇچلۇق خاتا
ــهرھىيلىگۈچىلهرگه   ــز دەپ شـ ــۇنداق دەۋاتىمىـ ــۇپ شـ ــۆزگهرتمهكنى نهزەردە تۇتـ ئـ



 45

ىڭ دەيدىغىنىمىز شۇكى، ۋەتهن سىرتىدىكى ئىنتايىن ئـاز بىـر قىسـىم كىشـىن    
ۋەتهن ئىچى ۋە سىرتىدىكى مىليونالرچه خهلققه ۋاكـالىتهن بۇنـداق بىـر قـارارنى     

ــك  ــۇ بىمهنىلىــ ــى تېخىمــ ــا  . چىقىرىشــ ــېچكىم بۇنىڭغــ ــازىر ھــ ــۈنكى، ھــ چــ
ــاالھىيهتلىك ئهمهس ــېهىتلهرنىڭ    ! س ــونالرچه ش ــمى مىلي ــڭ ئىس ۋەتىنىمىزنى

هندىن قانلىرى ۋە جانلىرى بهدىلىگه كهلـگهن بولـۇپ، ئـۇالر بـۇ ئىسـىمنى دۈشـم      
قاچـانىكى، بىـز يهنه بىـر    ! ئېرىغدالغان تـۇپرىقىمىز ئۈسـتىدە جاكالىغـان ئىـدى    

ھېچ بولمىغاندىمۇ ئىسـىم قويغـۇچى گـورۇپالر ئـۆزلىرى     (قېتىم، تۇپرىقىمىزنى 
دۈشــمهندىن تــازىالپ، يېڭــى بىــر ئىســىم جاكالىســا، ) پــاتقۇدەك بىــر قىســمىنى

چـۈنكى  . ئهقهللىي بىـر ئۇقـۇم  ئهلۋەتته بۇنىڭغا ھهركىم ھۆرمهت قىلىدىغانلىقى 
شــۇڭا ھــازىرچه . بولــۇدۇئــۇ بــۇ يولــدا قۇربــان بهرگهن ۋە بــۇ ســاالھىيهتنى قازانغــان 
  !بۇنداق بىمهنىلىكنى، بالىلىقنى قهتئىي قىلماسلىق

ــان     ــتهقىللىق جاكالىغـ ــق مۇسـ ــى قېتىملىـ ــاخىرقى ئىككـ ــڭ ئـ ۋەتهننىـ
مى ۋاقىتتىكــــى ئىســــمىنى بىــــر ئېغىــــزدىن ئېتىــــراپ قىلىــــش؛ ۋەتهن نــــا 

  ش؛ۈتۈمهسىلىسىدىكى ئاچىماقلىقنى تۈگ
  تېرىتورىيىمىزنىڭ چېگرالىرىنى تونۇش

قهيهردىــن تارتىــپ قهيهرگىــچه؟ ئومــۇمىي كــۆلىمى قانچىلىــك؟   ۋەتىنىمىــز
قايسى دۆلهتلهر بىـلهن چېگرىلىنىـدۇ؟ بـۇالرنى تونۇشـمۇ بىـر سىياسـىي داۋاگهر       

. هللىـي سـاۋاتالردۇر  غـان، بىلمىسـه بولمايـدىغان ئهق   ۇدۇھهمىشه دۇچ كېلىـپ تۇر 
ئهمما ھازىرغىچه تۇپرىقىمىزنىـڭ كـۆلىمى ھهققىـدە بىـر مىليـون ئالتهيۈزمىـڭ       
قانچه قانچهدىن بىر مىليون سهككىزيۈز قانچه قـانچه مىـڭ كـارە كلـومېتېرگىچه     

پ ۈتۈخىــل ســانالر بېرىلىــپ، داۋانــى بــالىالرچه تۈســته كۆرســ  -بولغــان خىلمــۇ 
اسـىي داۋانىـڭ بېشـىدىكىلهرنى سىياسـىي     تېخىمۇ يامىنى بـۇ سىي . كېلىۋاتىدۇ

ــ    ــاۋارىالردەك كۆرس ــۆۋەن، ئ ــاۋادى ت ــارادىن    ۈتۈس ــڭ خهلق ــلهن بىزنى ــڭ بى پ، بۇنى
بــۇ مهســىله ھهققىــدىمۇ . ۋاتىــدۇۇدۇرنۋاتقــان يــاردەملىرىمىزنى چۈشــكه ئايالۈكۈت

جۇغراپىيه ساھهسىدىكى بىلگىنلىرىمىزدىن بىرەرسى ئىشىنهرلىك ئاساسـالرغا  
ئىلمىي ماقاله بىـلهن بىـر سـان ئوتتۇرىغـا قويۇشـلىرى كېـرەك ۋە       تايانغان بىرەر 

  . شۇندىن كېيىن ھهممىمىز ئهنه شۇ ساننى دېيىشىمىز كېرەك
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  ھېچ بولمىغاندا مۇستهملىكه تارىخىنى تونۇش — ۋەتهننىڭ تارىخىنى

  
ــى    ــڭ ئىش ــۋەتته تارىخچىالرنى ــش ئهل ــارىخنى بىلى ــارىخ   . ت ــهل ت ــۇ مۇپهسس ب

ئهممـا بىـر دۆلهتنىـڭ سىياسـىي داۋاسـىنى      . ا شـۇنداق بىلىمىنى كـۆزدە تۇتقانـد  
قىلىۋاتقانالر، بىر مىللىي داۋانىڭ نهزەرىـيه ساھهسـىدە ئىشـلهۋاتقانالر بىلمىسـه     

بىــز كىممىــز؟ بــۇنى ھهر زامــان قىســقا ۋە . بولمايــدىغان ئهقهللىــي تهرىپىمــۇ بــار
خاتاســىز ئېيتىــپ بېرەلمهيــدىغان بىــر كىشــى لېــدىرلىق ئورنىــدىن داۋاگهر       

چۈنكى بىر ئهقهللىي ئۇقۇم شۇكى، سهن ئۆزەڭ داۋاسىنى قىلىۋاتقـان  . بواللمايدۇ
ــى      ــداق داۋاچـ ــهڭ قانـ ــارىخىنى بىلمىسـ ــقىچه تـ ــڭ قىسـ ــڭ، تۇپراقنىـ خهلقنىـ
ــدىرغىال     ــدىكى لېـ ــت قاتالمـ ــال ئهڭ ئۈسـ ــۇ تهلهپ پهقهتـ ــا بـ ــهن؟ ئهممـ بوالاليسـ

ــان ئهمهس ــ   . قارىتىلغــ ــى ئويناۋاتقــ ــالمچىلىق رولــ ــېپىدە باشــ ــۇ داۋا ســ ان بــ
سىياســـــــيونالرنىڭ ھهممىســـــــى، نهزىرىيىـــــــۋىي تهتقىقـــــــات بىـــــــلهن     

چـۈنكى، بىـزدىن   . شۇغۇللىنىۋاتقانالرنىڭ ھهممىسى ئۈچۈن ئهقهللىـي تهلهپتـۇر  
ئۇ ھالدا بىز . ھهرئان بىر مۇخبىر، بىر چهتئهللىك قىزىققۇچى سورىشى مۈمكىن

ز بۈگــۈن بىــر خىــل، كېيىنكــى قېــتىم يهنه بىــر خىــل جــاۋاپ بهرســهك، ئــۆزىمى  
ھـېچ  . مىزۇھهققىدىكى كىشىلهرنىڭ باھاسىنى سهلبىي تهسىرگه ئۇچراتقان بول

سىپىرالر ئېنىـق ۋە بىـر    - بولمىغاندا مۇستهملىكه تارىخىمىزدىكى يىلالر، سان
تارىخىي پاكىت شۇكى، ۋەتىنىمىزنىـڭ بىرىنچـى قېـتىم    . خىل بولىشى كېرەك

ئىككىنچى قېتىملىـق  . يىلى - 1759خىتايالر تهرىپىدىن ئىستىال قىلىنىشى 
ۋەتىنىمىــزگه خىتــايچه ئىســىمنىڭ قويۇلغــان ۋاقتــى  . يىلــى - 1878ئىســتىال 

نۇيابىردا؛ ئىككىنچـى   - 12يىلى  ـ� 1933تۇنجى جۇمهۇرىيىتىمىز . يىلى ـ 1884
ــۇرىيىتىمىز  ــى  ۔ 1944جۇمهــ ــدى - 12يىلــ ــابىردا قۇرۇلــ ــت . نۇيــ كوممۇنىســ

ــدى  - 1949ئىستىالســى  ــى بول ــى ئىشــغال  ۋە كوممۇنىســت. يىل الر ۋەتىنىمىزن
بـۇ  . ئىـدى % 2قىلغان يىلدىكى نوپۇس نىسبىتىدە خىتايالرنىڭ تۇتقـان ئـورنى   

نوپۇس نىسـبىتى ناھـايىتى مـوھىم بىـر داۋا تۇتقۇلىرىـدىن بىـرى بولـۇپ، بـۇنى         
مېنىـڭ ئوتتۇرىغـا   . دەپ ئۆزى بىلگهنچه بىلجىرالۋاتىدۇ% 10، بهزىلهر %5بهزىلهر 
م تهشـكىالتى ئـېالن قىلغـان بىـر دوكالدتـا بېـرىلگهن       م خهلقارا كهچـۈرۈ ۇنۇقويغ
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شـۇڭا  . سان بولۇپ، باشـقا نۇرغـۇن تـارىخىي يىـپ ئـۇچلىرى بىـلهن ھىملىشـىدۇ       
ســىپىرالر  -مانــا شــۇنىڭدەك تــارىخىي ســان . بــۇنى تامــامهن تــوغرا دەپ قــارايمهن

ــۈزدە   ــولغىنىچه ي ــۈمكىن ب ــۈز توغر -م ــۇي ــپ،  ىق يۆنۈلۈشــۇل ــق قىلىنى دە تهتقى
ــ    بېكىتىلى ــاس كۆرس ــي ئاس ــۈك ئىلمى ــۇ كۈچل ــى؛ تېخىم ــۋال ۈتۈش لمىگهن ئهھ

ــۇ   ــالىالرچه ھهركـــۈنى ئۆزگهرتىـــپ، خىلمـ خىـــل ئىشلىتىشـــتىن  -ئاســـتىدا بـ
  .ساقلىنىش كېرەك

  تارىخىي ۋەقهلهرنىڭ ئاتالغۇلىرى

ــڭ ســهۋىيىمىزنى     ــالغۇالر مهسىلىســىمۇ بىزنى ــارىخىي ئات ــدىن باشــقا ت ئۇن
ئــانچه ئوقۇمىغــان بىــر دوســتىمىز     : غان ئهيــنهك بولــۇپ قالماقتــا   ۇدۈتۈكۆرســ

دېـگهن ئاتالغۇغـا   » ئۈچ ۋىـاليهت ئىـنقىالۋى  «سىياسىيونلىرىمىزنىڭ سۆزلىرىدە 
غـان بولسـىمۇ   ۇئوقۇم! كهنۇدۇدېمهك بهزى خاتاالرنى كۆڭۈل تۇي. دىققهت قىلغان

ــدوڭنىڭ    ــى، بۇنىـــڭ ماۋزېـ ــۇ گهپنىـــڭ نهقهدەر كۈلكىلىـــك گهپ ئىكهنلىكىنـ بـ
اممىســىدا تىلغــا ئېلىنغــان قهســتهن كىچىكلىتىــپ، ئاتــالمىش تهزىــيه تېلېگر

ھىـس قىاللىغـان،   سىياسىي مهخسىدىنى بـۇرمىالپ ئاتاشـتىن كهلگهنلىكىنـى    
ــاپىرىن ــالىيهتتىكى ئهرباپلىرىمىز ! ئـ ــىي پائـ ــا، سىياسـ ــڭئهممـ ــېلىغىچه  نىـ ھـ

ــۈرۈپ يۈر  ــاتنى كۆت ــۇپ بهرگهن ئ ــدوڭ قوي ــپ  ۈماۋزې شــى، داۋانىــڭ ساپاســىغا بېرى
ــۇ مهســ  ــدۇ؟ ب ــدۇ  تاقالمام ــال ئېنىقلى ــاددىي ســوئال بىلهن ــر ئ ــۇ  : ىله بى ــا ش ئهجهب

مىدى؟ ئهگهر ىدى ئـۈچ ۋىاليهتـنىال ئـازات قىلىشـ    قېتىمقى ئىنقىالپنىـڭ مهخسـ  
غان بولسا، ئۇ ھالـدا  ۇدۇئۇنىڭ مهخسىدى شهرقىي تۈركىستاننى ئازات قىلىش بول

  دېمهيمىز؟» شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالۋى«نېمىشكه 
ــى -1990 ــدا -5يىلـ ــت   ئاپرىلـ ــى، كوممۇنىسـ ــارىن ئىنقىالبـ ــان بـ پارتلىغـ

ــلهر     ــنقىالپ بولســىمۇ، بهزى ــۈچ ئى ئىستىالســىدىن كېيىنكــى ئهڭ زور دەۋر بۆلگ
ــۇنى  ــېخىچه ب ــارىن ۋەقهســى«ت ــدۇ »ب ــۇ مىڭــالرچه . دەپ كىچىكلىتىــپ ئاتاۋاتى ب

ئادەمنىڭ ئۆلـۈمى بىـلهن نهتىجىلهنـگهن، دۈشـمهننىڭ ئـونمىڭالرچه ئهسـكهر ۋە       
بــۇ قهدەر چــوڭ بىــر ئــۇرۇش . ىلىنغــان بىــر ئــۇرۇش ئىــدىچىســى ســهپهرۋەر ققسا
دەپ ئاتالسا ۋە چهتئهللىكلهرگه، ئـۆز ئهۋالتلىرىمىزغـا ئاشـۇنداق     »بارىن ۋەقهسى«

  تونۇتۇلسا مۇۋاپىق بوالرمۇ؟
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ئىيـــۇل ئۈرۈمچىـــدە يـــۈز بهرگهن، مهدەنىـــيهت ئهســـىرىدە  -5يىلـــى – 2009
ىجىســىگه يهتــكهن  دۇنيانىــڭ ھىچيېرىــدە بولــۇپ باقمىغــان ۋەھشــىيلىك دەر    

. دەپ ئاتاۋاتقـانالر بـار   »ئىيۇل ئۈرۈمچى ۋەقهسـى -5«قىرغىنچىلىق ھهققىدە ھهم 
بۇ ئاتاق شـۇ ۋەقهنىـڭ مـاھىيىتىنى، دەرىجىسـىنى سـۈپهتلهپ بېرىشـكه ئۇيغـۇن        
ــردەك    ــرى بىـ ــق ۋەقهلىـ ــىيانه قىرغىنچىلىـ ــۇ قهدەر ۋەھشـ ــادا بـ ــدۇ؟ دۇنيـ كېلهمـ

شــۇڭا بــۇ . ە ئاتىلىــپ كېلىۋاتىــدۇشــهكلىد »ئــاممىۋىي قهتلىئــام«، »قهتلىئــام«
ــىنى  ــامى -5«ھادىسـ ــۈرۈمچى قهتلىئـ ــۇل ئـ ــق دەپ   »ئىيـ ــنى مۇۋاپىـ دەپ ئاتاشـ

  ①.قارايمهن
ــدىم   ــلهن چهكلهنـ ــرىش بىـ ــال بېـ ــرنهچچه مىسـ ــدا پهقهت بىـ ــۇنى . يوقۇرىـ بـ

ــلىرى      ــا ئېلىش ــىلىيرەك قولىغ ــاتچىالر تهپس ــىلهر، تهتقىق ــىۋەتلىك كىش مۇناس
  .كېرەك ئهلۋەتته

  دۈشمهننى تونۇش

بــۇ ھهقتىكــى (بــۇ نۇقتــا قهتئىــي ۋە روشــهن بولــۇش ! دۈشــمىنىمىز خىتــاي
ــالى ــدىلىنىش ماتىرىي ــۈم  «: پاي ــا ئۆل ــا مۇســتهقىللىق ي ــاپتىكى  » ي ــگهن كىت دې

قايســـى خىتـــاي دۈشـــمىنىمىز؟ يهر . )نـــاملىق مـــاۋزۇ» دۈشـــمهن قارىشـــىمىز«
يۈزىدىكى خىتايالرنىڭ ھهممىسىمۇ؟ ياكى خىتـاي ئىمپىرىيىسـىدىكى بـارلىق    

ــدىكى      خى ــى ئىچى ــاي دۆلىت ــاكى خىت ــايمۇ؟ ي ــت خىت ــايمۇ؟ پهقهت كوممۇنىس ت
خىتايالرمۇ؟ ۋەتىنىمىزگه تاجاۋۇزچى كۆچمهن بولۇپ كهلگهن خىتاي پـۇخرالىرى،  

  ئارمىيىسى، ساقچى ۋە ھۆكۈمهت خادىملىرىمۇ؟
مهيلـى قهيهردە ياشـاۋاتقان خىتـاي    : مېنىڭچه شۇنى ئۆلچهم قىلىـش كېـرەك  

انداق سىياسىي كۆز قاراشقا ئىگه خىتاي بولسا بولسـۇن،  بولسا بولسۇن، مهيلى ق
ــۇ تۇپراقنىــڭ شــهرقىي تۈركىســتان ئىكهنلىكىنــى    ،ۋەتىنىمىــز مهسىلىســىدە ب

ئېتىــراپ قىلمايــدىغان؛ ئهجــداتلىرى تهرىپىــدىن بېســىۋېلىنغان مۇســتهملىكه  
ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلمايدىغان؛ بىزنىڭمۇ ئىنسـان سـۈپىتىدە مۇسـتهقىل    

شــــىنى ئهقهللىــــي تهلهپ دەپ   ۇبول ، ئارزۇمىزنىــــڭققىمىزنىــــڭ بولــــۇش ھه

                                            
 .ئا —ىن كهچۈرۈش داۋامىدا قوشۇلدى، بۇ قۇرالر ئاخىرقى كۆزد ①    
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ــمىنىمىز   ــايالر دۈش ــارلىق خىت ــدىغان ب ــا   . تونۇماي ــىچه بولس ــڭ ئهكس ئهگهر بۇنى
   .نىمىز ئهمهسدۈشمى

يهنه بۇ دۈشمهننى ئىككـى ئاساسـىي كـاتىگورىيىگه بۆلـۈپ، شـۇنىڭغا كـۆرە       
تۈركىسـتاننى  چهتئهللهردىكـى خىتايالرنىـڭ شـهرقىي    . مۇئامىله قىلىش كېـرەك 

ــداتلىرىنىڭ    ــاۋۇزچى ئهجـــ ــدىغان، تاجـــ ــى دەپ تونۇيـــ ــاي تېرىتورىيىســـ خىتـــ
قىلمىشــىدىن نومــۇس قىلىشــنى خالىمايــدىغانالر پاسســىپ دۈشــمهن بولــۇپ،  
ــدىكى    ــوق، پهقهت چهتئهلــ ــى يــ ــىته زىيىنــ ــزگه بىۋاســ ــڭ ھهركىتىمىــ ئۇالرنىــ

خىتـاي   .شـى مـۈمكىن  ۇشـىمىز بول ۇپائالىيهتلهردە ئـۇالر بىـلهن ئىـدىيىۋىي توقۇن   
ــردە       ــر پىكى ــلهن بى ــۈمهت بى ــاۋۇزچى ھۆك ــڭ تاج ــاۋاتقان خىتايالرنى ــدە ياش ئىچى
ــۇپ، ئۇالرنىڭمــۇ بىۋاســىته ۋە جىســمانىي    بولغــانلىرىمۇ پاسســىپ دۈشــمهن بول

ياكى پوتانسـىيال   زىيىنى يوق، پهقهت تاجاۋۇزچىالرنىڭ ئارقىسىدىكى زاپاس كۈچ
ــمهن ــايالر  . دۈش ــى خىت ــادەتت  —ۋەتىنىمىزدىك ــى ئ ــچى  مهيل ــان، ئىش ىكى دىهق

تاجــــاۋۇزچىلىق  بولســــۇن، يــــاكى ھۆكــــۈمهت ۋەزىپىســــىدىكىلىرى بولســــۇن 
پاسسىپ دۈشـمهن ھېسـابىدىكى   . ئاكتىپ دۈشمهندۇر تهبىئىتىدىال بولىدىكهن،

چهتئهللهردىكـى  : خىتايالرنى يهنه ئىككى تۈرگه ئايرىپ مۇئامىله قىلىش كېـرەك 
خىتـاي  . پاسسـىپ دۈشـمهنلهر  پاسسىپ دۈشمهنلهر ۋە خىتاي دۆلىتى ئىچىدىكى 

دۆلىتى ئىچىدىكى پاسسىپ دۈشمهنلىرىمىزنىڭ ھهرقاچان ئاكتىـپ دۈشـمهنگه   
ــدە      ــى دەرىجى ــۈن ئىككىنچ ــز ئۈچ ــۇالر بى ــا، ئ ــالى زور بولغاچق ــايلىنىش ئىهتىم ئ

  . خهتهرلىك
ــقا    ــايالردىن باش ــمهن خىت ــگهن دۈش ــۈپىتى بهلگىلهن ــدا س ــمهن  ،يوقۇرى دۈش

بۇنـــداق قورقۇنۇچلـــۇق ئېزىتقۇلـــۇق . كهشـــپ قىلىـــش ئىنتـــايىن زىيـــانلىق
ــا       ــدىردىمۇ بۇنىڭغ ــان تهق ــلهن پهدازالنغ ــۈرىلهر بى ــك مهپك ــانچىلىق جهزىبىلى ق

چــــۈنكى، زىكــــرى قىلىنغــــان . ئالدانماســــلىققا دىقــــقهت قىلىــــش كېــــرەك
. دۈشمىنىمىزمۇ يېتهرلىك دەرىجىدە چوڭ ۋە كۈچلـۈك بولـۇپ، بىـزگه يېتهرلىـك    

؛ يـا  بولـۇدۇ ىتىش ئۇرۇنۇشلىرى يا دۆتلۈكتىن شۇڭا بۇنىڭ تاشايىنىدا دۈشمهن يار
دۈشــمىنىمىزنىڭ ئايغــاقچىلىرى ئــارقىلىق يۆنلهنــدۈرۈپ، بىزنــى تۇيــۇق يولغــا 

 .زىيـانلىقتۇر  ۋە ھهر ئىككىسى نهتىجه ئېتىبارى بىلهن خاتا. بولۇدۇباشلىشىدىن 
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ــىدە    ــپهرۋەر چۈمپهردىســ ــاكى تېنچلىقــ ــانپهرۋەر يــ ــقا بهزى ئىنســ ــدىن باشــ بۇنــ
پۈتـــۈن خىتـــاي مىللىتىنـــى قارشـــىمىزغا  «كىشـــىلىرىمىزنىڭ  غـــانۇدۈنۈكۆر

دېــگهن ئهندىشىســىگه قارىمــاي، پاكىــت شــۇكى،  » بولــۇدۇئېلىۋالســاق قانــداق 
يوقۇرىــدا تهرىپــى تىلغــا ئېلىنغــان خىتــايالر مهيلــى ئــاز بولســۇن، مهيلــى كــۆپ   

شـنىڭ خـۇددى ھهممىنـى    ۈتۈئـۇنى زورۇقـۇپ ئازايتىـپ كۆرس   . بولسۇن دۈشمهندۇر
دۈشمهننىڭ بىرال دۈشمهن ئىكهنلىكـى   .قىلىۋالغاندەكال پايدىسى يوقدۈشمهن 

ھهققىدىكى چۈشهنچىنى ئومۇمالشتۇرۇش داۋا ئۈچـۈن ئىنتـايىن مـوھىم بولـۇپ،     
   .بۇ داۋا تهشۋىقاتىنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى ۋەزىپىلىرىنىڭ بىرى

ــۇ  « ــامهن خىلمـ ــۇپ     -تامـ ــىنىپقا مهنسـ ــرال سـ ــمهنلهرنىڭ بىـ ــل دۈشـ خىـ
ئۇلــۇغ لىـــدېرالرغا خـــاس   —مۇۋەپپىقىيهتلىـــك چۈشـــهندۈرۈش  ئىكهنلىكىنــى 

ئهكســىچه دۈشــمهنلهرنىڭ كــۆپ خىللىقــى توغرىســىدىكى چۈشــهنچه  . تــاالنتتۇر
ئاجىز ۋە ئىككىلىنىش ئىلكىدىكى خىيالالر ئۈچۈن ئۆزىنىـڭ كـۆرەش نىشـانىغا    

  .بولۇدۇقارىتا شۈبهه تۇغدۇرۇشقا سهۋەپ 
سهبداشــلىرىمىز ئاممىســىدا  ھهر دائىــم ئوخشــىمىغان دۈشــمهننى ئــۆز    «

كۆرەشــنىڭ پهقهت بىـــر دۈشـــمهنگه مهركهزلهشـــتۈرۈلگهنلىكى چۈشهنچىســـىنى  
ئويغاتماق ئۈچۈن بىر يهرگه توپالش كېرەك، بۇ ئۆز داۋامىزغـا بولغـان ئىشـهنچنى    

بــۇ ئىشــهنچكه ھۇجــۇم قىلغۇچىالرنىــڭ قارشىســىدىكى ھاياجــاننى . كۈچهيتىــدۇ
  »①.ئارتتۇرىدۇ
ــيىش « ــر دېـ ــى بىـ ــۆلچىمىمىزگه   » بىرنـ ــمهن ئـ ــويىچه، دۈشـ ــى بـ فورمىسـ
  .غانالرنىڭ ھهممىسى دۈشمهن؛ توشمايدىغانلىرى دۈشمهن ئهمهسۇدۇتوش

  ئۆزىمىزنى تونۇش

ــرى  ــيهتلهردىن بىـــــ ــىمىزمۇ زۆرۈرىـــــ ــۆزىمىزنى تونۇشـــــ ــاي . ئـــــ خىتـــــ
ئۆزگىنىمــۇ، ئۆزەڭنىمــۇ بىلســهڭ،   «دە »جهڭ ســهنئىتى«كىالسســىكلىرىدىن 

ېيىلگهنــدەك، ئــۆزىمىزنى بىلىشــىمىزنىڭ د» ھهرقانــداق جهڭــدە يېڭىلمهيســهن
بىلهن، ئۆز ئۆزىمىزنى » روھى غالىبىيهتچىلىك«چه Qئازۆرۈرىيىتى شۇنىڭدىكى، 

                                            
 .)تۈركچه نهشرى(»كۆرەشلىرىم«: ئادولف گىتلېر ①       
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اتــالىقلىرىمىزنى يوشــۇرۇپ،  خئۇلــۇغالپ، كهمچىلىكلىرىمىــزگه كــۆز يۇمــۇپ،    
. زىـددىيهتتىن ئـۆزىمىزنى قـاچۇرۇپ، كۆڭـۈل خۇشـى قىلىشـتىن ســاقلىنااليمىز      

شـنى  ۈتۈ؛ نېمىلهرنـى تۈز بولـۇدۇ ھهققىدە پىكرىمىز ئېنىق نېمىلهرنى تولۇقالش 
  . ئىشىمىزنى بىلىپ قىلىدىغان بولىمىز —بىلىمىز 

ــۇ كۆپچ    ــۇ ھهقتىم ــۇيمىز؟ ب ــداق تون ــۆزىمىزنى قان ــۈئ ــز ۈل ك بىلگىنلىرىمى
ــاق ئىزدىنىشــلىرى كېــرەك  ــاددىي مهســىله ئهمهس  . ئورت ــانچه ئ . چــۈنكى بۇمــۇ ئ

دېگهندىال بهزىلهرنىڭ چىشىغا تېگىشـكه   ئۆزىمىزنى تونۇش مهسىلىسى يهنه ھه،
تېخىمــۇ  —زىــددىيهتنى يوشــۇرۇش . ئېلىــپ بارىــدىغان نــازۇكلۇق تهرىپىمــۇ بــار

قارشـىلىق كهلتـۈرۈپ    —؛ زىـددىيهتنى ئاشـكارىالش   بولـۇدۇ چـوڭ يارىغـا سـهۋەپ    
ش، ۈتــۈئــۆزىمىزنى تونــۇش ئــۆزىمىزنى تۈز  . دېــمهك ئاســان ئهمهس . چىقىرىــدۇ

ــدۇر ــۆزگهرتىش ئۈچۈن ــۈزەتكىلى   ئ. ئ ــانى ئوتتۇرىغــا قويمــايال ت ــداق ئىــكهن، خات ۇن
لىمىز دەيـدىكهنمىز، تهنقىـدلهرنى تـوغرا    ۈتـۈز . بوالمدۇ؟ بۇنىمـۇ ئويلىمـاق الزىـم   

زىــددىيهتنى يوشــۇرغان ھالــدا . قوبــۇل قىلىــش ئــادىتى يېتىلدۈرىشــىمىز شــهرت
زىددىيهتتىن قۇتـۇلغىلى بوالمـدۇ؟ بـۇ خىـل مهنهۋىـي ئاتموسـفىرا يارىتىشـنىڭ        

شــى ئۈچــۈن ئهلــۋەتته بــۇ ۇتهشــۋىقاتنىڭ تــوغرا يۆنۈلۈشــته بول. يــولى تهشــۋىقاتتۇر
  .ماۋزۇدا تهكىتلىنىۋاتقان نهزەرىيىۋىي ئاساس كېرەك

  خىتايالر بىلهن ھهمكارلىق مهسىلىسى

ــايالر ئومـــۇمهن مهۋجـــۇد ھاكىمىيهتنىـــڭ    ــان خىتـ ــۆزدە تۇتۇلغـ ــۇ يهردە كـ بـ
ــۇپ، بۇالرنىــڭ م   ــايالر بول هۋجــۇت ھــاكىمىيهتكه قارشــى  دۈشــمىنى بولغــان خىت

ئىكهنلىكى تهرىپى بىزگه گويا ئۇالر بىلهن ھهمكارلىشىشـنىڭ پـارالق ئۇپـۇقىنى    
دەپ ئاتىلىـــدىغانلىقى نۇقتىســـى » خىتـــاي«كۆرسهتســـىمۇ، ئۇالرنىـــڭ يهنىـــال 

نهزەردىن ساقىت قىلىۋېتىلسىال، ئورنىنى تولدۇرغىلى بولمايدىغان ئېغىشـالرغا  
ــ  . ئېلىــپ بارىــدۇ  ىلىدە مهڭگــۈ ئىهتىياتچــان بولــۇش؛ پۈتكــۈل    شــۇڭا بــۇ مهس

تـــارىخىمىزدا خىتـــايالردىن باشـــقا مـــۇقىم ۋە مۇرەسسهســـىز دۈشـــمىنىمىزنىڭ 
بولمىغانلىقىنى ئهسته تۇتۇش؛ خىتايالرنىڭ سىياسـىي قارىشـى ۋە ھـاكىمىيهت    

ۋەتىنىمىزدىن ئىبارەت بۇ باي مۇستهملىكىنى قولـدىن   ،شهكلىدىن قهتئىينهزەر
خالىمايــدىغانلىقىنىڭ تــارىخىي مىســاللىرىنى ھهر زامــان چىقىرىــپ قويۇشــنى 
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شـى  ۇئهسته تۇتـۇش؛ بـۇ مهزمـۇنالر تهشـۋىقات تهرغىبـاتىمىزدا مهلـۇم سـالماق تۇت       
بىزنىـڭ  . ھهرقانـداق كېلىشـىم، ئاڭالشـما ئالـدىنقى شـهرتكه تايىنىـدۇ      . كېرەك

ــلهن بول  ــايالر بىـ ــهرتى  ۇدۇخىتـ ــدىنقى شـ ــڭ ئالـ ــان ھهمكارلىقىمىزنىـ ــۇالر : غـ ئـ
نىمىزنىـــڭ ئهجـــداتلىرى تهرىپىـــدىن بېســـىۋېلىنغانلىقىدىن ئىبـــارەت      ۋەتى

 ىئـــادالهت تۇيغۇســـىدا مـــۈجىمهللىك - پـــاكىتنى ئېتىـــراپ قىلىـــدىغان، ھهق
  .بولمىغان خىتايالر بولىشى كېرەك

ــما ــدىغان ۋاقىتلىـــق ھهركهت     - ئاڭالشـ ــهرت قىلمايـ ــىملهرنى شـ كېلىشـ
ــرى  ــىلهن(بىرلىكلى ــاتىر  :مهس ــۇم خ ــىرتىدا مهل ــاق  ۋەتهن س ــۈنلهردىكى ئورت ە ك

نامايىش؛ ئورتـاق يىغىلىـش ئۆتكـۈزۈش قاتـارلىق پائـالىيهتلهر ئهگهر خهلقـارالىق       
ئالدىنقى شهرت بولمىغـان ھالـدا   ) تهشكىالتالر تهرىپىدىن تهشكىللهنگهن بولسا

ئهمما، خىتاي تهشكىالتلىرى تهرىپىدىن تهشكىللهنگهن بولسـا،  . بولۇدۇبولسىمۇ 
رى ئىچىــدە بىزنىــڭ ئــازادلىق ئــارزۇيىمىزنى ئهكــس     بــۇ نــارازىلىق مهزمــۇنلى  
شى شهرت قىلىنىدۇ، بۇنىڭسىز بۇنداق ھهركهتـلهرگه  ۇئهتتۈرىدىغان مهزمۇنالر بول

  .قاتنىشىشقا بولمايدۇ
  ئاداققى سىياسىي غايىمىز

  !ئۈزۈلـكېسىل مۇستهقىللىق —ئاداققى سىياسىي غايىمىز 
هۋەبى، ھهرقانـداق تـۈر ۋە   ئۈزۈلـكېسىل دەپ ئاالھىدە ئهسكهرتىشىمىزنىڭ س

ــڭ     ــقا كۈچلهرنىـ ــدىن باشـ ــش؛ خىتايـ ــدىلىقنى رەت قىلىـ ــهكىلدىكى بېقىنـ شـ
  .نومۇس دەپ بىلىشئوخشاشال كونتروللىقىنىمۇ 

  ھهرىكهت پىرىنسىپىمىز

مهڭگۈ مىللىـي مۇسـتهقىللىق قارىشـىدا چىـڭ تـۇرۇش؛ ھهرقانـداق باشـقا        
زىم ۋە پـان تـۈركىزىم   پـان ئىسـالمى  : مهسىلهن .پىكىر ئېقىملىرىغا ئاغماسلىق

» ۋاقتى ئـۆتكهن قالپـاق  «مهجمۇئهمىزنىڭ ئىككىنچى كىتاۋىدىكى (. دېگهندەك
  )زىيانلىرى تهپسىلىي شهرھىيلهنگهن ـ ناملىق ماقالىدا بۇنىڭ پايدا

ــك،      ــداق جهزىبىلىـ ــدىغان ھهرقانـ ــى تېگىـ ــايىمىزگه زېيىنـ ــىي غـ سىياسـ
ــ    ــلىك، ئالدانماسـ ــپ كهتمهسـ ــالرغا بېرىلىـ ــدەبىلىك قاراشـ ــامهن دەبـ لىق، تامـ

سىياســـىي غـــايه ئورنىغـــا  لىقمېنىڭســـىگهن ھالـــدا قوبـــۇل قىلىـــپ، ئاساســـ
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باشــــقا دۆلهت ھاكىمىيهتلىرىنىــــڭ دۈشــــمهنلىرى بىــــلهن  قويىۋالماســــلىق؛
  .ھهمكارلىق مۇناسىۋىتىدە بولماسلىق

تاشـقى مۇناسـىۋەت، دىپلومـاتىيه شـهكىللىرى بىـلهن خهلقـارا        :چهتئهللهردە
ــدىل   ــى پايــ ــائهت پىكرىنــ ــدۈرۈش پائــــالىيهتلىرىنى   جامــ ــكه يۆنلهنــ ىق تهرەپــ

قاناتيايدۇرۇش، ئهمما بـۇنى ھېچقاچـان بىردىنــبىر ۋە ئهڭ تـوغرا بولغـان كـۆرەش       
ــهكلى  ــۇنداق دەپ تون   \شـ ــاكى شـ ــلىق يـ ــودى قىلىۋالماسـ ــلىقۇمېتـ . ۋالماسـ

ھهرقانداق شهكىلدىكى تېنچلىـق كـۆرەش ئۇسـۇلىنى رەت قىلماسـلىق، ئهممـا      
  .ۋالماسلىقۇول، ئاساسلىق مېتود دەپ تونھېچقاچان بىردىنـبىر ي

ــدە ــهكلىدە   :ۋەتهن ئىچى مهڭگــۈ مهخپىــي ھهركهت   ،جىســمانىي كــۆرەش ش
ــكه ھهركهت     ــۇتالرغىچه يهكـ ــاخىرقى مىنـ ــلىك، ئـ ــىپىدىن ۋاز كهچمهسـ پىرىنسـ
ئۇســۇلىنى ئاســاس قىلىــش، ئهڭ كــۆپ بولغانــدىمۇ ئــۈچ كىشــىدىن ئاشــمىغان  

، »بىــــر قومانــــدانلىق«ش، كىچىــــك گــــورۇپپىالر ھالىتىــــدە كــــۆرەش قىلىــــ
چاقىرىقلىرىنىڭ جهزىبىسىگه گول بولماسـلىق؛ بۇنىـڭ يـېقىن    » بىرلىشىش«

كهچمىشىمىزدىكى ئاچچىق ئاقىۋەتلىرىنى ئهسته تۇتۇش؛ ۋەتهن سـىرتىدىكىلهر  
ــادەم      ــلهن يېقىنلىشــىش؛ ئ ــاراش بى ــانىي ق ــان گۇم ــدە ھام ــلهن بولغــان ئاالقى بى

النـالر ھهققىـدە ھېچقانـداق ئۇچـۇر     ئىسىملىرى، ھهركهت كۆلىمى، كهلگۈسـى پى 
  .بهرمهسلىك

  دىپلوماتىيه پىرىنسىپىمىز

دىپلوماتىيه مهسىلىسى تىلغا ئېلىنغاندا ھازىرقى سىياسىي سـاپامىز كـۆز   
مىليــون  —دىپلومــاتىيه . ئالــدىمىزغا كېلىــدۇ ۋە خىجىــل بولمــاي تۇرالمــايمىز

ھهپىلىشــىپ  كىشـىلىك ئارمىيىنىــڭ يــۈزمىڭالرچه قۇربـان بهدىلىــگه يىلــالرچه  
قولغا كهلتۈرگهن نهتىجىلىرىنى پاكىز ئىشخانىالردا، بىـر نهچـچه سـائهت ئىچىـدە     

شـۇڭا بـۇ   . ىدىغان بىـر جهڭگـاھتۇر  ياكى تامامهن قولدىن بېر دىغانقولغا كهلتۈرۈ
گهپ قىلـدىم  . بىلىـم تهلهپ قىلىـدۇ  . سهپ ئاجايىـپ مـاھىرلىق تهلهپ قىلىـدۇ   
رچه ئىنســاننىڭ ئۈمىــدى، غايىســى بىــر دەپ ھهرنـېمه دەۋەرگهن بىــلهن مىليــونال 
شۇڭا بـۇ تېمـا ئۈسـتىدە ناھـايىتى كـۆپ      . نهچچه دەقىقىدە يوققا چىقىدىغان گهپ

شـى  ۇلېـدىر قانـداق بول  . تارماقالرغا بۆلۈپ، تهپسىلىي توختۇلۇشقا توغرا كېلىـدۇ 
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كېــرەك؟ نــېمىلهرگه دىقــقهت قىلىشــى كېــرەك؟ كىملهردىــن قانــداق پايــدا        
. كۈچلهرنىڭ دىپلوماتىك زىيانلىرىدىن ساقلىنىش كېرەك ئۈندۈرىلىدۇ؟ قانداق

قانــداق كــۈچلهر بىزنىــڭ ئهڭ ئىشــهنچلىك ئىتتىپــاقچىمىز بوالاليــدۇ؟ قانــداق  
ــۈمكىن؟   ــدىلىنىش م ــق پاي ــداق كــۈچلهردىن   كــۈچلهردىن ۋاقتلى ــۇنى «قان توخ

؟ قانـداق ئهھۋالـدا   بولۇدۇشهكلىدە پايدىالنغىلى » بوغۇزالپ، مايمۇننى قورقۇتۇش
ــوڭ كۆرســ   نىۈرىتىســ« ــۆزىنى چ ــۇدۇ؟ » شۈتۈســېتىپ، ئ ــۇنى ئوينۇل ــۇالر ... ئوي ب

سـىدە  ۈكهلگ(ھهققىدە مهخسۇس سىياسهت، ئستراتېگىيه تهتقىقـات ئـورگىنىمىز  
مۇشــۇنداق بىــر ئورگاننىــڭ مهيــدانغا كېلىشــى بــاش تارتىــپ بولمايــدىغان بىــر  

شـى  ۇهپ تۇرلېدىرالرنى مۇقىم ۋە ۋاقىتلىـق بىلىـم بىـلهن تهمىـنل    ) زۆرۈرىيهتتۇر
  .شهرت

  ھهركىتىمىزنىڭ خاراكتېرىنى تونۇش

ســــاقمۇ ۇئهگهر ھهركىتىمىزنىــــڭ خــــاراكتېرىنى ئېنىــــق ۋە تــــوغرا تونۇم
. ۋالغىلى بولمايدىغان زىيان تـارتىمىز ۇئوخشاشال خاتالىشىمىز ۋە ئورنىنى تولدۇر

شـهرقىي تۈركىسـتان   «ھازىرغىچه چهتـئهللهردە قىلىنىۋاتقـان ئىشـالر    : مهسىلهن
ۇ ئـ ؛ بۇنىـڭ بىـلهن،   بولـۇدۇ دەپ تونۇلسا، دېمهك خاتا بولغـان  » لىق ھهركىتىئازاد

ــالىمىز    ــويالپ ق ــۋاتىمىز دەپ ئ ــته -ئىشــنى قىلى ــدە، ئهمهلىيهت ــاق  ئ ــيه ئ ۇ لېنى
: ھهركهتلهرنــى شــۇنداق ســىنىپالندۇرۇش مــۈمكىن   ! تاشــلىنىپ كېتىۋېرىــدۇ 

ۆز ئىچىـگه  بۇ كهڭ مهنىـدە ھهممىنـى ئـ   (شهرقىي تۈركىستان ئازاتلىق ھهركىتى 
ــى ۋە    ــتان خهلقــ ــهرقىي تۈركىســ ــىدە پهقهت شــ ــت مهنىســ ــىمۇ، كونكرېــ ئالســ

بـۇ  . تېرىتورىيىمىزنى بىۋاسىته تهسىرىگه ئالىـدىغان ھهركهتلهرگىـال قارىتىلىـدۇ   
؛ مىللىـي مهۋجـۇدىيىتىمىزنى سـاقالپ    )يهردە كۆزدە تۇتقىنىمىزمـۇ تـار مهنىسـى   

ــۆزىمىز    ــائهتچىلىككه ئ ــارا جام ــى؛ خهلقئ ــېلىش ھهركىت ــمىنىمىزنى ق نى ۋە دۈش
  .تونۇتۇش ھهركىتى

پ تۇرۇپتـــۇكى، ئـــاۋالقى ئىككـــى تۈرلـــۈك ھهركهت مـــۇتلهق تـــۈردە  ۈنـــۈكۆر
ــز ئاساســىي قىســمى  ــهتكهن    غاخهلقىمى ــهلبىي تهســىر كۆرس ــاكى س ــابىي ي ئىج

ھهركهت بولــۇپ، خهلقنىــڭ خىيــالىغىمۇ كهلمىــگهن؛ دۈشــمهنگه ھــېچ زىيىنــى   
راش خۇددى سهۋزىدە خهۋەر يوق گـۈرۈچ دەم  بولمىغان ھهركهتلهرنى بۇ تۈردە دەپ قا
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  .بولۇدۇيېگهندەكال ئىش 

  رتىبىنى بىلىشهداۋا ت

چهتئهللهردىكى داۋا پائالىيهتلىرىمىزنى توغرا سـىنىپالندۇرغاندىن كېـيىن،   
مۇكهممهل بىر داۋا تهرتىبىنى بېكىتىـپ چىقىـش؛ ئانـدىن شـۇ تهرتىـپ بـويىچه       

  .پائالىيهت ئېلىپ بېرىش كېرەك
ــر ــك  ئهگهر بى ــات، (چهتئهللى ــزدىن ...) ژۇرنالىســت، سىياســىئون، دىپلوم بى

دېگهنــدەك چــوڭ .... سىياســىي ھوقــۇق ئهھــۋالىمىز، ســايلىنىش نىســبىتىمىز،
مهسىلىلهرنى سورىغان تهقـدىردىمۇ، ئـۇنى داۋا تهرتىبـى بـويىچه، بىزنىـڭ تېخـى       
ئىپتىدائىي كىشىلىك ھوقۇقالرغىمۇ ئىگه ئهمهسلىكىمىزگه دىقـقهت قىلىشـقا   

ــۈنك. چــاقىرىش ــۋالىمىزنى    ى چ ــڭ ئهھ ــۇن كىشــىلهر بىزنى ــادا نۇرغ تاشــقى دۇني
خوڭكوڭغا ياكى كانادانىڭ كـۇيبهك ئۆلكىسـىگه ئوخشـۇتۇپ سـاددىلىق بىـلهن،      

 ،مهسـىلهن . خىتايالرنىڭ بىزگه تۇتىدىغان ئهھۋالىنى ھېچ تهسـهۋۋۇر قىاللمايـدۇ  
يادا ھېچقانـداق  بۈگۈنكى دۇن. پاسپورت مهسىلىسى بىر ئۆرنهك بولىشى مۈمكىن

بىر دىكتاتور ياكى ئۆتۈپ كهتكهن فاشىسـت بىـر دۆلهت بولغانـدىمۇ، ئـۆز پـۇخرام      
بىـــر خىتـــاي . دەپ دەۋا قىلىۋاتقـــان كىشـــىلهرگه بۇنـــداق مۇئـــامىله قىلمايـــدۇ

ئىلتىمــاس قىلىــپال پاســپورت ئالىــدىغان بولســا، بىــر ئۇيغــۇر يهتــته ئورگانــدىن   
سـىنىڭ كېپىللىكىنـى ئېلىشـى،    تهستىق ئېلىشـى، ئىككـى دۆلهت خىزمهتچى  

بۈگۈنكى مۇشـۇ ئهسـىردە بـۇ رېئاللىققـا     ! شى شهرتۇيۈز مىڭالپ پۇل زاكالهت قوي
مانـا شـۇنداق ئهقهللىـي ھهققىمىزنىڭمـۇ     . چهتئهللىكلهرنى ئىشهندۈرۈشمۇ تهس

  .ش كېرەكۈتۈقىنى جانلىق كۆرسۇيوقل
  )تىكلهش(مىللىي ئهقىدىمىزنى تونۇش 

يـاكى ماڭـا   (» مىللهتـكه ئۈمىـد بېـرىش   «دەۋاتقـان  ئهمدى بۇ تېمىدا بهزىلهر 
ــدۈر ــالپىقى «ۋاتقان ۈلۈكهيـــ ــاتى قـــ ــىزلىك تهرغىبـــ ــۇنىڭغا  )»ئۈمىدســـ ۋە شـــ

  .مۇناسىۋەتلىك مهسىلىلهر ھهققىدە ئازراق توختۇلىمهن
. شـى، مىللهتنىـڭ بىـر ئۈمىـدكه باغلىنىشـى ئهلـۋەتته زۆرۈر      ۇئۈمىدنىڭ بول

. ۋېتىدىغانلىقىمۇ راسـت ۈۈگهشـتۈر ئۈمىدسىزلىك مهنىۋىي جهھهتتىن ئادەمنى ت
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ئهمما مىللهت شۇنداق بىر يېمىـرىلمهس ئۈمىـدكه باغلىنىشـلىرى كېرەككـى،     
بۇ ئۈمىد ھهرگىزمۇ ۋاقىتلىق ھادىسىلهر، تاشقىي ئـامىلالر بولـۇپ قالماسـلىقى    

مهنهۋىــي ئهقىــدىمىزگه تايانغــان  —بــۇ قانــداق بىــر ئۈمىــد؟ ئىچكىــي  . كېــرەك
اق بىــر مهنىـۋىيهت ئهلــۋەتته تهبىئىـي ئېرســىيهت   بۇنـد . ئۈمىـد بولىشـى كېــرەك  

ئامىللىرىغا باغلىق بولۇش بىلهنـال قالمـاي، يهنه ئـۇنى مهخسـهتلىك شـهكىلدە،      
ــ  ــدا يېتىلدۈرۈشــكىمۇ بول ــۇدرىتى   . دۇۇپىالنلىــق ھال ــته تهشــۋىقاتنىڭ ق ــۇ ھهق ب

شـىنى  ۇتوغرىسىدىكى ياشمىشلىرىمدا ئادەمنى يېڭىـدىن شـهكىللدۈرگىلى بول  
دېمهك، كۈچلـۈك بىـر مىللىـي ئهقىـدە تهشـۋىقات      . ئۇرۇنغان ئىدىم ئىسپاتالشقا

بۇمــۇ، تــوغرا ئىــدىيىۋىي سىســتېم بهرپــا قىلغانــدىن  . دۇۈلۈئــارقىلىق يېتىلــدۈر
ــئهللهردە    ــۇنداقال چهتـ ــرى، شـ ــدىن بىـ ــكىالتالرنىڭ ۋەزىپىلىرىـ ــى تهشـ كېيىنكـ

  .قىلغىلى بولىدىغان بىردىن بىر ئهمهلىي ۋە ئۈنۈملۈك ئىش
بىر مهنىۋىي مهپكۈرىگه ئاساسالنغان ئهخالقىي بىر قـۇۋۋەت  « —قىسقىسى، 

ــر      ــان بى ــر زام ــى ھېچبى ــۇۋەپپىقىيىتى بىزن ــڭ م ــاددىي قۇۋۋەتنى بولماســتىن، م
پىكىرنىـــــڭ يېمىرىلىشـــــى يـــــاكى يېيىلىشـــــىدىن ئىبـــــارەت نهتىجىـــــگه  

  »①.ئاپىرالمايدۇ
دۈشمهن قارىشىمىز ئېنىق، سىياسىي غايىمىز ئېنىق بولغاندىن كېـيىن،  

ــوغرا ئىزغــا سېلىشــقا تىرىشــىش  ھهمــ : مه ھهركىتىمىزنــى بۇنىڭغــا ئاساســهن ت
ــالالش،    ــپلهرنى تـ ــدىغان كهسـ ــيىلهش، ئوقۇيـ ــالىالرنى تهربىـ ــارلىقالردا ... بـ قاتـ

دېگهننـى چىقىـش   » مىللىي مۇستهقىللىقىمىز ئۈچۈن قانـداق پايدىسـى بـار؟   «
  .نۇقتىسى قىلىش

ــار پهن  ــدىكى ئىلغـ ــۇرى دەرىجىـ ــىدەختې - يوقـ ــا ساھهسـ ــدىغان،  نىكـ ئوقۇيـ
مىللىــي مۇســتهقىللىقىمىز ئۈچــۈن نــېمه  «ئوقۇۋاتقــان يــاكى ئىشــلهۋاتقانالردا 

دېگهن خىيـال دائىمىـي بولـۇش؛ خىـزمهت مهجبـۇرىيىتى      » قىلىپ بېرەلهيمهن؟
ــايرىم    ــدىن باشــقا، مۇســتهقىللىقىمىز ئۈچۈنمــۇ ئ دائىرىســىدىكى تهتقىقاتلىرى

پايدىلىنىشــقا تېگىشــلىك  شــى يــاكى خىــزمهت تهتقىقاتىــداۇتهتقىقــاتلىرى بول

                                            
 ).تۈركچه نهشرى(» كۆرەشلىرىم«: ئادولف گىتلېر ①    
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. شـى كېـرەك  ۇقانداق پايدىلىق ئامىلالرنىڭ بارلىقىغا ھهرقاچان دىققهتلىك بول
پهن شۇنداق سىرالرغا ئىگىكى، بهزىدە بىر ئادەم پۈتـۈن دۇنيـانى    - چۈنكى ئىلىم

 مېخانىـك ئېلىكترو: مهسـىلهن  .شى مۈمكىنۇغان كۈچكه ئىگه بولۇدۇبويسۇندۇر
ىي ئۈسـكۈنىلهرنى تۆمـۈر دۆۋىسـىگه ئايالنـدۇرۇپ، ھـازىرقى      بومبا،  بارلىق زامانىۋ

ــاز   ــىنى ئهڭ ئـ ــات سهۋىيىسـ ــى   200تهرەققىيـ ــا چېكىندۈرىۋېتىشـ ــل ئارقىغـ يىـ
ۋاتقـان خىتـاينى   ۈنۈبۇ يېمىرىلمهس كۈچ بولۇپ كۆر. مۈمكىنلىكى سۆزلهنمهكته

غــانلىقىنى ۇدۇتىشــكه بولېئالالھنىــڭ ئىزنــى بىــلهن يهر بىــلهن يهكســان قىلىۋ 
   !دۇۈۇرىمىزغا كهلتۈرتهسهۋۋ
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  سىياسهت ئۆگىنهيلى ئاز بىر

 

خالىمـاس سىياسـهت ئىچىـدە     -بىز مۇسـتهملىكه مىلـلهت سـۈپىتىدە خـاالر    
دۇنيــادىكى ئۆزگۈرۈشــلهر، ۋەتىنىمىزدىكــى ئۆزگۈرۈشــلهر، خىتايــدىكى  . ياشــايمىز

ئهممـــــا سىياســـــىي . ئۆزگۈرۈشـــــلهرگه دىقـــــقهت قىلىۋاتقانـــــدەك قىلىمىـــــز
ــ ــهزگۈرلۈكۈمىز يهنىـ ــدائىي   سـ ــاۋاتىمىز ئىپتىـ ــىي سـ ــېقىن، سىياسـ ــۆلگه يـ ال نـ

لىـق قهدىمىـدە توختـاپ قالغـانلىقىمۇ ھهمىشـىال      »قۇالق موللىسى«باسقۇچتا، 
شــــىمىزغا قارىمــــاي، ئۆگۈنۈشــــنى   ۇشــــۇنداق بول. دۇۇمهلــــۇم بولــــۇپ تــــۇر  

ــدىنمۇ     ــز ھهممى ــاي، مهمهدانلىقىمى ــزگه باقم ــلىقىمىز، بىلمىگىنىمى خالىماس
  .ئېشىپ چۈشىدۇ

بىلمهســـتىن   مهيلـــى، ئۆگهنمىســىمۇ،  پۇخرالىرىمىزغــۇ    كىئــادەتتى 
ئهممــا سىياســىي ســهھنىمىزدە بــوي    . مهمهدانلىــق قىلســىمۇ بــولغىنى شــۇ   

ــىز بول   ــاپلىرىمىزنىڭمۇ پهرقســـ ــۈرگهن جانـــ ــۈتۈپ يـــ ــى، ۇكۆرســـ ــۇ شـــ بهكمـــ
تـۈپهيلى مىللىـي تهقـدىرىمىز     كىشـىلهر تېخىمـۇ يـامىنى بـۇ    . ئهپسۇسلىنارلىق

ئابــدالچه بىــر قــارار بىــلهن كــۈلگه ئايلىنىــپ كهتســه،   ئهڭ ھــالقىلىق پهيــتلهردە
  .پۇرسهت ھهمىشه كېلىۋەرمهيدۇ

ــا       ،دۆلهت ــرى بارلىقق ــان دۆلهتلى ــازىرقى زام ــهك، ھ ــراق دېس ــۇ ئېنىق تېخىم
كــېلىش ۋە مهۋجــۇت بولــۇپ تــۇرۇش ئۈچــۈن ئىككــى ئاساســلىق خهلقــارا شــهرت   

نگهن ۋاكـۇۇم؛  بىـرى دۇنيـا كـۈچ نـۇقتىلىرى ئارىسـىدا شـهكىلله      . بولۇشى كېرەك
شــۇنى (بىــرى كــۈچ نۇقتىلىرىــدىن بىرىنىــڭ ھــامىيلىقى يــاكى قوللىشــى       

ئۇنۇتماسلىق كېرەككى، بۇ خىل قولالش ياكى ھامىيلىق ھهرگىزمۇ ئىنسـانىي  
گهرچه ئـالالھ  ). ئهخالق مهجبۇرىيىتىدىن ئهمهس، مهنپهئهت تهقهززاسىدىن بولۇدۇ

ــاخت  « ــاكى ئوتنىــڭ ئىچىــدە پ ــادىرپاختىنىــڭ ئىچىــدە ئــوت ي » ىنى ساقالشــقا ق
يهنـــى، دۇنيـــا كـــۈچ نۇقتىلىرىـــدىن . بولســـىمۇ، بهنـــدە بۇنىڭغـــا قـــادىر ئهمهس

شى، تۇغۇلغان تهقـدىردىمۇ مهۋجۇتلۇقـۇنى داۋام   ۇقهتئىينهزەر بىر دۆلهتنىڭ تۇغۇل
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چۈنكى سىياسىي، ئهخالق پىرىنسىپلىرىنى ئاسـاس  . قىلىشى مۈمكىن ئهمهس
ــى ئاســاس   ــدۇر قىلغــان بولماســتىن مهنپهئهتن ــۆتكهنكىلهر  . قىلغان ــته ئ ــۇ ھهق ب

. سىياسىنىڭ ئهخالق بىلهن ھېچقانـداق ئورتـاق تهرىپـى يـوق    «: شۇنداق يازغان
ئهخالققا ئۇيغۇن بىر شـهكىلدە ھۆكـۈم سـۈرگهن ھۆكـۈمران مـاھىر سىياسـهتچى       

ھۆكــۈمرانلىقنى ئــارزۇ . بــۇ ســهۋەپتىن تهختىــدە مۇســتهھكهم تۇرالمايــدۇ . ئهمهس
. ىكـكه، ھهم سـۈنئىيلىككه مـۇراجهت قىلىشـى كېـرەك     قىلغۇچى ھهم ھىلىگهرل

ــك    ــىدا ئهۋزەللىــ ــاش خهلــــق ئارىســ ــتلۇققا ئوخشــ ــۆزلۈك، دۇرۇســ ــۇق ســ ئوچــ
چـــۈنكى بـــۇالر ئهڭ . ھېســـاپلىنىدىغان ســـۈپهتلهر سىياســـهت ئۈچـــۈن ئهيپتـــۇر 

قۇۋۋەتلىـــك دۈشـــمهندىنمۇ تهســـىرى كۈچلـــۈك بولـــۇپ، مـــۇتلهق رەۋىشـــته       
  ①».ھۆكۈمراننى تهختتىن چۈشۈرۈدۇ

دى دۆلهتنىڭ مهۋجۇت بولـۇش شـهرتلىرى ھهققىـدىكى قاراشـلىرىمىزغا     ئهم
  :شۇنداق مىسالالرنى بېرىشىمىز مۈمكىن

رۇس ۋە بېرىتــانىيه ئىمپېرىيىلىرىنىــڭ ئارىســىدا  —تارىختــا ئافغانىســتان 
شــى زۆرۈرىيىتـى بىـلهن، ئىككىســى ئارىسـىدىكى ۋاكۇۇمــدىن    ۇبىـر بوشـلۇق بول  

ھىسـابىدىكى تـامپون دۆلهتـكه ھهر ئىككىسـى      ھاسىل بولغان، بۇ بىتهرەپ رايون
بىر تهرەپتىكى كـۈچ چېكىـنگهن ھامـان بـۇ ۋاكـۇۇمنى يهنه بىـرى       . ئارىالشمىغان

ۋېلىشــمۇ خهلقــارا مۇناســىۋەت، دۆلهتــلهر ئــارا مۇناســىۋەتتىكى بىــر ئــۇدۇم  ۇتولدۇر
ــا ئۇرۇشـــىدىن كېـــيىن بېرىتـــانىيه ئىمپېرىيىســـى   بولـــۇپ، ئىككىنچـــى دۇنيـ

ه مۇســــــتهقىللىق بېرىــــــپ چېكىنىشــــــى ھامــــــان،  مۇســــــتهملىكىلىرىگ
بىـــر  «ئافغانىســـتاندىن ئىبـــارەت بـــۇ ۋاكۇۇمـــدا شـــهكىللهنگهن دۆلهتنىـــڭ      

يوق بولۇپ، دەرھال بۇ ۋاكۇۇمنى يهنه بىـر تهرەپتىكـى   » بېقىنىدىكى ئىتتهرگۈچى
يهنــى، بۈيــۈك كــۈچتىن بىــرى چېكىنگهنــدىن . كــۈچ تولــدۇرۇش كويىغــا كىــردى

ــارتىپال رۇســىيه ئافغانىســ  ــدى؛ جاسۇســلۇق  ت تانغا ئارىلىشــىش پۇرســىتى ئىزدى
ئافغانىســتاننى كوممۇنىستالشتۇرۇشــقا تىرىشــتى ھهتتــا  . تــورلىرىنى يــامراتتى

ئاخىرىدا كوممۇنىسـت رۇسىيهپهرەسـت   . مىليونالرچه كوممۇنىست يېتىشتۈردى

                                            
 The Protocols of the Learned Elders)  (  »لېـدىرالرنىڭ كېلىشـىملىرى   زىئـون «  ①

of Zion’ — ئا. 
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رۇسپهرەست ھۆكۈمهتنىڭ ئاغدۇرۇلۇشىنى باھانه قىلىـپ  . ھۆكۈمهت بهرپا قىلدى
  . ئافغانىستانغا ئاشكارە تاجاۋۇز قىلدى) قوغداش نىقابى ئاستىداھۆكۈمهتنى (

ــڭ بۇزۇل   ــدىكى تهڭپۇڭلۇقنى ــۇ رايون ــا    ۇب ــارس قولتۇقىغ ــىيهنىڭ پ ــى، رۇس ش
يېقىنلىشىشــى غهرپنىــڭ نېفىــت ئــامبىرى بولغــان پــارىس قولتۇقىغــا بولغــان  

) پاكىسـتاندىن باشـقا  (شۇنداقال، خىتاينىـڭ پۈتـۈنلهي دېگـۈدەك    . تهھدىت ئىدى
ئـۈچ  . ۈتۈن چېگرىسى بويالپ سوۋېت ئسكهنجىسىگه چۈشۈپ قېلىشـى بـوالتتى  پ

  .بۈيۈك كۈچنىڭ ئېلىشىشى بۇ يهردە ئهۋجىگه چىقتى
دەل سوۋېت تاجاۋۇزىغا قهدەر ۋاخان كارىدورىنىڭ شـىمالى، تاجىكىسـتاننىڭ   
شهرقىي جهنۇبى ۋە شهرقىي تۈركىستاننىڭ غهربىي تهرىپىـدە قىرغىزالرنىـڭ بىـر    

ئـۇزاق زامـانالردىن   . بـار ئىـدى   ①ياشاپ كهلگهن بىر پـارچه تېرىتـورىيه  قهبىلىسى 
ــاكى  ــكه تهۋە     - 1979ت ــۈچىلى دۆلهت ــڭ ئ ــنه قهبىلىنى ــۇ كىچىككى ــچه ب يىلىغى

ياشـاپ قااللىشـىنىڭ سـهۋەبىمۇ ئهنه    ) دۆلهت سۈپىتىمۇ يـوق ئىـدى  (بولماستىن 
) ۇئۇمـدىن ۋاك(شۇ كۈچ نۇقتىلىرى ئارىسىدا شهكىللهنگهن نازۇك مۇناسـىۋەتتىن  

قايســى بىــرى بــۇ رايونغــا قــول تىقســا يهنه بىــرى بىــلهن       . بارلىققــا كهلــگهن 
ئۇنىـــڭ ئۈچـــۈن، گهرچه ئـــاجىز بولســـىمۇ ســـاقلىنىپ . ســـۈركىلىش چىقـــاتتى

  .كهلگهن
بىر دۆلهت، ئۆزىنىڭ بىخهتهرلىكى ئۈچۈن قوشنا دۆلهتتىكـى ھهرقانـداق بىـر    

اتارلىقالرغــا دىقــقهت سىياســىي ســۈپهت ئۆزگۈرۈشــى، ھهربىــي ئورۇنالشــتۇرۇش ق  
ــۇرۇدۇ ــۈك    . قىلىــپ ت ــلهن قىلىشــقان تۈرل ــلهر بى قوشــنا دۆلهتنىــڭ باشــقا دۆلهت

ــودا كېلىشـــىملىرىگىچه تهھلىـــل   ــارلىق كېلىشـــىملىرىدىن تـــاكى سـ ھهمكـ
قىلىــپ، بۇنىــڭ ئــۆزىگه قانــداق تهســىرى بولۇشــى مــۈمكىنلىكى ھهققىــدە        

ــۇدۇ  ــته بول ــدىكىله   . دىققهت ــى تهرىپى ــڭ ئىچ ــۇ چېگرىنى ــۈنكى ب ــىر چ رگىمۇ تهس
شـىمالىي ئىراقتـا قۇرۇلغۇسـى كـۇرد دۆلىتـى      : مهسـىلهن . شى مۈمكىنۈتۈكۆرس

ــالىدۇ     ــىگه س ــال ئهندىش ــۈرىيهنى ئوخشاش ــران، س ــۈركىيه، ئى ــۈچ   . ت ــۇ ئ ــۈنكى ب چ

                                            
بــۇ قىرغىــزالر ئافغانىســتان ئۇرۇشــى تــۈپهيلى جهنۇپقــا   ۋاخــان قىرغىزلىــرى دېــيىلگهن  ①

ــا     ــۈركىيهدە پاناھلىققـ ــلهن تـ ــڭ ھىمايىســـى بىـ ــاخىرى بىرلهشـــكهن مىللهتلهرنىـ ــۈرۈلۈپ، ئـ سـ
 .ئا —ئېرىشكهن، 
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ــايدۇ     ــۇرد ئاھالىســى ياش ــدىمۇ ك ــېقىن جايلىرى ــا ي ــڭ شــىمالىي ئىراقق . دۆلهتنى
ــۇ تهرىپىــدىكى ئوخشــاش بىــر خهلقنىــڭ سىياســى   ي ھاياتىــدىكى چېگرىنىــڭ ئ

بۇنــداق بىــر ئۆزگــۈرۈش، چېگرىنىــڭ ئىچىــدىكىلهرگه مــۇتلهق رەۋىشــته تهســىر   
يهنـى، مۇسـتهقىل دۆلىـتىگه قوشـۇلۇپ كېـتىش تهلىپـى       . كۆرسۈتۈشى مۈمكىن

ــى       ــۇرد دۆلىت ــتهقىل ك ــر مۇس ــۇ يهنه بى ــاكى ئۇالرم ــۈمكىن ي ــى م ــاش كۆتۈرۈش ب
ــڭ خــۇددى شــۇنداق، ســوۋېت ھاكىمىي . غهۋغاســىنى قىلىشــى مــۈمكىن  ىتىنى

خرۇششېۋ ھۆكۈمرانلىقى دەۋرىدە خىتاي سـوۋېت مۇناسـىۋەتلىرى يامانالشـقاندا،    
بـۇ اليىـههگه كـۆرە    . ئويالشقان» ئۇيغۇرىستان اليىهىسى«سوۋېت ھۆكۈمىتى بىر 

ئالمۇتانى پايتهخت قىلغان بىر ئۇيغۇرىستان فىدراتىۋ جۇمهۇرىيىتى قـۇرۇش، بـۇ   
ىيىســى قاتــارلىقالرنى ئــۆز ئىچىــگه  جۇمهــۇرىيهت ياركهنــت، چىــلهك، ئۇيغــۇر ناھ

ــارلىق       ــۆتكهش قات ــهھرىگه ي ــدا ش ــايتهختىنى قاراغان ــتاننىڭ پ ــېلىش؛ قازاقىس ئ
. بۇنىڭدىن مهخسـهت خىتـاينى سهراسـىمىگه سـېلىش ئىـدى     . مهزمۇنالردا بولۇدۇ

ــا   ( ئهپسۇســـكى، خرۇششـــېۋنىڭ ئاغدۇرۇلۇشـــى بىـــلهن بـــۇ اليىـــهه قايتـــا تىلغـ
  .)ئېلىنمىغان

ئازاربهيجـان رايونىـدىكى ئازاربهيجـان نوپۇسـى مۇسـتهقىل      ئىراننىڭ جهنۇبىي 
ئازاربهيجانـــدىكى نوپۇســـتىنمۇ كـــۆپ، ئىـــران نوپۇســـىنىڭ ئـــۈچتىن بىرىـــدىن  

بۇ ھال ئىران ئۈچۈن ئىككى ئهندىشىنى ھهرزامـان  . كۆپرەكىنى تهشكىل قىلىدۇ
غهربىـي شـىمال تهرەپتىكـى ئازاربهيجـان     : دىققهتته تۇتۇشـقا تېگىشـلىك قىلىـدۇ   

ــان ئاغـــدۇرمىچىلىقى؛ غهربىـــي تهرەپتىكـــى  دۆلى ــاللىقى بولغـ تىنىـــڭ ئىهتىمـ
تۈركىيهنىڭ بۈيۈك تۈركچىلىك مهپكۈرىسى بىلهن ئازاربهيجـانالرنى كۈشـكۈرتۈش   

بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئىــران مۇســتهقىل ئازابهيجــان دۆلىتىنىــڭ جــان . ئىهتىمــاللىقى
ئۆتـۈش؛  دۈشمىنى ۋە تۈركىيهنىڭمۇ دۈشمىنى بولغان ئهرمىنىيه بىـلهن ياخشـى   

شــۇنداقال ئـــۆزى ئهنســىرىگهن بـــۇ ئىككـــى دۆلهتــكه قارشـــى ئاغـــدۇرمىچىلىق    
ھهركهتلىــرى قىلىــش، جاسۇســلۇق تــورىنى كــۈچهيتىش قاتــارلىق تهدبىرلهرنــى  

  .كۆرۈشكه مهجبۇر
ــىغىچه    ــا ئۇرۇشــ ــى دۇنيــ ــا ئىككىنچــ ــى تــ ــاي ۋىاليىتــ تۈركىيهنىــــڭ خاتــ

ئۇرۇشىغا پېتىـپ   فىرانسىيهنىڭ دۇنيا. فىرانسىيهنىڭ مۇستهملىكىسىدە ئىدى
  .قېلىشىنى پۇرسهت بىلگهن تۈركىيه دەرھال بۇ ۋاكۇۇمنى تولدۇردى
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بــــۇ مۇناســــىۋەتلهر نۇقتىســــىدىن قــــارىغىنىمىزدا، يېقىنقــــى زامــــان      
  . تارىخىمىزدىكى ئىككى جۇمهۇرىيتىمىزنىڭ قىسمىتىگه توغرا باھا بېرەلهيمىز

ىكى ئىككـى  تـارىخت «: كېتىپ، دەيـدۇرلهركى » سىياسهتنى بىلىپ«بهزىلهر 
جۇمهۇرىيهت، قۇرغۇچىلىرىنىڭ سىياسهتنى بىلمهسلىكى سـهۋەبىدىن مهغلـۇپ   

الرنىڭ قولىـدىن شـۇنچىلىك   زئۇسـتا بـۇنى دەۋاتقـان   ! بۇ نهقهدەر بىـمهنه » !بولدى
  ئىش كېلىشى مۈمكىنمۇ؟ 

ــرى بولغــان ســابىت  »سىياســهتنى بىلمىگــۈچى«ئهمــدى ئاشــۇ  ــن بى لهردى
  :ى دىققهتلهرگه ھاۋاله قىلىمىزداموللىنىڭ بىرنهچچه ئېغىز سۆزىن

دامولالم، بـۇ  «: سهبداشلىرىدىن بىرى سابىت داموللىدىن شۇنداق سورىغان
ــگهن    ــدىن قۇتۇلــدۇق دې ــار؟ خىتاي ئىشــنى قىلىشــتا قانچىلىــك ئىشــهنچىمىز ب

ــدۇ  ــا چۇشــلۇق  . تهقــدىردىمۇ رۇســالر بېســىۋالماي قالماي شــۇڭا بهرگهن قۇربانالرغ
پايدىســى بولــۇدۇ؛ ھــېچ «: شــۇنداق جــاۋاپ بېرىــدۇدامــولالم » پايدىســى بوالرمــۇ؟

  ».مۇستهملىكه تارىخى يېڭىدىن باشلىنىدۇ: بولمىغاندىمۇ بىر پايدىسى بار
  : قوللىغۇچى بايالردىن بىر تهخسىر شۇنداق سورايدۇ

ــڭ     ــا ئىككــى چــوڭ جاھانگىرنى ــۋاتىمىز، ئهمم ــولالم، ئىشــنىغۇ قىلى ــ دام ـ
  رااليمىزمۇ؟ئوتتۇرىسىدا مهۋجۇتلۇقۇمىزنى ساقالپ تۇ

  : دامولال شۇنداق جاۋاپ بېرىدۇ 
ــۇپ      ــۇت بولـــ ــتىدا مهۋجـــ ــهرتلهر ئاســـ ــقى شـــ ــگهن تاشـــ ــىز دېـــ ــ ســـ ــــ

  .تۇرالمايدىغانلىقىمىزنى بىلىمىز
  ئۇنداق بولسا نېمىشكه ئاۋارە بولۇمىز؟ ـ
  .كېيىنكىلهرگه دەلىل يارىتىپ قويۇش ئۈچۈن، بۇ بىر پۇرسهت ـ

شــاخقا   -لهرنىــڭ شــاختىن   بىلهرمهن» سىياســهتنى بىلىــدىغان  «ئهمــدى  
ســهكرەپ، پهدە ئۆزگهرتىــپ تۇرۇشــلىرىنىڭ سىياســهتته قانچىلىــك مهۋزۇ تېشــى  

  . ئهھۋال ئىكهنلىكى ھهققىدە بىر ئاز توختۇاليلى
ئىلگىرىكى يازمىشـلىرىمدا سىياسـىي مۇناسـىۋەتلهردە بىـرەر ماددىـدىن ۋاز      

ىكى سـۆزلهرنىڭ  كېچىش، بىرەر مۇددىئادىن ۋاز كېچىش ئهمهس، بىر ماددا ئىچىد
دەللىك ياكى مهجهۇللۇقىنى يهڭگۈشلهشـنىڭمۇ مۇناسـىۋەتلهرنىڭ بۇزۇلۇشـىغا،    
ــان       ــىدا توختالغ ــانلىقى توغرىس ــهۋەپ بولۇدۇغ ــلهرگه س ــارا سۈركۈلۈش ــلهر ئ دۆلهت
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  .ئىدىم
بهرىبىــر يالغـــان بولغانــدىكىن، پىخســـىقلىق   «ھىســامىددىن ئاكىنىـــڭ  

ئهالدىـن   -رال ۋاز كېچىشـته ئهرش  دېگىنىـدەك، بىـ  » !يوغان ئـاته  -قىلماي يوغان 
. بىراقال تهكتى ئهسراغا چۈشـۈش سىياسـهتته بـار دېيىلسـه، بىـزنىڭكىلهردىال بـار      

ــىلهن بــۇنى جــاڭ جىژجوڭنىــڭ ئهسلىمىســى      ئــۈرۈمچى ســۆھبىتىدىن  «مهس
جــاڭ جىژجــوڭ شــهرقىي : دە بايــان قىلىشــىچه» تېــنچ ئــازات بولغانغــا قهدەر***

ىرىنىــڭ مهيــدىلىرىگه شــهرقىي تۈركىســتان تۈركىســتان تهرەپ ســۆھبهت ۋەكىلل
ئىزنىكــى تاقــاپ، ئــۆزى بىــلهن خــۇددى ئىككــى دۆلهت ســۆھبىتى شــهكلىدە        
ــۇ شــــهكىلدە    سۆھبهتلهشــــمهكچى ئىكهنلىكىنــــى ئۇقــــۇپ، ئــــۇالر بىــــلهن بــ

ئـۇ تـارىختىن ئـۆزلىرى كـۆزگه ئىلـمهي كهلـگهن       . ئۇچرۇشۇشتىنمۇ بـاش تارتىـدۇ  
ــاراۋە  ــۇرۇپ، خــۇددى ئىككــى دۆلهت  ئايالمبــاش ئۇيغــۇرالر بىــلهن تهڭ ب ــدا ت ر ئورۇن
ئارقىغـا قايتىـپ، سـوۋېت كونسـۇلىغا     . سۈپىتىدە سۆھبهتلىشىشنى رەت قىلىدۇ

ــدۇ  ــارازىلىقىنى ئىپادىلهيـ ــېچه   . نـ ــر كـ ــۇلىنىڭ بىـ ــوۋېت كونسـ ــزمهت «سـ خىـ
، »ئهدەپـكه قايتىـپ  «نهتىجىسىدە ئهتىسى سـۆھبهت ۋەكىللىرىمىـز   » ئىشلىشى

ۇرۇپ، مۇسـتهقىللىق تهلىپىـدىن بىـراقال    كۆكسىدىكى ئىزنـاكلىرىنى يىغىشـت  
  !....ئاپتونومىيهگه چۈشۈدۇ

ئهمدى بـۇ سېلىشـتۇرمىنى دىققهتـلهرگه ھـاۋاله قىلىـمهن؛ بـۇ ئىسـرائىلىيه        
  :بىلهن ئىئوردانىيه ئارىسىدا تۈزۈلگهن بىر كېلىشىمدىكى بىر جۈمله

  :ئىئوردانىيهنىڭ كېلىشىم اليىههسىدە
ي پادىشــاھلىقىنىڭ مۇســۇلمانالرنىڭ ئىككــى دۆلهت، ئىــوردانىيه ھاشــىمى«

ــۇددۇس ــدىن    — قـ ــئۇلىيهتلىرىنى يېڭىـ ــارىخىي مهسـ ــدىكى تـ ــۇقهددهس جايـ مـ
كـۈچهيتتى ۋه بــۇ شـهھهرنى بــارلىق دىنـدارالر ئۈچــۈن بىـر تېچلىــق ھهم ئۈمىــد     

  » .شهھرىگه ئايالندۇرۇش مهسئۇلىيىتىنى يهنه بىر قېتىم بهلگىلىدى

ىننىــڭ مېڭىســىدىن تۈتــۈن شــۇ چاغــدىكى بــاش مىنىســتېر راب بــۇ جــۈمله
كېلىشىم يېقىنالشمىسـى بۇزۇلـۇپ، دۈشـمهنلىك باشلىنىشـقا     . چىقىرىۋېتىدۇ
بۇ جۈملىنى ھهرگىز قوبۇل قىلغىلـى بولمايـدۇ، دەپ ۋارقىرايـدۇ ۋە    . تاسال قالىدۇ

  :جۈمله شۇنداق ئۆزگهرتىلىدۇ. جۈملىنى ئۆزگهرتىشكه بۇيرۇيدۇ
ــ  « ــىمىي پادىشـ ــوردانىيه ھاشـ ــرائىلىيه، ئىـ ــتىكى ئىسـ اھلىقىنىڭ قۇددۇسـ
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مۇقهددهس مۇسۇلمان ئىبادهتخانىلىرىدىكى مهۋجۇت ئاالھىـده رولىغـا ھـۆرمهت    
ــدۇ ــۇزاكىرىلهر   . قىلىــــ ــىۋهتلىك مــــ ــلهن مۇناســــ ــالهت بىــــ ــاخىرقى ھــــ ئــــ

ئهمهلىيلهشــــــــتۈرۈلگهنده ئىســــــــرائىلىيه، ئىوردانىيهلىكلهرنىــــــــڭ بــــــــۇ 
   ①».ئىبادهتخانىالردىكى تارىخىي رولىنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇدۇ

ــى    ــدىكى پهرقنــ ــۇ ئىككــــى جۈملىــ ــۇرالر بــ مېــــنىڭچه ئهقىللىــــق ئۇيغــ
ــي     ــى ۋە مىللىـ ــىۋەتلهرنىڭ، دۆلهت مهنپهئهتـ ــىي مۇناسـ ــتۇرۇپ، سىياسـ سېلىشـ
مهنــپهئهتلهر نۇقتىســىدا ســهگهكلىكنىڭ قايســى دەرىجىــدە بولۇدۇغــانلىقىنى      

  .تامامهن ئاڭقىرىۋاالاليدۇ، دەپ قارايمهن
گىرادۇســلۇق  180لهر بولــۇدۇ، ئهممــا سىياســىدا يــول قويۇشــالر، چېكىنىشــ

  !تهرزدە بولمايدۇ
ــۆزى قارشــى     ــدە بهزىلىرىمىــز تېخــى تۈنۈگــۈن ئاخشــامغىچه ئ بۈگــۈنكى كۈن
تۇرغان، قارشى تۇرغاندىمۇ ئىنتايىن ئۈزۈلكېسـىللىك بىـلهن قارشـى تۇرغـان، بـۇ      
سهۋەپتىن، قاراش ئىگىلىرىگه ئهدەپسىز ھاقارەتلهر ياغدۇرۇشقىچه بېرىپ يهتـكهن  

ــان     ۇولب ــۆزى قارشــى تۇرغ ــۇ ئ ــۇرۇپال دەل ش ــدە ت ــۈن ئهتتىگهن ــاي، بۈگ شــىغا قارىم
بۇمــۇ سىياســهتنى . ماختاشــقا باشــلىدۇق ھىــچ خىجىــل بولماســتىنئىــدىيهنى 

  بىلگهنلىكىمىزمىدۇ؟
ــادەم    ــق ئـ ــر ئهخالقلىـ ــادەم    —بىـ ــۆرگهن ئـ ــيه كـ ــتىكى  —تهربىـ ئۆتمۈشـ

بىــلهن ئــۇ خاتــانى قاراشــلىرىنىڭ خاتــا بولغــانلىقىنى ســهزگهن چېغىــدا ئالــدى  
ئېتىراپ قىلىش، شۇ خاتا تۈپهيلى ھاقارەتلهنگهنلهردىن ئهپۇ سوراش بىلهن يېڭـى  

ــاليدۇ ــولىنى باشـ ــتىكى   . يـ ــدا، ئۆتمۈشـ ــپ ئېيتقانـ ــۈك قىلىـ ــى تۈرلـ ئىككىنچـ
قاراشـــلىرىنىڭ دەل تهتۈرىســـىچه بىـــر قـــاراش بىـــلهن ئوتتۇرىغـــا چىقىشـــنىڭ  

ىسىنىڭ خاتا بولغانلىقىنىـڭ  ئۆتكۈنچى بىر ھالقىسى ئۆزۈر سوراش، ئۆتمۈشتىك
ــۇدۇ؛ بهك بهكمــۇ يۈزســىزلىك بولمىســا . ئېتىراپــى بولۇشــى كېــرەك  بولغــان بول

  !تۇتامسىزلىق بولغان بولۇدۇ؛ بهك يۈزى قېلىنلىق بولغان بولۇدۇ
غـــان ئويۇنالرنىـــڭ پهردە ۇئهمـــدى سىياســـهتته دۇنيـــا سهھنىســـىدە ئوينۇلۇد

                                            
): يىلــالر ئارىســىدىكى باشــلىقى 2002 — 1998نىــڭ  MOSSAD(ئېفــرائىم ھــالېۋى ① 

 .ئا —» كۆلهڭگىدىكى ئادەم«
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يهنـى، دۇنيـا سهھنىسـىدە    . ئارقىسىنى چۈشۈنۈش مهسىلىسى ئىنتـايىن مـوھىم  
قالر، ھهربىـي ھهركهتـلهر،   ىلىچىغان دىپلوماتىك مۇناسـىۋەتلهر، ئاغـدۇرم  ۇئوينۇلۇد

ــي      ــلهر، دىنىــ ــك سۈركۈلۈشــ ــىلىقالر، ئېتنىــ ــرى، قارشــ ــتىال ھهركهتلىــ ئىســ
نىــڭ ھېچبىــرى ئۆزلۈكىــدىن بولمايــدىغانلىقىنى چۈشــۈنۈش  ... سۈركۈلۈشــلهر،

چ زامان تهشـۋىقات ۋاسـىتىلىرى ئـارقىلىق    يهنى بۇنداق ھهركهتلهرنىڭ ھې. الزىم
ھادىسـىلهرنىڭ  . جامائهتكه سۇنۇلغان شهكلىدەك ئهمهسلىكىنى بىلىش كېـرەك 

ــۇدۇ    ــۈزى بول ــۇرۇن ي ــدىن باشــقا يوش ــۆرۈنگهن يۈزى ــڭ پهردە ئارقىســىدا  . ك ئويۇننى
  .پىالنلىغۇچى ۋە باشقۇرغۇچىسى بولۇدۇ

كى جاۋاپكـارلىرى  ۋەقهنىڭ كۆرۈنۈشـتى  —بىر تېرور ۋەقهسىنىڭ مهنبهسى «
ــۆلچهم،  . ۋە ھهركهتلىرىنىــڭ قــاتتىقلىقى بىــلهن بهلگىلهنمهيــدۇ  بىــردىن بىــر ئ

تۇغـــدۇرۇلغان ۋەقهنىـــڭ نهتىجىســـى نـــېمه بولغـــانلىقى ۋە كىمنىـــڭ ئىشـــىغا 
  .يارىغانلىقىدۇر

بىر تېرور ۋەقهسىدە جىنايى ئىشـالر مېتـودى بىـلهن نهتىجىـگه ئۇالشـماق      «
يهنى، يىـپ ئۇچلىرىـدىن ئىشـقا    . ۇشى مۈمكىنكۆپ چاغالردا ئېزىقتۇرغۇچى بول

تېگىپ، جاۋاپكارغا، ۋە ئاندىن تهشكىالتقا يېتىپ بېرىش خاتا دىئاگنوزغـا سـهۋەپ   
چۈنكى بىر تهشكىالتنى تۆھمهت ئاستىدا قالدۇرماق ۋە ئـۇنى ئاممىنىـڭ   . بولۇدۇ

ــا       ــكىالتنىڭ تونىغ ــۇ تهش ــتىگهنلهرمۇ ئ ــنى ئىس ــرۇم قىلىش ــىدىن مهھ قوللىش
ــارلىق دەلىلــلهر ســىزنى ئــۇالر خالىغــان   ئورۇنۇۋېلى شــى، ئارقىســىدا قالــدۇرغان ب

بۇنـــداق . يۆنۈلۈشـــكه ئېلىـــپ بارىـــدىغان شـــهكىلدە ھازىرلىنىشـــى مـــۈمكىن 
ۋەقهلهرنى بىر تهرەپ قىلىشتا ئوخشىمىغان ھهتتـا تهتـۈر بىـر ئۇسـۇل قولالنمـاق      

ــرەك ــڭ  . كې ــلهن ۋەقهنى ــدى بى ــار تهۋە‹ئال ــكىالت  ›جاۋاپك ــان تهش نىڭ دېيىلىۋاتق
. ئاساسىي سىياسىتىگه ئۇيغۇن ياكى ئهمهسـلىكىنى مـۇالھىزە قىلىـش كېـرەك    
يهنى، بۇ ۋەقه ئۇالرنىڭ مهخسـىدىگه خىـزمهت قىلـدىمۇ يـاكى ئـۇالرنى چهكـلهش       

  ...ئۈچۈن خىزمهت قىلىۋاتامدۇ؟
ــول      « ــاتتىق ق ــدۇ ۋە ق ــپ بېرىلى ــلهن ئېلى ــل بى ــالىيهتلهر ئهقى ــق پائ يېپى

ئهمهس، خهلقنىڭ دىققىتىنى باشقا تهرەپـلهرگه   ھهرىكهت نهتىجه قازانماق ئۈچۈن
  .تارتماق ئۈچۈن قوللۇنۇلۇدۇ

ــادەتتىكى بىــر ئادەمنىــڭ كاللىســىنى ئالغــان بولســا  « بۇنىــڭ  ،بىرلىــرى ئ
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يــا كــالال كهســكهنلهر يامــان؛ يــاكى كــالال  : ئىككــى مهنىســى بولۇشــى مــۈمكىن 
 كهســـتى دەپ كىمـــدىن گۇمـــان قىلىـــدىغانلىقىڭىزنى بىلگهنلىكـــى ئۈچـــۈن،

ســىز ھهر زامــان  . شــۇالرنى ســىزگه دۈشــمهن قىلمــاق ئۈچــۈن كېســىلگهندۇر     
   ① ».بىرىنچىسىنى قوبۇل قىلىسىز ۋە مۇشۇنداق قىلىشقا ئۆگۈتۈلگهنسىز

دۇنيــادىكى دۆلهتــلهر سىياســهت ئىشــلهپچىقارغۇچى ۋە ئىجــرا قىلغــۇچى؛      
ىـدۇ  باشقۇرغۇچى ۋە باشقۇرۇلغۇچى دېگهن ئىككى ئاساسىي تـۈردە بولـۇدۇ، دەپ ياز  

ــدۇ   ــدا شــۇنداق يازى ــاق ۋە داۋامى ــاھىر قاين ــادا ئهل«: م ــر  -دۇني ــگهن بى ــدە دې قائى
تېرورلــۇق تهشــكىالتىنىڭ بــارلىقىنى، بۇنىــڭ سىســتېملهردىن تاشــقىرى ۋە      
سىســتېمغا قارشــى ئىكهنلىكىنــى، پۈتــۈن سىياســىي ھادىســىلهرنى ئۇنىــڭ       

ــمهك باشــقۇرۇلۇ   ــۇل قىلســىڭىز، دې ــانلىقىنى قوب ــۈرۈپ چىقىرىۋاتق دۇغانالر كهلت
ئىـراقتهك كىچىككىـنه   «: بۇ ھالدا يهنه شـۇنىڭغىمۇ ئىشىنىسـىز  » .قاتارىدا سىز

دۆلهتنىڭ دۇنيا تېنچلىقى ئۈچۈن تهھـدىت پهيـدا قىلغـانلىقى ۋە بـۇ سـهۋەپتىن      
  …»ئۇنىڭ قۇرۇلمىسىنىڭ يهڭگۈشلهنگهنلىكى

ــيهتلهر بىــر كۈچنىــڭ باشقىســى بىــلهن   « سىياســىي ۋە ئىقتىســادىي زۆرۈرى
گه سهۋەپ بولۇدۇ، ئهممـا بـۇ ئۇرۇشـتا ئـاممىنى يۆنلهنـدۈرمهك ئۈچـۈن       ىسۈركۈلۈش

. شـى مـۈمكىن  ۇدىن، مىللهتچىلىـك، ئىـدىئولوگىيه بول  : قوللۇنۇلغان ۋاسىتىلهر
بۇ ۋاسىتىلهر بىلهن خهلـق بىـر يهردە تۇتۇلـۇدۇ ۋە جـانلىرىنىمۇ پىـدا قىلىـدىغان       

  .دەرىجىگه كهلتۈرۈلۈدۇ
ســوغۇق مۇناســىۋەتلهر ئۇرۇشــى . لىنىـدۇ بـۇ ۋاســىته شــهرتلهرگه كــۆرە بهلگى «

ــدىئولوگىيه ئىــدى   ــى ئى ــدە ئىنســانالرنى ئىتتهرگىن ــدىئولوگىيهلهرنىڭ . دەۋرى ئى
.  قىلىـپ بهلگىلهنـدى  › دىـن ‹مهنىسى قالمىغاندىن كېيىن سۈركۈلۈش سهۋەبى 

ــورنىنى     ــۇنىزىم دۈشــمهنلىكى ئ ــدىكى كومم ــۇرۇش دەۋرى ــدا ســوغۇق ئ ئامېرىكى
  ②»...دىندارلىق ئالدى،

لهت قانداق بىر قۇرۇلـۇش؟ يـاكى قانـداق بىـر ماشـىنا؟ بـۇنى چوڭقـۇرراق        دۆ

                                            
 .ئا —) تۈركچه نهشرى(» ئىستراتېگىيىلىك ئانالىزلهر«: يناقماھىر قا ①          

 .ئا —» ئىستراتېگىيىلىك ئانالىزلهر«: ماھىر قايناق ②   
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ــ ــى      ۈنۈچۈش ــى بولۇش ــاۋادىنىڭ ئاساس ــش س ــامىله قىلى ــلهن مۇئ ــلهر بى ش دۆلهت
ــۈمكىن ــۇم    . مـ ــدە ئۇقـ ــى ھهققىـ ــۈكى قىممىتـ ــىنىڭ بۈيۈكلـ دۆلهت ماشىنىسـ

مهل بولغانــدا دۆلهتــلهر بىــلهن مۇناســىۋەتته بــالىالرچه ئىشــىنىپ كېــتىش ۈمۈجــ
 .هتلهرچه گوللۇق دۆتلهرچه گهپ سۆزلهردىن ساقالنغىلى بولمايدۇھاماق

بهزى مـــۇالھىزىچىلهر ئېيتقانـــدەك بىزنىـــڭ تېرورچـــى قـــالپىقى كېيىـــپ  
چـۈنكى بـۇ   . يـوق  ىقېلىشتىن ساقلىنىمهن دەپ باش قاتۇرۇشـۇمىزنىڭ ھـاجىت  

ختـــايالر جىـــم ياتســـاقمۇ . بىزنىـــڭ ئىرادىمىـــزگه بېقىنىـــدىغان ئىـــش ئهمهس
ــ  غهرپلىكــلهر ئــۆز ئىهتىياجىغــا كــۆرە يــا تېرورچىلىقىمىزغــا      . دۇتېرورچــى دەي

يـا مىـڭ خىتـاينى چانىۋەتسـهكمۇ ئىشـهنگىلى      . ئىشهنگهن قىياپهت ئىپادىلهيدۇ
ــدۇ ــڭ     (. ئۇنىمايـ ــا ئامېرىكىنىـ ــۈرۈمچى قهتلىئامىغـ ــى ئـ ــۇ قېتىمقـ ــۇددى بـ خـ

ئىپادە بىلدۈرۈشـكه دەلىـل يېتىشـمهيۋاتقانلىقى، دەلىـل     «پوزىتىسىيىسى ئاۋال 
خىتاينىــڭ «شــهكلىدە، كېــيىن شــۇنچه قۇربانالرغــا قارىمــاي،   »وپالۋاتقــانلىقىت

  .)شهكلىدە بولغىنىغا ئوخشاش »ئىچكىي ئىشى
ــوغۇق     ــڭ سـ ــى غهرپنىـ ــزىم ئېقىمـ ــېلىنىۋاتقان تېرورىـ ــا سـ ــۈن بازارغـ بۈگـ
مۇناســىۋەتلهر ئۇرۇشــىدىن كېيىنكــى دۈشــمهن ئىهتىياجىنىــڭ تهقهززاســىدىن   

چــۈنكى دۆلهتنىــڭ دۈشــمهنگه    . ن دۈشــمهندۇر بهلگىلهنــگهن يــاكى يارىتىلغــا  
 .ئىهتىياجى بولۇدۇ

ھهربىـي   ،دۈشمهنگه بولۇدۇغان ئىهتىياج دۆلهتنىڭ ھهربىي خىراجهتلىرىنـى 
بـــۇ تـــۈپهيلى يۈكسىلىشـــتىن توختىغـــان يـــاكى چېكىـــنگهن  ،ھهركهتلىرىنـــى

ــاراۋانلىق قاتــارلىقالرنى ســهۋەپ بىــلهن تهمىــن ئېتىــپ   خهلقنىــڭ  ،سوتســيال پ
ــارازىلىق ــتۇرۇدۇ  ن ــا ئۇيۇش ــى دۆلهت ئهتراپىغ ــدۇ ۋە خهلقن ــوق قىلى ــر  .لىرىنى ي بى

خهتهرلىك دۈشمهن تهھدىدى كىشـىلهرنى دۆلهت بىـلهن بىردەكلىـك ساقالشـقا،     
چۈنكى خهتهرلىك دۈشمهندىن يهككه ھالـدا  . دۆلهت ئهتراپىغا ئۇيۇشۇشقا ئۈندەيدۇ

سـوغۇق  : هسـىلهن م . ساقالنغىلى بولمايدىغانلىقى ھهر كۆڭۈلگه ئايان بىر ئىش
مۇناسىۋەتلهر ئۇرۇشى دەۋرىدە غهرپنىڭ ئىنتايىن تهھلىكىلىك بىر دۈشمىنى بـار  

ــرى: ئىــــدى ــيال  ! كوممۇنىســــت الگىــ ــمهننىڭ سوتســ ــۇ خهتهرلىــــك دۈشــ بــ
بهختىيارلىقنى ئاسـتىن ئۈسـتۈن قىلىۋېتىشـىدىن سـاقلىنىش ئۈچـۈن ئـارمىيه       
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بۇنىــڭ ئــۆزى  .قوراللىنىشــى، دۈشــمهندىن كېــيىن قالماســلىقى كېــرەك ئىــدى
لىرىگه جاۋاپ بېـرىپال قالمـاي، قىيىنچىلىققـا    »؟نېمه ئۈچۈن«خهلقنىڭ نۇرغۇن 

دۇچ كهلگهن تهقدىردىمۇ چىشىنى چىشلهشـكه ئۈنـدەيتى، خهلـق بـۇنى ئـاڭلىق      
ــى    ــۇل قىالتت ــۇرىيىتىم دەپ قوب ــق مهجب ــدا پۇخرالى ــرى  . ھال ــۇنىزىم الگى كومم

بولمىسـا مىللىـي    .ۇغۇلدىمىرىلگهندىن كېيىن يېڭى دۈشمهنگه ئىهتىياج تېي
  دارامهتنىڭ قهيهرلهرگه سهرپ قىلىنغانلىقىغا قايسى ئادرېس كۆرسۈتۈلۈدۇ؟

ــقا   مهســـىلهن، ئامېرىكىـــدەك دۇنيانىـــڭ بىـــردىن بىـــر خوجـــايىنى بولۇشـ
تىرىشىۋاتقان بىر دۆلهت، چوقۇم ھهربىي تهرەققىياتالرغا نۇرغـۇن پـۇل خهجلىشـى    

ڭــى بــايلىق ماكــانلىرىنى ئىگىلىشــى الزىــم، ھهربىــي ھهركهتلهرنــى قىلىــپ، يې
چــۈنكى بــۇ ئامېرىكىنىــڭ ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدىن كېيىنكــى       . الزىــم

يىلى جـورج كېنناننىـڭ مهخپىـي سىياسـهت      - 1948. سىياسىتىنىڭ جهۋھىرى
: پىالنالش خادىمى ھۆججهتتىكى شـۇ دەھشـهتلىك مهخپىيهتنـى ئىقـرار قىلىـدۇ     

مېرىكىنىــڭ تېــنچ ئوكيانــدىكى    ئا) ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــىدىن كېــيىن   (
ىنــــى تهشـــكىل قىلىــــدىغان بىــــر دۆلهت  %6نىشـــانى، دۇنيــــا نوپۇســـىنىڭ   

ــا بايلىقىنىــــڭ   ــان پۈتــــۈن دۇنيــ ىنــــى %50پاراۋانلىقىنىــــڭ ئاساســــى بولغــ
  !ئىشلىتىشنى داۋام قىلىشنى تهمىن ئېتىش

بولمىسـا، قانـداق بىـر باھـانه      »دۈشمهن«بۇنداق بىر نىشان بولغان ئىكهن، 
بىي خىراجهتلهرنـى ئـارتتۇرغىلى، ھهربىـي ھهركهتلهرنـى پهردىلىگىلـى      بىلهن ھهر
  بولۇدۇ؟

يهنه مهسىلهن، مانا شۇ ئىهتىياجغا كۆرە بهلگىلىۋېلىنغان دۈشمهن ئۇقـۇمى  
ــرى       ــائهت پىك ــۈن جام ــى ئۈچ ــتىال ھهركىت ــان ئىس ــا قارىتىلغ ــارقىلىق، ئىراقق ئ

يىتى نېفىت ئۈچـۈن  ئهمهلىيهتته ئامېرىكىنىڭ ئىراقتىكى ،مهۋجۇدى. ھازىرالندى
  .ئىدى

يىللىرى يۈز بهرگهن نېفىت كىرىزىسى، ئامېرىكىنى ئوتتۇرا شـهرق   - 1970
ــۇر     ــددىي ئويالشــقا مهجب ــانلىق مهسىلىســىنى جى ــدە ئام ــرگىيه مهنبهلىرى ئېنى

يىلى يۈز بهرگهن نېفىت كىرزىسـى ئارقىسـىدىن كـارتېر     - 1979. قىلغان ئىدى
ــاتىەت ) Rapid Deployment Force(كـۈچى  ئاساسىدا جىددىي مـۇداخىله   لىمــ
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. ئوتتـۇرا شـهرق دۆلهتلىرىـدىن ھهربىـي بـازا تهلهپ قىلىشـقا باشــلىدى      . قۇرۇلـدى 
ئىراق ئۇرۇشىدا ھۇجۇمغا ئۇچرىغان نېفىت پـاراخوتلىرى ئامېرىكىنىـڭ    -ئىران 

 - 1991. پــارس قولتۇقىغــا ســىڭىپ كىرىشــى ئۈچــۈن دەســلهپكى باھــانه بولــدى
  .ئۇرۇشى تېخىمۇ ياخشى پۇرسهت بهخش ئهتتىيىلىدىكى پارس قولتۇقى 

ئىراق ئۇرۇشـى جهريانىـدا ئۇرۇشـۇۋاتقان ھهر ئىككـى تهرەپنـى قـورال        -ئىران 
بىلهن تهمىنلهش دىققهتكه ئېلىنسـا، بـۇ ئۇرۇشـمۇ غهرپنىـڭ ئىهتىياجىغـا كـۆرە       

  .سۈنئىي بارلىققا كهلتۈرۈلگهنمۇ قانداق؟ دېگهن سوئال تۇغۇلماي قالمايدۇ
ىشنىڭ تهرەققىياتىدىن، يوقۇرىدا تىلغـا ئېلىنغـان، دۇنيـادا يـۈز     ئهمدى، بۇ ئ

بېرىۋاتقـــــان نۇرغـــــۇن سۈركۈلۈشـــــلهر، ۋەقهلهرنىـــــڭ پهردە ئارقىســـــىدا بىـــــر  
پىالنلىغۇچىنىـڭ بولۇدۇغــانلىقى مهسىلىســىنى يورۇتمـاقچى بولســاق، شــۇالرغا   

  :دىققهت قىلساقال بولۇدۇ
  .ز قاراقچىلىرىشىئه توقۇنۇشى، سومالى دېڭى –يهمهندىكى سۈننى 

بۇ ئىككىال دۆلهتكه قارىساق، جايالشقان ئورنى پـارس قولتـۇقى نېفىتىنىـڭ    
توشۇلۇش يولى ئۈستىدە بولۇپ، ئېنىرگىيه تهمىنلىشـىنىڭ دەخلىسـىزلىكىنى   

  .زۆرۈر بولۇدۇ »تاپقا كهلتۈرۈش«قوغداش ئۈچۈن بۇ دۆلهتلهرنى 
  !رىزمىخهلقارا ئىسالم تېرو: دۈشمهن ئاللىقاچان بهلگىلهنگهن

يهمهنــدىكى ئىچكــى ئــۇرۇش قانــداق قىلىــپ تېرورىــزم بىــلهن باغلىنىــدۇ؟  
نىــڭ روژدســتۋو بــايرىمى    - 2009: بۇنىڭمــۇ ئاساســى ئاللىقاچــان يارىتىلــدى   

مهزگىلىدە ھولالندىيهدىن ئامېرىكىنىڭ دىترويت شهھرىگه ئۇچقان ئـايروپالننى  
ــى دەل  ــۇلمان تېرورچـ ــك مۇسـ ــان نېگىرىيهلىـ ــاقچى بولغـ ــدىكى  پارتالتمـ يهمهنـ

ــدا تهربىــيىلهنگهن ئىــكهن ئهمهســمۇ   ــگه قارىتــا ھهربىــي  ! ئهلقائىــدە الگىرى يهمهن
ھهركهت قوللۇنۇش ياكى يهمهندە بىر ئامېرىكاپهرەست ھۆكۈمهتنى بهرپـا قىلىـش   

  !قائىدەگه ساھىپخانلىق قىلدى-تېرور تهشكىالتى ئهل: ئۈچۈن باھانه تهييار
ــۇ يهر ئاشــۇ ئېنىــرگىيه  ئهمــدى، ســومالى دېڭىــز قاراقچىلىرىغــا كه  لســهك، ب

خـۇددى  ! دېڭىز قاراقچىلىرى: بۇ يهردىكى ھهركهت باشقا تۈرلۈك. يولىنىڭ داۋامى
بىـر  . بۇ قاراقچىالر خېلى كۆپ دۆلهتلهرنى خاپا قىلدى! ئوتتۇرا ئهسىرلهردىكىدەك

: كۈنلىرى كېلىدۇكى، ئاساسلىق كۆپچۈلـۈك دۆلهتـلهردە بىـر ئىسـتهك تۇغۇلـۇدۇ     
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مانـا   » !شۇ دېڭىز قاراقچىلىرىنى يوقۇتۇدۇغـان بىـر نـوچى چىقسـىدى    يا ئالالھ، «
ــا       ــۈن ئامېرىك ــرىش ئۈچ ــاۋاپ بې ــتىكىگه ج ــق ئىس ــڭ ھهقلى ــدا، كۆپنى ــۇ چاغ ش

ــۇدۇ   ــاراقچىالر يوقۇتۇلـ ــۇ قـ ــدۇ ۋە بـ ــا چىقىـ ــۇ  . ئوتتۇرىغـ ــومالى بـ ــى سـ تهبىئىيكـ
  .قۇتقازغۇچىنىڭ كونتروللۇقۇدا بولۇدۇ

ــۇ  ئهمــدى ئوتتــۇرا ئاســىيادىن باشــالنغان  نىــڭ ئورۇنلىشىشــىغا »تاشــالر«ب
قارايـــدىغان بولســـاق، ئېنىـــرگىيه مهنبهلىرىنىـــڭ ھالقىغـــا ئېلىنغـــانلىقىنى  

  .كۆرۈمىز
ئهمدى ئوتتۇرا شهرقتىكى بۇ ئېنىرگىيه مهنبهسـىنى دەخلىسـىز تـۈردە غهرپ    

ــا    ــلهيدىغان مىخانىزىمغ ــپهئهتىگه ئىش ــامېرىكىلىقالر   ئمهن ــاكى ئ ــدۇرۇش ي ايالن
گه ئۇيغۇنالشتۇرۇشـتا يهنه بىـر   »دۇنيانىڭ يېڭـى تهرتىبـى  « ئىلگىرى سۈرۈۋاتقان

بۇ بومبا مۇشۇ كـۈنلهردە ياسـالماقچى   . پاكىستاننىڭ ئاتوم بومبىسى: توسالغۇ بار
بـۇ سـوغۇق مۇناسـىۋەتلهر ئۇرۇشـى دەۋرىـدە      . بولسىدى، ھهرگىـز يـول قويۇلمـايتى   

ى ئـېلىش  ئهمـدى ئالـدىن  . ئاللىقاچان مهيدانغا كېلىپ بولغـان رىيـاللىق ئىـدى   
پۇرسىتى كهتكهن بۇ توسالغۇنى قانداق ئېلىۋېتىش كېـرەك؟ بۇنىـڭ شـهرتلىرى    

بهزى جامــائهت پىكــرى ئۇيۇشــتۇرۇش ئۇرۇنۇشــلىرى . ھازىرلىنىۋاتقــانلىقى مهلــۇم
  :ئاللىقاچان سىناپ بېقىلىۋاتىدۇ

ــدا كۆرس    ــي ئۇچۇرلىرىــ ــڭ ئىچكىــ ــبۇرجهكلىك بىنانىــ ــىچه، ۈتۈبهشــ لىشــ
قولغـا چۈشـۈرۈش ئۈچـۈن يـادرو بازىسـىغا تالىبـان        پاكىستاننىڭ يـادرو قـورالىنى  

بۇنــداق بىــر ھۇجــۇم راســت . تېرورىســتلىرى بىــرنهچچه قېــتىم ھۇجــۇم قىلغــان
راســت بولغــان تهقــدىردىمۇ بــۇنى . يــوق؟ مهســىلىنى چۈشــهندۈرمهيدۇ-بولغــانمۇ

مهسـىلىنى  . مهخسهتكه ئۇيغۇن قوراشتۇرۇلغان ئويۇن دەپ پهرەز قىلىشـقا بولـۇدۇ  
رۇۋېلىشقا پايدىسى تېگىدىغان باشقا ئۇچۇرالرمۇ ئوتتۇرىغا چىقىشـقا  ئايدىڭالشتۇ
پاكىسـتان يـادرو قـوراللىرىنى ياخشـى قوغـدىيالماي، تېرورچىالرنىـڭ       : باشلىدى

  .دېگهن ئامېرىكىنىڭ ئهندىشىسى قولىغا چۈشۈپ كېتىپ قاالرمۇ؟
يوركتـا بومبـا   -يىلىنىـڭ ئاپرىـل ئايلىرىـدا نيـۇ     2010شۇنىڭ بىلهن بىلـله  

گۇمانلىق ئۇنسـۇر پاكىسـتانلىق بولـۇپ،    . كلهنگهن بىر ماشىنا تۇتۇلۇپ قالدىيۈ
  !ئۇ بۇنى ئۆزى ئېتىراپ قىلدى



 71

ئهگهر بۇنداق ھادىسىلهر بولۇۋەرسه، ئامېرىكـا ھهقلىـق يوسـۇندا پاكىسـتانغا     
ــدۇ ــادرو قــوراللىرىنى ســۆكۈپ   : شــۇنداق دېيهلهي ــا يادروســىز دۆلهت بولۇســهن، ي ي

  .ساقلىيااليدىغان بىرسىگه ئۆتكۈزۈپ بېرىسهن تاشاليسهن؛ ياكى ياخشى
دىسـىلهرگه باھـا بېرىشـته قوللۇنۇلۇدۇغـان     ائىستىخبارات كهسـپىدە ۋاقهلهر ھ 

بـۇ ۋەقه كىمنىـڭ ئىشـىغا    « :ھهققىدە زىكرى قىلىنغان ئىدى ئاددىي بىر مېتود
ــدى؟  ــش   »بهكــرەك يارى ــل قىلى ــدىن تهھلى ــگهن نۇقتى ــدا  . دې ــۇ ھال ــۇل  -5ئ ئىي

ھهققىدە تهھلىل ئېلىـپ بارغانـدا بـۇ ئۇسـۇلنى قوللۇنۇشـقا       ئامىقهتلىئۈرۈمچى 
  . سىناپ كۆرەيلى ،يوق-بوالمدۇ

بـۇ   ،يهنـى  ،ئهلقائىدەنىڭ ئۇيغۇرالرغـا ئىـگه چىقىشـى   . موھىم نۇقتىالر شۇالر
ئهممــا دىققهتنــى جهلــپ قىلىــپ   ،ئىــگه چىقىــش ئهمهلىــي بولۇشــتىن يىــراق  

هن ئالالھنىـڭ ھهممىنـى كـۆرۈپ    ئهسـلىدە مۇسـۇلمان دېـگ   . ئاشكارە جاكارالنـدى 
ــهنگهن كىشــىلهردۇر  ۇتۇر ــا ئىش ــىلىقنى. دىغانلىقىغ ــاردەمنى يوشــۇرۇن   ،ياخش ي

جاكاالشـنىڭ  . قىلىشنىڭ ساۋابى تېخىمۇ يۈكسـهك بولۇدۇغـانلىقىنىمۇ بىلىـدۇ   
ــا بولۇشــىنىمۇ بىلىــدۇ  ــۇرۇپ تۇرســۇن  . رىي ــۇ گهپ ھــازىرچه شــۇ يهردە ت ئهمــدى . ب

نىــڭ بىــزگه ئىــگه چىقىشــى ۋە ھهتتــا بــۇنى  ئىككىنچــى مــوھىم نۇقتــا تۈركىيه
ــدۇ    ــدە تىلغــا ئېلىشــى دىققهتنــى چېكى ــۆرۈلمىگهن دەرىجى ــا مىســلى ك . تارىخت

ئهممــا ھۆكۈمهتنىــڭ . تــۈركىيه خهلقــى ھهققىــدە گهپ بولۇشــى مــۈمكىن ئهمهس
ــى ــكىدپوزىتسىيىسـ ــانلى ىكى كهسـ ــر قهھرىمـ ــۇ بىـ ــۇالر . قنلىك ھهقىقهتهنمـ ئـ

ــڭ  ( ــويىچه مېنى ــى ب ــڭ دېيىش ــلىرىم بهزىلهرنى ــۇ دۆلهت ) قېرىنداش ھهقىقهتهنم
رغـــۇپ كهتكىـــنىگه ۇمهنپهئهتىنـــى قايرىـــپ قويـــۇپ قېرىنداشـــلىق مىهـــرى ئ 

ھىسىياتىغا ئهگهشكهن ھالدا ئۆزىنى قويۇپ بېرىۋاتقانـدىمۇ؟ بىلىمىزكـى دۆلهت   
تى شۇنداق نهرسىكى ئۇنىڭ ئۈچۈن مىليونالرنىـڭ جېنـى خـۇددى پـارچه     همهنپهئ
لهن شۇنچه كۆپ ئىشى بارىكهن ئـۆز ئىشـىنى قويـۇپ    تۈركىيهنىڭ خىتاي بى. پۇل

قېرىنداشلىق قهرزىنى ئورۇنداۋاتامدىغاندۇ؟ بـۇ   ،ھىسىياتنىڭ ئارقىسىغا كىرىپ
. قانچىلىــك ئىشــىنهرلىكتۇر؟ يهنه بىــر مــوھىم نۇقتــا ئامېرىكىنىــڭ تۇتــۇمى      
ــى دەپ    ــڭ ھامىســـــ ــى ئهركىنلىكنىـــــ ــڭ قوغدىغۇچىســـــ دېموكراتىيىنىـــــ

ــا   ــۈپهتلىنىدىغان ئامېرىكــ ــۈپهتلىرىگه   ســ ــان ســ ــرى قىلىنغــ ــدا زىكــ يوقۇرىــ
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ــان مهيــــدان   ئىشــــىنىدىغان ئىخالســــمهنلىرىنى ئۈمىدســــىزلىككه پاتۇرۇدۇغــ
ئهمـدى ختايـدىن ئىبـارەت    . نى تهسـتىقلىدى ئهكسىچه قاراشـتىكىلهر  ،ئىپادىلهپ

بىـرى  . يهنه بىر باش رولدىكى ئارتىسنىڭ ئىككى ئىپادىسىگه دىققهت چېكىمىز
ىـر خهلقـارا سـهھنىنى تاشـالپ قومانـدانلىق ئورنىغـا       رىنىڭ موھىم بېدىختاي ل
يهنه بىرى ھهرقاچانقىدەك جالالتلىقىنى پهدازالپ ئاۋارە بولماي ئاشـكارە  . قايتىشى
بۇنىڭدا كىمنىڭدۇر كېپىللىكىگه ئېرىشكهندەك ئىشهنچ بىلىنىـپ  . جاكالىشى
ــۇرۇدۇ ــك    . ت ــۇ ئىشــنىڭ قانچىلى ــنهپ قايتىشــى ب ــدىراپ تې جالالتبېشــىنىڭ ئال
قان ئىچىدىغانلىقى ھهققىـدىكى   يهنىمۇ كۆپ ،ددىلىكىنى بىلدۈرگهن بولساجى

ــان ــدىغانلىقى  ،دادىـــل بايـ ــدىن قورقـــۇپ قالمايـ دۇنيانىـــڭ  ،ئۇنىـــڭ ھىچنېمىـ
ئىكهنلىكـــى خۇسۇســـىدىكى ئىشـــهنچ  نـــوچىلىرى ئـــۆزى بىـــلهن بىـــر ســـهپته 

  ئهمهسمىدۇر؟
كېــــيىن ئامېرىكىنىــــڭ بىلــــدۈرگهن ئىپادىســــى ھهقىقهتهنمــــۇ شــــۇنى  

ــامنى  : تىقلىدىتهســ ــۇ قهدەر قهتلىئ ــا ب ــي ئىشــى «ئامېرىك ــڭ ئىچكى  »خىتاينى
دېيىش بىلهنال قالماي، يهنه خىتاينىڭ ئىقتىسادىي ھهمكار، ئىسـتراتېگىيىلىك  

ئهسـىرگه خىتـاي بىـلهن ئورتـاق      - 21ھهتتا . ئورتاق ئىكهنلىكىنىمۇ جاكارلىدى
، ئهزەلــــدىن بــــۇالرنى نهزەردە تۇتــــۇپ . رەڭ بېرىــــدىغانلىقىنىمۇ جاكارلىــــدى 

 نىـڭ »ئهلقائىدە«ئامېرىكىنىڭ ھهربىي ھهركهتلىرى ئۈچۈن ئىشىك ئېچىۋاتقان 
ــا ئىــگه چىقىــپ «بىــردىنال  ــى ئېتىشــىدىكى ئهســلى   »ئۇيغۇرالرغ يوغــان الپالرن

ئىككى دۆلهتنىڭ دۈشـمىنى ئورتـاق   : پال كۆرگهندەك بولۇمىز -بهشىرىنى غىل 
  !ئىسالم تېرورىزمى —

. اكاســىغا دۇنيانىــڭ دىققىتــى بهك تارتىلمىــدى ئهلقائىــدەنىڭ ئــاغزاكى ج(
بـۇ ئـۆرنهك   . بۇنىڭ ئۈچۈن بىـرەر ئهمهلىـي ئـۆرنهك بېـرىش ئىهتىيـاجى تۇغۇلـدى      

نورۋىگىيهدە تۇتۇلغان ئهلقائىـدەچىلهر ئارىسـىدا بىـر ئۇيغۇرنىـڭ بولۇشـى بىـلهن       
شۇڭا، لېـدىرلىرىمىزنىڭ غهرپنىـڭ كـۆڭلىگه كهپ قـېلىش     . روياپقا چىقىرىلدى

ــۈپهيلى ــلهن، كۈچۈكل   ت ــدەك ئهندىشــه بى ــۇ؟ دېگهن ــۈمائاشــنى توختۇتۇۋاالرم ش ۈن
بىلمىـگهن ئىشـقا   . تىپىدىكى ئىپادىلهردە بولۇشىنىڭ ھىچ ھاجىتى يوق ئىـدى 
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 »كـۆت قىسـقان   —زاكۇننىـڭ تازىسـى   «خـۇددى كونىالرنىـڭ    ،سۈكۈت قىلمـاق 
  ①).دېگهندەك، تېخىمۇ پايدىلىق بوالتتى

ۋاقىتلىــق قۇربــان . هر خىــل بولــۇدۇدۆلهتنىــڭ قۇربــانلىق قىلىــش تــۈرى ھ 
بىــرال . بېرىــپ پۇرســهت پىشــىپ يېتىلگهنــدە ھهسســىلهپ ئۆتنىســىنى ئــېلىش

كېيىنكىسـىدە بىـرال قېـتىم قۇربـانلىق     . قېتىم پايدىلىنىلىـدىغان قۇربـانلىق  
ئىيـۇل ۋەقهسـىدە بىـز قۇربـانلىق      -5مهسـىلهن  . ۇقىلىۋېتىپ ئۇنتۇپ كېتىلىـد 

قىلىــدىغان بولســاق ئهمــدىكى ئىــش قايســى  ئهگهر بــۇنى ئېتىــراپ .قىلىنــدۇق
ئهگهر بــــۇنى . تىپتـــا قۇربــــانلىق قىلىنغىنىمىزنــــى چۈشـــۈنۈۋېلىش بولــــۇدۇ  

  .ئايرىۋااللمىساق يولۇمىزنى تاپالماي قالىمىز
ئهمدى كىشىلهر ئارىسىدا دائىمىي دېگـۈدەك تهكرارلىنىـپ تۇرۇدىغـان بهزى    

  :ئۆتهيمۇالھىزە مېتودلىرى ھهققىدە ئىككى ئېغىز توختۇلۇپ 
قانلىق ۋەقهلهرنى خىتاي ئۆزى تهشكىللهيدۇ، قىرغىنچىلىـق ئۈچـۈن باھـانه    

چىـداپ   بىـرى، ئۇيغـۇرالر زۇلۇمغـا   : تاپىدۇ دېگۈچىلهر ئىككى نۇقتىدا خاتالىشىدۇ
ــۇدۇ    ــگهن بول ــوق مىلــلهت دې ــۈكى ي ــۈزى قــېلىن، ئهركهك ت . ئولتۇرۇۋېرىــدىغان ي

چـۈنكى  . دېـگهن بولـۇدۇ   »بېشىنى ھهرە چېقىۋالغـان «ئىككىنچىسى، خىتاينىڭ 
خىتــاي مــۈمكىن بــولغىنىچه ئــاۋازىمىزنى ســىرتقا ئاڭالتمــاي، ئۇيغــۇر دېگهننــى  
دۇنياغا ئۇنتۇلـدۇرۇۋېتىش كويىـدا تۇرسـا، قانـداقمۇ پۈتـۈن دۇنيانىـڭ دىققىتىنـى        

  تارتىدىغان ئىشالرنى ئۆزى قىالر؟ 
ــوردا يېقىنــدا كــۆرگهن بىــر مــۇالھىزە ھهققىــدە بىــرنهچچه ئېغىــ    ز ئهمــدى ت

  :توختۇالي
ــا    ــدىم ئامېرىك ــر ئهپهن ــدە     -بى ــۈنى ھهققى ــىۋەتلىرىنىڭ بۈگ ــاي مۇناس خىت

تهھلىلچىنىڭ تهھلىلىـدىن مهسـىله تېپىلمىغـۇدەك    . تهھلىل ئېلىپ بېرىپتۇ
ئهمما خۇالسه تهھلىل قىلىنغـان ۋەزىـيهتكه كـۆرە تامـامهن     . دەرىجىدە ياخشىكهن
ــۇ ــۈر بولۇپتـــ ــقانلى . تهتـــ ــڭ ئاجىزالشـــ ــى، ئامېرىكىنىـــ ــڭ يهنـــ قى، خىتاينىـــ

بـۇ ھالـدا ئامېرىكىنىـڭ    . كۈچهيگهنلىكى، پاكىتالر ئاساسىدا ئوتتۇرىغا قويۇلۇپتـۇ 

                                            
 .ئا —بۇ مهزمۇنمۇ ئاخىرقى كۆزدىن كهچۈرۈش جهريانىدا قوشۇلدى،  ①    
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كىشىلىك ھوقۇق مهسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇشىنىڭ تو يىمهيـدىغانلىقى، بـۇ   
قېتىمقى ئوباما زىيارىتىدە بۇ ھالنىڭ ئېنىق ئىپادىلهنگهنلىكى، خىتاينىـڭ ئـۇ   

قىلىـپ كهتمىگهنلىكـى، بـۇرۇنالردا بۇنـداق     قويغان مهسىلىلهرگه بهك پىسهنت 
بىر ئامېرىكـا رەئىـس جۇمهـۇرى ئهمهس، بىـرەر مىنىسـتېر ئۈچۈنمـۇ يـاالقچىلىق        

ــدىغانلىقى،  ــپ كېتى ــا     ... قىلى ــاجلىق ئهھۋالغ ــا ئىهتىي ــا خىتايغ ــۈن بولس بۈگ
ــو يىمىگهنلىكــى،  قاتــارلىق ئهھــۋالالرنى ... چۈشــۈپ قالغاچقــا، گېپىنىــڭ بهك ت

يۇ، ئهمما تېنچلىـق بىـلهن، خهلقارانىـڭ خىتايغـا بېسـىمىنى      -ئوتتۇرىغا قويۇپتۇ
ــنى،    ــپ بېرىشــ ــارقىلىق داۋا ئېلىــ ــۈرۈش ئــ ــا كهلتــ ــاننى «قولغــ ــڭ قــ قاننىــ

  بۇ قانداق مهتۇ خۇالسه؟. لىقىنى دەپتۇ»يۇمايدىغان
ــالى يــوق بولســا، يهنه قانــداق       ــڭ خىتــاينى زورلىغــۇدەك ماج ئهگهر غهرپنى

  ىدىكىنه؟قىلىپ بۇ تېنچلىقچىلىق كېرەككه كېل
ئــادەتته كــۈچ نىســبىتى تهڭ بولغــان ئىككــى تهرەپ بولســا، بۇالرنىــڭ بىــرى 

يامىنىغـا  . ھىچقاچان قارشى تهرەپنىڭ سىياسىي بېسىمى بىلهن يـول قويمايـدۇ  
ــدۇ   ــۇ دەپ قاراي ــۇپ باقســاق بولۇدۇغ ــرنهچچه  . كهلســه تۇتۇش ــر تهرەپ بى پهقهت، بى

ش يهنه بىـر تهرەپ ئۈچـۈن   ھهسسه كۈچلۈك بولسا، ئۇنىڭ بىلهن توقۇنۇشۇپ قېلى
قازا دېمهك بولغاندىال، كۈچلۈكى ئاجىزغـا پهقهت ھۆكـۈرەپ    -مۆلچهرلىگۈسىز باال 

  .قويسىال، ئۇنىڭ تهلهپلىرىگه بويۇن ئىگىشى مۈمكىن
سهپسهتىسىگه ئاساس قىلىپ ئوتتـۇرا ئاسـىيا    »ئاپتونومىيهچىلىك«بهزىلهر 

ــى م    ــا كهلگهنلىكىن ــنچ ۋۇجۇتق ــڭ تې ــىۋاتىدۇ جۇمهۇرىيهتلىرىنى ــال قىلىش . ىس
شۇنداقال دۇنيادا باشقا بىرسىنى ئازات قىلىپ قويۇدۇغـان بىـر خـالس دۆلهتنىـڭ     

ئامېرىكىنىـڭ  «دۇنيـا ئۇرۇشـى دەۋرىـدە     -2گه قارشى مىزبولمايدىغانلىقى پىكرى
ئهمـدى  . نـى پاكىـت قىلىـپ قويۇشـۇۋاتىدۇ    »ياۋروپانى ئازات قىلىپ قويغـانلىقى 
  :ختۇلۇمىزمۇشۇ ئىككى مهسىله ھهققىدە تو

. بېسـىۋالدى دېگـۈدەك  ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدا گېرمانىيه پۈتۈن ياۋروپانى 
ــۇ ئۇرۇشــقا ۋاســىتىلىك قاتناشــتى   ــاراخوت ئىجــارە  . ئامېرىكــا دەســلهپته ب ــى پ يهن

ــتهك     ــتىك دەسـ ــي ۋە لوژىسـ ــى ھهربىـ ــاقۇلالپ، ئهنگىلىيىنـ ــانۇنى مـ ــرىش قـ بېـ
ــدى   ــلهن تهمىنلىـ ــاراخوتلىرى بىـ ــدىكى . پـ ــا ئامېرىكىـ ــۆرەر   ئهممـ ــى كـ يىراقنـ
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ــۇرۇش     ــلهن پهقهت ئــ ــىش بىــ ــىتىلىك قاتنىشــ ــداق ۋاســ ــىئونالر بۇنــ سىياســ
يهنه ئـــۇالر . غهنىمهتلىرىنىـــڭ يۇندىســـىغىال ئېرىشـــىلىدىغانلىقىنى بىلهتتـــى

ئامېرىكـا ئۈچـۈن   . گېرمانىيهنىڭ ئاخىرقى مهغلۇبىيىتىنىمـۇ كـۆرەلىگهن ئىـدى   
تۇنــدەك پۇرســهت دۇنيانىــڭ بۈيــۈك كــۈچى بولــۇپ ســهھنىگه چىقىــش ئۈچــۈن ئال

ياۋروپا قۇرۇقلۇقىدا ئۇرۇش بولۇۋاتقاچقـا، ئۇرۇشـنىڭ ئاقىۋىتىـدە پۈتكـۈل     : تۇراتتى
ســـانائهت ۋەيـــران بـــوالتتى؛ ئىشـــلهپچىقىرىش مىخـــانىزىمى يېمىرىلهتتـــى؛      

 — ئهمما ئامېرىكا ئۇزاقتـا بولغاچقـا  . سوتسىيال ھايات تامامهن ئىزدىن چىقاتتى
بـۇ پۇرسـهتته ئـۇرۇش سـانائىتى گهۋدىلىـك       ئۇرۇش ئۇنىـڭ زېمىنىـدە بولمىغاچقـا   

ئۇرۇشـتىن  . تهرەققىي قىلىش بىلهن بىـرگه باشـقا سـانائهتلىرىمۇ ئالغـا باسـاتتى     
. كېيىن ۋەيران بولغـان ياۋروپـا ئامېرىكىنىـڭ قولىغـا قاراشـلىق بولـۇپ قـاالتتى       

  بۇنداق پايدىلىق ئىستىقبال كۈتۈپ تۇرغاندا بۇ ئۇرۇشقا قاتناشماي بوالمدۇ؟
ــان ــۇ     گېرم ــۈپىتىدە ب ــۇش س ــوڭ دۆلهت بول ــر چ ــڭ بى ــا ئامېرىكىنى ىيه بولس

ئۇرۇشـقا قاتناشسـا، ئۇرۇشـنىڭ نهتىجىسـى ئـۆزىگه پايدىسـىز بولۇشـىنى ياخشــى        
شۇڭا ئامېرىكىنىڭ ئۇرۇشقا قاتنىشـىش ئۈچـۈن باھـانه بولـۇپ قـېلىش      . بىلهتتى

ــنى بهلگىلىــگهن      ــهھۋەنلىكتىن ساقلىنىش ــداق س ــان ھهرقان ــالى بولغ ئىهتىم
ئامېرىكىدىكى ئهلچىخانىسىمۇ، ئامېرىكا پۇخرالىرىغا ئـۇرۇش رايونلىرىغـا    .ئىدى

ئهممـا ئامېرىكـا   . ساياھهتكه بارماسلىق ھهققىدە تهشۋىقات ئېلىپ بارغـان ئىـدى  
ــه   دۆلهتنىـــڭ ئىســـتىقبالىغا مۇناســـىۋەتلىك بۇنـــداق پۇرســـهتنى كهتكۈزىۋەتسـ

قــۇم بــۇ ئۇرۇشــقا شــۇڭا ســۈنئىي ئۇســۇلدا باھــانه تېپىــپ بولســىمۇ چو. بولمــايتى
  .قاتنىشىشى تهخىرسىز زۆرۈرىيهت بولۇپ قېلىۋاتاتتى

ــدى   ــهتمۇ كهلـــ ــداق پۇرســـ ــڭ توختاۋســـــىز   . بۇنـــ ــانىيه تهرەپنىـــ گېرمـــ
ئاگاھالندۇرۇشلىرىغا قارىمـاي، ئامېرىكىنىـڭ بىـر سـاياھهت پـاراخودى يـۈزلىگهن       

ــيه بوغۇزىـــدا     ــامېرىكىلىقنى ئېلىـــپ، ئهنگىلىـ ــى ئهنگىلىـــيه بوغـــۇزى   (ئـ كـ
رۇلغان ۋە ئىككـــى تهرەپ كـــۈچلىرى دايىـــم ســـۇ ئۇرۇشـــى قىلىـــپ،  مىناالشـــتۇ

تهمـتىلهپ يـۈرۈپ، ئـاخىرى    ) توقۇنۇشتىن خالى بولمايۋاتقان خهتهرلىك يهر ئىـدى 
شــۇنىڭ بىــلهن ئامېرىكىنىــڭ ئۇرۇشــقا قاتنىشــىش . بهختســىزلىككه ئۇچرىــدى

  !يولى ئېچىلدى
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ياۋروپـا  . »دىئۆيدە سـوققان چـوت بازارغـا تـازا تـوغرا كهلـ      «ئۇرۇشتىن كېيىن 
سـانائىتى يېمىـرىلگهن، قايتـا قـۇرۇپ چىقىـش ئۈچـۈن ئـون        . ھالسىرىغان ئىدى

بۇ چاغدا ئامېرىكـا ئـاتوم بومبىسـىغا    . يىلالرنى باشتىن كهچۈرۈشى كېرەك ئىدى
ياۋروپانىـڭ ھهمـمه   . ئىگه قۇدرەتلىـك دۆلهت سـۈپىتىدە مهيـدانغا چىققـان ئىـدى     

خشى بازار بولۇش بىلهنال قالماي، دۇنياغـا  ئىهىتىياجىنى ئامېرىكا قامدايتى، بۇ يا
مانـا شـۇنداق   . خوجا بولۇشنىڭمۇ بىرىنچى ئهمهلىي قهدىمى بولۇپ قالغان ئىدى

قىلىپ، ئامېرىكا قوشۇنلىرى ياۋروپـادا پـۇت دەسسـهپ تـۇرۇۋېلىش ئىمكـانىيىتى      
ــدى ــۇدۇكى، ئهگهر   . قازانـ ــكه بولـ ــكىن مۇئهييهنلهشتۈرۈشـ ــۇنى كهسـ ــا -2شـ دۇنيـ

ــىغا قاتن ــى    ئۇرۇش ــا كېلىش ــدەك ھالغ ــڭ بۈگۈنكى ــا، ئامېرىكىنى اشــمىغان بولس
  .مۈمكىن ئهمهس ئىدى

ئامېرىكىنىڭ ئاسارىتىگه چۈشـۈپ قالغـانلىقىنى ھىـس قىلغـان فرانسـىيه      
چــۈنكى، . رەئىســجۇمهۇرى دې گــول، ياۋروپــا ئىتتىپــاقى قۇرۇشــنى ئــويالپ تــاپتى 
ــۈپىتىدە ئام  ــكه دۆلهت سـ ــر دۆلهت يهكـ ــداق بىـ ــادىكى ھهرقانـ ــڭ ياۋروپـ ېرىكىنىـ

ــايتى   ــدان ئوقۇيالمــ ــا مهيــ ــادىي كونتروللۇقىغــ ــىي، ئىقتىســ ــا . سىياســ ياۋروپــ
شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ دەسـلهپكى  . ئىتتىپاقىنىڭ قۇرۇلۇشىدىكى ئهسلى غايه بۇ ئىدى

ــات ۋاقتىــدا (چــاغالردا  ــۇ ئىتتىپاققــا كىرىشــىگه  ) دې گــول ھاي ئهنگىلىيهنىــڭ ب
امېرىكىنىڭ تـرۇۋا ياغـاچ   ئ«دې گول ئهنگىلىيهنى . شىددەتلىك قارشى تۇرۇلغان

  ).ئهمهلىيهتمۇ بۇنى تهستىقالۋاتىدۇ( دېگهن ئىدى »①ئېتى
دۇنيــا ئۇرۇشــىدىن كېــيىن بارلىققــا كهلــگهن قۇتۇپلىشــىش، ئامېرىكىنىــڭ 

ۋېلىشـى،  ۇبىلهن ياۋروپادا تۇرباھانىسى سى ۋەھىمى »دۈشمهن«قۇدرەت تېپىشىدا 
ــا    ــڭ م ــي قىلدۇرۇشــتا خهلقنى ــانائهتنى تهرەققى ــي س ــازىنىش ھهربى يىللىقىنى ق

باھانىســى بولــۇپ خىــزمهت قىلىــش بىــلهن بىــرگه، يهنه دۇنيانىــڭ بىــردىن بىــر  
  .خوجايىنى بولۇش غايىسى ئۈچۈن توسالغۇ كۈچ رولىنىمۇ ئوينىدى

ئىككى الگىر باشقىالرنىڭ جېنى ۋە ئامانلىقى بهدىلىگه كورىيهدە، ۋېتنامـدا  
كوممـۇنىزىم  ئهممـا  . قىلـدى قارىماققـا كوممـۇنىزىم الگىـرى غهلىـبه     . تۇتۇشتى

                                            
 .ئا —يۇنان ئهپسانىلىرىدىكى مهشهۇر بىر ھىكايه،  —تروۋا ياغاچ ئېتى  ①
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كېيىن ئـۇالر ئافغانىسـتاندا   . ئىقتىسادىي جهھهتته كىرىزىسقا پاتۇرۇلدىالگىرى 
رۇسالرنىڭ ئىسسـىق دېڭىزغـا ئۇلۇشـۇش ئارزۇسـى تـاكى پېتېـردىن       . ئۇچراشتى

ــدى  ــۈتهرتىپته ئى ــارتىپال ك ــىق    . ت ــان ئىسس ــماقچى بولغ ــڭ ئۇالش ــا ئۇالرنى ئهمم
رس قولتۇقى غهرپنىڭ خۇسۇسهن ئامېرىكىنىـڭ  پا. دېڭىزى پارس قولتۇقى ئىدى

ــايالرچۇ؟        ــدۇ؟ خىت ــويغىلى بوالم ــول ق ــا ي ــا، بۇنىڭغ ــى تۇرس ــرگىيه مهنبهس ئېنى
خىتايالر تاكى لياۋدوڭ يېرىم ئارىلىنىڭ شـىمالىدىن ۋېتنـام چېگرىسـىغا قهدەر    

پهقهت غهرپ تهرەپــته پاكىســتان . ســوۋېت ئىسكهنجىســىگه چۈشــۈپ قېلىۋاتــاتتى
لۇپ بۇنىڭـدىن مۇستهسـنا دېيىلسـىمۇ، ئافغانىسـتاننىڭ مـۇنقهرز      بىر كارىدور بو

ــتان   ــى پاكىس ــدورى«بولۇش ــايتى  »كارى ــۇ تاق ــوۋېتنىڭ   . نىم ــلهن س ــۇنىڭ بى ش
بىۋاسىته قورشاۋىدىن سىرت يهرلىرى، سوۋېت تهرەپـدارى دۆلهتلهرنىـڭ قورشـاۋىدا    

سـالم  شۇڭا خىتايالر ئىسالم ئهللىرىگه ئىسسىق كۆرۈنۈش، ئۆزىنىـڭ ئى . بوالتتى
دوسـتى ئىكهنلىكىنـى ئىپــادىلهش ئۈچـۈن دىپلومــاتىيه نهيرەڭلىرىنـى باشــالش     
ــي      ــرىش، دىنى ــپ بې ــاقىۋېتىلگهن جــامىلهرنى ئېچى ــرى ت ــرگه، ئىلگى ــلهن بى بى

شـۇنداقال ئامېرىكـا   . مهكتهپلهرگىمۇ كۆز يۇمۇشتهك ئىچكىي سىياسهت يۈرگۈزدى
 .ىگه يـاردەم بهردى بىلهن بىر سهپته ئافغانىستان قارشىلىق كۆرسـۈتۈش كـۈچلىر  

ــۇدى؛       ــۇملىرى توشـ ــاردەم بۇيـ ــقهردىن يـ ــارلىرى قهشـ ــك ئۇچـ ــا تىـ يهنه ئامېرىكـ
ــۇپ، ئافغانىســتاننىڭ تا   ــر توپلۇن ــۇن خېچى ــزدىن نۇرغ ــدىكى غۋەتىنىمى لىقلىرى
ئافغانىسـتان  «. قاتناش ۋاسىتىسى قىلىـش ئۈچـۈن ۋاخـان كارىـدورىغا توشـۇلدى     

ئافغانىسـتان  «هچچه يۈز ئۇيغۇر ياش قاغىلىقتا تهربىيىلهندى؛ بىرن »پارتىزانلىرى
  ①.غا قوشۇۋېتىلىش ئۈچۈن پاكىستاندا تهربىيىلهندى»پارتىزانلىرى

ئامېرىكـــا بـــۇ ئىشـــقا ئـــاز ســـاندىكى مۇتىخهسىســـلهرنى بـــۇيرۇش بىـــلهن  
بـۇنىڭكىنى   ،ئۇنىڭ دوپپىسـىنى بۇنىڭغـا  «چهكلهندى دېيىشكىمۇ بولۇدۇ، يهنى 

لىـپ تهرەپنىـڭ ئهڭ مـوھىم ۋەكىلـى     بىلهن بۇ ئىشتىمۇ غا »ئۇنىڭغا كهيدۈرۈش
. ياراق يـاكى باشـقا ئىقتىسـادىي يـاردەم قىلمىـدى     -ھىچقانداق قورال: بولۇۋالدى

ــۇلمان ئهللىرىنىــــڭ    ــتۈرگۈچى بولــــۇپ، مۇســ ــر كېلىشــ پهقهت ئوتتۇرىــــدا بىــ

                                            
  .ئا—غا قارالسۇن،  )Unholy Wars( »پىتنه ئۇرۇشلىرى«: ۇماتالر ھهققىدەبۇ مهل ①    
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ــدىكى    ــۇلمان ئهللىرىـ ــلىتىپ، مۇسـ ــى ئىشـ ــتان زېمىنىنـ ــادى، پاكىسـ ئىقتىسـ
ــۆكتىچىلىرىنى   ــاكىمىيهت ئ ــد«ھ ــ »مۇجاھى ــدىنقى  س ــيىلهپ، ئال ۈپىتىدە تهربى

 .ئويـۇنى ئوينىـدى   »بىر چالمىـدا ئىككـى پـاختهك سـوقۇش    «سهپكه ئهۋەتىشتهك 
ــپ ھهم     ــقا ئهۋەتىــ ــيىلهپ، ئۇرۇشــ ــۇ يهردە تهربىــ ــۆكتىچىلهرنى بــ ــك ئــ خهۋپلىــ
ئىتتىپاقداشلىرىنى دۈشـمهنلىرىدىن قۇتۇلـدۇردى، ھهم ئافغانىسـتان ئالـدىنقى     

ئهرەپ ئهللىـرى ھۆكـۈمهتلىرى   . ىگهن بولـدى سېپىنى ئادەم كۈچى بىلهن تهمىنل
ــۆكتىچىلهردىن   ــول ئېچىــپ   «بولســا، نۇرغــۇن ئ شــاھادەت شــهربىتى ئىچىشــكه ي

  !ئارقىلىق قۇتۇلدى »بېرىش
ھىچقاچــان ھىسسىداشــلىقتىن بولمايــدۇ، بهلكــى  —ئۇرۇشــقا قاتنىشــىش 

چـۈنكى شـۇ ئۇرۇشـتا غالىـپ تهرەپـته بولـۇپ       . مهلۇم مهنـپهئهت تامايىـدىن بولـۇدۇ   
تۈركىيه ئىككىنچى دۇنيـا ئۇرۇشـى   . االلىسا، بۇنىڭ ناھايىتى كۆپ مهنپهئهتى بارق

ئاخىرلىشىشقا ساناقلىققا كۈنلهر قالغانـدا سـىمۋوللۇق ئـۇرۇش ئـېالن قىلىـپ،      
ــالىپالر ســېپىنىڭ      ــۇ غ ــا ئ ــۈزگهن بولســىمۇ، ئهمم گېرىتســىيىگه ئهســكهر كىرگ

چىلىرى بـۇ تـارىخنى   شـۇڭا سىياسـهت تـارىخ   . رەسمىي بىر ئهزاسى ھىساپالنمىدى
ھهسرەت بىـلهن تىلغـا ئـېلىش بىـلهن بىـرگه، شـۇ زامانـدىكى سىياسـىيونالرنى         

ــدۇ   ــتىن ئهيىپلهي ــىزلىك جهھهت ــىزلىك، جۈرئهتس ــتىن  . بىلىمس ــۈركىيه ئۇرۇش ت
ــازا بىلهتتــى  ــپهئهت ئېلىشــنى بىلمهيتىمــۇ؟ ت ئهممــا قايســى تهرەپ غالىــپ  . مهن
ــۆلچهرلىيهلمىگهچكه،   ــۇق م ــانلىقىنى تول ــتا    بولۇدۇغ ــكه قاتنىشىش ــى تهرپ قايس

ئۇرۇشــنىڭ غالىـپ تهرىپــى تامـامهن مهلــۇم بولغانـدىن كېــيىن    . قارارسـىز ئىـدى  
ــا     ــدا ئااللمىغــان بولســىمۇ، مان ــداردا پاي ــلهن تهڭ مىق قاتناشــقاچقا، باشــقىالر بى
شۇنىڭ خاسىيىتىدە ياۋروپالىقالر نهزىرىـدە بىـر ئىتتىپـاقچى بولـۇپ كۆرۈنـدى ۋە      

شـىمالىي  «ا ئهسكهر چىقىرىشتهك تارىخىي قـارار بىـلهن   كېيىن كورىيه ئۇرۇشىغ
ــكىالتى  ــدى تهش ــك ئهھ ــدى »ئاتالنتى ــا ئهزا بول ــوۋېت   . غ ــي س ــڭ دائىمى ــۇ ئۇنى ب

  .تهھدىدى ئالدىدىكى ئىشهنچلىك كاپالىتى بولۇپ قالدى
سىياسىنىڭ قانداق بىر رەزىـل ئويـۇن ئىكهنلىكىنـى، ھىسـىياتنى ئهمهس،     

ــۈپىتىدە  »دېڭىــــزدىن تــــامچه«نى مهنپهئهتنــــى ئاســــاس قىلىــــدىغانلىقى ســ
  .سۈرەتلهشكه تىرىشتۇق
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ــۈنكى كۈنــدە يېڭــى بىــر        ــمهك، زىكــرى قىلىــپ ئــۆتكىنىمىزدەك، بۈگ دې
ى ساقلىشـى ئۈچـۈن دۇنيـا    ىندۆلهتنىڭ بارلىققا كېلىشـى ئۈچـۈن ۋە مهۋجۇتلـۇق   

كۈچ نۇقتىلىرىدىن بىرىنى ھىمات قىلىـش يـاكى ئىنتـايىن ئۇسـتۇلۇق بىـلهن      
ــدىن پايدىلئۋاكۇ ــدۇ ۇمـ ــوغرا كېلىـ ــقا تـ ــا  . ىنىشـ ــڭ دۇنياغـ ــۇدىي دۆلىتىنىـ يهھـ

تېخنىكا پـاتېنتلىرى  -كېلىشىدە، ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى ئىقتىسادىي ئورنى ۋە پهن
رول ئوينىغان بولسا، يهنه بهزى دۆلهتـلهر تامـامهن بىرىنىـڭ قۇچىقىـدا ئولتـۇرۇش      

ــدى   ــدانغا كهل ــابىدا مهي ــۇلىيه(ھىس ــىدىگ ). موڭغ ــڭ مهخس ــى ئۆزىنى ه دۆلهتلهرن
بـۇالردىن بىـرى دەل يهھـۇدىي    . ئۇيغۇن يۆنلهندۈرۈشنىڭ نۇرغۇن مىسـاللىرى بـار  

بولغــان بولســا، يهنه بهزى دۆلهتــلهر كــۈچىيىش  ) زىئــونىزىم(تىــرىلىش ھهركتــى 
ــۇ ھهر خىــل باھــانه    ــدۇ  –ئۈچۈنم بــۇ شــۇ دەۋىردىكــى   . ســهۋەپلهردىن پايدىلىنى

  .سىياسىيوننىڭ ماھىرلىقىغا مۇناسىۋەتلىك
يېــرىم « — »جوڭخــۇا خهلــق جۇمهــۇرىيىتى «ڭــى قۇرۇلغــان يې: مهســىلهن

. دۆلهتنىـڭ خارابىسـى ئۈسـتىدە قۇرۇلغـان ئىـدى      »فىئودال، يېرىم مۇستهملىكه
شـۇنداق بولۇشـىغا قارىمـاي،    . سانائىتى قاالق، ئىقتىسادىي كـۈچى ئـاجىز ئىـدى   

بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئــۇ . ماۋزېــدوڭنىڭ دۇنياغــا خوجــا بولــۇش ئىشتاھاســى بــار ئىــدى 
ئىتتىپـاقىنى ئـۆز مۇددىئاسـىغا ئۇيغـۇن ھهركهتـكه كهلتۈرۈشـى كېـرەك        سوۋېت 
توقۇنـۇش   —بۇنىڭ ئۈچۈن خهلقارا يـاكى رايـون خـاراكتېرلىق كىرىـزىس     . ئىدى

ماۋزېــدوڭ بــۇنى شــىمالىي كــورىيهنى كۈشــكۈرتۈش ئــارقىلىق . كېــرەك بــوالتتى
مالىي دەپ مهدەت بېــرىش ئــارقىلىق، شــى »ئارقاڭــدا مهن بــار«. روياپقــا چىقــاردى

ــا      ــورىيه ئۇرۇشــىنى ســۈنئىي بارلىقق ــا قارشــى كۈشــكۈرتۈپ، ك ــورىيهنى جهنۇپق ك
كوممـۇنىزىم الگىرىنىـڭ بىـر ئهزاسـىنى     «ئاندىن سوۋېت ئىتتىپاقى . كهلتۈردى
ــا مهجبـــۇر بولـــدى»قوغـــداش ــاي بىـــلهن  . قـ ئـــادەم مهنبهســـى زور بولغـــان خىتـ

ــىلدى ــاۋ. كېڭىشـ ــىز،    :مـ ــورالىمىز يېتهرسـ ــلهن قـ ــان بىـ ــادەم بولغـ ــي ئـ ھهربىـ
ســـانائىتىمىز يـــوق، دەپ ســـوۋېتنىڭ بـــۇ جهھهتتىكـــى يـــاردىمىنى زۆرۈرىـــيهت  

شــۇنداق قىلىــپ خىتــاي ئارمىيىســى زامــانىۋىي قــورالالر  . ھــالىتىگه كهلتــۈردى
  .بىلهن قورالالندۇرۇلدى؛ ھهربىي سانائىتىنىڭمۇ ھۇلى سېلىندى
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مىتى ئهممـا سـوۋېت ھۆكـۈ   . ماۋ ئاتوم بومبىسىغا ئېرىشىشنى ئارزۇ قىالتتى
ــدى   ــپ كهل ــى رەت قىلى ــۇ جهھهتتىكــى تهلهپلىرىن ــۈن  . ب ــڭ ئۈچ ــدوڭ بۇنى ماۋزې

بىـر ۋەزىـيهتكه مۇھتـاج     »سوتسيالىزىم الگىرى يـادرو تهھلىكىـگه دۇچ كهلـگهن   «
بۇنىڭ ئۈچۈن بىر يادرو دۆلىتى بىـلهن تۇتۇشـۇپ قـېلىش ۋەزىيىتـى پهيـدا      . ئىدى

ئامېرىكــا : ر ئىــدىكــۆز ئالدىــدا بىــر ياخشــى كــوزۇر بــا . قىلىشــى كېــرەك ئىــدى
ــۋەن  ــدىكى تهي ــان      - 1957! ھامىيلىقى ــدا قىلىنغ ــدا پهي ــۋەن بوغۇزى ــدا تهي يىلى

جىددىيلىكنىڭ پهردە ئارقىسىدا ماۋنىـڭ ئـاتوم بومبىسـىغا ئېرىشـىش ئارزۇسـى      
تهيۋەننىـڭ ھۇجۇمغـا ئۇچرىشـىغا قارىتـا ئامېرىكىنىـڭ ئـېالن قىلغــان       . ياتـاتتى 

بۇنىڭـدىن چۆچـۈپ كهتـكهن    . ىن چىقتـى باياناتلىرى دەل ماۋنىڭ كۈتكهن يېرىد
ســـوۋېت ئىتتىپـــاقى دەرھـــال خىتايغـــا ئـــاتوم بومبىســـىنىڭ تېخنىكىســـىنى  

  !بېرىشنى قارار قىلدى
ــدەك      ــمىنىگه ئايالنغان ــاق دۈش ــڭ ئورت ــدە غهرپ دۆلهتلىرىنى ــۈنكى كۈن بۈگ

دادىــل سۆزلىيهلىشــىدە ئىككــى -كۆرۈنۈۋاتقــان ئىراننىــڭ غهرپــكه قارشــى دادىــل
ۋاتقانالر شـهكىل، يهنـى بـۇ بىـر خىـل      ۈنۈيـا، بـۇ سـۆزل   : ۈمكىنسهۋەپ بولۇشـى مـ  

كهلگۈسى پىالننى پهردىلهش ئۈچۈن قىلىنىۋاتقان شهكلىي دۈشمهنلىك بولـۇپ،  
ــۇرۇن     ــلهن غهرپ ئارىســىدا يوش ــۈمىتى بى ــۈنكى ھۆك ــڭ بۈگ ــته ئىراننى ئهمهلىيهت

ىكىنىـڭ  بىرلىك بار، پهقهت رايون خهلقى قايمۇقتۇرۇلۇۋاتىدۇ؛ ياكى، ئىـران، ئامېر 
يهككه ھالدا دۇنيانىڭ دەرىجىدىن تاشـقىرى دۆلىتـى بولـۇش پىالنىـدا ئـۆكتىچى      

ىنى ئـۆزىگه  كنه بىر كۈچ نۇقتىسى رۇسىيهنىڭ ۋە خىتاينىڭ دەسـتى هبولۇۋاتقان ي
شـۇ خۇالسـىگه كـېلىش    . ۋارقىـراپ جارقىراۋاتىـدۇ  ھىمات قىلغاچقا مانا شـۇنداق  

چـۈنكى ھهر ئىككـى خىـل    ! يـدۇ غهرپ كۈچلىرى ئىرانغا ھۇجـۇم قىلما : مۈمكىن
  .ئىهتىماللىق بۇنداق بىر نهتىجىگه ئېلىپ بارمايدۇ

ــۈپهيلى بىرىنىــڭ قۇچىقىــدا ئولتۇرمــايمىز، خهقــقه كــوزېر    ئــاجىزلىقىمىز ت
ئهممـــا بۇنىـــڭ ئىچىـــدىمۇ ئـــۆز ئىرادىمىـــزگه كـــۆرە . بولمـــايمىز، دېيهلمهيمىـــز

ــرىچه    ــڭ بېــ ــى ئىمكانىيهتنىــ ــان تهرەپلهرنــ ــهك بولۇدۇغــ ــۆزىمىز بهلگىلىســ ئــ
دەپ  »ئاغىمىز ياكى يېزنىمىز بىز ئۈچـۈن ئوياليـدۇ  «بهلگىلىمىسهك، ھهممىنى 



 81

باشــقىالرغا تاشــالپ قويســاق، كــوزېر بولۇپمــۇ بهك يارىمــاس، بهك ئېتبــارى يــوق  
  . بولۇپ قالىمىز )پىچكا( كوزېر

ئهگهر بىـــز ئـــۆز ھهركىتىمىـــز ئـــارقىلىق كـــۆزگه چېلىققـــان، كېـــيىن        
ھه، بــۇنى ئــۆز مهنــپهئهتىم ئۈچــۈن مۇنــداق «ۇلــۇپ، باشــقىالرنىڭ دىققىتــى قوزغ

دەپ باشقىالر ئىـزدەپ كېلىـپ يـاردەم تهكلىـپ قىلغـان بولسـا،        »پايدىالنمايمۇ؟
ــز      ــۇ تىلىمى ــۇدۇ؛ رەت قىلىــش ئۈچۈنم ــانىمىز بول ــۇش ئىمك بىزنىــڭ شــهرت قوي

ئهگهر باشقىالر ئۆز مهنپهئهتلىرى ئۈچۈن بىر كوزېرغـا ئىهتىيـاجى بولـۇپ،    . بولۇدۇ
ــۆزل ــۇپ     ئ ــوپ بول ــر ت ــۈرگهن بى ــا كهلت ــلهن بارلىقق ــۋىق ۋە پهرۋىشــلهر بى ىرى تهش

. قالساق، تامامهن باشقىالرنىڭ ئىرادىسىگه بويسۇنۇشقىال مهجبۇر ھالدا بولـۇمىز 
ــدۇ، خالىســا     ــانلىق قىلى ــدا قۇرب ــۇ خالىغــان چاغ  »ئۆلمهســلىكنىڭ دورىســى «ئ

ھهر . پ تـۇرۇدۇ تېمىىتىـپ قويـۇپ، تۇتـۇ    »دېمىـدە سـۈيى  «دېگهندەك، ئاغزىمىزغا 
ئىككىلىســـىدە يهنه سىياســـىي ســـهۋىيه، سىياســـىي ســـهزگۈرلۈك مهسىلىســـى 

ــوھىم  ــايىتى م ــامهن    . ناھ ــدىمۇ تام ــدەك ئهھۋال ــۆدەك ئالدىنقى ــىي گ ــر سىياس بى
قۇچاقتىكى بوۋاققـا ئايلىنىـپ قېلىشـى مـۈمكىن؛ بىـر ھهقىقىـي سىياسـىيون        

نــى »پــۇتى بىــرەر قــولى يــاكى  «كېيىنكــى ئهھۋالنىمــۇ بىــر ئــاز ئۆزگهرتىــپ     
  .كونترولدىن چىقىرىۋېلىشى مۈمكىن

بىزنىڭ بۈگۈنكى خهلقارا شهرتلهر ئاستىدا ئهھۋالىمىزنىـڭ بهكـال خهتهرلىـك    
ھهرقانــداق مهنــزىلگه . ئىكهنلىكىــدىن ئۈمىدســىزلىنىپ كهتمهســلىك كېــرەك

. مهسىله بىزنىـڭ يـولنى تاپالىشـىمىزدا   . ئېلىپ بارىدىغان يول بولماي قالمايدۇ
تاشـقىي   -ھهرگىزمۇ ئىچكىي . چۈن قېتىرقىنىپ ئىزدىنىش زۆرۈريول تېپىش ئۈ

شـــهرتلىرى ھىـــچ ئوخشـــىمايدىغان باشـــقا خهلقلهرنىـــڭ يـــوللىرىنى زورۇقـــۇپ 
سىياسهت ئۈسـتىدە داۋاملىـق ئىزدىنىـدىغان بىـر گورۇپپـا      . دورىماسلىق كېرەك

ئــادەملىرىمىز بولغانــدا، ئىزچىــل تهتقىقــات نهتىجىســىدە بۇنــداق بىــر يــول        
موھىمى، كىچىـك پېئىللىـق بىـلهن ئىـزدىنىش روھىمىـز      . ماي قالمايدۇتېپىل

  .بولماسلىقىدا -بولۇش بولماسلىقىدا، ئۆگۈنۈش روھىمىمىزنىڭ بولۇش 
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سىياسىي  —ئىستىخبارات ئېڭى 
  ىلىسىسھۇشيارلىق مه

  
ئىستىخبارات ئېڭىمىز ياكى سىياسىي ھۇشـيارلىقىمىز ھهققىـدە، بۇنىڭغـا    

ــدا مى  ــاالقىلىق ھالـــ ــخىكىمىزدىكى  ئـــ ــي پىســـ ــتىخانچىلىق«للىـــ ، »داســـ
مـۇنچه   -مىجهزىمىز ھهققىـدە ئىلگىرىكـى يازمىشـلىرىمدا ئـانچه    » دىپلوماتىيه«

. ھهتتــا بهزى ئــاچچىق مىســالالرنىمۇ بهرگهن ئىــدىم. توختۇلــۇپ ئــۆتكهن ئىــدىم
ــۇ   ــال شـ ــېكىن، يهنىـ ــك«لـ ــڭ، » دىپلوماتىـ ــتىخانچىلىق«مىجهزىمىزنىـ » داسـ

چـوڭ بولـۇپ، قـاراپ تـۇرۇپ بىـر ھهقـقه كـۆز يۇمـۇپ         پهسكهشلىكىمىزنىڭ رولـى  
ــۋاتىمىز ــتىخان« .كېتىـ ــۇپ،  » داسـ ــىمۇ دوســـت تۇتـ ــاپىق بولسـ ــالغانالر مۇنـ سـ

ــتىخان« ــۆرۈپ،    » داسـ ــمهن كـ ــانالرنى دۈشـ ــى قىلغـ ــالمىغانالر ۋە ھهق گهپنـ سـ
  .ۋەتتۇقۇدەك ئارىالشمىغا ئايالندۇر»ئودا خېنىمنىڭ ئۇمىچى«سېپىمىزنى تازا 

. دۇۇشــكه بولــ  ۈتۈىــل ۋاقهســىنى بىــر ئــۆرنهك كۆرس   يهنه ھۈســهيىجان جېل
» تېـرورچىالر «ككه مهلۇم، ھۈسهيىنجان جېلىل، خىتايالر ئېالن قىلغان ۈلۈكۆپچ

ــدى  ــوق ئىـ ــدە يـ ــۇ  . تىزىملىكىـ ــانالر بـ ــۇئار توۋلىغـ ــدە شـ ــڭ كىندىكىـ ياۋروپانىـ
ئالغـان ئهھۋالـدا، ئالـدىنقى سـهپته ئاكتىـپ       ئـورۇن تىزىملىكتىن شهرەپ بىلهن 

لىق قىلغان ھۈسـهيىنجان بـۇ تىـزىملىككه كىرىشـكه سـاالھىيىتى      تهشۋىقاتچى
چــۈنكى بــۇ تىزىملىــك دەل مېنىــڭ ئىلگىــرى دېگىنىمــدەك بىــر   . توشــمىغان
  .ئويۇن ئىدى

چــۈنكى . ھۈســهيىنجان ھهققىــدە تۇتــۇش بۇيرۇقىمــۇ چىقىرىلمىغــان ئىــدى
شـۇڭا  . قىلىۋېتىشى مـۈمكىن ئىـدى  » ئېتىۋارلىق«بۇنداق ئىشالر ئۇنى تېخىمۇ 

شـــۇنداق قىزىـــق بىـــر . خىتـــايالر بۇنـــداق ئىشـــنىمۇ بهك ئويلۇنـــۇپ قىلىـــدۇ
دەل شـۇ ھۈسـهيىنجان جېلىـل تاشـكهنت شـهھرىدە يـۈرگهن ۋە       : سېلىشتۇرما بـار 
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ــايهتچى ئهمهس بول   ــان جىن ــۇيرۇقى چىقىرىلغ ــۇش ب ــادا   ۇتۇت ــاي، كان ــىغا قارىم ش
بىـر كانـادا   يهنه  ،شىغا قارىماي تۇتۇپ كېتىلگهن ۋاقىتنىـڭ ئۆزىـدە  ۇپۇخراسى بول

» تۇتــۇش بـــۇيرۇقى «پۇخراســىمۇ تاشـــكهنتته ئىــدى، ئهممـــا ئۇنىــڭ ھهققىـــدە    
غا اليىقىتـى بولغـان تهۋەرۈك   »تۇتۇش بۇيرۇقى«مانا بۇ ! چىقىرىلغان ئىكهنمىش

  !ئادەم ساالمهت قايتىپ كهلگهن
ــ  ــېمه دەپ چۈشـ ــۇنى نـ ــۇۈنۈبـ ــاالكهتلىكى، يهنه   نىمىز؟ بـ ــڭ بهك پـ بىرىنىـ

ــۇ ۈىكىــدىن دەپــال چۈشــ ل»ئهپچىــلهم«بىرىنىــڭ بهك  تۇتــۇش «نهمدۇق؟ ھهتتــا ب
غا شهرتى توشقان مۇبارەك شهخسنى رادىئومۇ قالتىس تونۇشـتۇرغان، ئـۇ   »بۇيرۇقى

ھه، راســت، ماڭــا «بولســا ھــېچ تارتىنمــاي، ســاقاللىق يــۈزىنى داپــتهك قىلىــپ،  
ــان   ــۇيرۇقى چىقىرىلغ ــۇش ب ــدى » !تۇت ــگهن ئى ــالىق   . دې ــىي پان ــدى سىياس ئهم

ــۇ ئادەم  ــگهن ب ــاق     تىلى ــدىغان بولس ــالپ باقى ــلىرىنى ۋاراق ــڭ بهزى كهچمىش نى
  :كۆرىمىز مۇشۇالرنى

ئــۇ سىياســىي پانــالىق تىلىگهنــدىن كېــيىن، ھهتتــا پانــالىقى بىرلهشــكهن  
! غاندىن كېيىن قىزى چىقىرىـپ بېـرىلگهن  قىلىنمىللهتلهر تهرىپىدىن قوبۇل 

پېنسـىيه  چه ھازىرغىكاناداغا كهلگهندىن كېيىن خىتاي پاسپورتىنى يېڭىلىغان؛ 
خىتـاي كونسۇلخانىسـىدىن خىتـايالر    مائاشىنىمۇ ئېلىپ تۇرىۋاتقانلىقى مهلـۇم؛  

شۇنداق بولسـىمۇ  . ك بىلىدۇۈلۈكهلسه چۆچۈرە ئېتىپ بهرگهنلىكىنىمۇ زور كۆپچ
ــدى   ــۋىق قىلـ ــۈرۈپ تهشـ ــو كۆپتـ ــاننى رادىئـ ــۇ قهھرىمـ ــا  ! بـ ــىگه قارىتـ ــۇ كىشـ بـ

سـىي تهشـكىالتلىرىمىزنىڭ   ۋاتىـدۇ؟ سىيا ۇكىشىلىرىمىزدە قانداق ئىنكاس بول
ــداق؟   ــى قان ــۆز قارىش ــا ك ــال      بۇنىڭغ ــانه بىلهن ــالر ئىئ ــڭ دول ــرەر مى ــداقالر بى بۇن

  !تهشكىالتالرنىڭ ئېتىبارلىق ئادىمى بولۇشنى داۋام قىلماقتا
مانــــا بــــۇالردىن بىزنىــــڭ سىياســــىي ھۇشــــيارلىق تىپىــــدا بىــــرەر زەررە  

ىـرەر تـال تۈكىمىزمـۇ    قىنى، ئىستىخبارات ئېڭىغا ئائىت بۇھىسسىمىزنىڭ يوقل
  . قىنى بىلىمىزۇيوقل

ــۆزى     ــىيلىكى، كــ ــۇمپهنلىكى، ۋەھشــ ــڭ شــ ــقا، خىتاينىــ ــۇالردىن باشــ بــ
ئىككىنچـى دەرىجىلىـك پـۇخرا مۇئامىلىسـىنى      كىچىكلىكى تۈپهيلى، ھـازىرقى 

ئاشـــكارە يولغـــا قويـــۇپ، ئۇيغـــۇرالر ئۈچـــۈن پاســـپورت ئېلىشـــنى ھهسســـىلهپ  
ئىلگىرىكــى نىســپىي كهڭرىچىلىــك   قىيىنالشــتۇرىۋەتكهن ۋەزىيهتــته ئهمهس،  
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ۋاتقان زاماندىمۇ بالىالرغا پاسـپورت ئېلىشـنىڭ قىيىنلىقىنـى ھهمـمه ئـادەم      ۇبول
ۋاقـا بىـراقال پاسـپورت ئېلىـپ      -خوتـۇن، بـاال   -ئهر —پۈتـۈن بىـر ئـائىله    . بىلىدۇ

بهرگىنـى، بۇنـداقالرنىڭ    »ئاسـانلىق يارىتىـپ  «چهتئهلگه ماڭسا، خىتاي بۇنىڭغا 
دۆلهتكه كېلىپال سىياسىي ئىلتىجا قىلىشـى، قىسـقا مـۇددەتكه    ئىككىنچى بىر 

قوبـــۇل بولـــۇپ، غهرپ دۆلهتلىـــرىگه يولغـــا سېلىنىشـــىمۇ بىـــزدە ھېچقانـــداق   
  .شۈبهىلىك سوئال تۇغدۇرمايدۇ

ــر     ــنال بىـ ــى يېقىـ ــۇكى، تېخـ ــۇۋاتقىنى شـ ــازاۋەر بولـ ــكه سـ ــۇ دىققهتـ تېخىمـ
-5«الغان خىتـايالر،  ئۆي كىرىپ ئۇيغۇرالردىن پاسپورت يىغىۋ-كهچمىشته ئۆيمۇ

ــامى  ــۇل قهتلىئ ــيىن    »ئىي ــن كې ــۆرۈلمىگهن ۋەقهدى ــلى ك ــۇنداق مىس دەك مۇش
ــۋەتتى   ــك قىلىـ ــايىپال كهڭچىلىـ ــلهرگه ئاجـ ــادەم  : بهزىـ ــالرچه ئـ ــپ «مىڭـ قېچىـ

نورمالـدا خىتاينىـڭ   ! قا باشلىدى؛ ۋەقه ھهققىدە شاھىتلىق قىلىشـتى »چىقىش
ــا    ــاددە قـ ــاغالردا پهۋقۇلئـ ــان چـ ــر ھهركهت بولغـ ــداق بىـ ــهت بۇنـ تتىققول سىياسـ

يۈرگۈزىدىغانلىقى، قۇرۇت كىرىۋالغۇدەكمۇ يوچۇق قالدۇرماسـلىق ئۈچـۈن پۈتـۈن    
  سهپلهر بويىچه ھهركهت باشاليدىغانلىقىنى ئۇنتۇپ قالدۇقمۇ؟

 ،بىـرى : بۇ ھال گويا خىتايدا ئىككى خىـل ھۆكـۈمهت بـاردەك تۇيغـۇ بېرىـدۇ     
ۆكـۈمىتى؛ يهنه بىـرى   ۋاتقان ۋەھشىي خىتاي كوممۇنىست ھۇبىز شىكايهتچى بول

بهزىـلهر ئۈچــۈن ھهمـمه ئىشــنى قـوالي قىلىــپ بېرىۋاتقـان كهڭ قوســاق خىتــاي     
خىتـــاي «ئهممـــا، ھهممىمىـــزگه مهلـــۇم، ھهمـــمه دوقمۇشـــىمىزدا  !ھۆكـــۈمىتى
ــى ــڭ    » رەھبهرلىكـ ــت چوچقىالرنىـ ــا كوممۇنىسـ ــۇڭ پۇچقاقتـ ــمه بۇلـ ــار، ھهمـ بـ

 .ھۆكۈمرانلىقى بار
ــگه   ــاھلىق تىلىـ ــىي پانـ ــڭ   يهنه بهزى سىياسـ ــار، مىللهتنىـ ــىلهر بـ ن كىشـ

ئىســــمىنى سۈئىســــتىمال قىلىــــپ، دەرت ئېيتىــــپ، پانــــاھلىقىنى قوبــــۇل  
قىلدۇرىۋېلىپ بولۇپال، داپيۈزلۈك بىلهن بۇ مىللهتنىـڭ ئىشـلىرىغا، تهقـدىرىگه،    

بىــــز سىياســــىيغا «قىســــمىتىگه ئــــۆزىنى مۇناسىۋەتســــىز قىلىۋېلىشــــىپ، 
. دېيىشــــىدۇ» ....ايمىز،ئارىالشــــمايمىز، سىياســــىي گهپ بــــار ســــورۇنغا بارمــــ
ــلهن    ــك بى ــز ئوخشاشــال المزەللىلى ــداقالرغىمۇ بى ــىۋەت «بۇن ــتانه مۇناس ته »دوس

رىسـتورانت ئاچسـا شـۇ خىتاينىـڭ      -يهنه بهزىلهر بازار ئاچسا، ئاشخانا . ۋېرىمىزۇبول
ــان      ــاي پىشــانىمىزغا زورالپ تاڭغ ــاكى خىت ــرەر ئىســىم ي ــدا بى ــگهردى تىلى لهنهت
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  !قويۇۋېلىپمۇ، يهنه ئارىمىزدا قىزارماي ياشاۋېرىدۇ ئىسىمغا قوشۇپ بىر ئىسىم
 —ئهسلى خاپىلىق ئۇالرنىڭ قىزارماسلىقىدا ئهمهس، ئۇالرنى قىزارتمىغـان  

ۋە گهرچه ئـــۇالردىن چوچقىـــدىن يىركهنگهنــدەك يىـــركىنىش پهرزىمىـــز  ! بىــزدە 
! بولسىمۇ، بىرەر تاۋاق يۇندا ئۈچۈن ئۇالر بىلهن ياخشىچاق ئۆتـۈۋېرىمىز قهرزىمىز 

ئهممـا ئوخشـىمايدىغان   . دۇۇخائىنالر، مۇنـاپىقالر، ھهرقانـداق بىـر مىللهتـته بولـ     
. يېــرى، مىللهتلهرنىــڭ بۇنــداقالرغا قانــداق مۇناســىۋەت تۇتىشــىدا ئىپادىلىنىــدۇ
ــي        ــادەت، مىللى ــكهش ئ ــداق پهس ــدەك بۇن ــته بىزدىكى ــر مىللهت ــداق بى ھېچقان

نـى شهخسـىي مهنـپهئهتكه    مهنپهئهتنى مهھهللىۋىي مهنپهتكه، ئومـۇمىي مهنپهئهت 
 .ئهرزانال قۇربانلىق قىلىۋېتىدىغان ئادەت يوق بولسا كېرەك

سـۇ ئۇخلىســا  «ئهجـداتلىرىمىزدىن قالغـان بىــر ھىكمهتلىـك سـۆز بارىــدى،     
دۈشـمهنلىرىمىز ھهرگىزمـۇ   . خـۇددى شـۇنداق  ! »ئۇخاليدۇ، دۈشمهن ئۇخلىمايـدۇ 

لىرىدىن بىـرى مېنىـڭ   بۇنىڭ مىسال. شقا تىرىشىدۇۇتۇئۇخلىمايدۇ، بىزنى ئۇخل
  :تۇرمۇشۇمدا يۈز بهردى ياكى يۈز بهرگهن ئىكهن، مهن يېقىنغىچه ئۇقماپتىمهن

يـــاكى ئىســـتىخبارات ئېڭىمىـــز  —مېنىـــڭ سىياســـىي ھۇشـــيارلىقىمىز 
پـــات ئاگاھالندۇرۇشـــلىرىم، بهزى مۇناپىقلىرىمىزنىـــڭ دەل    - ھهققىـــدە پـــات 

دېـگهن  » ا، مۇنداق چۆمـۈچ ئۇنداق قازانغ«ئېچىشىدىغان يېرىگه تهككهن چېغى، 
ــى     ــارقىلىق ئهدىبىمن ــدۇرۇش ئ ــدە مېنىمــۇ ئوخشــاش ئۇســۇلدا گۇمانغــا قال پهدى

ــائىله ،ســهن«. بهرمهكچــى بولۇپتــۇ ــاال ،خهقنىــڭ ئ ــداق ‹ۋاقىســى چىقســا،  -ب قان
دېـگهن سـوئالنى تۇغـدۇرۇپ گۇمانغـا سالىسـهن، ئهمـدى سـهندىنمۇ        › چىقالىدى؟

دېگهندەك، مېنىڭ ئائىلهمنىـڭ  » ىكىندۇخهق گۇمانلىنىپ باقسۇن، قانداق بول
ــان   ــا يايغ ــانلىقىمىزنى ئهتراپق ــپ جهم بولغ ــۇ . كېلى ــڭ    —ب ــل ئويۇننى ــۇ خى ب

بىــر يېــرىم يىــل ئــاۋال كانــادادا بهزىــلهر بۇنــداق  . ھهرھالــدا بۆلــۈمىئىككىنچــى 
دىن ئۇالرنىڭ خالىس ياالقچىلىرىدىن بهزىلهر ھهتتا قهسـهم  نخهۋەرنى تارقاتقان، ئا
» خهۋەر«شــۇ چاغــدىمۇ . ۇنى ئىسپاتالشــقىمۇ تىرىشــقان ئىــدىقىلىــپ تــۇرۇپ بــ

ئوخشــاش مهتبۇئــاتتىن تارقىتىلغــانمۇ يــاكى دۈشــمهننىڭ يۇندىســىنى ئىچىــپ 
رەسۋاالشقان ئاشۇ پاسكىنا ئېغىزدىنال تارقىغانمۇ ئېنىـق بىلمهيـمهن، ئهممـا بـۇ     

  !تۇمىشقېتىم بۇ توردىكى پىت بازىرىغا ئاالھىدە بىر خهۋەر تېرىقىسىدە قويۇلۇپ
كېيىن بهزىلهرنىـڭ  . پىت بازىرىدا ئىشىم بولمىغاچقا ئۇنىمۇ بىلمهپتىمهن
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ــيىن    ــلىرىدىن كېــ ــىپ سوراشــ ــڭ جىددىيلىشــ ــلىرى، بهزىلهرنىــ مۇبارەكلهشــ
ــان      ــتىگه ئالغـ ــىنى ئۈسـ ــش ۋەزىپىسـ ــازاد قىلىـ ــۇرالرنى ئـ ــهم ئۇيغـ سۈرۈشتۈرسـ

  )!زىرىغاتور پىت با(! ئامېرىكىدىكى تهشكىالتنىڭ توربېتىگه قويۇلغان ئىكهن
خىتــــاي كونسۇلخانىســــىنىڭ خىتــــايلىرى بىــــلهن دوســــت تارتىشــــىپ 

پ ۈنــۈدەپ كۆي» !مۇنــاپىقلىرىمىز رەســۋا بولمىســۇن« ، تۇرغانالرنىــڭ رەســىمىنى
ــا يېتىـــپ  ۈدەرھـــال ئۆچـــۈر ــور بهت، مېنىـــڭ ئائىلهمنىـــڭ كاناداغـ ــۇ تـ ۋەتكهن بـ

ــدا ئۆزلىرىنىــڭ »مــوھىم خهۋەر«كهلگهنلىكــى ھهققىــدىكى  ــى ھــېچ بولمىغان  ن
» خهۋەرچـى «بۇ شـۇنى كۆرسـهتتىكى،   . ئابرويى ئۈچۈن بولسىمۇ چىقىرىۋەتمىگهن

ــۈپ    ــۈن كۆيـ ــازاتلىقىمىز ئۈچـ ــوربهتتىكى ئـ ــلهن تـ ــاپىق بىـ ــىۋاتقان  - مۇنـ پىشـ
  .ئىنقىالپچىمىزنىڭ شۇمپهنلىكته ئورتاقلىقى بارىكهن

دەيمىـز؟ غـايهت   » ئۆز ئـابرويى ئۈچـۈن بولسـىمۇ ئۆچۈرىۋەتمىـدى    «نېمىشكه 
بـۇ توربهتنىـڭ   . بۇ تور بهت بىـر سىياسـىي تهشـكىالتنىڭ تـور بېتـى     تهبىئىيكى، 
سىياسـىي تهشـۋىقات    —م خاتا بولمىغـان بولسـا   ۈشۈنۈئهگهر چۈش —مهخسىدى 

ياكى قىسمىتىمىزگه ئاالقىدار سىياسـىي خهۋەر دېگهنـدەكلهر ئۈچـۈن ئېچىلغـان     
ــى      ــزمهت قىالتت ــۈن خى ــى ئۈچ ــكىالتنىڭ غايىس ــى تهش ــۇپ، قىسقىس ــر . بول بى

ــ ــان  «نىڭ شهخس ــدا قالغ ــڭ بويى ــى، يهنه »ئايالىنى ــىنىڭ  «لىق ــڭ بالىس بىرىنى
ــان ــىنىڭ  »خهتنىســــى قىلىنغــ لىقــــى، ۋە يهنه مهنــــدەك بىرىنىــــڭ ئائىلىســ

دېگهندەك خهۋەرلهر بىلهن ئهلۋەتته بـۇ تهشـكىالتنىڭ غايىسـىگه    ... كهلگهنلىكى،
 بىكـارچىالرنى  نىڭ غايىسـى ئهجهبـا بـۇ تهشـكىالت   «يهنى، . دىغان گهپۈشهك چۈش

پىتـــنه ســـورۇنى بىـــلهن تهمىـــنلهش  —تېخىمـــۇ توغرىســـى مۇنـــاپىقالرنى  —
  .دېگهندەك بىر ئوي كۆڭۈلدىن كېچىپ قېلىشى مۈمكىن» بولغىيمىدى؟

مۇناپىقنىـڭ بـۇ خهۋىرىـدىن مهخسـهت نېمىـدى؟ يوقۇرىـدا پهرەز       » خهۋەرچى«
لىـرىم ئۈچـۈن ئـۆچ    قىلغىنىمىزدەك، ئۇنىڭ ئېچىشقان يېرىگه تـازا تهكـكهن گهپ  

خــاپىلىقنى ئوپچىالشــتۇرۇش ئــارقىلىق    يــاكى. گهپ يــوق اشــىدۇىش بولئــېل
، دەكيهنى نهسرىددىن ئهپهندىمـ . باققان دىققهتنى سۇسالشتۇرۇش ئويۇنى ئويناپ

بـــازاردا جىمـــى ئـــادەم خۇرجـــۇن «ئـــۆزى خۇرجـــۇنىنى يۈتتۈرىـــۋەتكىنى ئۈچـــۈنال 
ــۈر ــا   »ۋەتتىۈيۈتتـ ــدىغان تاپـ ــۆزىگه كېلىـ ــارقىلىق، ئـ ــيىش ئـ ــى تهنىلهر -، دېـ نـ

  .ئازايتماقچى ياكى ئۇنتۇلدۇرماقچى بولغان
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دېـــمهك، ئهپهنـــدىم ئۆزىنىـــڭ  خاتاســـىنى ئومۇمىيالشـــتۇرۇش ئـــارقىلىق،  
ــدى   ــتۇرماقچى بولغانىـ ــاپىلىقنى سۇسالشـ ــى خـ ــا . بولغۇسـ ــۇ  «گويـ ــۇ شـ مهنمـ

  .دېمهكچى بوالتتى» كنىڭ ئىچىدىكى بىرسىۈلۈكۆپچ
ۇسـلۇپ بىـلهن ئىـش    ۋە ئۇنىڭ ھهمتاۋاقلىرى مانا شۇ ئ» خهۋەرچى«مۇناپىق 

ــدا ئۇالرنىــڭ        ــڭ قولۇم ــه مېنى ــمىغانكى، بــۇ ھادىس ــىمۇ، ئويالش ــان بولس قىلغ
  !بېشىنى يهنچىيدىغان تاشقا ئايلىنىدىغانلىقىنى

توردا ئوينۇلۇۋاتقان ئۇششاق ئويۇنالردىن ماڭـا مۇناسـىۋەتلىك يهنه بىـرى يـۈز     
سىدە بىرىنـى  سهھىپى »قازناق«تورىدا كېيىن پهيدا بولغان  »ۋەتىنىم«. بېرىپتۇ

ئۇنىـــڭ . غـــۇالم دەپ پهرەز قىلىشـــىپ تـــازا تىلالشـــقان ئوخشـــايدۇخاتـــا ھالـــدا 
ــتهرمىش   ــنىڭكىگه ئوخشــاپ كې ــڭ  . پىكىرلىرىمــۇ مې ــانالر مېنى ــا تىللىغ ئهمم

بولۇۋاتقــان  »مهن«ئهپسۇســكى ئــاۋۇ . ئىســمىمنى ئاتــاپ تىللىغــانلىقى ئېنىــق
لىقىنى سـهزگهندىن  كىشى بۇ ئىشنىڭ كېتىپ بېرىشـىنىڭ تـوغرا بولمايۋاتقـان   

سىلهر خاتا پهرەز قىلىپ، باشـقا ئـادەمنى تىلالۋاتىسـىلهر، مهن غـۇالم     «كېيىنمۇ، 
بـۇنى  . دەپ قويماستىن مهن بولۇۋېلىپ تۇرۇپ مېنى تىلالتقـان ئىـكهن   »ئهمهس

مۇ خـۇددى  ىد»پىت بازىرى«نېمه دەپ چۈشهنگۈلۈكتۇر؟ ئىلگىرى ئامېرىكىدىكى 
ــۇرۇپ، مېنىــڭ  بىرســى مېنىــڭ ئى( شــۇنداق ئىشــالر ســىمىمدا تىزىملىتىــپ ت

ئىسمىم بىلهن ماقاله ئېالن قىلغان ياكى مېنىڭ ماقالىلىرىمنىـڭ ئارىلىرىغـا   
بولغاندا مهن بىر بايانـات بېرىـپ،    )ئۆز جۈملىرىنى قوشۇپ ئېالن قىلغان ئىكهن

مېنىڭ پىت بازارلىرىغا بىر نېمه يېزىش تۈگۈل، زىيارەتمۇ قىلمايدىغانلىقىمنى 
بولســـاممۇ، بهزى ئىشـــالرغا پهقهت چولىســـى تهگـــمهي قالىـــدىغان   بىلـــدۈرگهن

  .باشقۇرغۇچىالر بۇنى ئىككى سائهتمۇ توختاتماي ئۆچۈرۈۋەتكهن ئىدى
دېمهك، جاسۇسلۇق تهرەققىي قىلىپ، ئىنسانالرنى ماشـىنىغا ئايالنـدۇرۇپ،   
ــايه    ئـــۇزاقتىن كـــونترول قىلىشـــنىڭ كويىـــدا ئىزدىنىلىۋاتقـــان، ھهتتـــا بـــۇ غـ

شـىمىزغا قارىمـاي،   ۇته ئهمهلگه ئاشۇرۇلغان بىر دەۋردە ياشـاۋاتقان بول قىسمهنلىك
سىياسـىي ھۇشـيارلىق، تېخىمـۇ ئهقهللىيسـى      —بىزدىكى ئىستىخبارات ئېڭى 

ــۆل ســهۋىيهدە تۇر   ــدۇۇسىياســىي پىرىنســىپچانلىق ن ــۆلچهمنى  . ۋاتى ئوخشــاش ئ
گهك يئهمهت ســـىيگهك بولســـا، ئـــۇنى ســـى. ھهممىـــگه قوللىنـــايلى دېمهيمىـــز

ــتانغا      دې ــدا ئىش ــا ئوخشــاش ئهھۋال ــدۇ؛ ئهمم ــۇل قىلى ــمه قوب ــۇنى ھهم ــۈك، ب گۈل
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  بۇ قانداق ئادالهت، تهخسىر؟! گهك دېگىلى بولمايدۇيگهن سهمهتنى سىيسى
ئهممــا بىــزگه ئهڭ ئهڭ . ۋاتىــدۇۇدەپ بىــر ئىشــالر بول» كــادىر تهربىــيىلهش«

ــىي   ــان سىياسـ ــك بولغـ ــىي    ،كېرەكلىـ ــتىخبارات ۋە سىياسـ ــاتىيه، ئىسـ دىپلومـ
ھۇشـــــيارلىق نۇقتىســـــىدىن ئهمهس، يۇۋاشـــــلىقىمىز يهتمىگهنـــــدەك، يهنه    

. چۈنكى بـۇ ئۈگهتكۈچىلهرنىـڭ ئىهتىيـاجى   ! لىدىكهنۈتۈئۈگ» تېنچلىقچىلىق«
نېمىشكه ئـۆزىمىز بـۇ ھهقـته ئويالنمـايمىز؟      نېمه؟ئهمما بىزنىڭ ئىهتىياجىمىز 

ىيراق كىمىمىز كىمىمىزنى ئالـداۋاتىمىز؟ زادى نـېمىگه ئېرىشـمهكچى؟ جىـدد    
  پ باقىدىغان ۋاقتىمىز تېخى كهلمىدىمۇ؟ۇنۇئويل

ئىلگىرىكــى بىــر يازمىشــىمدا، بىرەرســى ھاياجــان بىــلهن قاينــاپ ســۆزلهپ   
دەۋېرىــدىغىنىمىز، بىــرەر فــائىلى مهجهــۇل  » ئــوت يــۈرەك ۋەتهنــپهرۋەر«قويســىال 

ــۆرت تهڭــگه بېــرىپال    شــهخس تهشــكىالتلىرىمىزغا ســېخىيلىقىنى ئىپــادىلهپ ت
بۇمـۇ دەل  . دەۋېرىدىغىنىمىز ھهققىدە توختالغان ئىدىم» هنپهرۋەر بايۋەت«قويسا، 

مۇشۇ تېمىدا دېيىلىۋاتقان سىياسىي ھۇشيارلىقىمىزغا ئاالقىدار بولـۇپ، ئىشـالر   
بۇ قهدەر ئاددىي بولۇپ كهتسه، تهشـكىالتلىرىمىزنىڭ مۇناپىقالرنىـڭ قولىـدىكى    

رەز قىلىـــــش تهس يهنه شـــــۇنىمۇ په. قونچاققـــــا ئايلىنىشـــــى بهك تهس ئهمهس
ــالهچلىكى، مهجلىســتىن باشــقا     ــۈنكى تهشــكىالتلىرىمىزنىڭ پ ئهمهســكى، بۈگ

ــ» ئىـــش« ــكه بولغـ ــانىڭ  ۇدېيىشـ ــلىقى؛ مۇسـ ــڭ بولماسـ ــرەر ھهركهتنىـ دەك بىـ
ــدمېتود ــاغا ئوخشـــاش     ىـ ــپ، مۇسـ ــاخىرى بېرىـ ــانىڭمۇ، ئـ ــان ئىسـ ىن ئاغرىنغـ

ــل      ــپ تهھلىــ ــر يهرگه ئهكىلىــ ــارلىقالرنى بىــ ــى قاتــ ــاپتونومىيهچى بولۇشــ ئــ
ــۇنداق ق ــزدا، ئاشـ ــى «ىلغىنىمىـ ــېخىيالرنىڭ رولـ ــى  »سـ ــدۇر؟ دېگهنلهرنـ دىنمىـ

  .ئويلىماي تۇرالمايمىز
. يــا سىياســىي داۋا قىاليلــى، يــاكى تىجــارەت قىلىــپ پــۇل تاپســاقمۇ بولــۇدۇ 
ئهممـا، مىللهتنىــڭ سىياســىي ئىســتىقبالىنى دەسـمىي قىلىــپ، پــۇل تــوپالش   

لكنى مىسـال قىلىشـىمىز   يهنه شـۇنداقمۇ بىـر شـهرمهندى   . بهكمۇ شـهرمهندىلىك 
خىتـــاي كونســـۇلخانا خـــادىملىرى بىـــلهن گىرەلىشـــىپ رەســـىمگه  : مـــۈمكىن

چۈشكهنلهرنىڭ ئهسلىدە سـاالھىيىتىنى ئاشـكارىالپ، خهلقىئـالهم ئالدىـدا رەسـۋا      
كهلگۈسىدىكى ئىشـالردا مۇنـاپىقالرنى چهكـلهش رولـى ئوينايـدىغان       —قىلىش 

ــوي    ــپ ق ــۇل بېرى ــالر پ ــڭ دول ــى  بولســىمۇ، پهقهت مى ــڭ ئهپت  -غىنىغىال، ئۇالرنى
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بهشىرىســىنىڭ ئاشكارىلىنىشــىنىڭ ئالــدىنى ئېلىــپ قوغدىســا بــۇ قانــداق       
  تهشكىالت؟

يهنه تېخى بۇ قېتىمقى قۇرۇلتايغا ئوتتۇرا ئاسىيادىن بىر مۇنـاپىق تهكلىـپ   
ــنگهن ــپ كېلىـ ــامىنى   ! قىلىـ ــڭ نـ ــىپ، ئۇنىـ ــا سودىلىشـ ــڭ دولالرغـ ــون مىـ ئـ

بـۇ يهردە نـېمىلهر قىلىنىۋاتىـدۇ؟ سـودىمۇ؟     ! بـۇ نهقهدەر رەزىللىـك  ! ئاقاليدىغانغا
: ھازىر يهنه بىر شهرمهندىلىكمۇ ئوتتۇرۇدا كۆڭۈللهرنى ئېلشتۇرۇپ تۇرۇپتـۇ  داۋامۇ؟

بۇنىـڭ بىـر سـهتچىلىكال ئهمهس، يهنه مۇنـاپىقلىق     ! بابۇر مهخسۇت سهتچىلىكى
ــۇق     ــۇ تول ــتىن ساۋاتســىزلىق ئىكهنلىكىنىم ــى، سىياســىي جهھهت ئىكهنلىكىن

ىپ كېتهلمهيۋاتقان ئادەملهرنىـڭ قولىغـا بىـر مىلـلهت تهقـدىرى تاشـالپ       ئاڭقىر
بېرىلسه، ئاقىۋەت نېمه بوالر؟ يهنه مۇشۇ ھالدىمۇ ھىچ قىزارماستىن مىللهتنىـڭ  

  ۋەكىللىكىدىن گهپ ئېتىۋاتقانالر بىزنى قايسى مهنزىلگه باشالپ بارار؟
بۇالرنىــــڭ ھهممىســــى ئىــــدىئولوگىيه قۇرۇلۇشــــى ئېلىــــپ بېرىشــــنىڭ 

 »چـۇۋۇق چـويال  «تهخىرسىزلىكىنى، زۆرۈرلۈكىنى، بۇنىڭسىز قىلغـان ئىشـنىڭ   
  .ئىش بولۇدۇغانلىقىنى دەلىللهيدۇ
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  يهنه تهشۋىقاتنىڭ قۇدرىتى توغرىسىدا

  
ــدىم  ــدە كــۆپ توختال ــۆزەمنى . مهن تهشــۋىقات ھهققى يهنه دەۋەرمهي دېســهم ئ

ــدىم ــڭ ته  . تۇتالمى ــر گورۇھنى ــان بى ــالىيهت قىلىۋاتق شــۋىقاتنىڭ سىياســىي پائ
قۇدرىتى ھهققىدىكى مـۈجىمهل تونۇشـى ھهقىقهتهنمـۇ كىشـىنى ئهنسـىرىتىدۇ،      
شــۇڭا يهنه بــۇ ھهقــته ئېغىــز ئېچىشــقا، تهكــرار تهكىتلهشــكه مهجبــۇرىيهت ھىــس 

  .قىلدىم
خــاراكتېرى جهھهتــتىن يېــتهكلهش، كۆنــدۈرۈش تهشــۋىقاتى؛   —تهشــۋىقات 

ــۋىقاتى؛  ــۋىقاتى؛ قورقۇتـــۇش تهشـ ــايمۇقتۇرۇش تهشـ ــا بۆل... قـ ــۈقاتارلىقالرغـ . دۇۈنـ
ــۋىقات   ــكارە تهشـ ــتىن ئاشـ ــىرتىدىكى  (مېتـــودى جهھهتـ ــاكى سـ ــى يـ دۆلهت ئىچـ

 ـتېلىـۋىزىيه، ئهدەبىيـات     ـژۇرنـال، رادىئـو     ـگېزىـت    —سـىتىلىرى  اتهشـۋىقات ۋ 
 —؛ يوشــۇرۇن )ئــارقىلىق قىلىنىــدىغان تهشــۋىقات —ســهنئهت مهھســۇالتلىرى 

ئىسـتىخبارات  (دىكى تهشـۋىقات  شـهكلى » ساماننىڭ ئاسـتىدىن سـۇ يۈگۈرتـۈش   «
) غان ۋە ئېلىــپ بېرىلىــدىغان تهشــۋىقاتۇدۇئورگــانلىرى تهرىپىــدىن ئۇيۇشــتۇرۇل

  .دۇۈنۈقاتارلىقالرغا بۆل
تهرەققىــي . ھــاكىمىيهتلهر بۇالرنىــڭ ھهممىســىنى قوللۇنۇشــى مــۈمكىن    

قىلىش باسـقۇچىدىكى سىياسـىي كـۈچلهر ئاساسـلىقى يېـتهكلهش، كۆنـدۈرۈش       
ــۋى  ــۈمكىن  شــهكلىدىكى تهش ــش باشلىشــى م ــلهن ئى ــتى  . قات بى ــا يهر ئاس ھهتت

تهشكىالتلىرىنىڭ تهشۋىقات ماتىرىياللىرى يوشۇرۇن تارقىتىلىدىغان بولسىمۇ، 
يوشـۇرۇنلۇق   -چـۈنكى ئاشـكارە  . دۇۇيهنىال ئاشكارە تهشۋىقات تۈرىگه مهنسـۇپ بولـ  

كونكرېت ياكى مهۋھۇملۇق، يهنى، ۋاسىتىنىڭ كونكرېتلىقى ياكى مهۋھۇملـۇق  
قارىتىلغـــان بولـــۇپ، ئىســـتىخبارات تهشـــۋىقاتىدا ئهســـلى يوشـــۇرۇن   تهرىـــپىگه

بـۇ خىـل تهشـۋىقاتتا تهشـۋىق ۋارىقـى،      . ۋاسىتىسـىدۇر دىغىنى تهشۋىقاتنىڭ ۇبول
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-پهقهت سـۆز . ژۇرنال قاتارلىق مهتبۇئات ۋاسىتىلىرى ئىشـىلىتىلمهيدۇ –گېزىت 
ۆرۈلگهچكه، چۆچهك تـارقىتىش شـهكلىدىكى مهۋھـۇم ۋاسـىتىلهر بىـلهن ئىـش كـ       

  .ئىنسانالر تۇيماستىنال بهلگىلهنگهن يۆنۈلۈشكه توغرىلىنىدۇ
ئىستىخباراتقا مهنسۇپ بولغان يوشۇرۇن تهشۋىقات ھهققىـدە باشـقا ماقالىـدە    

  .مىزۇتوختالغان بولغاچقا، بۇ يهردە ئاشكارە تهشۋىقات ھهققىدە توختۇل
ــۇزاق مهزگ   ــلهن يهنه، ئـ ــارى بىـ ــت ئېتىبـ ــۋىقات ۋاقىـ ــكارە تهشـ ــك ئاشـ ىللىـ

  . دۇۈنۈتهشۋىقاتقا بۆل) دەۋر خاراكتېرلىق(تهشۋىقات، قىسقا مۇددەتلىك 
ــۇزۇن مۇددەتلىــك تهشــۋىقات  ــاكى بىــر  — ئ كــۆپ ھــالالردا بىــر دۆلهت ي

ئۆزگهرتىـپ، يېڭىـدىن شـهكىللهندۈرۈش، يهنـى پۈتـۈن      ئاسـتا   ـمىللهتنـى ئاسـتا    
ھ قىلىــپ، دۆلهت پــۇخرالىرى يــاكى پۈتــۈن مىلــلهت ئهزالىرىنــى تامــامهن ئىســال 

ــى     ــۈپهتلىك يېڭـ ــدىغان، سـ ــۇن كېلىـ ــپهئهتكه ئۇيغـ ــي مهنـ ــۈك مىللىـ مهڭگۈلـ
ئىنسانالردىن قىلىپ يېتىلدۈرۈشنى ئۆزىگه غـايه قىلغـان تهشـۋىقات بولـۇپ، بـۇ      

دا يهر ئالغـــان )قىزىلتاشـــلىق كىتـــاپ(دۆلهتنىـــڭ ئـــۆزگهرمهس پىرىنســـىپلرى 
ىپنىڭ بىر ۋەزىپىسـى  پۈتۈن مىللىي مائار. قىلىدۇ ىئاساسئۆزىنىڭ مهزمۇنالرنى 

ــپ       ــدا ئېلى ــىڭدۈرگهن ھال ــگه س ــى ئىچى ــپ تهربىيىس ــۋىقاتنى مائارى ــۇ تهش مۇش
  .بېرىشتىن ئىبارەت

ــۇنداق     ــى ئهنه شـ ــاماۋىي پادىشاسـ ــڭ سـ ــدا ياپونىيهنىـ ــالرغا قارىغانـ ئاڭالشـ
. بارلىققا كهلتـۈرۈش ئىسـالھاتى ئېلىـپ بارغـان ئىكهنمىـش      »سۈپهتلىك پۇخرا«

ئاستا بـۇ نىشـانغا يېتىشـتىن بهك    -ئارقىلىق ئاستاىپ سىستېمى رئهمما ئۇ مائا
ئىنتـايىن   قانـداق،  ئىچى پۇشۇپ كهتكهن، پاتراق نهتىجه كۆۈرۈشكه ئالدىرىغانمۇ،

قــاتتىق قــول ۋاســىتىالرنىمۇ قوللۇنــۇپ، شــۇ زامــان ئۈچــۈن ئىنتــايىن ۋەھشــى    
لىق بىــر مىللهتنــى شــهكىللهندۈرۈپ بهرگهنلىكــى اكېيىــنكىلهر ســاپ. ئاتالغــان
  .رەھمهتتىن ئۇنىڭ روھىغا مىڭ تازىم قىالرمىش ئۈچۈن،

ئورتـاق بىـر مىللىـي تۇيغـۇ ۋە مىللىـي      «: بۇ ھهقته گىتلېر شۇنداق دېگهن
ــىيات پهقهت مهكـــتهپلهردە مائارىـــپ ئـــارقىلىق، تهشـــۋىقات دولقـــۇنى       ھېسسـ

يىگىـرمه يىلـدەك    -بـۇ نىشـانغا ئـون   . ۋاسىتىسى بىـلهن يارىتىلىشـى مـۈمكىن   
بهلكى يـۈز يىلالرنـى نهزەرگه ئـېلىش    . تىش مۈمكىن ئهمهسقىسقا بىر زاماندا يې
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   ».كېرەك
  :ماھىر قايناق شۇنداق دەيدۇ

مائارىپ سىستېمى ئىنسانالرغا مهلـۇم بىـر خىـل پىكىـر قىلىـش ئـادىتى       «
دېمىسىمۇ، دەسلهپكى قهدەمدە مائارىپ سىستېمى ئىچىدە ئىنسـانالرنى  . بېرىدۇ

يىن بۇ قېلىـپ ئۈسـتىگه كۈنـدىلىك    مۇئهييهن بىر قېلىپقا سېلىپ، ئاندىن كې
  ».ھادسىلهرگه كۆرە بىر يۆنۈلۈش بهرمهكتۇر
ــۋىقات  ــاراكتېرلىق تهش شــۇ زامــان، شــۇ تــارىخىي شــارائىتتا      — دەۋر خ

ھــاكىمىيهتكه كېرەكلىــك بولغــان بىــر تۈرلــۈك كهيپىيــاتنى ھــازىرالش ئۈچــۈن   
ــۇم   ــۇپ، مهلـ ــۋىقات بولـ ــدىغان تهشـ ــپ بېرىلىـ ــى  ئېلىـ ــاۋۇزچىلىق پىالنىنـ تاجـ

، مهلۇم يولغا قويۇلۇش ئالدىدا تۇرغان يېڭـى سىياسـهتكه كىشـىلهرنىڭ    نىقاپالش
ــېلى   ــدىنى ئ ــدۈرۈش قارشــى چىقىشــىنىڭ ئال ، ش يۈزىســىدىن، كىشــىلهرنى كۆن

هرنى كۈشــكۈرتۈش، تهرەپتــار  مهۋجــۇت ھــاكىمىيهتنى ئاغدۇرىۋېتىشــكه كىشــىل   
  .ئېلىپ بېرىلىدۇقاتارلىق مهخسهتلهردە ... ،توپالش
ىۋەت ئۇرۇشــى دەۋرىــدە ھــېچكىم دىنىــي ســهۋەپلهر بىــلهن   ســوغۇق مۇناســ«

تهرەپلهرنـى بهلگىلىـگهن ئامىـل ئىـدىئولوگىك مهيـدانى ئىـدى ۋە       . سوقۇشمايتى
ــۆزلىنهتتى     ــانلىقى س ــىدا بولىۋاتق ــدىيه ئارىس ــن ئى ــلهن ئهركى ــۇنىزىم بى . كومم
 ئهمدى بولسا، مىڭالرچه يىل بۇرۇنقى پهرقلهر ئوتتۇرىغـا چىقىرىلىۋاتىـدۇ، دىنىـي   

ۋاتقـانلىقى  ۇتهشكىالتالرنىڭ دۇنيـانى چاڭگىلىغـا كىرگـۈزۈۋېلىش غهرىزىـدە بول    
ــۆزلهنمهكته ــ   ....س ــي ۋە ئېتنى ــلهر دىنى ــۈنكى سۈركۈلۈش ــالرغا كبۈگ ــۆرە  ئاساس ك

ۋاتامدۇ ياكى بۇالر بىرەر چۈمپهردىمىدۇر؟ ئهگهر ئۇنداق بولسا، ئهسـلى سـهۋەپ   ۇبول
ــدۇر؟ ــاراكتېرلىق ت  ①»نېمىـ ــۇرالردىن دەۋر خـ ــۇ قـ ــۈزىنى  بـ ــر يـ ــۋىقاتنىڭ بىـ هشـ

ــۈمكىن ــۋېلىش مـ ــقا،  .كۆرىـ ــدىن باشـ ــات «بۇنـ ــۆز   —مهتبۇئـ ــتىن ئـ ــر تهرەپـ بىـ
. قاراشــلىرىنى يايســا، يهنه بىــر تهرەپــتىن قارشــى پىكىرلهرنــى توسۇشــى كېــرەك 
يهنى، مهتبۇئاتنى كونترول قىلىدىغانالرنىڭ رولى ئىككى تۈرلـۈك بولـۇپ، بىـرى    

                                            
 .ئا —تۈركچه نهشرى، » ئىستراتېگىيىلىك ئانالىزلهر«: ماھىر قايناق ①           
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ــۆزلهتمهك؛ ئىككىنچىســ  ــانلىرىنى س ــماق خالىغ ــانلىرىنى توس  ①».ى، خالىمىغ
دېمهك، ئهڭ ئهركىـن ھېسـاپالنغان سىياسـىي تۈزۈملهردىمـۇ مهتبۇئـات تامـامهن       

ــدۇ ئهكســىچه، ھۆكــۈمران گورۇھنىــڭ ئارزۇســىغا ئۇيغــۇن ئىــش   . ئهركىــن بولماي
. بهزەن مۇخالىپ ئىدىيىلهردىكى يازمىالرغىمۇ ئورۇن بېرىلىشى مـۈمكىن . تۇتۇدۇ

ــۇ پهقهت  ئىســـتهلگهن رەڭنـــى تېخىمـــۇ يـــارقىن    » رقىلىقرەڭ پهرقـــى ئـــا «بـ
يهنى، ئوخشـاش بىـر ئىـدىيهنىڭ پۈتـۈن مهتبۇئـاتنى قـاپالپ       . كۆرسهتمهك ئۈچۈن

غان بولغاچقـا، چهكلىـك   ۇتۇرۇشى، ئۇنىڭ ئىشهنچلىكلىك دەرىجىسىنى چۈشۈرۈد
بۇ ھهرگىزمـۇ تىزگىنـدىن سـىرت ئىـش     . دائىرىدە مۇخالىپ پىكىر ئۇيۇشتۇرۇلۇدۇ

  .لۇق ئاستىدىكى، پىالنلىق ئىشئهمهس، كونترول
دەك، ئىنسـانالرنى  مـ باشقا مۇناسـىۋەتلىك ماقالىلىرىمـدا ئېيتىـپ ئۆتكىنى   

. بولـۇدۇ تهشۋىقات ئارقىلىق تامـامهن باشـقا تۈرلـۈك شـهكىللهندۈرۈپ چىققىلـى      
يوۋاش بىر خهلقنى شىردەك ھۆكۈرەيدىغان جهڭگىۋار قىلغىلـى، زەئىـپ مىللـى    

هتنـى قىـزغىن مىللهتچىـلهرگه ئايالنـدۇرغىلى؛     روھتىكى، تهسلىمچى بىـر مىلل 
ئىسـتىخىيىلىك تۇيغـۇ بىـلهن، دوگمـا شـهكىلدە ئىبـادەت قىلىـپ يـۈرگهن بىـر          
مۇسۇلمان جامائىتىنى ئالالھ يولىدا خوشاللىق بىلهن شېهىت بولۇشـقا ئـۆزىنى   

  .دۇۇغان ساپ ئېتىقادلىق مۆمىنلهرگه ئايالندۇرغىلى بولۇئۇرۇپ تۇرۇد
ــداق دە  ــر مۇن ــدۇگىتلې ــتۇر    «: ي ــدار توپالش ــى تهرەپ ــۋىقاتنىڭ ۋەزىپىس . تهش

ئهگهر بىـر ھهركهت  . تهشكىالتنىڭ ۋەزىپىسـى بولسـا پـارتىيىگه ئهزا تىزىمالشـتۇر    
ئۈســتۈن قىلمــاقچى ۋە ئۇنىــڭ  -بىــر دۆلهتنــى، كېيىــنچه بــۇ دۇنيــانى ئاســتىن  

غـان بولسـا   ۇدۇئورنىغـا يېڭـى بىـر دۆلهت ۋەيـاكى يېڭـى بىـر دۇنيـا قۇرمـاقچى بول        
ھهمدە ئۆزىگه بىر مىقـدار تهرەپـدار توپلىغـان بولسـا، بـۇ پىرىنسـىپتىن ھېچبىـر        

  ».ۋاقت ئايرىلماسلىقى كېرەك

ئهزا بولسـا   .تهرەپدارالرنى تهشۋىقات تاپىدۇ ۋە ئۇنى ھهركهتكه جهلپ قىلىـدۇ «
ــدىن توپل  ــۇتهشــكىالت تهرىپى ــدىيىنى پاسســىپ   . دۇۇن ــر ئى ــاق بى ــدار بولم تهرەپ
ــاق  ــۇل قىلم ــهكىلدە قوب ــدۇ ش ــهرت قىلى ــدىيىنىڭ  . نى ش ــا ئى ــاق بولس ئهزا بولم
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. ئاكتىــپ شــهكىلدە ۋەكىلــى بولــۇش ۋە مــۇداپىئه قىلىنىشــىنى تهقهززا قىلىــدۇ 
  ①».مهسىلهن، ئون تهرەپدار ئارىسىدىن ئىككى ئهزا چىقىشى مۈمكىن

ــۇدرىتىنى بىــز يهنه  ــېقىن كهچمىشــىمىزدىكى تهشــۋىقاتنىڭ ق  —1996(ي
ــارقىلىق  تهشـــــۋىقات دو) يىلـــــالر – 1999 لقـــــۇنىنى مىســـــال قىلىـــــش ئـــ

ئهســلىدە ئاڭســىز بىــر تهبىقىــگه مهنســۇپ بولغــان  . ئىسپاتلىشــىمىز مــۈمكىن
ــۈن       ــردىنال ۋەتهن ئۈچ ــارەتچىلهر بى ــاق تىج ــان ئۇشش ــپ چىقق ــدىن كېلى دىهقان

مېلىنىمــۇ ئايــاپ  -ئۆلۈشــكه ھــازىر روھــى ھــالهتكه كهلــگهن ۋە يېنىــدىكى پــۇل  
  .ان ئىدىئولتۇرمايدىغان سېخىالرغا ئايالنغ

بىزنىـڭ ۋەتهنــگه ئـاۋازىمىزنى يهتكۈزۈشــتىكى بىــردىن بىـر ۋاســىته بولغــان    
رادىئــــــــو ھهققىــــــــدە ئاغرىنىشــــــــلىرىمىزمۇ، ئۇنىڭــــــــدىن ئۈنۈملــــــــۈك 

ــدۇرتپايدىلىنىلمايۋاتقانلىق ــىلهن. ىنـ ــودا   ،مهسـ ــلهردە رادىئـ ــى مهزگىلـ كېيىنكـ
ــرى    ــان تېمىلىـ ــۆھرەتنىڭ تاللىغـ ــلىغان شـ ــكه باشـ ــى،  ،ئىشلهشـ ئهھممىيىتـ

لىقلىقى بىــلهن دىقــقهت چېكىــپ، رادىئــودا ھهقىقهتهنمــۇ زور ئىشــالرنى      جــان
ــى بول ــڭ   ۇدۇقىلغىلــ ــگهن نىيهتتىكىلهرنىــ ــالي دېــ ــا قىــ ــانلىقىنى، ئهممــ غــ

  .يېتهرسىزلىكىنى تېخىمۇ بىلىندۈردى
بىزگه نىسبهتهن ئېيتقاندا تهشۋىقاتنىڭ رولىنـى زىيـالىالر ۋە باشـقا بـارلىق     

بـۇ دىنىـي   . ىزدىكىلهر ئوبدانراق چۈشـىنىدۇ جامائىتىمىزدىن كۆرە دىنىي ساھهم
دائىـــم تهبلىـــغ ئـــاڭالپ تۇرمىغـــان    «ئهقىدىـــدىن كهلـــگهن ئـــۇدۇم بولـــۇپ،    

نىـڭ قاساۋەتلىشـىپ،   ىسۇسلۇشۇپ كېتىـدىغانلىقى، دىل ئىمانى مۇسۇلماننىڭ 
ــامىله قىلىــدىغان، تهدرىجىــي چــوڭ    ــاھ ئىشــالرغا ئېتىۋارســىز مۇئ ئۇششــاق گۇن

ــدىغ  ــپ كېتىـ ــاھالرغىمۇ پېتىـ ــدۇ »انلىقىگۇنـ ــلهر  . تهكىتلىنىـ ــۇڭا، بىلگهنـ شـ
  .ئارىسىدىمۇ دىنىي تهبلىغ تهكرارلىنىپ تۇرۇلۇدۇ

ــايىن تـــوغرا  ــا . دىنىـــي زاتالرنىـــڭ قارىشـــى ئىنتـ ئىنســـان خـــۇددى تاماققـ
ــاج   ــدىئولوگىيىگىمۇ مۇھتـ ــدەك، ئىـ ــاجلىق بولغانـ ــي  . ئىهتىيـ ــڭ مهنهۋىـ ئۇنىـ

 مهن ئۇنىــڭۈشــئاچلىقىغــا ســهن ھــاالل بىــر نهرســه تهييــارالپ بهرمىســهڭ، د      
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  .مهنهۋىيىتى ئۈچۈن پوق يېگۈزىدۇ
كوممۇنىســتالردا تهشـــۋىقات ئاشـــكارە تهشــۋىقات ۋاســـىتىلىرى ئـــارقىلىق   

، بىـزار  )ئىستىخباراتتىكى تهشۋىقات تېمىلىرىغـا قـاراڭ  (تويۇندۇرغۇچى دەرىجىدە 
ــاجىز    قىلغــۇچى شــهكىلدە ئېلىــپ بېرىلغاچقــا، ئۇنىــڭ ئىشــهندۈرۈش كــۈچى ئ

ئومـۇمهن مهنىـۋىيهتكه   ... ىرگه،كقىقىي خهۋەرگه، ئىدىيىگه، پىبولسىمۇ، بىرەر ھه
كېرەكلىك ئوزۇققا تهشنا بولغان جامـائهت يوشـۇرۇن تارقىتىلغـان ئىسـتىخبارات     

ئاســانال ئىشــىنىپ ) چــۆچهكلهرگه ـمىــش پــاراڭالر، ســۆز     ـمىــش   (تهشــۋىقاتىغا 
ۈچى ئهمما شـۇنى ئېتىـراپ قىلمـاي ئامـالىمىز يـوقكى، ئشـهندۈرۈش كـ       . كېتىدۇ

تالمــــاي  -يــــوق دېيىلســــىمۇ، كوممۇنىســــتالر ئــــۆز يالغــــانلىرىنى ھارمــــاي 
كۆپتـۇر بىـر    ـتهكرارالۋەرگهچكه، يىلالرنىڭ ئۆتۈشى بىلهن ئىنسانالر يهنىال ئازدۇر   

نهرســىلهرنى يۇقتۇرىۋېلىشــتىن، كوممۇنىســتالر كــۆزلىگهن شــهكىلگه كېلىــپ  
لىقـى نـېمىلهرگه قـادىر    مانا بۇ تهشۋىقاتنىڭ ئىزچىل. قېلىشتىن ساقلىنالمايدۇ
بــۇ ھهقــته ئۆزەمنىــڭ بىۋاســىته تهســىراتىمنى دەپ . ئىكهنلىكىنــى ئىســپاتاليدۇ

شــۇنداق بولسـىمۇ زۆرۈرىــيهت يۈزىســىدىن تهكرارلىشــىم  . ئـۆتكهنلىكىم يادىمــدا 
بهرپـا قىلىـپ    »جهنـنهت «كوممۇنىستالر بىـزگه ئۆزلىرىنىـڭ   . ئهيپكه بۇيرۇلماس

خـــار ۋە زەبـــۇن خهلقلهرنىـــڭ بـــارلىقىنى    بهرگهنلىكىنـــى، دۇنيـــادا ئاجايىـــپ   
توختىماســتىن تهلقىــن قىلىــپ، دۇنيــادا ئافرىقــا ۋە ئامېرىكىــدا ياشــايدىغان       

مهن . نېگىرالردىنمۇ خـار ئىنسـان يـوق دەيـدىغان تۇيغۇغـا كهلتۈرۈشـكهن ئىـدى       
گهرچه كوممۇنىســــتالرغا ئهڭ ئىشــــهنمهيدىغان (غهرپــــكه كهلــــگهن ۋاقتىمــــدا 

 ئاشـــــۇ نېگىـــــرالر ھهققىـــــدىكى تونۇشـــــتا يهنىـــــال) بولۇشـــــۇمغا قارىمـــــاي
ــالهت     ــى ھــ ــۇش ۋە روھــ ــدىيه، تونــ ــۆرە ئىــ ــىغا كــ ــتالرنىڭ ئارزۇســ كوممۇنىســ

تــۇنجى ئۇچراتقــان نېگىرنــى . شــهكىللهندۈرۈپ قالغــانلىقىمنى ھىــس قىلــدىم
شــۇنداق بولۇشــىغا . كـۈزەتتىم؛ ئۇمــۇ مهنــدەك پانــاھلىق تىــلهپ كهلــگهن ئىــدى 

ن تۇتـاتتىكى، ئهسـلى مېنىـڭ چۈشـهنچهم     قارىماي، ئۇ ئۆزىنى شۇنچىلىك ئهركىـ 
ــپ، دەكــكه       ــىتىلىپ، مهســخىرە قىلىنى ــدا ئــۇالر ھهريهردە كهمس ــويىچه بولغان ب
 ،بېرىلىپ، زېدىكهپ كهتكهچكه، ھهر يهردە، ھهر ئىشـتا تارتىنىـپ، پېتىنماسـتىن   

ئهممـا  . ھهركتىدە بىچارىلىك، تۆۋەنلىك ھىس قىلىپ تۇرۇشى كېرەك ئىدى-سۆز
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ھىـچ تارتىنمـايتى، دادىـل تهلهپـلهردە بـوالتتى؛ چـۈنكى ئـۇ        . ىئۇ ئۇنداق قىلمـايت 
بۇنچىلىــك تهلهپلهرنىــڭ ئهقهللىــي ھهققــى ئىكهنلىكىنــى بىلىــپ كۆنگهنــدەك  

دە  »جهننىتـــى«كوممۇنىســـتالرنىڭ  —دەل ئهكســـىچه، مهن . ئىپادىـــدە ئىـــدى
ــكهن  ــار«ئۆس ــدا    — »بهختىي ــڭ ئورنى ــهۋۋۇرۇمدىكى نېگىرنى ــڭ تهس ــۇ مېنى ئاش
ــدىم ــپ،  ھهر ئ. ئى ــدۇ، بولمامدىغانــدۇ؟   «ىشــتىن تارتىنى بــۇ دېســهم بوالمدىغان
ــۇ، ئىشــنى  ــراپ كېتهرم ــۇ؟ قىلســام ۋارقى ــدەك ئىككىلىنىشــلهردە   »بوالرم دېگهن

مهن ئـۇالر  . دوالمنى قورۇپ، ھهر كىچىك ئىشتىنمۇ قورۇنۇپ تـۇرغىنىم بىلىنـدى  
گهپ ئافرىقا ھايـاتى ھهققىـدىمۇ    —بىلهن غهرپ دۇنياسىغا كېلىشتىن بۇرۇنقى 

بهزىلىـــرى ئىقتىســـادىي نـــامراتلىق ھهققىـــدە داتلىســـىمۇ، . تـــاتىالپ بـــاقتىم
سىياســـىي زۇلـــۇم، ئهركىنلىـــك چهكلىمىســـى ھهققىـــدە بىـــرەر شـــىكايىتىنى 

ــزدىن ياخشــىراق    . ئاڭلىمىــدىم ــۆپلىرى ئىقتىســادىي جهھهتتىنمــۇ بى ــا ك ھهتت
ــاراپ رازى  ــۆۋەن دەپ قــ ــدا تــ ــۆز ئىســــتهكلىرىگه باققانــ  ئىكهنلىكــــى، پهقهت ئــ

ھهتتا ئۇالرنىڭ ئامېرىكىـدا كهمسـىتىلىپ كهتكىنىمـۇ،    . ئهمهسلىكىنى بىلدىم
ــۇم    ــۈزۈكرەك كــۈن كۆرگهنلىكىمــۇ مهل ئهڭ كهمســىتىلگهن چاغــدىمۇ بىــزدىن ت

دەپ ئاتالمايـدىكهن، چـۈنكى بـۇ كهمسـىتىش      »نېگىر«ئۇالر ھهتتا غهرپته . بولدى
ــكهن    ــگهن ئىـ ــاش چهكلهنـ ــداق ئاتـ ــا، بۇنـ ــۆز بولغاچقـ ــىدىكى سـ پهقهت . مهنىسـ

ــۈزۈملهردىن كهلگهنلهرنىـــڭ تىلىـــدىال   ئاتالغۇســـى  »نېگىـــر«كوممۇنىســـت تـ
مانا بۇ پاكىتالر تهشـۋىقاتنىڭ ئىنسـان روھىيىـتىگه قانـداق     . ساقلىنىپ قالغان

 .سىڭىپ كېتىدىغانلىقىنى تولۇق كۆرسۈتۈپ بېرىدۇ
كوممۇنىســتالر يېقىنــدا يولغــا قويمــاقچى بولغــان سىياســىتى ھهققىــدىمۇ 

ــپ، يوشــۇرۇن  ــېقىش «خهۋەر تارقىتى ــدۈرۈش  »بىســىنى ســىناپ ب ، يوشــۇرۇن كۆن
  .ئېلىپ بارىدۇ

پهقهت . غهرپته تويۇندۇرغۇچى تهشـۋىقات بىـلهن كىشـىلهر بىـزار قىلىنمايـدۇ     
ئاشكارە ۋاسىتىالر ئىچىدە يۆنلهندۈرۈش مهۋجۇت بولۇپ، بۇنىـڭ بىـلهن كىشـىلهر    

ئىككــى : مهســىلهن. ۇدۈلــۈئىختىيارســىز يوســۇندا ئىــدىيىۋىي بىــرلىككه كهلتۈر
مىليون ئايالنىڭ تـۇل قالغـانلىقى، ئـۈچ مىليـون بالىنىـڭ يىـتىم قالغـانلىقى        

ئىراقتىكى تېرورىست ھىچ تىلغا ئېلىنماستىن، ئامېرىكىلىق بىر ئهسكهرنىڭ 
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ــۆز     ــلىق كـ ــىنىڭ ئېچىنىشـ ــۈرۈلگهنلىكى، ئائىلىسـ ــدىن ئۆلتـ ــۈچلهر تهرىپىـ كـ
ىدە ئېلىپ كېلىـنگهن جهسـهتنى   م كهيپىياتى ئىچهمات كهياشلىرى ۋە مهملىكهت

ئــاخىرەتكه ئۇزۇتــۇپ مېڭىشـــالر ئــادەتتىكىچه خهۋەر قىلىنغانــدەك قىلســـىمۇ،     
بـۇ  . بۇنداق داۋاملىشىش ئاجايىپ قورقۇنۇچلۇق ئۈنۈم يارىتىدىغانلىقى مـۇقهررەر 

خىـــل ئـــادەتلىنىش نهتىجىســـىدە مهكـــتهپلهرگه باســـتۇرۇپ كىرىـــپ ئـــونالرچه  
دېـگهن  » قوراللىـق كىشـىلهر  «ك تېرورىسـتالر  ئوقۇغۇچىنى ئېتىـۋەتكهن غهرپلىـ  
، نورمــال بىــر جىــدەلگه )مۇســۇلمان بولمىغاچقــا(ئىســىمدا خهۋەر قىلىنىــدىغان 

دەپ ئاتىلىــپ خهۋەر » تېرورىســت«ئارىلىشـىپ قالغــان بىــرى مۇسـۇلمان بولســا   
مۇسـۇلمانالرنىڭ بىـردىن بىـر     قىلىنىدىغان ۋەزىـيهت شـهكىللىنىپ، توپلۇمغـا   

  .دۇۈلۈى خهتهرلىك دۈشمهن ئىكهنلىكى ئىدىيىسى سىڭدۈرتېنچلىقنى بۇزغۇچ
ــازاد      ــدىغۇچى، ئـ ــق قوغـ ــاۋۇزچىالر تېنچلىـ ــدىن تاجـ ــۋىقاتنىڭ كۈچىـ تهشـ

تاجاۋۇزغـا قارشــى  ئـۆز ۋەتىنىــدە  قىلغـۇچى، ھۆرلــۈك ئهكهلگـۈچى دەپ تونۇتۇلســا،   
  . دەپ تونۇتۇلۇدۇ... تۇرغۇچىالر تېرورچى، بۆلگۈنچى، تېچلىققا خهۋپ تۇغدۇرچى،

 .ئـاممه  —ئـاممه؛ مهخسـىدى     —ئـاممه، قـورالى    —سىنىڭ ئوبېكتىسىيا
دۇ؛ ۇلۇتۇشـــۇنداق بولغـــانلىقى ئۈچـــۈن، تهشـــۋىقات ئـــارقىلىق ئـــاممه كولـــدۇرل 

تهشـــۋىقات ئـــارقىلىق ئـــاممه يېتهكلىنىـــدۇ؛ تهشـــۋىقات ئـــارقىلىق ئـــاممه       
. تهربىيىلىنىدۇ؛ تهشۋىقات ئارقىلىق ئاممه ھهركهتـكه كهلتۈرىلىـدۇ، قوزغۇتۇلـۇدۇ   
ــاممىنى ســهپهرۋەر     ــاممىنى قولغــا كهلتــۈرۈش، ئ ئاممىنىــڭ پىكرىنــى ئۇتــۇش، ئ
قىلىش ھهرقانداق سىياسـىي ھهركهتنىـڭ بىرىنچـى ۋەزىپىسـى بولـۇش بىلهنـال       
قالماي، سىياسىي مهخسهتنىڭ ئىشقا ئېشىش ئاشماسلىقىدىمۇ بهلگىلىگـۈچى  

ارقىلىق يـا  شـۇئار ئـ   دەبـدەبىلىك سىياسىي مهخسهتلهر ھهرقاچان بىرەر . ئامىلدۇر
يــاپونالر تاجــاۋۇزچىلىق : دۇۈلۈتۈيوشــۇرۇلۇدۇ؛ يــا پهدازلىنىــدۇ؛ يــا بــۇرمىالپ كۆرســ

خىتـايالر ۋەتىنىمىـزگه    ؛»شهرقىي ئاسـىيانى ئورتـاق گۈللهنـدۈرۈش   «ھهركىتىنى 
، »چېگرا رايوننى گۈللهندۈرۈش، چېگرا رايونغا ياردەم بېـرىش «سىڭىپ كىرىشنى 

ئاممىۋىي قهتلىئـام قـوراللىرىنى ۋە تېرورنـى    «نى ئامېرىكا ئوتتۇرا شهرق تاجاۋۇزى
  .شۇئارى بىلهن پهردىلىدى» چهكلهش

كوممۇنىســتالر ھــاكىمىيهتنى تارتىۋېلىشـــتىن ئىبــارەت قــارا نىيىتىنـــى     
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يوقسۇلالرنى زۇلۇمدىن قۇتقۇزىۋېلىش، زالىمالردىـن ئـازاد قىلىـش دەپ پهدەزلهپ،    
يــۈزلهرچه، . پايدىالنــدىكهڭ خهلــق ئاممىســىنى ئالدىــدى ۋە مهخســىدى يولىــدا  

شـىغا قارىمـاي، ئىزچىـل داۋام    ۇمىڭالرچه قېـتىم ئالـدانغانلىق تهجرىبىسـى بول   
  .قىلغان تهشۋىقاتنىڭ رولى تۈپهيلى، يهنه داۋاملىق ئالدىنىپ كهلمهكته

بۇنداق ئهمهلىي پاكىتالرنى ھهركۈن ھهممىمىز كـۆرۈپ تۇرسـاقمۇ، شـهرقىي    
ئىشـلهۋاتقاندەك كـۆرۈنگهن لېـدىر ۋە     تۈركىستان مۇستهقىللىق كۆرىشى ئۈچۈن

ــته    تهشــكىالتالرنىڭ خهلقنــى ئويغۇتــۇش، ســهپهرۋەر قىلىــش، يېــتهكلهش جهھهت
ــۆرمهيال،   ــويالپ كـــ ــانلىقىنى ئـــ ــېمىلهر قىلغـــ ــۆرمىگهن «نـــ ــېمه كـــ ھىچنـــ

تهك، بىــرەر يىغىــن، قۇرۇلتــاي ئېچىشــالر، بىــرەر باشــقا تهشــكىالت   »ســهھرالىق
. رۈرشۈشلهرنى قالتىس ئىش بىلىـۋاتىمىز بىلهن ياكى بىرەر مىنىستېر بىلهن كۆ

ســالماق بىــلهن ئــويالپ كۆرۈلســه ۋە بــۇ كۆرۈشۈشــلهردىن بىزنىــڭ خهلقىمىــزگه  
مهســىلىنىڭ مــاھىيىتى لســا شــىمىزگه نــېمه پايــدا؟ دەپ سوراىنــېمه پايــدا؟ كۆر

  .ئېچىلىدۇ
قايتا دەۋاتىمهنكى، بۇ كۆرەش ھهرقانچه ئابـدال بولسـىمۇ يهنىـال    -شۇنى قايتا 

دۇ؛ چهتئهللىك جاناپالر بىز ئۈچۈن قۇربان بېرىـپ  ۇزنىڭ خهلقى بىلهن بولئۆزىمى
 —ئۇنــداقكهن ئــۆز خهلقىمىــزگه قارىتىلىــدىغان تهشــۋىقاتنى     . ســاراڭ ئهمهس

ــۇپ،    ــۋىقاتنى چىـــڭ تۇتـ ــان تهشـ ــهت قىلغـ تهربىـــيىلهش، يېتهكلهشـــنى مهخسـ
رىغـا  ۋە خىتـاي تاجاۋۇزچىلى  ۋەتهنپهرۋەرلىك ھىسىياتى، مىللهتچىلىك تۇيغۇسـى 

ئويغۇتــۇش ۋە بــۇ تۇيغــۇالرنى داۋاملىــق يــېڭىالپ تۇرۇشــنى ئهڭ  بولغــان نهپــرەت
خهلـق تاشلىۋېتىلسـه، خهلـق تهرىپىـدىن      ،موھىم خىزمهت سـۈپىتىدە تۇتمىسـا  

خهلـق تهرىپىـدىن تاشـلىۋېتىلگهن لېـدىر ئـۆزى يـالغۇز       . لېدىرمۇ تاشلىۋېتلىدۇ
 ۋەتهننى ئازاد قىالمدۇ؟

ــازاتلىقىمىز  رەگەئ ــڭ ئ ــڭ   بىزنى ــدەك خهلقارانى ــڭ دەۋاتقىنى بهزىلىرىمىزنى
ــدانغا    بېســىمى، توغرىســى غهرپ دېموكراتىيىســىنىڭ بېســىمى ئارقىســىدا مهي
: كېلىدۇ دېيىلگهن تهقدىردىمۇ، ئىشنىڭ تهرتىپى شۇ يوسۇندا بولۇشى مـۈمكىن 

بىـر گورۇپپـا تهشـكىللهپ     ب م ت ياكى غهرپ كىشىلىك ھوقۇق تهشـكىالتلىرى 
ھىچقانـداق بىـر تهرەپنىـڭ بېسـىمى     . ئهۋەتىشى مـۈمكىن  ۈركىستانغاشهرقىي ت
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بولمىغان ئهركىن بىر راي سىناش ئارقىلىق، خهلقنىـڭ ئارزۇسـى ئېنىقلىنىـپ،    
  .ئاندىن نېمه قىلىش بېكىتىلىدۇ، دېيىلىشى مۈمكىن

چــۈنكى بۇالرنىمــۇ ھىســاپقا ئالغــان خىتايالرنىــڭ ئاللىقاچانــدىن بېــرى       
شـۇڭا ئـۇ دايىـم دەپ كېلىۋاتقىنىـدەك،     . مايـدۇ بۇنىڭغىمۇ تهييارلىقى بولماي قال

بۇالرنىڭ ھهممىسى تاشقىي قۇتراتقۇلۇقتىن مهنبهلهنگهن، خهلقنىـڭ ئارزۇسـى   «
دېـگهن سهپسهتىسـىدە چىـڭ تۇرۇشـى      »›جوڭخۇا چوڭ ئائىلىسى ئىچىدە بولۇش‹

ھهقىـقهتهن خهلـق سـهندىن ئايرىلماسـلىقنى تالاليــدىغان     «ئـۇ ھالـدا   . تهبىئىـي 
ئـۇ ھالـدا ھهركـۈن ئىـدىئولوگىيىلىك     . دېيىلشى نورمـال  »باقايلىبولسا، كۆرۈپ 

ئۆزگهرتىشــكه ئۇچراۋاتقــان، ھهركــۈن پىســخىك تهرەپــتىن بۇزۇلۇۋاتقــان، ھهركــۈن   
ــتۇرۇلغان زور     ــڭ ئاڭسىزالشـ ــۇ مىللهتنىـ ــان بـ ــابۇت بولۇۋاتقـ ــى نـ ــي روھـ مىللىـ
كۆپچۈلۈك ئاھالىسى نېمىنى تـالالر؟ چوقـۇمكى بـۇ راي سىناشـنىڭ نهتىجىسـى      

  .بىزنىڭ ئارزۇ قىلغىنىمىزدەك چىقماي قېلىشى مۈمكىن
چــۈنكى، بىــر تهرەپ خهلقــقه ئۈزلۈكســىز داۋام قىلىۋاتقــان ئىــدىئولوگىيه       
ھۇجۇمى قىلىپ، خهلقنى زەھهرلهشتىن، مىللىي روھىنى ئۆچـۈرۈپ تاشالشـتىن   
بىـــر مىنۇتمـــۇ توختىمايۋاتســـا، يهنه بىـــر تهرەپ، خهلقنىـــڭ مىللىـــي روھىنـــى  

ــۇش، مۇ ــداق    ئويغۇت ــىدا ھىچقان ــدۈرۈش خۇسۇس ــتهقىللىق ئىدىيىســى يېتىل س
ــا،   ــي قهدەم ئالمايۋاتســ ــداق    ئهمهلىــ ــۈز بهرمهي، يهنه قانــ ــجه يــ ــۇنداق نهتىــ شــ

ئـــۆز خهلقىمىـــزگه (بولماقچىـــدى؟ مانـــا شـــۇنىڭ ئۈچۈنمـــۇ يهنىـــال تهشـــۋىقات  
بىرىنچــى ئورۇنــدىكى )  ئىــدىئولوگىيه قۇرۇلۇشــى —قارىتىلىــدىغان تهشــۋىقات 

ــ  خهلــق ئــاڭلىق شــهكىلدە ئهمهس، ئاڭســىزلىقىدىمۇ     !ى زۆرۈرخىــزمهت بولۇش
ــۇرۇن ئېڭىــدىمۇ ( ــدىغان ئىــدىيىۋىي    ) يوش ــازاتلىقنى ئىســتهيدىغان، ئىنتىلى ئ

  .سهپهرۋەرلىك ھالىتىدە بولۇشى كېرەك

تهشــۋىقات بىــر دۆلهتنىــڭ جىمــى يېرىنــى بىــر پىكىــر بىــلهن تولــدۇرغان  «
ق ئىجابىي نهتىجىلهرنـى ئېلىشـى   بولسا، تهشكىالت بىر ئۇچۇم ئادەم بىلهن بارلى

بـــۇ دېگهنلىـــك، تهشـــۋىقات ئـــارقىلىق ئومـــۇمىي بىـــر مهنهۋىـــي  ①».مـــۈمكىن

                                            
 )تۈركچه نهشرى(» كۆرەشلىرىم«: ادولف گىتلېرئ ①       
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ئاتموسفىرا يارىتىلغان ئهھۋال ئاستىدا، بىـر تهشـكىالت ئـازراق ئـادىمى بىلهنمـۇ      
  .غهلىبىلىك ھهركهت ئېلىپ بارااليدۇ دېگهنلىكتۇر

غۇچى تهشــۋىقاتى  يهنه بىــر تهرەپــتىن ئېيتقانــدا خىتاينىــڭ يېڭىلىشــتۇر    
قارشىسىدا خهلقنى ئويغۇتۇش، چۆچۈتۈش، ئاگاھالندۇرۇش ۋە توغرىغا يېـتهكلهش  
ــى      ــي كىملىكىمىزن ــي مىللى ــڭ تهدرىجى ــدىكهن، خىتايالرنى ــۋىقاتى بولماي تهش
بــۇزۇش، ئۇنتۇلــدۇرۇش، ئاسسىمىالتســىيه قىلىــپ، ئاخىرىــدا پۈتــۈنلهي يــوق       

قارشـى تهشـۋىقاتىمىز   . ولـۇدۇ بقىلىش قارا نىيىتىنىڭ ئهمهلگه ئېشىشى قـوالي  
ش، ئوبېكتقـا يېتىـپ بېـرىش جهھهتـلهردە خىتـاي تهشـۋىقاتى       ۇشۇكۆلهم، ئومۇمل

ــ    ــدا بولـ ــپ ئورۇنـ ــايىتى زەئىـ ــدا ناھـ ــڭ  ۇئالدىـ ــال خهلقنىـ ــىمۇ، يهنىـ دۇ دېيىلسـ
شـىدا ئوزۇقلـۇق يـاكى    ۇيوقالماسلىق يولىدىكى تىرەجىشـىنىڭ ئـۇزاقراق سوزۇل  

-يهنه بىر جهھهتتىن ئېيتقاندا، خىتاي شـهرت  .ئېنىرگىيه بولۇپ رول ئوينىيااليدۇ
شارائىتى تولۇق ھالدا كهڭ كۆلهملىك تهشۋىقات ئېلىـپ بارااليـدىغان بولسـىمۇ،    
خهلقنىــڭ قهلــب مــايىللىقى ھامــان بىــز تهرەپــته بولۇدۇغــان بولغاچقــا، بىزنىــڭ 
ــدۇرۇدۇغان    ــايىللىق تولـ ــۇ مـ ــا بـ ــىزلىكلىرىنى مانـ ــۋىقاتىمىزنىڭ يېتهرسـ تهشـ

  .ىز يهنىال ئۇتۇشۇمىزدىن ئۈمىتۋار بولساق بولۇدۇبولغاچقا، ب
سىستېمىلىق، ئېنىق مهخسهتلهرگه كۆرە ئېلىپ بېرىلىـدىغان تهشـۋىقات،   

ئۇيغۇرالر ياشاۋاتقان دۆلهتلهردە، شۇ دۆلهتنىڭ ئاساسـىي ئاھالىسـىغا    ،چهتئهللهردە
پـادا  ) ياڭـاق چاققانـدا  (سىڭىشىپ يوقۇلۇپ كېتىش؛ ياخشى كۈنگه ئېرىشـكهندە  

نـى ئۇنۇتۇشـتهك، ئاسـىي قىلمىشـتىن     )ۋەتهن مىللهت(اققان چاغدىكى دوست ب
بۇنـداق بىـر ۋەتهنپهرۋەرلىـك تهشـۋىقاتى، مىللىـي كىملىـك       . شى مۈمكىنۇتوس

تهشۋىقاتى، سىياسـىي غـايه تهشـۋىقاتى بولمىسـا، چهتئهللهردىكـى ئۇيغۇرالرنىـڭ       
ھىـس  » سـىز شـهرقىي تۈركىسـتان بىـلهن ئاالقى   «ئاينىپ، كۈنسېرى ئـۆزلىرىنى  

ئىئـانه  «بۇ ھالدا ھهتتا لېـدىرالر كـۈتكهن   . قىلىش خاھىشى ئېغىرلىشىپ بارىدۇ
. بـارا ئـون تىـيىن پـۇل تېپىشـمۇ يوققـا چىقىـدۇ        -مـۇ سۇسلۇشـۇپ، بـارا   »توپالش

» سىلهر پۇل بهرسهڭالرال بولدى، ئىشنى مهن قىلىـمهن «: چۈنكى بهزى لېدىرلهر(
ــۇلنىال بېر . دەيمىـــش ــىلهر پـ ــك، سـ ــۇ دېگهنلىـ ــلهن  بـ ــىڭالر بىـ ــۆز ئىشـ ــپ، ئـ ىـ

، ۋەتهننــى ئــازاد قىلىــدىغان ئىشــنى ئــۆزەمال كــۆپكه      بولــۇدۇ بولىۋەرســهڭالرمۇ 
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، دېگهنلىك بولۇپ، بۇ پوزىتسىيهدىن ۋەتهن داۋاسـىدەك  ۋاكالىتهن پۈتتۈرىۋېتىمهن
بۇنــداق بىــر چــوڭ ئىــش ئۈچــۈن ئومــۇمىيخهلقنى ســهپهرۋەر قىلىشــنىڭ شــهرت   

كى بۇنى چۈشـهنگۈچىلىكى يـوق ئىكهنلىكـى    ئىكهنلىكىنى تونۇپ يهتمىگهن يا
  ).دۇۈكۆرۈل

ئۈســتۈن قىلىــدىغان قــۇۋۋەتتىكى ھهرقانــداق   -دۇنيــانى ئاســتىن «ئهممــا، 
ھهركهتــته تهشــۋىقات ئالــدى بىــلهن بــۇ ھهركهتنىــڭ ئىدىيىســىنى يېيىشــى        

  ①».كېرەك
ئهگهر تهشــۋىقاتنىڭ رولــى، تېخىمــۇ مــوھىمى زۆرۈرىيىتــى تونــۇپ يېتىلســه   

ۇزۇن مۇددەتلىك تهشۋىقات تىپىغا كىرىدىغان، مائارىـپ ئـارقىلىق   چهتئهللهردە ئ
تۈزۈپ چىقىلىـش  ) دەرسلىك پروگرامى(ئۆزلهشتۈرۈلىدىغان تهشۋىقات اليىهىسى 

بىلهن بىرگه، چوڭالر ئۈچـۈن ھهرقاچـان ئىزچىللىقىنـى يوقاتمايـدىغان، ئهڭ ئـاز      
ىر خىـل اليىـهه   مهزمۇن تۈرىدە، ئهڭ كۆپ خىل شهكىلدە تهكرارلىنىدىغان يهنه ب

بۇ دېگهنلىك، دۈشمهن ئۇقۇمى جهھهتته، دۈشـمهننىڭ كۆپخىـل   . بولۇشى كېرەك
ۋە مۇرەككهپلىكى ئهمهس، ئاددىيالشتۇرۇلغان ۋە بىـرگه قىسـقارتىلغان دۈشـمهن    

بىرال دۈشمهن ئۇقۇمى بولۇشى كېـرەك؛ سىياسـىي غـايه جهھهتتىمـۇ،      —ئۇقۇمى 
  . غايه ئۇقۇمى سۆزلىنىشى كېرەك قىسقارتىلغان، ئاددىيالشتۇرۇلغان، بىرال

تهشۋىقات غايهت چهكلىك تېمىالرنى ئۆز ئىچىـگه ئېلىشـى ۋە بـۇنى دائىـم     «
دۇنيانىـڭ باشـقا مهسـىلىلىرىدە بولغىنىـدەك، بۇنىڭـدىمۇ      . تهكرارلىشى كېـرەك 

  ».تهۋرەنمهس ئىزچىللىق مۇۋەپپىقىيهتنىڭ ئهڭ موھىم شهرتىدۇر
ــر  ــته گىتلېـ ــۇ ھهقـ ــگهن  يهنه بـ ــۇنداق دېـ ــۇ  «: شـ ــامهن خىلمـ ــل  -تامـ خىـ

دۈشـــمهنلهرنىڭ بىـــرال ســـىنىپقا مهنســـۇپ ئىكهنلىكىنـــى مۇۋەپپىقىيهتلىـــك  
ئهكسىچه دۈشمهنلهرنىڭ كـۆپ  . ئۇلۇغ لىدېرالرغا خاس تاالنتتۇر —چۈشهندۈرۈش 

خىللىقى توغرىسىدىكى چۈشهنچه ئاجىز ۋە ئىككىلىنىش ئىلكىدىكى خىيـالالر  
  ② ».دۇۇشۈبهه تۇغدۇرۇشقا سهۋەپ بولئۈچۈن ئۆزىنىڭ كۆرەش نىشانىغا قارىتا 

                                            
 .ئا—،)تۈركچه نهشرى(» كۆرەشلىرىم«: ئادولف گىتلېر  ①        

 .ئا—،)تۈركچه نهشرى(» كۆرەشلىرىم«: ئادولف گىتلېر ②        
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دۈشمهننىڭ كـۆپ خىللىقـى ھهققىـدىكى     بۇ نۇقتا شۇنىڭ ئۈچۈن زۆرۈركى،
ئالــــدىمىزدا خىتــــاي  . خــــاپىلىقالرنى بىــــز ھايــــاتىمىزدا كــــۆپ تــــارتتۇق    

بـۇ قـاراش   ! تاجاۋۇزچىلىرىدىن ئىبارەت بىرال دۈشمهن بار، بىر خىلال دۈشـمهن بـار  
ئۆزىمىز تهۋە بولغان كـۆز قـاراش، جامـائهت،    . ەكئۈزۈلكېسىل ئېنىق بولۇشى كېر

ــۇالر       ــدا ئ ــىگهن ھال ــڭ غايىســىنى مېنىڭس ــائىي توپالرنى ــاكى ئىجتىم ــي ي دىنى
ــايىمىزگه قوشۇۋالســاق، ئهڭ    »دۈشــمهن«ســىڭدۈرگهن  قارىشــىنى سىياســىي غ

قارىشـىمىز مۇرەككهپلىشـىپ    »دۈشـمهن «بۈيۈك سىياسىي غـايىمىز يولىـدىكى   
! خىتايـدىن باشـقا دۈشـمىنىمىز يـوق    . ا ئېلىپ بارىدۇكېتىپ، يهنه خاتالىشىشق

ــا     ــۈچلهر قاتارىغـ ــان كـ ــقا بولۇدۇغـ ــدىقى ئىتتىپاقلىشىشـ ــقىالرنىڭ ھهرقانـ باشـ
  .كىرگۈزۈلگىنى ياخشى
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ۋە قىلىشقا  ۋەزىيىتىمىز ھهققىدە تهھلىل

  تېگىشلىك ئىشالر

  
ۋەزىيىتىمىزنى جىددىي تهھلىل قىلىش ۋە چۈشىنىش، نـېمه قىلىشـىمىز   

ــان ئىشـــالرنىڭ     كېرەك ــىمىزدا ئىنتـــايىن زۆرۈر بولغـ ــى بهلگىلىۋېلىشـ لىكىنـ
بۈگۈن ئېتىبارى بىلهن نـېمه قىلىـش، ئهته نـېمه قىلىـش؛ يـېقىن      . ئالدىنقىسى

كهلگۈســىدە نــېمه قىلىــش؛ ئــۇزاق كهلگۈســىدە نــېمه قىلىــش مهســىلىلىرىنى  
يىـــراق كهلگۈســـىدىمۇ  .... ئـــايرىۋېلىش بىـــلهن بىـــرگه، بۈگۈنمـــۇ، ئهتىمـــۇ،    

رمهيـــدىغان كۈنتهرتىپنىمـــۇ ئېنىقلىـــۋېلىش، ھهركهتنىـــڭ پىالنلىـــق،     ئۆزگه
سىستېمىلىق، نىشان ئېنىق بولغان ھالدا ئېلىپ بېرىلىشىنى ئاساس بىـلهن  

  .تهمىنلهيدۇ
نۆۋەتته بىز نېمه قىلىـۋاتىمىز؟ قىلىۋاتقـانلىرىمىز زادى قايسـى نىشـاننىڭ     

ڭمۇ؟ ۇى تونۇتۇشـن قهدەم باسقۇچلىرى؟ مۇستهقىللىق ھهركىتىنىڭمۇ؟ ئۆزىمىزن
ئۆزىمىزنى ساقالپ قېلىشنىڭمۇ؟ بۇ ئىشـالردىن خهلقـارا جامـائهتكه قارىتىلغـان     
تــۈردە مهلــۇم ئىشــالر قىلىنىۋاتقانــدەك بولســىمۇ، ئهممــا ئۆزىمىزنىــڭ خهلقىــگه  
ــۇالر     ــۋاتىمىز؟ ب ــېمه قىلى ــۋاتىمىز؟ دۈشــمىنىمىزگه قارشــى ن ــېمه قىلى ــا ن قارىت

  !مېنىڭچه تېخى ئېنىق ئهمهس
شـى  ۇىللىق ھهركىتى دېگهندە، بۇ ھهرىـكهت چوقـۇم مۇسـتهقىل بول   مۇستهق

دۇ يـاكى  ۇشى كېرەك بولـ ۇكېرەك بولغان خهلق ۋە تۇپراققا بىۋاسىته ئاالقىدار بول
 .بولۇدۇشۇنداق بولغانلىرىنىال مۇستهقىلللىق ھهركىتى دېگىلى 

ئهگهر ۋەتهن سـىرتىدىكى ئىشـالرنىڭ ۋەتهن ئىچـى بىـلهن ئاالقىسـى بولـدى       
ۋەتهن ســىرتىدا شــهرقىي تۈركىســتان ئــازادلىق ھهركىتــى ئېلىــپ      (لســه دېيى

ــه  ــدى دېيىلسـ ــال ) بېرىلـ ــدىن  -1997پهقهت ۋە پهقهتـ ــڭ  - 1999يىلىـ يىلىنىـ
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ــك      ــۈرۈلگهن ۋەتهنپهرۋەرلى ــا كۆت ــۇرى دولقۇنغ ــىيادا يوق ــۇرا ئاس باشــلىرىغىچه ئوتت
بــــۇ ھهركهتنىــــڭ بېشــــىدا . دۇۇشــــكه بولــــۈتۈتهشـــۋىقات ھهركىتىــــنىال كۆرس 

ــۇل شهخســلهر بول  ۇتۇرئول ــڭ مهجه ــدە تارىختــا    ۇۋالغانالرنى ــىغا قارىمــاي، تۆۋەن ش
مىسلى كۆرۈلمىگهن بىر تهشۋىقات دولقۇنى، سهپهرۋەرلىك ئېلىـپ بېرىلغـانكى،   

ــك،   ــلهت، ئهركىنلى ــدا ۋەتهن، مىل ــان   ... ھاياتى ــاڭالپمۇ باقمىغ ــدەكلهرنى ئ دېگهن
ىم كـۆزىنى ئاچقـان   نۇرغۇن شهرقىي تۈركىسـتانلىقالر بـۇ ئـارقىلىق تـۇنجى قېـت     

شۇنداقال بۇ ھهركهتنىڭ ۋەتهن ئىچىگه بولغان تهسىرىمۇ ئاجايىپ بولغـان  . ئىدى
بولــۇپ، خىتايالرنىــڭ ئهللىــك يىللىــق ئىــدىئولوگىيه ھۇجۇملىرىــدىن ھاســىل 
بولغان مۈجىمهل ئاتموسفىرانى تارقىتىۋەتكهن، خىتايالرنى ھهممىنى يېڭىـدىن  

مانا مۇشۇنداق تۈسـتىكى ئىشـالرال شـهرقىي     . باشالشقا مهجبۇر قىاللىغان ئىدى
  .تۈركىستان مۇستهقىللىق ھهركىتى ھىساپلىنىدۇ

ــۆز     ــارلىق س ــان ب ــپ بېرىلىۋاتق ــدە ئېلى ــۇمهن چهتئهل ــوغرا، ئوم ھهركهت،  -ت
لىرىمىزنـــى شـــهرقىي تۈركىســـتان مۇســـتهقىللىق ھهركىـــتىگه  ...يىغىلىـــش،

ــىۋەت خــــۇددى  . مۇناسىۋەتســــىز دېيهلمهيمىــــز ــۇ مۇناســ ــا بــ ــۈنكى ئهممــ بۈگــ
ــى   ــىنىڭ تېگ ــانالرنىڭ ھهممىس ــادەم     -ئىنس ــه ئ ــتۈرۈپ كهلس ــى سۈرۈش تهكتىن

بۇ ھالهتتته قايسى ئىشـنىڭ  . ئاتىنىڭ بالىلىرى بولۇپ چىققاندەك مۇناسىۋەتتۇر
قايسى ئىشـقا ئاالقىسـى يـوق؟ ئاڭلىشـىلىدۇكى، دېمهكچـى بـولغىنىمىز، ئـازاد        

ك بولغـان تۇپراققـا   شـى كېـرە  ۇشى كېرەك بولغـان خهلـق ۋە مۇسـتهقىل بول   ۇبول
بىۋاسىته تهسىرى بولمىغان ھهركهتلهرنـى شـهرقىي تۈركىسـتان مۇسـتهقىللىق     

  .دېگىلى بولمايدۇھهركىتى 
ــۈرگهن     ــۈتۈپ ي ــوي كۆرس ــدا ب ــازىر ئوتتۇرى ــا   »داۋا«ھ ــڭ ئۇيغۇرغ پائالىيىتىنى

بولۇدۇغان پايدىسى توغرىسىدا مهندىن سورالسـا، مهنفىـي جـاۋاپ بهرسـهم ھهمـمه      
دۇ؛ ئهممــا مهن مهنفىــي جــاۋاپ بېرىشــتىن ئــۆزەمنى قاچۇرمــاقچى  مېنــى تىلاليــ
خىتاي تىبابىتىدىكى ئۆسۈملۈك دورىدەك پايدىسـى بولمىسـىمۇ   : بولسام، پهقهت

ئهپسۇسكى، يېقىندىن بۇيـان كـۈنتهرتىپكه   . زىيىنى بولماس، دېيىشىم مۈمكىن
ــا ســېلىنىۋاتقان   ــۈپ، بازارغ ــاپتونومىيه«كهلتۈرۈل ــاۋ  »ئ ــداق ج اپنىمۇ داۋاســى ئۇن

چۈنكى ئۆسۈملۈك دورا زىيان قىلمايدۇ . پ قويۇۋاتىدۇۇتۇبولۇمسىز تهسىرگه ئۇچر
  دېگهن بىلهنمۇ، تاغىرى بىلهن سامان قاينىتىپ ئىچسه ئادەمگه پايدا قىالمدۇ؟ 
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ھهركىتىمىزنـى سىنىپالندۇرۇشـىمىز، زادى قايسـى     -كۆرۈلۈۋاتىدۇكى، ئىش
. روشــهن بىلىشــىمىز كېــرەك ئىشــنىڭ قايســى باســقۇچىدا كېتىــۋاتقىنىمىزنى
شـهرقىي تۈركىسـتان   : بولـۇدۇ قىلىنىدىغان ئىشالرنى بۇنداق تـۈرلهرگه بۆلۈشـكه   

ــارا    ــىنى خهلقـــ ــتان داۋاســـ ــهرقىي تۈركىســـ ــى؛ شـــ ــتهقىللىق ھهركىتـــ مۇســـ
قىنى ســـاقالپ ۇجامــائهتچىلىككه تونۇتـــۇش ھهركىتـــى، ئۆزىمىزنىـــڭ مهۋجۇتلـــ 

بۇنىـــڭ . ش تهشـــۋىقاتىقــېلىش ئۈچـــۈن ســـهپهرۋەرلىك تهشــۋىقاتى، تهربىـــيىله  
ئىككىسى خهلقنىڭ ئومۇمىي سـهپهرۋەرلىكىنى تهقهززا قىلىـدۇ، شـهرت قىلىـدۇ؛     

. تهسـىرىگه ئۇچرىتااليـدۇ  ھېچ بولمىغاندىمۇ خهلقنىڭ مۇئهييهن بىر قىسـمىنى  
بىــر گورۇپپــا كىشــى تهرىپىــدىن بىرســى خهلقنىــڭ ھــېچ خهۋىــرى بولمىســىمۇ، 
ــدىغان  ــپ بېرىلىـ ــهھنىلهردە ئېلىـ ــارا سـ ــان خهلقئـ ــارغىلى بولۇدۇغـ ــپ بـ  ، ئېلىـ

  . ھهركهتتۇر
ــا   ــڭ ماڭ ــدى «بهزىلهرنى ــاتى قىل ــاقنى  » ئۈمىدســىزلىك تهرغىب ــگهن قالپ دې

تونۇتــۇش «اليىــق كۆرگهنلىرىــدە تهشــهببۇس قىلمــاقچى بولغــان ئۈمىــدۋارلىق،  
نــى ئاســاس قىلىــپ بارلىققــا كهلتۈرۈلمهيــدۇ يــاكى بۇنــداق بىــر        »ھهركىتــى
پ تۇغدۇرۇلغان ئۈمىد بهكمـۇ  ۈتۈۈپىتىدە كۆرسس» ئازاتلىق ھهركىتى«ھهركهتنى 

ئهكسى ھالدا، ئۈمىـد كىشـىلهردە بىـر مۇسـتهقىللىق     . تۇترۇقسىز بولۇپ قالىدۇ
ئېڭى يېتىلدۈرۈش، مىللىي روھنى ئۇرغۇتۇش، ئېتىقادنى جانالندۇرۇش، ھۆرلـۈك  

ــۇ    ــدىن ب ــدۋارلىق«ئهقىدىســى تىكــلهش ئاساســىدا بولســا ئان ــا ئىشــهنچ »ئۈمى ق
ــۇقىلغىلــى  ــۋىيهت  . دۇبول ــر مهنى ــى كۈچلــۈك بى ــا   —يهن ئىچكىــي ئاســاس بهرپ

قىلمــاي، ھېچقانــداق بهلگۈلىگــۈچى كــۈچى ۋە تهســىرى بولمىغــان تاشــقىي       
ــۇنى      ــل ب ــى ئهقى ــا، قايس ــاغالپ قويۇلس ــىلهرگه ب ــد«ھادىس ــهنچ » ئۈمى دەپ ئىش

  قىالاليدۇ؟
بولىشــى كېــرەك ۋە تــوغرا   » ســىناق تېشــى «قىلىۋاتقــان ئىشــىمىزنىڭ  

قىلمـــايۋاتقىنىمىزنى دەڭســـهپ تۇرۇشــۇمىز، شـــۇنىڭغا كـــۆرە پهدە  قىلىۋاتقــان،  
  .مىز كېرەكىئۆزگهرتىپ تۇرۇش

ــىز دەپ       ــاكى ئۈنۈمسـ ــۈك يـ ــاراپ ئۈنۈملـ ــگه قـ ــش نهتىجىـ ــان ئىـ قىلىۋاتقـ
ئۇ ھالدا خىتاينىـڭ ۋەھشـىيانه سىياسـىتىدە يۇمشـاش     . ئايرىۋاشلىنىدۇ، ئهلۋەتته

ــېمه قىلىنم    ــى ھېچن ــمهنگه قارش ــكهن، دۈش ــان ئى ــان بولمىغ ــۇدۇىغ ــاكى  بول ي
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ــۆلگه تهڭ بولغــان    ــته ن ــۇلغىنى بىــلهن، ئهمهلىيهت ــۇ . بولــۇدۇقىلىنغانــدەك تۇي ب
يـا؟  -دېمهك، دۈشمهنگه قارشى كـۆرەش مېتـودىنى ئۆزگهرتىـپ بـېقىش كېرەكمـۇ     

خهلقــته ئــازاتلىق، مۇســتهقىللىق ئېڭــى، زۇلۇمغــا . دېــگهن ســوئالنى تۇغــدۇرۇدۇ
لسـا، يهنـى، مهيلـى ئـاڭلىق يـاكى      قارشى تىـرەجهش روھـى يېتىلـدۈرۈلمىگهن بو   

ئاڭسىز ھالدا خىتاينى ئۆچ كۆرىدىغان كهيپىيـات يارىتىلمىغـان بولسـا، دېـمهك،     
قىلىنــدى دېــگهن تهقــدىردە، . بولــۇدۇخهلقـقه قارىتــامۇ ھــېچ ئىــش قىلىنمىغــان  

قىلىنغــان ئىشــنىڭ ئۇســۇلى، مهزمــۇنى تــوغرا بولمىغــانلىقى ئۈچــۈن، كــۈتكهن 
  .بۇ ماھىيهتته نۆل دېگهن بىلهن ئوخشاش. ن گهپنهتىجه قازىنىلمىدى، دېگه

ئهمـــدى، خهلقـــارا جامـــائهتچىلىككه قارىتىلغـــان تونۇتـــۇش مهزمۇنىـــدىكى  
 —گهرچه بهك ئىپتىـدائىي سـهۋىيهدە يـاكى قـارىغۇالرچه بولسـىمۇ       —ئىشالرنى 

ئهممــا بۇنىــڭ ئــازادلىقىمىز ئۈچــۈن . تــوال قىلىنىۋاتىــدۇ، دېــيىش مــۈمكىن -ئــاز
؟ بۇ مهسىلىگىمۇ نهتىـجه ئـارقىلىق ھۆكـۈم    بولۇدۇىته پايدىسى قانچىلىك بىۋاس

بىـزدىن بـۇرۇن تونۇلغـان، ئېتىراپقـا     : ئالدىمىزدا بىـر ئـۈلگه بـار   . بولۇدۇقىلىشقا 
تىـبهتلىكلهر بـۇ تونۇتۇشـالردىن نـېمىگه     . تىـبهت داۋاسـى   —ئېرىشكهن بىر داۋا 

ۇ؟ بـۇنى ھهركىـم   ئېرىشتى؟ تىبهتته بىرەر ئىجـابىي ئۆزگـۈرۈش مهيـدانغا كهلـدىم    
  !نهتىجه مهيداندا. بىلىدىغان ئىش

بۇالرغا قاراپ بۇ ئىشنىڭ پايدىسـى يـوقكهن، بۇنـداق قىلىـپ ۋەتهننـى ئـازات       
  قىلغىلى بولمايدىكهن، دەپال قول ئۈزۈش كېرەكمۇ؟ 

شـۇڭا قىلىۋاتقـان ئىشـىمىزنىڭ    ! كاۋا تېرىـپ، قوغـۇن كـۈتكىلى بولمايـدۇ    
نى مهنتىقىي نۇقتىدىن بىلىپ قىلىشـىمىز  زادى قانداق نهتىجه بېرىدىغانلىقى

ــرەك ــاۋا    . كېــ ــۇ؟ ئهگهر كــ ــاكى قوغۇنمــ ــدۇق؟ يــ ــاۋا تېرىۋاتامــ ــز كــ ــى، بىــ يهنــ
ــانلى ــان    قتېرىۋاتق ــاۋا مهھســۇالتى ئالغ ــدە ك ــق بىلســهك ۋە نهتىجى ىمىزنى ئېنى

، نهتىجىـگه  مىزۇبولساق، دېمهك، ياخشى ئىش قىلغان، توغرا ئىـش قىلغـان بولـ   
ــ  ــكهن بول ــازادلىق    داالي. مىزۇئېرىش ــداق ھهركهت؟ ئ ــۋاتقىنى قان ــڭ قىلى المانى

. شۇڭا ئۇنىڭ نهتىجىسى مهڭگۈ ئـازادلىق بولمايـدۇ  ! ھهركىتىمۇ؟ ئهلۋەتته ئهمهس
شـى  ۇتىـبهت داۋاسـىنى خهلقـارادا تونۇتـۇش ھهركىتـى بول      نىڭ ھهركىتـى ئهمما ئۇ

. دۇبۈگۈن ھهركىم تىبهتنى بىلىـ . بىلهن پارالق نهتىجىلهرنى بهردى ۋە بېرىۋاتىدۇ
بىزنىڭ ۋەتهن سىرتىدا يېرىم ئهسـىردىن بېـرى شـۇغۇلالنغىنىمزمۇ خـاراكتېرى     
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ئهڭ يۈكســهك ســهۋىيهلهرگه يهتكهنــدە . جهھهتــتىن تىــبهت ھهركىــتىگه ئوخشــاش
، ئهممــا بولــۇدۇپهقهت تىبهتنـى بىلگهنــدەك، دۇنيــا جامــائىتى بىزنـى بىلىــدىغان   

  . بۇنىڭ نهتىجىسى ھېچ زامان ئازاتلىق بولمايدۇ
تۇش خىزمىتىدىن داۋاگهرلهرنىڭ كۈتىدىغىنى نېمه؟ نورمالـدا، داۋانىـڭ   تونۇ

ھهق ئىكهنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلدۇرغانــدىن كېــيىن، بىــرەر ھىسىداشــلىق      
شـى مـۈمكىن؟   ۇبۇ ياردەم قانـداق يـاردەم بول  . قىلغۇچىنىڭ ياردىمىگه ئېرىشىش

ئـۇ بىزنـى   بىزگه ئېچىنغان، بهك كۆڭلى بۇزۇلۇپ كهتكهن بىـر دۆلهت بـار دەيلـى،    
پارتىزانلىقتا تهربىـيىلهپ، تهڭرىتاغلىرىغـا پاراشـۇت بىـلهن تاشـاليدۇ؛ ئۆزلىرىمـۇ       
بىزگه ياردەملىشىپ ھهربىي مـۇداخىله قىلىـدۇ؛ بىـزگه ھهربىـي مۇتىخهسىسـلهر      
... بېرىـــدۇ؛ بىزدىنمـــۇ ھهربىـــي، ئىســـتىخبارات، سىياســـىي، ئىســـتراتېگىيه،     

مانـا بـۇالر ئهڭ زور، ئهڭ زور   .... ۇ؛ساھهلىرىدە مۇتىخهسىسـلهر يېتىشـتۈرۈپ بېرىـد   
ئهگهر ئــازاد بولۇشــى كېــرەك شــى مــۈمكىنكى، ۇبهدەللىــك تاشــقىي يــاردەملهر بول

ــڭ زور كۆپچ  ــان خهلقنى ــۈبولغ ــتىن   (كى ۈل ــدىيه جهھهت ــدىمۇ ئى ــاز بولغان ) ئهڭ ئ
ــۇرۇپ ، ھېچقانــداق ئهخــمهق دۆلهت بۇنــداق بىــر  ســهپهرۋەرلىككه كهلتــۈرۈلمهي ت

   !لىشى تهسهۋۋۇردىن يىراقخهتهرلىك ياردەمنى قى
ــا ــك   ،ئهممـ ــۇ قهدەر تهۋەككۈلچىلىـ ــدە بـ ــۈنكى كۈنـ ــلىنارلىقى، بۈگـ ئهپسۇسـ

قىلىپ، بۇ تۈردىكى ياردەملهرنى بېـرىش ئىهتىمـالى بولغـان ھېچقانـداق دۆلهت     
ــوق ــلهر     ! ي ــانۇن، بىرلهشــكهن مىللهت ــارا ق ــۇق، خهلق ــدىكى، كىشــىلىك ھوق قال

ىپلهشلهر، ھهتتا ئىمبارگو قويۇشـالر  تهشكىالتى پىرىنسىپلىرى ئاساسىدىكى ئهي
بۇنىســىنى تېخــى بىزنــى دەپ قىلىــپ باقمىــدى، تاشــقىي خىتــايالر يــاكى        (

نىـڭ ھىـچ تـو يىمهيۋاتقـانلىقىمۇ     ) تىبهتلىكلهر ئۈچۈن قىلىنغان بولسـا بولـدى  
لىقالرغـا قارىمـاي، ئولىمپىـك    زىائـۇ قهدەر نار . تۇرغـان ئهمهلىـيهت   كۆزىمىز كۆرۈپ

چــۈنكى ھــازىرغىچه ئهمهلــدىن . ①ىلىــدىغانلىقى كهســكىنيهنىــال خىتايــدا ئېچ
  .قالدۇرىۋېتىش ھهققىدە ھېچقانداق گهپ بولۇنۇۋاتقىنى يوق

يىلالردا تىبهتلىكلهرنى تهربىيىلهپ، پاراشـۇت بىـلهن ھىماالياغـا     -60ھهتتا، 

                                            
بۇ ماقاله يېزىلغان چاغالردا ئولىمپىك تهنههركهت يىغىنى تېخى ئېچىلمىغـان، ئـېچىلىش    ①   

 .ئا —ى، ھارپىسىدا ئىد
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تاشالشقىچه بېرىپ يهتـكهن ئامېرىكـا، بۈگـۈن بىـزگه ئهمهس، تىبهتلىكلهرگىمـۇ      
چه ياردەملهردىن قولىنى تارتقـان يهردە، بىـزگه بـۇنى كىـم قىـالر؟      بۇنداق قارامالر

تىبهتلىكلهرنىڭ يېتىشـكهن بىـر لېـدىرالر قوشـۇنى بـار، مـۇكهممهل بىـر دۆلهت        
ئاپـــاراتى بـــارىكهن، بىزنىـــڭ بىـــرەر چهتئهللىـــك دىپلومـــات بىـــلهن كـــۈلكىگه  

ۆۋەن قــالمۇغۇدەك سۆزلىشىشــكه يارايــدىغان ئــادىمىمىز يــوق تۇرســا، بــۇ قهدەر تــ  
  غا كىم قورقماي بۇنداق ياردەمنى قىلىشى مۈمكىن؟»گالۋاڭ«سهۋىيىدىكى 

ــاللىقىمىزنى پهدازســـىز شـــهكىلدە باھـــاالش، خهلقـــارا ۋەزىيهتنىمـــۇ،       رىئـ
ئهھۋالىنىمــۇ بــارابهر ئــويالپ، ئانــدىن خۇالســه چىقىــرىش       -ئۆزىمزنىــڭ ھــال  

پتىن، ھامــان ناھــايىتى زۆرۈر بولســىمۇ، دەل ئاشــۇنداق ســهۋىيه تــۆۋەنلىكى ســهۋە
مهسىلىلهرنىڭ كۆرۈنگهن شهكلىگه قـاراپال باھـا بېرىشـكه ئالـدىراش، ھهتتـا ھهر      
ــى     ــا بهرگىلـ ــىلىلهرگه باھـ ــتراتېگىيىلىك مهسـ ــۇن ئىسـ ــۇر بهك يوغـ ــر ئۇيغـ بىـ

زېيىنىنـى ئـويالپ    -غان؛ بىرەرسى لىلال بىـر گهپ قىلغـان تهقـدىردە پايـدا    ۇدۇتۇر
نى ىغـا قارشـى تۇرۇپتـۇ، پـاالن    ىالنپا«: كۆرەي دېمهسـتىنال بىـر قىلىچتـا كېسـىپ    

شــهكلىدە باھــا بېــرىش بىــلهن، ئــۆزىمىزگه كېرەكلىــك دورىنىمــۇ   » ...قولالپتــۇ،
  .تهرسالىق بىلهن قوبۇل قىلغىلى ئۇنىماي كېتىۋاتىمىز

ــۈچىلىرىمىزدىن    ــان ئىزدەنگ ــا قويغ ــك قاراشــالرنى ئوتتۇرىغ ئهڭ قىممهتلى
دېـگهن ئهسـىرىدە   » بـارمۇ؟ مۇسـتهقىللىقىمىزدىن ئۈمىـد   «ئىزچىمهن ئهپهندى، 

مهســىلىنى ئهنه شــۇ جىــددىي ۋە قورقۇنۇچلــۇق ســوئال بىــلهن قويغــان ۋە بىــزگه 
خىتايدىن قۇتۇلۇشنىڭ ئهڭ ئهقىلـغه ئۇيغـۇن، بىزنىـڭ ھـالىمىزغىمۇ ئۇيغـۇن،      

ئومـۇمهن بىـزگه بـاپ    ... تاشقى ياردەمگه مۇھتاج قىلمايدىغان، تهننهرقـى تـۆۋەن،   
ۋە بۇنىڭســــــىز بــــــۇ ئىشــــــىمىزنىڭ كېلىــــــدىغان يــــــولنى كۆرســــــهتكهن 

بىزنىـڭ تېـنچلىقچىالر ھهتتـا بـۇ     . ئاقمايدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغـا قويغـان ئىـدى   
چــۈنكى، ئــاران . كىتاپنىــڭ ئىســمىنى تىلغــا ئېلىشــتىنمۇ قورقــۇپ تۇرىشــاتتى 

ئۇالرنىـڭ  . كېلىۋالغان غهرپ دۆلهتلىرىدىن قوغلىۋەتمىگىيدى، دەپ ئهنسىرەيتى
ىلگىــرى ســۈرۈلگهن ئىــدىيه ۋە مېتــود ئــۇ قهدەر     چۈشهنچىســىدە بــۇ كىتاپتــا ئ  

گۇمانغــا  ېــگهنخهتهرلىــك بولــۇپ، مۇئهللىــپ بىــلهن ئوخشــاش قاراشــتامىكىن د
  . قېلىشتىن، ھازىرقى خاتىرىجهم تۇرمۇشىدىن مهھرۇم بولۇشتىن قورقۇشاتتى

ــۆز       ــڭ ئ ــنى، ھهركىمنى ــرار سوراش ــنى، تهك ــا سوراش ــوئالنى قايت ــۇ س  -مهن ب



 109

ىن ســـوراپ، غۇلغـــۇال قىلىـــپ بېقىشـــىنى تهۋســـىيه  ئۆزىـــدىن، يېنىـــدىكىلهرد
  مۇستهقىللىقىمىزدىن ئۈمىد بارمۇ؟: قىلىمهن

. ئهلۋەتته بار ئىدى، ئهمما، خهلقنى بۇنداق ئىـدىيىگه سـهپهرۋەر قىاللمىـدۇق   
ئهگهر بۇ ئۇسۇل ئېتىـراپ قىلىنمايـدىكهن، ئـۇ ھالـدا شـۇنداق دېيىشـكه مهجبـۇر        

يهنـى، كونكرېـت   ! ىممىـتىگه قالـدى  بىزنىـڭ ئىشـىمىز ئالالھنىـڭ ھ   : مىزۇبول
يهنه بىــر قېتىملىــق تــارىخىي    —ئېيتقانــدا، ئۇيغــۇن بىــر خهلقــارا ۋەزىــيهت     

ئۇ ھالدا بۇ غۇۋا چۈشتهك ئوتـۇپىيهدىن يهنىـال ئۈمىـد كۈتۈشـكه     ! پۇرسهتكه قالدى
بــۇ شــۇنىڭ ئۈچــۈن كهســكىنكى، دىنىــي نۇقتىــدىن،  ! بولــۇدۇبوالرمــۇ؟ ئهلــۋەتته 

  !ئۈمىدسىز بولۇش، ئىماندىن چىقىرىدۇ ئالالھنىڭ ھىممىتىدىن
تارىخىي ئهمهلىيهتلهرنى كۈزىتىدىغان بولساق، بۇ قهدەر ئۇزاق بىـر زامانـدىن   

: بىـر ئـۈلگه بـار   . كېيىنمۇ، ئۈمىـدىنى ئـۈزمىگهنلهر يهنه مهخسـهتلىرىگه يېتىـدۇ    
ــرائىلىيه ــدىن    ! ئىس ــيىن، قايتى ــهرگهردانلىقتىن كې ــق س ــڭ يىللى ــى مى ئىكك

: ئــۇالردا دىنىــي ئهنئهنىــدىن كهلــگهن بىــر ئۈمىــد بــار ئىــدى  . دۆلىتىنــى قــۇردى
  »!بولۇدۇۋەتىنىمىز ئاخىرى پهلهستىندە «

بىزنىـــــڭ قىســـــمهتلىرىمىزنىڭ بىرمـــــۇنچه تهرەپلىـــــرى، بېشـــــىمىزغا 
. كهلگهنلهرنىڭ بىرمۇنچىسى، كېلىدىغانلىرىمۇ يهھۇدىيالرغـا ئوخشـاپ كېتىـدۇ   

ــار    ــرى بـ ــر يېـ ــىمايدىغان بىـ ــا ئوخشـ ــۇدىيال: ئهممـ ــوغالپ  يهھـ ــدىن قـ ر ۋەتىنىـ
چىقىرىلغان؛ خىتايالر بىزنى ۋەتىنىمىزنى ئۈستى ئوچۇق تۈرمىگه ئايالنـدۇرۇپ،  

: يهنه بىــر مۈجىمهللىكىمىزمــۇ بــار! شــۇ يهرگه قامــاپ نهســلىمىزنى قۇرۇتمــاقچى
ــز   ــۈن ۋەتىنىمىـ ــاخىرى بىركـ ــۇدىيالر ئـ ــۇدۇيهھـ ــچ  بولـ ــدىنى ھىـ ــگهن ئۈمىـ ، دېـ

ئهممـا  . بولـۇدۇ ھ ئۇالرنى قۇتقۇزغان دېيىشكه يوقاتمىغان ئىدى، ئهمهلىيهتته بۇ رو
بىـزدە تېخــى مىلـلهت پۈتۈنســۈرۈك مهۋجــۇت تـۇرۇپال، ئهته بېشــىمىزغا كېلىشــى    

ئاپهتنى ھېساپقا ئالمايال ئۈمىـد كېسـىۋاتقانالر خېلـى     -مۆلچهرلىنىۋاتقان بااليى 
 ئاقمىغان ئىشنىڭ كهيـنىگه كىرگهنـدىن كـۆرە، ئـۇنى    «بۇ سهۋەپتىنمۇ ئۇالر، . بار

 -، دېگهن ئوي بىلهن، دۈشمهنگه ياردەملىشـىپ، ئـۆز   »سېتىپ كۈنۈمنى ئالمايمۇ
  .پ بېرىۋاتىدۇۈشۈتۈئۆزىنى تۈگ

يهھۇدىيالر تهرەققىيـات ئهندىزىسـى بىـلهن قايتـا قـۇرۇش روھـى بىـر خىـل         «
ــار      ــقا تهييـ ــابهتنى كۈتىۋېلىشـ ــهكىلدىكى رىقـ ــداق شـ ــۋېتىلگهن، ھهرقانـ ئېچىـ
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يهنه كېلىــپ بــۇ . مهڭگــۈ ئويغــاق قۇرۇلمىــدۇرتۇرىــدىغان جهڭگىــۋار ھــالهتتىكى 
خىــل قۇرۇلمــا ئۆزىنىــڭ ئىچكىــي مــۇۋازىنىتىنى ھهرۋاقىــت مۇۋاپىــق ئۆلچهمــدە  

قىنى ۇتهڭشهپ تۇرىدىغان، رىقابهتكه ئاكتىپ قاتنىشىش ئارقىلىق ئـۆز مهۋجۇتلـ  
بىزنىــڭ  ①».تهرەققىيــاتتىن ئىزدەيــدىغان جــانلىق فــورمىنى ھاســىل قىلغــان 

كېسـهلگه كـۆرە دورا   «ىمىز قانـداق؟ بـۇنى چۈشىنىشـىمىز،    مىللىي ئاڭ قـۇرۇلم 
  .كېرەك» تهييارلىشىمىز

ئهمدى قالدىكى، بىزنىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيهتته، ئهڭ ئاساسلىق مهسـىلىمىز  
ــش   « ــۆرەش قىلىــ ــۈن كــ ــتهقىللىقىمىز ئۈچــ ــاكى  »مۇســ ــۇ يــ ــي «مــ مىللىــ

مـۇ؟ چـۈنكى، ئىـزچىمهن ئهپهنـدى     »مهۋجۇتلىقىمىزنى قانـداق سـاقالپ قـېلىش   
هببۇس قىلغان كۆرەش شهكلى قوبۇل قىلىنمىغان ئهھۋال ئاسـتىدا، بـارلىق   تهش

ئۇرۇنۇشالرنىڭ ئۈنـۈم بهرمهيـدىغانلىقى مۇنـازىرە تهلهپ قىلمايـدىكهن؛ ئـازاتلىق      
 يهنه بىر تـارىخىي پۇرسـهتكه قالغـان ئىـكهن     —ئىشىمىز بهلگىسىز كهلگۈسىگه 

زىكرى قىلىنغـان   دە»فىل سۈرىسى«، خۇددى توغرىسى ئالالھنىڭ ھىممىتىگه(
ــل       ــگهن ئابابىـ ــدىن ئهۋەتىلـ ــالالھ تهرىپىـ ــۇنلىرىغا ئـ ــل قوشـ ــڭ پىـ ئهبرەھهنىـ

خـــۇددى چـــاينىۋېتىلگهن «ۇشـــلىرىنىڭ ســـاپال تاشـــالرنى ئېتىـــپ، ئـــۇالرنى ق
، ئۇ ھالـدا  )قىلىۋەتكهنگه ئوخشاش بىرەر مۆجىزە مهيدانغا كېلىشىگه »ساماندەك

ىسـى نـۆۋەتتىكى تېخىمـۇ    مهسىل» مىزنى ساقالپ قېلىشۇقۇمىللىي مهۋجۇتل«
چـۈنكى، مىللىـي مهۋجۇتلـۇق يوقالسـا،      قانـداق؟   - مـدۇ رېئال ۋەزىپه بولـۇپ قاال 

، نــېمه  تــارىخىي پۇرســهت كهلــگهن تهقــدىردىمۇ، داۋانىــڭ ئىگىســى بولمىســا      
  پايدىسى؟

ــتىندە    ــى پهلهسـ ــدە ۋەتىنىنـ ــل ئۆتكهنـ ــڭ يىـ ــى مىـ ــڭ ئىككـ يهھۇدىيالرنىـ
  .نى يوقاتمىغانلىقى ئىدىمىللىي كىملىكى —قۇرالىشىنىڭ ئاساسى 

ــك   ــاقالش دېگهنلىـــــ ــۇقنى ســـــ ــي مهۋجۇتلـــــ ــي  —مىللىـــــ مىللىـــــ
ــى ســاقالش     ــى مىللىــي پهرقن ــۇر، يهن ــداش دېگهنلىكت ئاالھىــدىلىكىمىزنى قوغ

بۇنىـــــڭ ئۈچـــــۈن مىللىـــــي پهرقلىرىمىزنىـــــڭ ماھىيهتلىـــــك  . دېمهكتـــــۇر
ــدىلىكلىرىنى چۈش ــم ۈنۈئاالھىـ ــىمىز الزىـ ــۈن   . شـ ــاقايتىش ئۈچـ ــهلنى سـ كېسـ

                                            
 .ئا —نهشرى  يىل خهلق نهشرىياتى -2002» تارىم قوۋۇقى چېكىلگهندە«: ئهسئهت سۇاليمان ①      
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ــارىخىنى بىلىــش زۆرۈر بولغىنىــدەك، مىللىــي   كېســهلنىڭ  كېلىــپ چىقىــش ت
خـــاراكتېرىمىزدا شـــهكىللهنگهن بۈگـــۈنكى ئىللهتلهرنىـــڭ تـــارىخىي يىلتىـــزى 

بـۇنى  . ئىلمىي ئېچىپ بېرىلىـدىغان ئىلمىـي تهتقىقـاتالر قانـات يېيىشـى زۆرۈر     
تهھلىــل قىلىــش تهتقىــق قىلىــش مىللهتســۆيهر تهتقىقاتچىالرنىــڭ ئىشــى       

 ، تهشـۋىق قىلىـش   هتقىقات نهتىجىلىرىنى شهرھىيلهش، تونۇشـتۇرۇش ت .ئهلۋەتته
چـــۈنكى، ئىنســـانالنى . قاتـــارلىقالر تهشـــكىلىي سىســـتېمىنى تهقهززا قىلىـــدۇ

غهرەزلىك ھالدا مهلـۇم نىشـانغا يۆنلهنـدۈرۈش ئۈچـۈن، ئـۇالرنى جامـائه سـۈپىتىدە        
   .مهلۇم ئىدىئولوگىيىلىك تهربىيه بىلهن باشالشقا توغرا كېلىدۇ

ــداقتا، مهســىله شــۇنىڭدىن ئىبــارەتكى، خهلقــقه قارىتىلغــان تهشــۋىقات   ئ ۇن
. بىرىنچـى ئورۇنغـا چىقىشـى كېـرەك     —تهربىيىلهش، يېتهكلهش  —خىزمىتى 

ــهتكىچه      ــارىخىي پۇرس ــدىغان ت ــدا كېلى ــۇ بهلگىســىز زامان ــدا ئاش ــداق قىلغان قان
ســى مىزنى ســاقالپ قــاالاليمىز؟ بــۇ تېمــا جىــددىي ئىــزدىنىش تېمىۇقــۇمهۋجۇتل

شـى كېـرەك بولغـان مـوھىم     ۇبولۇش بىلهن بىرگه، ھهر زامـان كـۈنتهرتىپته تۇتۇل  
ــۇر ــۆرەش     . خىزمهتت ــۈن ك ــازاتلىقىمىز ئۈچ ــازىردىنال ئ ــا، ھ ــى ۋاقىتت ــۇ يهنه ئهين ب

چـۈنكى، مهيلـى قايسـى زامـان، قايسـى ماكانـدا       . قىلىشنىڭمۇ مهنهۋىـي ئاساسـى  
لىـدىكهن، بـۇنى ئاشـۇ    شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىق ھهركىتى ئېلىپ بېرى

. چهتئهللىـك جانـاپالر بىـلهن قىلمـايمىز    . بىـلهن قىلىمىـز  » گالۋاڭ خهلقىمىز«
ــيىلهش،       ــۋىقات، تهربى ــدىغان تهش ــزگه قارىتىلى ــۆز خهلقىمى ــۇ ئ ــۇنىڭ ئۈچۈنم ش

  .خىزمهتنىڭ جانتومۇرى — يېتهكلهش
ــگهن     ــدىرالردىن كهل ــلىههتلىرىمىزگه بهزى لې ــدىكى مهس ــۋىقات ھهققى تهش

ئۇنـداق ئۇششـاق ئىشـالرغا ۋاقـتىم يـوق، ئـۇنى باشـقىالر        «ولـدىكى،  جاۋاپ شۇ ب
دېمهك بۇنداق تونۇش ئارقىسىدىكى ئىـدىيه ئىنتـايىن مـۈجىمهل    . »...قىلسۇن،

ئىــدىيه بولــۇپ، بۇنــداق ئــاڭ بىــلهن ئېلىــپ بېرىلغــان ھهرقانــداق ھهركهتنىــڭ  
  . خهلققه پايدىسى بولمايدۇ

كـــۆپچىلىكىنى ســـهپهرۋەر  پهقهت ۋە پهقهتـــال خهلقنىـــڭ زور» چـــوڭ ئىـــش«
ــدۇ   ــا چىقى ــدىن  ۋۇجۇتق ــدا ئان ــل   ! قىاللىغان ــش ئىزچى ــهپهرۋەر قىلى ــى س خهلقن

ئـۇ ھالـدا،   ! بىرەر قېتىملىق چاقىرىق بىلهن ئهمهس. بولۇدۇتهشۋىقات ئارقىلىق 
بىر ياكى بىر نهچچه لېدىرنىڭ خهلقئـارادىكى شهخسـىي پاالقشـىپ يۈرۈشـلىرى     
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  !ۇبواللمايد» چوڭ ئىش«ھېچ ۋە ھېچ 
تىـن ئىبـارەت ئـاداققى    »شهرقىي تۈركىستاننى مۇستهقىل قىلىش«ئۇ ھالدا 

ــاق  ــۋەتته يـ ــۇ؟ ئهلـ ــۇئارىمىزدىن ۋاز كېچىمىزمـ ــهت ۋە شـ ــدىغان ! مهخسـ قىلىنىـ
ئهممــا . تهشــۋىقاتىمىز ئهلــۋەتته ئــاخىرقى ھېســاپتا ئهنه شــۇ مهخســهت ئۈچۈنــدۇر 

ئالـــداش ئـــۆزىمىزنى  -بۈگـــۈن، قـــان تۆكۈشـــكه يـــارىمىغىنىمىز ئۈچـــۈن، ئـــۆز  
ــدىكى، قــۇرۇق شــۇئاردىن قــول ئــۈزۈپ، ئۈنــۈمى بول      شــىغا ئىشــهنچ  ۇخاراكتېرى

غان، ئېلىپ بېرىشقا جان كهتمهيدىغان بۇ ئىشنى بىر ئـاچچىق  ۇدۇقىلغىلى بول
تهدبىـر، پىـالن ۋە    -رېئاللىق سۈپىتىدە قوبۇل قىلىش، بۇ ھهقته كونكرېت چـارە  

  .تهرتىپ تۈزۈپ چىقىپ ئىشقا كىرىشىش كېرەك
ىزچىل تهشـۋىقات خهلقـته ئـۆڭمهس ۋە ئـۆلمهس ئهقىـدە تىكلىشـى، بـۇ        بۇ ئ

ئىچكىي مهنىۋىي قۇۋۋەت ئارقىلىق ئۆزىمىزنى سـاقالپ قـېلىش ھهم دۈشـمهنگه    
مۇشۇنداق بىر مهنىـۋىي ئاتموسـفىرا يارىتىشـال بىزنـى     . قارشى تىرەجهش كېرەك

نىـڭ سـېهرىي   بۇ مهنهۋىي ئهقىدە مۇتلهق تۈردە دىنىـي ئېتىقادىمىز . قۇتقۇزااليدۇ
شى كېرەككى، ئهگهر بـۇنى مۇتىئهسسـىپلىك   ۇقۇدرىتى بىلهن كۈچهيتىلگهن بول

ــار قىلىـــش؛    ــر تهرەپنـــى تهكىـــتلهپ، مىللىيلىـــك تهرىپىنـــى ئىنكـ بىـــلهن بىـ
ياكى غهرپ قۇلچىلىقى بىلهن مىللىيلىك تهرىپىنـى  » ئاڭلىقلىشىپ كېتىش«

مهيـدانغا چىقىـرىش   تهكىتلهپ، دىنىي ئېتىقاد تهرىپىنى رەت قىلىش ئـارقىلىق  
  !مۈمكىن ئهمهس

ــۇرىيهت قــۇرۇش       ــى قېتىملىــق جۇمه ــاقىرىق كــۈچىنى ئىكك ــڭ چ دىننى
ــاڭلىق«تهجرىبىســــىدە كــــۆرگهن تۇرۇقلــــۇق، بۈگــــۈن   تهبىقىمىــــز غهرپ » ئــ

قۇلچىلىقىــدىن مهنــبهلهنگهن خاھىشــى تــۈپهيلى كۆرمهســكه ســېلىۋاتىدۇ يــاكى 
غهرپ ئىدىئولوگلىرىـدىن  ن ئـۇالر چوقۇنۇدۇغـا  بۇ ھهقـته مهن  . كىچىك كۆرۈۋاتىدۇ

  :نهقىل قىلىشنى مۇۋاپىق كۆردۈم
ــدە ئهڭ    « ــامىلالر ئىچى ــپ ئ ــارلىق ئوبېكتى ــدىغان ب ــى بهلگىلهي مهدەنىيهتن

  .دىن —موھىمى 
  .ھهرقانداق كۈلتۈر ياكى مهدەنىيهتنىڭ ئاساسلىق ئامىلى تىل ۋە دىن«
دىغان ھازىرقى زامان دۇنياسىدا ئىهتىمال دىن كىشىلهرنى ھهركهتلهندۈرىـ «

  .شى مۈمكىنۇئاساسلىق، بىردىن بىر كۈچ بول
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› كىچىـك پهرق ‹ئىنسانىيهتنىڭ نهچچه مىڭ يىللىق تارىخى دىننىڭ بىر «
غـان ئهڭ تـۈپكى   ۇدۇئهمهس، بهلكى ئـادەم بىـلهن ئـادەم ئوتتۇرىسـىدا مهۋجـۇت بول     

  ①».شى مۈمكىنلىكىنى ئىسپاتلىدىۇپهرق بول
  

ان ئۇيغـۇرالر ئارىسـىدا شـۇ يهردىكـى     تهشۋىقات ھهر بىر دۆلهتـته ئولتۇراقالشـق  
تهشــكىالتالر تهرىپىــدىن تهشــكىللهنگهن، ئهممــا دۇنيــا بــويىچه ئورتــاق مهزمــۇن،  

شـى، ئهھۋالغـا قـاراپ،    ۇئورتاق تهرتىپته تۈزۈلگهن تهشۋىقات مىزانىغـا ئۇيغـۇن بول  
گورۇپپىالر ئـارا زېهىـن   . ياش پهرقى، جىنس پهرقى، قاتارلىقالر بىلهن گورۇپپىالش

ىق، ش مۇسابىقىسـى، دۇنيـا بـويىچه مۇسـابىقه قاتـارلىق ۋاسـىتىالر ئـارقىل       سىنا
  . الزىم...قىزغىنلىق ئۇرغۇتۇش،

بۈگۈنكى كۈنـدە خهلقـقه قارىتىلغـان خىزمىتـى بىـلهن بىـرال تهشـكىالتنى        
. ىـپ جهمىيىتـى  رتـۈركىيهدىكى شـهرقىي تۈركىسـتان مائا   : كۆرسۈتۈش مـۈمكىن 

ماي، ئـۆزلىرى قىالاليـدىغان ئىشـالرنى    قولىدىن كهلمهيـدىغان ئىشـالرغا ئېسـىل   
بــۇ جهمىــيهت . قىلغــان چاغلىرىــدا ھهقىقهتهنمــۇ گــۈزەل نهتىجىلىــك بولۇۋاتىــدۇ

خىــل كۇرســالرنى ئېچىــپ، دىنىــي ۋە مىللىــي كىملىــك تهربىيىســى  -خىلمــۇ 
ئېلىپ بېـرىش بىلهنـال قالمـاي، يهنه تهشـۋىقات فىلىملىـرى ئىشـلهپچىقىرىپ،       

ئۇالرنىــڭ  ،مهســىلهن. ۋاتىــدۇۈىمۇ يورۇقلــۇق يهتكۈزكۇرســقا كېلهلمهيــدىغانالرغ
ــايىن    ــاتى تونۇشـــتۇرۇلغان ھۆججهتلىـــك فىلىمـــى ئىنتـ بـــارات ھاجىنىـــڭ ھايـ

قهھرىمـانلىق روھـى ئۇرغۇتـۇش ئۈچـۈن ھهرزامـان قهھرىمـان       . تهسىرلىك بولغان
ــدۇ  ــۋىق قىلىنىـ ــۈلگه تهشـ ــر ئـ ــهرقىي   . بىـ ــه، شـ ــۇل كېڭهيتىلسـ ــۇ ئۇسـ ــا بـ مانـ

ــاي كوم  ــپ   تۈركىســتاننىڭ خىت ــۆرەش قىلى مۇنىســت ئىستىالســىغا قارشــى ك
شـــېهىت بولغـــان ھـــازىرقى زامـــان قهھرىمانلىرىنىـــڭ ھايـــاتى تونۇشتۇرۇلســـا، 

ــاجىئهلىرى كۆرس    ــڭ پــ ــۇملىرى، خهلقنىــ ــڭ زۇلــ ــڭ  ۈتۈخىتاينىــ ــه، بۇنىــ لســ
ۋەتهنپهرۋەرلىـــك تۇيغۇســـى ئۆستۈرۈشـــكه، مىللىـــي كىملىـــك مـــۇھهببىتى      

                                            
ــانتىڭتون  ①   ــهيمىل خـ ــا   « :سـ ــڭ قايتـ ــاۋىي تهرتىپنىـ ــى ۋە دۇنيـ ــيهتلهر توقۇنۇشـ مهدەنىـ

  »ئورنۇتۇلۇشى
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  . ارىتىشقا زور پايدىسى باريېتىلدۈرۈشكه، خىتايغا قارشى ئۆچمهنلىك ي
مائارىپ جهمىيىتىنىڭ قىلىۋاتقان ئىشـلىرى دەل ئـۇزاقتىن بېـرى بـارلىق     
شــهرقىي تۈركىســتان تهشــكىالتلىرىدىن كۈتــۈلگهن، ئهممــا ھېچبىــرى قىلىــپ  

ــش     ــوھىم ئى ــان م ــى بولمىغ ــىمۇ ئىزچىللىق ــان، قىلس ــۇنداق   .باقمىغ ــا ش مان
ايىمىزگه ئۇيغـۇن ئىـدىيىۋىي   خىزمهتلهر ئـارقىلىقال مىللىـي مۇسـتهقىللىق غـ    

قاتالم شهكىللهندۈرگىلى، مىللىي ئويغۇنۇش كهيپىيـاتى بارلىققـا كهلتـۈرگىلى    
ئويغۇنــۇش بولغانــدىال مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهركىتــى      مىللىــي. بولــۇدۇ

  .جانلىنىدۇ، پىداكارالر بارلىققا كېلىدۇ
ن پىـدا  بىر تۇپراقنىـڭ جـا  «تۈرك مىللهتچىلىرىنىڭ سۆزى بىلهن ئېيتقاندا 

جــان پىــدا قىلغــۇچىالر . »بولــۇدۇ› ۋەتهن‹قىلغــۇچىلىرى بولغانــدىال ئــۇ تــۇپراق 
  .بولسا ئىزچىل تهشۋىقاتنىڭ مهھسۇلىدۇر

ــكه     ــۇقتىالرنى شهرھىلهش ــارقىلىق بهزى ن ــۆرنىكى ئ ــبهت ئ ــز تى ــدا بى يوقۇرى
ــدۇق  ــدى شــۇنى قىســتۇرۇپ قويۇشــنى زۆرۈر ھىســاپاليمهنكى،   . ئۇرۇنغــان ئى ئهم
ھهرگىزمۇ تاق قۇتۇپلۇق، يهكـكه لېـدىرلىق تىپىـدىكى ئـاددىي     تىبهت ھهركىتى 
ــالر  . ھهركهت ئهمهس ــۋار ياشـ ــتهقىللىق تهرەپـــدارلىرىمۇ، جهڭگىـ ئۇالرنىـــڭ مۇسـ

ــان      ــودنى تهڭ تۇتق ــل مېت ــاتالملىق، ھهر خى ــۆپ ق ــۇپ، ك ــار بول تهشــكىالتىمۇ ب
ــتېما  ــر سىســـ ــۇكهممهل بىـــ ــدەك،  . مـــ ــزدە كۆرۈلۈۋاتقىنىـــ ــادا بىـــ داالي المـــ

ــتۈر ــقۇرۇش      يهككىلهش ــدىن باش ــرال قول ــى، بى ــوالش ئۇرۇنۇش ــا س ــرال قاپق ۈش، بى
چـۈنكى بۇنـداق ئۇرۇنـۇش، خىتايالرنىـڭ بىـر قوللـۇق كـونترول        . ئۇرۇنۇشى يوق

  !قىلىش سۈيقهستىگه ئاسانلىق تۇغدۇرۇشتىن باشقىغا يارىمايدۇ
تىـبهت  : ئورنى كهلگهندە يهنه شۇنىمۇ قوشۇپ قويۇشـنى ئـارتۇق كـۆرمهيمهن   

ــاھىيىتى، ئهســلى    تهقلىتچىلىكــى، ــبهت ھهركىتىنــى ئهســلى م بهزىلهرنىــڭ تى
كـــۆلىمى بـــويىچه كۆرەلمىگهنلىكىنىـــڭ، پهقهت تاشـــقىي كۆرۈنۈشـــتىكى بهزى 

تىبهتلهرنىـڭ خىتـاي   : مهسىلهن. ئىپادىلىرىنىال دوگماتىك دوراشنىڭ مهھسۇلى
بىــلهن ئېلىــپ بېرىۋاتقــان ســۆھبىتى ئۇالرنىــڭ كــۆپ قــاتالملىق مېتــودلىرى   

هقهت بىرســــى؛ يهنه بىــــر تهرەپــــتىن ئېيتقانــــدا، ئۇالرنىــــڭ بــــۇ ئىچىــــدىكى پ
ئۇسۇلالرنىڭ ھهممىسىگه چۇشـلۇق يېتىشـكهن لېـدىرالر قوشـۇنى بـار؛ قانـداق       

ئهممـا بىزنىڭكىلهرنىـڭ   . سورۇندا نېمه دېيىش، كىمگه نـېمه دېيىشـنى بىلىـدۇ   
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مـودا  «تىپىدىكى ئهخمىقـانه ئۇرۇنۇشـلىرى بىـر خىـل      »خىتاي بىلهن سۆھبهت«
بولــۇپ، داالي الماغـا ئــۆزلىرىنى تهققـاس قىلىشــتىن باشـقا نهرســه     »لۇشـۇش قوغ

ــدۇ، دېـــمهك،   ! ئهمهس ــۆھبهت قىلىۋاتىـ ــوڭ«داالي سـ ــادەملهر ســـۆھبهت   »چـ ئـ
لۇقنىڭ بىر خىل ئىپادىسـى بولسـا   »چوڭ«سۆھبهت قىلىش قىلىدىكهن؛ ياكى، 

ه لىقنىـڭ بىـر خىـل ئىپادىسـى بولسـا كېـرەك دەپ ئـويالپ، ئهن       »كاتتا«كېرەك، 
ھهرگىزمـۇ  ! ئوبرازىدا كۆرۈنۈشـكه بېرىلىشـنىڭ مهھسـۇلى    »كاتتا ئادەم«شۇنداق 

 »قىسقا يولـدىن ئۇلـۇغ بولـۇش   «بۇنداق  !ئاڭلىق بىر پىالنلىق ھهركهت ئهمهس
  .ئۇرۇنۇشلىرىنىڭ نهتىجىسى پهقهت شهرمهندىچىلىك بىلهن ئاخىرلىشىدۇ
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  ئولىمپىك غهۋغاسىنىڭ ئىلھامى

  
تلهر ئۈچـۈن مهلـۇم شـۇئار ۋاسـىته قىلىنىـدىغان      نورمالدا سىياسـىي مهخسـه  

؛ ھهتتــا تــۈپتىن   بولــۇدۇبولســىمۇ، شــۇئار بىــلهن غــايه ئارىســىدا مهلــۇم پهرق      
يهنـى بـۇ دېگهنلىـك، شـۇئار كـۆپ ھـالالردا سۈئىسـتىمال شـهكلىدە         . پهرقلىنىدۇ

دىغان، جامائهت پىكرىنى يۆنلهندۈرۈش، جامائهتنى ئـۆز غايىسـى ئۈچـۈن    ۇلۇنۇقولل
قىلدۇرۇش ئۈچۈن، مهخسـهتكه ئۇيغـۇن يېـتهكلهش، تهربىـيىلهش يـاكى      خىزمهت 

ۋېلىنىـدىغان، ئهممـا، مهخسـهتكه    ۈقوزغۇتۇش قاتارلىق ئىهتىياجالر ئۈچـۈن كۆتۈر 
) يــــاكى خىيــــالىغىمۇ كهلتــــۈرمهي  (يهتــــكهن ھامــــانال ئۇنتــــۇپ قېلىــــپ    

  .ىلىدىغان ۋاسىته، خاالستاشلىۋېت
ئاتــا ئهيىپلهشــته كــۆپ ھــالالردا بىرىنـى   -تـۈركىيهدە قارشــى پــارتىيىلهر بىــر 

ئهمهلىيهتــته . تۈركنىــڭ يولىــدىن چهتــنهپ كهتكهنلىكىنــى داپ ئېتىــپ چالىــدۇ
دېگهنــدەك » ئىرتىجــا«ئۇالرنىــڭ مهخســىتى ھــاكىمىيهت بولســىمۇ، كامــالىزىم، 

. شــۇئارالر بىــلهن ســۇنى لېيتســىمۇ، ئــۆزى ھهم ئۇنىڭــدىن باشــقىچه قىاللمايــدۇ  
ــتالر ــىن نىڭكوممۇنىسـ ــۈچى سـ ــۈچىلهرنى ئهزگـ ــىدىن ئېزىلگـ ىپالرنىڭ ئېزىشـ

ۋېلىش، ئـۆزىگه  ۇقۇتقۇزۇش شۇئارى پهقهت كهڭ ئاممىنى ئالداپ، ئۆز سېپىگه قوش
ئۇالرنىــــڭ ئېلىــــپ كهلــــگهن ئهگهشــــتۈرۈش ئۈچــــۈنال بولــــۇپ، ئهمهلىيهتــــته 

ى، ئىلگىرىكـــى زۇلــۇمالرنى مىـــڭ كلــومېتېر ئۇزاقتـــا قالـــدۇرۇپ،   »ئــازادلىق «
ڭ، ۋەھشىيلىكنىڭ ئهڭ يوقۇرى رېكوردى بولـۇپ  زالىملىقنىڭ، رەھىمسىزلىكنى

  .قالدى
ــۇئار   ــمهك، ش ــلهش، په  —دې ــدىغان  رمهخســهتنى پهردى ــى ئويناي دازالش رولىن

  . تۈتهك پهردە بولۇپ كهلدى
كىشــىلىك ھوقــۇق، «ۋاتقــان ۇخــۇددى شــۇنىڭدەك، بۈگــۈن دۇنيــادا مــودا بول

هلـۇم گورۇھالرنىـڭ   قاتارلىق شۇئارالرمۇ ئوخشاشال، مهلـۇم دۆلهت، م » دېموكراتىيه
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ر توپىنىـــڭ ئهســــلى مهخســـهتلىرىنى يوشـــۇرۇپ، ئــــادەم    ۈلتـــ ۈيـــاكى غهرپ ك 
قايمۇقتۇرۇشــتىكى ۋاســىته ئىكهنلىكــى، دۇنيــادا يــۈز بېرىۋاتقــان نۇرغــۇن نــاھهق 

  .ئىشالردىن ئىسپاتلىنىپ تۇرۇپتۇ
غــان ئــولىمپىككه قارشــى نــارازىلىقالر ۋە ۇدۈلۈبــۇ قېتىمقــى خىتايــدا ئۆتكۈز

رازىلىقالرغا قارىماي ھېچنهرسىنىڭ ئۆزگهرمهسلىكى؛ يهنى، تىبهتنـى  شۇنچىۋاال نا
ھۆرلــۈككه ئېرىشــتۈرۈپ قويۇشــلىرىنى تىلغــا ئالمــايال قويــايلى، ئولىمپىكنىــڭ 
خىتايدا ئۆتكۈزىلىشىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇشمۇ نېرى تـۇرۇپ تۇرسـۇن، ئـېچىلىش    

دېــمهك،  مۇراســىمىنى بــايقۇت قىلىــش ئىشــىغىمۇ تىلچايناشــالر كۆرســهتتىكى،
پهقهت غهرپلىكلهرنىـــال ئـــۆز ئىچىـــگه   » كىشـــىلىك ھوقـــۇق سهپسهتىســـى  «

ئالىـــدىغان، غهرپنىـــڭ مهنـــپهئهتىگه بىۋاســـىته مۇناســـىۋىتى بولمىغانـــدا كـــۆز  
  .دىغان قۇرۇق گهپۇيۇمۇل

كۈچلـۈك  «دۇنيادىكى ئىشالر يهنىـال دۇنيانىـڭ تهبىئىـي تۈزۈلىشـى بـويىچه      
ۇپ، ســېنىڭ خىزمىتىڭنــى قىلىــپ تىپىــدە بولــ »①ئالدىــدا كۈچســىز گۇناھكــار

  !ئهمهس شى مۈمكىنۇالرنىڭ بول»خالىس«قويىدىغان 
كىشــىلىك ھوقۇقنىــڭ خهلقــارا مۇناســىۋەتلهردىكى ئــورنى «: داۋىــد فورســىد

)Human Rights in International Relations(« ئهڭ ‹«: شـۇنداق دەيـدۇ    دا
ــلهت   ــگهن مىل ــۆز تىكىل ــلهن ســۈپىتى ) Most Favored Nation( ›كــۆپ ك بى

خىتاينىــڭ كىشــىلىك ھوقــۇق مهسىلىســىدىكى پوزىتسىيىســى ئارىســىدىكى   
خىتــــاي   –مۇناســــىۋەتنىڭ بىكــــار قىلىنغــــانلىقى، بۈگــــۈنكى ئامېرىكــــا     

  » .مۇناسىۋەتلىرىدە ئېنىق كۆرۈلۈدۇ
بۇنــدىن باشــقا، دېموكراتىيىنىــڭ ھامىيســى دېيىلىــدىغان ئامېرىكىنىــڭ، 

كىشــىلىك ھوقــۇق مهسىلىســىدە  ســهئۇدى ئهرەبىســتانى، مىســىر ۋە كــۇۋەيتنى
ــىته    ــهت ئهمهس، ۋاسـ ــڭ مهخسـ ــىلىك ھوقۇقنىـ ــىمۇ، كىشـ ــكه سېلىشـ كۆرمهسـ

  .ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ

                                            
ــدىرىيىۋىچ كرىلوۋنىــڭ   ① ــۆرى بىــلهن قوزىچــاق «رۇس شــائىرى ئىــۋان ئان  مهســهلىنىڭ» ب

 .ئا —بىرىنچى مىسراسى، 
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بــۇ بىــزگه قانــداق ئهقىــل بېرىشــى كېــرەك؟ يــاكى بىــز بۇنىڭــدىن قانــداق  
ــا  يئهقىلــــگه كېلىمىــــز؟ سىياســــى ونلىرىمىز قانــــداق ســــاۋاق ئالىــــدۇ؟ ئاتــ
جانـدىن كهچمىگـۈچه جانانغـا    «: ىـر تهمسـىل بـار   بوۋىلىرىمىزدىن كېلىۋاتقان ب

  !»يهتمهس
ــلهن سۆزل     ــۇ ھهقــته نۇرغــۇن كىشــىلهر بى پ، ئۇالرنىــڭ قانــداق  ۈشــۈمهن ب

ــدۇم    ــقا ئۇرۇن ــپ بېقىش ــى بىلى ــىراتقا كهلگهنلىكىن ــى،  . تهس ــايىتى ئېنىقك ناھ
بـۇالرنى  . ھهركاللىدا ھهر خىيال دېگهندەك، ئوخشـىمىغان تهسـىراتالر ئېلىنغـان   

بىرى، سىياسـىي  . بولۇدۇغاندا ئىككى كاتىگورىيهگه ئىخچاملىغىلى يىغىنچاقلى
ــلهن   ــول بىـ ــۇزۇش«يـ ــل    » ۋەتهن قۇتقـ ــر خىـ ــرىش بىـ ــپ بېـ ــالىيىتى ئېلىـ پائـ

ئاۋارىگهرچىلىــك ئىــكهن دېگــۈچىلهر؛ ئىككىنچىســى، بۇمــۇ خېلــى يــاراملىق      
ئېنىقىنـى  . ئۇسۇلكهن، دېـگهن ئىجـابىي يـاكى ئاتـالمىش ئۈمىـدۋار قـارىغۇچىالر      

ئايــاق تهشــهببۇس قىلىۋاتقىنىمــدەك،  -باشــتىن. مهن ئاۋالقىســىغا تهۋە دېســهم،
ۋەتهن دېگهن شۇئار توۋلىغانغا، مهجلىس ئاچقانغا، نـارازىلىق بىلـدۈرگهنگه ئـازات    

  !بولۇپ قالمايدۇ
كى بۇ نارازىلىقالر بهلكىـم   —ئهگهر بۇ قېتىمقى پهلهككه يهتكهن نارازىلىق 

ېرىكــى ئهڭ چــوڭ كۆلهملىــك نــارازىلىق خىتــاي بولــۇپ تۆرەلگهنــدىن ب ،خىتــاي
ھېچ بولمىغاندا ئولىمپىكنى خىتايـدا ئۆتكۈزۈشـنى ئهمهلـدىن     —بولسا كېرەك 

ــا،     ــگهن بولس ــلهن نهتىجىلهن ــدۇرۇش بى ــان  «قال ــۇ دېيىلىۋاتق ــىلىك ‹ھه، ب كىش
داۋراڭلىرى بىكار ئهمهسكهن جۇمـۇ، غهرپلىكـلهر ھهقىقهتهنمـۇ دۇنيانىـڭ     › ھوقۇق

ئهممـــا . دېيىشـــكه بـــوالتتى» مهخســـهت قىلىـــدىكهن دېموكراتىيىلىشىشـــىنى
ــپ     ــلىق قىلىـ ــۇ ھىسسىداشـ ــۆز پۇخرالىرىنىڭمـ ــبهتلىكلهرنىڭال ئهمهس، ئـ تىـ

دېمـوكراتىيه  «توۋلىغان نارازىلىق سادالىرىغا قۇالق سېلىنمىغانلىقى، بـۇ يهردە  
پهردىســـــىنىڭ ئارقىســــىغا يوشــــۇرۇنغان باشـــــقا   » ۋە كىشــــىلىك ھوقــــۇق  
يهنى، ئهڭ ئاز دېگهندە، دېيىلىۋاتقانـدەك پۈتـۈن دۇنيـا     مهخسهتلهرنىڭ بارلىقىنى،
ھوقۇققا ئىگه بولۇش ئارزۇسـى ئهمهس، ئـۆزلىرىنىڭال    -خهلقىنىڭ ئوخشاش ھهق

  !مهنپهئهتى ياتقانلىقىنى كۆرىۋېلىش تهس ئهمهس
تېچلىــــق شــــۇئارلىرىنىڭمۇ يــــارارى بــــارىكهن (ئۈمىــــدۋار قاراشــــتىكىلهر 
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ال تهسـىرلىنىپ، بـۇ ئىشـتىنمۇ    ۋاشـۇنچى نىڭ زادى قايسـى ئىشـتىن   )دېگۈچىلهر
ئۇالرنىــڭ . پايــدا چىقىــدىغانلىقىنى كــۆرۈپ يهتكىنــى مېنــى تهئهججۈپلهنــدۈردى

ــاقتىم  تىــبهتلىكلهرگه ھىسسىداشــلىق قىلىــپ،  : ئاساســلىرىنىمۇ كــوچىالپ ب
پۈتۈن دۇنيا دۆلهتلىرىـدە يهرلىـك پۇخراالرنىڭمـۇ نارازىلىققـا قېتىلغـانلىقى مانـا       

دېگهنـدەك بىــر  » ئۇالنمــا تهسـهۋۋۇر «بـۇ خـۇددى   . ېغىشــالپتۇشـۇنداق ئۈمىـدنى ب  
  !ئهمما خۇالسه توغرا ئهمهس. شهكىلدە ئۈمىدكه ئاپاردىمىكىن، بىلمىدىم

قونـــاق تېرىســــا، زېــــرىكمهي پهرۋىــــش قىلىۋەرســــه قونــــاقتىن ھوســــۇل  
. ئېلىنىدىغانلىقى راست، ئهمما، بۇغـداي ھوسـۇلى ئېلىنىشـى مـۈمكىن ئهمهس    

ــبهتلىكلهر  ــى، تى ــرىكمهي،   يهن ــل، زې دەك، سىســتېمىلىق، تهشــكىللىك، ئىزچى
داۋانـى تونـۇتقىلى،   پىداكارلىك بىلهن خهلقارادىكى پائالىيهتلهر داۋامالشتۇرۇلسـا،  

كىنى تهسىرلهندۈرۈپ، ئۇالرنىڭ ھىسىداشـلىقىغا  ۈدۇنيا ئىنسانلىرىنىڭ بىر بۆل
ئهممـا  . تتىلسا ئهلۋەتته توغرا بوالرىدىكهن، دېگهن خۇالسه چىقىۇئېرىشكىلى بول

بۇ قهدەر ھىسىداشلىق نېمىگه يارىدى؟ خىتايغا زەربه بېرىشكه، ۋەتهن مىللهتـكه  
مهلــۇم مهنــپهئهت قازاندۇرۇشــقا يارىــدىمۇ؟ خهلــق ھىسىداشــلىق قىلــدى، ئهممــا  

  .ھۆكۈمران گورۇھ قانداق مهيداندا بولدى؟ بۇالرنى جىددىي ئويلىماي بولمايدۇ
مدەك، تىبهتلىكلهرنىڭ قىلىـۋاتقىنى  ۈنۈئاۋالقى ماقالىلهردە ئىلگىرى سۈرگ

ــۇ ( ــاش«بىزنىڭكىنىم ــه   -ق ــدانراق تۈزەشتۈرس ــۆزىنى ئوب ــاتىگورىيهدە   »ك ــۇ ك ش
ئـــازادلىق ھهركىتـــى ئهمهس، تونۇتـــۇش ھهركىتـــى بولـــۇپ، ) دېــيىش مـــۈمكىن 

بىزمـۇ ئهنه  . دېمىسىمۇ ئۇالر بۇ ساھهدە مىسلىسىز ئۇتۇقالرنى قولغـا كهلتۈرۈپتـۇ  
. بولـۇدۇ هتلىكلهرنـى بىلگهنـدەك، بىزنىمـۇ بىلىـدىغان     شۇنداق تىرىشسـاق، تىب 

ۋېلىشال بولمىسا، ئـازادلىق يولىـدا نـېمه    ۈئهمما، مهخسىدىمىز ئۆزىمىزنى بىلدۈر
  .قىلىشىمىزنى جىددىي ئويلىمىساق قهتئىي بولمايدۇ

نىـڭ  »تونۇتـۇش ھهركىتـى  «بـۇ خهلقـارادىكى   . ئهمما يهنه بىر مهسـىلىمۇ بـار  
تىپتــا بــولغىنىمىز » ئىــش كــۆرمىگهن«زىرغىچه بىــز ھــا. ســۈپىتى ماسىلىســى

ئهممـا بـۇ تونۇتـۇش    . ئۈچۈن، ئانچىكى ئىشالردىن تېرىمىزگه پاتماي قېلىۋاتىمىز
بۇنىڭ ئۈچۈن سىياسـىي  . ھهركىتىنىڭ سۈپىتىدە ئېغىر مهسىله ساقلىنىۋاتىدۇ

گهرچه بهزىـــلهر ئـــۆزلىرىنى تۇغمـــا . تـــوال ئۆگۈنـــۈش زۆرۈر ۋە دىپلومـــاتىيىنى ئـــاز
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يون دەپ ســـۈپهتلهۋاتقان بولســـىمۇ، دۆلهت مهســـىلىلىرىگه ھىســـىياتى سىياســـ
لىقىمۇ ابويىچه مۇئامىله قىلىپ، بالىلىق قىلىشنى داۋام قىلىپال قالماي، تهرسـ 

شــۇنى كۆرۈشــۈمىز كېرەككــى، غهرپتىكــى ئهڭ   .كىشــىنى ئهندىشــىگه ســالىدۇ 
ــدا ياســىلىۋاتقا    ــا قارىســىڭىز ھــازىر بۇالرنىــڭ خىتاي نلىقىنى مهشــهۇر ماركىالرغ

ــدىكى ئهرزان ئهمــگهك كۈچىــدىن   . كۆرۈســىز ــالىزىمى خىتاي ــمهك غهرپ كاپىت دې
پايــدىلىنىپ، ھهسســىلهپ پايــدا ئــېلىش كويىــدا ئىــكهن، خىتاينىــڭ تېــنچ         
بولۇشىنى، ھازىرقى دىكتاتور تۈزۈمنىڭ داۋام قىلىشىنى ئۈمىـت قىلمـاي، ئـۇنى    

ــى   ــدە قىلىشـــ ــاينى پاراكهنـــ ــتۈرەتتىم دەپ، خىتـــ ــاكى دېموكراتىيىلهشـــ ، يـــ
  ①كۈتۈلۈۋاتقاندەك ئۇنى پارچىلىشى قانداقمۇ ئهقىلغه سىغسۇن؟

ئالدى بىلهن ھازىر قىلىنىۋاتقان خىزمهتنىڭ ئوبېكتى ئۆزىمىزنىڭ خهلقـى  
ــڭ    ــكهن، بۇنىــ ــان ئىــ ــئهللىكلهر بولغــ ــى «ئهمهس، چهتــ ــۇش ھهركىتــ » تونۇتــ

 ئانــدىن. بولۇدۇغانلىقىــدىن ئىبــارەت ئهمهلىيهتنــى ئېتىــراپ قىلىشــىمىز الزىــم
ــول      ــۈن ي ــۈنۈش ئۈچ ــانلىقىنى چۈش ــرى بولۇدۇغ ــداق ســۈپهت تهلهپلى ــڭ قان ئۇنى

  .ئېچىلىدۇ
. بۇ پهقهت قىلىنىـدىغان ئىشـنىڭ ئىچىـدىكى ئهڭ ئاسـان بىرسـى، خـاالس      

ئهڭ مـوھىمى، ئـازاتلىق ھهركىتـى ئۇيۇشـتۇرۇش     . ئهمما ئهڭ موھىمىمـۇ ئهمهس 
ته ئالـدىنقى  بـۇ ھهقـ  . ياكى بۇنىـڭ ئىـدىئولوگىيىلىك زېمىنىنـى بهرپـا قىلىـش     

  .ماقالىالردا كۆپ توختالدىم
  

                                            
ــۇ قــۇرالرنى قايتــا كــۆزدىن كهچۈرۈۋاتقــان مهزگىلــدە    ① ــدىن  »ۋەتىــنىم«مهن  ب ــاله تورى بىــر ماق

خىتاينىــڭ پــارچىلىنىش ئىهتىمــاللىقى يــاكى كومپارتىيىنىــڭ ئــۆمرى ھهققىــدىكى  . ئوقــۇدۇم
چقــان يــاكى خىتايــدا شــۆبه ئا. مــۇالھىزە ئىــكهن، ئۇنىڭــدا تېخىمــۇ كونكرىــت مىســالالر بــارىكهن 

بىۋاســىته قۇرۇلغــان چهتــئهل كارخانىلىرىنىــڭ قــانچه يۈزمىــڭ ئىكهنلىكىنــى دېمهيــال قويــايلى، 
ئامېرىكـا  «ئهگهر . نىڭ خىتايدا شۆبىسى بارىكهن 450كارخانىدىن  500دۇنيادىكى ئهڭ ئالدىنقى 

بىـر   دىـن باشـقىمۇ  »رەقىـپلهر ۋە ئىتتىپاقداشـالر  «دېگـۈچى سىياسـيونالر    »ئازات قىلىپ قويـۇدۇ 
 .ئا —نهرسه ئوقۇيدىغان بولسا ئىدى، مانا مۇشۇنداق مىڭلىغان دەلىللهرنى كۆرگهن بوالتتى، 
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چهتەئللهردە مىللىي كىملىكنى 
  ئىپادىلهشنىڭ ئهقهللىي پۇرسهتلىرى

  
مىللهتچىلىك تۇيغۇلىرىمىزنىڭ ئاڭسىزلىقىمىزدىن ئورۇن ئالمىغـانلىقى  

ئاڭسـىز   —يوشـۇرۇن ئـاڭ   (ئاڭسـىزلىق  . ھهققىدە ئىلگىرىمۇ توختالغان ئىـدىم 
ــته ئىپاد ــدىغانھالـــدىمۇ ھهركهتـ ــا، گهرچه  ) ىلىنىـ ــورۇن ئالمىغاچقـ ــزدىن ئـ ىمىـ

مىز، ۇسۆزلهپمۇ قويـ مىز، قايناپ ۈنۈمىللهتچىدەك قىلىمىز، مىللهتچى بولۇپ كۆر
ئهممـــا بۇالرنىـــڭ ھهممىســـى ئـــاڭ قۇماندانلىقىـــدىكى مهخســـهتلىك ســـۆز      

ھهركهت  -ھهركىتىمىـــز بولـــۇپ، ئاڭســـىز ھالـــدا تېشـــىغا تېپىـــدىغان ســـۆز     
  .ھېساپالنمايدۇ
ــڭ ن ــادىلىرىنى كۆرس بۇنى ــۇن ئىپ ــۈمكىن ۈتۈۇرغ ــىمىز م ــئهللىكلهر : ش چهت

دەپ دەرھـال ئاغزىمىزغـا   » شهرقىي تۈركىستان«كېلىپ چىقىشىمىزنى سورىسا 
ــدۇ ــلهن  . كهلمهي ــدى بى ــاي«ئال ــكه   » خىت ــهنچه بېرىش ــدىن چۈش ــۇپ، ئان دەپ بول
شـهرقىي  «ئالـدى بىـلهن   . كېيىنكىسـى ئاڭنىـڭ مهھسـۇلى ئهلـۋەتته    . باشاليمىز
دەپ جاۋاپ بېرىپ، ئاندىن بىلمىگهنـگه ئېنىقلىمـا بېـرىش بىـلهن     » انتۈركىست

بۇنىســـى تېخـــى  ! ئىككىســـىنىڭ ئارىســـىدىكى پهرق يۈزمىـــڭ كىلـــومېتېر   
يهنه نۇرغــــــۇن ۋەلىكىزىنــــــاھ . ئىنســــــاپلىق، ۋەتهنپهرۋەرلهرنىــــــڭ ئهھــــــۋالى

دېـيىش بىلهنـال   » خىتـاي «ئۇيغۇرلىرىمىزمۇ بار، ھېچ نومۇس قىلماي ۋەتىنىنـى  
  . ىلىدۇبولدى ق

ــدۈرۈش ئۈچــۈن زۆرۈرىيهتســىز بولســىمۇ    ــدىغانلىقىنى بىلىن ــايچه بىلى خىت
ــلهن سۆزل ــايالر بى ــا   ۈشــۈخىت ــداقالرنىڭ قېنىغ ــۇپ، بۇن ــار بول ــدىغانالرمۇ ب پ يۈرى

ھهتتـا خىتـاينى   . بولـۇدۇ قۇللۇقنىڭ سىڭىپ كهتكهنلىكىنى جهزملهشتۈرۈشـكه  
سـهن   .ۇ ئـۇچرىتىمىز دىغان مـازالرنىم پ يېقىنچىلىق قىلىدە» يۇرتداش«كۆرسه 

قانداقســىگه خىتــاي بىــلهن يۇرتــداش بولىســهن؟ ھارامــدىن بولمىغــانال بولســاق 
  !خىتاي بىلهن زاتىمىز، نهسهبىمىز، يۇرتىمىز تامامهن باشقا
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شــهرقىي تۈركىســتاننىڭ دۆلهت بــايرىقى ئهخلهتــكه تاشــالنغاندا ســۈكۈت      
ۆرەش قىلىـــپ، يهنه ئاشـــۇ بايراقنىـــڭ كـــۆكته جهۋالن قىلىشـــى ئۈچـــۈن كـــ      
پـۇلنى  ! قىلىۋاتىمهن دېگهنلهرنىڭ يا دىلىـدا كېسـهل بـار، يـا ئهقلـى بـى نورمـال       

ــار ــر ئــ ــېچ   -دەپ بۇنــــداق بىــ ــانلىق ھــ ــۆز يۇمغــ ــۇس مهسىلىســــىگه كــ نومــ
مۇشۇنداق بىر سورۇننى بـايقۇت قىلىـپ چىقىـپ    . كهچۈرۈلمهيدىغان جىنايهتتۇر

ــان    ــۇ گۇم ــاقلىقى بهكم ــي ھىســلىرىنىڭ ئويغ ــڭ مىللى  !لىقكېتهلمىگهنلهرنى
ــدە  ــۇس     —چهتئهل ــۇ نوم ــلهردە ياشــاپ تۇرۇپم ــك دۆلهت ئارىمىزنىــڭ  -دېموكراتى

ــكه تاشلىنىشــى (چهيلىنىشــى  ــڭ ئهخلهت ــا ســۈكۈت قىلىشــنى  )بايرىقىمىزنى غ
  !ھهرقانداق باھانه بىلهن ئاقلىغىلى بولمايدۇ

دېسـهك  › شـهرقىي تۈركىسـتان  «‹: يهنه، ۋەتهنپهرۋەر ئۇيغۇرالردا شۇنىسىمۇ بـار 
ھـېچ دېگىلـى ئۇنىمىسـاڭ،    . دېگهن ئاجايىپ باھانىسـى بـار  » ...ا،بىلمىدى، شۇڭ

رەم بېقىپ بىلهتتىمۇ؟ ئاشۇنداق بىلمىگهنلهرگه دېـيىش ئـارقىلىق بىلىـدىغان    
ــدىغان    ــى بولى ــئهللهردە قىلغىل ــنقىالپ«قىلىــش، چهت ــرى  »ئى ــزدىن بى لىرىمى

  !ئهمهسمۇ؟
ىپ تىـل مهسىلىسـىنى تىلغـا ئالسـامال نېـرۋام قوداڭشـ      . تىل مهسىلىسـى 

. بىزدىنمۇ بهك ئانا تىلىنى خاراليـدىغان مىلـلهت ئـاز تېپىلسـا كېـرەك     . كېتىدۇ
غان، ســۆزلىرىگه خىتــايچه ئارىالشــتۇرۇپ، ۇدۈشــۈچهتئهلــدە تۇرۇپمــۇ خىتــايچه سۆزل

ــاردى   ــلهن ب ــايالر بى ــجهش ســۆزلهيدىغان، خىت ــۇس   -ئهب ــدى قىلىشــتىن نوم كهل
ۋالغـانلىرىمۇ  ۇلهتچـى بول بۇنـداقالرنىڭ مىل . قىلمايدىغانالرمۇ خېلـى تېپىلىـدۇ  

ئهقهللىي ئۇيغۇر تىلى ساۋادى يوق تۇرۇپ كىتاپ نهشىر قىلىدىغان توپالرمـۇ   .بار
  .بار

ــاپاليمهن ــنى  : مهن شـــۇنداق ھېسـ ــۆزلهش، ئوقـــۇش ۋە يېزىشـ ــۇرچه سـ ئۇيغـ
ئهھۋالـــــدا مىللىـــــي كىملىكـــــى بىـــــلهن  % 95بىلمىـــــگهن ئۇيغـــــۇرالرنى 

لـى ئۇيغـۇر بولـۇپ يـاكى خىتـاي      مهي(ھېساپالشمايدىغان، ياشىسـىال بولىـدىغان   
ــا     ــاكى چوچق ــۇرۇت ي ــۇت، ق ــاكى جوھ ــولي ــدىغان  پۇب ــىمۇ پهرق قىلماي ) ياشىس

ــۈمكىن   ــيىش م ــۇرالر دې ــهل    . ئۇيغ ــگه س ــي كىملىكى ــى، مىللى ــۈنكى، كىمك چ
ى % 5قالغـان  . بولـۇدۇ قارىمايدىكهن، ئالـدى بىـلهن تىلغـا دىقـقهت قىلىـدىغان      

ر مۇھىتتـا بىـرال ئـائىله بولـۇپ ياشـاپ      كىملهر؟ بۇالر ئۇيغۇرالر ھېچ بولمىغان بىـ 
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ــاپ       ــۇزاق ياش ــا بهك ئ ــۇ مۇھىتت ــان بولســىمۇ ب ــائىله بولغ ــرنهچچه ئ ــگهن؛ بى كهل
ئانىســى ھــېچ مىللىــي كىملىكــى ھهققىــدە   -قالغانالرنىــڭ ئهۋالدى، ئهگهر ئاتــا

سۆزلهپ باقمىغان، شۇ مۇھىتتىكى ئاساسىي ئاھاله بىلهن ئوخشـىمايدىغان بىـر   
ــى بى ــوق    خهق ئىكهنلىكىن ــاھ ي ــۇالردا گۇن ــا، ئ ــان بولس ــدۈرمىگهن ئهۋالد بولغ . ل

قاچانكى، مىللىي كىملىكىنى بىلگهن مىنۇتتىن باشالپ ئۆزىنىـڭ ئهجـدادىغا،   
ئېرقىغا تارتىشىش خاھىشى بـاش كۆتۈرمىسـه، ئۇنىـڭ تۈگهشـكهن كىشـىلىكى      

  !شۇ
ــل      ــولغىنىم، ھهر خىـ ــى بـ ــڭ دېمهكچـ ــتىدا مېنىـ ــاۋزۇ ئاسـ ــۇ مـ ــلى بـ ئهسـ

ــارىخىمىزنى يازغانــدا، ئومــۇمهن تۇغۇلغــان   جهدۋەللهرنــى تولد ــدا، خىــزمهت ت ۇرغان
يېرىمىزنىڭ ئىسمىنى ئاتاشقا توغرا كېلىدىغان ھهرقانـداق يازمـا ھـۆججهتلهردە    

مىزنىـڭ  ۈنۈدەپ يازالمىسـاق، چهتئهلـدە يۈرگ  » شهرقىي تۈركىسـتان «دادىل ھالدا 
ي نـــېمه پايدىســـى؟ مانـــا شـــۇنىڭدەك ھهربىـــر پۇرســـهتته ئۆزىمىزنىـــڭ مىللىـــ 

» خىتــاي«تامــامهن مهجبــۇر بــولمىغىچه . كىملىكىنــى ئىپادىلىشــىمىز كېــرەك
تىــن مــۈمكىن »يازمــا ئېتىــراپ«دېگهننــى تىلغــا ئالماســلىقىمىز، بۇنــداق بىــر 

ــۆزىمىزنى قاچۇر  ــولغىنىچه ئ ــرەك ۇب ــىمىز كې ــش    !ش ــي ئى ــلىدە ئهقهللى ــۇ ئهس ب
ــز، ئىنقىالچىلىقى   ــدەك، مىللهتچىلىكىمى ــىمۇ، دەپ ئۆتكىنىم ــز ھېساپالنس مى

ئىپــادە بولــۇپ، تهبىئىــي ئېتىلىــپ چىققــان     » ياســىما«ئــاڭ قاتلىمىــدىكى  
تىمىـــز خورلـــۇق ھـــېس قىلماســـتىنال يـــۇرتىمىزنى  ئبولمىغاچقـــا، ھـــېچ تهبى

  .دەپ يېزىۋېرىمىز» خىتاي«
نــى دۆلهتــلهر ئېتىــراپ »شــهرقىي تۈركىســتان«: بهزىــلهر دېيىشــى مــۈمكىن

  مدۇ؟قىلمايدىغان تۇرسا، ئۇنداق يېزىپ قويساق ئۇنا
بۇ سوئال بىر ئهمهلىي مهسىلىنى ئهكس ئهتتـۈرگهنلىكى ئۈچـۈن، ناھـايىتى    

ــان   ــر باھـ ــۇق بىـ ــدۇ هئورۇنلـ ــلىرىم   . بوالاليـ ــي كهچمىشـ ــۇ ئهمهلىـ ــا مهنمـ ئهممـ
ئهگهر . كهچۈرمىشــلىرىمنىڭ مىســاللىرى بىــلهن بــۇ باھــانىنىمۇ رەت قىلىــمهن 

ــ     زچى، دىكهن، تاجــــاۋۇۇســــىز ياشــــاۋاتقان دۆلهت دېموكراتىــــك دۆلهتــــال بولــ
ــتهملىكىچى بىــر دۆلهتنــى    ــتىم«مۇس دەپ ئېتىــراپ قىلىشــقا ســىزنى   » دۆلى

سىز ۋەتىنىمنىڭ ئىسمىنى قورقماي دېيهلهمدىمكىن، دېمىسـىڭىز  . زورلىمايدۇ
بۇ ھۆر دۆلهتلهردە نېمه قىالتتىڭىز مۇساپىر بولۇپ؟ شۇنداق ئهمهسمۇ يـا؟ بۇنىـڭ   
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ــىڭىز    ــدىغانلىقىغا ئىشهنس ــايهت بولماي ــلهردە جىن ــۇ ئهل ــنى  ب ــۆزىڭىز دېيىش ال، ئ
  .ىغان سۆزنى دېمهسلىك ھهققىڭىزمخالى

بىــرى : بولــۇدۇبۇنــداق يازمــا تىپىــدىكى ئىپــادىلهر ئومــۇمهن ئىككــى تــۈردە  
ــازمىلىرى    ئــادەتتىكى بــارلىق يــازمىالر؛ يهنه بىــرى رەســمىي دۆلهت، ھۆكــۈمهت ي

  ).جهدۋەللىرى(
ــالۋە   ــېچ ئى ــادەتتىكىلهرگه ھ ــىزال  -ئ ــهرقىي تۈركى«ئىزاھاتس ــتانش دەپ  »س

شــهرقىي تۈركىســتان ) Official(رەســمىي ھــۆججهتلهرگه . يېزىشــىمىز مــۈمكىن
دەپ ئهسـكهرتىپ  ) »خىتاي مۇستهملىكىسـىدە «(دەپ تولدۇرۇپ، تىرناق ئىچىگه 
» خىتاي تېرىتورىيىسى«بۇ بىزنىڭ ۋىجدانهن . بولۇدۇقويساقال ھهممه ئىش ھهل 

ئهگهر ئىــش  . ىپادىلهيــدۇدېگهننــى ئېتىــراپ قىلماســلىقتهك مهيــدانىمىزنى ئ   
بېجىرگــۈچى ئۆزلىرىنىــڭ پىرىنســىپىغا كــۆرە، شــهرقىي تۈركىســتاننى ئهمهس،   

سىزنىڭ روھىڭىز، ۋىجـدانىڭىز  . خىتاي دېگهننى ھېساپ قىلسا، ئۇ ئۇنىڭ ئىشى
ــۇدۇراھهت  ــارەتنى  . بولـ ــر ھاقـ ــتهك   (بىـ ــراپ قىلشـ ــۇخرالىقىنى ئېتىـ ــاي پـ خىتـ

  .سىزۇىغان بولتهن ئالمىغان، ئېتىراپ قىلم) ھاقارەتنى
: كهچۈرمىشـىمدىن ھىكـايه قىلسـام    -ئهمدى مهن ۋەدەمـگه كـۆرە كهچمىـش   

مهن تۇنجى قېـتىم كانـادادا مهڭگۈلـۈك ئولتـۇرۇش ئىقـامهت كارتىغـا ئىلتىمـاس        
ــا شــۇنداق قىلــدىم   ــدا مان ــايهت تهبىئىــي  . قىلىــپ جهدۋەل تولدۇرغان چــۈنكى، غ

دەپ يـازغىم  » خىتـاي «ه دېگهنـگ » تۇغۇلغان يېـرى «يوسۇندا ئۆز قهلىمىم بىلهن 
» شـهرقىي تۈركىسـتان  «شـۇڭا،  . بۇ ئېغىر بىـر ۋىجـدانىي ئـازاپ ئىـدى    . كهلمىدى

ــگه   ــاق ئىچى ــدۇرۇپ، تىرن ــاي مۇستهملىكىســىدە «دەپ تول ــزاھالپ  »خىت دەپ ئى
  . قويغان ئىدىم

كارت كهلگهندە مهلۇم بولدىكى، مىلـلهت ۋە دۆلهتنـى ئورتـاق بىلدۈرىـدىغان     
Nationality  ئاستىغا دېگهننىڭxx   باشـقا بـۇرادەرلهرنىڭكىگه   . دەپـال يېزىلىپتـۇ

  .دەپ يېزىلغان ئىدى» خىتاي«قارىدىم، ئۇالرنىڭكىدە تهبىئىيكى، 
شـهرقىي  «كانادا پاسـپورتى ئـېلىش ئۈچۈنمـۇ ئوخشاشـال      ،ئىككىنچى قېتىم

ــۋەردىم »تۈركىســتان ــى تۇغۇلغــان يېــرىم دەپ يېزى چــۈنكى مېنىــڭ شــهرقىي  . ن
پهقهت تىرنـاق ئىچىـگه   . مۇدۇانلىقىم راست، خىتايدا تۇغۇلمـ تۈركىستاندا تۇغۇلغ

دەپ » خىتـاي «گهرچه پاسپورتۇمغا تۇغۇلغان يېرىمنـى  . ھېلىقىدەك ئىزاھلىدىم
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يېزىپ قويغان بولسىمۇ، بۇنى مهن ئىلتىماس قىلمىـدىم، شـۇڭا بۇنىـڭ ئۈچـۈن     
  .روھىم خېلى راھهت

شــــۈرگهنلهر، پ تۇرۇپتــــۇكى، بــــۇ جهدۋەلنــــى تهكۈنــــۈيهنه شۇنىســــىمۇ كۆر
شۇنداقال ئۇيغۇر دېگهننىـڭ  . تهستىقلىغانالرغا بىر خىل تهشۋىقات رولى ئوينايدۇ

ئويغاق بىر مىللهت ئىكهنلىكىنى، ھېچقاچان خىتاينىڭ نومۇسسىز داۋالىرىنـى  
  .دۇۇئېتىراپ قىلمايدىغانلىقىنىمۇ ئۇقتۇرۇپ قوي

ــۇ يـــوق  ــهرقى. تـــۈركىيهدە بۇنـــداق بىـــر ئىزاھاتنىـــڭ كېرىكىمـ ي ئـــۇالر شـ
پ ۈتــۈتۈركىســتاننى بىلىــدىغان بولغاچقــا، رەســمىي ھــۆججهتلهرگه ئــۆزلىرى تۈز 

بۇنداق تىرناق ئىچىگه ئىـزاھالش پهقهت غهرپ دۆلهتلىـرىگه ئۇيغـۇن    . يېزىۋالىدۇ
  .كېلىدۇ

كانــادادا دۆلىتــى يــوق بىرمــۇنچه مىللهتلهرنىــڭ تۇغۇلغــان يېــرى دېگهنــگه  
ــانئهســـلىدىكى دۆلىتىنىـــڭ نـــامىنى يېزىشـــى رەســـمىي ئې  . تىـــراپ قىلىنغـ

. بولــۇدۇتىــبهتلهر رەســمىي ھــۆججهتلهردە يــۇرتىنى تىــبهت دەپ يازســا : مهســىلهن
غان بولساق، بىزنىـڭ  ۇدۇبىزمۇ ئهگهر ھهممىمىز مانا شۇنداق قاتتىق تهلهپته بول

بـۇ  . شهرقىي تۈركىستان دەپ يېزىشىمىزمۇ رەسمىي قوبۇل قىلىنىشى مـۈمكىن 
رىمىزنىڭ ئۇيغـۇرالر ياشـاۋاتقان دۆلهتـلهرگه    ئهسلىدە چهتئهللهردىكى تهشكىالتلى

كىملىكلىرىمىزدە ئۆز يۇرتىمىزنىڭ ئىسمىنى ئاتىشىمىزنى قوبۇل قىلـدۇرۇش  
ئهمهلىي قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالردىن بىرى بولسىمۇ، جاناپالرنىـڭ ئهقلىـگه   

بۇ شۇنچىلىك ئهمهلىي مهنپهئهتى بـار ۋە مهنهۋىـي    !بۇنداق ئىشالر ھىچ كهلمهيدۇ
ــۇدۇكى، جاناپالرنىــڭ   تهســىرى ــار ئىــش بول دەۋېلىــپ قىلىــپ  »مىللىــي داۋا«ب

  .يىتىملىرىدىن يۈز ھهسسه ئۈستۈن-يۈرگهن يۈگۈر
 -نــى تىلغــا ئېلىــپ، كوتۇلدىشــىم بهزى چــوڭ»ئۇششــاق ئىشــالر«بۇنــداق 

ئهمـدى بۇنـداق   . ياقمـايمۇ قـاالر  غـان چوڭلىرىمىزغـا   ۇدۇچوڭ ئىشـالر بىلهنـال بول  
  :دەپ قويايقاخشاشتىن مهخسىدىمنىمۇ 

ئىبــراھىم ئهلهيهىسســاالم ئوتقــا تاشــالنغاندا، ئالالھنىــڭ ئىرادىســى بىــلهن 
جــانۋارالر ئېغىزلىرىــدا ســۇ توشــۇپ، ئــوتنى ئۆچۈرۈشــكه ئۇرۇنغــان   -جىمــى جــان

چۆمـۈلىنى مهسـخىرە قىلىـپ قالىغـاچ     . ئىكهن، بۇ قاتـاردا چۆمۈلىمـۇ بـار ئىـكهن    
ىڭدا ئېلىپ كهلگهن سـۇ بىـلهن   ھهي، سهن، چۆمۈله، سېنىڭ ئاغز«دەپتۇرلهركى، 
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 چۆمۈله ئىككىلهنمهي جاۋاپ بېرىـپ دەپتـۇكى،   . »...نېمه ئىش بولۇپ كېتهرىدى؟
ــدىغانلىقىنى     « ــش پۈتمهي ــر ئى ــلهن بى ــڭ ئاغزىمــدىكى ســۇ بى ــمهن، مېنى بىلى

ــۋاتىمهن   بىلىــمهن، ــادىلهش ئۈچــۈن قىلى ــدانىمنى ئىپ ــا مهي ــاۋاپ » .ئهمم دەپ ج
  . بېرىپتىكهن

كايه، مهن دەپ ئولتۇرغان ۋە تىلغـا ئېلىنمىغـان باشـقا    ئىشىنىمهنكى بۇ ھى
ــدە» ئۇششــاق ئىشــالر« ــدا ئېلىــپ   «: ھهققى ــېمه پاي ــلهن ن ــك ئىــش بى ئۇنچىلى

مېـنىڭچه ئهقلـى   . دەيدىغانالر ئۈچۈن تولـۇق جـاۋاپ بوالاليـدۇ   » ...كهتكىلى بوالر،
ىي نورمال، ۋىجدانىدا ئۆسمه يوق ھهرقانداق ئۇيغۇرغا بۇ چۆمۈلىنىڭ روھـى ئىجـاب  

   . بولۇدۇئۆرنهك بوالاليدۇ ۋە يۈزى تهرلهپ، بۇندىن كېيىن دىققهت قىلىدىغان 
ــي       ــاك، مىللى ــى پ ــۇن، دىلىمىزن ــابىنى بهرس ــڭ ئىنس ــالالھ ھهممىمىزنى ئ

  !ئامىن. كىملىك مهسىلىسىدە سهزگۈر قىلسۇن
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  ئۇيغۇرالردا پىكىر كاساتچىلىقى

  
قـۇزۇش ھهركىتىمىـز   ككه مهلۇم، يېرىم ئهسـىرنى ئاشـقان ۋەتهن قۇت  ۈلۈپچكۆ

ئىشــــلهپچىقارغۇچى ) پىكىــــر(جهريانىــــدا ئــــارىمىزدىن ھىچقانــــداق ئىــــدىيه 
ھهرقانداق بىر ئىنقىالپ ھهركىتـى ئـاۋال مهلـۇم    . نهزىرىيىچىلىرىمىز چىقمىدى

ئىــدىيه ئاساســىدا تۇغۇلــۇپ، شــۇ ئاساســتا تولۇقلۇنــۇپ، يېتىلىــپ،    —نهزىــرىيه 
. زنىڭكىلهردە بولسـا بۇنـداق بولمىـدى   ئهممـا بىـ  . پ، تاكامۇللۇشۇپ باراتتىۇيۇزور

بۇنىسى خۇددى قېلىـپ يـاكى ئهنـدىزە رولىـدا بولـۇپ، ئهنـدىزىگه قـاراپ پىچىـش         
  .ھهم ئازراق خاتالىشىدىغانلىقىنى ھهممىمىز بىلىمىز بولۇدۇھهم ئاسانراق 

ــاھىرلىقىمىزدىن  ــدىزە«بهك م ــا  » ئهن ــدۇق؟ ئهمم ــرەك قىلمايۋاتامدىغان كې
ۇنازىرىگه ئورۇن يـوقكى، تـون دەپ پىچقىنىمىـزدا تۇمـارمۇ     ئهمهلىيهت ئوتتۇرىدا، م

ــقا     ــتىن باشــ ــۈلكىگه قېلىشــ ــهن كــ ــالىيهتلىرىمىزدە ئاساســ ــۈلمهي، پائــ پۈتــ
  .كۆرسهتكۈدەك ئۈنۈم يوق بۈگۈنگه كهلدۇق

دەپ » نهزىـرىيه «بۈگۈنگه كهلگهندە تام تۇتۇپ مېڭىشقا باشـلىغان بالىـدەك،   
قىن كېلىـدىغان بىـرنېمىلهر پهيـدا    كهتكىلى بولمىسىمۇ، ھهرھالدا شۇنىڭغا يـې 

» كـۆزى تـاز بـاالم    ـبارى يوقى بىـر بـاالم، بـاش     «ئهمما، . بولۇپمۇ قالىدىغان بولدى
دېگهندەك، نهزىرىيىگه ئائىت بارى يوقى بىر نهچچىال پـارچه بىـر نهرسـه ئوتتۇرىغـا     
چىققان بولسىمۇ، خۇددى تاللىق باغـدا، مىـڭ تۈرلـۈك مېـۋە ئىچىـدە خالىغـانچه       

پ يهپ، تويــۇپ كهتكهنـــدەك، ئهڭ ياخشــىلىرى تۇرغـــان يهردە بــۇنى نـــېمه    تــالال 
ــۇ بىچــارە تهلهيســىز     ــدەك پوزىتســىيه بىــلهن ب ــالقىلىــمهن دېگهن  -ىالر تىــلماق

ــدى   ــان بولـ ــارەتكه نىشـ ــوغرىنى . ھاقـ ــدىن    تـ ــا ئۇنىڭـ ــۆيدى، ئهممـ ــۇ سـ خهلققـ
 پايدىلىنىشى كېـرەك بولغـانالر بىـر تېپىشـته نېـرى قىلىۋېتىـپ، يهنه بـۇرۇنقى       

شـــهكلىدە، ھىـــچ زامـــان   » قېلىپســـىز خىـــش، بىلىمســـىز ئىـــش   «پهدىـــدە 
  بۇ نېمىدىن؟. توقۇش داۋام قىلىۋاتىدۇ» چۇۋۇق چويال«قوالشمايدىغان 
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ۋەرمىگهچكه خــېلىال قىمــمهت مىــۋە بولســىمۇ،  ۇئهنجــۈر ھهممىــال يهردە بولــ 
ئىچىـدە  «ئهنجۈرنى كۆرمىگهن بىر شهگه ئاپىرىپ ساتاي دېسىڭىز پۇلغـا ئالمـاي،   

  .قىلىدۇ ئهمهسمۇدەپ خاپا » ۇرۇت بارىكهنق
ئىلگىرى بىر يازمىشىمدا دەپ ئۆتكىنىمـدەك، نـامرات، قـاالق يېـزا بازىرىـدا      
يېڭى مال بازار تاپالماي، كونا چاپان، ئۇتتاڭلىغان ئۆتـۈك، مايمـاق چـورۇقالر پـۇل     

  .بولغانغا ئوخشاش بىر ھادىسه بۇ
ــيىچىلهر تۇ  ــىي نهزەرىـ ــا سىياسـ ــۈنكى ئۇيغۇرالرغـ ــك چـ ــادەك قىممهتلىـ تىيـ

شىغا قارىماي، سىياسىي ساپا ۋە مهدەنىـيهت سـاپامىزنىڭ تۆۋەنلىكىـدىن ئـۇ     ۇبول
قهدەر ئــاز سىياســىي نهزىرىيىــۋىي مهھســۇالتالرمۇ بــازار تاپالمىغاننىــڭ ئۈســتىگه  

  .خارالنماقتا
ــه    ــۇنداق ھادىس ــازاردا ش ــدە ب ــۇدۇبهزى ــاجلىق   : بول ــىگه ئىهتىي ــمه كىش ھهم

ــازاردا تۇر ــدۇ مهھســۇالت ب ــداق ئىقتىســادىي ھادىســه  . ســىمۇ ھــېچكىم ئالماي بۇن
پىكىـــر «بىزدىكــى  . دېيىلىــدىغان » قىمــمهت كاســات  «ئۆزىمىزنىــڭ تىلىــدا   

ــۇ مهھســـۇالت مىقـــدارىنىڭ ئېشـــىپ كېتىشـــىدىن  » كاســـاتچىلىقى ھهرگىزمـ
بهلكــى ســېتىۋېلىش كۈچىنىــڭ . ئهمهس» ئهرزان كاســات«كېلىــپ چىقىــدىغان 

  .قا ئوخشايدۇ»قىممهت كاسات« تۆۋەنلىكىدىن كېلىپ چىقىدىغان
دېگهنــدەك، » مــال ئىگىســىنى دورىمىســا ھــارام«يهنه شـۇنىمۇ كــۆرىمىزكى،  

دۇنيـا تارىخىغـا نهزەر   . ئۇيغۇرالرنىڭ لېدىرلىرىدىكى ئهھۋالمۇ شۇنچىلىك ئىـكهن 
سالىدىغان بولساق، تارىخقا تامغىسىنى ئۇرغان لېدىرالرنىڭ ھهممىسـى خـۇددى   

ئاشــۇ سانســىز كىتــاپالردىن خــۇددى ھهســهل . يتىســۇ ئىچكهنــدەك كىتــاپ ئوقــۇ
رەڭ چـېچهكلهردىن شـىرنه يىققانـدەك ھاسـىل بولغـان بىلىـم        -ھهرىسى رەڭگـا 

. يىتى بىلهن تارىخنى يېزىپ چىققـان ئىـدى  ۇغالنمىسىغا تايىنىپ، ئۆز ئهمهلىج
ــۆز  ــۆزى توقىغــان ھىكــايىلهر ئــارقىلىق ئ ئــۆزىنى ئىالھالشــتۇرۇپ،  -ھهرگىزمــۇ ئ

شۇنداقال، بىرال كىتـاپتىكى تـارىخىي ۋەقهلهر،    .لهرگه يهتكهن ئهمهسبۇنداق پهللى
شـهرتنامىلهرنىڭ چىسـاللىرى بىـلهن     -كهلدىلهر، كېلىشـىم -دىپلوماتىك باردى

بولۇپ كۆرۈنۈشـتهك، سـاختا بىلىمـدانلىق چىسـال      »تارىخنى سۇدەك بىلگۈچى«
  .لغانئويۇنى ئوينىغانمۇ ئهمهس، بهلكى ھهقىقىي تۈردە بىلىم ئىگىسى بو

ماۋزېــدوڭ، قاتــارلىق كوممۇنىســت لېــدىرالرنىڭ كىتــاپنى قانــداق ســۆيۈپ  
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ــزگه     ــارقىلىق مېڭىمىـ ــلىكلهر ئـ ــزدە دەرسـ ــدىغانلىقىنى مهكتهپلىرىمىـ ئوقۇيـ
ــ ــارلىق مهشــهۇرالرنىڭ    ۇقۇي ــر، قات ــل، گىتلې ــايلى، چۇرچې ــال قوي ۋەتكهننى دېمهي

ئوقـــۇش  ھاياتىغـــا قارىســـاقمۇ، ئۇالرنىـــڭ ئهڭ زوق ئالىـــدىغان ئىشـــى كىتـــاپ 
بولغانلىقىنى، داناالرنىـڭ سـۆزلىرىگه، يازمىشـلىرىغا قـۇالق سـالىدىغانلىقىنى      

دەل شــــۇنىڭ ئۈچــــۈن ئــــۇالردا پىكىــــر كاســــاتچىلىقىمۇ، پىكىــــر  . مىزۈكــــۆر
  .ئاچارچىلىقىمۇ بولمىغان

بېــرى بىــر ئىــزدا  مهزگىلــدىنياخشــىكى، ئىشــلىرىمىز خېلــى ئــۇزاق بىــر  
قهلهم  -ەتنـــى باشقۇرىشـــىغا دەپـــتهرخـــۇددى شـــاۋدۈيجاڭنىڭ ئهتر. توختـــاغلىق

ماڭــا ھېچكىمنىــڭ «كهتمىگهنــدەك ئاســان بولــۇپ، لېــدىرلىرىمىزمۇ قورقمــايال 
. دېيهلهۋاتىـدۇ » !ئۆزەمنىـڭ ئهقلـى يېتىـپ ئاشـىدۇ    ! مهسلىههتى كېـرەك ئهمهس 

ــپ،   ــپ كېتىـ ــىمىز راۋاجلىنىـ ــا«ئهگهر ئىشـ ــا،  ۇيوغ» يايمـ ــپ قالسـ ــاپ كېتىـ نـ
ناسـىۋال قاپاققـا مـاي    «چاغـدا بىلىنىـپ،   قوساقتىكى ئوماچنىڭ خاپىلىقى شـۇ  

  ①.بوالرمىدى؟ دەپ قورقىمهن» بارمۇ؟
ئىلگىــرى داھىــالردا بولۇشــقا تېگىشــلىك ئهقهللىــي شــهرتلهر ھهققىــدە       

دېگهنــدەك » مېۋىلىــك دەرەخنىـڭ بېشـى ئېغىـر   «. قىسـمهن توختالغـان ئىـدىم   
ىنىـڭ بىـر   تۆمۈرچ«تولۇقالنغانسېرى، گهپ ئاز، ئهمما گۇندىدەك، يهنـى،  » ئوماچ«
ئـۇ ھالـدا مىكرافـوننى    . بولـۇدۇ دېگهنـدەك  » شـى ۇشى، ئالتۇنچىنىڭ مىڭ ئۇرۇئۇر

يــاق، مېنىــڭ «ئۆچـۈرۈپ، ســۆھبهت مۇشـۇ يهرگىــچه بولسـۇن، دېســىمۇ ئۇنىمـاي،     
دەپ كاللىپـــاي بىلجىـــرالش ئهمهس، مـــۇخپىرالر » تېخـــى گېـــپىم تۈگىمىـــدى

ــت ــاتىالپمۇ بىــرەر ئېغىــز     ۇلۇئۇس ئــارتۇقچه گهپ  ق قىلىــپ، ھهرقــانچه ئېغىــز ت
ئااللمايــدىغان، بىــر ئېغىــز گېپىنــى ھهر كىــم مىــڭ جۈملىــدىن، مىــڭ تۈرلــۈك 

  .بولۇدۇمۇالھىزە قىلىدىغان 
ئىلگىـــرى دېگىنىمـــدەك، دەل پىكىـــر كاســـاتچىلىقىمىز تۈپهيلىـــدىن،     

                                            
تورىــدىكى ماقالىــدىن بــۇ قۇرلۇرۇمغــا ئۇيغــۇن مىســالالرنى كــۆرۈپ  »ۋەتىــنىم«يهنه ئاشــۇ  ①     

ــدىم ــ : قال ــڭ ش ــىغا      ىدى ــۆز بېش ــالھاتنى ئ ــادىي ئىس ــدىرمۇ ئىقتىس ــر لې ــهۇر بى ياۋپىڭدەك مهش
! مهسلىههتچىسـى بـارىكهن ئهمهسـمۇ    35000تىكهن، خىتاي ۋە چهتـئهللىكلهردىن بولـۇپ   قىلماپ
 .ئا —



 130

لېـدىرالر ئىچىـدە،   » ئىلىمگه توشۇپ، يهنه قاچىاليدىغان بوش يېـرى قالمىغـان  «
رى بىـــلهن گهپلىشـــىپ، يامـــان ئهمهس تهســـىرات  چهتئهللىـــك دۆلهت ئـــادەملى
ھه دېگهنــــدىال ســــهۋىيهنىڭ تــــۆۋەنلىكى گهپنىــــڭ . قالدۇرااليــــدىغىنى يــــوق
ــاش ــاقلىقى، بــ ــىل  -چۇۋالچــ ــچ ســ ــى، ھىــ ــڭ رەپ يېمىشــ ىتقىلى جئاخىرىنىــ

ــلىرىدىكى   ــا سۇنمىشـ ــلىقى، يازمـ ــر پىرىنســـىپىنىڭ بولماسـ بولمايـــدىغان بىـ
ــالىرى،  ــۈمله خاتـــ ــي جـــ ــىزلى... ئهقهللىـــ ــتىگه يهنه بهختســـ كىمىزنىڭ ئۈســـ

» بۇ مىللهتنىڭ ئهھۋالى تېخـى بهك ئـۇزاقالردا ئىـكهن   «بهختسىزلىك كهلتۈرۈپ، 
دېگهندەك تهسىرات تۇغدۇرۇپ، مىللىي ئىستىقبالغا قـاراڭغۇلۇق كهلتۈرۈشـتىن   

  .باشقىغا يارىمايۋاتىدۇ
ــى     ــۇلى، ئىــش ئهپلهشــتۈرگهنلىكنىڭ دەلىل ــرەر دۆلهت باشــلىقىنىڭ قوب بى

كۆرۈشـكۈچىلهر ئۆزلىرىنىـڭ ئىهتىيـاجى ئۈچـۈن     : سورىماق الزىم شۇنى. ئهمهس
كۆرۈشــۈۋاتامدۇ يــاكى بىــزگه كۆيۈنــۈپ كېتىپمــۇ؟ ئهگهر ئــۇ ئــۆز پايدىســى ئۈچــۈن 
كۆرۈشۈۋاتقان بولسا، دېمهك، بىزنىڭ چىۋەرلىكىمىزدىن ئهمهس، تالالشـقا باشـقا   

هســـىز سهۋىيئـــۆز پايدىســـىنى كـــۆزلهپ، ئالتېرناتىـــپ بولمىغـــانلىقى ئۈچـــۈن، 
. دېمىسـىمۇ ئهمهلىـيهت شـۇنداق   . بولـۇدۇ گهپلهرگه چىداش بهدىلىگه كۆرۈشـكهن  

لېكىن پىكىر كاساتچىلىقى تۈپهيلىدىن، بـۇنى ھىـس قىلىۋاتقـانلىرىمىز يـوق     
  .دېيهرلىك

ــلۇقى     ــالهم بوشـ ــر ئـ ــىدىق گهرچه بىـ ــن سـ ــالىمىمىز ئهركىـ ــك ئـ پهخىرلىـ
ۈشــى، تېخىمــۇ  مۇتىخهسىســى بولســىمۇ، مىللىــي داۋاغــا بولغــان كۆڭــۈل بۆل     

توغرىســى مىللىــي تهقــدىر ھهققىــدىكى قايغۇســىنىڭ تۈرتكىســىدە شــۇنچه       
مۇرەككهپ ئىلىم ئۈسـتىدىكى تهتقىقـاتالردىن ئېشـىنىپ، سىياسـهت ھهققىـدە      

داھىــي ۋە لىــدېرلىق نهزەرىيىســى «ئۇنىــڭ . ئىزدىنىــپ، بىرمــۇنچه ماقــاله يــازدى
زدىكـــى پىكىـــر دېـــگهن ماقالىســـىدا دەل بى »توغرىســـىدا ئومـــۇمىي چۈشـــهنچه
ــالۇدۇ  ــا ئ ــڭ   . كاســاتچىلىقىنى تىلغ ــدىال نهچــچه يۈزمى ــئهللهردە مۇشــۇ تېمى چهت

كىتاپ بار ئىكهنلىكى، ئهمما ئۇيغۇرالردا بۇنداق بىـر كىتـاپنى يازىـدىغان ئهمهس    
شـۇنىمۇ دېـمهك   . تهرجىمه قىلىدىغانالرمۇ تېخى چىقمىغـانلىقىنى ئهسـلىتىدۇ  

ــزدە بىــرى   ــم، ئهگهر بى ــدىغان بولســا، ئۇنىــڭ   »داھــى، لىــدېر«الزى ــدە يازى ھهققى
ــۇرۇمىز   ــۈزىگه ئ ــۆزەڭ «: ئوتتۇرىغــا قويغــان نهزىرىيىســىنى ئۇنىــڭ ي نېمىشــكه ئ
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مانا بۇنداق پوزىتسىيه بىزنىڭ پىكىر ئىشـلهپچىقارغۇچى   »شۇنداق قىلمىدىڭ؟
بىر گورۇھ بىلهرمهنگه ئىگه بولۇش باسـقۇچىدىن بهك ئۇزاقتـا ئىكهنلىكىمىزنـى،    

، رنى قانداق قوبۇل قىلىش، كىتاپالردىن قانداق پايـدىلىنىش بىز تېخى پىكىرله
قانــداق مۇئامىلىـــدە بولـــۇش قاتــارلىقالرنى ئۆگۈنۈۋېلىشـــقا مۇھتـــاج ئهھۋالـــدا   

  .ئىكهنلىكىمىزنى كۆرۈپ يېتهلهيمىز
پ يــۈرگهنلهر ۈتۈبــۇالردىن شــۇنى ھىــس قىلىمىزكــى، ئوتتۇرىــدا بــوي كۆرســ  

ئهت تــاپتۇرۇش ھهلهكچىلىكىــدە ئاساسـهن ئۆزلىرىنىــڭ شــۆھرەت خىرســىنى قانــا 
ئۇنـداق بولمايـدىغان بولسـا، ئـۆزىگه بهلگىلىـگهن سىياسـىي       . پاالقالپ يۈرۈشۈدۇ

نـى ئىشـقا   )»خهلـق تاپشـۇرغان بـۇرچ   «يـاكى، ئىـددىئا قىلىۋاتقىنىغـا كـۆرە     (غايه 
ئاشۇرۇش ئۈچۈن پىكرىنـى بېيىـتىش، ئىدىيىسـىنى بىـلهپ تـۇرۇش زۆرۈرىيىتـى       

گىـال  »خوجـا كۆرسـۇن  «مهككى، بـۇ بىـر رىيـا بولـۇپ،     دې. ھىس قىلماي قالمايتى
  .قىلىنىۋاتقان ئالدامچىلىقتۇر

ــچه       ــر نهچ ــدىغان بى ــهۋەبىيهت بېرى ــىغا س ــي داۋاس ــڭ مىللى ــر مىللهتنى بى
يـاكى، ئىككىنچـى تۈرلـۈك    . بولـۇدۇ ) مىللىـي قهدىـرىيهت  (قهدىرلىك نهرسىسـى  

ىتىـپ كۆرگهنـدە   قىلىپ ئېيتقاندا، مىللىي داۋانى كونكرىت تهپسـىالتالرغا ئاجر 
مانـا شـۇ قهدىرىيهتلهرنـى قوغـداش،     . ئۇنىڭ بىـر نهچـچه مـوھىم مهزمـۇنى بولـۇدۇ     

ــش    ــان ئىـ ــىدىدە قىلىنغـ ــش مهخسـ ــېلىش، داۋام قىلىـ ــاقالپ قـ ــراش، سـ  -ئاسـ
  .دېيىلىدۇ »مىللىي داۋا«ھهركهتلهر 

ئــــۆزلىرىنى مىللىــــي داۋانىــــڭ تهشــــكىلىي ئــــورگىنى دەپ قارايــــدىغان 
يهنـى   —ئهگهر شۇنداق دېيىشـكه بولسـا   (سهھنىسى  تهشكىالتالرنىڭ تهشۋىقات

ھــازىرغىچه مىللىــي يېزىقىمىــزدا بولمىشــى،  ) ئهمهس بولســا »پىتــنه ســورۇنى«
نىـڭ چىنلىـق دەرىجىسـىنى    ...بۇالردىكى داۋا تۇتۇمى، داۋاغا مۇھهببهت، ساداقهت 

بىـر سـهمىمىي   . مهن بـۇ ھهقـته كـۆپ توختالـدىم    . چۈشۈنۈشته ئهيـنهك بوالاليـدۇ  
. الت توغرا پىكىرنى قوبۇل قىلىپ ئۆزىنى تۈزۈتۈشـنى بىلىـدىغان بولـۇدۇ   تهشكى

دېـگهن   »سهن دېگهننى قىلسام، سېنى ئېتىراپ قىلغـان بولـۇپ قالمامـدىمهن   «
جــاھىللىق بىــلهن خاتــادا چىــڭ  ،»قاشــىيىپ«پىكىــر بىــلهن  -پهســكهش ئــوي 

هس، ئـۆز  سـىي غـايىنى ئهم  اكۆتۈرۈۋالغـان سىي ) ئاغزىـدا (تـۇرۇش بولسـا، ئۇالرنىـڭ    
بۇنىسـى  . مهنمهنلىكىنى بىرىنچى ئورۇنغـا قويۇدۇغانلىقىنىـڭ ئىسـپاتى بولـۇدۇ    
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ئهجهبا ئاشـۇ يېزىـق، داۋا مهزمۇنلىرىـدىن    ! ئۇالرنىڭ ئابرويى ئۈچۈن تېخىمۇ يامان
  ①ئىچىگه كىرمهمدۇ؟ »مىللىي مهدەنىيىتىمىز« ،بىرى

ــاۋۇ    ــارلىقىنى، ئـ ــۈچى بـ ــۇش كـ ــۇ يېزىقىمىزنىـــڭ قانچىلىـــك تونۇتـ مهن بـ
تا نهچــچه داۋاچىالرنىــڭ كــۈنلهرچه قىلىــدىغان چۈشهندۈرۈشــلىرىنى بىــرال قاراشــ 

بىزنىــڭ «: كــۆردۈم نهچــچه قېــتىم ئــۆز ئهمهلىيىتىمــدە  قاتلىۋېتىــدىغانلىقىنى
ــۇ  ــا بـ ــز مانـ ــهرق    »يېزىقىمىـ ــڭ شـ ــق بىزنىـ ــۇ يېزىـ ــىڭىز، بـ ــال كۆرسهتسـ ، دەپـ

ــا   ــا تـ ــارىخ، ھهتتـ رىخىي تهرىپىمىـــزدىكىلهر بىـــلهن تىـــل، مهدەنىـــيهت، دىـــن، تـ
ــۇقىنى،    ــلىقىمىزنىڭ يوقلـ ــڭ، ئوخشاشـ ــرەر ئاالقىمىزنىـ ــىۋەتلهردىمۇ بىـ مۇناسـ
ئهكسىچه غهرپ تهرىپىمىز بىلهن مهدەنىيهت ئورتـاقلىقىمىز بـارلىقىنى ئىسـپات    

ئهممـا سـۆيۈملۈك    !بۇ نېمه دېگهن ياخشى چۈشهندۈرگۈچى. قىلىشقا يېتىدىكهن
هتمهســلىكته بهك ئــۇزاق داۋاچىــالر مانــا مۇشــۇنداق بىــر تونۇشــتۇرغۇچىنى ئىشل 

   .چىڭ تۇردى
بىزنىــڭ مىللىــي كىملىــك : مانــا بــۇالردىن شــۇنى خۇالسىلىســهك بولــۇدۇ 

ــۆۋەن      ــدىنمۇ ت ــاپامىز ئۇنىڭ ــۆۋەن بولســا، سىياســىي س ــك ت تونۇشــىمىز قانچىلى
ھازىرغىچه تهشـكىالتالر تهرىپىـدىن قوبـۇل قىلىنغـان خهلـق ئىنكاسـى       . ئىكهن

ــۇ تهشــكىالتالرنىڭ كىمــگه  قايســىالر دەپ ئېــنىقالپ بېقىشــقا تــ  وغرا كهلســه، ب
چــۈنكى خهلقنىــڭ ۋەكىلــى . ۋەكىللىــك قىلىۋاتقــانلىقى بهك ئېنىــق كۆرۈلــۈدۇ

دەپ ئۆزىنى تونۇشتۇرۇدىغان بىر تهشكىالت چوقۇمكى، خهلقنىـڭ ئىنكاسـلىرى،   
بۇالرنىڭ ھهممىسى بىزنىـڭ پىكىـردە،   . تهلهپلىرى، تهنقىدلىرىگه قۇالق سالىدۇ

ڭىمىــزدا تېخــى ئىپتىــدائىي ئــامىلالر ئاساســىي ئورۇنــدا      تهشــكىالتچىلىق ئې
  .ئىكهنلىكىنى كۆرسۈتۈدۇ

  
  

                                            
بۇ كىتاپ نهشىرگه بېرىلىش ھارپىسىغا كهلگهنـدە بهزى تهشـكىالت تـوربهتلىرى ئۇيغـۇرچه      ①    

بولۇشقا باشلىدى، گهرچه كېچىككهن بولسىمۇ يهنىال بۇ تۈزۈتۈشـكه ئـاپىرىن ئېيتمـاي بولمايـدۇ،     
 .ئا —
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خىتايالرنى پهس كۆرۈش روھىمىزنىڭ 

  خاسىيىتى

  
ئــۆزى ھۆرمهتلهيــدىغان، ئۆزىــدىن ئۈســتۈن  ئىنســان ئــۆزى ياخشــى كــۆرگهن،

ــۈلگه قىلىــدۇ ۇكۆرۈد ــۇنى تهقلىــت قىلىشــقا تىرىشــىدۇ،  . غــان كىشــىلهرنىال ئ ئ
ھىچكىــم ئــۆزى كــۆزگه ئىلمهيــدىغان  . ۆگۈنۈشــكه ھهۋەســكار بولــۇدۇئۇنىڭــدىن ئ

  .ھهركهتلىرىنى دوراپ يۈرمهيدۇ -بىرسىنىڭ قىلىق 
تارىختــا بىــز خىتــايالردىن كــۆپ كۈچلــۈك، جهڭگىــۋار بولــۇپ ياشــاپ ئــۇزاق   

روھىمىزغـا بىـر خىـل ئۈسـتۈنلۈك،      ئهسىرلهرنى باشتىن كهچۈرگىنىمىز ئۈچۈن،
شــۇڭا تېخــى بۈگــۈنكى كۈنگىچىمــۇ . تىــز تارتقــانئېســىلزادىلىك تۇيغۇســى يىل

ــدۇق  ــۆرۈپ كهلـ ــايالرنى پهس كـ ــق   . خىتـ ــۈز يىللىـ ــى يـ ــايالر ئىككـ گهرچه خىتـ
خوجايىنلىق تارىخىغـا ئىـگه بولغـان بولسـىمۇ، بىـز ئۇنىـڭ قۇللۇقىغـا چۈشـۈپ         

بـۇ روھىـي   . قالغان بولسـاقمۇ، يهنىـال خىتـايالرنى پهس كۆرۈشـنى داۋام قىلـدۇق     
هتته بىزنىڭ مىللىي كىملىكىمىزنـى پـاكىز ساقلىشـىمىز    ئۈستۈنلۈك ئهمهلىي

  .ئۈچۈن ئېنىرگىيه رولى ئوينىدى
ئانىلىرىدىن خىتايالرنى پهس كۆرۈش ھهققىـدە  -ناھايىتى كۆپ ئۇيغۇرالر ئاتا

بىۋاسىته ۋە ئوچۇق تهلىم ئالمىغان بولسىمۇ، ئائىلىلهردە دايىم دېگۈدەك بولـۇپ  
ــك    ــادەتتىكى گهپ ــادەتكه، ئ ــان، ئ ــخىرە ۋە   تۇرۇدۇغ ــكهن بهزى مهس ــپ كهت ه ئايلىنى

ئهۋالدقـا خـۇددى توشـۇغۇچى گـېن سـۈپىتىدە مىـراس        -تهنبىهلهردىن ئهۋالدتىن 
مېنىــڭ چــېچىم ئۆســۈپ پاخپىيىــپ كهتــكهن : مهســىلهن. بولــۇپ ئۆتــۈپ تــۇردى

نىمانـــداق خىتايـــدەك «: چـــاغالردا ئانامنىـــڭ شـــۇنداق دەيـــدىغىنى ئېســـىمدە
: يهنه شـۇنداقمۇ دېيىلهتتـى   »! تىۋالغىناسهتلىشىپ كهتتىـڭ، چېچىڭنـى ياسـى   
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تىرناقلىرىڭنى نېمانچه خىتايالردەك ئۆستۈرۈۋالدىڭ؟ كۇلىغا خالتـا قىالمتىـڭ   «
  »يا؟

دېگهنـدەك سۈپهتلهشـلهر، بىـر پۈتـۈن      »!ماڭقا يېگهن خىتـاي «بۇندىن باشقا 
ــه ــال    لسـ ــڭ مىسـ ــىدە خىتايالرنىـ ــلهرنىڭ ھهممىسـ ــۈپهتلهر، سۈپهتلهشـ بىي سـ

ــالى ــى   بېرىلىشــى، ب ــاينى پهس كــۆرۈش روھىن ــدا خىت ــي رەســمىي ھال الردا غهيرى
بـارلىق سـهلبىي سـۈپهتلهرنىڭ ئىگىسـى،     . يىلتىز تارتقۇزىـدىغان رول ئوينىغـان  

جىمــــى پهســــكهش قىلمىشــــالرنىڭ ئىگىســــى قىلىــــپ تهســــۋىرلىنىدىغان 
خىتايالردىن كىممۇ ئۆگۈنۈشـنى خالىسـۇن؟ مانـا شـۇنىڭ بىـلهن، خىتايالرنىـڭ       

ھهۋەس . ىدىن قهتئىينهزەر، خهلقىمىز ئۇالرغا ھهۋەس قىلمىـدى خوجايىنلىق ئورن
قىلمىغانلىقلىرى ئۈچۈن ئۇالردىن ئۆگۈنۈشنى، ئۇالرغـا ئوخشـاپ قېلىشـنى بىـر     

بۇنىڭ نهتىجىسىدە مىللىي كىملىكىمىز سـاپلىقىنى   .خىل ئهيپ ھىساپلىدى
  .ساقالپ كهلدى

. قاتارىدا كـۆرۈلمهيتى  ئۇ زامانالردا خىتاي بىلهن توي قىلغان ئايالالر ئىنسان
ــۇق    ــىدىن، ھوقـ ــدىغانالرمۇ، مهرتىۋىسـ ــانلىق قىلىـ ــا تهرجىمـ ــا خىتايالرغـ ھهتتـ

دەپ  »تـــۇڭچى«تهرجىمـــانالر  .كۈچىـــدىن قهتئىيـــنهزەر يهنىـــال پهس كـــۆرۈلهتتى
ئــاتىلىش بىــلهن، ئهينــى ۋاقىتتــا تــۇڭچى دېــگهن چېقىمچــى، گهپ توشــۇغۇچى،   

  .وللۇنۇالتتىياالقچى دېگهندەك سۆزلهر بىلهن مهنىداش ق
مانا بۇ خىل مهنهۋىي ئاتفوسفىرا كىشىلهردە خىتاي بىلهن ئارىلىق سـاقالش  
تۇيغۇسى ياراتقان، بۇنداق ئارىلىق ساقالش بولسا مىللىـي قوشـۇلۇپ كېتىشـكه    

  . ئاسسىمىالتسىيىگه قارشى توسۇق رولىنى ئوينىغان ئىدى —
ىكىمىــزگه كوممۇنىسـت خىتـايالر بولسـا دەل مانـا شـۇنداق مىللىـي كىمل      

تۇيغۇلىرىمىزغــا قارشــى جهڭ -قوغــدۇغۇچى پوســت رولىنــى ئوينايــدىغان ھىــس 
خىتاي مىللىتىنىڭ ئېسىلزادىلىكى، مهدەنىيلىكى، كۈلتۈرلـۈك  . ئېالن قىلدى

ــى،   ــلهت ئىكهنلىك ــل داۋام   ... مىل ــۇنالردىكى تهشــۋىقاتالر ئىزچى ــارلىق مهزم قات
بۇنىڭغــا  . رى باشــالندىقىلىۋېرىــپ، خىتــايالر ئــادەم ســىياقىدا كۆرۈلــۈش دەۋ    

يۇمشــاق ۋاســىتىالر بىــلهن خىتــايالردىن ئۆگۈنۈشــكه -بىرلهشــتۈرۈلگهن قــاتتىق
ــاقى نهمۇنىچىســى «زورالشــالر،  ــلهر ئىتتىپ ــۈلگه تىكــلهپ،   »مىللهت ــدەك ئ دېگهن
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بـارا خىتـايالرنى   -ئۈلگىدىن ئۆگۈنۈشكه قىستاش سىياسهتلىرى نهتىجىسىدە بـارا 
بىـر تهبىـقه كىشـىلهر باشـالمچى     . ىندىئۇلۇغ بىلىش تۇيغۇسىنىڭ ھـۇلى سـېل  

بۇ ئاۋانگارت مۇناپىقالرنىـڭ خىتـايالرنى ئۇلـۇغ بىلىشـى، مـۈمكىن قهدەر      . بولدى
ــدى    ــاتى يارىتىل ــش كهيپىي ــت قىلى ــا تهقلى ــاينى دوراش، خىتايغ ــۈنگه . خىت بۈگ

كهلگهنــــدە بىــــز تــــارىخىي ئهنئهنىلىرىمىزدىكــــى خىتــــايالرنى پهس كــــۆرۈش 
ــلهن خهيرل  ــۇرۇپتىمىز تۇيغــۇلىرىمىز بى ــڭ  . ىشــىش ھارپىســىدا ت ــۇ بىزنى ــا ب مان

  .ئاسسىمىالتسىيىگه قارشى بىر پوالت قورغىنىمىزنىڭ يېمىرىلگهنلىكىدۇر
خىتـــايالرنى پهس كـــۆرۈش روھىمىـــز ئورنىـــدا خىتـــايالرنى ئۇلـــۇغ بىلىـــش 
خاھىشى پهرۋىش قىلىپ ئۆستۈرۈلگهن ئىكهن، ئۇ ھالـدا خىتـايالردىن ئۆگۈنـۈش،    
خىتـــايالرنى دوراش، خىتـــاي بولـــۇپ كېتىشـــنىڭ يولىـــدا بىـــر توســـالغۇ يـــوق  

مانــا بــۇ بۈگــۈنكى كىملىــك ئېڭىمىــز ئۈچــۈن بىــر تهھــدىت بولــۇپ   . دېمهكتــۇر
  .هكىللهنگهن مهنهۋىي ئاتموسفىرادۇرش

شى، ھهتتا دۈشمهن مىللهتتىنمـۇ ئۆگۈنۈشـنىڭ   ۈمىللهتلهرنىڭ ئۆزئارا ئۆگۈن
ئهمما بۇ ئۇ مىللهتنىـڭ ئۈسـتۈنلۈك تهرەپلىرىنـى، بىـزدە     . بىر يامان تهرىپى يوق

. تېخنىكــا تهرەپلىرىنــى ئۆگۈنۈشــنى مهزمــۇن قىلىــدۇ-كهمچىــل بولغــان بىلىــم
ن ئۆگۈنۈش بولسا، خىتايالرنىڭ بارلىق مىللىـي ئىپـادىلىرىنى،   ئهمما بىز دەۋاتقا

پهقهت خىتايالرنىڭ ئـۆزىگه خـاس بولغـان جىمىكـى يىركىنىشـلىك تهرەپلهرنـى       
خىتايالرنى ئۇلۇغ بىلىـش روھـى ھالىتىنىـڭ قانچىلىـك     . ئۆگۈنۈشنى كۆرسۈتۈدۇ

يالر بىـلهن  چوڭقۇر يىلتىز تارتقانلىقىنى چهتئهللهردە ياشاپ تۇرۇپمۇ يهنىال خىتـا 
ــاردى ــۈرۈمچى    -ب ــايچه ســۆزلهيدىغان، ئ ــدى قىلىشــىدىغان، ئائىلىســىدە خىت كهل

قهتلىئامىدەك ئىنسانىيهتسىز ۋاقهلهرگه پوزىتسىيه بىلدۈرگهندىمۇ خىتايالرنىـڭ  
ــۇنداق     ــدىن مۇشـ ــاۋايىلىقى تۈپهيلىـ ــڭ بهك يـ ــا ئۇيغۇرالرنىـ ــادىللىقى، ئهممـ ئـ

ال قىلغـانلىقىنى سۆزلهشــتىن  تـۈرۈپ چىقىرىــپ، خىتايالرغـا ئــۇۋ  لۋەقهلهرنـى كه 
  .خىجىل بولمايدىغان دەرىجىدە بولۇشى ئېنىق كۆرسۈتۈپ بېرىدۇ
ــايدى    ــىدا ياش ــايالر ئارىس ــال پهقهت خىت ــۇ ھ ــۈنگىچه ب ــڭ غبۈگ ان، خىتايالرنى

تهسىرىگه كۆپ ئـۇچراش پۇرسـىتى بولغـان، خىتـايچه ئوقۇغـانالردا ئېغىـر، باشـقا        
 »ماڭقــا يهيــدىغان خىتــاي«چه بـۇرۇنقى  يهرلهردە سـۇس، ھهتتــا بهزى يهرلهردە تــېخى 
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ــا        ــرى يولغ ــدىن بې ــا، يېقىن ــگهن بولس ــۇپ كهل ــدا بول ــۈمران ئورۇن ــى ھۆك تونۇش
ــېرى   ــهتلىرى كۈنســ ــزلىتىش سىياســ ــان ئاسسىمىالتســــىيهنى تېــ قويۇلۇۋاتقــ
خىتــايالرنى ئۇلــۇغ بىلىــش روھــى ھــالىتى يېتىلدۈرۈشــته ئۈنــۈم قازىنىشــى         

نهزىرىيىســـىگه  »تـــاي ئېســـىلخى«مانـــا بۇنـــداق ئۇلـــۇغ بىلىـــش، . مـــۈمكىن
  .ھهغدالىق، مىللىي كىملىكنىڭ ئۇپرىشىنى تېزلىتىدۇ

شــۇڭا بــالىالر تهربىيىســىدە ئاشــۇ ئۆتمۈشــتىكى پهس كــۆرۈش تۇيغــۇمىزنى   
بالىالرغــا بېرىلىــدىغان   .ئهســلىگه كهلتــۈرۈش مهزمــۇنلىرى بولۇشــى كېــرەك    

ــايىتى زۆرۈر   ــك تهربىيىســى ناھ ــي كىملى ــدىن . مىللى ــۇرالر ئهزەل ــنمه  ئۇيغ بېكى
روھلۇق مىللهت ئهمهس، بهلكى سىرتتىن كهلگهن تهسىرلهرنى بهك تېـز قوبـۇل   

ــۈن، ئهگهر بهزى    ــانلىقى ئۈچ ــاراكتېردا بولغ ــدىغان خ ــون «قىلى ــگهن راي  »چهكلهن
ــۇ ئاڭغــا سىڭدۈرۈلمىســه ياخشــى  يامــاننى ئىلغــا قىلمــايال  -بهلگىلهنمىســه ۋە ب

  .تىدۇپ كېۇشۇقوبۇل قىلىش بىلهن مىللىي كىملىك خۇنۇكل
ئهســلىدە بــۇ خىلــدىكى تــېمىالر تېخىمــۇ چوڭقــۇر ئىزدىنىشــكه، كونكرېــت 
تهپسىالتالرغىچه ئېنىقلىققا ئىگه قىلىشقا تېگىشلىك بولسىمۇ، سـهۋىيهمنىڭ  
ــدە ماتىرىيــال تهمىنــى بولمىغــانلىقى ۋە    چهكلىــك بولۇشــى، يېتهرلىــك دەرىجى

شۇنداق بولسـىمۇ، بـۇ   . باشقا چهكلىمىلهر تۈپهيلىدىن يۈزە ھالدا تىلغا ئېلىندى
بىر ئهسلهتمه رولى ئويناپ، مۇتىخهسىسلهرنىڭ ئىلهامىغـا تـۈرتكه بولسـا ئهجهپ    

  .ئهمهس



 137

  

نىڭ »بىز«ۋە » مهن«ئۇيغۇرالردا 

دىائلىكتىك بىرلىكىنى ئىشقا ئاشۇرۇش 

  زۆرۈر

  

  ...ئۇيغۇرالر شهخس سۈپىتىدە ئهقىللىق
ــهرتى   ــاداقهتنىڭ شـ ــائهت ۋە سـ ــۇرۇر   —ئىتـ ــىي غـ ــلىك گهدەن(شهخسـ كهشـ

بــۇ ھهقــته (نىــڭ تامــامهن سۇنۇشــىنى شــهرت قىلىــدىكهن  )بولــۇدۇدېيىشــكىمۇ 
ــدۇق   ــالىمىزدە توختال ــاۋالقى ماق ــۇق    )ئ ــۇرالردىكى چېچىالڭغۇل ــدا ئۇيغ ــۇ ھال ، ئ

  :بولۇدۇئهھۋالىغىمۇ بۇنىڭدىن جاۋاپ تاپقىلى 
ــۆزىمىزدىن پادىشــا، رەئىــس بولماســلىق     ــاكى (ئــۇزۇن بىــر مهزگىللىــك ئ ت

ــدىكى كىچ ــكه   تۆۋەن ــلىقالرغىچه دېيىش ــك باش ــۇدۇى ــدىكىلىرى   بول ــاكى تۆۋەن ي
ئۆزىمىزدىنــدەك قىلســىمۇ يهنىــال ياتالرنىــڭ كۆلهڭگۈســى بولغاچقــا، ئۇالرنىمــۇ   

. ئورۇنغــا چۈشــۈرگهن » ئوخشــاش«ھهممىمىزنــى ) يــاتالردىن دېــيىش كېــرەك  
تۇرۇپ، بىرىنىڭ لېدىرلىقىنى قوبۇل قىلماق، بىرىنىڭ » ئوخشاش«ھهممىمىز 
رىنى ئىجرا قىلماق روھىمىزغا ئېغىـر كـېلىش كوللىكتىـپ يوشـۇرۇن     بۇيرۇقلى

بۇ خىل كوللىكتىپ يوشۇرۇن ئاڭ قېنىمىـزدا تۇغمـا   . ئېڭىنى شهكىللهندۈرگهن
تهشكىلسىزلىك يـاكى ئـۆز ئىچىمىـزدە تهشكىللىنهلمهسـلىكنى تۇغـدۇرىۋاتقان      

  .ئامىل
ىن باشـقا  بۇنى داۋاالشنىڭ بىردىن بىر يـولى دىنىـي تهلىـم بولـۇپ، بۇنىڭـد     

بىر خىل ئىدىئولوگىيىلىك سىستېمنىڭ بۇ خـاراكتېرىمىزنى ئۆزگهرتهلىشـىگه   
  .ئۈمىد قىلغىلى بولمايدۇ

» قـاالق «مهدەنىـي ئـادەملىرىمىز بـۇ خىـل     » ئېڭى ئالغا كهتكهن« —ئهگهر 
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يولنى ئېتىراپ قىلمىغان ئهھۋالدا، ئۇيغـۇرالردا مىللىـي روھنـى قايتـا تىكـلهش،      
ــانلىق ئهنئهنىســ  ــڭ تاســادىپىي مۆج قهھرىم ــۇش ئالالھنى زىســىگه ىىنى ئويغۇت

  !قالدۇرۇلۇدۇكى، بۇنىڭدىن باشقا يول بىلهن بهندىنىڭ قولىدىن كهلمهيدۇ
ــى      ــۇش قهدىمىنـ ــدا يوقۇتـ ــي ھالـ ــى تهدرىجىـ ــڭ مىللىتىمىزنـ خىتايالرنىـ

بىـــزگه ناھـــايىتى روشـــهن ســـهلبىي » مىللىـــي سىياســـىتى«تېزلىتىشـــتىكى 
ــېكىن   ــاڭلى«دەرســلىك بولســىمۇ، ل ــراپ  » قئ ــۇنى تېئورىــك ئېتى تهبىقىمىــز ب

ــدۇقىل ــۇ-ىـ ــانلىقى    يـ ــنى خالىمايۋاتقـ ــق قىلىشـ ــۆزىگه تهدبىـ ــته ئـ ، ئهمهلىيهتـ
  !مهسىلىنىڭ تۈگۈنى

ــدۇ    ــىمىزغا چىقىــ ــى يهنه قارشــ ــۋىقاتنىڭ رولــ ــال تهشــ ــدىمۇ يهنىــ . بۇنىڭــ
ــڭ باشــقىالرغىال     ــنال بولۇشــى، ئۇيغــۇر دېگهننى باشــلىقالرنىڭ باشــقا مىللهتتى

ــۇ  ــىدەك ب ــدىن     بويسۇنۇش ــارقىلىق، يېڭى ــۋىقات ئ ــتىن يهنه تهش ــل كۆنۈكۈش خى
مېنىـڭ دىنىـي   . شهكىللىنىش ۋە شهكىللهندۈرۈش ئارقىلىق قۇتۇلغىلى بولۇدۇ

ــۇكى،    ــهۋەبى شـ ــىمنىڭ سـ ــۋىقاتنى تهكىتلىشـ ــر تهشـ ــان بىـ ــالرغا تايانغـ ئاساسـ
دىنىمىزدا بهندىلهر پهقهت ئالالھنىڭال قۇلى بولۇدۇغانلىقى، بهنـدىگه قۇلچىلىـق   

نىڭ مۇشـــرىكلىك بولۇشـــىدەك بۇنـــداق ئهۋزەللىـــك، خهلقىمىـــزدە     قىلىشـــ
قۇلچىلىق خاھىشـىنى تۈگۈتۈشـته مۆلچهرلىگۈسـىز قايىـل قىلىـش قـۇدرىتىگه       

  . ئىگه
ــۋىقات ئـــارقىلىق، تـــارىخىمىزدىكى داھىلىرىمىزنىـــڭ ئىـــش       -يهنه تهشـ

ــۆرنىكى   -ئىزلىرىنـــى، قهھرىمانلىرىمىزنىـــڭ ئىـــش  ــى ئۆگۈنـــۈش ئـ ئىزلىرىنـ
شىلهرنىڭ مېسىگه سىڭدۈرۈش ئـارقىلىقمۇ، ئـۆزۈمىزدىن چىققـان    سۈپىتىدە كى

لېدىرغا بويسۇنمايدىغان، باشقا مىللهتنىڭ ئانچىكى شهخسـلىرىگه قۇلچىلىـق   
  .قىلىدىغان يامان سۈپهتلىك كوللىكتىپ يوشۇرۇن ئاڭنى ئۆزگهرتكىلى بولۇدۇ

تـۈگىمهس قۇللـۇق ئاسـارىتى،     -بۇ مىللهتنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان پۈتمهس
زومبۇلــــۇق ھهم ئادالهتســــىزلىكلهر ئهنه شــــۇنداق بىــــر بىــــرىگه      -زورلــــۇق

ئىشهنمهسلىك، ھورۇنلۇق، يالغانچىلىق، بۇزۇقچىلىق دېگهندەك ئىللهتلهرنىـڭ  
ــدۇ   ــهۋەپچى بولۇۋاتىـ ــىگه سـ ــامراپ كېتىشـ ــېكىن، . يـ ــقا  «لـ ــته باشـ ــۇ مىللهتـ بـ

 مىللهتــلهرگه نېســىپ بولمىغــان شــۇنداق بىــر ســېهرىي كــۈچ بــاركى، ئهگهر بــۇ 
مىلـلهت باشـقىچه بىـر ئهۋزەل شـارائىتقا ئىــگه بواللىسـىال، ئـۆزلىرى بىـلهن بىــر        
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ــۈپ       ــدىغا ئۆت ــڭ ئال ــدۇرۇپ ھهممىنى ــدا قال ــى ئارقى ــقا مىللهتلهرن ــدىكى باش دىن
  »① .كهتكهن بوالتتى

ئۇالرغــا ياخشــى بولغــان تهربىيىلىــنىش شــارائىتى يارىتىــپ بېرىلســه،   ... «
بۇ مىللهتنىڭ زەئىپلىشـىپ كېتىشـىنىڭ    .چوقۇم چوڭ نهتىجىلهرنى يارىتااليدۇ

غـان ۋە جهمىيهتنىـڭ    ۇدۇسهۋەبى دەل بۇ يهرنىڭ ھهممىال يېرىـدە ئـۇچراتقىلى بول  
ھهرقايســى قاتالملىرىغــا ســىڭىپ كهتــكهن قاششــاقلىق، چۈشــكۈنلۈك ھهمــدە   

  ② » ...ئالدامچىلىقتۇر
ئۇيغۇرالرنىــڭ شــهخس ســۈپىتىدىكى ئهقىللىقلىقــى، ھهرقانــداق بىــر يــات  

ــۇقىنى     دۆله ــدا مهۋجۇتل ــڭ مۇھىتى ــۇ يهرنى ــاي، ش ــپ قالم ــكه بارســىمۇ خارلىنى ت
ساقلىشـى، ئىگىلىـك تىكلىيهلىشـى، شـۇ يهرنىـڭ سهۋىيهسـىدە ئۆلچىگهنــدىمۇ       
ئالدىنقىالردىن، ھىچ بولمىغاندىمۇ ئوتتۇرا قاتالمدىكىلهردىن بولـۇپ ياشالىشـى   

ــدە نېمىشــكه كوللىكتىــپ ھا. تىرىشــچان ۋە قهيســهرلىكىنى ئىســپاتاليدۇ  لىتى
يارىماسقا ئايلىنىپ قالىدىغانلىقىنىڭ سهۋەپلىرى ئۈستىدە ئىزدىنىـپ، بۇنىـڭ   
ســـهۋەپلىرى تېپىــــپ چىقىلســــا ۋە شــــهخس ســــۈپىتىدىكى قابىللىقىنىــــڭ  
ســهۋەپلىرى يورۇتۇلســا، ئومۇمالشتۇرۇلســا، چوقــۇم كوللىكتىــپ ســۈپىتىدىمۇ      

  .ئالدىنقىالردىن بولۇشنىڭ ئاساسى يارىتىلىدۇ
ىكـتىن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن دىنىـي ئاساسـالرغا تايانغـان بىـر        ل»مهن«يوقۇرىدا 

گه ئايالندۇرۇشـقا  »بىـز «نـى  »مهن«تهشۋىقات مىخازىمى بهرپا قىلىش ئـارقىلىق،  
بۇنىڭ قانـداق دىنىـي پىرىسـىپالرغا    . بولۇدۇغانلىقىدىن بىشارەت بهرگهن ئىدۇق

  .ئاساسلىنىدىغانلىقىنى بىر ئاز ئىزاھلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ
ــالم  ــى ئىس ــدا،      —دىن ــى، پىنهان ــدەك، زاھىتلىقن ــنالردا بولغىنى ــقا دى باش

ــادەملهرگه، جاھانغــا ئارىالشماســتىن ئىبــادەت قىلىشــنى ئهۋزەل دەپ قارىمــايال    ئ

                                            
تهكلىماكانغـا  «ئهسـئهت سـۇاليماننىڭ   (» ئـالته شـهھهر خـاتىرىلىرى   «چوقان ۋەلىخانوۋ  ①        

 .ئا — )كىتابىدا كهلتۈرۈلگهن نهقىل »دۈملهنگهن روھ
ــوك   ② ــالبېرت ۋون لېك ــانىيه[ئ ــيهت   «]: گېرم شــهرقىي تۈركىســتاننىڭ يهرئاســتى مهدەنى

  .ئا—) ليوقارقى كىتاپتا كهلتۈرۈلگهن نهقى(» يادىكارلىقلىرى
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ــىدۇر  ــا قارشـ ــى زاھىتلىققـ ــاي، بهلكـ ــته  . قالمـ ــۈك رەۋىشـ ــى كۈچلـ ــالم دىنـ ئىسـ
ان جامائهت بىـلهن بىـرگه ئوقۇغـ   : ھهدىسلهردە. جامائهتلىشىشنى تهرغىپ قىلىدۇ

نامازنىڭ يالغۇز ئوقۇغان نامازدىن يىگىرمه يهتـته ھهسسـه ئـارتۇق سـاۋاپقا اليىـق      
: يهنه ھهدىــس قۇددۇســىدا شــۇنداق دېيىلىــدۇ   . ئىكهنلىكــى قهيــت قىلىنىــدۇ  

، ئـــالالھ ھهر قاچـــان بهنـــدىلىرىنىڭ »مېنىـــڭ قولـــۇم جامائهتنىـــڭ ئۈســـتىدە«
سـتهيدىغانلىقىنى  توپلۇشۇشىنى ئارزۇ قىلىدىغانلىقىنى، تهشكىل بولۇشـىنى ئ 

مۇسـۇلمانالردا يهنه ئـۈچ ئـادەم بىـر جامـائهت، ئـۈچ ئـادەم بىـر بولغانـدا          . بىلدۈرىدۇ
  . بىرىنىڭ باش بولۇشىنى ۋاجىپ دەپ قارايدۇ) بىرگه سهپهرگه چىققاندا(

: بهزى دىنغــا قارشــى كهيپىيــاتتىكى كىشــىلهر بهلكىــم سورىشــى مــۈمكىن 
ــ    ــنى، تهش ــى جامائهتلىشىش ــالم دىن ــا ئىس ــهببۇس  ئهجهب ــنى تهش كىللىك بولۇش

قىلىــدىغان بولســا، مىــڭ يىلالردىـــن بېــرى مۇســۇلمان بولــۇپ كېلىۋاتقـــان       
  لمىدى؟ ەئۇيغۇرالرنى نېمىشكه ئاشۇنداق روھ بىلهن يېتىشتۈر

ئهممـا چىـڭ كهلسـىال گۇنـاھنى     . قارىماققا بۇ ھهقلىق سـوئالدەك كۆرۈنـۈدۇ  
ىختىن، تهربىيىلىــنىش دىنغــا يۈكلهيــدىغان پوزىتســىيهدە بولمــاي، ســهۋەپنى تــار

چۈنكى بۇ دىننىڭ گۇناھى ئهمهس، بهلكـى  . شارائىتلىرىمىزدىن ئىزدىمهك الزىم
ــاغلىق     ــداق چۈشــۈنۈلگهنلىكىگه ب ــهندۈرۈلگهنلىكى، قان ــداق چۈش ــڭ قان دىننى

مانا شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ، تهشـكىللىك ھالـدا بىـر تهشـۋىقات مىخـانىزىمى بـۇ       . ئىش
سا، مهڭگۈلۈك جهلـپ قىلىـش كـۈچىگه،    ئىشنى پىالنلىق ئېلىپ بارىدىغان بول

مهڭگۈلــۈك چــاقىرىق كــۈچىگه ئىــگه بولغــان ئىســالم دىنــى مۇۋەپپىقىيهتلىــك  
ــدۇ   ــا تۇرغۇزاالي ــى ئاياقت ــدا مىللهتن ــۈگىمهس . ھال ــدىن قهد كۆتۈرىشــىدە ت -قايتى

  .پۈتمهس مهنهۋىي قۇۋۋەت بوالاليدۇ
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خىتاينىڭ دېموكراتىيىلىشىشى بىزگه نېمه 

  ئېلىپ كېلىدۇ؟

  
  
ــىدى ســــۈپىتىدە      ب ــڭ ئاساســــىي مهخســ ــۈن مىللىــــي داۋانىــ ــز بۈگــ ىــ

ــان     ــقا ئۇرۇنۇلۇۋاتقـ ــقه تېڭىشـ ــان ۋە خهلقـ ــاپتونومىيه«كۆتۈرۈۋېلىۋاتقـ ــۆز »ئـ ، ئـ
ــلهش،   ــۆزى بهلگىــ ــدىرىنى ئــ ــڭ   ... تهقــ ــى خىتاينىــ ــڭ ھهممىســ دېگهنلهرنىــ

بۈگـۈنكى كوممۇنىسـت زالىملىرىـدىن    . دېموكراتىيىلىشىشىنى شهرت قىلىـدۇ 
بولۇنۇۋاتقـان بولسـا، بـۇ تـازىمۇ بىمهنىلىـك، ئۇخلىمـاي چـۈش         بۇنداق بىر تامـادا 
  .كۆرگهنلىكتۇر

ــېمىلهر      ــتاندا ن ــهرقىي تۈركىس ــه، ش ــايالر دېموكراتىيىلهشس ــدا، خىت ــۇ ھال ئ
ــداق بولســا، شــهرقىي تۈركىســتاندىمۇ ئوخشــاش     ــدە قان ــۇدۇ؟ خىتاينىــڭ ئۆزى بول

 »بىــــر دۆلهتـــته ئىككــــى خىــــل تــــۈزۈم «سىياســـهت يۈرگۈزۈلهمــــدۇ؟ يــــاكى،  
ــتهبىت     ــال مۇسـ ــتاندا يهنىـ ــهرقىي تۈركىسـ ــپ، شـ ــىدىن ئىلهاملىنىـ نهزەرىيىسـ
سىســــتېمنى ســــاقالپ قاالمــــدۇ؟ ئهگهر، شــــهرقىي تۈركســــتاندىمۇ ئوخشــــاش 
دېموكراتىك تۈزۈم ئهمهلىيلهشسه، شهرقىي تۈركىستان جهمىيىتىدە نېمىلهر يـۈز  

قويۇلسـا،   بېرىدۇ؟ ئهگهر، شهرقىي تۈركىستانغا ئايرىمچه مۇسـتهبىت تـۈزۈم يولغـا   
دۇنيا جامائهتچىلىكى قانداق ئىنكاسالردا بولۇدۇ؟ غهرپ دېموكراتىزىمى بۇنىڭغـا  
ــۇ مهســىلىلهر ھهققىــدە بىــر     ــاكى بېســىم ئىشــلىتهمدۇ؟ ب ســۈكۈت قىالمــدۇ؟ ي
-ئالدىن تهييارلىقىمىز بولۇشى، ۋەزىيهتنـى تـوغرا مۆلچهرلىۋېلىشـىمىزنىڭ سـۆز    

  .چۈن زور پايدىسى بارھهركهتلىرىمىزدە خاتاغا كهتمهسلىكىمىز ئۈ
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خىتايالر دېموكراتىيىگه ئۆتسه، دېـگهن بـۇ ئىهتىمـاللىقتىن بـۇرۇن، ئالـدى      
بىــلهن خىتايالرنىــڭ دېموكراتىيىلىشــىش ئىهتىمــاللىقى قانچىلىــك؟ دېــگهن  

  .سوئال ئۈستىدە ئىزدىنىش تېخىمۇ موھىم
ئالــدىنقى يازمىشــلىرىمنىڭ بىرىــدە خىتايالرنىــڭ مۇســتهبىت تۈزۈمىنىــڭ 

. قى دۇنيــاۋىي خوجايىنالرنىــڭ مهخســىدىگه ئۇيغۇنلۇقــۇنى دېــگهن ئىــدىمھــازىر
بۇنىــــڭ ســــهۋەبى، دۇنيــــاۋىي ســــهرمايه گــــورۇھلىرى قولىــــدىكى ئهڭ چــــوڭ  
كارخانىالرنىڭ خىتايالرنىڭ ئاشۇنداق تـۈزۈمى خاسـىيىتىدە تېخىمـۇ زور پايـدىغا     
ــىيه    ــىپ ئېكىسپاالتاتســ ــى ئورتاقلىشــ ــاي خهلقىنــ ــىۋاتقانلىقى، خىتــ ئېرىشــ

ىۋاتقانلىقى، بـۇ يـۈزدىن خىتاينىـڭ ھـازىرقى ھـالىتىنى سـاقالش دۇنيانىـڭ        قىل
ــاجى  ــۈزىگه رەڭ بهرگۈچىلهرنىـــڭ ئىهتىيـ ــۈزۈمىنى  . يـ ــىي تـ خىتاينىـــڭ سىياسـ

ئۆزگهرتىش پهقهت بـۇ تـۈزۈم ئۇالرغـا پايـدا بهرمىگهنـدە، ئهكسـىچه ئـۇالرنى زىيانغـا         
  .ئۇچرىتىشقا باشلىغاندا ئاندىن ئويلۇشۇلۇدۇغان ئىش

قتىــــدىن قارىغانــــدا، خىتاينىــــڭ دېموكراتىيىلىشىشــــى يــــېقىن بــــۇ نۇ
  .كهلگۈسىدە بولۇشى مۈمكىن بولمىغان ئارزۇدىن ئىبارەت

ئهمدى، خىتـايالر ئويغۇنۇۋاتقـان ھـۆررىيهت ئارزۇلىرىنىـڭ بېسـىمى تـۈپهيلى       
ئاسـتا تېـنچ ئۆزگۈرىشـى مۈمكىنمـۇ؟ خىتايالرنىـڭ ھـۆررىيهت ئـارزۇلىرىغۇ        -ئاستا

ــ   ۇالر ھهمــمه مىللهتنــى ئــۆزى بىــلهن ئوخشــاش ئىنســانىي      ئويغۇنــار، ئهممــا ئ
ھوقۇقالرغا ئىگه بولۇشقا ھهقلىـق دەپ تونۇيـدىغان ئويغۇنۇشـمۇ؟ يـاكى پهقهتـال      
خىتــاي خهلقىــنىڭال مهنپهئهتىنــى كــۆرۈپ، باشــقىالرنى كۆرمهســكه ســالىدىغان   

ئويغۇنــۇش بوالرمــۇ؟ بــۇالرنى چۈشــىنىش ئۈچــۈن يــاكى بــۇ نۇقتىــدا    »خىتــايچه«
نـى  »خىتاي ئېڭـى «ەر ئىشهنچلىك ھۆكۈمگه كېلىش ئۈچۈن ئالدى بىلهن بىرقهد

  .چۈشۈنۈشكه توغرا كېلىدۇ
ــاي دېمــوكرات     ــۇ شــاۋبونى خىت نوبىــل تېچلىــق مۇكاپاتىغــا ئېرىشــكهن لي
ئىدىيىســىنىڭ ئهڭ يوقــۇرى تىپــى يــاكى ئهڭ ســاپ بىــر دېمــوكرات دەپ تونۇســا 

ىمسـىز ئهممـا ئهڭ تـوغرا    چۈنكى ئۇ مىللىتى ھهققىـدە دادىـل ۋە رەھ  . بولغىدەك
خىتايدا ھهقىقىي تارىخىي ئىسالھاتنى بارلىققا كهلتـۈرۈش   «: باھانى بېرەلىگهن

! »ز يىـل مۇسـتهملىكه قىلىنىشـى كېـرەك    ئۈچۈن، ئـۇ يهنه كهم دېگهنـدە ئـۈچ يـۈ    
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بــۇ ســۆز بهزىــلهرگه بىــر خىــل قېيــداش،  . مهن ئۇنىــڭ بــۇ قارىشــىغا قوشــۇلۇمهن 
ئهمما بـۇ سـۆزنى ئـۇ قېيـداپ دېـگهن ئهمهس؛      . نتهئهددى بولۇپ تۇيۇلۇشى مۈمكى

ــگهن    ــۇر چۈشــهنگهنلىكى ئۈچــۈن دې ــى چوڭق ــۆز مىللىتىن ــاي  . بهلكــى ئ ــۇ خىت ب
  .مىللىتىنىڭ دېموكراتىك ئېڭى ھهققىدىكى ئهڭ لىلال باھا

بــارىن ئىنقىالبىنــى باستۇرۇشــقا قاتناشــقان ســابىق خىتــاي ئهســكىرىنىڭ  
خىتــايالردا ۋىجــدان ۋە ئــادالهت  «ىمۇ ئامېرىكىــدا ئىلتىجــا قىلغانــدىكى ئادۋۇكــات

 .بۇ سۆز ليۇ شاۋبونىڭ سۆزىگه پاراللېل كېلىدۇ. دېگهن ئىدى »تۇيغۇسى كهم
ــۈپنىڭ ئهسلىمىســى   ــۈن  «ئىســا يۈس ــهرقىي تۈركىســتان ئۈچ دە »ئهســىر ش

يېزىشــىچه، ئــۈچ ئهپهنــدى نهنجىڭــدىكى چاغــدا ئهڭ يــېقىن ئــۆتكهن خىتــاي        
ىنىســتىرى دوكتــور چۇجىيــاخۇامۇ دايىــم ئهمهلدارلىرىــدىن بىــرى، مهدەنىــيهت م

ــتى     ــپ گهپ تېشــىدىغان دوس ــات تهلهپ قىلى ــك، مۇختارىي ــا(ئهركىنلى ــا )ئىس غ
خىتاي مىللىتىنىڭ باشقىالرنىڭمۇ ئـۆزىگه ئوخشـاش ئىنسـان ئىكهنلىكىنـى،     «

ــارلىقى،  ــى بـ ــش ھهققـ ــك تهلهپ قىلىـ ــقا  ....ئهركىنلىـ ــۈنۈدىغان، باشـ ــى چۈشـ نـ
لسه بـۇنى تـوغرا قوبـۇل قىالاليـدىغان ئـاڭ ۋە      مىللهتلهرگه بۇنداق بىر ھهق بېرى

پىســـــــــخىكىغا ئىـــــــــگه ئهمهســـــــــلىكىنى، دېمـــــــــوكراتىيهنى ھىـــــــــچ 
  .نى ئېيتىدۇ»... چۈشهنمهيدىغانلىقىنى

ــهرگهردان   ــى س ــوكراتلىرى «يهنه چهتئهللهردىك ــاي دېم ــم  !)؟( »خىت ــۇ دايى م
ئۇيغۇر تهشكىالتلرى بىـلهن بىـرلىكته ھهركهت قىلىشـنى ئـارزۇ قىلىدىغانـدەك      

لســىمۇ، ھىچقاچــان بىزنىــڭ دېموكراتىــك ھهقلىرىمىزنــى تونــۇپ باقمىــدى؛  قى
ۋەتىنىمىزنىــڭ ئهجــداتلىرى تهرىپىــدىن بېســىۋېلىنغان زېمىــن ئىكهنلىكىنــى 
ــا ئهقهللىــي كىشــىلىك     ــدۇ؛ ھهتت ــاش تارتىــپ كېلىۋاتى ــراپ قىلىشــتىن ب ئېتى

ھهر مىلــلهت ئــۆز يۇرتىنىــڭ ئىســمىنى ئــۆز تىلىــدا ئاتــاش   —ھوقــۇقى بولغــان 
هھهتتىمــــۇ، بــــوينى قــــاتتىقلىق بىــــلهن، ۋەتىنىمىــــزگه مۇســــتهملىكىچى ج

: ئۇالرنىـڭ باھانىسـىمۇ  ! ئهجداتلىرى قويۇۋالغان ئىسىمنى ئاتاشتا چىڭ تۇرماقتا
خىتاي خهلقى دېموكراتىيهنى چۈشهنمهيدۇ؛ ھازىر بىز زور كۆپچۈلـۈك خهلقنىـڭ   «

ىلـــدۈرۈپ ھهققىـــدە پوزىتســـىيه ب ›شـــىنجاڭ‹ھىمايىســـىگه مۇھتـــاج ئهھۋالـــدا 
شـۇڭا  . قويساق، خهلق بىزنى ۋەتهن سـاتقۇچ دەپ ئهيپلهيـدۇ، بىـزگه ئهگهشـمهيدۇ    
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ئالدى بىلهن كوممۇنىستىك تۈزۈلمىنى ئورتاق ئاغدۇرۇپ تاشلىغاندىن كېـيىن،  
ــتا  ــدىن ئاســـ ــتا-ئانـــ ــىدۇ  ».... ئاســـ ــل چاينىشـــ ــى  ! دەپ تىـــ ــۇ تىپتىكـــ بـــ

 دېموكراتىيهچىلهرگه ئىشهنگىلى بوالرمۇ؟
 »بىرلهشـمه ھۆكـۈمهت  «يىللىرىدا مهيدانغا كهلگهن -40ئۆتكهن ئهسىرنىڭ 

خىتايالرنىـڭ   —دەۋرىنى ئهسلهپ ئۆتۈدۈغـان بولسـاقمۇ ئوخشـاش پوزىتسـىيهنى     
ئومۇمىي مىللهت سۈپىتىدە بىزنىڭ ھۆرلۈكۈمۈزنى خالىمايـدىغان پوزىتسـىيهنى   

جياڭ جېشى ۋۇجوڭشىننى ۋەتىنىمىـزگه ئهۋەتكهنـدە، ۋۇ جوڭشـىننىڭ    : كۆرۈمىز
نىـــۋىي خىتـــايچه ھۆكۈمرانلىـــق تهجرىبىســـىگه تايىنىـــپ، بـــۇ زېمىننـــى ئهنئه

لـېكىن كېـيىن مهيــدانغا   . تېنچالندۇرااليـدىغانلىقىغا ئىشـهنچ باغلىغـان ئىـدى    
ــى ۋۇ   ــاڭ جېشـ ــۈپهيلى، جىيـ ــيانالر تـ ــگهن ئىسـ ــۋىي جكهلـ ــىننىڭ ئهنئهنىـ وڭشـ

ئۇسۇلىنىڭ كارغا كهلمهيدىغانلىقىنى كۆرۈپ، شـۇ چاغـدا گومىنـداڭ مهركىزىـي     
ــدىن  ھ ــۈچ ئهپهندىـ ــلهۋاتقان ئـ ــدە ئىشـ ــش  «ۆكۈمىتىـ ــدارە قىلىـ ــىنجاڭنى ئىـ شـ

توغرىســىدا مهســلىههت ســورىغان ۋە ئۇالرنىــڭ يازمــا ھــۆججهت       »تهدبىرلىــرى
ئـۈچ ئهپهنـدى، دېمـوكراتىيه،    . شهكلىدە بىر دوكالت ھازىرلىشىنى تهلهپ قىلغان
. رنى كۆرسـهتكهن قاتارلىقال... باراۋەرلىك، يهرلىكلهرنى سىياسىيغا ئارىالشتۇرۇش،

تهكرار ۋۇ جوڭشىندىن سورالغاندا بۇ كونسىرۋاتىپ خىتـاي يهرلىكـلهرگه ھوقـۇق    
. جيــاڭ جېشــىمۇ ۋۇجوڭشــىننى رەت قىلمىغــان . بېرىشــنى يهنىــال خالىمىغــان

ــۈرۈمچىگه     كېــيىن شــهرقىي تۈركىســتان مىللىــي ئارمىيىســىنىڭ تهدرىجىــي ئ
رنىڭ ئاقمايـدىغانلىقىنى  قىستاپ كېلىشى بىلهن، ئانـدىن ئهنئهنىـۋىي ئۇسـۇلال   

تونۇپ يهتكهن مهركهز، جاڭ جىجوڭغا بىر قهدەر كهڭرەك ھوقۇق بېرىپ، شـهرقىي  
جاڭ جىجوڭ ئۆزىنى بىر دېموكرات ھىسـاپاليدىغان، ئـۈچ   . تۈركىستانغا ئهۋەتكهن

مهســلهكچى ھىســاپاليدىغان بولغاچقــا، يهرلىكــلهرگه شــهكلهن ھوقــۇق بېرىــپ،  
. لهرنىـڭ تهلهپلىــرى بۇنىـڭ بىــلهن پهســهيمىگهن  يهرلىك. ۋەزىيهتنـى پهســهيتكهن 

ــهتلىرىنى      ــڭ سىياسـ ــاڭ جىجوڭنىـ ــۇ جـ ــۈمران گوروھىمـ ــاي ھۆكـ ــا خىتـ ئهممـ
ــلىمچىلىك، ۋەتهن  ــلىق، تهسـ ــزاھالپ،   يۇمشاقباشـ ــهكلىدە ئىـ ــاتقۇچلۇق شـ سـ

. جاڭجىجوڭغا قارشى پۈتۈن خىتاي مىقياسـىدا مهتبۇئاتتـا تهنقىـد قاناتيايـدۇرغان    
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دېــگهن مهۋزۇالردا يېزىلغــان ماقــالىالردا    »؟يــوق-بىــزگه شــىنجاڭ كېرەكمــۇ  «
  .①مهركىزىي ھۆكۈمهت جاۋاپقا زورالنغان 
خىتــاي مىللىــي شــوۋىنىزمىنىڭ قانــداق _ بــۇ ئومۇمىيۈزلــۈك قارشــىلىق 

يامان خاراكتېردە ئىكهنلىكىنى كۆرسۈتۈپ بېرىش بىلهن بىرگه مۇشۇ قېتىمقـى  
 »بىرلهشـمه ھۆكـۈمهت  «، تارىخى شارائىتتا خىتايالرنىڭ يول قويغانـدەك قىلىـپ  

ــۈچ   ــڭ كـ ــي ئارمىيىنىـ ــى، مىللىـ ــوۋېت  -قۇرۇشـ ــىمى ۋە سـ ــڭ بېسـ قۇدرىتىنىـ
ئىتتىپاقىنىڭمۇ بېسىمىدىن بولغانلىقىنى؛ خىتايالر پۇرسـهتتىن پايـدىلىنىپ،   
جىددىي ئهسكهر كۆپهيتىپ، شهرقىي تۈركىستاندىكى تاجاۋۇزچى قوشۇنلىرىنىڭ 

جـــۇم پىالنلىرىنـــى تهييـــار مىڭـــدىن ئاشـــقان ھامـــان قايتۇرمـــا ھۇ  100ســـانى 
ــانلىقىنى، يهرلىــك      ــۇلىغا قايتق ــۋىي باشــقۇرۇش ئۇس ــۋېلىپال، يهنه ئهنئهنى قىلى

ــهتتى     ــى كۆرس ــۇق بهرمىگهنلىكىن ــانىي ھوق ــداق ئىنس ــقه ھىچقان ــۇنى . خهلق ب
بۇنـدىن باشـقا بـۇ    . يوقۇرىدا نهقىل قىلىنغـان كىتـاپ ئوچـۇق ئېتىـراپ قىلىـدۇ     

ئومـۇمهن ئېيتقانـدا، بىـرەر ھۆكـۈمهت     «: ركىتاپتا يهنه شـۇنداق بىـر جۈملىمـۇ بـا    
ئىسيانچىالرنى باستۇرۇشقا كۆزى يهتكهندە، ھهممىدىن بۇرۇن ھهربىي يول بىـلهن  
تازىالپ تىنچىـتىش سىياسـىتىنى قوللۇنـۇدۇ، بۇنـداق قىلىشـنىڭ كۆرۈنهرلىـك       
پايدىســـى شـــۇكى، تـــۈپ يىلتىزىـــدىن قۇرۇتـــۇپ، كېيىنكـــى ئـــاپهتنى مهڭگـــۈ  

ول بىلهن قورشاپ يوقۇتـۇش ئۈنـۈم بهرمىگهنـدىن كېيىـنال     تۈگۈتهلهيدۇ؛ ھهربىي ي
يــــاكى قورشــــاپ يوقۇتۇشــــتا كۆتهرگۈســــىز زور چىقىــــم بولغانــــدىال ئانــــدىن  

يهنــى تېنچلىــق يــولى،  ».ئىســيانچىالرنى تهســلىم قىلىــش ئۈســتىدە ئويلۇنــۇدۇ
  !ئاجىزلىقتىن تۇغۇلۇدۇ ۋە كۈچهيگهن ھامانال يهنه قاتتىق قوللۇق قىلىنىدۇ

لىرىنى دېموكراتچى ئاتىۋالغان خىتايالر ھـاكىمىيهتنى تارتىۋالسـا   بۈگۈن ئۆز
بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە ئۆزلىرىنىڭ ۋەتىنىدىكىـدەك سىياسـهت يۈرگۈزەرمـۇ؟ بـۇنى     

ــۇدۇ    ــاق بول ــپ باقس ــرىبه قىلى ــۈرىمىزدە تهج ــقى  : تهپهكك ــڭ تاش دېموكراتىيهنى
ۋانلىـق  مهتبۇئـات ئهركىنلىكـى، دىنىـي ئهركىنلىـك بولـۇپ، زورا     -ئىپادىسى سـۆز 

                                            
  »گومىنــداڭ ھۆكۈمىتىنىــڭ شــىنجاڭ سىياســىتى ۋە ئۇنىــڭ ئــاقىۋىتى«: خــۇاڭ جىيهنخـۇا    ①

  .ئا —مىللهتلهر نهشىرىياتى 
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تىپىــدىكى قــانلىق ھهركهتلهردىــن باشــقا، پىكرىــي يــول بىــلهن ھــاكىمىيهتكه   
ــۇنى ئۆزگهرتىشــكه، خهلقنــى ھــاكىمىيهتكه قارشــى پىكىــرگه    قارشــى تۇرۇشــقا، ئ

ئهگهر بۇنداق بولغاندا، شـهرقىي تۈركىسـتانلىقالرنىڭ   . كهلتۈرۈشكه يول قويۇلۇدۇ
پ كهتـــكهن، ئېتىقـــادمۇ مىلـــلهت ئۇقـــۇمى غۇۋالىشـــى-زور كۆپچۈلۈكىـــدە ۋەتهن

مهتبۇئـات ئهركىـنلىكىگه ئېرىشـكهن    -ئىزدىن چىققان بولۇشـىغا قارىمـاي، سـۆز   
ــۆز      ــال ئـ ــالىالر دەرھـ ــاھه ۋە زىيـ ــي سـ ــدىكى دىنىـ ــڭ ئىچىـ ــانال ئۇيغۇرالرنىـ ھامـ
تهشـــۋىقاتلىرىنى باشـــاليدىغان بولســـا، يېـــرىم يىلغـــا قالمـــايال خهلقنىـــڭ زور 

خهلقنىـڭ مۇسـتهقىللىق   . ۈرەلهيدۇكۆپچۈلۈكىنى مۇستهقىللىق تهلىپىگه كهلت
ــڭ      ــدا خىتايالرنى ــۈرۈلگهن ئهھۋال ــا كۆت ــۇرى دولقۇنغ ــى يوق ــك «تهلىپ دېموكراتى

يا بۇنى قوبـۇل قىلىشـى كېـرەك بولـۇدۇ يـاكى باستۇرۇشـقا مهجبـۇر         »ھۆكۈمىتى
بۈگـــۈنكى خىتـــاي ئىمپىرىيىســـىنىڭ ئالتىـــدىن بىرىنـــى تهشـــكىل  . بولـــۇدۇ

ىـپ قويۇشــقا خىتايالرنىــڭ رازى بولۇشــى  قىلىـدىغان ۋەتىنىمىزنــى قولــدىن بېر 
  مۈمكىنمىدۇر؟

بۇنـــداق مـــۈمكىنچىلىكنى يـــوق دېســـهك، ئـــۇ ھالـــدا خىتايالرنىـــڭ يـــول 
خىتايالر يـول  . قويماسلىقىنى مۈمكۈنلۈك سۈپىتىدە قوبۇل قىلىشقا مهجبۇرمىز

دەپ  »دېموكراتىـــك«قويمىســـا، ئـــۇ ھالـــدا ئۇالرنىـــڭ دېموكراتىـــك شـــۇئارىغا،  
ــۈپهتلهنگهن دۆله ــدۇ؟  ســ ــالپ كهلمهمــ ــىگه خىــ ــك«ت تۈزۈلمىســ  »دېموكراتىــ

دېيىلىــدىغان، ئهممــا مىللهتلهرنىــڭ ئــازاتلىق تهلىپىنــى بۈگــۈنگىچه بېســىپ   
ــاز ئهمهس   ــادا ئ ــۈلگىلهر دۇني ــان ئ ــا   : كېلىۋاتق ــانىيه، ئىســپانىيه مان ــۈك بېرىت بۈي

ــاللىرى  ــۇالرنىڭ مىس ــۇق ئىســمى  . ش ــڭ تول ــانىيه،  «بېرىتانىيهنى ــۈك بېرىت بۈي
ــىمالىي ئې ــاھلىقى  ش ــمه پادىش ــدىيه بىرلهش ــا    »رالن ــىمدا تىلغ ــۇ ئىس ــۇپ، ب بول

ئېلىنغـــــان شـــــىمالىي ئېرالنـــــدىيه ئهســـــىرلهردىن بېـــــرى ئهنگىلىـــــيه      
. ھۆكۈمرانلىقىدىن ئايرىلىش ئۈچۈن ئىككى سهپته كۆرەش قىلىـپ كېلىۋاتىـدۇ  
ئۇالرنىڭ پارالمېنتتىكى ۋەكىللىـرى تېـنچ يـول بىـلهن ئـازاتلىق تهلهپ قىلسـا،       

جـان پىـدالىق بىـلهن قوراللىـق       ) ERA( »يه ئـازاتلىق ئارمىيىسـى  ئېرالنـدى «
ــان. قارشــىلىق قىلىــپ كهلمهكــته  ــانلىقىنى،  -گهرچه زام ــۇرۇش توختاتق زامــان ئ

ئهمدى تېنچلىـق يـولى بىـلهن مهسـىله ھهل قىلىـدىغانلىقىنى جاكارلىسـىمۇ،       
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لېكىن قوراللىق قارشىلىق قىلغـۇچى بـۇ تهشـكىالت ئاشـكارە ھـالهتكه ئۆتـۈپ،       
ئىسـپانىيهدىكى كاتـالونالرمۇ يىلالردىـن بېـرى ئىككـى      . قورال تاپشۇرغىنى يوق

ئهممـا تېخـى مهخسـهتلىرىگه    . لېنىيهلىك ئازاتلىق كۆرىشى ئېلىـپ بېرىۋاتىـدۇ  
  .يهتكىنى يوق

بۇالردىن شـۇنى قىيـاس قىلىـش تهس ئهمهسـكى، دېمـوكراتىيىگه كـېچىش       
ــال مۇســتهملىكه مهسلىســى، مىللىــي توقۇنۇشــالر    ــۇپ كېتىشــى بىلهن ھهل بول

ئهمـــدى خىتايالرنىـــڭ دېموكراتىـــك ئـــاڭ ساپاســـى بىـــلهن  ! مـــۈمكىن ئهمهس
زېمىـن پهرق   –ياۋروپالىقالرنىڭكىنى سېلىشتۇرۇپ باقىدىغان بولساق، ئاسـمان  

دېموكراتىـك تـۈزۈلمه ھهققىـدىكى تهسـهۋۋۇر ۋە سـىناقالرنى      . بارلىقىنى كۆرۈمىز
ــ     2000 الىقالر مهنپهئهتلىــرىگه توقۇنــۇش  يىــل ئــاۋال ئوتتۇرىغــا قويغــان ياۋروپ

كهلگهندە باشقا مىللهتلهرنىـڭ ئـازاتلىق تهلىپىنـى چهتـكه قېقىۋاتقانلىقىـدىن      
ئىبـــارەت پاكىـــت، بۈگـــۈنگىچه دېموكراتىـــك ئـــاڭنى ھىـــچ قوبـــۇل قىلمىغـــان 
خىتايالردىن بۇنداق بىر ئـۈمىتته بولۇشـنىڭ قانچىلىـك بىـمهنه ئىكهنلىكىنـى      

  بواللمامدۇ؟ كۆرۈۋېلىشىمىز ئۈچۈن ئهينهك
ۋەتىنىمىز تۇپرىقىدا ئاللىقاچان كۆپسـانلىققا ئايالنغـان خىتـاي ئاھالىسـى،     

ــهكىللهندى     ــۇپ ش ــۈچ بول ــادىي ك ــىدە ئىقتىس ــاكىمىيهت سايىس ــىي . ھ سىياس
تۈزۈم خاسىيىتىدە باراۋەرلىك ئاساسىدا  »دېموكراتىك«جهھهتتىكى كونتروللۇق 

ىقىمىز تـۈپهيلى خىتايالرنىـڭ   بولۇدۇ دېسهكمۇ، ئىقتىسادىي جهھهتتىكى ئاجىزل
ئىقتىسـادىي جهھهتتىكـى ئهركىـن رىقـابهت     . قى ئاستىدا بولـۇۋېرىمىز ۇكونترولل

ــى،     ــۈس ئېلىش ــىز ت ــۇ رەھىمس ــىدە تېخىم ــوكراتىيه سايىس ــق  «دېم ــوڭ بېلى چ
بـۇ  . ۋەزىيىتـى تېخىمـۇ روشـهن بولۇشـى ئهمهلىـيهت      »كىچىك بېلىقنـى يېـيىش  

رەۋىشـته   »ئىختىيـارىي «ىمـۇ يوقۇتـۇپ،   ھالدا ھهتتا بىـز پىكىـر ئهركىنلىكىمىزن  
بۇنـداق بىـر بېقىنـدىلىق    . سىياسىي بېقىندىلىقنى تهن ئېلىشىمىز مـۈمكىن 

نهتىجىــدە . بىزنىــڭ سىياســىي يــول بىــلهن كــۆرەش قىلىشــىمىزنى چهكلهيــدۇ  
ــۇمىز     ــۇر بول ــولىنى تالالشــقا مهجب ــق ي ــۇ زوراۋانلى ــتى قارشــىلىق  . بىزم يهرئاس

ــارقىلىق خ   ــولى ئ ــكىالتلىرى ي ــۇمىز  تهش ــۇر بول ــكه مهجب ــا زەربه بېرىش . ىتايالرغ
ــى      ــۇق تهلهپلىرىمىزن ــانلىرىمۇ يولل ــاي ئىســتىخبارات ئورگ ــقا، خىت ــدىن باش بۇن
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تېرورىــزىم ســۈپىتىدە كۆرســۈتۈش، خىتايالرنىــڭ مىللىــي ئــۆچمهنلىكىنى ئهۋج  
ئالدۇرۇش ئۈچۈن بهزى قانلىق ۋەقهلهرنى سۈئىستىمال يولى بىلهن تهشـكىللهپ،  

ــانخور،  ــى قــ ــارا     بىزنــ ــارقىلىق، خهلقــ ــۈتۈش ئــ ــپ كۆرســ ــايهتچى قىلىــ جىنــ
ھهتتــا بۇنــداق شــۇملۇقنى بىــز . ھىسىداشــلىقنىڭ بــېلىگه تېپىشــى مــۈمكىن

ــدا       ــۆزلىرى پهي ــاقمۇ ئ ــلهردە بولمىس ــدىكى ھهركهت ــق تىپى ــداق زوراۋانلى ھىچقان
ــڭ      ــوپ قانخورالرنى ــر ت ــى بى ــانىي تهلىپىمىزن ــى قارىلىشــى، ھهقق ــپ، بىزن قىلى

  .قى سۈپىتىدە تونۇتۇشى مۈمكىنۇلۇۇنچچهكتىن ئاشقان بۇزغ
ئومــۇمهن ئېيتقانــدا، مىللىــي سۈركۈلۈشــلهردىكى يــول قويــۇش ئىككــى       
. تهرەپنىڭ كۈچ نىسـبىتىدىكى پهرق ئاساسـهن يوقالغانـدا كـۈنتهرتىپكه كېلىـدۇ     

قارشـىلىق  . يهنى بۇ تهڭلىك بارلىق شهرتلهر بويىچه تهڭ بولۇشـى شـهرت ئهمهس  
بولــۇش ئاالھىــدىلىكىگه كــۆرە، زەربه بېرىشــته   »چهپــارتىزان«كۆرســهتكۈچى تهرەپ

چاققــان ۋە كــۈتمىگهن يهردىــن چىقىشــى، ئاھــالىنى زېرىكتۈرىشــى، ئاھالىنىــڭ   
تېنچلىق تهلهپلىرىنىڭ بېسىمىمۇ مهۋجۇت ھۆكۈمرانلىققا قارىتا باش ئـاغرىقى  

ــۇچىالرنى    ــۇپ، قارشـــىلىق قىلغـ ــبىتى سهۋىيىســـىگه    »تهڭ«بولـ كـــۈچ نىسـ
يهنه بىــر تهرىپــى، ئــۇالر مــۇنتىزىم ئــارمىيه ۋە مــۇقىم       .كهلتۈرىشــى مــۈمكىن 

ئهســلىههلهرگه ئىــگه بولمىغــانلىقى تــۈپهيلى، ھامــان قارشــىلىقنى يوشــۇرۇن ۋە  
چىـــۋىننى قىلىـــچ بىـــلهن «، ۈپهيلىتـــئهجهللىـــك شـــهكىلدە ئېلىـــپ بېـــرىش 

ۋەزىــيهت يارىتىــپ، كۈچلــۈك ئــارمىيىنىمۇ رولىنــى  »قــوغلىغىلى بولمىغانــدەك
مانــا بۇنىــڭ بىــلهن . س ئورۇنغــا چۈشــۈرۈپ قويۇشــى مــۈمكىنجــارى قىلــدۇرالما

  . ئىككى تهرەپ ئارىسىدا بىر تۈرلۈك كۈچ تهڭپۇڭلۇقى شهكىللىنىۋېرىدۇ
ئۇ ھالـدا، خىتايالرنىـڭ ۋەتىنىمىزنـى تېـنچ يـول بىـلهن قوشـقولالپ بىـزگه         
ــۈرۈپ      ــالنغانلىقىمىزنى تهكش ــېمىگه ئاساس ــتا ن ــا قىلىش ــانلىقىنى تام تۇتۇدۇغ

ــايلى ــاق كــ: باق ــۆز ۋاقتىــدىكى  ! ۈچ نىســبىتى ئاساســهن تهڭلهشــكهنمۇ؟ ي بىــز ئ
مــۇنتىزىم ئــارمىيىمىزدىن، ئېتىقــادى ســاغالم، شــېهىت بولۇشــنى كۆڭلىــدىن  
ئىســتهيدىغان خهلقىمىــزدىن ئايرىلــدۇق؛ ئهكســىچه خىتــايالر بۈگــۈن ھهر خىــل 

خهلقـارادا  ! نامدىكى قوراللىق كۈچلىرىنىڭ سانىنى مىليـونالردىن ئاشـۇرۇۋەتتى  
بىزگه ھامىيلىق قىلىشـقا بهل بـاغالپ ئوتتۇرىغـا چىقىـش ئىهتىمـالى بولغـان       
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ــوق    ــارمۇ؟ ي ــۈچ ب ــر ك ــدىن تاشــقىرى بى ــڭ مۈمكىنســىزلىكى  ! دەرىجى ــز بۇنى بى
  . ھهققىدە باشقا ماقالىالردا توختالدۇق

-ئـۇ بولسـىمۇ خىتايالرنىـڭ ئىنسـانىي ھىـس     : پهقهتال بىـرال سـهۋەپ قالـدى   
قىقىي تۈردە دېموكراتىـك ئىـدىيىگه كېلىشـى ۋە    تۇيغۇلىرىنىڭ ئويغۇنىشى، ھه

ئىنساپلىق بولۇشى، ۋىجدان ۋە ئىنسانپهرۋەرلىك بۇيرۇقى بىـلهن ۋەتىنىمىـزدىن   
  .ئهگهر بۇنىڭغا ئىشىنىدىغان بولساق كۈتۈپ باقساق بولۇدۇ! چىقىپ كېتىش

تاشقىي سهۋەپلهرگه چىشىمىز پاتمىغان ئىكهن ئۇ ھالـدا ئىچكىـي سـهۋەپلهر    
  .ئۈستىدە ئىزدىنىپ باقايلى

بىـــزدە تهۋرەنـــمهس، ئېزىقمـــاس شـــهكىلدە شـــهكىللهنگهن مىللىـــي ئـــاڭ 
بـارمۇ؟ بـۇنى بىلىشـتىن بـۇرۇن مىللىـي ئىـرادە دېـگهن نـېمه؟         )مىللىي ئىـرادە (

بـۇ ھهقـته مهن بـۇرۇنقى ماقالىلىرىمـدا قىسـمهن      . بۇنى بىلىشكه تـوغرا كېلىـدۇ  
ــدىم  ــان ئىــ ــان    . توختالغــ ــتهقىللىققا بولغــ ــا، مۇســ ــڭ ئازاتلىققــ ــۇ بىزنىــ بــ

نتىلىشــىمىزنىڭ ئــاڭ قــاتالملىرىمىزدىال شهكىللىنىشــى ئهمهس، يوشــۇرۇن ئى
يهنى، بىـز بـۇ ئىنتىلىشـىمىزنى    . ئېڭىمىزدىنمۇ ئورۇن ئالغان بولۇشى دېمهكتۇر

بىرەر سورۇندا قايناپ سۆزلهشكه توغرا كهلگهندىال ئوتتۇرىغا قويۇدۇغان ئهمهس، بـۇ  
ھهركهتلىرىمىـــزدە   -ئىرادىمىـــز بىزنىـــڭ جىمىكـــى قـــارارلىرىمىزدا، ئىـــش     

ــۈچى دەرىجىــگه يهتــكهن بولۇشــى كېــرەك، ئاڭســىز       ) ئىختىيارســىز(بهلگىلىگ
ھالدىمۇ بۇ ئىرادىگه مۇخالىـپ قهدەم بېسـىپ قالمايـدىغان دەرىجىـگه كېلىشـى      

بــۇ . بــۇ ئــاڭلىقلىقنى مــۇتلهق شــهرت قىلىشــى ناتــايىن. كېــرەك، دېگهنلىكتــۇر
  .كۆڭۈلدىن ئىستهشنى مۇتلهق شهرت قىلىدۇ

  :خىمىزغا قاراپ باقىدىغان بولساق شۇنداق مىسالالرنى كۆرۈمىزتارى
شــېڭ شىســهي ۋەتىنىمىــزدە مۇســتهقىل پادىشــا بولــۇپ دەۋران ســۈرگهن       
چاغالردا سـوۋېتنىڭ قولتۇقىغـا كىرىۋېلىـپ، ھهتتـا كوممـۇنىزىم ئىدىيىسـىنى       
قوبۇل قىلىـپ، مانـا شـۇنداق سـهلتهنهت سـۈرگهن بولسـىمۇ، ئـاخىرقى تالالشـقا         
ــى     ــي مهنپهئهتىنـ ــڭ مىللىـ ــاقىنى ئهمهس، ئۆزىنىـ ــوۋېت ئىتتىپـ ــدە سـ كهلگهنـ

ۋەتىنىمىزنــى : ئاتــالمىش دۆلهت مهنپهئهتىنــى چىقىــش قىلىــپ قــارارىنى بهردى 
  .خىتاي مهركىزىي ھۆكۈمىتىگه سوغا قىلدى
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جاڭ جىجوڭ ئاۋال شـهرقىي تۈركىسـتاننى گومىنـداڭ مهركىـزىگه باغالشـقا      
ئىـــدى، دۆلهت،  »ســـهنمىنجۇيى«ســـلىكى چـــۈنكى ئۇنىـــڭ مه. كـــۈچ چىقـــاردى

ــدى    ــكهر ئىـ ــادىق ئهسـ ــكه سـ ــوڭ قۇرۇقلـــۇقتىكى   . مىللهتـ ــداڭنىڭ چـ گومىنـ
ســهلتىنىتى چۆكۈشــكه باشــلىغاندا گهرچه شــهرقىي تۈركىســتاندىكى تاجــاۋۇزچى 
ــى    ــۇش نىيىتــ ــلىم بولــ ــتالرغا تهســ ــهركهردىلىرىنىڭ كوممۇنىســ ــاي ســ خىتــ

تىـن ئايرىلغـان   )ي ھۆكـۈمهت مهركىزى(بولمىسىمۇ، جاڭ جىجوڭ ئارقا يۆلهنچۈك 
ھالــدا قىلىنغــان ھهربىــي ھهركهتلهرنىــڭ نهتىجىســىز بولــۇش بىلهنــال قالمــاي،   
يهرلىك خهلقنىڭ توپۇالڭـدىن توغـاچ ئوغۇرلىشـىغا ئۇيغـۇن ئاتموسـفرا يارىتىـپ       
ــاي     ــتاننىڭ خىتــــ ــهرقىي تۈركىســــ ــدە شــــ ــڭ ئاقىۋىتىــــ ــى، بۇنىــــ بېرىشــــ

ــۆر  ۈپ يېتىـــپ، مۇستهملىكىســـىدىن چىقىـــپ كېتىشـــى مـــۈمكىنلىكىنى كـ
سهركهردىلهرگه تېنچ يول بىلهن كوممۇنىستالرغا ئۆتكـۈزۈپ بېرىشـنى نهسـىههت    

ــلهكلهرگه   . قىلــــدى ــاراش، مهزھهپ، مهســ ــۆز قــ ــته كــ ــالقىلىق پهيتــ ــۇ ھــ ئۇمــ
  .يېپىشىۋالماي ئاداققى مىللىي مهنپهئهتنى چىقىش قىلىپ قارار قىلدى

موكراتلىرىمـۇ  بۈگۈنكى كۈندە چهتـئهللهردە ياشـاۋاتقان ئاتـالمىش خىتـاي دې    
دېگهن بـۇ سهپسـهتىگه    »دېموكراتىيه«مىللىي ئىرادە يېقىدىن ئوخشاش بولۇپ، 

  .بېرىلىپ، ۋەتىنىمىز مهسىلىسىدە يول قويۇش ئىهتىماللىقى يوق
ئهينى شۇ تارىخالردا ياشـىغان ئۇيغۇرالرچـۇ؟ ئـۇالر قانـداق مهسـلهك، قانـداق       

ــتهقىلل  ــڭ مۇســ ــنهزەر ۋەتهننىــ ــىدىن قهتئىيــ ــۈك مهزھهپ بولۇشــ ىقى مهڭگۈلــ
ــمهت ــهت(قىمــ ــى    ) مهخســ ــۈنچى، ئىككىلهمچــ ــاكى ئۆتكــ ــدىمۇ؟ يــ دەپ قارىــ

ئـۈچ  : لهرنى ئالـدىنقى ئورۇنغـا قويۇۋېلىـپ قـارار بېرىشـتىمۇ؟ مهسـىلهن      )ۋاسىته(
ــاخىرقى     ــلهر ئۈچۈنمــۇ، دىنــدارالر ئۈچۈنمــۇ ئ ــۈچ ۋىاليهتچى ــدىلهر ئۈچۈنمــۇ، ئ ئهپهن

ەك ئىــدى، ئهممــا ئــۇالر ھىســاپتا مۇســتهقىل بىــر ۋەتهن مهخســهت بولۇشــى كېــر 
مهســئۇدنىڭ ئــۆلكه . ۋاســىتىنى مهخســهت ئورنىغــا قويۇۋېلىــپ قــارار قىلىشــتى 

رەئىسى بولۇشىغا قهتئىي قارشى تۇرغان ئىلى تهرەپ، ھهتتـا ئۇنىـڭ ئورنىغـا بىـر     
خىتاينىــڭ رەئىـــس بولۇشـــىنى ئـــارتۇقراق كۆرۈشــتى ۋە ھهتتـــا بـــۇ قارىشـــىنى   

ــدىله. يوشــۇرۇپمۇ ئولتۇرمىــدى ئىلــى تهرەپنىــڭ كوممــۇنىزىم  ر بولســا ئــۈچ ئهپهن
ــۇالرنى بىــر دۈشــمهن كــۆردىكى،     ــۈپهيلى ئ مايىللىقىغــا بولغــان ئــۆچمهنلىكى ت
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ــاپلىدى   ــاقچى ھىسـ ــايالرنى ئىتتىپـ ــى خىتـ ــا قارشـ ــۇ  ! ئۇالرغـ ــي كۈچلهرمـ دىنىـ
ئۆزلىرىنىـــڭ مۇتىئهسســـىپ قاراشـــلىرىنى ئـــۆلچهم ھهتتـــا مهخســـهت ئورنىغـــا 

مهڭگۈ ئۆزگهرمهيـدىغان تـۈپكى مىللىـي     قويۇۋېلىپ، مۇستهقىللىقتىن ئىبارەت
  .قىممهتنى ئىككىنچى ئورۇنغا چۈشۈرۈپ قويدى

ئۈچ ئهپهندىچىلهر كوممۇنىزىمغا قارشى ئىـدى، بـۇ بىـر سىياسـىي مهسـلهك      
بولۇپ، سىياسىي مهسلهك مهڭگۈ بىـر ۋاسـىته ئىكهنلىكىنـى نهزەردىـن سـاقىت      

بۇمـۇ بىـر   . قارشـى ئىـدى  ئىلى تهرەپ پانتۈركىزىمغا، پان ئىسالمىزىمغا . قىلدى
ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇالر بـۇ ئىـدىيىنى   . مهسلهك ياكى مهزھهپ بولۇپ، ۋاسىته ئىدى

ســـوۋېتلهردىن ئىمپـــورت قىلغـــان بولـــۇپ، ئۆزلىرىـــدە مىللىـــي مهنـــپهئهت       
مانا شۇ خوجايىننىڭ كـۆڭلى  . تهقهززاسىدىن شهكىللهنگهن ئىدىيه ئهمهس ئىدى
ــپهئهت تېگىشــىلدى ئۈچــۈن مېنىڭســىگهن ئىــدىيىگه ئومــۇمىي م  . ىللىــي مهن

ئۇالردا خـۇددى يوقۇرىـدا زىكـرى قىلىنغـان خىتـايالرنىڭكىگه ئوخشـاش       ئهسلىدە 
بىـراق، بىـزنىڭكىلهردە ئومـۇمىي    ! مىللىـي مهنـپهئهت  : بىر ئورتاقلىق بار ئىـدى 

ــان    ــرادە شــهكىللهنمىگهنلىكى، مۇقىمالشــمىغانلىقى ئۈچــۈن، ھام مىللىــي ئى
ــدىن يۇقتۇرۇل  ــقىالر تهرىپىــ ــي   باشــ ــى مىللىــ ــلهكلهر، مهزھهپلهرنــ ــان مهســ غــ

  .پهئهتتىن ئۈستۈن ئورۇنغا قويۇۋالدىنمه
ئارىدىن يېرىم ئهسىردىن كۆپرەك ۋاقىـت ئـۆتكهن بۈگـۈنكى كۈنـدە بۇنـداق      

بۈگـۈنكى كۈنـدە چهتـئهللهردە ۋەتهن     بىر ئىرادە، بۇنداق بىر ئاڭ شـهكىللهندىمۇ؟ 
مىللىـي ئـاڭ   (ئىرادىسـى  داۋاسى قىلىۋاتقانالرنىڭ بىرلىككه كهلـگهن مىللىـي   

ــۇ مهســــلهك، مهزھهپــــلهرگه  ) دېيىشــــكىمۇ بولــــۇدۇ بارمىــــدۇ؟ يــــاكى بۈگۈنمــ
ــۈن    ــۆڭلى ئۈچ ــڭ ك ــدا بهرگهن خوجايىنالرنى ــىلىۋېلىپ، يۇن ــۇنغان   ئېس ــۇالر س ئ

ــۆز ئىشــىمىزنى خالتــا كوچىغــا باشــاليدىغان     ــۇمىز دەپ بىلىــپ، ئ ــولالرنى يول ي
  قىلمىشالر يوقمىدۇ؟

مىللىـي  «مىللىي ئىرادە ھهققىدە بىر جاناپ بىشهملهرچه سوئال ياغدۇرۇپ، 
ــازات بولســا بولمامــدىكهن؟   ــۇ خهلــق ئ پارچىســى نهدە؟ ....ئىرادىســى بولمىغــان ب

ــۈنى نهدە؟ ــۇم   »... پۈت ــۇالرچه ئىنكاســتا بولغــانلىقى مهل ــدەك مهت ــداق . دېگهن بۇن
رۇنۇشــلىرى بۈگــۈن مۇددىئــانى چالغىتىــپ، جامــائهت پىكرىنــى قــايمۇقتۇرۇش ئۇ
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ئېتىبارى بىلهن بىـر تۈركـۈم ئـادەمنى ئالدىيالىسـىمۇ، تـارىخ بۇنىڭغـا نـېمه دەر؟        
دىن ساۋات ئالغان ۋە بۇنىڭـدىكى چىسـالالر بىـلهن    »رەقىپلهر ۋە ئىتتىپاقداشالر«

جــان بېقىــپ كېلىۋاتقانالرنىــڭ بۇنــداق بىــر تېمىنــى مۇھــاكىمه قىاللىغــۇدەك 
زەرگه قارشــى نــۇقتىئىينهزەر قويــۇپ دەلىلــلهش  ھــالى بارمىــدۇ؟ ھهر نــۇقتىئىينه 

ئارقـــا -ئورنىغـــا چـــالغىتمىالر بىـــلهن مۇددىئـــانى بـــۇرمىالپ، ئانـــدىن ئـــارقىمۇ
پىلىمۇتچىك پهدىسىدە سوئال قويۇش بهزىلهرنىڭ بىلىملىك كۆرۈنۈش مىتـودى  

ــرەك  ــان    . بولســا كې ــۆزى قارشــى تۇرۇۋاتق ــان ئ ــدالالر ھىچقاچ ــداق ئاب ــۈنكى بۇن چ
ــلهن    نۇقتىئىينهزەرن ــاكىتالر بىـ ــۆزىنىڭكىنى پـ ــۈتۈپ، ئـ ــىنى كۆرسـ ــڭ خاتاسـ ىـ

ــوق  ــاققىنى ي ــۈزۈك  . دەلىلــلهپ ب ئهكســىچه ئهنه شــۇنداق رېتۇرىــك ســوئالالر ۋە ئ
نهقىللهر بىلهن بىلهن جامـائهت پىكرىنـى چىغىرغـا باشـالش ئۇرۇنۇشـىدا بولـۇپ       

  .كېلىۋاتىدۇ
. ئوتتۇرىـدا خىتايالرنىـڭ ئهمهلىيىتىمـۇ   . بۈگۈنكى ئهمهلىيىتىمىز ئوتتۇرىـدا 

ئهمـدى  . تارىخىي ساۋاقالرنى بۈگۈن كۆپچۈلۈك بىلىدىغان بولدى، ئۇمـۇ ئوتتۇرىـدا  
ــىمىز  ــڭ ئىش ــۇش — بىزنى ــدە    ! ئويلۇن ــيىش ھهققى ــېمه دې ــش ۋە ن ــېمه قىلى ن

ــۇش ــىدا ئهمهس،   ! ئويلۇن ــلهكلهر ئاساس ــلهر، مهس ــدىن مهزھهپ ــۆڭهك بهرگهن ئان س
زىمىزنىـڭ تـۈپكى مىللىـي    خوجايىنالرنىڭ ئىرادىسى بـويىچه ئهمهس، بهلكـى ئۆ  

  !مهنپهئهتىنى چىقىش قىلغان ھالدا قارار بېرىش
قىسقىسى، خىتاي دېموكراتىيهلهشسۇن يـاكى دىكاتورلۇقتـا قالسـۇن، غهرپ    

ــله  ــۈچلىرى بى ــاق بولســۇن،     ك ــاكى ئىن ــاجرا تۇغۇلســۇن ي ــاي ئارىســىدا م ن خىت
تاشـقى ئامىلالرغـا   ! مۇستهقىللىقىمىز بىزنىـڭ مىللىـي ئىرادىمىـزگه بـاغلىق    

مىللىــي روھىمىزنىــڭ ســاغالملىقىغا ! ئهمهس ئىچكىــي ئاساســىمىزغا بــاغلىق
  !باغلىق
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  ھىندىيانالر ۋە ئۇيغۇرالر

  
تهقدىرىـدە،  . نۇرغـۇن ئوخشاشـلىقلىرى بـار   ھىندىيانالر بىلهن ئۇيغۇرالرنىـڭ  

ــىيهتلىرىدە ــۆپ   . خۇسۇسـ ــۇ كـ ــىمايدىغان تهرەپلىرىمـ ــا ئوخشـ ــۇالردىن . ئهممـ بـ
ــىي     ــاق سىياس ــتۇرۇپ پايدىالنس ــانلىرىمىزنى سېلىش ــك دەپ قارىغ ئهھمىيهتلى
  .تهقدىرىمىز ھهققىدە جىددىيىتىمىزنى قوزغىسا ئهجهپ ئهمهس دەپ ئوياليمهن

ــۇپ، كوممۇنىســت    ئۇيغــۇرالر چــاال كۆرەڭلىــك  ــۆزلىرىنى چــوڭ تۇت ــلهن ئ بى
مانـا ئهمـدى   . تهشۋىقاتلىرى ئارقىلىق تونۇغان نېگىرالرنىمۇ كۆڭلىدە ياراتمـايتى 

ــۇرۇپتىمىزكى، نېگىــرالر    تاشــقىي دۇنيــانى كۆرۈشــكه نېســىپ بولــۇپ، كــۆرۈپ ت
خۇددى شـۇنىڭدەك ئامېرىكـا ھىنـدىيانلىرى    . بىزنى ياراتمىسا بولغىدەك ئىكهن

ــرىلىكلهر ئىرقىــي تى( ــل تې ــويىچه قىزى ــۇم ياراتمــايمىز )پــى ب ئهممــا . نىمــۇ چوق
تهتقىق قىلىـپ دېيهلمىـدىم، چـۈنكى ھهمـمه     (ئهستايىدىلراق ئارىالپ كۆرسهك 

  . ، ئۇالرنىڭ بىزدىن ئۈستۈن تهرەپلىرىنى كۆرۈمىز)ئادەم تهتقىقاتچى ئهمهس
االق، بىزگه ئۆگۈتـۈلگهن مهزمـۇن بـويىچه بولغانـدا ھىنـدىيانالر ئىنتـايىن قـ       

ياۋايى خهلق بولۇپ، ئىنسانالر توپى بىـلهن ھـايۋانالر توپىنىـڭ ئوتتۇرىسـىغىراق     
ئۇالرنىـڭ ھىچقانـداق   . توغرا كېلىدىغاندەك بىر تهسىراتقا كهلتـۈرۈلگهن ئىـدۇق  

ئورمـانالردا ئـاددىي   . يېزىقىمۇ، كىتـاپلىرىمۇ يـوق ئىـدى   . مهدەنىيىتى يوق ئىدى
شــۇنى كــۆرۈۋاتىمىزكى، ئۇالرنىــڭ ئهســلىدە  ئهمــدى . ...  چېــدىرالردا ئولتــۇراتتى

بىــراق . ئىنتــايىن يۈكســهك مهدەنىيىتــى بولغــان، يېزىقــى، كىتــاپلىرى بولغــان
ياۋروپالىق ئىستىالچىالر ئۇالرنى ئىرقىـي تازىالشـقا نىـيهت قىلغاچقـا، ئۇالرنىـڭ      

بۇ يېزىقنـى بىلىـدىغانالرنى يـوق قىلىـپ، كېـيىن      . كىتاپلىرىنى يوق قىلغان
! اۋام قىلدۇرالمىسۇن ئۈچـۈن بـارلىق كىتـاپلىرىنىمۇ كۆيـدۈرۈۋەتكهن    يهنه بۇنى د

ئۇالرنىـــڭ ئاجايىـــپ بىناكـــارلىق ســـهنئىتىمۇ، ھهيكهلتاراشـــلىق ســـهنئىتىمۇ، 
ــان  ــاملىقىمۇ بولغـ ــدىن    . رەسسـ ــتىالچىالر تهرىپىـ ــى ئىسـ ــڭ ھهممىسـ بۇالرنىـ
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يېڭـى ئهسـىرىمىزگه كهلگهنـدە ئهينـى چاغـدىكى ھىنــدىيانالر      . يوقۇتـۇۋېتىلگهن 
ــاپ     ك ــرنهچچه كىت ــۈپ قويغــان بى ــۈن كۆم ــېلىش ئۈچ ۆيدۈرۈلۈشــتىن ســاقالپ ق

تېپىلغـان بولسـىمۇ، بـۇ يېزىقنىـڭ ۋارىسـلىرى بولمىغاچقـا، ئوقۇغـۇلى بولمــاي        
  .تۇرۇپتۇمىش

ئهمدى بۈگۈنگه كهلگهنـدە، ئامېرىكـا ۋە كانـادادا ھىنـدىيان مهدەنىيىتىنىـڭ      
مهخسـۇس  . تىپكه كهلدىقالدۇقلىرىنى توپالش، رەتلهش، تهتقىق قىلىش كۈنتهر

ــار  ــاللىرىمۇ بـ ــۋىزىيه كانـ ــۈنكى   . تېلىـ ــڭ بۈگـ ــۆرۈۋاتىمىزكى، ئۇالرنىـ ــۇنى كـ شـ
مهســـىلهن، (مهدەنىـــيهت دۇنياســـىمۇ ســـىرىنى بىلهلمىگـــۈدەك ئهنئهنىلىـــرى،  

ئهنه شـۇنداق بىـر خهلـق    . سـهنئىتى بولغـان ئىـكهن   –ھـۈنهر  ) تىبابهت جهھهتـته 
بىـر  (قـا يهر شـارىدىن ئۆچۈرۈلـدى    ئىستىچىالرغا ئۇالرنىڭ زېمىنى كېرەك بولغاچ

ئاز ئۆرنهكلىرى ھاال ياشاۋاتقان بولسىمۇ، تىلى، مهدەنىيىتى بولمىغاچقـا ئـۇالرنى   
ــۇدۇ  ــۈپهيلى  ). تۈگىــدى دېيىشــكه بول ئىلگىــرى ئۇالرنىــڭ مهدەنىيهتســىزلىكى ت

ئهمـــدى ئۇالرنىـــڭ ئهڭ ئـــاز . ئاشـــۇنداق قىســـمهتكه قالغـــانلىقى ســـۆزلىنهتتى
پــا ئىســتىالچىلىرى يېڭــى كهلــگهن يىلالرنــى نهزەردە     ئاشــۇ ياۋرو(بىزچىلىــك 

ئاشـۇنداق تـۇرۇپ نېمىشـكه بۇنـداق     . مهدەنىيىتـى بـارلىقىنى بىلـدۇق   ) تۇتقاندا
  قىسمهتكه قالدى؟

مهدەنىيهت جهھهتته ئورتاقلىقىمىز بولمىغان بىـلهن، مهدەنىيهتلىرىمىزنـى   
اشــراق كهپ باھــاالپ نومــۇر قويۇشــقا تــوغرا كهلســه ئالىــدىغان نومــۇرىمىز ئوخش  

شــۇڭا بــۇ جهھهتلىرىمىزنــى ھــازىرچه ئوخشــاش دەپ تــۇرايلى؛ ئهمــدى . قــالغۇدەك
ئۇالرنىــڭ نېمىشــكه بۇنــداق يوقۇلۇشــقا مهھكــۇم بولغــانلىقى ھهققىــدە بىــر ئــاز 

  .توختۇلۇپ، ئۇالرنى ئۆزىمىزگه سېلىشتۇرۇپ باقايلى
زىگه ياۋروپا ئىسـتىالچىلىرى ھىنـدىيانالرنى يوقۇتۇشـتا ھىنـدىيانالرنىڭ ئـۆ     

ــايىنىپتىكهن يهنــى، ئۇالرنىــڭ قهبىــله  ! خىتــايالرمۇ دەل شــۇنداق قىلىۋاتىــدۇ . ت
ــجه      ــاق، دەرى ــا ئات ــولالپ، ئۇالرغ ــاالم ي ــۇق شهخســلىرىگه س ئاقســاقاللىرى، نوپۇزل
ــۇنى      ــداق ياخشــىلىقالرنىڭ ئ ــا قان ــۇل قىلس ــى قوب ــان، دەرىجىن ــپ قىلغ تهكلى

ۇچلــــۇق ئــــاقىۋەتلهر كۈتۈۋاتقــــانلىقى ئهكســــىچه بولغانــــدا بولۇدۇغــــان قورقۇن
ــايى  ــۇ دۇئ ــدىكى ب ــۆز    -ھهققى ــېتىلىپ، ئ ــا س ــلهر ئاقالرغ ــيىن بهزى ــاالمدىن كې س
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ــان      ــقا باشلىشــى ھام ــدە بولۇش ــته ئىســتىالچىالرغا ياردەم ــى تۈگۈتۈش مىللىتىن
ھىندىيانالرنىڭ دىنىي ئېتىقـادى ئۆزگهرتىلىـپ يـاكى    . ئىشالر يۈرۈشۈپ كهتكهن

تلىرى ئارىالشــــتۇرۇلۇپ،  ئۇالرنىــــڭ ئېتىقــــادى ئىچىــــگه خرىســــتيان ئــــادە    
-خىتـايالرمۇ دەل شـۇ مېتـودنى ئىشـلىتىۋاتامدۇ    . الشتۇرۇلغان ئىـكهن »تۇزسىز«

يهنه تهسـىرى بـار ھىنـدىيانالرنى سـېتىۋېلىش،     . يوق؟ دەل شۇنى ئىشلىتىۋاتىدۇ
گۆرۆگه ئېلىۋېلىش يوللىرى بىلهن، باشقىالرغا بېسىم ئىشلىتىپ، شـهرتلىرىگه  

ــۇلالرغا كۆنـــدۈرگهن  ــائۇسـ ــهكىللئوخشـ ــدىغان شـ ــايالردىن  مۇرنىهپ كېتىـ خىتـ
ھىنـــــدىيانالرنىڭ خهت بىلىــــدىغان يوقـــــۇرى تهبىقىســـــىنى  . كــــۆرۈۋاتىمىز 

سېتىۋېلىپ، ئۇالرنىڭ باشقىالرغا يېزىقنـى ئۆگهتمهسـلىكى تهلهپ قىلىنغانـدا،    
ئۇالر ئىستىالچىالر بهرگهن ئازغىنا پۇلغا سېتىلىپ، ئهسلىدىمۇ مهۋجۇت بولغـان  

رىشــىنىڭمۇ شــۇنىڭغا مايىــل بولىشــى تــۈپهيلى، يېزىــق      كۈچلــۈك دەرىــجه قا 
ــان    ــلهن ئورۇنلىغ ــاداقهت بى ــۇرۇقلىرىنى س ــته ئىســتىالچىالرنىڭ تاپش . ئۆگۈتۈش
نهتىجىدە بۇ مهدەنىيهتنىڭ يازما بهلگىسى ۋارىسسىز قېلىـپ، تـۈگىگهن؛ ئانـدىن    
ســـاتقۇنالر خاســـىيىتىدە، ئىســـتىالچىالر ھىنـــدىيانالر ئىچىـــدىكى قهبىـــله،      

الر تـوپى ۋە مىللهتـلهر ئارىسـىدا چىقىشالماسـلىقنىڭ ئېغىرلىقىـدىن      ئۇرۇقداش
بۇ ئىسـتىالچىالرنىڭ  . خهۋەر تېپىپ، ئالتۇن تېپىۋالغاندەك خۇش بولۇپ كهتكهن

. چارچىغــان ئارمىيىســىنىڭ ئــارام ئېلىشــىغا ياخشــى پۇرســهت يارىتىــپ بهرگهن  
ىگه كۈشـكۈرتۈش  بىر-ئىستىالچىالر قهبىله ئۇرۇقالرنى، يهرلىك مىللهتلهرنى بىر

ــورال  ــا ئاســترىتتىن ق ــر  -ۋە ئۇالرغ ــلهن بى ــرىش بى ــنلهپ بې ــاراق تهمى ــى -ي بىرىن
تىن بېـرى  خىتار. بۇنىڭ تامامامهن ئوخشىشىنى خىتايالر قىلىۋاتىدۇ. قىردۇرغان
بىــرىگه دۈشــمهن -ئهۋالت بىــرگه ياشــاپ كېلىۋاتقــان مىللهتلهرنــى بىــر-ئهۋالتمــۇ

سىناپ، ئاخىرىـدا بـۇ مهخسـهتلىرىگه     قىلىش ئۇرۇنۇشلىرىنى كۆپ خىل ئۇسۇلدا
بۈگــۈنگه كهلگهنــدە بهزىلىرىمىــز دۈشــمهننىڭ دېپىغــا ئۇســۇل ئوينــاپ،   . يهتتــى

ــان بهرگهن      ــان ۋە ج ــرگه ق ــلهن بى ــز بى ــا قارشــى كۆرەشــلهردە بى ــا خىتايغ تارىخىت
 »مىللهتچىلىـك «قېرىنداشالرنى سېپىمىزدىن تېپىپ چىقىرىشـتهك قـالتىس   

  . تهرغىباتىدا بولۇشماقتا
يهنه ھىنـــدىيانالرنى كهيـــپكه ئۆگۈتـــۈش ئـــارقىلىق، مىللىـــي قارشـــىلىق  
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ــۇندۇرغان  ــى سـ ــىلهن. روھىنـ ــك    : مهسـ ــك چېكىملىـ ــا، زەھهرلىـ ــاراق، تاماكـ ھـ
ھهمـدە كېـيىن بىـر بودۇلكـا ھاراققـا پۈتۈنسـۈرۈك بىـر ۋىاليهتنىـڭ         . قاتارلىقالرغا

ىمىزدا مانـا ئهمـدى خىتايالرنىـڭ ئـار    . يېرىنى تېگىشكهن ئىشـالرمۇ بولـۇپتىكهن  
يامرىتىۋاتقان زەھهرلىك چېكىملىك ئارقىلىق يوقۇتۇش مېتودىمۇ غهلىـبىلهرگه  

ــالىلىرىنى  . ئېرىشـــمهكته ــۈن ئۇالرنىـــڭ بـ ــوق قىلىـــش ئۈچـ ھىنـــدىيانالرنى يـ
ىرىســـتيان مهكتهپلىرىـــدە ئوقۇتقـــان ئىـــكهن، خمهجبـــۇرىي ئېلىـــپ كېتىـــپ، 

ــز يا     ــارقىلىق مىللىتىمى ــۇل ئ ــۇ ئۇس ــايالرمۇ ب ــدە خىت ــۈنكى كۈن ــلىرىنى بۈگ ش
  .خىتايغا ئېلىپ كېتىپ، ئاسسىمىالتسىيه قهدىمىنى تېزلهتمهكته

ــى      ــۇش قارش ــچ خ ــىنى ھى ــڭ كېلىش ــدىيانالر تاجاۋۇزچىالرنى ــلىدە ھىن ئهس
ئالمىغــان، ئۆزلىرىنىــڭ كهلگۈســى ئۈچــۈن خهۋپ ئىكهنلىكىنــى چۈشــهنگهن ۋە   

تۈن بۇ جهھهتته بىزگه قارىغانـدا كـۆپ ئۈسـ   . شىددەت بىلهن قارشى تۇرغان ئىكهن
چۈنكى بىز ئۇ زامانالردا ئهمهس، بۈگۈنمـۇ تاجاۋۇزچىالرغـا   . ئىكهن دېيىشكه بولۇدۇ

ــۈرۈمىز   ــمهي يـ ــى بىلهلـ ــۇش كېرەكلىكىنـ ــدە بولـ ــداق مۇئامىلىـ ــۇ . قانـ بۈگۈنمـ
تاجاۋۇزچى دېگهننىڭ ياخشىسى بولمايـدىغانلىقىنى، ئۇنىـڭ ئـاخىرقى نىشـانى     

ــۇۋېتىش بولۇدۇغــانلىقىنى تونــۇ  تارىختــا . پ يېتهلمىــدۇقيهر ئىگىلىرىنــى يوقۇت
ھهتتـــا تاجـــاۋۇزچىالرنى چاجـــاڭ قـــۇرۇپ قارشـــى ئالغـــان ئىشـــالرنىمۇ قىلغـــان 

ــز ــۆپ     ! ئىكهنمى ــزدىن ك ــى بى ــك ئېڭ ــدىيانالرنىڭ دۆلهتچىلى ــته ھىن ــۇ جهھهت ب
ئـــۇالر ئــۆز تىلىنـــى،  . ئۈســتۈن ئىكهنلىكىنـــى ئېتىــراپ قىلىشـــىمىز كېــرەك   

ــا مهدەنىيىتىنـــى ســـاقالپ قېلىشـــقا جـــان جهھلـــى بىـــلهن ت  ىرىشـــقان؛ ھهتتـ
مۇناپىقلىرىمۇ سېتىشنى ساتقان، ئهممـا ياۋروپـا مهدەنىيىتىنـى قوبـۇل قىلىـپ،      

ئهممــا . ئۆزىنىــڭ جىمىكــى مىللىــي ئاالھىــدىلىكلىرىنى تاشــلىۋەتكهن ئهمهس 
ئۇيغــۇرالر تىلىنــى تاشــالپ، خىتــايچه «بىزنىــڭ نــۇر بهكرىگىغــۇ گهپ كهتمهيــدۇ، 

اتىــــدۇ، ئهممــــا ئــــۆزلىرىنى دەۋ »سۆزلىشــــىدىغان بولســــا نېمىســــى يامــــان؟
مهدەنىيهتلىــك، ئۇقۇمۇشــلۇق ھىســاپاليدىغان ئۇيغۇرالرمــۇ ئۆزىنىــڭ يېنىــدىكى 

ــۇرۇدۇ     ــارانال تـ ــكه ئـ ــپ كېتىشـ ــيهتكه قېتىلىـ ــرەر مهدەنىـ ــۇ  . بىـ ــۇ جهھهتتىمـ بـ
  .ھىندىيانالردىن بهك تۆۋەن ئىكهنلىكىمىز مهلۇم بولماقتا

ــاقتىم   ــىپ بـ ــلهن سۆزلىشـ ــدىيانالر بىـ ــۇال. مهن بهزى ھىنـ ــان ئـ ر ئاللىقاچـ



 157

ئېنگىلىـزچه تىلــى چىقىشــقا باشـلىغان نهچچىنچــى ئهۋالت؛ خىرىســتيانلىقنى   
ــۆز      ــۇ ئــ ــاي، بۈگۈنمــ ــىغا قارىمــ ــى ئهۋالت بولۇشــ ــان نهچچىنچــ ــۇل قىلغــ قوبــ
مىللىيلىكلىرىنــى ھهســرەت بىــلهن ئهســلهپ، ئهلهم ئىچىــدە ســېغىنچلىرىنى   

ــان     ــاغالردا قىلغ ــۇ چ ــتىالچىالرنىڭ ش ــدىكهن، ئىس ــان قىلى ــى ئهتك-باي هنلىرىن
مـۈمكىن بـولغىنىچه بىـرنهچچه ئېغىـز بولسـىمۇ ئهسـلى تىلىنـى        . سۆكۈدىكهن

ــايچه . بىلىــــدىكهن ۋە بىلىشــــكه ھهۋەس قىلىــــدىكهن ــا بىزنىــــڭ خىتــ ئهممــ
. ئوقۇغانلىرىمىزنىڭ خىتايغا مايىل بولۇپ كېتىدىغانلىرى مۇتلهق كۆپ سـاندا 

ياخشــى كــۆرۈش  خىتايالشــمىغانلىرىدىمۇ خىتايالرغــا قارىتــا ھهۋەس، ســۆيگۈ،    
بــــۇالردىن . تۇيغۇســــىنىڭ ئۈســــتۈنلۈكته ئىكهنلىكىنىمــــۇ كــــۆرۈپ تــــۇرۇمىز

بهزىلىرىنىڭ ئۈرۈمچى قهتلىئامىدەك ئاشۇنداق بىر پاجىئهدىمۇ، خىتايالرغـا ئىـچ   
ــى   ــۆز مىللىتىن ــپ، ئ ــۈپهيلى ياخشــىلىق   (ئاغرىتى ســهھرالىق، قاششــاقلىقى ت

ــدە     ــگهن مهنى ــدى دې ــا قىل ــۈچىلهرنى خاپ ــپ كهلگ ــانلىقىغىمۇ ئهي) ئېلى پلهۋاتق
بۇالردىنمــــۇ بىزنىــــڭ ھىنــــدىيانالردىن بهك بهك تــــۆۋەن . شــــاھىت بولــــدۇق

  .ئىكهنلىكىمىز كۆرۈلۈدۇ
ــى    ــى تېزلهتت ــۇرۇش قهدىمىن ــى تۇنجۇقت ــايالر بىزن ــۈن خىت ــكهت . بۈگ مهملى

ھهتتـا ئهركىـن دۇنيـاغىمۇ كهڭـرى     . ئىچىغۇ ئۆزىنىڭ چاڭگىلىدا، گهپ كهتمهيـدۇ 
ــور يېيىـــپ، چهتئهللهردىمـــۇ   ــاۋازىمىزنى ئۆچـــۈرۈش ئۈچـــۈن ھهركىتىنـــى     تـ ئـ

ــتۈرۈۋاتىدۇ ــىيهلهرنى  . جىددىيلهشـ ــا، دېلىگاتسـ ــىلهرنى، گورۇپپـ ــل كىشـ ھهر خىـ
ــان      ــازىرالپ قويۇلغـ ــپ، ھـ ــىل قىلىـ ــدە ھاسـ ــۇرۇنالردىن چهتئهلـ ــپ، بـ چىقىرىـ
خىتايپهرەســـت ئۇيغـــۇر جامائىتىنىـــڭ قوللىشـــى ئاســـتىدا ئاشـــكارە يوشـــۇرۇن  

ــدۇ  ــالىيهت ئېلىــــپ بېرىۋاتىــ ــۇنداق  ئ. پائــ ــۇ ئهنه شــ ــادا تۇرۇپمــ هركىــــن دۇنيــ
ــۇن   ــۇرالر نۇرغـ ــان ئۇيغـ ــلىكلهرنى قىلىۋاتقـ ــدىن  . پهسكهشـ ــدىيانالرغۇ قولـ ھىنـ

كېتىۋاتقان مىللىيلىكىگه قىيماي، قارشىلىق قىلىپ قىرىلىپ تـۈگهپتىكهن،  
ئهممــا بىــزنىڭكىلهر بىلىــپ تــۇرۇپ خىتايالرنىــڭ نهســلىمىزنى قۇرۇتۇشــىدا       

پهقهت ياخشـى ياشـاش، باياشـات ياشاشـتىن ئىبـارەت       .يانتاياق بولۇپ بېرىۋاتىـدۇ 
  .ھايۋانىي ئىستهكلىرى ئۈچۈن مانا شۇنداق پهسكهشلىكنى قىلىۋاتىدۇ

دەل خىتايپهرەستلهرنىڭ كۆپسانلىق ھاسىل قىلىۋالغـانلىقى تۈپهيلىـدىن،   
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چهتــئهللهردە مىللىــي تهقــدىرىمىز ھهققىــدە خارامۇشــلۇق، كــارى بولماســلىق،   
  . بۆلمهسلىك ئۈستۈنلۈكته تۇرماقتا قىزىقماسلىق، كۆڭۈل

ــۇ     ــڭ ب ــان توپالرنى ــدەك كۆرۈنۈۋاتق ــدە مىللىــي داۋا قىلىۋاتقان بۈگــۈنكى كۈن
ــادەمنى    ــك ئـــــ ــانلىقى قانچىلىـــــ ــپ كېتىۋاتقـــــ ــنى قهيهرگه ئېلىـــــ ئىشـــــ
جىددىيلهشتۈرۈۋاتىدۇ؟ قانچىلىك ئادەمنى خاۋاتىرغا سېلىۋاتىدۇ؟ بۇ ھهقته تـوردا  

ماقـالىالر قانچىلىـك ئادمنىـڭ دىققىتىنـى      ئېالن قىلىنغان چهكلىك ساندىكى
قوزغىدى؟ مانا بۇ رېئاللىققا قارايدىغان بولساقمۇ، بىزنىڭ ھىنـدىيانالردىن بهك،  

كۆپچۈلــۈككه ! بهك تــۆۋەن ھــالهتكه چۈشــۈپ قالغــانلىقىمىزنى كــۆرەلهيمىز -بهك
! ئهلهم ئىچىدە شۇنى تهكىتلهيمهنكى، مىللىي دەۋا ئهسلى چىغىرىـدىن چىقتـى  

ڭ ئىسمىدىن ۋاز كهچتۇق، ئهمدى مۇسـتهقىللىقنى تىلغـا ئالمايـدىغان    ۋەتهننى
دەرىجىــــگه چۈشــــۈپ قېلىــــۋاتىمىز، ئهممــــا كۆپچۈلــــۈك بۇنىڭغــــا پىســــهنت  

ــىۋاتقاندەك ئهمهس  ــۈرىكى ئېچىش ــدەك ئهمهس، ي ــته   . قىلىۋاتقان ــۇ ھهق ــۈنكى ب چ
يهنه بىــر قهرنه ئۆتكهنــدىن كېــيىن   . مۇنــازىرە چېلىقمايۋاتىــدۇ -قىــزغىن بهس

لىرىمىزنـى باشـاليدىغانلىقىمىزدىن   »ئـاپال «تلهنگهن پۇشـايمانچىلىقىمىز،  ئـادە 
  . قىلچه گۇمان قىلمايمهن

ــۋەن    ــابىق تهيــ ــىدىقهاجى روزى ســ ــيونلىرىمىزدىن ســ ــۇھترەم سىياســ مــ
تهيۋەننىڭ ئىچكىـي  «: رەئىسجۇمهۇرى لى دىڭخۇيدىن شۇالرنى نهقىل كهلتۈرۈپتۇ

مهن ئۇنـداق  . ۇس قىلىپ كهلدىقىسمىدا بهزىلهر جۇمهۇرىيهت قۇرۇشنى تهشهبب
ــارايمهن  ــرەك ئهمهس دەپ قــ ــش كېــ ــۇرىيىتى  . قىلىــ ــۋەن جۇمهــ ــۈنكى، تهيــ چــ

ــورنىنى     ــوبىكتىپلىق ئــــ ــڭ ســــ ــارالش، تهيۋەننىــــ ــانلىقىنى جاكــــ قۇرۇلغــــ
مۈجىمهللهشتۈرۈپ، تهيۋەننىڭ ئىگىلىك ھوقۇقلـۇق مۇسـتهقىل تهيـۋەن بولـۇپ     

نـى ھىـس قىلىمىـز؟    بـۇ جـۈملىلهردىن نېمى   ».تۇرۇشىغا بـوھران پهيـدا قىلىـدۇ   
ــلىدە مهۋجـــۇت بىـــر دۆلهتنىـــڭ    ــۇا (دېمهكچـــى بولـــۇدۇكى، تهيـــۋەن ئهسـ جوڭخـ

داۋامى، يهنه قايتا جاكاالش خـۇددى ئهمـدىلهتىن خىتايـدىن بۆلۈنـۈپ     ) مىنگونىڭ
چىقىۋاتقاندەك تۇيغۇ بېرىدۇ ۋە بـۇ كوممۇنىسـت خىتـايالر ئۈچـۈن تېپىلغۇسـىز      

  .دەستهك بولۇپ قالىدۇ، دېگهنلىكتۇر
شهرقىي تۈركىسـتان  : ۆز مهسىلىمىزگه سېلىشتۇرساق خۇددى شۇنداقبىز ئ
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ئـۇ يېڭىـدىن بۆلۈنـۈپ    ! مـۇقهرز بولغـان بىـر دۆلهت   ! ئهسلىدە تـارىخىي رىيـاللىق  
ئۇنـداق ئىـكهن، ئـۇ دۆلهتنىـڭ ئىسـمى      ! چىقماقچى بولۇۋاتقان بىر رايون ئهمهس

انــدا دەل لــى ئهكســىچه بولغ! داۋادا ۋاز كېچىشــكه بولمايــدىغان مۇقهددەســلىكتۇر
ــدەك  ــوھران«دىڭخــۇي دېگهن ــۇچرايمىز »ب ــۇ ئ ــۇ مهســىلىگىمۇ  ! غــا بىزم ئهممــا ب

ــان     ــۇ قهدەر چــوڭ بىــر ئىــش تهرەپبازلىققــا قۇرب ــامىله قىلىنــدى؛ ب ــالىالرچه مۇئ ب
خـــۇددى شـــۇ . كېتىۋاتىـــدۇ، شهخســـىي بىلهرمهنلىكـــكه قۇربـــان قىلىنىۋاتىـــدۇ

بولمـاس مۇئامىلىـدە   -والربىغهملىكىمىز بىلهن داۋانىڭ ئاداققى غايىسـىگىمۇ بـ  
ــارىمىز  ــپ ب ــۇپ ئۆتكۈزىۋېتى ــگهن دەل ۋەتهننــى ســېتىش   . بول ــاپتونومىيه دې ــۇ ئ ب

بۈگــۈن ۋەتىنىمىزدىكــى خهلــق ياشــاۋاتقان ئاشــۇ ئــاپتونومىيهگه رازى  ! دېمهكتــۇر
دېيىلىۋاتىـدۇ، ئهممـا    »مۇنـاپىق «بولغان ئالـدىنقى بىـر ئهۋالت لېـدىرالر بۈگـۈن     

بۈگـۈنكى مهۋجـۇت   نىڭ بىـرەر پهرقـى بـارمۇ؟    »ىيهسىئاپتونوم«بۈگۈنكىلىرىنىڭ 
ــاپتونومىيه« ــدا ئىــدى،   »ئ ــۇقى بولمىغــان ئهھۋال ــالالش ھوق گه رازى بولغــانالغۇ ت

ــلىقى      ــۇل قىلماس ــڭ قوب ــدى؛ ئۇالرنى ــۇ ئى ــجه ش خالىســىمۇ، خالىمىســىمۇ نهتى
بىلهنال ۋاڭ جېن ئارمىيىسىنى چېكىندۈرۈپ كېتىشى مـۈمكىن ئهمهس ئىـدى؛   

ھـازىرچه شـۇنداق دەپ تۇرسـاق،    «بۈگۈنكى ئـاپتونومىيهچىلهردەك  ئۇالرمۇ خۇددى 
ــۇ . دېگهنــدەك مهجهــۇل تاماالرنىــڭ ئارقىســىغا كىــرگهن ئىــدى   »... كېيىــنچه، ب

ــازىرچه« ــتىن      »... ھ ــى باش ــر دەۋرن ــىرلىك بى ــرىم ئهس ــۈن يې ــى بۈگ ــڭ بهدىل نى
لىـــك خىتـــاي كۆچمهنلىرىنىـــڭ نوپۇســـىنى % 2كهچـــۈرۈش بىلهنـــال قالمـــاي، 

مىــڭ مــۇنتىزىم تاجــاۋۇزچى 500كىيــۈزمىڭچه خىتــاي ئهســكىرىنى گه، ئىك47%
قۇرۇلـــۇش -مىليونلـــۇق ئىشـــلهپچىقىرىش 2.5ئـــارمىيه ۋە بۇنىـــڭ تاشـــايىنىدا 

ئارمىيىسى، ھهرخىل ئاتاقتىكى ساقچى ۋە باشقا زاپـاس ئهسـكهرگه تولدۇرۇشـتهك    
ــدى  ــپ قوي ــهتنىمۇ بېرى ــۈنكى . پۇرس ــاپتونومىيهچى«بۈگ ــهتلىك  »ئ ــۇ دەھش لهر ب

سهپسهتىســـى بىـــلهن ئۆزگهرتمهكچىمـــۇ؟  »ئـــاپتونومىيه«لىقنى يهنه شـــۇ رېئـــال
ئىلگىرىكىلهرغۇ تـالالش ئهركـى بولمىغـان ئهھۋالـدا شـۇنى تـالالپتۇ، بۇنىڭسـىز        
جاندىن ئايرىالتتىكهن؛ ئهمما بۈگۈنكىلهر ئهركىـن دۇنيـادا قانـداق مهجبـۇرىيهتته     

بـۇ مهسـىلىگه   دىنمۇ؟ قېلىۋاتىدۇ؟ ئۇالرمۇ جانـدىن ئايرىلىـپ قاالمـدۇ يـاكى پۇلـ     
دىققهت قىلىشىڭالرنى، كۆڭـۈل بۆلۈشـۈڭالرنى بىـر مىللىـي بۇرچـۇم سـۈپىتىدە       
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بۇ بىر گورۇھ ئادەمنىڭ مهيلىگه تاشـالپ قويۇلۇدۇغـان   . سىلهرگه تهكرار ئۇقتۇردۇم
ۋەتهن ! ئـــاددىي ئىـــش ئهمهس، بۇنىڭـــدا ھهممهيلهننىـــڭ مهســـئۇلىيىتى بـــار     

شـــقا ئىـــگه چىقىشـــىمىز، ھېـــزى شـــۇڭا ھهممهيـــلهن بـــۇ ئى! ھهممىمىزنىـــڭ
بولمىسا كهلگۈسى ئهۋالتالر ئالدىـدا، ۋەتهن مىلـلهت ئالدىـدا،    . تۇرۇشىمىز كېرەك

  !تاڭال مهھشهردە ئالالھنىڭ ئالدىدا شهرمهندە بولۇمىز
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  !تهسلىمچىلىك= چىلىك »ئاپتونومىيه«

  
نىڭ چهتئهل »ئىككى ئارىلماسلىق«سهپسهتىسى ياكى » ئاپتونومىيه«(

  )توغرىسىدا ۋارىيانتى
  

ھهرقانداق زۇلۇم ۋە بېسـىم قـان پـاكىز سـاقالنغان     

ئهھــــۋال ئاســــتىدا ئهخالقىــــي تىرىلىشــــنى بارلىققــــا 

شـــــى ۋە ھهركهتـــــكه ۇكهلتۈرىـــــدىغان كـــــۈچلهرنى تۇغ

ھـالبۇكى، قاننىـڭ پـاكىزلىقىنى    . شى مۈمكىنۈكهلتۈر

يوقۇتــۇش ســائادەتنى يــوق قىلىــدۇ، ئىنســاننى ئهبهدىــي 

  .دۇۈپهسلهشتۈر

 )تۈركچه نهشرى(»كۆرەشلىرىم«: ف گىتلېرئادول —

  

  سهپسهتىنىڭ بارلىققا كېلىشى

نهنجىڭــدا گومىنــداڭ پارالمېنتىــدا ئىشــلهۋاتقان  »ئــۈچ ئهپهنــدى«سهپســهته 
. پىكىر ئاتىسى ھهرھالدا ئىسـا يۈسـۈپ  . زاماندا قهپهزدىن چىققان دېيىشكه بولۇدۇ

ــۇقتىنى ئۇنىــڭ   ــۇ ن ــگه »ئهســىر شــهرقىي تۈركىســتان ئۈچــۈن «ب ن ئهســلىمه دې
ئــۇ مۇســتهقىللىق يولىــدا ۋەتهنــدىن . كىتابىــدىن ئوچــۇق كــۆرۈۋالغىلى بولــۇدۇ

قـايتۇرۇپ كېلىـپ، خىتـايالر     »نهسىههت قىلىپ«ئايرىلغان نۇرغۇن كىشىلهرنى 
خىتايالرنىڭ بىركـۈنى ئهمهس، بىـر كـۈنى بىـزگه     . بىلهن ياراشتۇرۇشقا تىرىشىدۇ

ۇرۇشــىغا رازى بولۇدۇغانلىقىغــا ئىچــى ئاغرىــپ، ۋەتىنىمىزنــى ئۆزىمىزنىــڭ باشق 
شــهرقىي «يىلــى قۇرۇلغــان  ۔ 1933ئــۇ . كىشــىلهرنى ئىشهندۈرۈشــكه تىرىشــىدۇ

دىــن بهكمــۇ راھهتســىزلىك ھىــس قىلىــپال »جۇمهــۇرىيىتىئىســالم تۈركىســتان 
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ئۈچـۈن خىتـاي    »ئـۆز قېرىنداشـلىرى قىلىـپ سـالغان بـۇ بهڭۋاشـلىق      «قالماي، 
ــتلىرى  ــۇ خىجىللىقدوسـ ــدا بهكمـ ــا ئالدىـ ــۇرۇپ  قـ ــانچه يوشـ ــانلىقىنىمۇ ئـ قالغـ
ــدۇ ــۇ شــا   . كهتمهي ــىر قىلىنىــدىغان ژۇرنــال     ڧپىگرابــۇ نــۇقتىنى ئ بىــلهن نهش

دا مــــۇھهممهد ئىمىــــن بۇغرانىــــڭ يازغــــان ) تهڭرىتــــاغ ئهمهس( »تىيانشــــان«
ــدا ــل      ،ماقالىلىرى ــىدىن خىجى ــهرەپلىك مۇجادىلىس ــان ش ــا قىلغ ــى ۋاقىتت ئهين

بىــز ئــۇ چاغــدا «ئىزاھالشــقا ئۇرۇنــۇپ، بولغانــدەك، ئــۇنى خىتايالرغــا يۇمشــاقراق 
يهرلىــك ھۆكۈمرانالرنىــڭ زۇلمــى تــۈپهيلى ئىســيان كۆتۈرۈشــكه مهجبــۇر بولغــان  

ــدىن كــۆرۈۋېلىش مــۈمكىن  »ئىــدۇق چــۈنكى، مائاشــنى بېرىۋاتقــان  . دېگهنلىرى
 دېـگهن گهپ  »يېگهننىڭ يۈزى ئۇيۇتار«قىلىش ئاسانمۇ؟  »قاتتىقلىق«بىرسىگه 

  !دە– بار
تالمـاي  ۔سهپسهتىسـىگه ئىشهندۈرۈشـكه ھارمـاي    »پتونومىيهئـا «كىشىلهرنى 

ئۇرۇنغان ئىسا، يهنه بىـر تهرەپـتىن خىتايالرنىـڭ باشـقا بىـر مىللهتنـى ئـۆزلىرى        
ــدىغان   ــچ ئادەتلىنهلمهي ــلهن ئوخشــاش كۆرۈشــكه ھى ــى   ،بى دېمــوكراتىيه دېگهنن

مايدىغان بىر مىلـلهت ئىكهنلىكىنىمـۇ، تـاالي ئهمهلىـي     ۇمهڭگۈ چۈشهنگىلى ئۇن
تىــلهپ ئــازادلىق  «يــۇ، يهنه توختىمــاي، خىتايــدىن   ۔مىســالالر بىــلهن بېرىــدۇ  

ئــۆزى ئىشــهنمىگهن بىــر ئىشــقا باشــقىالرنى  . نــى تهشــهببۇس قىلىــدۇ»ئــېلىش
  . ئىشهندۈرۈشكه ئۇرۇنۇدۇ

ئۇنىــڭ بــۇ يولنىــڭ تــوغرا تالالنغانلىقىغــا بولغــان ئىشهنچىســىگه ئاســاس   
مۇسـتهقىل بولۇشـۇمىزغا مهڭگـۈ     خىتاي بىزنىڭ. قىلغان سهۋەپلىرىمۇ ئاجايىپ

. ئهڭ تـوغرا يـول دەپ قارايـدۇ    »قهدەممـۇ قهدەم مۇسـتهقىللىق  «ئۇنىمايدۇ، شـۇڭا  
ــدىن     ــدۇ، ئان ــاپتونومىيه تهلهپ قىلىنى ــاۋال ئ ــى، ئ ــېقىن  «يهن ــتهقىللىققا ي مۇس

ــات ــدۇ   »مۇختارىي ــاكى(تهلهپ قىلىنى ــىيهىف ي ــپ،   )دراتس ــۇنداق قىلى ــا ش ، مان
ــتهقىللىق ته  ــدا مۇس ــدۇئاخىرى ــايالر   ! لهپ قىلىنى ــدا خىت ــرىيهچه بولغان ــۇ نهزى ب

دەپ قاراپ ماقۇل بولۇدۇ، يهنـى   »كىچىكال تهلهپ ئىكهنغۇ«بىزنىڭ تهلىپىمىزنى 
بۇنىــڭ كهينىــدىن نــېمه ( يهڭگىــل تهلهپ بولغاچقــا خىتايغــا ئېغىــر كهلمهيــدۇ 

؛ بۇنىڭغا بىـر مهزگىـل كۆنۈكتۈرۈۋالغانـدىن    )تۇغۇلۇشىنى ئويالپ كۆرەي دېمهيدۇ
كېــيىن، ئىككىنچــى قهدەمــدە تېخىمــۇ يۈكســهك ئــاپتونومىيه تهلهپ قىلىمىــز،   
ــۇ     ــاي بۇنىڭمـ ــا خىتـ ــېقىن بولغاچقـ ــى بهك يـ ــڭ پهرقـ ــلهن بۇنىـ ــى بىـ ئاۋالقىسـ
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ئاخىرىســـــىنى بىلهلمىگهچـــــكه مـــــاقۇل دەۋېتىـــــدۇ؛ ئـــــۈچىنچى قهدەمـــــدە، 
، خىتــاي بۇنىمــۇ ئاۋالقســىغا  »مۇســتهقىللىققا يــېقىن مۇختارىيــات ســورايمىز «

كېـيىن  . ۇرۇپ، پهرق بهك چوڭ بولمىغاچقا، بۇنىڭغىمۇ بوپتۇال دەۋېتىدۇسېلىشت
بىز قولغا كهلتۈرگهن بۇ ئىمكانالر سايىسىدە ئـۆزىمىزنى ئوبـدان ئۇشـلىۋالغاچقا،    
ــا     ــدۇغان ئېقىمغ ئهمــدى بىزنىــڭ مۇســتهقىل بولۇشــۇمىز توســۇۋالغىلى بولماي

  !ىمىزئايلىنىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئاخىرىدا مۇستهقىللىق تهلهپ قىل
ــېلىچهك       ــارالق ك ــۇ پ ــدىغان ئاش ــلهن بېرىلى ــالى بى ــت خىي ــل مهس ــۇ خى ب
مهنزىرىسى كىشىلهرگه داملىتىلىپ، ئاپتونومىيه ئالدامچىلىقى رەسـمىي تـۈردە   

مانـا شـۇنداق قىلىـپ، تـارىخىمىزدا تـۇنجى قېـتىم        .تارىخ سهھنىسـىگه چىقتـى  
  .نىڭ ھۇلى سېلىنىدۇ»ئىككى ئايرىاللماسلىق«

  .ئىككىنچى باسقۇچى
جـــاڭ جىژجـــوڭ ئـــۈرۈمچىگه يېتىـــپ كهلگهنـــدىكى ۋەزىـــيهت خىتايالرغـــا  

شـۇنىڭ بىـلهن   . ئىنتايىن پايدىسىز ئىـدى، خىتـايالر ئۇرۇشـۇپ پايـدا ئااللمـايتى     
ســوۋېت ئىتتىپــاقىنى ئــارىچى قىلىــپ، ســۆھبهت ئۆتكــۈزۈش شــۇم خىيــالى        

ققـا  سوۋېت ئىتتىپاقى ئۆزلىرىنىڭ مهنپهئهت ئىهتىيـاجى ئۈچـۈن بارلى  . تۇغۇلۇدۇ
چېكىندۈرۈشته شهرمهندە چۈمپهردىسـىنى تولـۇق    دىنكهلتۈرگهن كوزۇرنى مهيدان

غۇلجىــدىكى ســوۋېت كونســۇلىنىڭ خىتــاي مهركىــزىگه يهتكــۈزگهن      . ئاچىــدۇ
ــڭ    ــوۋېت ئىتتىپاقىنىـ ــته سـ ــۆڭلى، ئهمهلىيهتـ ــڭ كـ ــا تهرەپنىـ ــالمىش غۇلجـ ئاتـ

ق، بىـزگه  خىتايـدىن ئـايرىلىش نىيىتىمىـز يـو    : مهنپهئهتىنى ئهكىس ئهتتۈرەتتى
ــا،   ــامىله قىلىنسـ ــارابهر مۇئـ ــۇدۇ.... بـ ــدەكلهر بولـ ــتان . دېگهنـ ــهرقىي تۈركىسـ شـ

ــىگه   ــدە كۆكســ ــۈرۈمچىگه كهلگىنىــ ــرى ئــ ــتان  «ۋەكىللىــ ــهرقىي تۈركىســ شــ
ــۇرىيىتى ــكهن ۋە  »جۇمهـ ــاپ كېلىشـ ــى تاقـ ــڭ ئىزنهكلىرىنـ ــهرقىي «نىـ ــز شـ بىـ

 تۈركىسـتان جۇمهــۇرىيىتى ھۆكــۈمىتىگه ۋاكــالىتهن، خىتــاي ھۆكــۈمىتى بىــلهن 
جــاڭ جىژجــوڭ بۇنىڭــدىن خهۋەر تېپىــپ  . دەپ يۈرۈشــكهن »ســۆھبهت قىلىمىــز

ئۆزىنىـــڭ قانـــداقتۇر . دەرھـــال ســـوۋېت كونســـۇلىغا نـــارازىلىقىنى بىلـــدۈرگهن 
ۋەكىللىرى بىلهن سۆزلهشمهيدىغانلىقىنى، ئـۇالر بىـلهن    »شهرقىي تۈركىستان«

ى تهڭسـىز  بىر دۆلهتنىڭ ئىچىدىكى قېرىنداشالردەك سۆزلىشىدىغانلىقىنى يهنـ 
ــهكىلدە ــۈپىتىدە   —شــ ــى ســ ــڭ ۋەكىلــ ــي ھۆكۈمهتنىــ ــو«مهركىزىــ غىالڭ زقــ
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نى ئېيتىپ، غۇلجـا تهرەپـكه   »قوبۇل قىلىدىغانلىقى«نى »قىلغانالرنىڭ ۋەكىلى
  .قىلدۇرغان »نهسىههت«

ئهســلىدىال ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا ئىشىنىشــنى ۋايىغــا يهتكــۈزۈپ، تامــامهن   
ــلهر    ــان ۋەكىلــ ــۇرۇپ قالغــ ــا ئولتــ ــڭ قۇچىقىغــ ــىزىقىدىن  ئۇنىــ ــڭ ســ ، ئۇنىــ

چىقالمايـــدىغانال ھـــالهتته بولغاچقـــا، دەرھـــال دەبـــدەبه بىـــلهن تاقىۋالغـــان        
مانـا  . ئىزناكلىرىنى ئېلىۋېتىپ، ياۋاشلىق بىلهن ئاپتونومىيه تهلىپىگه چۈشـتى 

ئىككىنچـى   !بۇ بىرسىگه تامامهن ئۆزىنى تاپشۇرۇپ قويۇشنىڭ ئاچچىق سـاۋىقى 
  .ىقى ئىدىتهلهپكارل »ئاپتونومىيه«قېتىملىق 

  بۈگۈنكىلهرنىڭ قوبۇل قىلىشىدا كۆرسۈتۈلگهن سهۋەپلهر

بۈگۈنكىلهرنىڭ كۆرسـۈتۈۋاتقان سـهۋەپلىرىمۇ بىرىنچـى قېتىمقىالرنىڭكـى     
خىتــاي مۇســتهقىللىق دېگهنگىــال بېرىــپ  «بىــلهن تامــامهن ئوخشــاش بولــۇپ،  

. ئــۇالر داالي المــانى مىســال بېرىــپ كۆرســۈتۈدۇ. ، دېگهنــدىن ئىبــارەت»قويمايــدۇ
  . ى تۇتۇپ قانداق پايدا ئېلىۋاتقانلىقىنداالينىڭ مانا شۇ يول

ــاردىمى    ــدا غهرپ دۆلهتلىرىنىــڭ مــاددىي ي ــته داالي ئېلىۋاتقــان پاي ئهمهلىيهت
ــالىيهتلىرى ئۈچــۈن ئىقتىســادىي    ــۇ چهتئهلــدىكى تىبهتلىكلهرنىــڭ پائ بولــۇپ، ب

ىي تهرەققىيـات  ئىمكان بېرىۋاتقاندىن باشقا، تىبهت ۋەزىيىتىدە ھىچقانداق ئىجاب
  .بارلىققا كهلتۈرگىنى يوق

ئهگهر بىزنىڭ پهۋقۇلئاددە ئـاجىزلىقىمىز، دۈشـمىنىمىزنىڭ كۈچلۈكلـۈكى    
مۇستهقىللىقتىن ۋاز كېچىپ ئاپتونومىيهگه چۈشۈشكه سهۋەپ بولۇدۇغان بولسـا،  

ــدۇ   ــوغرا كېلى ــقا ت ــۇنداق سوراش ــڭ    : ش ــۈك ئاجىزنى ــر كۈچل ــداق بى ــا قان تارىخت
بىر كۈچلۈك بىلهن بىر ئـاجىز ئارىسـىدا بولغـان تېچلىـق     تهلىپىگه قوشۇلغان؟ 

سۆھبىتىدىن قانچه مىسال بىلىسىز؟ سۆھبهت، جهڭ مهيدانىدىكى چىقىمـدىن  
ــۇپ، كــۆپ چــاغالردا كــۈچ تهڭپۇڭلۇقىــدىن     ــۆزىنى قاچۇرۇشــنىڭ مهھســۇلى بول ئ

ــگهن ــا كهل ــر . بارلىقق ــدا بى ــى مهيدان ــېڭهلمهي، ھهر ئىككــى تهرەپ  -يهن بىرىنــى ي
زىيــان تــارتىۋەرگهن، ئــۇرۇش نهتىجىســىز شــهكىلدە ئۇزاققــا ســوزۇلۇپ   ئوخشاشــال 

  .كهتكهندە، بىر تهرەپ بىرىنى ئارىچى قىلىپ، سۆھبهت تهلىپى قويغان
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ئهگهر بۇنداق سۆھبهتلهر جهريانىدا بىـر تهرەپ تاسـادىپىي كۆچلۈنـۈپ كهتسـه     
) ىلىـپ بىرەر دۆلهتتىن ياردەمگه ئېرىشىپ ياكى بىرەر يېڭىچه قورال ياساپ چىق(

دەرھــال ســۆھبهتتىن چېكنىــپ، دۈشــمىنىنى ئــۆزى كــۆزلىگهن مهنــزىلگه قهدەر  
ــان ــڭ ھــازىرقى  . قىســتاپ ئاپارغ ــۈلگىمىزگئۆ«بهلكىــم، بىزنى ــۈش ئ ــۇپ  »ۈن بول

داالي تهرەپ بىلهن خىتاي ئارىسـىدا بولۇۋاتقـان   . لهرۈقېلىۋاتقان داالي الما كۆرسۈت
ر ئۈنۈملـۈك ھهركهت بىـلهن   سۆھبهت بىـر شـهكىلدىن ئىبـارەت بولـۇپ، ئهگهر بىـ     

ــدۇ     ــجه چىقماي ــۈ نهتى ــۆھبهتتىن مهڭگ ــۇ س ــدىردە ب ــتهكلهنمىگهن تهق ــۇ ( !دەس ب
ھهققىــدە ئالــدىنقى  »ســۆھبهت تهقلىتچىلىكــى«ســۆھبهت ۋە بىزنىڭكىلهرنىــڭ 

  )ماقالىلهردە توختالدىم
كـۆپ زامـانالردا ئهڭ قـانلىق ئىچكىـي ئۇرۇشـالرنىڭ ئاساسـىي جهھهتـتىن        «

لغان بىر مىللهتنى پوالتقا ئايالندۇرىدىغانلىقى؛ سېسـىق  يۇمشاق مىجهزلىك بو
پـات داۋام   -پۇرىقى كۆكلهرگه قهدەر چىققان بىر تاپنىڭ بولسا كۆپ چـاغالردا پـات   

قىلىنغان تېنچلىق ھالىنىڭ نهتىجىسـى ئىكهنلىگىـدىن ئىبـارەت ھهقىقهتنـى     
  »① .نهزەردىن ساقىت قىلماسلىق كېرەك

ــىدىدە   كه»ئاپتونومىيهچىلىــــك«بهزىــــلهر  ــپىش مهخســ ــان يېــ  »داۋا«چاپــ
ــڭ شهرھىســىنى   ــدىرىنى ئــۆزى بهلگىــلهش   «مېتودىنى ھىچقانــداق ( »ئــۆز تهق

ــدا  ــان ھالـ ــى بولمىغـ ــدىن ) تاشـــقىي كۈچنىـــڭ مهجبۇرلىشـ دېگهنـــدەك لېنىنـ
بهك . كېلىۋاتقــان كونــا مۇقامنىــڭ يېڭــى ئىجراســى بىــلهن قىلىشــقا ئۇرۇنۇپتــۇ 

ئهممـــا ســـاپا  . لمىغـــۇدەكالئاڭلىســـىڭىز قايىـــل بولمـــاي تۇرا  . ياخشـــى گهپ
. تۆۋەنلىكىنىڭ خاپىلىقى بىلهن، بۇ خىل ئوتتۇرىغا قويۇشـتا ئىزچىللىـق يـوق   

. كهتـكهن ئهمهسـمۇ   »ئېزىـپ «نهسرىددىن ئهپهندىمۇ ئۆزىنىـڭ پايدىسـى تهرەپـكه    
ــدىردە    ــكهن تهقــ ــپ كهتــ ــۇنىڭدەك، ئهگهر ئېزىــ ــۆزى  «شــ ــدىرىنى ئــ ــۆز تهقــ ئــ

 ىــپ كهتكۈلــۈك ئهمهســمىدى؟تهرەپــكه ئېز »مۇســتهقىللىق«تىــن »بهلگىــلهش
ــاپتونومىيه« ــدا       »ئ ــمۇ؟ نورمال ــۈك ئهمهس ــازىمۇ تهتۈرل ــه ت ــپ كهتس ــكه ئېزى تهرەپ

ئـۆپكه كۆرسـۈتۈپ   «بـار، ئهممـا    »قۇيرۇق كۆرسۈتۈپ ئـۆپكه سـېتىش  «سىياسهتته 

                                            
 .ئا —) تۈركچه نهشرى( »كۆرەشلىرىم«: ئادولف گىتلېر ①      
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نىـڭ نهرقىـدە ساتسـا،    »ئـۆپكه «نـى  »قـۇيرۇق «بۇنىڭـدا  . يـوق  »قۇيرۇق سـېتىش 
  !زىيان تارتىدىغان  گهپ »قاسساپ«

  

  هسلى ھهقىقىي سهۋەپلهرئ

. ئهسلىي ھهقىقىـي سـهۋەپلهرنىڭ زادى نـېمه ئىكهنلىكىنـى ئـالالھ بىلىـدۇ      
چـۈنكى بـۇ بىـر    . ناھايىتى چوڭ ئىهتىمال شۇكى، بۇنى ئۇالر ئۆزلىرىمۇ بىلمهيدۇ

پارچه چالمـا ھىسـابىدا پايـدىلىنىۋاتقانالر تهرىپىـدىن سـۇنۇلغان يـول بولـۇپ، بـۇ         
ئهگهر ئـۇالر ئـۆزلىرى تاللىـدى،    . مهس، دېسهكمۇ بولۇدۇئۇالرنىڭ ئۆز تاللىشىمۇ ئه

بــۇ يولنىــڭ  : دېيىلســه، ئــۇ چاغــدا مۇنــداق ســهۋەپلهردىن بولۇشــى مــۈمكىن      
قهھرىمانلىق تهلهپ قىلمايـدىغانلىقى؛ نـام چىقىرىشـنىڭ     —جان . ئاسانلىقى

كۆپ ئاسـانلىقى؛ بـۇ چىگىـش مهسىلىسـىنى يېشىشـكه كېتىـدىغان بىلىـم ۋە        
ــل  ــهت –ئهقىـ ــىزىپ   پاراسـ ــدىغانلىقى؛ سـ ــدىمۇ ئېقىۋېرىـ ــۇل ئهھۋالـ تىن يوقسـ

بېرىلگهن يول بىلهنال كېتىۋەرسه بولۇدۇغـانلىقى؛ نـېمىال بولمىسـۇن ئوتتۇرىـدا     
  ...؛)نهتىجىسىدىن قهتئىينهزەر(بىر داۋراڭنىڭ بولۇپال تۇرۇدۇغانلىقى 

ــېمه قىلىــش كېرەكلىكــى     ــدىردە ن ــۇل قىلمىغــان تهق ــولنى قوب ــۇ ي ئهگهر ب
پىكرىنىڭ يوقلـۇقى؛  -دىن يوقۇرى ھهرقانداق بىر  كهسىر ساندا ئويھهققىدە نۆل

مهلۇم ئويلىرى بار دېيىلگهندىمۇ بـۇالرنى ئىشـقا ئاشـۇرۇپ، مۇشـۇنچىلىك داۋراڭ     
ــى،     ــنىڭ قىيىنلىقـ ــدا بـــوي كۆرسۈتۈشـ ــش، ئوتتۇرىـ ــدا قىلىـ قاتـــارلىق . ..پهيـ

  .دېيىش مۈمكىنگهن مانا شۇ يولنى مېنىڭسىسهۋەپلهردىن 
ــۈچىنچى تۈر ــق    ئـ ــى قېتىملىـ ــارىخىمىزدىكى ئىككىنچـ ــهۋەپ، تـ ــۈك سـ لـ

ئاپتونومىيه تهلهپكارلىقى بىلهن بىردەك بولۇپ، تامامهن باشقىالرنىڭ قۇچىقىـدا  
بولۇشــى، باشـــقىالرنىڭ يـــاردىمى ۋە خىراجىتـــى بىـــلهن مهۋجۇتلـــۇقى تهمىـــن  

نىمــۇ شــۇ خوجــايىنالر  )داۋانىــڭ مهزمــۇنى(ئېتىلىۋاتقاچقــا، تهلهپنىــڭ مهزمــۇنى 
گهنلىكـــى، داۋاچىالرنىـــڭ تـــالالش ھوقۇقىنىـــڭ بولمىغانلىقىـــدىن     بهلگىلى
  .ئىبارەت
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دىن تۇغۇلغان يېڭى »بىر كېمىدىكىلهرنىڭ تهقدىرداشلىقى«

  ئىتتىپاق

يېڭى ئىتتىپـاقتىكىلهر ھهقىقهتهنمـۇ بـۇ سهپسـهتىنى مېنىڭسـىگهنلهرمۇ؟      
چى بۇالرنىڭ بهزىلىرى پۇرسهتپهرەستلهر بولۇپ، قىـزغىن قوللۇغـۇ  . مېنىڭچه ياق

ــدىلىنىپ    ــدانغا چىقىــپ، پۇرســهتتىن پاي قوشــۇنىغا » لېــدىرالر«ســۈپىتىدە مهي
چۈنكى بۇالرنىڭ زادى قايسى ئىدىيىـدىكى كىشـىلهر   . كىرىۋېلىشنى ئويلىغانالر

ئىكهنلىكىنــى بىلىشــمۇ تهس، تهســلىكنىڭ ســهۋەبى ئهســلىدە بــۇالر مهلــۇم       
  . ئىدىيىگه ئىگه كىشىلهردىنمۇ ئهمهس

غان بىر يۈرۈش فورمىسى بار، مانا شـۇنىڭ بىـلهن جـان    بهزىلىرىنىڭ يادلىۋال
ــم      ــى ھهزى ــۆزى تېخ ــۇمالرنى ئ ــان ئۇق ــۇ يادلىۋېلىنغ ــۇپ، ب ســاقالۋاتقانالردىن بول
قىلىــپ باقمىغاچقــا، مۇشــۇنداق بىــر سهپســهتىگه رازى بولــۇپ، مۇشــۇنداق بىــر  
تهشكىالتتا داۋاملىق قالسا، بۇ يادلىۋالغان فورمىسىغا زىت كېلىش يـاكى تـوغرا   

بىـر نېمىنىـڭ   «يهنى بۇ شهخسلهر ئومۇمهن . كېلىشى ھهققىدە بىر ئۇقۇمى يوق
يۇرتنىــڭ چــوڭى بولــدۇم دەپ » ســايلىنىپ«دېــگهن بىــر ئاتاققــا » بىــر نېمىســى

ــاتتىن ھاســىل قىلغــان جىمىكــى ئىپتىخــارى شــۇ بولغاچقــا،    ئوياليــدىغان، ھاي
ېسـاپاليدىغان  بۇنداق ئاتاقتىن ئايرىلىپ قېلىشنى ئۆلۈم قهدەر قورقۇنۇچلـۇق ھ 

قـا  »شودۇيجاڭلىق«دېگهندەك، بۇالر » كۆيگهن يامانمۇ، كۆنگهنمۇ؟«. كىشىلهردۇر
شۇڭا ئۇالر قېيىق ھېلىغـۇ پاتقـاق شـاخاپچىغا قـاراپ     . كۆنۈپ قالغان ئادەملهردۇر

ــۈپ       ــتىن چۈشـ ــىمۇ قېيىقـ ــول ئالسـ ــاراپ يـ ــا قـ ــدىكهن، نهق دوزاققـ ــول ئالىـ يـ
قاراقچىالرنىــڭ قېيىقىغــا چىقىــپ يهنــى، خــۇددى بىلمهســتىن . قالمايــدىغانالر

قالغان بىرى، قېيىقتىكىلهرنىڭ قـاراقچى ئىكهنلىكىنـى بىلگهنـدىن كېيىنمـۇ     
ــۈدەك بولســا،      ــاالپهت كۆرگ ــق ت ــدەك، ئهكســىچه قېيى ــال چۈشــۈپ قااللمىغان يهنى
. قاراقچىالرغا ھهمكارلىشىپ، قېيىقنى ئاسراشتا كۈچ چىقارغىنىدەكال بىـر ئىـش  

لىــق »ئهمهلــدار«( »جــان ئامــانلىقى«ى ئۇنىڭمــۇ چــۈنكى قېيىقنىــڭ ئامــانلىق 
  .غا مۇناسىۋەتلىك بولۇپ قالغان)ئورنى

يهنه بهزىلهر بۇ سهپسهتىنى توۋالشتىن كهلگهن پۇلدىن نهسـىۋىدار بولغاچقـا،   



 168

ــى پهلهك  ــلهن پهرۋاي ــال  خوجى«. باشقىســى بى ــۇلىنى ئ ــى ســۇغار، پ ــڭ ئېتىن » نى
ــۇ سهپســهتىنى مېنىڭســىگهن قى   ــاپهتكه كىرىۋالغــان پوزىتسىيىســى بىــلهن، ب ي

  .جانباقارالر
ــتىنمۇ    ــان قىلىشــ ــىنى قۇربــ ــۈن ئانىســ ــۆھرىتى ئۈچــ ــرى شــ يهنه بهزىلىــ

  .يانمايدىغان، شۆھرەت خىرسىدىن كۆزى ھېچنېمه كۆرمهس بولغان ئاۋارىالر
يهنه بۇالرنىڭ ئىچىدە ئاسترىتتىن ھهممىنى يۆنلهندۈرۈپ تۇرىدىغان خىتـاي  

قهدەملىـك ۋەزىپىسـى، ناھـايىتى ئېنىقكـى،     ، ئۇالرنىڭ بىرىنچى غالچىلىرىمۇ بار
ئالدى بىلهن دۆلهت نامىدىن ۋاز كهچكـۈزۈپ، ئۇيغـۇر جامـائهتچىلىكىنى بۇنىڭغـا     

، ئۇيغۇرالرنى باشقا شهرقىي تۈركىستانلىق قېرىنـداش مىللهتلهردىـن   كۆندۈرۈش
 ؛ ئانــــدىن مۇســــتهقىللىقتىن ۋاز كهچكــــۈزۈش  ئايرىــــپ، يهككىلهشــــتۈرۈش 
تىكــــى يېڭــــى ئىتتىپــــاقنى   » قېيىــــق«بــــۇ   .ئىكهنلىكىــــدە گهپ يــــوق 

  .شهكىللهندۈرگهن تهركىپلهر ئاساسلىقى مانا شۇالر
ئىلگىرىكى يازمىشـلىرىمدا مىللىـي خـاراكتېرىمىزدىكى ئـاجىزلىقالردىن     

شهخســىي زىــددىيهتنى  «: بىــرى ســۈپىتىدە شــۇنداق دېگهنلىكىــم ئېســىمدە    
كى تـــار مىللىـــي زىـــددىيهتتىن ئۈســـتۈن قويـــۇش، شهخســـىي مهنپهئهتنـــى يـــا 

» ...گورۇھنىــڭ مهنپهئهتنــى ئومــۇمىي مىللىــي مهنپهئهتــتىن ئۈســتۈن قويــۇش،  
بۈگۈن شۇنى كۆرۈۋاتىمىزكى، يېقىن ئۆتمۈشته مۇناپىق سـۈپىتىدە تۈكـۈرۈلگهن   

مـــــۇ ئىتتىپاقداشـــــلىققا  نى، ئۇالر»قـــــاش ئېتىـــــپ «بهزى كىشـــــىلهرگىمۇ 
ۇ كىشـىلهردە  بـۇالردىن شـۇنى كـۆرەلهيمىزكى، بـ    . لىقى بىلىنمهكـته چاقىرىۋاتقان

ئهقهللىي ئىنقىالۋىي پىرىنسىپمۇ يوق، ئۇنداقكهن مۇشۇالرغا ۋەتهن مىللهتنىـڭ  
ئهركىنلىــــك، باراۋەرلىــــك بېرىلســــه «ۋەكىللىكىنــــى  تۇتقــــۇزۇپ، ئۇالرنىــــڭ 

ــز يـــوق  ــايرىلىش نىيىتىمىـ دېيىشـــلىرىنى مېنىڭسىســـهك، » خىتـــايالردىن ئـ
  سىياسىي تهقدىرىمىز نېمه بوالر؟

  دىيىگه ئىگه كىشىلهرمۇ؟بىر ئىمهلۇم بۇالر 

ــڭ      ــۇرۇن، بۇالرنى ــى ئېنىقالشــتىن ب ــۇ، دېگهنن ــدىيىگه ئىگىم ــر ئى ــۇالر بى ب
. الرغىال قارىساق، بۇنىڭغـا جـاۋاپ تاپـااليمىز   »ئهڭ داڭدار سىياسيون«ئىچىدىكى 
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بهزى چاپــــانچىالر ئــــۆز ۋاقتىــــدا ئهركىــــن ئــــالپتېكىننى شــــۇنچىلىك يامــــان 
هكىلدە تىلغـا ئالمايـدىغان دەرىجىـدە    كۆرۈشكهنكى، ئۇنىڭ ئىسمىنى ئادىمىي ش

ــۇ  . ئىـــدى ــۆچمهنلىككه دەل مۇشـ ــۇ ئـ ــان بـ ــۇ زامـ ــلىق«ئـ ــى ئايرىلماسـ » ئىككـ
ــپ كۆرس   ــهۋەپ قىلى ــىنى س ــدى ۈتۈئىدىيىس ــكهن ئى ــاش  . ش ــدىلىكته ئوخش ئهم

ئىــدىيىنىڭ مــۇداپىئه ۋەزىــرى بولــۇپ ئوتتۇرىغــا چىققىنىغــا قارىســاقال، ئۇنىــڭ   
مهن باشـتا بولمىسـام   «، شى تۇرغانلىقىئهسلىدە ئىدىيىگه ئهمهس، شهخسكه قار

 شــــهكىللىك قارشــــى تــــۇرۇش ئىكهنلىكــــى »ھهمــــمه ئىشــــىڭنى بــــۇزۇمهن
  .ئاڭلىشىلماقتا

ئهمـدى  . مۇ مهيدانغا كهلگهندەك تـۇرۇدۇ »نهزىرىيىچىلىرى«بۇ سهپسهتىنىڭ 
قىلىــپ  ،لهرنىــڭ ســاۋادى) تهتقىقــاتچى دەۋالغىنــى مهلــۇم(مانــا شــۇ نهزەرىيىچــى 
نـا مهن دەپـال كۆرۈنـۈپ تۇرسـا، مۇشـۇنداق نهزەرىـيىچىلهردىن       يۈرگهن ئىشىدىن ما

  تهركىپ تاپقان توپتا يهنه قانداق ئىدىيه بوالر؟
چىلىكنىــڭ مۇرەسسهســـىز دۈشـــمىنى  »ئـــاپتونومىيه«يــېقىن ئۆتمۈشـــته  

  :مىسال ئېلىشىمىز مۈمكىن بهزىلهرنىھېساپلىنىدىغان 
ىقىـدىكى بىـر   خارجى ئىشالر بۆلـۈمى، بىخهتهرلىـك باشقارمىسـىنىڭ قارم   «

  »ئورگانغۇ؟ ماھىنۇر يۈسۈپ خارجى ئىشالر بۆلۈمىدە ئىشلهيدۇغۇ؟
ــڭ ئاچىســى     ــۋەر يۈســۈپ ۋە ئۇنى ــوغلى ئهن ئاتۇشــلۇق يۈســۈپ ھهســهننىڭ ئ

ــۈپ   ــاھىنۇر يۈس ــارجى ئىشــالر ئىشخانىســىدا     (م ــۇق خ ــاپتونوم رايونل ــال ئ ــۇ ئاي ب
  )...ىبۇ بۆلۈم بىخهتهرلىك باشقارمىسىنىڭ بىر تارمىقى ئىد. ئىشلىگهن

» خىتـــايالر چىشـــىغا تېگىـــپ قويمىســـا ئۇيغـــۇرالر نامـــايىش قىلمـــايتى«
ــك،  ــي     «دېگهنلى ــڭ مىللى ــۇرالر خىتايالرنى ــىال ئۇيغ ــپ قويمىس ــىغا تېگى چىش

ــى    ــۇل قىالتت ــلهن قوب ــلىق بى ــۈمرانلىقىنى ياۋاش ــدۇ؟  » ھۆك ــك بولمام دېگهنلى
ۆڭـۈل  ئۇنداقتا بۇ دەرىجىلىك قانائهتچان مىللهتنىـڭ كىشـىلىك ھوقۇقلىرىغـا ك   

ــۇق ۋە       ــىلىك ھوق ــڭ كىش ــدى؟ ئۆزلىرىنى ــار ئى ــى ب ــېمه زۆرۈرىيىت ــنىڭ ن بۆلۈش
تىمـاي كـۆرەش قىلىۋاتقـان    خھاياتىي مهۋجۇدلۇقىنى قوغداش ئۈچۈن ئۇيغۇرالر تو

ــگهن مىللهتنىــڭ خهلقــارا كىشــىلىك     ــدە، ئۇيغــۇر دې مىلــلهت ئىــدى، دېيىلگهن
  ۇ، دەيمهن؟قىممىتى بوالتتىغ –ھوقۇق تهشكىالتلىرىنىڭ ئالدىدا قهدىر 
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خىتـــاي دائىرلىـــرى داالي المـــا بىـــلهن ســـۆھبهت قىلىشـــقا تهييـــار       ...«
ئىكهنلىكىنى بىلدۈرگهن بولسىمۇ، ئهممـا، داالي المانىـڭ مۇسـتهقىللىقتىن ۋاز    
كېچىشـىنى ئالــدىنقى سىياســىي شــهرت قىلغــانلىقتىن ھــازىرغىچه تىبهتنىــڭ  

ىي ئۇقتـۇرۇش  سهرگهردان ھۆكـۈمىتى ھېچقانـداق رەسـمىي يـاكى غهيرىـي رەسـم      
  .تاپشۇرۇپ ئالمىدى

مۇسـتهقىللىق تهلهپ قىلمايـدىغانلىقىنى بىرقـانچه قېـتىم     ...: داالي الما«
مېنىـڭ ئىزدىنىـدىغىنىم تىبهتنىـڭ ھهقىقىـي ھالـدا      : ئـۇ . تىلغا ئېلىپ ئۆتتى

بېيجىــڭ يهنىــال تىبهتنىــڭ ھهربىــي، دىپلومــاتىيه ... ئــۆزى باشقۇرۇشــى -ئــۆزىنى
  .لۇدۇ، دېگهن گهپنى قىلدىئىشلىرىنى تىزگىنلىسه بو

تىـبهت تارىختـا زادى خىتــاي تېرىتورىيىسـىنىڭ بىــر قىسـمىمۇ ئهمهســمۇ،     «
بۇنىڭغا تارىخچىالر بىر نېمه دېسـۇن، مهن بـۇ چـوڭ دۆلهت دائىرىسـىگه كىرىـپ،      

  .دېدى» خىتايالر بىلهن بىرگه ياشاشقا ئاللىقاچان تهييارلىق قىلىپ قويدۇم
بـۇ  —ان خىتايالرنىڭ ماھىيىتىـدىن خىتـاي   ئۆزلىرىنى دېموكرات ئاتىۋالغ«

  مىللهتنىڭ ماھىيىتىنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋالغىلى بولمامدۇ؟
ــتىن   « ــڭ تهبىئهتـ ــتهقىللىق، ئۇيغۇرالرنىـ ــرى مۇسـ ــڭ تهلهپلىـ ئۇيغۇرالرنىـ

  ...ھالقىغان ھوقۇقى مۇستهقىللىق،
قـۇلالر  بۇنـداق  ... ئۇيغۇرالر قـانۇن ئالدىـدا ئىجـرا قىلىنغـۇچى قـۇلالردۇر     ... «

ــلهن      ــۇلالر بى ــۇ ق ــا ب ــا تۇرســۇن، ھهتت ــۈزۈش بۇياقت ــلهن ئهھــدىنامه، شــهتنامه ت بى
-سۆھبهت قۇرۇش مۈمكىن بولمىغاننىڭ سـىرتىدا، يهنه ھهتتـا، ئۇالرنىـڭ ھهددى   

  .ئىبارىلىرىمۇ ئېتىبارغا ئېلىشقا ئهرزىمهيدۇ-ھهركهتلىرى، سۆز
نىـدىكى ئىـنقىالپ   ھازىر ئۇيغۇرالر ئېلىپ بېرىۋاتقان پائالىيهت، تولـۇق مه «

پائــالىيىتى ئهمهس، بهلكــى پهقهت دېموكراتىــك ئهلــلهردە دۇنيانىــڭ مىزانلىــرى، 
ــۇق     ــىلىك ھوقـ ــان كىشـ ــپ بېرىلىۋاتقـ ــلىنىپ ئېلىـ ــا ئاساسـ نىزامنامىلىرىغـ

  ...پائالىيىتى
ئازات بولۇشقا تهشنا بولغان ئۇيغۇرالر چوقۇم قان تۆكۈش كېرەكمۇ؟ چوقـۇم  «

  » ...يول بىلهن ھهل قىلىشقا بولمامدۇ؟ تېنچ... جان بېرىشى كېرەكمۇ؟

  .بۇ پىرىنسىپال زىتلىق ھهممىنى ئىزاھالپ بېرەلهيدۇ، دەپ ئوياليمهن
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  رەت قىلىش ئاساسلىرىمىز

چـــوڭ ئىشـــالرنى قىلىـــمهن دېـــگهن ئـــادەم مهرگهنـــدەك 

ئـــــۇ نىشـــــاننىڭ قانچىلىـــــك : ھهركهت قىلمىقـــــى الزىـــــم

ىلىـــك يىراقلىقىنــى ۋە قولىــدىكى ئوقيـــا كىرىچىنىــڭ قانچ   

ئۇ قارىغـا ئالغانـدا نىشـاندىن    . كۈچى بارلىقىنى بىلىشى الزىم

بۇ ئوقنى ئاشۇ ئىگىز نۇقتىغا . ئىگىزرەك قارىغا ئېلىشى الزىم

ــۇ پهرق    ــى ئاشــ ــدىن ئهمهس، بهلكــ ــۈزۈش كېرەكلىكىــ تهككــ

ئارقىلىق ئهسلىدىكى نىشانغا تهككۈزۈشنى راسـتىن ئهمهلـگه   

  .ئاشۇرۇش ئۈچۈن

  »ھۆكۈمدارالر دەستۇرى«]: ىتالىيهئ[نىككولو ماكياۋىللى  —

  
ئهممــا ئاساســلىقى، بىزنىــڭ . رەت قىلىــش ئاساســلىرىمىز ناھــايىتى كــۆپ 

خهلقىمىــز مهڭگــۈ خىتايالرغــا ئىشــهنمهيدۇ؛ خىتــايالردىمۇ بىــز بىــلهن بــاراۋەر بــۇ 
خىتاينىــــڭ نىيىتــــى ! زېمىنـــدا ھايــــاتلىقنى داۋام قىلىـــش نىيىتــــى يـــوق   

ىغان ئىشنى، خهلقنىڭ ئارزۇسىغا قارشـى  خهلق خاھلىم. نهسلىمىزنى قۇرۇتۇش
ھالدا كۆتـۈرۈپ چىقىـش ئـۇ تهشـكىالتنىڭ خهلقـقه ۋەكىللىـك قىلىـدىغانلىقى        

خهلققه ۋەكىللىك قىاللمايـدىغان بىـر   . ھهققىدىكى ئىددىئالىرىنى رەت قىلىدۇ
تهشــكىالتنىڭ ئــۆز قايغۇســىنى نهزەردە تۇتــۇپ تاللىغــان يــولنى قوبــۇل قىلىــش  

  !ول خهلققه يهنه بىر قېتىم پاالكهت ئېلىپ كېلىدۇبۇ ي. تامامهن خاتا
بىز مۇستهقىللىقتىن ۋاز كهچمىدۇق، بۇ بىـر  «: بهلكى دېيىلىشى مۈمكىن

بىـز بـۇ سهپسـهتىلهرنىڭ     »... ئاخىرقى ھىسـاپتا بىزمـۇ  ... مېتود، بۇ بىر تاكتىكا،
دېگهننىـــڭ زادى  »قهدەم مۇســـتهقىللىق-قهدەممـــۇ« —نېمىلىكـــى ھهققىـــدە 

بـۇ تامـامهن   . يوقۇرىـدا توختالغـان ئىـدۇق    —ئىكهنلىكـى ھهققىـدە    قانداق مـال 
  !ھاماقهتلىكتىن باشقا نهرسه ئهمهس

بۇنــداق بىــر يولنىــڭ غهلىــبه قىلىشــى ئۈچــۈن، تــارىختىكى يهھــۇدىيالردەك 
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ــان بولۇشـــىمىز كېـــرەك  مىللىـــي روھ، مۇســـتهقىللىق : شـــهرتلهرنى ھازىرلىغـ
قا، كوللىكتىپچىلىــق روھــى ئىســتىكى، دۆلهتچىلىــك ئېڭــى، ئارزۇســىدىن باشــ 

، ئــــازادلىق ئۈچــــۈن كېــــرەك بولســــا جىمــــى )چىلىكنىــــڭ ئهكســــى»مهن«(
ــپ       ــاڭلىق كوللىكتى ــدىغان ئ ــى ئايىماي ــا جېنىن ــرەك بولس ــادىنى، كې ئىقتىس

پهندە كۈچلۈك ئالىمالر قوشۇنىمىز بولۇشـى؛ ئـۆزىمىز ياشـىغان    -بولۇشى؛ ئىلىم
ن، خالىسـاق شـۇ دۆلهتنىـڭ    ھهر دۆلهتته ئهڭ ئاساسلىق ئىقتىسادىي كـۈچ بولغـا  

ئىقتىسادىنى مۇقىم تۇتۇدۇغـان، خالىسـاق، داۋالغۇتۇۋېتهلهيـدىغان ئىقتىسـادىي     
ــرەك  ــۆز    . كــۈچىمىز بولۇشــى كې ــى ئ ــۇ دۆلهتلهرن ــدىال بىــز ئ ــا شــۇنداق ئهھۋال مان

  .مهنپهئهتىمىز ئۈچۈن ھهركهتكه كهلتۈرەلهيمىز
ــهكىللهندۈرۈپ چ   ــا ش ــى قايت ــانالرنىڭ ئېڭىن ــۇدىيالر ئىنس ــش يهھ ــۆز (ىقى ئ

مىللىتىنــى ئۇيۇشــتۇرۇش، باشــقا مىللهتــلهردە يــاردەمگه مايىــل ھىسىداشــلىق  
پۈتـۈن دۇنيـادىكى   . ئۈچۈن ئىدىئولوگىيه قۇرۇلۇشىغا سهل قارىمىغان) ئويغۇتۇش
قاتارلىقالرنىـڭ مـۇتلهق   ...) تېلىۋىزىيه، كىنـو، -ژۇرنال، رادىئو-گېزىت(مهتبۇئات 

. ى كېـيىن تهدرىجىـي قولغـا كهلتـۈرگهن    كۆپچۈلۈكىنى ئۇالر تهسىس قىلغان ياك
دىنىــي ئېتىقادقــا ئاالھىــدە ئهھمىــيهت بهرگهنكــى، ئېتىقــاتنى يهھــۇدىيالرنى       

ــان دەپ تونۇغــان     ــداپ تۇرۇدۇغــان قورغ ــاخىرقى ھىســاپتا قوغ ئهمهلىيهتتىمــۇ . ئ
ۋەتهنسىز ئىككى مىڭ يىللىق زامان ئىچىـدە مىللىـي ھىسـلىرىنى قهلبىنىـڭ     

مانـا شـۇ روھ بولغـاچقىال،    . مۇ ھهرقاچان تىرىك تۇتتىقېتىغا كۆمۈۋەتكهن بولسى
ــۈم     مانــا شــۇ مهنهۋىــي ئىشــهنچ بولغــاچقىال، بــۇ ئۇزاققــا ســوزۇلۇدىغان مېتــود ئۈن

  .بېرىدىغان دەۋرگىچه مهۋجۇتلۇقىنى يوقاتماي كهلدى
مانا شۇنداق ماددىي ۋە مهنهۋىي شـهرتلهرنى ھازىرلىغانـدىن كېيىنمـۇ، ئـۇالر     

ن تهشكىللهپ، جان پىـدالىق بىـلهن ئـۇرۇش قىلىشـنىمۇ     يهنىال قوراللىق قوشۇ
  . رەت قىلمىغان

قورالىــڭ بــارمۇ ئهپهنــدى؟   «سهپسهتىســىنىڭ ھهغــدالىرى   »ئــاپتونومىيه«
دېگهندەك سـوئالالرنى قويـۇپ، ئـۆز سهپسهتىسـىنىڭ نهقهدەر      »ئهسكىرىڭ قېنى؟

النى مهن خهلقــقه شــۇ ســوئ. بىــمهنه ســهۋەپلهرگه تايانغــانلىقىنىمۇ ئاشــكارىلىدى
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بىزدە كهم بولۇۋاتقىنى قورالمۇ؟ ئهسـكهرمۇ؟ بـۇنى دەۋاتقانالرنىـڭ    : قويماقچىمهن
  . قانچىلىك ھاماقهتلىكىنى، نهقهدەر ساۋاتسىزلىقىنى ئويالپ كۆرۈش كېرەك

ــۇ ھهقــته بىــر نېمىســنىڭ « :شــۇ قــۇرالرنى ئهقىلــلهرگه ھــاۋاله قىلىــمهن  ب
 -ىشــى مهسىلىســى ئــۆز ئۇلۇغلــۇق ۋە جاســارىتىنىڭ يېڭىــدىن  قولغــا كهلتۈرىل

دېـگهن سـوئال بىـلهن ھهل     ›قـورالالرنى قانـداق ئىشـلهپچىقىرىمىز؟   ‹ئۆزىمىزگه 
بىــر مىللهتنــى قــورال كۆتۈرۈشــكه قابىلىيهتلىــك ھالغــا كهلتــۈرگهن ‹. بولمايــدۇ

بىـر مىللهتنىـڭ ئۈسـتىدە    . دەپ ئويلىشـىمىز الزىـم   ›روھنى قانداق يـارىتىمىز؟ 
ــ    ــالقىن ئهســكهن تهق ــر س ــۇنداق بى ــۇ    مۇش ــدۇ ۋە ب ــول تاپى ــڭ ي ــى مى دىردە ئهقل

بىــر قورققــاق . يولالرنىــڭ ھهر بىــرى ئــۇ مىللهتنــى بىــر قورالغــا ئېلىــپ بارىــدۇ 
ئادەمگه ئـون تاپانچـا بېرىلسـه ئـۇ ئـادەم بىـر ھۇجـۇم مهزگىلىـدە بىـر تـالمۇ ئـوق            

ــدۇ ــدى     . ئاتماي ــۇرنىڭ قولى ــر جهس ــانچىالر بى ــدىكى تاپ ــڭ قولى ــۇ قورققاقنى كى ب
  .ممهتكه ئىگهقامچىدىنمۇ ئاز قى

بۈگۈن بىزنى جىددىي بىر قارشى چىقىشتىن مهھـرۇم قىلىۋاتقـان نهرسـه     «
  .①»قورال كهملىكى ئهمهس، ئىرادە كهملىكىدۇر

ــتهقىللىق     ــي مۇســ ــارىخىمىزدىكى مىللىــ ــۆز تــ ــى ئــ ــۇ دېيىلگهنلهرنــ بــ
ئهسـلهپ ئۆتسـهكال، چۈشـۈنهلهيمىز ۋە ئهمهلىـيهتكه      گه سېلىشتۇرۇپ،كۆرەشلىرى

ــاڭقىرااليمىزئۇيغــۇن ئىكهنلى  »تهســلىمچىلىك«ســىدىقهاجى روزى : كىنىمــۇ ئ
ــۈ   ــان تۆمـ ــالغا ئالغـ ــهكلىدە مىسـ ــۇلهىچىلىكى   رشـ ــڭ سـ ــاكى  —خهلىپىنىـ يـ

ــزلهتكهن ئىــدى  —تېنچلىقچىلىقــى  ــۇ قارشــىلىق . ئۇنىــڭ زاۋالىنــى تې ئهگهر ئ
ــى     ــلىق بېرەلهيت ــۇزاققىچه بهرداش ــدى، ئ ــا ئى ــان بولس ــنى داۋام قىلغ . كۆرسۈتۈش

ردا خىتايالر ۋەتىنىمىزنـى ھهربىـي ئىشـغالىيهت بىلهنـال تۇتـۇپ      چۈنكى ئۇ زامانال
ــا  ــهكىللهندۈرۈش ســۈزگۈچلىرىدىن     —تۇرۇۋاتقاچق ــا ش ــدىئولوگىيىلىك قايت ئى

مىللىي روھ ساغالم، دىنىـي ھىسـىيات كۈچلـۈك ئىـدى، بـۇ       —ئۆتكۈزمىگهچكه 
ھىساپسـىز زاپـاس   : دېگهنلىك، تۆمۈر خهلىپه چهكسـىز ئارقـا سـهپكه ئىـگه ئىـدى     

تۆمــۈر خهلىــپه ئهســلىدە . شــى بــار ئىــدىىئهســكهر ۋە خهلقنىــڭ ئىقتىســادىي يۆل

                                            
 .ئا— )تۈركچه نهشرى(»كۆرەشلىرىم«: ئادولف گىتلېر  ①
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  ئهسكهرمىدى؟ قورالى بارمىدى؟ 
ناھايىتى ئهپسۇسكى، ئۇ چاغدىكىسـى ئىسـتىخىيىلىك قارشـىلىق بولـۇپ،     

پروگراممىسـى بولغـان تهشـكىللىك ھهركهت    -ئېنىق سىياسىي نىشـان، پىـالن  
  .التىغا چۈشۈپ كهتكهن ئىدىشۇڭالشقا ئاسانال ئالدامخ. ئهمهس ئىدى
يىلالردىكى ئىككىنچى قېتىم قۇمۇلـدىن كۆتـۈرۈلگهن ئىنقىالپچـۇ؟    -1930

ھهتتــا قــورال . ئــۇالر ئــاۋال قــۇرالالرنى ھازىرلىۋېلىــپ ئانــدىن قوزغالغــانمۇ؟ يــاق 
ــىلىق      ــڭ قارش ــا خهلقنى ــدى؟ ئهمم ــى بارى ــدىغانالردىن قانچىس ئېتىشــنى بىلى

المـۇ بولـدى، قـورال، مۇتىخهسـىس يـاردىمى      ئىرادىسى پارتلىغانـدىن كېـيىن قور  
ئهگهر ئاشـۇ چاغـدا سـوۋېت ئـارىچىلىقى بىـلهن      . تهكلىپ قىلىدىغانالرمۇ چىقتى

تېنچلىقچىلىـق رەت قىلىنغـان بولسـا جهزمهنكـى، باشـقا       —سۇنۇلغان سۇلهى 
ــۇزاقراق مهۋجــۇت     ــاردەم تهكلىپــى كېلىشــى ئىهتىمــال ئىــدى، ئ دۆلهتلهرنىــڭ ي

تــا تهقــدىرنىڭ شــۇ غهلىــته چــاخچىقىمۇ ئــادەمنى ھهيــران  ھهت. بولــۇپ تــۇرااليتى
سابىت دامـوللىنى تۇتـۇپ بېرىـپ، مۇئـاۋىن رەئىسـلىككه ئېرىشـكهن       : قالدۇرۇدۇ

خوجانىيــاز ھــاجىمۇ، ســابىت دامــولال بىــلهن ئوخشــاش تــۈرمىگه چۈشــتى، ھهتتــا 
  !سابىت داموللىدىن ئاۋالراق ئۆلتۈرۈلدى هئۆلتۈرۈلۈشت

بىــر گــورۇھ ئــاڭلىق تهبىقىمىــز ھهركهتنىــڭ     يىلالردىكىســى، گهرچه -40
بـۇ  . ئىـدى  »بـاال «بېشىدا كۆرسـۈتۈلۈۋاتقان بولسـىمۇ، سـوۋېتنىڭ قۇچىقىـدىكى     

. ئىســتىقبالىمىزنى قــارايتتى، دېســهك بولــۇدۇ  »تېنچلىقچىلىــق«ھهركهتتىمــۇ 
ــۇلهقا       ــىمۇ س ــلهن خالىمىس ــدىلىكى بى ــى ئاالھى ــدا بولۇش ــوۋېتنىڭ قۇچىقى س

، يهنىال سوۋېتنىڭ ياردەملىرىدىن ئايرىلغان ئهھۋالـدا،  كهلتۈرۈلهتتى، دېيىلسىمۇ
چـۈنكى ئـۇ چاغـدىمۇ    . سۇله قىلغاندىكىدىن ئۇزاقراق مهۋجـۇت بولـۇپ تـۇرااليتى   

مىللىي ھىسىياتتا كېسهل ئـاز، دىنىـي ھىسـىياتمۇ نىسـبهتهن پـاكىز بولغاچقـا       
مىـڭ كىشـىلىك مـۇنتىزىم ئـارمىيه بـار       40ئومۇمخهلقنىڭ قوللىشى بار ئىدى؛ 

تېخىمـۇ   .يىل ئارتۇقراق تىركىشىپ تۇرااليتى 4شۇڭا ھىچ بولمىغاندىمۇ . ئىدى
مـــوھىمى، بـــۇ قارشـــىلىق، خىتـــاي كوممۇنىســـت ئارمىيىســـىنى ئۇرۇشـــقا       
ــغال       ــلهن ئىش ــق بى ــدەك تېنچلى ــۇپ ئۆتكىنى ــۇالر بول ــكهن، ئ ــان ئى مهجبۇرلىغ

ز تېنچلىق بىلهن ئىشـغال قىلىـش بىـر ئـا    . قىلماي، ئۇرۇشۇپ ئىشغال قىالتتى
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قىلىــپ كۆرســهتكىلى   »خهلقنىــڭ رايــى، خاھلىشــى  «بــۇرمىالپ ئىزاھالنســا  
بولۇدۇغـان بىــر تۇتقــا؛ ئهممـا سوقۇشــۇپ ئىشــغال قىلىـش، ھهرقــانچه پهردازالپمــۇ    
 !تاجاۋۇز قىلىپ بېسىۋېلىش ئىكهنلىكىنى يوشۇرغىلى بولمايدىغان بىر پاكىت

داۋا ئۈچــۈن . التتىبــۇ بولســا بۈگــۈنكى داۋا ئۈچــۈن ئالتۇنغــا بهرگۈســىز پاكىــت بــو
ــدۇرۇۋاتقان       ــۇل قىل ــۇرۇپ قوب ــلهپ ت ــۇلنى تهڭ ــدا پ ــر قول ــانالر بى ــاش بېرىۋاتق مائ

دېگهندەك ۋەلىكىزىنا گهپلهرنىمـۇ   »خىتايالر بىزنى بېسىۋالمىغان، قوشۇۋالغان«
ــدا بولغــان        ــت ئوتتۇرى ــارىخىي پاكى ــدىغان بىــر ت ــارغىلى بولماي ــا چىق ئوتتۇرىغ

  !بوالتتى
هگهر شـــهرقىي تۈركىســتان ۋاقىتلىــق ھۆكـــۈمىتى   ئيهنه بىــر جهھهتــتىن،   

سوۋېت ئىتتىپاقىغا پۇت ئېتىشقا جۈرئهت قىلىپ، قارشىلىق قىاللىغان بولسـا،  
يىلى ھهرگىزمۇ ئىشغال قىلىنمـايتى؛ ئهڭ تېـز بولغانـدىمۇ     – 1949ۋەتىنىمىز 

) سوۋېت ئىتتىپاقى خىتايغا بولۇشۇپ، غهرپ تهرەپـتىن قىسـتىغان تهقـدىردىمۇ   (
ــى يى -1952 ــرىغىچه داۋام قىالاليت ــى   . للى ــورىيه ئۇرۇش ــدا ك ــۇ ھال ــر  ئ ئهڭ ئېغى

ــى   ــوغرا كېلهتت ــگه ت ــان مهزگىل ــى  . باســقۇچتا كېتىۋاتق ــا قارش ــورىيهدە خىتايغ ك
غهرپنىـــڭ كوممۇنىزىمغـــا قارشـــى كـــۆپ دۆلهت قوشـــۇنلىرى   —ســـهپتىكىلهر 

بولغاچقــا، خىتاينىــڭ غهرپ تهرەپــتىن پاراكهنــدە    ) تــۈركىيه ئارمىيىســىمۇ بــار  (
بولۇشىنى كورىيه ئۇرۇش سېپىدىكى بېسىمنى ئازايتىشقا پايـدىلىق دەپ قـاراش   

بۇنـداق تهييـار كـوزېردىن پايـدىلىنىش ھهرقانـداق دۆت      ، ئىـدى ئهقهللىي سـاۋات  
غهرپ كـۈچلىرى  . سىياسىيوننىڭمۇ ئهقلىدىن قاچمايدىغان ئـاددىي رىـجه ئىـدى   
ــاردەمگه قــول ئ   ــورنىنى تولــدۇرۇپ، ي ۇزۇتــۇپ قېلىشــى ســوۋېت ئىتتىپاقىنىــڭ ئ

   .ئىهتىمال بوالتتى
شـهرقىي  ئهسلىدە : سورىشىمىز مۈمكىن ئهمدى تېنچلىقچىالردىن شۇنداق

 مـۇ نىڭ قولىدا قـورالى بارمىـدى؟ بـۇ ئهمهلىيهت   تۈركىستان جۇمهۇرىيتى قۇرغانالر
شۇنى كۆرسۈتۈۋاتىدۇكى، قورال ئېلىشـقا جـۈرئهت قىالاليـدىغان روھنـى بارلىققـا      

ھهرگىزمـــۇ قـــورال ۋە ئهســـكهر . ڭ زور قىيىنچىلىقىمىـــزكهلتـــۈرۈش بىزنىـــڭ ئه
  !مهسىلىسى ئهمهس

ئهمما بىـزدە ئهقهللىـي ئىـدىئولوگىيه قۇرۇلۇشـى يـوق؛ ئىزچىـل تهشـۋىقات        
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يـــوق؛ چهتئهللهرنـــى ئارزۇمىزغـــا ئۇيغـــۇن ھهركهتلهندۈرەلهيـــدىغان ھىچقانـــداق  
هتكه مىللىي ساپا ھاسىل قىلمىغان تۇرۇپ، بۇنـداق سـىپايه يـول بىـلهن مهخسـ     
شـۇنى  . يېتىشنى ئويلىساق ھهقىقهتهنمۇ چۆچهكتىكى چـۆپنى يـېگهن بولـۇمىز   

  :ئهسته تۇتۇش الزىمكى
ــاتتىق    « ــۇ قــ ــولنى پهقهت شــ ــكهن يــ ــاراپ كهتــ ــانغا قــ ــۆزلهنگهن نىشــ كــ

. بهلگىلىشــى كېــرەك) خهلــق ئاممىســى بىــلهن بولغــان مۇناســىۋەت (ھهقىــقهت
تارتىش، بۇ دۇنيـادا كـۆپ    نىشانغا يېتىشتىن ئۆزىنى بىلهن ئۆزىگه ياقمىغان يول

  ①  » .چاغالردا نىشاندىن ۋاز كهچمهك مهنىسىگه ئىگه
  :يهنه شۇنىسىمۇ بار

ياخشـى  ‹ھېچبىر زامان نورمال بىـر تۇغمـا ئىسـتهك بىـلهن غازالرغـا قارىتـا       «
لۈك مۇئامىلىسى قىلىدىغان تۈلكىگه يـاكى چاشـقانغا قارىتـا مهرھهمهت    ›كۆڭۈل

  ② ».چ كېلىنمهيدۇھېس قىلىدىغان بىر مۈشۈككه دۇ
بىلىشـىڭ كېرەككـى، دۇنيـادا ئىككـى خىـل      «: ماكياۋېللى شۇنداق يازغان

بىـرى قانۇنـدىن پايـدىلىنىش؛ يهنه بىـرى، قـورال كۈچىـدىن       : كۆرەش شهكلى بـار 
بىرىنچــى خىــل ئۇســۇل ئىنســانىي ئۇســۇلدۇر؛ ئىككىنچــى خىــل  . پايــدىلىنىش

ھـالالردا ئـانچه ئۈنۈملـۈك     ئهممـا ئالدىنقىسـى كـۆپ   . ئۇسۇل يـاۋۇزالرچه ئۇسـۇلدۇر  
  ».بولمىغاچقا، كېيىنكىسىدىنمۇ پايدىلىنىشقا توغرا كېلىدۇ

  
  

  خهلققه خىتاپ

مۇســــــتهقىللىقنى ئهمهس ئــــــاپتونومىيه دېگهنــــــدەك 

چهكلىــــك نىشــــاننى كــــۆزلىگهنلهر ئاساســــهن دېگـــــۈدەك     

دىغــان ســۆھبهتلهر ئــارقىلىق    ۇباشلىنىشــىدىال مهغلــۇپ بول  

                                            
 .ئا —) تۈركچه نهشرى( »شلىرىمكۆرە«: ئادولف گىتلېر ①        

 .ئا—يوقارقى ئىزاھقا قارالسۇن،  ②       
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مــۈمكىن ئهمهس، ھهمــدە ئــۇ  تېخىمــۇ بــۇ نىشــانغا يېتهلىشــى  

ــانغا      ــهددىيراق نىشـ ــۇ ئهشـ ــارقىلىق تېخىمـ ــۈچ ئـ ــۇق كـ زورلـ

يهتمهكچى بولغان ئهشهددىيلهر تهرىپىـدىن تولۇقلىنىـدۇ يـاكى    

  .ئهشهددىيلهر ئۇالرنىڭ ئورنىغا دەسسهيدۇ

مهدەنىيهتلهر توقۇنۇشى ۋە «سهيمىل خانتىڭتون  —

  »دۇنياۋىي تهرتىپنىڭ قايتا ئورنۇتۇلۇشى

  
. ئۆز تهقدىرى ھهققىدە بىغهملىكى بىلهن مهشهۇر بولـۇپ كهلـدى   خهلقىمىز

بۇ ھهقته ئۆزىمىزنىڭ تهتقىقاتچىلىرى يېقىنقى يىلالردىـن بېـرىال ئىزدىنىشـكه    
ــدى    ــۇپ قالـ ــى بولـ ــنىڭ باشلىنىشـ ــۆزىمىزنى تونۇشـ ــا ئـ ــۇ بولسـ ــلىدى؛ بـ . باشـ

  :ھهققىمىزدە چهتئهللىكلهرمۇ كۆپ يازغان ئىدى

ــۇرالر ئۆز « ــى ئۇيغـ ــۇ يهردىكـ ــاردىمى  بـ ــپهئهتىگه يـ ــنه مهنـ ــڭ كىچىككىـ ىنىـ
بولىــدىغانال بولســا، كىمنىــڭ كېلىــپ ئــۆزلىرىنى باشقۇرىشــى بىــلهن پهرۋايــى   

  »①.تارىختىمۇ شۇنداق بولغان، ھازىرمۇ شۇنداق ئىكهن. پهلهككهن
  :يهنه شۇنداق باھا بېرىشكهن

بــۇ يهردىكــى يهرلىــك ئاھــالىلهر ئــۆزىنى ئــۆزى تهمىنلهيــدىغان تهبىئىــي ... «
گىلىككه تايىنىـپ، بىـر خىـل تېـنچ ۋە توختـام سـۇدەك ئـۆزگهرمهس تۇرمـۇش         ئى

ــدىكهن ــاتمۇ. كهچۈرى ــي    -ق ــاۋىدىن شــهكىللهنگهن تهبىئى ــڭ قورش ــات تاغالرنى ق
ــىز       ــدىغان رەھىمس ــادىن كېلى ــىرتقى دۇني ــۇالرنى س ــۇق ئ ــك توس جۇغراپىيىلى

ــدۇرۇپتۇ  ــته قال ــابهتتىن چهت ســىڭگهن نېنىغــا شــۈكۈر قىلىــپ ياشــايدىغان   . رىق
ــدىغان،      ــلهن قاراي ــىزلىق بى ــىگه پهرۋاس ــمه نهرس ــۇالرنى ھهم ــۇلى ئ ــۇش ئۇس تۇرم
ــۇچراپ كهتمهيــدىغان      ــىرىگه ئۇنچىلىــك ئ ــى ئۆزگىرىشــلهرنىڭ تهس ۋەزىيهتتىك

ــۈز بېرىــپ   . قىلىــپ قويۇپتــۇ ــۇ يهردە نۇرغــۇن يــېغىلىقالر، ئىــنقىالپالر ي گهرچه ب
لگۈچىلهرنىـڭ  كى سـىرتتىن كه ۈلـ ۈتۇرسىمۇ، ئهمما بۇ ئىشالرنىڭ مۇتلهق كۆپچ

                                            
ــا  ①      ــاپونىيه[تاچىبان ــۇرت خاتىرىســى  «] ي ــي ي ئهســئهت ســۇاليماننىڭ  (» تاچىبانانىــڭ غهربى
 .)ناملىق كىتابىدا كهلتۈرۈلگهن نهقىل »تارىم قوۋۇقى چېكىلگهندە«
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بىــر ھۆكۈمراننىــڭ ئورنىغــا يهنه بىرســى ئولتــۇرۇش،     . ئويــۇنى ھېســاپلىناتتى 
سۇاللىلهر ئالمىشىش دېگهنلهر بىلهن يهرلىك ئاھالىنىڭ ئۇنچىلىـك كـارى يـوق    

بۇ ئۆزگۈرۈشلهرنىڭ ھهممىسـىگه ئـۇالر بىـر خىـل پهرۋاسـىزالرچه ئىنكـاس       . ئىدى
: ىئىي ھالدا مۇنداق خۇالسه چىقىرىـدۇ بۇنىڭدىن ھهرقانداق ئادەم تهب. قايتۇراتتى

بۇنداق مىللهت رىقابهتكه بهرداشلىق بېرەلمهيدۇ، ئۇالر يهرگه باغالنغان ئۇششـاق  
يهر تېـرىش ۋە  . دىهقان ياكى يىراقنى مۆلچهرلىيهلمهيدىغان ئېلىپساتارالر خـاالس 

ئۇششــاق ئىپتىــدائىي تىجــارەتتىن باشــقا، ئــۇالردىن چــوڭ ئىشــالرنى كــۈتكىلى  
ئـــۇالر كىچىككىـــنه بىـــر دۇنياغـــا قامالغـــان، ســـىرتقى ئهللهردىكـــى . دۇبولمايـــ

ــوق   ــاتىي كــۈچى ي ــۇ . ئۆزگۈرۈشــلهرنى چۈشــهنمهيدۇ، قاششــاق، ھاي ــۇالر پهقهت ب ئ
يهردىكى تار مۇھىتقـا پاسسـىپ ھالـدا ماسلىشـىپ، ئـۆز روزغـارىنى ئـۆز يېرىـدىن         

ۇش مىزانـى،  قانداقال بولمىسۇن، كـۈن كهچـۈرۈش ئۇالرنىـڭ تۇرمـ    . ئالسىال كۇپايه
  » ①...ھهرقانداق بىر ۋەقه ئۇالرنى قوزغىتالمايدۇ، ئۇالرنى سهگىتهلمهيدۇ

ئاشـۇ بىغهملىكىمىـز، ئاشـۇ پهرۋاسـىزلىقىمىز      بۈگۈنكى دەۋرگه كهلگهندىمۇ
ــۆزلىرىنى      ــاي، ئ ــارىمىز بولم ــلهن ك ــدىرىمىز بى ــي تهق ــلهن ياشىســاق، مىللى بى

ــداق بىــر ئو  ــۇن ئىچىــدە ئىكهنلىكــى،  بىزنىــڭ ۋەكىلىمىــز دەۋالغانالرنىــڭ قان ي
كىملهر بىـلهن قانـداق سودىلىشـىۋاتقانلىقى، ئـارزۇلىرىمىزنى نهچـچه تىيىـنگه       

ــۇرا   ... ســېتىۋاتقانلىقى، ــك چــاتىقىمىز بولمىســا، خــۇددى ئوتت ــلهن قىلچىلى بى
ــۇ داۋام     ــدەك، ئاشــۇ خارامۇشــلۇقۇمىز بۈگۈنم ــدە بولغىنى ــالىتى دەۋرى ئهســىر جاھ

  ؟!قىلسا نهقهدەر سهت
هن بىلله، ئۇالرنىڭ خهلقنىڭ ئارزۇسىنى ئهكـس ئهتتۈرمهيۋاتقـان   شۇنىڭ بىل

بولۇشىغا قارىماي، خهلق ۋەكىلى دەپ ئاتىلىۋېلىشىنىڭ مىللىي تهقدىرىمىزدە 
 بۇنـداق ئـادەملهرگه  . يارىتىدىغان يهنه بىر پاجىئهسىگه دىقـقهت قىلىـش كېـرەك   

مىللىــي  ،شمىللىــي تهقــدىرىمىزنى تامــامهن تاپشــۇرۇپ قويمــاي، ھۇشــيار تــۇرۇ 

                                            
يوقـارقى كىتاپتـا   (» ىتسـىيه خاتىرىسـى  پـامىردىكى ئېكسپېد «] ئهنگىلىـيه [ياڭخازبهند  ①

 . ئا — )كهلتۈرۈلگهن نهقىل
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تهقدىرىمىز مهسىلىسىدە ئويغـاق بولـۇش ھهر بىـر شـهرقىي تۈركىسـتانلىقنىڭ      
  .مهسئۇلىيىتى

مهن خهلقىمىزگه يهنه ئۆتمۈشـتىكى سىياسـىيونالرنىڭ يازغـانلىرى بىـلهن     
مىللىتىمىزنىڭ سىياسىي كۈچىنى قايتـا قازىنىشـى پهقهت   «: خىتاپ قىلىمهن

ــاغالم ۋە قۇسۇر   ــڭ سـ ــڭ مهۋجۇتلۇقىمىزنىـ ــى   بىزنىـ ــا كهلتۈرىلىشـ ــىز ھالغـ سـ
ــارەتتۇر  ــر تاشــقى   . مهسىلىســىدىن ئىب ــازىرلىغۇچى ھهر بى ــۇنى ھ ــته ب ئهمهلىيهت

سىياسهت ۋە شهخسىي رولىنى قىممهتلىك ھالغـا كهلتـۈرۈش تهشهببۇسـى كـۆپ     
قورالغا ئىگه بولۇشنىڭ ئهسىرى بولماستىن بىر مىللهتنىـڭ ئىنكـار قىلغىلـى    

ــڭ نهتىجىســىد  ــدىغان قابىلىيىتىنى ــر مىللهتنىــڭ سىســتېملىق  . ۇربولماي بى
قــابىلىيىتىنى جانســىز بىــر توقــاي قورالالرنىــڭ توپالنمىســى ئهمهس، مىللىــي  

ــۇق ــۈمنى مهنســىتمهيدىغان     مهۋجۇتل ــڭ ۋە ئۆل ــر ئىرادىنى ــۇق بى ــدە ئوتل ھهققى
  .قهھرىمانانه بىر جاسارەتنىڭ مهۋجۇتلىقى تهمىن ئېتىدۇ

ــمه  « ــۇۋەپپىقىيهتكه ئېرىش ــر ھهركهت م ــداق بى ــۈن ئهزھهرقان ــا اك ئۈچ لىرىغ
 كۆرەشنى ئىككىلهمچى ۋە موھىم بولمىغـان نهرسـه قىلىـپ كۆرسهتمهسـلىكى،    

  » ①.بۇنداق كۆندۈرمهسلىكى كېرەك
مـال ئىگىسـى قىممهتـراق    : تۇرمۇشىمىزدا شـۇنداق ئـاددىي بىـر سـاۋات بـار     

ئۇنىـڭ ســورىغىنىدىن كـۆپ تهكلىــپ    »ئىنســاپ قىلىـپ «سورىمىسـا، خېرىـدار   
  ىنىمۇ بىلمهمدۇق؟جۇنچىلىك ئاددىي رىمۇشىز ب. قىلمايدۇ

ــالهمنى      ــتۇرۇپ ماقـ ــارىيه قىسـ ــرنهچچه ئـ ــدىن بىـ ــڭ ھىكمهتلىرىـ داناالرنىـ
  :ئاخىرالشۇراي

  
ــاقالرچه      ــاجىز، قورقۇنچـ ــى ئـ ــان، ئىرادىسـ ــتىن بۇزۇلغـ ــمانىي جهھهتـ جىسـ
تېنچلىــق تهرەپــدارى بولغــان بىلهرمهنلهردىــن تــۈزۈلگهن بىــر مىلــلهت ھېچبىــر  

  .ھهتتا بۇ دۇنيادىمۇ ئۆز ھاياتىنىمۇ ساقلىيالمايدۇ. مايدۇزامان جهننهتكه بارال
  

                                            
 .ئا — )تۈركچه نهشرى(»كۆرەشلىرىم«: ئادولف گىتلېر ①
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دۆلهتنى ھۇجۇمدىن قوغدايـدىغان نهرسـىلهر قهلئهلهرنىـڭ سـۇ تولـدۇرۇلغان      
دۆلهتنى ئهڭ ئوتلۇق ۋەتهنپهرۋەرلىك ۋە ھهددىـدىن زىيـادە   . خهندەكلىرى بولمايدۇ

ــان ئهر     ــلهن تولغ ــان بى ــۇ ۋە ھاياج ــي ھهۋەس، تۇيغ ــالالردى -مىللى ــا ئاي ن بارلىقق
  .كهلگهن جانلىق تام قوغدايدۇ

  
جىمجىــت شــهكىلدە قارشــى ئېلىنغــان ھۇجــۇمالر قانچىلىــك كــۆپ بولســا، 
ــۇمالر       ــان ھۇج ــېرى ئارتق ــوزۇلغان ۋە كۈنس ــا س ــۇ ئۇزاقق ــلهر ب ــېڭىلگهن مىللهت ي

ــر    —نهتىجىســىدە قارشــىلىق بىلدۈرســه   ــلهت تېخىمــۇ ئېغى ــۇ مىل ئهســلىدە ب
بۇ قارشىلىق ياكى ئىسيان باشـقا   —ىغان بولسا يامانلىقالرغا سهۋر قىلىپ چىد

  .ئىنسانالر كۆزىدە بهك ھهققانىي كۆرۈنمهيدۇ
  

قورققاقالرچه بويۇن ئىگىش بىلهن شهرەپ ۋە نومۇسقا سـۈرتۈلگهن داغ ئـۇزۇن   
بىـر مىللهتنىـڭ قېنىغـا كىرىـپ، زەھهرگه ئوخشـاش      . زامانالرغىچه ئۆچۈرۈلمهيدۇ

ــۈپ ئۇالرنى   ــىللهرگه ئۆت ــى نهس ــدۇ   كېيىنك ــالهچ قىلى ــۇۋۋىتىنى پ ــۇ ق ــا . ڭم ھهتت
ئهكســــىچه قهھرىمانــــانه بىــــر ئــــۇرۇش ئارقىســــىدا . يىلتىزىــــدىن يوقىتىــــدۇ

ھۆررىيهتنىـــڭ قولـــدىن كېتىشـــىمۇ بىـــر مهھهل ئاســـارەت ئاســـتىغا چۈشـــكهن 
بـۇ ھـۆررىيهت جـانلىق بىـر     . بولـۇدۇ مىللهتنىڭ قايتىـدىن تىرىلىشـىگه ئاسـاس    

  .دۇۇىزى بار بىر دەرەخ تۇغۇلمېغىزدۇر ۋە بىر كۈن ئۇنىڭدىن يىلت
  
  



 181

  

  ھهققىدە ئويلىغانلىرىمۋە تهشكىالت  »داھى«

  
ــهرتلىرى  ــڭ ش ــۈپ      داھىالرنى ــالىالر كۆرۈن ــۇنچه ماق ــانچه م ــوردا ئ ــدە ت ھهققى

مهن ئىلگىرىكـى  . خېلـى يامـان ئهمهس دېيىشـكه بولـۇدىكهن    . قالىدىغان بولدى
ــاز توختالغــان ئىــدىم   ــۇ تېمىــدا بىــر ئ ــۆ. بىــر كىتابىمــدا ب ــۇ تېمىنىــڭ ن ۋەتته ب

  .قىزىققۇچىلىرى بارلىقىنى كۆرۈپ، يهنه بىرئاز بىرنهرسىلهرنى يازغۇم كهلدى
دەك گهنـ تهشكىالت ھهققىـدىمۇ خـۇددى شـۇنداق بىـر ۋەزىـيهت بارلىققـا كهل      

ــدۇ ــادەمنى    . قىلى ــاتىالپ، ئ ــز ت ــاكى ئېغى ــدۇ؟ ي ــۇالر راســتىنال قىزىققۇچىالرمى ب
ــى بول   ــدۇ؟ نېمىلىكــ ــپ باقىدىغانالرمىــ ــىلهرنى   چېكىــ ــر نهرســ ــۇن بىــ مىســ

  .كهنمهن، يهنىال يازماي تۇرالمىدىمىئويلىغان
  

ــر ســۆز  ــدىرنىڭ ھهربى ــڭ ئهكــس    -لې ــر دۆلهتنى ــلهت، بى ــر مىل ــى بى ھهركىت
ئېتىشى بولۇپ، لېـدىرنى ئـۆز ھالىغـا تاشـلىۋېتىش، بىـر تهشـكىالتنىڭ نهقهدەر       

ىنـى  مهسئۇلىيهتسىز ئىكهنلىكىنى؛ لېدىرنىڭ نهقهدەر ئۆز بېشـىمچى ئىكهنلىك 
  .چۈشهندۈرۈدۇ

دېگهنـدەك، لېـدىرنىڭ سـۆزلهيدىغان     »ئاناڭنى داداڭغا پهردازسىز كۆرسهتمه«
 -سۆزىنىڭ ئاساسىي مۇقامىال ئهمهس، ئۇنىڭ ئوتتۇرىغـا چىقىـش تهرزى، كىـيىم    

  .تاشقىي قىياپىتىمۇ تهشكىالت تهرىپىدىن بهلگىلىنىشى كېرەك —كېچهك 
هرگىزمـۇ بىلىـم سهۋىيىسـى    نىـڭ ئهڭ مـوھىم شـهرتى ھ   )ياكى لېدىر(داھى 

ــوللىكتىپى،      ــدىرالر كـ ــرى لېـ ــى جهھهتلىـ ــم سهۋىيىسـ ــۈنكى بىلىـ ئهمهس، چـ
. خـۇلقى  -ئهڭ موھىمى مىجهز . مهسلىههتچىلهر تهرىپىدىن تولۇقالنسىمۇ بولۇدۇ

ــدىغان،      ــنى بىلى ــاچچىقىنى يۇتۇش ــدىغان، ئ ــپ كهتمهي ــال ھاياجانلىنى ــۇ دەرھ ئ
ر، تهشــكىللهش تــاالنتى بــار،   ئهقىللىــق ئــادەملهرنى ئىشــقا سېلىشــقا مــاھى    

چىقىشقاق، پهزىلهتسىزلىكلىرىنى چاندۇرمايدىغان، يهنى پهزىلهتلىـك تهسـىرات   
  .بېرەلهيدىغان بولۇشى كېرەك
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ئاقكۆڭۈللۈك، سـېخيلىك، ۋاپـادارلىق قاتـارلىق خسـلهتلهر بىـر ھۆكۈمـدار       «
ــۇ       ــقىالرغا ئهنه ش ــدار باش ــا ھۆكۈم ــايىن، ئهمم ــى نات ــۇپ كېتىش ــۈن زۆرۈر بول ئۈچ
خىسلهتلهرنىڭ ئىگىسىدەك كۆرۈنۈشى كېرەك، شـۇنىڭدەك ھۆكۈمـدار ئۆزىنىـڭ    

تىپهز، ئۇلـۇغ  خياۋۇز تهبىئىتىنى قانداق نىقاپالشنى بىلىشى كېرەك ۋە ئۇلۇغ سـا 
   .مهككارغا ئايلىنىشى كېرەك

ھۆكۈمــدار يىراقنــى كــۆرەر بولۇشــى، ۋۇجۇدىــدا دۆلهتــكه ئــاپهت ئېلىــپ        «
ھهتتـا، زۆرۈر تېپىلغانـدا،   . نى تۈزۈتۈشـى كېـرەك  كېلىدىغان ناچارلىقالر بولسا ئـۇ 

  .دۆلهتكه نهپ كهلتۈرۈدۇغان يامان تهرەپلىرىنى ئېپ قېلىشى الزىم
بىـــر ھۆكۈمـــدار ئىنســـاندىكى ئېســـىل پهزىلهتلهرنىـــڭ ھهممىســـىگه      «

ئهمما، ئۇ كىشىلهرگه گويـاكى ئاشـۇ ئېسـىل    . ئېرىشىمهن دەپ تۇرۇۋالسا بولمايدۇ
  ①» .سى بولۇپ كۆرۈنهلىشى كېرەكپهزىلهتلهرنىڭ كامىل ئىگى

ــۇيرۇق، بېســىم ۋاسىتىســى بىــلهن    قــابىلىيهتلىكلهرنى ئىشــقا ســېلىش ب
خــۇلقىنى شــهرت  -مانــا بۇنىســى لېــدىرنىڭ مىــجهز   . بولۇدۇغــان ئىــش ئهمهس 

ۇ بىر پىسخولوگ بولۇشى كېرەككى، كىشىلهر ئۇنىـڭ يېنىـدا   ئ. قىلىدىغان نۇقتا
بۇ بولسـا، لېـدىرنىڭ   . ان بولۇشى كېرەكئىشلهشنى ياقتۇرۇدۇغان، ئارزۇ قىلىدىغ

كىشـــىلهرگه قانـــداق تهســـىرات بېرىشـــى، كىشـــىلهردە ســـۆيگۈ يـــاكى نهپـــرەت 
  .ئويغۇتۇشىغا مۇناسىۋەتلىك

ھهركىتىنـى كــۆرۈپ تۇرۇدۇغـان ۋە ئــاڭالپ تۇرۇدۇغــان    -ھۆكۈمـدارنىڭ ســۆز  «
ــۋادار ئىــكه    ــادار، ئىنســانپهرۋەر، ســهمىمىي، تهق ــۇنى رەھىمــدىل، ۋاپ ن كىشــىلهر ئ

  .دېگهن تهسىراتقا كېلىشى كېرەك
ھۆكۈمدار دانىشمهنلهرگه تهقهززا بولۇپ تۇرۇشى، ئىقتىـدارلىق كىشـىلهرنى   «

ــۈك ســاھهلهردىكى ئاالھىــدە كىشــىلهرگه شــان     شــهرەپ  -ئىشــقا سېلىشــى، تۈرل
  ② » .بېرىشى كېرەك

پهزىلهتلىك كۆرۈنـۈش ئۈچـۈن ئهتراپتىكـى كىشـىلهرنىڭ ئهينهكلىـك رولـى       
 »ئۈلپىتىــڭ قاغــا بولســا يېيىشــىڭ پــوق «بىزنىــڭ كــونىالردا . ناھــايىتى چــوڭ

                                            
  »ھۆكۈمدارالر دەستۇرى«]: ئىتالىيه[نىككولو ماكياۋىللى   ①

 .كىتاپ يۇقارقى  ②      
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بۇ نورمالدا جامائهتنىـڭ ئـادەم باھـاالش مىزانـى ۋە بـۇ مىـزان       . دېگهن تهمسىل بار
پاراســىتىنىڭ  -مىڭلىغــان يىلالرنىــڭ ســىنىقىدىن ئــۆتكهچكه خهلــق ئهقىــل  

ــورۇن ئالغــان -جهۋھىــرى بولغــان ماقــال  كىشــىلهرنىڭ . تهمســىللهر ئىچىــدىن ئ
رىالشقان ئـادىمىگه قـاراپ باھـا بېـرىش ئـادىتى پۈتـۈن دۇنيـا مىللهتلىرىگىمـۇ         ئا

  :بۇ ھهقته يهنه شۇ ماكياۋىللى شۇنداق يازغان. ئومۇمىي دېيىشكه بولۇدۇ
كىشىلهرنىڭ ھۆكۈمدار ۋە ئۇنىڭ پاراسىتى ھهققىدىكى تـۇنجى تهسـىراتى،   «

چـــۈنكى  » .ھۆكۈمـــدارنىڭ ئهتراپىـــدىكى كىشـــىلهرنى كۈزۈتۈشـــتىن كېلىـــدۇ 
ئىنسانالر ھهر خىل كىشىلهر بىلهن ئارىالشسىمۇ، بۇ ئارىلىشىشالرنىڭ مهزگىـل  

بولۇشـتهك   »خىلى بىـلهن  —خىل «ئاخىرقى ھىساپتا  خاراكتېرى بولۇدۇ، ئهمما
دېگهننىـڭ ئۆزىـدىنال    »خىلـى بىـلهن   —خىـل  «. مۇقىم ھـالهت شـهكىللىنىدۇ  

ىچىـدىكى كىشـىلهر   شۇنى ھىس قىلىش مۈمكىنكى، ئارىلىشىدىغان بىر تـوپ ئ 
مهلۇم خۇسۇسىيهت ئورتاقلىقىغا، پهزىلهت ئورتاقلىقىغا، كۆز قاراش ئورتاقلىقىغـا  

ئـۇ ھالـدا ئـوغرى بىـلهن ئاغىنىـدارچىلىقى بولغـان بىـر كىشـى ھهرقـانچه          . ئىگه
ئۆزىنى پهزىلهتلىك قىلىپ كۆرسىتىشكه تىرىشسىمۇ، كىشـىلهر ئۇنىـڭ ئـوغرى    

  .ايدۇئهمهسلىكى ھهققىدە ئىشهنچ قىاللم
. كىشىلهرگه بېرىدىغان تهسىرات قۇرۇق ۋەدىلهر ئاساسىدا بارلىققا كهلمهيـدۇ 

ئۆزىنى ئىسپات قىلىشالر بىرەر قېتىم كارغا كهلسـىمۇ، بـۇ    -بۇنداق ئاغزاكى ئۆز 
ماكياۋىللىنىــڭ شــۇ ســۆزى قارىشــىمىزنى . بولــۇپ قالىــدۇ »ياغــاچ قــازان«پهقهت 

ه كۆرسۈتۈشتىن باشقا ھېچقانداق ئىـش  ئۇلۇغۋار ئىش ۋە ئۆزى ئۈلگ«: دەلىللهيدۇ
  » .ھۆكۈمدارنى تېخىمۇ زور ھۆرمهتكه ئېرىشتۈرەلمهيدۇ

ھهمىشـه  ئۇنىڭ بىلىم ساپاسـىدىنمۇ مـوھىملىقىنى    ،داھىنىڭ خاراكتېرى
ــۇ ھهقــته ناھــايىتى كــۆپ تهر . تهكىــتلهپ كهلــدۇق ــوغرا  ەب پلىــمه ئىزدىنىشــكه ت

ئۇنىــڭ چوقــۇم مــۇرەككهپ چــۈنكى، خــاراكتېر مــوھىم بولغــان ئىــكهن، . كېلىـدۇ 
يهنى، بۇ خاراكتېر ناھايىتى مۇرەككهپ، ئـادەملهر  . قاتالملىرى بولۇشىدا گهپ يوق

ــۈر  ــانلىقچه ئۈج ــك   -ئاس ــرەك دېگهنلى ــدىغان بولۇشــى كې ــۈرىنى بىلىۋااللماي بۈج
بۈجـــۈرىگىچه بىلىۋااللمايـــدىغان -چـــۈنكى ئىنســـانالر ئـــۆزلىرى ئۈجـــۈر. بولـــۇدۇ

ئهگهر . هپتۇن بولۇدۇ، ھېيىقىـدۇ، ھـۆرمهت قىلىـدۇ   نهرسىلهرگىال سىرلىق ھالدا م
بىر لېدىر، دانا مهسلىههتچىلهرگه ئېتىۋار قىلمىسا، ھهمىشـه تهنـتهك ھهركهتـلهر    
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سادىر قىلىـش ئارقىسـىدا، دانـاالر ئهمهس، ئـادەتتىكى كىشـىلهرمۇ ياراتمايـدىغان       
ــادەم ئۇنىــڭ قۇســۇرلىرىنى كــۆرۈپ    . ئهھۋالغــا چۈشــۈدۇ ــۇ دېگهنلىــك، جىمــى ئ ب

بـۇ لېـدىر ئۈچـۈن چـوڭ بىـر      . ېتهلهيدۇ، جىمى ئادەم تۈزۈتۈش بېرىشكه باشاليدۇي
  . بهختسىزلىكتۇر

ــكه      ــادە بىلدۈرۈشـ ــى ئىپـ ــۇكى، داھـ ــا شـ ــوھىم نۇقتـ ــر مـ ــته بىـ ــۇ جهھهتـ بـ
ئالدىرىماســـــلىقى، ھهتتـــــا بهزى ئېنىقســـــىز ۋەزىـــــيهتلهردە زادىـــــال ئىپـــــادە  

هكىللهندۈرىشـىگه  بىلدۈرمهسلىكى، كىشىلهرنىڭ ئـۆزى ھهققىـدە مهلـۇم باھـا ش    
ــرەك   ــا ســىرلىق قېلىشــى كې ــدە : مهســىلهن .ئىمكــان بهرمهي، دائىم نورۋىگىيى

ۋەقهســىدەك ۋەقهلهر  »ئهلقائىــدەگه باغلىنىشــلىق ئۇيغـۇر تېرورىســت «تۇتۇلغـان  
ئــۆزى توقۇغــان توقــۇمنى ئۆزىنىــڭ بېشــىغا  «ھهققىــدە يــا ســۈكۈت قىلىــش، يــا  

ۆز ئارا دۈشمهن ئىككى تهرەپ سىياسىدا ئ. ئۇسۇلى قوللۇنۇش كېرەك »كهيدۈرۈش
ــر   ــم بى ــرىگه  -دائى ــدۇ «بى ــام توقۇي ــار »توق ــش ب ــان ئى ــىيونالر  . غ ــتا سىياس ئۇس

ــدۇ   ــدۈرۈپ قويااليـ ــۆزىگه كهيـ ــۇمىنى ئـ ــمهننىڭ توقـ ــالهنكى، . دۈشـ ــۇر «ۋاھـ ئۇيغـ
ھهققىـدە زورۇقـۇپ بېـرىلگهن بايانـات، ئـۇ قهدەر بىچـارە بولغـانكى،         »ئهلقائىدەچى

رەنجىپ قالىـدىغان بولـدى، شـۇنىڭ بىـلهن      »دوستالرغهرپلىك «گويا بۇ تۈپهيلى 
. رمۇ؟ دېگهن ئهندىشه تۆكۈلۈپ تۇرۇدۇغان شـهكىلدە بولغـان  همائاشنى توختۇتۇۋېت

  بۇنىڭ نېمه ھاجىتى ئىدى؟ 
يېڭـى  «يىلالردىن كېيىن دۇنيـا ۋەزىيىتىـدە بارلىققـا كهلـگهن     -90خىتايالر 

ۇيغۇرالرغــا بــاغالپ، نــى ئ»ئىســالمىي تېرورىــزىم«فورمىســى بولغــان  »دۈشــمهن
دۇنيانىــڭ ئومــۇمىي ئېقىمىغــا ماسالشــقان ھالــدا قىــرغىن ئېلىــپ بېرىشــىنى  
قانۇنىيالشتۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى مهيداندا ئېنىق تۇرغان بىر ئىـش ئهمهسـمۇ؟   

ئىيـــۇل ئـــۈرۈمچى قهتلىئـــامى مۇناســـىۋىتى بىـــلهن ئاتـــالمىش -5ئانـــدىن يهنه 
ــ    ــدەنىڭ بىـــزگه تهرەپـــدارلىق قىلىـ ــى بىـــلهن بـــۇ نىـــيهت    ئهلقائىـ ش جاكاسـ

قىسمهنلىكته خهلقارا ئىسالم تېرورىزمىغـا بـاغالش پىراكتىكىسـى بولمىـدىمۇ؟     
چوقــۇمكى بــۇ ئابىســتراكت بايانغــا بىــرەر ئهمهلىــي ئــۆرنهك بېــرىش زۆرۈرىيىتــى  

شــۇڭا، ئهنسىرەشــنىڭ ھــاجىتى يــوقكى، . بۇنــداق بىــر ئويــۇننى تهقهززا قىالتتــى
. ئىســتىخبارات ئويــۇنى ئىكهنلىكىنــى بىلىــدۇ  غهرپلىكــلهر بۇنىــڭ بىــر تۈرلــۈك 

پهقهت بۇنچىلىــك ئويــۇنالرنى بىلىــدىغان قىيــاپهت ئىپــادىلهپ، بــۇ توقــۇمنى       
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  !خىتاينىڭ بېشىغا كهيدۈرۈشال ئهڭ ئۇيغۇن جاۋاپ ئىدى
ــۇ     « ــكهن، ب ــان ئى ــى قىلىشــقا پېتىنالىغ ــاڭا راســت گېپىن ــادەم س ــمه ئ ھهم

ــدىن    ــي ھۆرمىتىـ ــڭ ھهقىقىـ ــته ئۇالرنىـ ــانلىقىڭنى  ئهمهلىيهتـ ــپ قالغـ ئايرىلىـ
  » .كۆرسۈتۈدۇ

ئهگهر ھىچكىــم راســت گهپ قىلىشــقا پېتىنالمىســا قانــداق بولــۇدۇ؟ بــۇ       
يهنـى خۇشـامهتچىلهر،   . دېگهنلىك ئهتراپنىڭ ساختا بىلهن تولغانلىقى دېمهكتـۇر 

  .پتى دېگهنلىك بولۇدۇاساختىپهزلهر بازار ت
ــنى م    « ــا يــاكى تالالش ــان بولمىس ــدارالر ئىهتىياتچ ــق ئېلىــپ  ھۆكۈم ۇۋاپى

چـــۈنكى ئـــوردا . بارمىســـا، خاتـــالىقتىن خـــالىي بولۇشـــى قىـــيىن گهپ بولـــۇدۇ 
كىشـىلهر ئـۆز ئىشـىغا كهلگهنـدە     . خۇشامهتچىلهر بىـلهن تولـۇپ كهتـكهن بولـۇدۇ    

ئـۆزىنى ئالـداپ، خۇشـامهت     -خۇشامهتكه مهسـتانه ھالـدا ئۆزلىرىمـۇ سـهزمهي ئـۆز      
  .اقابىل تۇرالمايدۇدە، ئۇنىڭغا ت -دېڭىزىغا غهرق بولۇپ كېتىدۇ 

ــامهتچىلهرگه    « ــاڭ، خۇش ــاقچى بولس ــامىتىنى رەت قىلم ــقىالرنىڭ خۇش باش
  .راست گهپتىن زادىال خاپا بولمايدىغانلىقىڭنى ھىس قىلدۇرۇشۇڭ كېرەك

ــهن      « ــا، س ــدىغان بولس ــى دەۋېرى ــت گېپىن ــاڭا راس ــادەم س ــمه ئ ــراق، ھهم بى
كۈمـدار  ئهقىللىـق   شـۇڭا، ئاقىـل ھۆ  . ئۇالرنىڭ ھۆرمىتىدىن ئايرىلىپ قالىسـهن 

كىشــىلهرنى تاللىۋېلىــپ، راســت گهپ قىلىــش ھوقــۇقىنى شــۇالرغىال بېرىشــى  
  .كېرەك
ــنى سور « ــداق ئىشـ ــۇالردىن ھهرقانـ ــدار ئـ ــارلىق  ىھۆكۈمـ ــى، ئۇالرنىـــڭ بـ شـ

مهســىلىلهر ھهققىــدىكى قاراشــلىرىنى ئـــاڭالپ بېقىشــى، ئهڭ ئاخىرىــدا ئـــۆز      
  .ئىدىيىسى بويىچه قارار چىقىرىشى الزىم

ر ھهمىشه باشقىالر بىلهن مهسلىههتلىشىشى، ئۇنى باشـقىالرنىڭ  ھۆكۈمدا«
  ».رايى بويىچه ئهمهس، ئۆزىنىڭ رايى بويىچه ئورۇنالشتۇرۇشى كېرەك

-ئـۇ ئـالهمچه دەرت  . بېسـىق بولۇشـى ناھـايىتى مـوھىم     -لېدىرنىڭ ئېغىـر  
ئهلهم كهلســـىمۇ ئـــۆزىنى يوقۇتـــۇپ قويمايـــدىغان، دۇنيـــاچه شـــاتلىق بىلهنمـــۇ 

  .مهي، پهقهت مهيىن كۈلۈمسىرەپ قويۇدۇغان بولۇشى كېرەكھىجىيپ كهت
ئۇ ماڭغان يولىدا ئۇدۇل نىشـانغىال قارىشـى كېرەككـى، پۇتىغـا ئىلىشـكهن      

دەپ قاخشـاپ يـاكى    »يولـۇمنى توسـۇۋالدى  «ھهربىر چهررەندىگه خاپا بولۇپ، ئۇنى 
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يولدىن نېرى قىلىمهن دەپ ۋاقىت سهرپ قىلىدىغان نهزىرى پهس بولماسـلىقى،  
ئهگهر رەقىــــپ يــــاكى . نورمــــال قهدىمىنــــى ئېلىــــپ كېتىۋېرىشــــى كېــــرەك

رىقابهتچىلهرگه دۇچ كهلگهنـدىمۇ سـهمىمىي، خـۇش چىـراي كۆرسـۈتۈپ مۇئـامىله       
ــنى    ــى نىقاپالشـ ــدىغان، نهپرىتىنـ ــنى بىلىـ ــاچچىقىنى يۇتۇشـ ــدىغان، ئـ قىالاليـ

هســـىراتى  ت »كهڭ قوشـــاق«بىلىـــدىغان، بولۇشـــى كېرەككـــى، كىشـــىلهردە    
دەپ  » !يوقۇتـۇمهن «رەقىبىنى يوقۇتۇشقا توغرا كهلكهنـدىمۇ،  . كېرەكقالدۇرىشى 

داۋراڭ ســـــېلىپ يـــــۈرمهي، بـــــۇ ئىشـــــنى غىمىسســـــىدا بېجىرەلهيـــــدىغان،  
دەپ داپ چېلىـپ يـۈرمهي، ئۇنىڭغـا     »مهن يوقـاتتىم «بېجىرىلگهندىن كېيىنمۇ 

ماتهم مۇراسىمى ئۆتكۈزۈدىغان، ھهتتا بـۇ مۇراسـىمدا خـۇددى ئۆزىنىـڭ قهدىسـانى      
ــۇپ قويۇۋاتقانــدەك، تهســىرلىك نۇتــۇق ســۆزلهپمۇ قويااليــدىغان بولۇشــى       ئۇزۇت

  .كېرەك
ئهزالىرىنىڭ بىـر مـوھىم   ) تهشكىالت(داھىالرنىڭ نوپۇزىنى قوغداش پارتىيه 

ــۇرچى ــا    . بـ ــۈرۈپ ئوتتۇرىغـ ــقاقنى تـ ــۇ پۇشـ ــى ئۆزىمـ ــك داھـ ــۇ دېگهنلىـ ــا بـ ئهممـ
ــۈش، ھه     ــا ئۈس ــۈن ھهر ئۇچرىغانغ ــۇزى ئۈچ ــۆز نوپ ــپ، ئ ــاال  چىقىۋېلى ــك ب ر كىچى

داھــى . دېيىشــىپ يۈرىشــى كېــرەك دېگهنلىــك ئهمهس »بــاالڭ-ئانــاڭ«بىلهنمــۇ 
ــدۇ   ــۇزىنى قوغداي ــلهن نوپ ــادىلىرى بى ــڭ ئاشــكارە  . پهزىلهتلىــك ئىپ چــۈنكى ئۇنى

ــۇزىنى قوغداشــقا ئهمهس، نوپۇزىنىــڭ تېخىمــۇ بهك   ئوتتۇرىغــا چىقىۋېلىشــى، نوپ
بىـلهن، گويـا ئاڭلىمىغانـدەك     ئاتا سۈپىتى »كهڭ قوساق«ئۇ . چۈشۈشىگه يارايدۇ

ــۆز ئىشــىنى قىلىۋېرىشــى، بۇنــداق ئۇششــاق ئىشــالرنى    ) شــهكلهن بولســىمۇ(ئ
ــۇڭ   ــۈش ئىپادىلىشــى، ھهر بۇل ــاپ كۆرۈن پۇشــقاقتا -مهنســىتمهيدىغاندەك ئالىجان

  .دوقۇرۇپ يۈرمهسلىكى كېرەك
. گه ئـــون تۈرلـــۈك تهكلىـــپ بهرگهن ئىـــدىم...ھهز. كهچمىشـــىمىزدە مهن م

پ يۈرمهسـلىك،  ۇشـ ۇى ھهر بىر ئهسـكهر بىلهنمـۇ بىۋاسـىته تېلىپۇنل   بۇالردىن بىر
سـهن ماڭـا ئهقىـل    «ئهممـا بـۇ ئـادەم    . بىر ئـاز سـىرلىق بولـۇش مهزمۇنىـدا ئىـدى     

دېگهندەك بىر خىل تهتۈرلۈك بىـلهن، شـۇندىن باشـالپ مهنـدىن      »تهمدىغانۈئۆگ
يىنىنـى  تهتۈرلۈكنىـڭ زى . شـىدىغان بولـدى  ىباشقا ھهممه ئادەم بىـلهن تېلىپۇنل 

تـۆرت بـاال ئۆلتۈرۈلگهنـدىن كېـيىن، ئۆلگۈچىلهرنىـڭ يېقىنلىـرى       : ئۆزى كـۆردى 
ئۇنىڭغــا تېلىپــۇن قىلىــپ ئېغىزغــا ئالغۇســىز  ) بىرىنىــڭ ئىنىســىمۇ بارىــدى(
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ــۇنچه ئۇششــاق   . ھاقــارەتلهرنى ياغــدۇرۇپتۇ ــدا، ب ــويىچه بولغان مېنىــڭ دېگىــنىم ب
ئۇنىــڭ بالــدۇرال . دىبــالىالر لېــدىرنىڭ تېلىپــۇنىنى بىلمهســلىكى كېــرەك ئىــ 

كۆرۈشـــكه تهشـــنا بولغـــان  مۇبـــارەك دىـــدارىنى«گه چىقىـــپ، »تىيهنـــئهنمىن«
قه قول پۇالڭلىتىشقا ئالدىراشـتهك بىرمـۇنچه قىلىقلىـرى    »مىليونلىغان خهلق

  :ئىختىيارسىز ھالدا بوغدا ئابدۇلالنىڭ شۇ مىسرالىرىنى ئېسىمگه سالىدۇ
  

  بهڭگى چۈشىدە تهختىگاھتىمىش،
  .قاندىن تىلالنى سۈزگۈدەكمىش

  ئاشۇ شهرمهندە كۆردى ئوڭىدا
  ①.سىقىمداپ قالغان قولى ھاۋانى

  
بــــۇ ئــــادەم ئــــۆزىنى كۆرسۈتۈشــــكه ئالــــدىراپ كېتىــــدىغان مىجهزىنــــى  (

ــدىمۇ   ــۇمهن . م«ئۆزگهرتهلمىســه كېــرەك؛ يېقىنقــى زامان ــگهن مهن بول ــازات دې  »ئ
ــۆڭلىنى   دېــــگهن بىمهنىلىكنــــى قىلىــــپ، ئهســــلى قىزىقىۋاتقانالرنىــــڭ كــ

  )سوۋۇتۇۋەتتى
  

دېمهك، نوپـۇز قوغـداش مهسىلىسـى يهنىـال داھىنىـڭ پهزىلىـتىگه بـاغلىق؛        
ــۇز قوغــداش تىرىشــچانلىقىنى يالغانغــا چىقىرىــدىغان    لېــدىر باشــقىالرنىڭ نوپ
ــرەر    ــڭ بىـ ــدىغۇچىالر ئۇنىـ ــرەك؛ قوغـ ــلىكى كېـ ــىزلىك ئىپادىلىمهسـ پهزىلهتسـ

ن بولسـا، ئـۇ يېغىرىنـى    كۆرسـۈتۈۋاتقا  »قاراقـاش «يېغىرىغا چاپان يېپىـپ، ئـۇنى   
  .ئۆزى نامايان قىلماسلىقى الزىم

تلىــك بولماســلىقى نۇقتىســىدىنمۇ، لېــدىر ئــۆزىنى      هئادەملهرنىــڭ كامال
كامالهتلىــك دەپ تهمهننــادا بولماســلىقى، مــۇتهكهببىر بولماســلىقى كېرەككــى، 
ــوپالپ، يۇغــۇرۇپ، ئۆزىنىــڭ يولىــدا     ــا ئادەمنىــڭ ئهقلىنــى ت شــۇندىال بىــر گورۇپپ

  .ىنااليدۇپايدىل

                                            
ــاۋ    - 1975 ①        ــن بىي ــان، لى ــىر قىلىنغ ــرى نهش ــد -يىللى ــوڭزىنى تهنقى ــا ك لهش دولقۇنىغ

 .ئا— دىن»جهڭ ناخشىسى«بېغىشالنغان شېئىرالر توپلىمى 
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خۇددى شـۇنداق، باشـقىالرمۇ، ئىنسـاننىڭ مۇكهممهلسـىزلىكىنى ئهقلىـدە      
ــنى      ــدىن پهش ــال ئۇنىڭ ــى بىلهن ــرنهچچه ئهيىب ــلهپكى بى ــدىرنىڭ دەس ــۇپ، لې تۇت
قېقىپ، ئۇنى سېسىتىش ھهركىتىدە بولماي، ئۇنىڭغا بىر زامان پۇرسهت بېـرىش  

ئهيىپلىرىنـى ئىمكـان    ئهزالىرى لېـدىرنىڭ ) تهشكىالت(بولۇپمۇ پارتىيه . كېرەك
ئـادەم  «قهدەر كىشىلهر قوبـۇل قىالاليـدىغان شـهكىلدە ئىـزاھالپ، ئـۇنى پهدازالپ،      

ىغـا كـۆز   »مـال بولـۇش  «ئهممـا  . تىرىشـچانلىقىدا بولۇشـى كېـرەك    »قىلىۋېلىش
ــدىن كېيىن ــۇيهتمىگهنـ ــدايمهن دەپ    مـ ــۇزىنى قوغـ ــۇنى پهدازالش، نوپـ ــال ئـ يهنىـ

ــ  ــلىرى، دوسـ ــش ئۇرۇنۇشـ ــانچىلىق قىلىـ ــى چاپـ ــاپالنمايدۇ، بهلكـ تانىلىق ھىسـ
. بۇنىسى زىيانلىق بولۇشى مـۇقهررەر . خۇشامهتچىلىككه ئۆزگۈرۈپ كهتكهن بولۇدۇ
ئاناڭنىـڭ ئـايىغۇچىلىكى قالـدىمۇ،    «بۇ ھالدا خهلقنى داۋاملىـق ئالدىماسـلىق،   

ئومـۇمىي يۈزلـۈك نهزەردىـن چۈشـكهن لېـدىرنى       .دېگهندەك ئىـش قىلىـش   »باالم
ھۆكۈمـدار ئۈچــۈن ئېيتقانـدا، ئهڭ ياخشـى قورغــان    «. مايـدۇ ھـېچكىم قۇتقۇزۇۋاالل 

ئهگهر خهلـق سـهندىن نهپرەتلهنسـه قورغىنىـڭ بولغـان      . خهلقنىڭ ھىمايىسىدۇر
  ①» .ھالهتتىمۇ، ئۇ قورغان سېنى قۇتقۇزۇپ قااللمايدۇ

لېــــدىر نورمــــال خىــــزمهت ۋاقىتلىرىنىــــڭ ســــىرتىدىكى ئىجتىمــــائىي  
تىنى نهزەردە تۇتقــــــان ھالــــــدا مۇناســــــىۋەتلىرىنىمۇ ئۆزىنىــــــڭ ســــــاالھىيى

  .ئورۇنالشتۇرۇشى، غايىسىگه، ۋەزىپىسىگه ئۇيغۇنلۇق ساقلىشى الزىم
 —توي مۇراسـىمى قاتـارلىقالر    —ئهگهر بىرەر ئاممىۋىي زىياپهت سورۇنلىرى 

ــان      ــۇ يهردە تۇرۇدۇغ ــاخىرغىچه ئ ــپ، ئ ــاۋال بېرىۋېلى ــوغرا كهلســه، ئ ــا بېرىشــقا ت غ
ئـــادەم توپلۇنـــۇپ بولغـــان  هھهمـــم. كقىلىقنـــى ھهرگىـــز قىلماســـلىقى كېـــرە

مهزگىلنــى پهمــلهپ بېــرىش، بىــرەر قىســقا نۇتــۇق ســۆزلهپ، بىــرەر لوقمــا ئېغىــز 
  .ئىچمهسلىك كېرەك-تېگىپال سورۇندىن ئايرىلىش، تويغىچه يهپ

كىشىلهرنىڭ ئۆيلىرىگه مىهماندارچىلىققا بېرىشتىن ساقلىنىش؛ مـوھىم  
ــوراش مـــۈم   ــال سـ ــهۋەپ بىـــلهن يـــوقالش، ھـ ــاققىچه بىـــرەر سـ ــا تامـ كىن، ئهممـ

ئولتۇرماســلىق؛ بارىـــدىغان ئــۆي ئىگىســـىنىڭ جامــائهت ئىچىـــدىكى ئـــاتىقى    
ھهتتا بۇ قاراش خاتـا بولغـان   (جامائهت مۇناپىق دەپ قارايدىغان . ناھايىتى موھىم

                                            
 .»ھۆكۈمدارالر دەستۇرى«]: ئىتالىيه[نىككولو ماكياۋىللى  ①         
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ــدىردىمۇ  —ئادەمنىـــڭ ئـــۆيىگه بېرىـــپ داســـتىخانغا داخىـــل بولـــۇش      ) تهقـ
بـۇ ھالـدا بـۇ    . قېلىشـى مـۈمكىن  نهتىجىسـى بېرىـپ    »يىگهننىڭ يۈزى ئۇيۇتـار «

ئــادەمنى جامــائهت ئالدىــدا ئاقاليــدىغان، ئىناۋەتلىــك قىلىــپ قويۇدۇغــان خاتــاالر 
ئهمدى ئۇيغۇرالرنىڭ خۇسۇسىيىتىدىن ئېيتقاندا، خېلى كاتتـا  . كېلىپ چىقىدۇ

ئىچىرۈۋالسىال، ئـۇ ئـادەم بىـلهن     »بىرەر تاۋاق يۇندا«ئهرباپقىمۇ ئۆيىگه چاقىرىپ 
ۇۋېلىش، دوسـتىغا گهپ قىلغانـدەك تارتىنمـاي گهپ قىلىـۋېرىش     بول »تهڭتۇش«

شــــۇڭا . ئــــادىتىمىز ناھــــايىتى تېــــزال نوپــــۇزنى مىنىمۇمغــــا چۈشــــۈرىۋېتىدۇ 
  .سىرلىقلىقنى ساقالشقا دىققهت قىلىش ناھايىتى موھىم

... سىياسىي غايه، كـۆز قـاراش،   —بىر تهشكىالت ئىچىدىكىلهر مهسئۇلىيهت 
تهشـكىالتتىكى ئهمهللىـرى   . كى سهبداش ھىساپلىنىدۇجهھهتته بارابهر دەرىجىدى

خىــــزمهت تهقســــىماتىنىڭ ئاتىلىشــــى بولــــۇپ، بــــۇ ھهرگىزمــــۇ تهشــــكىالت 
ئــۇالر . ئىچىــدىكىلهرنىڭ ھهممىســى لېــدىرنىڭ قــۇللىرى دېگهنلىــك ئهمهس    

مانـا بـۇ مۇنـداق    . بىرىگه ھىساپ بېرىدۇ، ھىسـاپ ئالىـدۇ  -تهشكىالت ئىچىدە بىر
. مۇناسـىۋىتى بولمىسـا لېـدىر مۇستهبىتلىشـىپ كېتىـدۇ     ئۆزئارا ئهينهك بولـۇش  
ھهركىتىــدە تهشــكىالت تهرىپىــدىن بهلگىلهنــگهن ســىزىقتا -لېــدىر ھهربىــر ســۆز

ئهگهر ئۇنـداق قىلمىسـا، تهشـكىالتتىكىلهر ئۇنىڭـدىن ھىسـاپ      . بولۇشى كېرەك
ئېلىشــقا، ئــۇنى چهكلهشــكه ھوقۇقلــۇق، ھهتتــا شــۇنداق قىلىــش مهجبــۇرىيىتى 

ر تهشــــكىالتتىكىلهر مۇشــــۇ مهجبــــۇرىيىتىنى قىاللمىســــا، بــــۇ  ئهگه. بولــــۇدۇ
تهشــكىالتتىكىلهر قانــداقتۇر غايىســىگه ســادىق، سىياســىي كىملىكــى روشــهن   

غـا كۆنـۈپ قالغـان ۋە    »قۇرۇق ئۆستهڭنىڭ مىراپلىقـى «كىشىلهر ئهمهس، بهلكى 
دېـگهن   »بىرنېمىنىڭ بىـر نېمىسـى  «زەۋقى، خۇشاللىقى  بىر ھاياتتىن بىردىن

يهنه بىر تۈلـۈك ئىپـادە قىلىشـقا    . تتىن ئىبارەت بولغان ئاۋارىالردىن بولۇدۇئاشۇ ئا
ــۇ يهردە قانــداقتۇر تهشــكىالت دەپ بىــر نــېمه يــوق، دېيىشــكىال    تــوغرا كهلســه، ب

چۈنكى، ئۆزىنىڭ فونكىسىيهلىك رولىنى جـارى قىاللمىسـا، نېمىسـىنى     .بولۇدۇ
  تهشكىالت دەيمىز؟

چىقىرىۋېلىشــنىڭ كهيــنىگه كىرىــپ، دانــا لىرېــد ھىچقاچــان ئــاچچىقىنى  
ــرىگه     ــكهن رەقىپلى ــۈپ كهت ــا قارشــى ســهپكه ئۆت خاتاالشــقان سهبداشــلىرى ھهتت

بۇنـداق جـازا،   . بېرىلىدىغان جازانى ئۆز ئاغزى بىلهن ئېالن قىلماسلىقى كېـرەك 
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ــر     ــا ئېغىـ ــاننىڭ روھىغـ ــداق ئىنسـ ــارلىق ھهرقانـ ــدۇرۇش قاتـ ــه، ئاگاھالنـ تهنبىـ
سـتىدىكى ياردەمچىلىرىنىـڭ ئـاغزى بىـلهن ئـېالن      كېلىدىغان ئىشالرنى قول ئا

قىلىش، ھهتتا ئۆزى بۇنـداق سـورۇنالردىمۇ كۆرۈنمهسـلىك كېـرەك؛ مۇكاپـاتالش،      
قاتارلىق كىشىلهرنى خۇش قىلىدىغان قـارارالرنى ئـۆز   ... تهقدىرلهش، ئۆستۈرۈش،

  .ئاغزى بىلهن ئېالن قىلىشقا دىققهت قىلىشى كېرەك
ــۈنكى،   ــۇ شــۇنىڭ ئۈچ ــ «ب ــدۇ كۆســهي ئ ــۇڭ كۆيمهي گهرچه . »ۇزۇن بولســا قول

ــدا      ــۇ يول ــدۇق، ب ــۇم تهشــكىالتقا توپالن ــايه ئۈچــۈن مهل ــۋار غ ــر ئۇلۇغ ئىنســانالر بى
دېـگهن بـۇ    »نهپـس «جېنىمىز پىدا دېسـىمۇ، ئىنسـان بىـلهن بىلـله يارىتىلغـان      

شهيتان بولغاچقا، ئىنساندا يهنىال ئۈستۈن بولۇش تۇيغۇسى، مـاختىلىش تامـايى،   
غـايىمىز  «ئۇنـداقكهن، گهرچه  . هدىرلهش خاھىشـى بولمـاي قالمايـدۇ   ئۆزىنى ق-ئۆز

دېــگهن دەبــدەبىلىك ۋەدىــلهرگه   »يولىــدا خاتاالشســام بوينــۇم قىلــدا بــاغالغلىق 
قارىماي، يهنىال جازانى تـوغرا قوبـۇل قىلىشـى ناتـايىن، بـۇ ھـال ئۇنىـڭ قهلبىـدە         

  .لىدېرغا قارىتا كىن ھاسىل قىلىشى چوقۇم
  
ئىش ھهركىتىدە ئۇلۇغۋارلىق، باتۇرلۇق، تهمكىنلىـك ۋە   ھۆكۈمدار ئۆزىنىڭ«

ــايهن قىلىشــى، باشــقۇرۇش     ــى تىرىشــىپ نام ئىرادىلىــك بولۇشــتهك پهزىلهتلهرن
ــۇنى    ــلىقى ۋە ئـــ ــي يانماســـ ــدىن قهتئىـــ ــان قارارلىرىـــ ــلهردە چىقارغـــ جهھهتـــ

ئــۇ كىشــىلهرگه شــۇنداق تهســىرات بهرســۇنكى، ئــۇالر  . ئۆزگهرتمهســلىكى كېــرەك
  »①.اش مۈمكىن ئهمهسكهن، دەيدىغان بولسۇنھۆكۈمدارنى ئالد

  

                                            
 .ئا — »ھۆكۈمدارالر دەستۇرى«: نىككولو ماكياۋىللى ①
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ۋە  نىڭ شهرھى»يۈزەكى مۇھاكىمه...«

  مۇالھىزىلهر

  )گه قارالسۇن»قوشۇمچه«ئهسلى ماتىرىيال ئۈچۈن كىتاپنىڭ ئاخىرىدىكى (

  
خىتايالرنىــڭ ھهققىمىزدىكــى نىيىتىنــى ھــازىرغىچه بــالىالرچه ســاددىلىق 

ــت ت    ــان، كوممۇنىس ــهۋۋۇر قىلىۋاتق ــلهن تهس ــۇچى  بى ــڭ ئېزىقتۇرغ اجاۋۇزچىالرنى
مهركىزىـي  «: تهشۋىقاتى تهسىرىدە كاللىسى تۇمانالشقان، ئهخمىقانىلىق بىلهن
دەپ ســـوڭ » ...ھۆكـــۈمهتته چاتـــاق يـــوق، تۆۋەنـــدىكىلهر ئاشـــۇرىۋېتىپ بارىـــدۇ 

تاجـاۋۇزچىالر ھهققىـدىكى بۇنـداق سـاددا     . چه ئوياليدىغانالر ھاال مهۋجـۇت ①جياڭ
تهشـــۋىقاتىنىڭ مهھســـۇلى بولىشـــىمۇ، خىتـــايالر چۈشـــهنچىلهر كوممۇنىســـت 

تهرىپىــدىن مهنــپهئهتلهنگهن مۇناپىقالرنىــڭ مهنپهئهتپهرەســتلىك تهبىئىتىنىــڭ  
نېمىلىكى بولمىسۇن، بۇ ئادەملهر خىتايالر يـاكى  . مهھسۇلى بولىشىمۇ مۈمكىن

ــامهن      ــى تامــ ــن ئىگىلىرىنــ ــڭ زېمىــ ــقا تاجاۋۇزچىنىــ ــر باشــ ــداق بىــ ھهرقانــ
ام تاپالمايدىغانلىقىدىن ئىبـارەت ئهقهللىـي رىجىنـى قوبـۇل     يوقۇتۇۋەتمىگۈچه ئار

ــداق      ــىزلىك ھېچقان ــۇ قهدەر ئىنسانىيهتس ــۇپ، ب ــدىغانالر بول ــى ئۇنىماي قىلغىل
بۇنداق سـاددىلىق ئېڭىمىـزدا   . ئادەمنىڭ تهبىئىتىگه سىغمايدىغاندەك قىلىدۇ

دىكهن، كهلگۈســى تهقــدىرىمىزنىڭ خهتىرىنــى ھهقىقىــي تونــۇش ۇمهۋجــۇتال بولــ
ــا كهلمهيــدۇ ب شــۇنداقال خىتــايالرنى ئهزەلىــي ۋە ئهبهدىــي دۈشــمهن دەپ     . ارلىقق

                                            
رومانىـــدىكى بـــاش  » ســـۇ بويىـــدا «خىتـــاي كىالسســـىك ئهدەبىيـــاتى ئۆرنهكلىرىـــدىن    ①    
 .ئا —ىمانالردىن بىرى، قهھر
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ــي      ــالهت، مىللى ــى ھ ــىڭگهن روھ ــاتلىمىمىزغىچه س ــىزلىق ق ــدىغان ئاڭس بىلى
بـۇالر بولمايـدىكهن،   . ھۇشيارلىق، ئاڭ ئويغاقلىقى، مىللىي سهزگۈرلۈك بولمايدۇ

ئازادلىققـــا  مىللىـــي ئـــازادلىق روھـــى، ھهرقانـــداق قۇربـــان بېرىشـــكه قارىمـــاي
ئىيۇل ئـۈرۈمچى قهتلىئامىـدىن   -5ئهسلىدە  .ئىنتىلىش روھى بارلىققا كهلمهيدۇ

چـۈنكى، بـۇ   . يوقاتتى دېيىشكه بولۇدۇ نىكېيىن بۇ ماتىرىيال ئهمهلىي قىممىتى
-5تىلغـا ئېلىنغـان بهدەننـى تىكهنلهشـتۈرۈۋېتىدىغان سـهترىلهر،       داماتىرىيالالر

لــېكىن يهنىــال . كى بىــر ئىـش بولــۇپ قالـدى  ئىيـۇل قهتلىئــامى ئالدىـدا ئــادەتتى  
نۇرغۇن ساددا ئـادەملهر يـاكى خىتـايالردىن يهنىـال شـهپقهت كۈتۈدىغـان ھامـاقهت        

تـۈرۈپ  كهلئادەملهر ئاز بولمىغاچقا، ئۇالر بۇ ۋەقهنىمۇ، يامان نىيهتتىكـى ئۇيغـۇرالر   
چىقىرىــپ، خىتــاي ھۆكــۈمىتىنى قــاتتىق قوللــۇق قىلىشــقا مهجبــۇر قىلــدى   

شــۇڭا خىتاينىــڭ نىيىتىنــى ئــۆز تىلــى بىــلهن ئىپــادىلىگهن بــۇ  ! تهدېيىشــمهك
ــگه دەپ     ــكه ئى ــۇم قىممهت ــدا يهنىــال مهل ــال، ئاشــۇنداقالرنى نهزەردە تۇتقان ماتىرىي

  .قاراشقا توغرا كېلىدۇ
  
دىكى ۋاڭ جېن جالالتنىـڭ جـالالتلىق تهبىئىتىنـى    »يۈزەكى مۇھاكىمه...«

ــدىغان، شــۇنداقال كوممۇنىســتال  ــۇپ بېرى رنىڭ چۈمپهردىســىنىمۇ ئېچىــپ يورۇت
دىغان سـهترىلهر دىقـقهت قىلىشـقا    ۈتۈبهشىرىسـىنى كۆرسـ   - تاشالپ، ياۋۇز ئهپت

بــۇ ســهترىلهردىكى ئهڭ يـــاۋۇز فاشســتالرمۇ قىلمىغــان جـــالالتلىق     . ئهرزىيــدۇ 
ھهققىدە بۈگۈنكى خىتايالرنىـڭ سـۆيۈنۈش، ئىپتىخـارلىنىش، ماختاشـقا تولغـان      

شــتىكى خىتــاي جالالتلىرىــدىن ھېچقانــداق    باھاســى، بۈگۈنكىلهرنىــڭ ئۆتمۈ 
  .پهرقىنىڭ يوقلىقىنى دەلىللهيدۇ

نـېمه ئۈچـۈن؟   » .جوڭخۇا مىللىتىنىڭ يۈرەكلىك قهھرىمانى —ۋاڭ جېن «
كېچىسى تـوال يىغاليـدىغان بـاال، گېنېـرال ۋاڭ جېننىـڭ ئىسـمىنى ئاڭلىسـا        « 

ــاپ  ــىدىن توختـ ــۇپ، يىغىسـ ــالالت » قورقـ ــانخور جـ ــدىكى قـ ــدىغان دەرىجىـ  قالىـ
  ! بولغانلىقى ئۈچۈن

ــقا    «  ــى قورشاش ــارمىيىنى يېزىالرن ــېن ئ كىشــىلهرنىڭ ئېيتىشــىچه، ۋاڭ ج
ــۈرگهنلهرنى تاپشــۇرۇپ بېرىشــكه، تاپشــۇرۇپ      ــارمىيىنى ئۆلت ــازادلىق ئ ــۇيرۇپ، ئ ب
بهرمىسه شۇ مهھهللىدىكى ئهرلهردىن بىر ئهسكهر ئۈچۈن بهشنى ئۆلتۈرىۋېتىشـكه  
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سـهل  «شـنى ئومـۇمىي مودىغـا كـۆرە     مۇئهللىـپ بـۇ قىلمى  » .بۇيرۇق چۈشـۈرگهن 
ــۇرىۋەتكهن ــهل     » ئاشـ ــدا سـ ــداتلىرىغا قارىغانـ ــالالت ئهجـ ــۆزىنى جـ ــا ئـ دەپ، گويـ

شـــكه تىرىشســـىمۇ، ئهممـــا يهنه دەرھـــال تاجـــاۋۇزچى  سۈتۈئىنســـانپهرۋەردەك كۆر
مىللهتنىــڭ مىللىــي مهنپهئهتىنــى نهزەردە تۇتقــان ھالــدا بــۇ قىلمىشــنى تــوغرا  

ــتۈرىدۇ ــان دەپ مۇئهييهنلهشـ ــۇ  « : بولغـ ــدا بۇنىڭمـ ــنچىكه ئويالنغانـ ــېكىن ئىـ لـ
دېـــمهك، » .داۋلىســـى بولـــۇپ، جوڭخۇانىـــڭ مۇقىملىقىغـــا پايـــدىلىق بولغـــان 

  .بولۇدۇكى، ئهگهر كېرەك تېپىلسا بۇ ئۇسۇلنى يهنه قوللۇنۇشقا بولۇدۇدېمهكچى 
شــۇ چاغــدىكى دۆلهت كــۈچى تۈپهيلىــدىن مهركهز شــىنجاڭ رايونىغــا بهك   « 

ــدى  ــاقلىق قىلمىـ ــۆپ يۇمشـ ــدا  . كـ ــۆز ۋاقتىـ ــى ئـ ــان داغنـ ــتىن قالغـ زوراۋانلىقـ
ــاۋۇزلۇقنى قىلىــپ  » .يوقىتالمىــدى ــگهن گهپ؟ ي ــېمه دې ــۇ ن ــۇپ،   -ب قىلىــپ بول

پهپىــلهپ، ئالــدامچىلىق بىــلهن ياغلىمــا گهپ قىلىــپ، مهزلۇمالرنىــڭ قهلبىــدە   
ــۆچ    ــۈرۈش، ئـ ــوتىنى ئۆچـ ــاس ئـ ــۆچكهن قىسـ ــالهتكه كـ ــۇرۇن ھـ ــاداۋەتنى  -يوشـ ئـ

پ ۈتۈە نهپرەت ئۈچۈن ئۇالرغا باشقا بىر ئوبېكت كۆرسـ ئۇنتۇلدۇرۇش، ئۆچمهنلىك ۋ
ــرىش يــاكى ئۇالرنىــڭ نهپرىتىنىــڭ نىشــانىنى بۇرىــۋېتىش كېــرەك ئىــدى،        بې

بۇمۇ كوممۇنىستالرنىڭ دائىم ئىشلىتىپ ئادەتلهنگه ئۇسـۇللىرىدىن  . دېمهكچى
بولـۇپ، نورمالـدا قىلغۇلـۇق قىلىنىـپ، خاتـاالر، يـاۋۇزلۇقالردىن ھاسـىل بولغــان        

قىيــانى كوممۇنىســتالرنىڭ ســهلتهنىتىنى گــۇمران قىلىشــقا يــۈز تۇتقــان  غهزەپ
ــانلىق قىلىــپ، بــارلىق        ــرەر ھوقــۇق رىقابهتچىســىنى قۇرب ــته، ئــۇالر بى ۋەزىيهت

يامـان  «پ، كىشىلهردە ۈتۈيامانلىق، رەزىللىكلهرنىڭ سهۋەپكارى ئۇمىشتهك كۆرس
ــا چۈشــۈپ، ياخشــىلىنىپ كهتســه ك    ــدى ئىشــالر ئىزىغ ــدى، ئهم ــرەكيوقۇتۇل » ې

بۇ ھهقته كوممۇنىست ئۇستازلىرىدىن لېـنىن  . دېگهندەك ئۈمىد پهيدا قىلىنىدۇ
ــدى ــڭ   «: شــۇنداق دېگهنى ــدىقى ئۆزىنى جىمىكــى ئهزگــۈچى ســىنىپنىڭ ھهرقان

ھۆكۈمرانلىقىنى ساقالپ قېلىش ئۈچـۈن  ئىككـى ئىجتىمـائىي فونكىسـىيىگه     
ــاج  ــۇدۇمۇھت ــر   : بول ــالالت فونكىسىيىســى؛ يهنه بى ــرى، ج ــڭ بى ــۇق بۇنى ى، پوپل

ــى ــالالت . فونكىسىيىســـــ ــىلىقىنى ۋە  —جـــــ ــڭ قارشـــــ ئېزىلگۈچىلهرنىـــــ
ــدۇ    ــوپ ئېزىلگــۈچىلهرگه تهســهللى بېرى ــوزغىالڭلىرىنى باســتۇرىدۇ، پ ــا . ق ئۇالرغ

ئوقـۇبهت ۋە   -سىنىپىي ھۆكۈمرانلىقنى ساقالپ قـېلىش شـهرتى ئاسـتىدا، ئـازاپ    
... پ بېرىـدۇ قۇربانلىقنى ئازايتىشـنىڭ كهلگۈسـىدىكى مهنزىرىسـىنى تهسـۋىرله    
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  ①».شۇنىڭ بىلهن ئۇالرنى مۇنداق ھۆكۈمرانلىققا چىداشقا دەۋەت قىلىدۇ
دېگهننــى ئېتىــراپ » ئهزەلــدىن خىتاينىــڭ ئىــدى«شــهرقىي تۈركىســتاننى 

كى، ئۇيغـۇرالر ئــۆزلىرىنى  بولـۇدۇ قىلدۇرۇشـنىڭ يهنه بىـر تۈرلـۈك مهھسـۇلى شـۇ      
ئـــــۆزلىرىنى ئۇيغۇرالرنىــــڭ  . دەپ تونۇيـــــدۇ) »جوڭگۇلــــۇق «(» خىتــــايلىق «
ــانلىقى، » خىتـــايلىق« » بىزنىـــڭ ۋەتىنىمىـــز باشـــقا«دەپ ئېتىـــراپ قىلمىغـ

ھازىر بۇ دۆلهتنـى خىتـايالر ئىشـغالىيهت ئاسـتىدا     «بۇ دېمهك، . بولۇدۇدېگهنلىك 
ئۇنىـڭ ئۈچۈنمـۇ، خىتـايالر بىـزدىن ئـۆزىمىزنى      . دېگهندەك بىـر گهپ » ۋاتىدۇۇتۇت

دۇ ۋە ۈنى كۈتـ هنـگه تهۋە دەپ بىلىشـىمىز  خىتايالر بىلهن بىر دۆلهتكه تهۋە، بىر ۋەت
ھهتتــا . دۇۇنــۇبــۇنى مهجبــۇرى ئېتىــراپ قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن ۋاســىته تاللىمــاي ئۇر 

خىتايالر بۇنـداق بىـر تونۇشـنى بىـزگه ئاللىقاچـان ئېتىـراپ قىلـدۇرۇپ بولـدۇق         
چـــــۈنكى يېـــــرىم ئهســـــىردىن بېرىكـــــى . دېـــــگهن خىيـــــالالردىمۇ بولـــــۇدۇ
ــكهنجه   ــدىئولوگىيىلىك ئىسـ ــكارئ —ئىـ ــپ    -اشـ ــۋىقات، مائارىـ ــۇرۇن تهشـ يوشـ

ــى     ــدەكمۇ قىالتت ــىڭدۈرۈپ بولغان ــۇنى س ــلهن ب ــىتىلىرى بى ــڭ  . ۋاس ــۇ ۋەتهننى ب
شــى، خىتــاي ۈبېســىۋېلىنغانلىقىغا شــاھىت بولغــان بىــر ئهۋالدنىــڭ ئۆلــۈپ تۈگ

ــادەتلهنگهن  (ھۆكــۈمرانلىقى ئاســتىدا تۇغۇلــۇپ ئۆســكهن  خىتاينىــڭ دېيىشــكه ئ
ق ئاســتىدا تۇغۇلــۇپ، قىزىــل بــايراق ئاســتىدا قىزىــل بــايرا«: فورمىســى بــويىچه

ئهۋالد ناھايىتى تهبىئىي ھالدا خىتاينىڭ كۈتكىنىدەك ئىدىيه بىلهن ) »ئۆسكهن
ئهپسۇسـكى، خىتايالرنىـڭ كۈتكهنلىرىنىـڭ    . يېتىشكهن بولىشى كېـرەك ئىـدى  

» ۋەتىنىمىـز «ئهكسىچه، ئۇيغۇرالرنىڭ يېڭى ئهۋالدى ئىچىدىمۇ خىتاي ۋەتىنىنى 
ــدۇ دەپ تونۇشــ ــدىغانالرنىڭ بايقىلىشــى خىتــايالرنى تهئهججۈپلهندۈرى . قا ئۇنىماي

  :ۋېتىدۇۈتوغرىسى چۆچۈت
غهرپنىــڭ بىــر  . ئۇيغــۇرالر جوڭگــۇنى ئۆزىنىــڭ دۆلىتــى دەپ قارىمىــدى    « 

ــان     ــان قىلغ ــى باي ــر ۋەقهن ــداق بى ــۇخبىرى مۇن ــقا  : م ــايرىقىنى ساقالش دۆلهت ب
ۈنى چىقىرىـپ بولـۇپ   مهسئۇل بولغان باشـالنغۇچ مهكـتهپ ئوقۇغۇچىسـى ھهركـ    

                                            
 - 2» لېـنىن تالالنمـا ئهسـهرلىرى   «، »ئىككىنچى ئىنتىرناتسىونالنىڭ بهرباد بولىشـى « �
 .ـ بهت 638چه نهشرى، ىتايتوم، خ
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  »!يىغىۋېلىنغان دۆلهت بايرىقىنى ئهكىرىپ دەسسىگهن
ــى      ــي ئېڭ ــڭ مىللى ــانۇنىيهتلهرگىمۇ ئۆزلىرىنى ــائىي ق ــي ۋە ئىجتىم تهبىئى
بويىچه مۇئـامىله قىلىشـقا ئـادەتلهنگهن خىتـايالر، بېسـىۋېلىنغان بىـر مىلـلهت        

دەپ ئېتىـــــــراپ » دۆلىـــــــتىم«پۇخرالىرىنىـــــــڭ، تاجـــــــاۋۇزچى دۆلهتنـــــــى 
  .ايدىغانلىقىدىن ئىبارەت ئهقهللىي ئادەتكىمۇ ھهيران قالىدۇقىلم
دىغـان كـۈچ   ۇشىنجاڭغا ھۆكۈمرانلىـق قىلىشـتا ھهقىقىـي تايىنىشـقا بول    «

ئالـــدامچى بـــۇ قـــۇرالر  » ...ئۇيغـــۇرالر ئهمهس، بهلكـــى خىتـــايالر ئىكهنلىكـــى   
لىــق »ماشــايىخ«تهشــۋىقاتلىرىدا دېيىلىۋاتقــان بــارلىق ســاختا ســاخاۋەتچىلىك، 

خىتــــايالر نورمالــــدا . هردىســــىنى ئېچىــــپ بېرىشــــكه يېتىــــپ ئاشــــىدۇچۈمپ
ۋەتىنىمىزنىڭ بېسىۋېلىنغان زېمىن ئىكهنلىكىنى تۈپتىن ئىنكار قىلىـدۇ؛ بـۇ   
تۇپراقتـا نهچــچه مىــڭ يىلالردىــن بېــرى قــان بىــلهن گۆشــتهك بىــرلىكته ياشــاپ  
ــازا     ــدىن ئ ــى زۇلۇم ــڭ بىزن ــدۇ؛ ئۆزلىرىنى ــددىئا قىلى ــانلىقىمىزنى ئى د كېلىۋاتق

ئهممـا،  . دۇۇقىلىپ يورۇقلۇققا چىقارغانلىقىنى ھېچ قىزارماستىن تهكىتلهپ تۇر
ــان      ــدۇكى، مۇســتهملىكه قىلىنغ ــراپ قىلى ــلهن شــۇنى ئېتى ــارقى ســۆزى بى يوق
زېمىننى قولدا تۇتۇپ تۇرۇش ئۈچۈن، مۇستهملىكه خهلقـقه ھـېچ ئىشهنمهسـلىك    

ــى بول ــرەك ۇپوزىتسىيىسـ ــاۋۇزچى بىـــلهن ئىســـتى   ! شـــى كېـ الغا چـــۈنكى تاجـ
  !ئۇچرىغۇچى مهڭگۈ دوست ئهمهس، بهلكى ئهبهدىيلىك دۈشمهندۇر

ــرىلگهن       ــا بې ــاپىق ئۇيغۇرالرغ ــۈمرانلىرى، مۇن ــاي ھۆك ــۇرالردا خىت ــۇ ق يهنه ب
بىرىنچــى قـــول باشـــلىقلىقتىن ئىبـــارەت ئېتـــى بـــار ســـېپى يـــوق ئالـــدامچى  

بۇنىـــڭ بىـــلهن . سىياســـىتىنىمۇ بىـــز ئۈچـــۈن ئـــارتۇق كهتـــكهن ھېســـاپاليدۇ 
ــۇخرا - 2رنىــڭ خىتايال« لىــق ئورنىغــا چۈشــۈپ قالغانلىقىــدىن  »دەرىجىلىــك پ

بـــۇ خـــۇددى ھـــازىرقى زامـــان ناتسىســـتى دەپ تهرىپلىنىۋاتقـــان رۇس . داتاليـــدۇ
ژىرنوۋىســــــكى، . شوۋېنســــــتى ژىرنوۋىســــــكىنىڭ ســــــۆزلىرىگه ئوخشــــــايدۇ

قازاقىستاندىكى مىللىـي تهڭسـىزلىكنى تهتۈرىسـىچه تهسـۋىرلهپ، قازاقىسـتاندا      
دەرىجىلىــك پــۇخرا ئورنىغــا چۈشــۈپ قالغانلىقىــدىن داتلىغــان   - 2  رۇســالرنىڭ

ــاراۋان. ئىــدى ــا ،ئــۇ قازاقالرنىــڭ پ مۇشــهققهت  - بهختىيــارلىقى، ئۆزلىرىنىــڭ جاپ
بىزنىـڭ نېمىشـكه   ‹ئاپامـدىن  «ئىچىدىكى ئېچىنىشلىق ھاياتىنى تهسـۋىرلهپ،  

جـــاۋاپ  دەپ› چـــۈنكى بىـــز قـــازاق ئهمهس‹: ئاپـــام. دەپ ســـورايتىم› ؟...بۇنـــداق
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بىـر ئىمپېـرىيه تهۋەسـىدىكى مۇسـتهملىكه مىللهتنىـڭ      . دەپ يازغـان » بېرەتتى
ھۆكۈمران مىللهتتىن بهختلىك، ھوقۇقلـۇق بولـۇپ كهتكهنلىكـى ھهققىـدىكى     

قانچىلىـك ئىشهنچسـىز ئىكهنلىكىنـى ئهقلـى نورمـال ھهركىـم        بۇ رەزىل ھىكايه
  .ھىس قىالاليدىغان ئاددىي رىجه
دىـــن »شـــهپقهتلهرگه كۆمــۈۋەتكهن ئۇيغــۇرالر  «ش خىتــاي ئهنه شــۇ ئاتــالمى   
ــدۇ  ــدىكى،   «: ئاغرىنىــپ شــۇنداق يازى ــدىغىنى شــۇ بول ــران قالدۇرى ــادەمنى ھهي ئ

ــىراتىنى    ــى تهسـ ــان ياخشـ ــا بولغـ ــهت ئۇيغۇرالرنىـــڭ خىتايالرغـ ــداق سىياسـ بۇنـ
بىـرى، دېـمهك، سـاڭا بهك شـهپقهت     : بۇنىڭ ئىككى تهرىپى بـار » .كۈچهيتهلمىدى

غىنى بىلهن، ئهمهلىيهتته ئۇيغۇرالر ھېچقانـداق مهنـپهئهتكه   قىلىۋەتكهندەك تۇيۇل
يهنه بىـرى، شــهپقىتىڭ راسـت بولغــان تهقـدىردىمۇ، كــونىالردىن    ! ئېرىشـمىگهن 
دېــگهن » ئالتۇنــدىن ياســالغان بولســىمۇ يهنىــال قهپهس —قهپهس «كېلىۋاتقــان 

  !تهمسىلدىكى ھهقىقهتنى چۈشهنگىلى ئۇنىمىغان خىتاي مىللىي ئهقلى
بولـۇش  ) يهرلىكلهردىن% (60الىي مهكتهپلهرگه قوبۇل قىلىنىدىغانالر ئ... «

سىياســىتىمۇ، ئــالىي مهكــتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ ئىشــقا ئورۇنلىشىشــى بازارغــا 
ش ئارقىسىدا يۈك بولۇپ قالـدى، بولغانـدىمۇ بهك خهتهرلىـك يـۈك بولـۇپ      ۈنۈيۈزل

ــۇالر مــۇئهييهن بىلىــم ئىگىلىــدى . قالــدى ــارازى ، لــېكىن خىــزمهت تاپالئ مــاي ن
ئىـــش بهرگۈچىلهرنىـــڭ ھهممىســـى دېگـــۈدەك خىتـــاي بولغـــانلىقى  » .بولـــدى

سهۋەپلىك، شوۋىنىسـتلىق خىتـاي روھـى ئۇيغـۇرالرنى تهبىئىـي چهتـكه قېقىـپ        
ئىشــقا ئالمىغــان بولســىمۇ، ئۇالرنىــڭ ئىــش تاپالماســلىقى ئۆزلىرىنىــڭ شــورى   

ــ ــپ كۆرسـ ــتهم . دۇۈلۈتۈقىلىـ ــي مۇسـ ــىدىكى تهبىئىـ ــيهت تۈزۈلمىسـ لىكه جهمىـ
تاجـاۋۇزچى مىلـلهت كىشـىلىرىنىڭ ھهر يهردە قـارار چىقـارغۇچى       —تۈزۈلمىسى 

ــدا بولىشــى ســهۋەپ بولۇشــتىن قــاچۇرۇلۇدۇ   ــۆزلىرى  . ئورۇن ھهتتــا خىتايالرنىــڭ ئ
مهيدانغا كهلتۈرگهن بۇ ئىجتىمائىي تهڭسىزلىك ۋە بۇ تهڭسىزلىكتىن تۇغۇلغـان  

يالرنىـــڭ رەزىللىكىمـــۇ يهنـــى خىتا. كىرىزىســـتىن نـــارازى بولۇشـــقا بولمـــايتى
مۇشـۇنداق ھىسسـى مـايىللىق    . گۈزەللىك قاتارىدا ئۇلۇغلىنىشى كېرەك ئىـدى 

تـۈپهيلى، خىتــاي، ئىشســىز قــېلىش ســهۋەپلىك جهمىيهتــتىن نــارازى بولۇۋاتقــان  
  !دۇۈتۈئۇيغۇر ياشلىرىنى گويا ناھهق نارازى بولۇۋاتقاندەك كۆرس
ــارازىل   ــداق ن ــدە يېــرى شــۇكى، بۇن ــارازىلىقتىن تېخىمــۇ زەھهرخهن ــۇ ن ىق ۋە ب
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ــىلىق    ــۇقهررەر قارش ــدىغان م ــايالر    —تۇغۇلى ــۇ خىت ــددىيهت ئۈچۈنم ــي زى مىللى
ــهۋەپ     ــدىن س ــوۋىنىزىملىق تۇتۇمى ــهتلىرىدىن، ش ــڭ تهڭســىز سىياس ئۆزلىرىنى

ــۆر    دۇ ۋە ۈئىزدەشــنى خالىمــاي، چــارىنى، ئۇيغــۇرالرنى كــۆپلهپ ئوقۇتماســلىقتا ك
زىالرنىــڭ خهتهرلىكلىكىنـــى، نـــادان  تهربىــيه ئالغـــان نارا . دۇۈتۈشــۇنداق كۆرســـ 

ــۇق خهۋپ      ــانچه قورقۇنۇچلــ ــڭ ئــ ــا، ئۇنىــ ــارازى بولســ ــدا نــ ــدۇرۇلغان ھالــ قالــ
ــر  « : بولمايــــدىغانلىقىنى ئىمــــا قىلىــــدۇ تارىختــــا ئــــۆتكهن ھهرقانــــداق بىــ

مالىمانچىلىق، ھهرقانـداق بىـر تهشـكىلنىڭ مـۇۋەپپىقىيهت قازىنىشـى ئۈچـۈن       
بىـــر تـــوپ . ىغا تـــوغرا كهلـــگهنبىلىملىـــك نۇرغـــۇن ئادەملهرنىـــڭ قاتنىشىشـــ

ۋاھـالهنكى،  . ساۋاتسىزالرغا تايىنىـپ ئىشـنى باشـقا ئېلىـپ چىققىلـى بولمايـدۇ      
شــىنجاڭدىكى ھــازىرقى ئــالىي مهكــتهپلهر ئهمهلىيهتــته شــۇنداق ئــادەملهرنى       

ــدۇ ــايدۇكى،  » .تهييارالۋاتىـ ــاي قاخشـ ــا،   «خىتـ ــىز قالدۇرۇلسـ ــۇرالر بىلىمسـ ئۇيغـ
ــوالتتى  ــايىنلىق بــــ ــارازىلىقىمۇ تــــ ــادەملهر  . نــــ ــىز ئــــ ــۈنكى بىلىمســــ چــــ

ئهمـــــدى ئـــــالىي مهكـــــتهپ پۈتتـــــۈرۈپ، تهڭســـــىز     . تهشـــــكىللىنهلمهيتى
جهمىيىتىمىزنىــڭ شــوۋىن تــۈزۈمى كاســاپىتىدىن ئىشــقا ئورۇنلىشــالمىغان بــۇ 
ــا    ــدىغان، ھهتتـ ــقا يارايـ ــىلىق قىلىشـ ــكىللىك قارشـ ــقه، تهشـ بىلىملىـــك تهبىـ

ــكىللىيه    ــى تهش ــىلىق ھهركىت ــدا قارش ــك ھال ــۇپ مۇۋەپپىقىيهتلى لهيدىغان بول
. قالــدى، ئهمهلىيهتــته بۇنــداق دۈشــمهننى ئــۆزىمىز تهربىــيىلهپ بېرىــۋاتىمىز      

  »!ئهسلىدە ئۇيغۇرالرنى ئوقۇتماسلىق كېرەك ئىدى
ــى    ــتىالچىنىڭ نىيىتـ ــي ئىسـ ــۇ ھهقىقىـ ــا بـ ــۈرە ! مانـ ــتىك مهپكـ ! فاشىسـ

تهربىــيىگه ئىــگه  ...ســىالۋيانالرنى  «: ناتسىســتالر شــۇنداق دېيىشــمىگهنمىدى
ــش ــك قىلى ــۇالر . خهتهرلى ــدى  100ئ ــىال بول ــاناق سانىيالىس ــچه س ــيه ... گى تهربى

 ①»...ئالغۇچىدىن بىرى كۆپهيسه كهلگۈسىدە دۈشمهندىن بىرى كۆپىيىدۇ
خىتايالرنىڭ شوۋىنىستلىق ئىشتاھاسى شـۇ دەرىجىـدە چوڭىيىۋاتىـدۇكى،    
ــىز قــانۇنالر       ــپ كېلىۋاتقــان تهڭس ــزدە ئىجــرا قىلىنى ــۇئانغا قهدەر ۋەتىنىمى ش

ئهسلىدىمۇ ئىككى كىشى ئۇرۇشۇپ قالغـان بولسـا،   . هرلىك تۇيۇلمايۋېتىپتۇيېت

                                            
ــان  ①      ــارتىن بورمـ ــاتىبى  ( مـ ــلىرى كـ ــارتىيه ئىشـ ــڭ پـ ــڭ  - 3«) (گىتلېرنىـ ئىمپىرىيىنىـ

 )قىلكىتاپتا كهلتۈرۈلگهن نه ـ 4»گۈللىنىشى ۋە ھاالكىتى
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بىرى خىتـاي بولسـا، چوقـۇم خىتـاي ھهقلىـق ھېسـاپلىنىدىغان بـۇ ئاتـالمىش         
ــا    ــلهرگه قارىتـ ــدا يهرلىـــك مىللهتـ ــاۋۇزچى مىللهتنىـــڭ پۇخرالىرىـ ــانۇن، تاجـ قـ
ھۆكــۈمران خــاراكتېر يېتىلــدۈرۈش، مىللهتچىلىــك خــورىكىنى ئۆســتۈرۈش،      
ھهرگىزمۇ چۆكتۈرمهسلىك، مىللهتچىلىك روھىغـا زەربه بهرمهسـلىكنى ئاسـاس    
ــىزلىكنى      ــۇ تهڭس ــاپتورى ب ــاله ئ ــاي، ماق ــان بولىشــىغا قارىم ــپ كېلىۋاتق قىلى
ــا بهك      ــان، ئۇيغۇرالرغـ ــۇۋال بولغـ ــا بهك ئـ ــاي، خىتايالرغـ ــك دەپ قارىمـ يېتهرلىـ

ىـي كـۆزى   خىتايالردىكى تىپىـك مىلل . كهڭچىلىك قىلىۋېتىلگهندەك ئوياليدۇ
كىچىكلىكتىن مهنبهئهلهنگهن بۇ كۆز قاراش ھهر بىـر دوقمۇشـتا ئىپادىلىنىـپ    
تۇرىۋاتسىمۇ، يۇتقۇنچىلىق تهبىئهت بۇ خىل تهڭسىزلىكنى، مىللىـي زۇلـۇمنى   

  .تېخىمۇ كۈچهيتىشنى تهشهببۇس قىلىدۇ
 —دەپ زاراليـدۇ ئـۇ،    —قانۇن ئهمهلىيهتته ئۇيغۇرالرغـا كـۈچىنى يوقـاتتى    «

دىغـان بولسـا، ئۇيغـۇر ياشـلىرىنىڭ     ۈقىي قـانۇن بـويىچه ئىـش كۆرۈل   ئهگهر ھهقى
دېـمهك، بـۇ يهردە دېيىلىۋاتقـان ئاتـالمىش     » .تهڭدىن تولىسى تـۈرمىگه كىرىـدۇ  

قــانۇن ئهمهلىيهتــته خىتاينىــڭ ئهســلى نىيىتــى دېگهنلىــك بولــۇپ، جــۈمله بــۇ  
 ئهگهر«: بولــۇدۇقىــي مهخســهت ئىپــادىلهنگهن   ىتهرتىپــته بولســا ئانــدىن ھهق  

ھهقىقىـي نىيىتىمىـز بـويىچه ئىــش كۆرۈلۈدىغـان بولسـا، ئۇيغـۇر ياشــلىرىنىڭ       
ــۈرمىگه كىرىــدۇ    ــدىن تولىســى ت ــان خىتــاي،    » .تهڭ ــۇ جــۈملىلهرنى يېزىۋاتق ب

خىتايالرغا خاس بولغـان چهميۈزلـۈك بىـلهن، دەل ئۆزلىرىنىـڭ شوۋىنىسـتلىق      
نۇنى سىياسـىتى، تهڭســىز جهمىــيهت تۈزۈلمىسـى، ئادالهتســىز مۇســتهملىكه قــا  

ــۈملۈك    ــايى ئۆســـ ــتاۋاتقان، جىنـــ ــايهتكه قىســـ ــلىرىنى جىنـــ ــۇر ياشـــ ئۇيغـــ
يامــان «ۋېلىــپ، ۇۋاتقان يامــان تــۇپراق ئىكهنلىكىنــى بىلــمهس بول ۈيېتىشــتۈر

ئـاددىي سـاۋات شـۇكى،    . دىـن قاخشـايدۇ  »سۈپهتلىك ئوتالر ئۈنـۈپ كهتكهنلىكـى  
  !مۇۋاپىق تۇپراق بولمىسا مۇناسىپ ئۆسۈملۈكمۇ بولمايدۇ

كى خىتايالرنىڭ يېتهرلىـك ئهتىۋارالنمىغـانلىقى، ئۇيغۇرالرنىـڭ    بۇ قۇرالردى
ۋاتقــانلىقى ھهققىــدىكى ۈمۇئامىلىســى كۆر» ئــارزۇلۇق بــاال«ھهددىــدىن زىيــادە 

بايانالردىن خىتايالرنىـڭ نهقهدەر نومۇسسـىزلىقىال ئهمهس، ئۇالرنىـڭ تېخـى بـۇ      
ــمهۋ ــۇ   جـ ــاۋۇز نىيىتىنىڭمـ ــتۈرۈش يـ ــۇ تهڭسىزلهشـ ــىزلىكنى تېخىمـ ۇت تهڭسـ

  !ۋېلىش تهس ئهمهسۈبارلىقىنى كۆر
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بىر مىللهتنى كۆڭۈلدىكىدەك كـونترول   .بىر مىللهتنىڭ جېنى —تىل «
ــۇلى    ــى ئۇسـ ــنىڭ ئهڭ ياخشـ ــتا   —قىلىشـ ــى ئاسـ ــڭ تىلىنـ ــتا  -ئۇالرنىـ ئاسـ

ئىلگىرىكـى جىلـدلىرىمىزدىكى ماقـالىالردا مىللىـي     » .يوقۇتۇشـتىن ئىبـارەت  
ــاقالپ قېلى    ــداش، ســ ــۇنى قوغــ ــدە، ئــ ــز ھهققىــ ــي  تىلىمىــ ــنىڭ مىللىــ شــ

ــدە مۇھــاكىمه    ــۇمىزنى ساقالشــنىڭ شــهرتلىرى ئىكهنلىكــى ھهققى مهۋجۇتلۇق
ــدۇق  ــان ئى ــۇ   . ئېلىــپ بارغ ــمه كىشــىنىڭ ب ــازىرە قوزغــاش، ھهم ــۇ مهۋزۇدا مۇن ب

ــا تۆكۈشــىنى     ــى ئوتتۇرىغ ــارە تهدبىرلىرىن ــى، چ ــى، ئهقلىن جهھهتتىكــى پىكرىن
ۆرۈنگهن شـۇنچه  مىللهتكه كۆيۈنۈپ ھېرىـپ كېتىۋاتقانـدەك كـ   . كۈتكهن ئىدۇق

كــۆپ بىلهرمهنلىرىمىزنىــڭ بولغىنىغــا قارىمــاي، بــۇ ھهقــته ئىلمىيلىكــى،       
ىمۇ ئوتتۇرىغا چىقماي، بۇ تېمـا كـونىراپ   ماقالئهمهلىي مهنپهئهتى بولغان بىرەر 

ــدى  ــكهن ئى ــۈر  . كهت ــتىم مهزك ــۇ قې ــاكىمه «ب ــۈزەكى مۇھ ــان  » ي ــېالن قىلىنغ ئ
قوزغاشـقا ئۇرۇنۇلغـان بولسـىمۇ،     تور بېتىدە يهنه بىر قېـتىم مۇنـازىرە  » ئهينهك«

ۋاتقانـــدەك ۇمىللىـــي تهقـــدىرگه كۆيۈنـــۈپ، ھهر ئىشـــقا دىقـــقهت قىلىـــپال تۇر 
دىغـان  ۇتۇر» پىكىـر بايـان قىلىـپ   «دا توختىماي »پىت بازىرى«كۆرۈنۈدىغان ۋە 

دېــمهك بــۇ يهردە ئــانچىكى بىــر (. جاناپالرنىـڭ بــۇ ســورۇندا قارىســى كۆرۈنمىــدى 
پ ئىنكاسالرنىڭ يېزىلىشى ئهمهلىيهتته كىمـلهردۇر  نهرسىلهرنى ئۇلۇغالپ ئونال

تهرىپىــدىن تهشــكىللهنگهن بىــر تــوپ ئــادەم تهرىپىــدىن مهلــۇم بىرلىرىنــى       
 »ئىنكاســـــالر«ســـــهھنىگه چىقىـــــرىش ئۈچـــــۈن يېزىلىۋاتقـــــان بۇيرۇتمـــــا 

ــدى  ــكارىالپ قوي ــۇ ئاش ــڭ ماقالىســى   ) ئىكهنلىكىنىم ــۈر خىتاينى ــدى مهزك ئهم
  .مىزنىڭ ئىسپاتى بولۇپ تۇرۇپتۇئهندىشىلىرىمىز ۋە قاراشلىرى

تىـــل مهسىلىســـىدىكى جىـــددىيلىك مۇســـتهملىكىچىلىك تارىخىـــدا     
ك تهرىپىدىن بىردەك تونۇلغان نۇقتـا بولـۇپ، باشـقا كونـا     ۈلۈبىلىنگهن ۋە كۆپچ

ئۆز مۇستهملىكىلىرىدە يهرلىك تىلالرنى يوقۇتۇۋېتىشـكه  مۇستهملىكىچىلهرمۇ 
ــدى    ــكهن ئىـ ــيهت بېرىشـ ــايىتى ئهھمىـ ــۇ   ب. ناھـ ــالىرىنى بۈگۈنمـ ــڭ ئىزنـ ۇنىـ

بۇ مۇستهملىكىلهر مۇستهقىللىققا ئېرىشكهن ئـۇزۇن بىـر   : بولۇدۇۋالغىلى ۈكۆر
قهرنهدىن كېيىنمۇ بۇ دۆلهتلهردە مۇستهملىكىچىلهرنىڭ تىلـى بىرىنچـى يـاكى    

تىلنىڭ يوقۇلۇشى بىلهن مىللىي سـۈپهتنىڭ  . ئىككىنچى تىل بولۇپ تۇرماقتا
ولۇدۇ ۋە بـۇ مىللهتنىـڭ مىللىـي خاسـلىقىنىڭ     ئهڭ موھىم بىرسى يوقالغان ب
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  .يېرىمىدىن كۆپرەكى تۈگىگهنلىكى دەرھال ھىس قىلىنىدۇ
ئهكسى ھالدا، تىل بىرلىكـى ھىسسـىيات بىرلىكـى، ئىسـتېتىك ئـۆلچهم،      

بۇ دېـمهك، خىتـاي تىلىنـى    . ھهتتا دۇنيا قاراش بىرلىكىنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ
ــل   ــايالر بىــ ــۇرالردا خىتــ ــىگهن ئۇيغــ ــاقلىقى  مېنىڭســ ــىيات ئورتــ هن ھېسســ

ــگهن گهپ  ــان   ! شــهكىللىنىدۇ دې ــڭ ئهســلىدە يىرگىنىشــلىك بولغ خىتايالرنى
ــكه      ــۇپ كۆرۈنۈش ــدىلىك بول ــكه، ئهال ئاالھى ــۈزەل كۆرۈنۈش ــرى گ ــۇن تهرەپلى نۇرغ

ئـۇ نهرسـىدىن ئـۆزىنى     —ئىنساننىڭ مهلۇم نهرسىدىن يىركىنىشـى  . باشاليدۇ
ان بولسا، ئۇ ھالدا، مهلۇم نهرسـىنىڭ  دىغۇقاچۇرۇش، ئۆزىنى قوغداشقا سهۋەپ بول

ئىنســانالرنىڭ ئــۇنى قوبــۇل قىلىۋېلىشــقا   —شــى ۇگــۈزەل ۋە ئهال بولــۇپ تۇيۇل
خىتايچه مهكتهپـته ئوقۇغانالرنىـڭ   . ھېرىسمهن بولىدىغانلىقىنىڭ سىگنالىدۇر

خىتاينى ئىزدەپ تېپىپ دوسـت  ) چهتئهللهردە(ھهتتا خىتاي يوق مۇھىتالردىمۇ 
 -انلىقى، خىتايالرنىــڭ نهرســىلىرى، قىلىقلىــرى، ئــۆرپ   تارتىشــىپ يۈرىــدىغ 

ئادەتلىرىنىڭ خالس تهشۋىقاتچىلىقى ۋە ئادۋۇكاتلىقىنى قىلىشلىرىنى دائىـم  
مانـــا بـــۇ تىـــل بىرلىكىـــدىن شـــهكىللهنگهن ھېسســـىيات . كـــۆرۈپ تـــۇرىمىز

  .بىرلىكىدۇر
ــدۇ  ــاي شــۇنداق زارالري ــي   ... «: خىت ــالىالر دىنى ــۈمهنلىگهن ب ــان، ت مىڭلىغ

 -نۇرغــۇن ئاتــا. هپلهرگه كىرىــپ دىــن ئوقــۇدى ۋە كونــا يېزىقنــى ئۆگهنــدى مهكــت
ئانىالر بالىلىرىنى خىتاي مهكتهپلىرىگه بهرمهي، بالىالرغا دىـن ۋە كونـا يېزىـق    

ــۆگهتتى ــي كومىتېــت،   « ».ئ ــۇغ سوتسيالىســتىك ‹شــۇ چاغــدىكى مهركىزى ئۇل
نهتىـجه  . ن ئىـدى دەپ قارىغـا  ›مهدەنىيهت ئالدىدا، دىن بىر پهشـۋاغىمۇ يارىمايـدۇ  

ــۆزگهرتىش   30. ئۇنىــڭ ئهكســىچه بولــدى  ــاتئىزىم تهشــۋىقاتى، ئىــدىيه ئ يىــل ئ
ئېلىپ بېرىلغان بولسىمۇ، دىننىڭ ئۇيغۇرالرنى جهلـپ قىلىـش كـۈچى غـايهت     

  ».زور بولدى
ــش   «ئهگهر  ــايه قىلى ــىنى ھىم ــانلىكى نهرس ــى تۇرغ ــوغرا » دۈشــمهن قارش ت

نېمىنـى ھىمـايه قىلىـپ نـېمىگه      دېيىلسه، ئۇ ھالدا خىتاينىڭ زارالشلىرىدىن
ــق   ــىمىز ئېنى ــۇدۇقارشــى تۇرۇش ــۇن  . بول ــڭ نۇرغ ــا، بىزنى غهرپلهشــكهن، «ئهمم

لىرىمىز دىندىنمۇ، كونـا يېزىقىمىزدىنمـۇ بىزارلىـق تۇيغۇسـىدا     »ئۇقۇمۇشلۇق
خىتايالرنىڭ دىنىمىز ۋە يېزىقىمىز ھهققىـدىكى ئويلىغـانلىرىنى   . بولۇشماقتا
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ئېڭــى ئالغــا كهتــكهن «ملىرىنى ئۆزگهرتمىســه بــۇ ئۇقــۇپ تۇرۇپمــۇ، يهنىــال تۇتــۇ
؟ يېزىقىمىز ھهققىـدە  بولۇدۇتهبىقىمىز ھهققىدە نېمه ئويلىساق توغرا » ئىلغار

  :خىتاي يهنه شۇ قۇرالرنى يازىدۇ
ســىنتهبىردە  - 13يىلــى  -1982تېخىمــۇ ئهخمهقلىــق شــۇ بولــدىكى،    «

اقچه كونـا يېزىقنـى   ئاپتونوم رايون قانۇن چىقىرىش شهكلى بىلهن ئۇيغۇرچه، قاز
شـۇنىڭ بىـلهن ماۋزېـدوڭ    . ... شنى ئهسـلىگه كهلتۈرۈشـنى جاكارلىـدى   ۇنۇقولل

شـىنجاڭلىقالرنى ئاسسىمىالتسـىيه    —دەۋرىدە باشـالنغان يېزىـق ئىسـالھاتى    
  »!قىلىشنىڭ ئهڭ موھىم ھالقىسى نابۇت قىلىندى

ــلهن     « ــالھاتى بىـ ــق ئىسـ ــان يېزىـ ــا قويۇلغـ ــۇرىي يولغـ ــۇنداق مهجبـ مۇشـ
ــادەم   ئۇيغۇرال رنىــڭ مهدەنىيىتــى ۋە دىنىــي ئهنئهنىســى ۋارىســلىق قىلىــدىغان ئ

ھۆكۈمهت مهكتهپلىرىدە ئوقۇغانالر ئۇيغـۇرچه  . بولمايدىغان ۋەزىيهتكه دۇچ كهلدى
ــهرلهرنى    ــارىخىي ئهســ ــى تــ ــا يېزىقتىكــ ــدىغان، كونــ ــى تونۇمايــ ــا يېزىقنــ كونــ

لمهيـدىغان  ئوقۇيالمايدىغان، كونا يېزىق بىلىـدىغان چـوڭالر يېڭـى يېزىقنـى بى    
ــىپ،    ــېرى ئېغىرلىشـ ــالهت كۈنسـ ــۈزۈك ھـ ــى ئـ ــيهت جهھهتتىكـ ــۇپ، مهدەنىـ بولـ

ــۇ  . خىتايلىشـــىش بارغانســـېرى ئومۇمالشـــتى ــا يېزىقـــى شـ ئۇيغۇرالرنىـــڭ كونـ
مىللهتنىــڭ مهدەنىــيهت ۋە دىنىــي ئهنئهنىســىنى خاتىرىلهيــدىغان ئهڭ مــوھىم  

ئـاز  باشـقا  دىغان ۋاسىته، شۇنداقال ئۇيغۇرالر بىلهن ئىسالم دىنىغـا ئېتىقـاد قىلىـ   
ــدىغان ئاالمهتلهرنىــڭ بىــرى ھېســاپلىنىدۇ   ــى پهرقلهندۈرى . ســانلىق مىللهتلهرن
ئهگهر ئاشۇ سىياسهت داۋامالشتۇرۇلغان بولسا، بۈگۈنكى كۈندە شـىنجاڭنى ئىـدارە   

شــۇ جاغــدىكى خىتــاي بېكىنمىچىلىــك . قىلىــش كــۆپ ئاســان بولغــان بــوالتتى
ــي قىلىۋاتــاتتى   ــدە تهرەققى ــاراد. ئىچى ــىم نهزەرگه ئېلىنمىســىمۇ  خهلق ىكى بېس

بۈگۈنكى كۈنـدە خهلقـارا بېسـىم ئالدىـدا ئارقىغـا چېكىنىشـكه مهجبـۇر        . بوالتتى
يېزىقنــى ئىســالھ قىلىــدىغان بۇنــداق ئىشــنى ئهمــدى قىلغىلــى       . مىزۇبولــ

  ».بولمايدۇ
چهتئهللهردە ئۇيغۇر تهشكىالتلىرى، شهرقىي تۈركىستان تهشـكىالتلىرىنىڭ  

بۇالرغــا نهزەر ســالغىنىمىزدا ئۇالرنىــڭ . غان تــوربهتلىرى بــارزۇۋانــى ھېســاپلىنىدى
نـى ئىشـلىتىۋاتقانلىقىنى، ئـۆزلىرىنى    »يېڭـى يېزىـق  «دەل خىتايالر ئارزۇلىغان 

مىللىــي داۋانىــڭ ھهغداســى دەۋالغىنىغــا قارىمــاي، يېزىقىمىــزدىن ئىبــارەت       
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ۇ بـ . مىزۈمىللىي بهلگىمىزنـى تاشـلىۋېتىۋاتقانلىقىنى ئېچىـنىش ئىچىـدە كـۆر     
  داۋاچىالرنىڭ سهمىمىيىتى قانچىلىك ئىشهنچلىكتۇر؟ 

ــا      ــۈمرانلىرى يولغ ــاي ھۆك ــدىنقى ئهۋالد خىت ــدىكى ئال ــۇ زامان ــايالر ئاش خىت
ــلىنىدۇ   ــىتىگه ھهۋەس ــىيه سىياس ــان ئاسسىمىالتس ــر   . قويغ ــداق بى ــدى بۇن ئهم

يېزىــق ئــۆزگهرتىش تهكرارالنســا، نىــيهت ھهددىــدىن زىيــادە چېنىــپ قالغانــدىن   
گۈنكى كۈنـدە خهلقـارا بېسـىم ئالدىـدا ئارقىغـا چېكىنىشـكه مهجبـۇر        بۈ «باشقا، 

ــولىمىز ــى      . ب ــدى قىلغىل ــنى ئهم ــداق ئىش ــدىغان بۇن ــالھ قىلى ــى ئىس يېزىقن
  .دەپ زاراليدۇ ».بولمايدۇ

خــۇددى «بهلكىــم دەل شــۇنىڭ ئۈچــۈن چهتئهللهردىكــى ئايغــاقچى كــۈچلهر، 
ــىۋالغاندەك ــلىقت » مهسلىههتلىشـ ــى قولالنماسـ ــۇر يېزىقـ ــۇرۇپ،  ئۇيغـ ــڭ تـ ا چىـ

. ئېلىپ بېرىۋاتقان بولىشـىمۇ مـۈمكىن  » ئۆتكۈر قىرالرنى يۇمشۇتۇش سىنىقى«
ئانـدىن گويــا  . ئاسـتا ئادەتلهندۈرۈشـكه ئۇرۇنۇۋاتسـا كېـرەك     -بۇنىـڭ بىـلهن ئاسـتا   

دەك ۋەزىيهت يارىتىـپ، خىتايالرنىـڭ خهلقـارا    »ئۇيغۇرالر ئۆزلىرى شۇنى خالىغان«
ــر   ــتىن يهنه بىـ ــىمغا ئۇچرىماسـ ــن   بېسـ ــىگه زېمىـ ــق ئۆزگهرتىشـ ــتىم يېزىـ قېـ
ــۈمكىن   ــى مـ ــان بولىشـ ــه   . يارىتىۋاتقـ ــه، ئهمىسـ ــداق ئهمهس دېيىلسـ ئهگهر ئۇنـ

  نېمىشكه؟ نېمىشكه ئۇيغۇر يېزىقى ئىشلىتىشتىن ئۆزلىرىنى قاچۇرۇدۇ؟ 
ــاپىقالر شــۇ قــۇرالردىن نېمىلهرنــى چۈشــ   ھهردەرىجىلىــك  «نهر؟ ۈئۇيغــۇر مۇن

 ،ۇردىن بولۇشـــىنى تهلهپ قىلىـــش قـــولى ئۇيغـــ  -1رەھبىرىـــي كادىرالرنىـــڭ  
ــڭ غالجىرالشــقان ھهيۋىســىگه       ــته شــهرقىي تۈركىســتانچى كۈچلهرنى ئهمهلىيهت

تارىختا شىنجاڭدىكى يۇقۇرى دەرىجىلىـك نۇرغـۇن ئۇيغـۇر كـادىرالر     . مهدەت بولدى
شهرقىي تۈركىستان پائـالىيىتىگه قاتناشـقان يـاكى شـهرقىي تۈركىسـتانچىالرنى      

شــهرقىي تۈركىســتاندا ئاتــالمىش مىللىــي  ».للىغــانئاشــكارە يــاكى يوشــۇرۇن قو
ــى،    ــورۇر تۇيغۇسـ ــي غـ ــىدە، مىللىـ ــلهر نهتىجىسـ ــۇن تهكشۈرۈشـ ــلىقالر نۇرغـ باشـ
ئىنسانىي تۇيغۇسى تامامهن يوقلۇقىغا ئىشـهنچ ھاسـىل قىلىنغانـدىن كېـيىن     
ئانــدىن تاللىنىــدىغان ۋە تالالنغانــدىن كېيىنمــۇ ھېچقانــداق ئهمهلىــي ھوقــۇق 

دىغان بولسىمۇ، ئۆزلىرىنىڭ غالچىسى بولغـان  ۇقىلىپ قويۇل بېرىلمهي قورچاق
ــارىخىي     ــۇم تـ ــۇ مهلـ ــهنمهيدىغانلىقىنى؛ ئۇالرنىڭمـ ــاپىقالرغىمۇ ئىشـ ــۇ مۇنـ ئاشـ
باســـقۇچتا يهنه ئهســـلىگه تارتىـــپ، شـــهرقىي تۈركىســـتانچىالرغا يـــان بېســـىپ 
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قېلىشــــى مــــۈمكىنلىكىنى، ھهتتــــا بۇنىــــڭ تارىختــــا نۇرغــــۇن مىســــاللىرى 
بۇ دېگهنلىك، بىـر ئۇيغـۇر قانچىلىـك غـالچىلىق قىلىـپ       !ازىدۇبولغانلىقىنى ي

كهتســـىمۇ، مىللىيلىكىـــدىن تانســـىمۇ، ھهممىنـــى ئۇنۇتقـــان بىـــر ياالقچىغـــا 
  !ئايالنغان تهقدىردىمۇ خىتايالر ئۇنىڭغا ئىشهنمهيدۇ

خىتـــايالر بـــۇ  ».بولـــۇدۇمىلـــلهت باشـــقا بولغـــانىكهن، نىيىتىمـــۇ باشـــقا «
رۇپمـۇ، يهنىـال تهبىئىـي قـانۇنىيهتكه قارشـى ھالـدا       قانۇنىيهتنى ئېنىق بىلىپ تۇ

بــۇ خىــل ئىچكىــي . ئۇرۇنۇشــىدىن يانمايــدۇ» ئىــدىيىنى بىــرلىككه كهلتــۈرۈش«
قانۇنىيهتكه خىـالپ كېلىـدىغان ئۇرۇنـۇش ناھـايىتى تهبىئىيكـى، ئىختىيـارلىق       

زورلۇق كۈچنىڭ ئـاقىۋىتى  . زورلۇق كۈچ تهلهپ قىلىدۇ. بىلهن ئهمهلگه ئاشمايدۇ
 مزۇلـۇ «: ؟ خىتايالر بۇنىڭغىمۇ ئۆزلىرى جاۋاپ بېرىپ كهلـگهن ئىـدى  بولۇدۇنېمه 

ــار يهردە قارشــىلىق  ــۇدۇب ــڭ    »!بول ــلهن، بىزنى ــۈك بى ــايالر يهنه تهتۈرل ــا خىت ئهمم
. قارشىلىقلىرىمىزنى ئۆزلىرىنىڭ زۇلۇمى زېمىنىدە ئـۈنگهن دېگىلـى ئۇنىمايـدۇ   

  .مانا بۇ خىتاي مىللىي خاسلىقىدۇر
لىق مىللهتلهرگه تايىنىپ، يهرلىـك مىللهتلهرنـى يـۆلهپ ۋە    يهرلىك ئاز سان«

ــدىغان   ــايالردىن ئايرىاللماي ــارچىالپ، خىت ــپ پ ــدۇ قىلى ــوغرا كېلى ــقا ت » .قويۇش
ــداق؟   ــت شــهكلى قان ــازاقالر  «بۇنىــڭ كونكرې ئۇيغــۇرالرنى تۇڭگــان، موڭغــۇل، ق

  ».ئارقىلىق تىزگىنلهش كېرەك
بولـــۇش سىياســـىتى  بـــۇ يهردە خىتـــاي يهرلىـــك مىللهتـــلهرگه ياخشـــىچاق

ئارقىلىق بـۇ زېمىننـى تۇتـۇپ تـۇرغىلى بولمايـدىغانلىقىنى، يـات بىـر مىلـلهت         
باشـقا بىــر مىللهتنىـڭ ھۆكــۈمرانلىقىنى ئهسـال قوبــۇل قىلمايــدىغانلىقىنى ۋە    
ــارقىلىق، بىــر ئاساســىي مىللهتنــى     ــارچىالش ئ شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئهنه شــۇنداق پ

ــ     ــانلىقالرنى بى ــاز س ــقا ئ ــدۇرۇش، باش ــتىم قال ــلهن،   يى ــهكلى بى ــۆلهش ش ــاز ي ر ئ
نهپرەتنىـــڭ نىشـــانىنى بۇرىـــۋېتىش ۋە كـــۈچنى پـــارچىلىۋېتىش مېتـــودىنى      

ــا  . شــنى تهكلىــپ قىلىــدۇۇنۇقولل ــته، قهدىمــدىن كېلىۋاتقــان كون ــۇ ئهمهلىيهت ب
  .لىشىدۇرۈمېتودنىڭ يېڭىدىن مۇئهييهنلهشتۈر

ــۇل،   ــى ئۇسـ ــاي    « ئىككىنچـ ــپ، خىتـ ــۆتكهپ كېلىـ ــۆچمهن يـ ــۆپلهپ كـ كـ
نوپۇسـىنى نوپۇسـنىڭ ئاساسـىي گهۋدىسـىگه ئايالنـدۇرۇش ھهمـدە       مىللىتىنىڭ 

  ».يهرلىك مىللهتلهرنى تهدرىجىي ئاسسىمىالتسىيه قىلىپ بولۇش الزىم
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ــۇ يېڭــى كهشــپىيات ئهمهس  ــۇ ئۇســۇلنى  . بۇم غهرپ مۇســتهملىكىچىلىرى ب
ــپ     ــالپ چىقى ــتهملىكىلىرىنى تاش ــۈن، مۇس ــتۇرالمىغانلىقلىرى ئۈچ ئومۇمالش

ئهممـا  . )ئامېرىكـا قىتئهسـى، ئوكيـانىيه خـارىج    ( لغان ئىدىكېتىشكه مهجبۇر بو
ــڭ       ــرى مانجۇالرنى ــۇپ، ئىلگى ــك قوللۇن ــۇلنى مۇۋەپپىقىيهتلى ــۇ ئۇس ــايالر ب خىت

بــۇنى ئهمهلىيهتــته جــاڭ «: ۋەتىنىنــى تامــامهن خهرىتىــدىن ئۆچۈرىــۋەتكهن ئىــدى
شـهندوڭ قاتـارلىق جـايالردىن شـهرقىي      —زولىن شـهرقىي شـىمالدا قولالنغـان    

ــۆتكىگهن  شــىم ــادەم ي ــويېزدا ئ ــۇ . الغا ھهركــۈنى نهچــچه پ ــدا   —ب ــى زامان يېقىنق
شــهرقىي شــىمالنىڭ بۆلۈنــۈپ كهتمهســلىكىدىكى ئهڭ ئاساســىي ســهۋەپلهرنىڭ  

  ».بىرى بولسا كېرەك
  بىزمۇ مانجۇالردەك خىتاي كهلكۈنى ئاستىدا قېلىپ تۈگهپ كېتىمىزمۇ؟

ــاق ــق ! يـ ــانجۇالردىن پهرقلىـ ــۋالىمىز مـ ــڭ ئهھـ ــز بىر. بىزنىـ ــدىن بىـ ىنچىـ
دىنىــي پهرقىمىــز خىتــايالرنى بــۇ نىيهتلىــرىگه يېتىشــته ئــۇزاققىچه . مۇســۇلمان

بۇنىڭ ئۈچـۈن بىـز ئېتىقـادىمىزدا مهھـكهم بولۇشـۇمىزغا تـوغرا       . توسۇپ تۇرااليدۇ
ئىككىنچىــدىن، بىــز بىــلهن خىتــايالر بىــر كۈلتــۈر توپىغــا، بىــر تىــل   . كېلىــدۇ

ىــڭ ئۈچــۈن خىتــايالر بىــلهن بولغــان بۇن! سىســتېمىغا تهۋە خهلقلهردىــن ئهمهس
جهھلىمىـز بىـلهن قوغدىشـىمىزغا تـوغرا      -كۈلتۈر پهرقىمىزنى، تىلىمىزنى جان

  .كېلىدىغانلىقى كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ
ــدۇ    ــالغۇغا دۇچ كېلىـ ــي توسـ ــى تهبىئىـ ــۈرۈش ئىشـ ــاله كۆچـ ــهرقىي . ئاھـ شـ

سـه  يېتهرلىك سـاندا خىتـاي كۆچۈرەلمى  . تۈركىستاندا يهر بىپايان، ئهمما سۇ قىس
باشــقىچه ئاھــاله كۆچــۈرۈش شــهكلىنى «: ؟ بۇنىڭمــۇ چارىســى بــاربولــۇدۇقانــداق 

قوللىنىشىمىزغا، يهنى ئىچكىرى ئالىي مهكـتهپلهردە ئوقۇغـان شـىنجاڭلىقالرنى    
ئهۋالدىنـى ئاسسىمىالتسـىيه قىلغىلـى، ھهم     -2ئىچكىرى ئۆلكىلهردە قالدۇرۇپ، 

رالرغـــا يېڭــى كـــۈچ  ئۇالرنىــڭ شـــىنجاڭغا قايتىــپ كهلگهنـــدىن كېــيىن ئۇيغۇ   
ــۈپىتىدە قوشۇل ــاقالنغىلى  ۇس ــىدىن س ــۇدۇش ــهرقىي  » .بول ــايالرنى ش ــى، خىت يهن

ــا    ــاي يۇرتلىرىغـ ــۇرالرنى خىتـ ــا، ئۇيغـ ــاي قالسـ ــۈرگىلى بولمـ ــتانغا كۆچـ تۈركىسـ
  !كۆچۈرۈش كېرەك

ئهمما بۇنىڭدا دېـيىلگهن ئۇيغـۇرالرنى خىتايغـا كۆچـۈرۈش نىشـانى تېخىمـۇ       
ــۇ زەھهرخ  ــۈردە، تېخىمـ ــهتلىك تـ ــبهتهن  دەھشـ ــا نىسـ ــهكىلدە، خىتايالرغـ ــدە شـ هنـ
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قــوش پايــدىلىق شــهكىلدە    —ئېيتقانــدا، تېخىمــۇ بهك پايــدا كهلتۈرىــدىغان    
  : ئىجرائاتقا قويۇلۇۋاتىدۇ

ئۇيغۇر قىزلىرىنىڭ خىتايغـا مهجبـۇرى ئېلىـپ كېتىلىـپ، ئهرزان باھـالىق      
 ھــازىرقى زامــان قــۇلالر ســىنىپىنى شهكىللهندۈرۈشــى، خىتايالرنىــڭ يــالغۇز بــاال
سىياســىتى تــۈپهيلى پهقهتــال ئوغۇلبــاال تېپىشــنىال نىشــان قىلغــان خىتــاي        
ئائىلىلىرىنىڭ ئىپتىدائىي، فىئوداللىق ئاڭ فورمىسى كهلتۈرۈپ چىقارغـان ئهر  

خىتاي جهمىيىتىدە يـۈز بهرگهن ئايـالالر    —ئايال نوپۇسىدىكى تهڭپۇڭسىزلىق  -
ــدە    ــۇم دەرىجى ــتىش كىرىزىســىنى مهل ــلهپ كې ــىنىڭ كهم ــتىش  نوپۇس يېنىكلى

نىشانىغا يهتمهكچى ۋە بىزنىڭ كهلگۈسى نوپۇسىمىزنى بارلىققـا كهلتۈرىـدىغان   
  !ئانىالرنى تۈگهتمهكچى بولۇشتهك قوش پايدىغا ئېرىشىۋاتىدۇ

ئېنىــدىنمۇ، «دېگهنــدەك، بىرياقتــا » چاشــقانغا قىــيىن، مۈشــۈككه ئويــۇن «
  .»اختهك سوقۇشبىر چالمىدا ئىككى پ«؛ يهنه بىر تهرەپته »گېزىدىنمۇ كېتىش

ــار    ــۇ  ،ۋاي(شــۇنداق بولۇشــىغا قارىمــاي، خىتــايالردا يهنه بىــر ئهندىشــىمۇ ب ب
تاجـاۋۇزچى كۆچمهنلهرنىـڭ ھهر   !): خهقنىڭكىنى مېنىڭ دېۋالماقنىڭ تهسلىكى

تاجـــاۋۇزچىالر، ئىســـتىال . پۇرســـهتته ۋەتىـــنىگه قايتىـــپ كېـــتىش مهسىلىســـى
شــتۈرۈش ئۈچــۈن قولىــدىن خاراكتېرىــدىكى كــۆچمهنلىرىنى ۋەتىنىمىــزگه يهرله

 -كهلگهنلىكى شۇملۇقنى قىلىۋاتقان بولسىمۇ، خىتايالر بـۇ يـات ئهلـدە ئهۋالدمـۇ    
ئـۇالر  . ئهۋالد ماكانلىشـىپ قېلىشـنى خـاالپ كهتمهيـدىغانلىقى چىقىـپ تۇرىـدۇ      

  .ھهر پۇرسهتته ۋەتىنىگه كېتىشنىڭ كويىدا
ننىـڭ  مىـڭ خىتـاي كۆچمه   200ماقاله ئـاپتورى كېيىنكـى يىگىـرمه يىلـدا     

قايتىــپ كهتكهنلىكىنــى ئېيتىــپ، بۇنىــڭ قورقۇنۇچلــۇق تهرەپلىــرى ھهققىــدە   
خىتايالرغـا  «بۇ يهردە ئۇ يوقۇرىـدا كـۆپ قېـتىم تىلغـا ئالغـان      . تهھلىل يۈرگۈزىدۇ

ســاالھىيىتىگه چۈشــۈپ  › ئىككىنچــى دەرىجىلىــك پــۇخرا  ‹بهك ئــۇۋال بولــۇپ،  
لغىنىغىمۇ قارىمـاي،  دەك شهرمهندە يالغانىنىڭ كۆتى ئېچىلىپ قـا »قالغانلىقى

كېتىپ قالغـان بـۇ ئـادەملهر ھۆكـۈمران تهبىـقه تايىنىـدىغان        «: شۇنداق زاراليدۇ
ــدى  ــوبېكتالر ئى ــان    ».ئ ــاراكتېرى ئالغ ــمهك، ۋەتىنىمىزدىكــى ئىســتىالچى خ دې

ــۇ يهردە   ــۇس ب ــۆچمهن نوپ ــوبېكتالر   «ك ــدىغان ئ ــقه تايىنى ــۈمران تهبى دەپ » ھۆك
ئىككىنچــى دەرىجىلىــك «ۇماشــتىلىرى ھۆكــۈمران تهبىقىنىــڭ گ. تهرىپلىنىــدۇ
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ــۇخرا ــدۇ     » پ ــالىمۇ بىلى ــك ب ــلىكىنى كىچى ــۈمكىن ئهمهس ــى م ــۇپ قېلىش . بول
ــپ، ــرى    شــۇنداق قىلى ــا ســالغان دەۋالى ــاۋالقى ســهھىپىلهردە بازارغ خىتاينىــڭ ئ
بۇنداق كېتىـپ   «: بۇ كېيىنكى قۇرالردا تېخىمۇ روشهنلىشىدۇ .يالغانغا چىقىدۇ

  ».ۈچىنى بىۋاسىته ئاجىزالشتۇردىۈمران تهبىقىنىڭ ككھۆ قېلىش
خىتاي بۇنداق كېتىـپ قېلىشـنىڭ يامـان ئۈلگىسـى، ئارقىـدىن داۋاملىـق       

بۇنداق ئاھاله كېتىـپ  . كېتىپ قېلىشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، دەپ ئهنسىرەيدۇ
قېلىشى، ئهمهلىيهتته مۇستهملىكىنى قولـدىن چىقىرىـپ قويـۇش ئـاقىۋىتىنى     

ئۇ ھهتتا، ئاتـالمىش بازارغـا   . قهيت قىلىدۇ كهلتۈرۈپ چىقىرىشى مۈمكىنلىكىنى
ــېلىنىۋاتقان  ــكه ئىختىســـاس ئىگىلىـــرى     «سـ چېگـــرا رايـــوننى گۈللهندۈرۈشـ
يهنـى، ئـۇ كېتىـپ    . ئالدامچىلىقىنىمۇ ئۆزى ئېچىـپ تاشـاليدۇ  » كېلىۋاتقانلىقى

قالغانالرنىــڭ ئىختىســاس ئىگىلىــرى بولىشــى ئــانچه قورقۇنۇچلــۇق ئهمهس،      
ھـازىر  «: خىتاي پۇخرالىرى دېگهننى ئېتىـراپ قىلىـدۇ  قورقۇنۇچلۇقى ئادەتتىكى 

زىيالىي ۋە تېخنىكالردىن ئىبـارەت ئىختىسـاس ئىگىلىـرى ئىچكىـرىگه قايتىـپ      
قورقۇنۇچلۇقى شـۇكى، كوسـوۋودىكى   . بۇ ئانچه قورقۇنۇچلۇق ئهمهس. كېتىۋاتىدۇ

ســېربالر كهڭ كۆلهمــدە يوگســالۋىيىنىڭ ئىچكىــي رايونلىرىغــا كۆچكهنــدەك،      
ى خىتـاي پـۇخراالر كهڭ كۆلهمـدە ئىچكىرىسـىگه قايتسـا، جوڭگــۇدىكى      ئـادەتتىك 

، شۇنداقال سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىن ئايرىلىـپ  بولۇدۇيامان ئىش 
  »بولۇدۇقېلىشىدەك بىشارەت 

نـــېمه ئۈچـــۈن ئـــادەتتىكى خىتـــاي پـــۇخرالىرى شـــۇنچىلىك مــــوھىم؟       
تۇرامـدۇ؟ يـاكى ھهر خىـل    مۇستهملىكىنى ئادەتتىكى خىتـاي پـۇخرالىرى تۇتـۇپ    

نــام ۋە ھهر خىــل شــهكىلدىكى خىتــاي ئارمىيىســىمۇ؟ ئهســلى چۈشىنىشــكه       
  .تېگىشلىك مهسىله بۇ

پۇخراسى يـوق ئـارمىيه يىـتىم ئـارمىيه بولـۇپ، بۇنـداق ئارمىيهنىـڭ چوقـۇم         
پـوك بولىشـى جهڭگىۋارلىقىنىـڭ     -يۈرىكىنىـڭ پـوك  . بولـۇدۇ پوك  -يۈرىكى پوك

ددىي بىر تهسهۋۋۇر بىـلهن بـۇنى شـۇنداق ئىسـپاتالش     ئهڭ ئا. سۇنىشى دېمهكتۇر
بىر ئهسكهر يارىالنسا ۋە دىهقاننىڭ ئېتىزىغا يىقىلىپ قالغـان بولسـا،   : مۈمكىن

ــۇرۇپ قويســا،        ــېگىگه يوش ــاماننىڭ ت ــهتمهي س ــمهنگه كۆرس ــۇنى دۈش ــان ئ دىهق
خهلــق بىرلىكســېپىدىن ئىبــارەت پــوالت قورغــان ھاســىل   -بۇنىڭــدىن ئــارمىيه 
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گهر ئۇ ئهسكهرنىڭ دىهقان ياكى ئىشـچىدىن پۇخراسـى يـوق بولسـىچۇ؟     ئه. بولۇدۇ
نىـڭ دىهقىنـى بولسـىچۇ؟ تهبىئىيكـى ئـۇنى      »دۈشـمهن «دىهقان ئۇنىڭ ئهمهس، 

 كۆكسـىگه  يوشۇرۇپ قويمايال قالماي، ئۇنىڭ يارىدارلىقىدىن پايدىلىنىپ، ئۇنىڭ
بـــۇ بىـــر ئهســـكهر ئۈچـــۈن نهقهدەر    . ۋېتىشـــى مـــۈمكىن ۈئـــارا تىقىـــپ ئۆلتۈر 

  قورقۇنۇچلۇق؟
دەل مۇشــۇنداق پىســخىك ئاساســنى تهتقىــق قىلغــان كىشــىلىرىمىزدىن   

كىتابىــدا خىتايالرنىــڭ » يــا مۇســتهقىللىق، يــا ئۆلــۈم«ئهپهنــدى » ئىــزچىمهن«
بىزنىــڭ بۇنــداق ئىمكــانلىرىمىز بولماســلىقىدەك  (ئارمىيىســى بىــلهن ئهمهس 

الرنىـڭ ئىچىـگه   ، خىتـاي پـۇخرالىرى بىـلهن ھهپىلىشـىش، ئۇ    )ئهمهلىيهتكه كـۆرە 
ۋەھىمه تېرىـپ، ئـۇالرنى قـاچۇرۇش، بـۇ ئـارقىلىق تاجـاۋۇزچى ئـارمىيىنى يىـتىم         

  .قالدۇرۇش تهسهۋۋۇرىنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى
نــى دەلىللهيــدىغان قۇرالرغــا »ئىنســانلىق ســۈپهتلىرى«ئهمــدى خىتاينىــڭ 

ر تېــرورچىال. تېرورلــۇق ھهركهتلىــرىگه قهتئىــي زەربه بېــرىش كېــرەك «: قــارايلى
ــۈرۈش،      ــمهي ئۆلت ــچه ئىككىلهن ــان قىل ــان ھام ــۈرۈلۈپ چىقىلغ ــپ تهكش بايقىلى

لقارادىكى ئاتـالمىش كىشـىلىك ھوقـۇق تهشـكىالتلىرىنىڭ ئارىلىشىشـىنى      هخ
  ! بهشىرىسى ـمانا بۇ خىتايالرنىڭ ياۋۇز ئهپتى  ».ھهرگىز نهزەرگه ئالماسلىق الزىم

ــاغالردا   ــر چــ ــۈد  —بىــ ــۈن دېگــ ــدا ھهركــ ــاي مهتبۇئاتلىرىــ ەك غهرپ خىتــ
 -3 —نــى ســۆكۈدىغان چــاغالردا »سوتســيال جاھانگىرلىــك«جاھــانگىرلىكى ۋە 

ــرى ھهققىـــدە      ــتهقىللىق ھهركهتلىـ ــدىكى خهلقلهرنىـــڭ مۇسـ ــا ئهللىرىـ دۇنيـ
دۆلهتلهرنىڭ مۇستهقىل بولىشـى، مىللهتلهرنىـڭ ئـازاد بولىشـى توسـۇۋالغىلى      «

دەپ » ئايالنـدى ) پـوالت ئېقىمغـا   —ياكى بهزىدە (بولمايدىغان تارىخىي ئېقىمغا 
ــڭ      ــۇش ھهققىمىزنى ــتهقىل بول ــۇ مۇس ــتالر بىزنىڭم ــىيدىغان كوممۇنىس كاپش
بارلىقىنى، مىللهت بولۇش سۈپىتىدە بىزنىڭمـۇ باشـقا بىرىنىـڭ بويۇنتـۇرىقىنى     
رەت قىلىـش ھهققىمىزنىـڭ بولۇشـىنى ئېتىـراپ قىلمايـدىكهن، ئهجهبـا؟ بىــزگه       

 قىلـچه ئىككىلهنـمهي  «ۈچـۈن  ىمىـز ئ »ئازاتلىققـا ئىنـتىلگهن گۇنـاھ   «كهلگهندە 
  ؟!كهن، ئهجهبا»كېرەكئۆلتۈرۈش 

ــر   ــى بى ــك مىللهتلىرىن ــېلىش   -شــهرقىي تۈركىســتاننىڭ يهرلى ــرىگه س بى
ئارقىلىق باشقۇرۇش كونا چارە بولۇپ، بۇنى ھازىر ھهركىـم بىلىـدىغان دەرىجىـگه    



 208

بىزمۇ ئىلگىرىكى كۆپ ماقالىلهردە بـۇ مهزمـۇنالردا مـۇالھىزىلهر ئېلىـپ     . كهلدى
ــدۇق ب ــان ئىـ ــۇرىي رايونالرغـــا     . ارغـ ــڭ ۋەتىنىمىزنـــى مهمـ بـــۇ يهردە خىتايالرنىـ

نىـڭ  مىزبۆلۈشتىكى سۈئىقهستلىك شۇملۇقلىرىدىن ئـاز تـوال بىلىـپ قويغىنى   
  :زىيىنى يوق دەپ، شۇ ئېتىراپالرغا دىققهت چهكمهك ئىستهيمىز

يېڭــى جوڭگــۇ قۇرۇلغانــدىن كېــيىن شــىنجاڭدىكى مهمــۇرىي رايونالرنىــڭ «
ــى ــدى  بۆلۈنۈشـ ــس ئهتتۈرۈلـ ــىپ ئهكـ ــۇ پىرىنسـ ــايىنغولىن  . دە بـ ــىلهن، بـ مهسـ

نـى  % 34.3نـى، ئۇيغـۇرالر   %4.5غـۇلالر ئـاران   ڭئوبالستىدىكى نوپۇس ئىچىدە مو
يهنه بىر ئاپتونوم ئوبالستى بولغـان بۆرتـاالدا موڭغـۇلالر     موغۇلالرنىڭ. ئىگىلهيدۇ
ــى، ئۇيغــۇرالر  %6.8نوپۇســنىڭ  ــدۇ %16ىن ــى ئىگىلهي ــۇ . ىن شــۇ  شهكســىزكى، ب

ئىلـى  . چاغدىكى ھۆۈمهتنىڭ ئىنچىكىلىك بىلهن پىالنلىشىنىڭ نهتىجىسىدۇر
  »...رايونىدا ئۇيغۇرالرنى قازاقالرغا تايىنىش ئارقىلىق كونترول قىلىش كېرەك

يېڭى مۇستهملىكىچىلهر ئىشلىتىپ ئادەتلهنگهن ئۇسـۇل   -بۇ ئۇسۇلمۇ كونا
ۆلۈنۈشــىدە كــۆرۈلگهن بولــۇپ، ســابىق يوگســالۋىيىدىكى مىللىــي رايونالرنىــڭ ب

. توقۇنۇشالرنىڭ ئۇزاققا سوزۇلىشى، ئهنه شۇنداق شـۇملۇقنىڭ نهتىجىسـى ئىـدى   
بۇنداق ئهھـۋال بۈگـۈنكى ئوتتـۇرا ئاسـىيا جۇمهۇرىيهتلىرىـدىمۇ مهۋجـۇت بولـۇپ،        
خــۇددى مۇددەتلىــك بومبىــدەك، تېنچلىقنــى بۇزىــدىغان يوشــۇرۇن خهۋپ بولــۇپ 

ــا ــۆپ : تۇرماقت ــر قهدەر ك ــۆزبىكلهر بى ــڭ     ئ ــاد رايونىنى ــاالل ئاب ــوش ۋە ج ــان ئ بولغ
قىرغىزســتانغا بېرىلىشــى، چىمكهنــت رايونىنىــڭ قازاقىســتانغا بېرىلىشــى؛      
تاجىكالر كۆپرەك بولغان بهزى جايالرنىڭ ئۆزبهكستاندا، ئۆزبهكلهر بىر قهدەر كـۆپ  
بولغان بهزى جايالرنىڭ تاجىكستاندا بولىشى؛ ھهتتا دۆلهت ئىچىـدە باشـقا دۆلهت   

قاتـارلىق شـۇملۇقالر ھامـان بىـر كـۈنى بـۇ       ) ئـارال شـهكىللىك  (بولـۇش   زېمىنى
ــر  ــڭ بى ــى     -دۆلهتلهرنى ــۈرۈپ چىقىرىش ــىنى كهلت ــلهن دۈشمهنلىشىش ــرى بى بى

  .مۈمكىن
مهدەنىيهت سهۋىيىسـىنى   -ئازسانلىق مىللهتلهرنىڭ پهن«يىلالردىن بېرى 
ــۈرۈش ــايرىقىنى كۆتۈرۈۋالغــان تاجــاۋۇزچىالر ئهمــدى بۇن » يوقــۇرى كۆت ــر ب ىــڭ بى
ــدامچىلىق ئىكهنلىكىنــى ئاشــكارىاليدۇ  —قــۇرۇق شــۇئار  شــىنجاڭدىكى  «: ئال

ــم    ــۈرۈش الزى ــۇرى كۆت ــڭ سهۋىيىســىنى يۇق ــزۇ كادىرالرنى ــال  » .خهن ــڭ بىلهن بۇنى
شهكلىدىكى ئالدامچىلىقنى داۋاملىـق  » ئات ئايلىخانغا، يول سارىخانغا«قالماي، 
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ــۋىقاتلى   ــدامچىلىق تهشـ ــى ئالـ ــنى، ئىلگىرىكـ ــڭ تۇتۇشـ ــك چىـ رىنىڭ يېتهرلىـ
ــوبرازى  «. دۇۇبولمىغــانلىقىنى ئوتتۇرىغــا قويــ  بىــزگه مهلــۇمكى، ھۆكۈمهتنىــڭ ئ

ئهمهلىيهتـته ھېچنـېمه    ».بولـۇدۇ تهشۋىقات خىزمىتى بىلهن زىـچ مۇناسـىۋەتلىك   
 -بهرمهي تــۇرۇپ، بهرگهنــدەك بولۇۋېلىــپ يالغــاننى ئېتىۋەرســهڭ، كىشــىلهر خــاالر

ــۇ يالغانالرغــا ئىشــىنىپ قال  دېمىســىمۇ . ىــدۇ، دېمهكچــى بولۇشــۇدۇ خالىمــاس ب
تىـن بۇيـان تاجـاۋۇزچى خىتـاي كوممۇنىسـتلىرى ھهمىشـه       »ئازاتلىق«ئاتالمىش 

  .دېگۈدەك ئېتىكىمىزنى پۈچهك ياڭاق بىلهن تولدۇرۇپ كهلدى
ــانۇن « ــىنجاڭدىكى قـ ــايالر     -شـ ــۇپ، خىتـ ــا قويـ ــي يولغـ ــۈزۈمنى ھهقىقىـ تـ

، كــۆچمهنلهرگه ئىلهــام ئاممىســىنىڭ قــانۇنلۇق مهنپهئهتىنــى كاپالهتلهنــدۈرۈش 
ئهگهر . ... خىتايالر كۆچۈشنى خالىمايدۇ، دەپ قارىماسـلىق الزىـم  . بېرىش كېرەك

مـۇئهييهن ئېتىبــار بېــرىش سىياســىتى بېرىلسـه، ئهينــى يىلــالردا شــهندوڭلۇقالر   
ــۇم      ــۇن چوق ــدەك دولق ــىپ كىرگهن ــا بېس ــهرقىدىكى جايالرغ ــهنخهيگۈەننىڭ ش ش

  ».بولۇدۇشىنجاڭدا پهيدا 
اجــاۋۇزچى كــۆچمهنلهرنى تېخىمــۇ  تك دەرىجىــدە ئهتىۋارالنمايۋاتقــان يېتهرلىــ

يهنـى  . ئهتىۋارالش تهكلىپى ئهمهلىيهتته ئۇيغۇرالرغا بېسىمنى ئاشۇرۇش دېمهكتۇر
خىتايالرنىــڭ ھۆكۈمرانلىــق ئــورنى قــانچه تهكىتلهنســه، ئۇيغۇرالرنىــڭ قۇللــۇقى 

» وقــــۇقىخىتايالرنىــــڭ قــــانۇنلۇق ھ«شــــۇنچه ئاشكارىلىشــــىدۇ؛ ئاتــــالمىش 
ــۇقى    ( ــدە ھوق ــڭ ئاالھى ــۈمران تهبىقىنى ــته ھۆك ــان   —ئهمهلىيهت ــانۇن ھالقىغ ق

ئىلگىرىـدىنال  . قانچه تهكىتلهنسـه، ئۇيغـۇرالر شـۇنچه بـوزەك قىلىنىـدۇ     ) ھوقۇقى
. بۇنداق تهڭسىزلىك مهۋجۇت بولسىمۇ، خىتايالر بـۇنى يېتهرلىـك دەپ قارىمايـدۇ   

لهرنــى يوقۇتــۇش قهدىمىنــى ئهمــدى زۇلــۇمنى يهنىمــۇ كــۈچهيتىش، يهرلىــك خهلق
  .تېزلىتىشنى كۈتهرتىپنىڭ ئالدىغا قويۇشنى تهكلىپ قىلىۋاتىدۇ

ــى « ــدىغان مىللهتچـ ــۇرچه بىلمهيـ ــنى  «لهر ۋە »ئۇيغـ ــۇرچه ئىشلىتىشـ ئۇيغـ
يىــراقتىن  «: گه يهنه بىــر قېــتىم ســىگنال بــۇ   »خالىمايــدىغان مىللهتچىــلهر 

ــىيه    ــۇرالرنى ئاسسىمىالتس ــان ئۇيغ ــاخىرقى نىش ــدا، ئ ــى   قارىغان ــش بولىش قىلى
  ».ئالدى بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ تىلىنى يوقۇتۇش الزىم. كېرەك

. بۇ نىشاننىڭ ئىشقا ئاشۇرۇلۇشى خىتايالر ئۈچۈن ئانچه قىـيىن بىلىنمهيـدۇ  
ــداپ     « ــورنىنى قوغ ــق ئ ــىنجاڭدىكى ھۆكۈمرانلى ــڭ ش ــاي تىلىنى ــۇر  ،خىت ئۇيغ
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ىيهتـته قىـيىن   بـۇ، ئهمهل . ئاسـتا ئـاجىزلىتىش الزىـم    -تىلىنىڭ تهسىرىنى ئاستا
ــش ئهمهس ــى    . ئى ــا، ئىچكىرىس ــي قىلدۇرۇلس ــى تهرەققى ــىنجاڭنىڭ ئىگىلىك ش

بىلهن ئالماشتۇرۇش كۆپهيسـه، خىتـاي تىلىنىـڭ ھۆكۈمرانلىـق ئـورنى مـۇقهررەر       
ــدۇ ــدۇ   . كۈچىيى ــورۇننى ئىگىلهي ــادىي ئ ــى ئىقتىس ــايالر يېتهكچ ــۇرالر . خىت ئۇيغ

وقۇتۇشــىنى يولغــا ئۇيغــۇرچه قــوش تىللىــق ئ  -ئىچىــدە كىچىكىــدىن خىتــايچه
  »...قويۇش،

ــا     ــدىلىق ئورۇنغـ ــامهن بېقىنـ ــتىن تامـ ــادىي جهھهتـ ــىي ۋە ئىقتىسـ سىياسـ
دىغــانلىقى ۇچۈشــۈرۈلگهن ئۇيغــۇر خهلقىنىــڭ خىتــايچه ئۈگۈنۈشــكه مهجبــۇر بول 

ئهممــا ئۇيغــۇرالر . شــى ۋە ئاســانلىقى راسـت ۇبــۇنى قىلىــپ كهتكىلـى بول . راسـت 
ــ     اي تىلىــنىال ئىشــلىتىدىغان  ئۆزىنىــڭ تىلىنــى تامــامهن تاشــلىۋېتىپ، خىت

بوالمدۇ؟ ياكى ئـۆز ئـارا يهنىـال ئۇيغـۇر تىلـى ئىشـلىتىپ، ھايـات ئىهتىيـاجلىرى         
مهجبۇر قىلغان دائىرىدە خىتايچه ئىشلىتهمدۇ؟ بۇ تامامهن ئۇيغۇرالرنىـڭ ئـۆزىگه   

يهنى، بىر تهرىپى جهمىيهتنىـڭ ېېسـىمى ۋە مهجبۇرلىشـىدىن مهيـدانغا     . باغلىق
نى ىئۇيغۇرالرنىڭ ئىچكىـي مـايىللىقى، مىللىـي مهۋجۇتلـۇق     كېلىدۇ؛ يهنه بىرى

خىتـايالر تىلىمىزنـى   . قوغداش يوشۇرۇن كۈچى، مىللىي ئاڭلىقلىقىغا بـاغلىق 
ــان      ــۇن پروگراممىالنغ ــقا ئاشۇرۇشــتا مهخســهتكه ئۇيغ ــۇش نىشــانىنى ئىش يوقۇت
ئومۇمىي جهمىيهت ماشىنىسـى ئـارقىلىق مهجبـۇرالپال قالمـاي، يهنه سـىلىق ۋە      

يـاكى  («: تهك ئالـدامچى ۋاسـىتىلهرنىمۇ قولالنمـاقچى   »مچۈك تاشالپ بېرىشيه«
. الزىــــم) شــــنى مۇكاپــــاتالش شــــهرتى قىلىــــشۈنۈخىتــــايچىنى ياخشــــى ئۆگ

ئىچكىرىســـىدىكى كارخـــانىالر ۋە ھهر خىـــل فونـــدالرمۇ ئۆزىنىـــڭ تۆھپىســـىنى 
ــۇلى ۈنــۈمهســىلهن، ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىالرغــا خىتــايچه ئۈگ . قوشــۇش ــات پ ش مۇكاپ

  ».رلىقالرنى بېرىش كېرەكقاتا
بۇنــداق كۈچلــۈك بىــر ئومــۇمىي ھۇجۇمغــا بهرداشــلىق بېرىــپ، ئــۆزىمىزنى 

ــم    ــددىي ئويلىمــاق الزى ــۇ مهســىلىنى جى ــدۇق؟ ب ــدەبىلىك . ســاقالپ قاالالم دەب
دەپ جاكــاالپ قويــۇش بىلهنــال   » !مىللىتىمىــز يوقالمايــدۇ «: شــۇئارالر بىــلهن 

  .ر ھهققىدىمۇ باش قاتۇرۇش الزىمتهدبىرله ـچهكلهنمهي، يهنه كونكرېت چارە 
خىتاي بۇ قهدەر ئاشـكارە ۋەھشـىيلىكلهرنى تهشـهببۇس قىلىـش بىـلهن بىـر       

نـى  »مىللهتـلهر ئىتتىپـاقى  «: ۋاقىتتا، يهنه كونىراپ جۇلىقى چىققان كونا مۇقـام 
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بىرى ئاالھىدە ئېتىـۋات بېرىشـلهردىن   . بازارغا سېلىشتىن ھېچ نومۇس قىلمايدۇ
ھۆكــۈمران مىلــلهت، يهنه بىــرى بۇنىــڭ قارشىســىدىكى،    ۋاتقــانۇبهھــرىمهن بول

ھهممه ھوقۇقىدىن مهھـرۇم قىلىنغـان مۇسـتهملىكه مىلـلهت بولغـان ئهھۋالـدا       
پهقهت، . شى مۈمكىنمۇ؟ بهلكىـم مـۈمكىن  ۇنىڭ بول»مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى«

يوشــۇرۇن   -مۇســتهملىكه مىلــلهت بــارلىق زۇلۇمغــا، تهڭســىزلىككه، ئاشــكارە     
مىللهتـلهر  «، زەربىلهرگه چىداپ سۈكۈت قىلسا بۇنداق بىر شهرمهندە ھاقارەتلهرگه

ــاقلىقى ــۈمكىن ۇبول» ئىتتىپ ــى م ــلى  . ش ــتهملىكىچىلىكنىڭ ئهس ــا، مۇس ئهمم
تهبىئىتىدە ياتقـان ئـاخىرقى ھېسـاپتا يهرلىكلهرنـى پۈتـۈنلهي يـوق قىلىـۋېتىش        

پ سېرى قىستاپ كېلىشكه، يول قويغانسـېرى تېخىمـۇ كـۆ   نغايىسى، ئۇالرنى كۈ
يول قويۇشنى تهلهپ قىلىشـقا ئۈندەيـدۇ؛ مۇسـتهملىكه مىلـلهت يـا تىركىشـىپ       

ــدۇ     ــقا دۇچ كېلى ــتهك تالالش ــۇرۇپ ئۆلۈش ــم ت ــا جى ــۈش، ي ــۇ   . ئۆل ــدا يهنه ب ــۇ ھال ب
  غا بازار بارمۇ؟»مىللهتلهر ئىتتىپاقى«

ئۆلۈمـدىن   البىر مىللهتنىڭ قىسمىتىدە ئىككى تالالشنىڭ ھهر ئىككىسى
مىللهتنــى نېمىنــى تالالشــقا شــۇ بــۇ  بېرىــدىغان بولســا،ئىبــارەت بىــرال نهتىــجه 

مهيلـى قانچىلىـك تـۆۋەن    (ئۈندەر؟ تىركىشىپ ئۆلۈش ئىچىـدە مهلـۇم پىرسـهنت    
شۇڭا مـۇقهررەركى، تىركىشـىش يـولى    . قۇتۇلۇش ئىهتىماللىقى ياتىدۇ) بولسىمۇ

  .تاللىۋېلىنىشى مۈمكىن
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  )1(قوشۇمچه 

  
ا داۋاملىق مهجمۇئهمىزنىڭ بۇندىن كېيىنكى سانلىرىد

ئىستىخبارات ۋە يهر ئاستى تهشكىالتلىرىدا ئانتى جاسۇسلۇق 

بۇ بىزنىڭ . مهسىلىلىرى ھهققىدە ساۋات بېرىشكه تىرىشىمىز

تهشكىالتلىنىش ۋە سىياسىي ئاڭلىقلىق ۋە ھۇشيارلىق جهھهتته 
  .ئېڭىمىزنى ئۆستۈرۈشكه پايدىلىق
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 جاسۇسلۇقنىڭ بۈگۈنكى تهرەققىياتى
  

  چهقىسقىچه چۈشهن

ــلۇق  ــان      —جاسۇس ــزدە ھام ــۇپ، بى ــۆز بول ــرگهن س ــدىن كى ــزگه ئهرەپچى بى
ــۇپ    ــادەملهر بولـ ــا، جاســـۇس ئهڭ رەزىـــل ئـ ــا بېرىـــدىغان بولغاچقـ ســـهلبىي مهنـ

ۋاھــالهنكى، بىــر دۆلهتنىــڭ جانىجــان مهنپهئهتىنــى قوغــداش يولىــدا  . ئاڭلىنىــدۇ
تنــى يهنــى، بىــر دۆله. جاسۇســلۇقنىڭ ئــورنى ئارمىيىنىڭكىــدىن يوقــۇرى تۇرىــدۇ
  . ئاياقتا تۇتۇپ تۇرىدىغان ئهڭ ئاساسلىق ئامىل جاسۇسلۇقتۇر

مهخپىـي  ( Secret Intelligenceبىـز دەۋاتقـان جاسۇسـلۇق ئېنگىلىزچىـدا     
: دېيىلىـدۇ ) مهنىلىرىـدە ...مهخپىـي ئهقىـل،   \مهخپىي چېچهنلىك  \ھۇشيارلىق 
مهركىزىــي ئاخبــارات   — CIA )Central Intelligency Agency: مهســىلهن

بهشـىنچى   Military Intelligenceئهنگىلىيهنىـڭ  ( MI5, MI6 ؛ )گېنتلىقىئـا 
بهزىدە ئانچه رەسمىي بولمىغان شـهكىللهردە  ). باشقارما ۋە ئالتىنچى باشقارمىسى

Secret Service ) ئۇيغۇرچىغــا . مــۇ دېيىلىــدۇ) خىــزمهت \مهخپىــي مــۇالزىمهت
ــهكلىدىمۇ     ــدكا ش ــقىدا رازۋى ــرگهن نۇس ــچىدىن كى ــرى رۇس ــان ۇنۇقولل ئىلگى لغ

بولسىمۇ، كېيىن خىتاي تىلىدىكى ئاتىلىشىنىڭ تهرجىمىسـى ئىشـلىتىلىپ،   
دېـگهن   ①ئهمهلىيهتـته خىتايچىـدا چىڭبـاۋ ۋە گوڭبـاۋ    . ئاخبارات دەيدىغان بولدۇق

دەپ » ئاخبـارات «ئايرىم ئىككى ئاتالغۇنى سۆز تاپالمىغاچقـا بىـر خىلـال     -ئايرىم
سى ئاخباراتنى دەۋاتقىنىمىـز بهك ئېنىـق   تهرجىمه قىلغىنىمىز ئۈچۈن، زادى قاي

                                            
       ① 情报)چىڭباۋ ( ۋە 公报) ئۇيغـۇر تىلىغـا ئوخشاشـال ئاخبـارات دەپ تهرجىـمه       — )گوڭبـاۋ

. هۋەر دېـگهن مهنىـدە  خئهرەپچىـدە ئهخبـاردىن تـۈرلهنگهن بولـۇپ،      —ئاخبـارات  . قىلىنىپ كهلـدى 
ــدە      ــۇ مهتبۇئاتقــا بېرىلىــدىغان رەســمىي جاكــا ۋە جاسۇســلۇق ئۇچــۇرى مهنىلىرى ئۇيغۇرتىلىــدا ب

  .ئا—ۇلۇپ كېلىنمهكته، قوللۇن
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  .بولۇپمۇ كهتمىدى
ــۇ ســۆزنىڭ تۈركچىــدىكى ئاتىلىشــلىرى ئاخبــارات دېگىنىمىــزگه يــېقىن    ب

) خهۋەر(تۈركچىــدىمۇ ئهرەپچىــدىن كهلــگهن ئاخبــارات . بولــۇدۇكېلىــدۇ دېيىشــكه 
ــۈرلهنگهن شــهكىللىرى قولل  ــگهن ســۆزنىڭ ت ــۇنۇدې ــۇ كهســپنى رەســمىي  : دۇۇل ب

بـۇ بىزنىـڭ ئاخبـارات دېگىنىمىـز بىـلهن      . دەپ ئاتايـدۇ » ئىستىخبارات«ئاتىغاندا 
» خهۋەر«تۈركچىــدە يهنه  . پهرقلىــق بولســىمۇ يهنىــال ســۆز يىلتىــزى ئاخبــارات      

ــهكلىمۇ قولل ــۇنۇش ــلۇق : دۇۇل ــاق«جاسۇس ــلىتىدۇ » خهۋەر ئالم ــهكلىدە ئىش . ش
ــۈركچىگه  CIAمهســىلهن،  شــهكلىدە » خهۋەر ئــېلىش تهشــكىالتى مهركىزىــي«ت

كه  Secret Serviceتۈركچىــدە يهنه ئېنگىلىزچىــدىكى   . تهرجىــمه قىلىنىــدۇ 
ــل  ــۇالزىمهت«پاراللېـ ــي مـ ــهكلىمۇ قولل) Gizli Servis(» مهخپىـ ــۇنۇشـ . دۇۇلـ

ــورگىنىنى      ــدىغان ئ ــى بېجىرى ــل خىزمهتن ــۇ خى ــڭ ب ــي ( MITئۆزلىرىنى مىللى
  .دەپ ئاتايدۇ) ئىستىخبارات تهشكىالتى

KGB  ــز  دۆلهت بىخهتهرلىــك ئىدارىســى ــته بى ــۇپ، ئهمهلىيهت مهنىســىدە بول
» ئامـــانلىق ئىدارىســـى«ۋەتىنىمىزدىكـــى . دەۋاتقـــان جاسۇســـلۇق ئورگىنىـــدۇر
ــدۇ   ــاپ كېتىـ ــلهرگه ئوخشـ ــدىكى    . دېگهنـ ــى ئۇيغۇرچىـ ــڭ مهنىسـ ــۇ ئاتالغۇنىـ بـ

ــۆزىمىزنىڭكىنى   » ئايغــاقچىلىق« ــگهن ســۆزگه دەل كېلىــدىغان بولســىمۇ، ئ دې
مىزدىن چىقىـپ  ۈكۈتهدرىجىـي سـۆزل   ياراتماسلىق پىسخىكىمىزغا كـۆرە بـۇ سـۆز   

دېگهنـدە ھامـان رەزىـل     »ئايغـاقچىلىق «، »ئايغاقچى«ئۇندىن باشقا . كېتىۋاتىدۇ
ــدىغان بولغاچقــا، خــۇددى جاسۇســلۇققا       ــهلهر كــۆز ئالــدىمىزغا كېلىۋالى كىمس

يهنه . ئوخشاشــال ســهلبىي مهنــادىكى ســۆز دېــگهن قــاراش ھــاكىم بولــۇپ كهلــدى 
ەۋر توختاۋسىز ئىشـلىتىپ تـۇرمىغىنىمىز، ئـۇ كونـا     د -كېلىپ، بۇ سۆزنى دەۋرمۇ

كىتــاپالردىال ئۇچرايــدىغان ۋە ئــۇزاق يېــزىالردا پىشــقهدەملىرىمىزنىڭ تىلىــدىال  
ساقلىنىپ كېلىۋاتقان سۆز بولغاچقا، سۆزلۈك مهنىسـى تهرەققىـي قىلماسـتىن،    
ــدىكى گهپ        ــار دائىرى ــا ت ــۇ گوي ــپ، ئ ــىپ قېلى ــىدىال تۇراقلىش ــي مهنىس قهدىمى

دېگهنــدەك مهنىلهرنىــال ئاڭلىتىــدىغان شــهكىلدە    .. چېقىمچىلىــق، توشــۇش، 
  .قالدى

قىسقىسى، بۇ پهقهت سهلبىي مهنا بېرىدىغان بىر كهسپ بولماسـتىن، بىـر   
دۆلهتــته بولمىســا بولمايــدىغان زۆرۈرىــيهت بولــۇش بىــلهن بىلــله، دۆلهتنىــڭ        
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. گانـدۇر قىنى بهلگىلىگۈچى ئامىلالرنىڭمۇ بېشىدا كېلىدىغان بىـر ئور ۇمهۋجۇتل
شۇنداقال، بۇ ئورگاندا ئىشـلىگۈچىلهر، ئهمهلىيهتـته دۆلهتنىـڭ سـاالمهت مهۋجـۇت      

  .تۇرىشى ئۈچۈن ئىشلهۋاتقان نامسىز قهھرىمانالر ھېساپلىنىدۇ
ــۇرچه    ــالغۇنى ئۇيغ ــۇ ئات ــدى ب ــارات«ئهم ــپ   » ئاخب ــلهن كېلى ــاش بى دەپ ئات

ھــال دېگهنــدە دەر» جاسۇســلۇق«چىقىــدىغان مــۈجىمهللىكتىن ســاقلىنىش ۋە 
كۆڭۈللهرگه كېلىدىغان مايمـاق شـىلهپه، بهتبهشـىرە يامـان ئـادەم تهسـهۋۋۇرىدىن       

دېگهندە كۆز ئالدىمىزغا كېلىدىغان مهھهللىمىزدىكـى  » ئايغاقچى«ساقلىنىش، 
پوكـۇنچى چېقىمچىـدەك تـار مهنىـگه كېتىشـتىن سـاقلىنىش ئۈچـۈن،         -پاالنچى

لهن بۇ تېمـا ئۈسـتىدە   شهكلىنى مۇۋاپىق تېپىپ، شۇ ئىسىم بى» ئىستىخبارات«
 .ئومۇمىي مهلۇمات بېرىشكه تىرىشىمىز

  ماۋزۇغا كىرىش

ــارلىق       ــڭ ب ــنا دۆلهتلهرنى ــۈن قوش ــۇرۇش ئۈچ ــۇپ ت ــۇت بول ــر دۆلهت مهۋج بى
شـۇنداقال ئىچكىـي قىسـمىدا مۇخالىـپ     . زەۋەر بىلىشكه مهجبـۇر  -ئهھۋالىنى زىر

ه، قوشـنا  ئۆتمۈشـت . شـى كېـرەك  ۇھهرىكهتلىرىنىمۇ بىلىپ تۇر -كۈچلهرنىڭ سۆز
ھـــازىر كونســـۇلخانىدا . لهتتىۈدۆلهت ئىســـتىخباراتى ئۈچـــۈن جاســـۇس كىرگـــۈز

ــىلىرىدىن     ۇبول ــۇ دۆلهت كىش ــلهن ش ــولى بى ــڭ ق ــلۇق بۆلۈمىنى ــان جاسۇس دىغ
  .سېتىۋېلىپ ئىشلىتىش بىر قهدەر ئومۇمىيدۇر
تــارقىتىش » ئېزىقتۇرغــۇچى ئۇچــۇر«بــارلىق ئىســتىخبارات تهشــكىالتلىرى 

بىـر تهرەپ يهنه بىــر تهرەپنىـڭ ھهقىقىــي   . دېـيىش مــۈمكىن دۇ، ۇئاساسـىغا قۇرۇلــ 
نىيىتىنــى بىلىشــكه تىرىشســا، يهنه بىــر تهرەپ، ســىرلىرىنى ساقالشــقا، يالغــان 

چـۈنكى، كىچىككىـنه   . ئۇچۇر بىلهن قارشـى تهرەپنـى ئېزىقتۇرۇشـقا تىرىشـىلىدۇ    
بىرەر قهغهز پارچىسى، تىڭشـالغان تېلىپـۇن يـاكى شـۇنىڭدەك ئهرزىمىـگهن بىـر       

هۋەپ بىلهن، پۈتۈن بىر ئۇرۇش مهغلۇبىيهت بىلهن نهتىجىلىنىشـى، بىـر پۈتـۈن    س
  .شى مۈمكىنۇدۆلهت مۇنقهرز بول

نېمىلىكــى بولمىســۇن ئىســتىخبارات  —بۈگــۈنكى ئۇرۇشــالرنىڭ ئاساســى 
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  .ئۈستىگه قۇرۇلغان
بــۇ ســهۋەپتىن ...«: كىتابىــدا شــۇنداق يازغــان» ئــۇرۇش ســهنئىتى«ســۇنزى 

نىڭ پايدىسىغا ئهڭ ئوبدان شهكىلدە خىـزمهت قىلىشـى،   جاسۇسالرنىڭ ئارمىيى
ئۈسـتۈنلۈك مانـا    .ئاڭلىق باشـقۇرغۇچى بىـلهن ئهقىللىـق قومانـداننىڭ قولىـدا     

ئىسـتىخبارات ئۇرۇشـنىڭ ئهڭ   . دۇۈلۈمۇشۇنداق بىر خىزمهت بىلهن قولغا كهلتۈر
چــۈنكى ئارمىيىنىــڭ غهلىــبه قىلىشــى، ئىشــهنچلىك . مــوھىم بىــر تهركىبىــدۇر

  ».ت ئااللىغان بولىشىغا باغلىقمهلۇما
پهقهت بىرقانچه سـهر كۈمۈشـنى خىـراجهت قىلىشـنى ئـارتۇق كـۆرۈپ،       ..... «

بـــۇ . دۈشــمهننىڭ ئهھۋالىــدىن خهۋەرســىز قــېلىش ئهقىلنىــڭ ئىشــى ئهمهس      
مهلۇمـاتنى قولغـا كهلتۈرۈشـنىڭ بىـردىن بىـر يـولى، ئىسـتىخبارات تهشــكىالتى        

چـــۈن ئىســـتىخبارات تهشـــكىالتى ئـــۇرۇش ئۈ. قـــۇرۇپ، جاســـۇس ئىشـــلهتمهكتۇر
جاسۇسـى بولمىغـان ئــارمىيه   . قۇرمىغـان كىشـى ئىنسـانالرنىڭ لىــدېرى ئهمهس   

  ».قۇلىقى بولمىغان ئادەمگه ئوخشايدۇ -كۆز
ــارار ئېلىشــىغا   —ئىســتىخباراتنىڭ مهخســىدى   دۆلهت باشــلىقلىرىنىڭ ق

لــگهن مهلۇمــاتالردىن بارلىققــا كه» ئايرىۋاشــالنغان«قواليلىــق يــارىتىش ئۈچــۈن 
 .تهييارلىقنى سۇنۇش
ــتىخبارات  ــتىخبارات  —ئىســ ــىي ئىســ ــتىخبارات ، سىياســ ــي ئىســ ، ھهربىــ

ــادىي ــائىي ، ئىســـــتىخبارات ئىقتىســـ  تېخنىكـــــا،  ئىســـــتىخبارات ئىجتىمـــ
ــتىخبارات ــۇق ى،ئىسـ ــتىخبارات ئېلىكترونلـ ــۈرلهرگه بۆل ئىسـ ــارلىق تـ ــۈقاتـ . دۇۈنـ

ــتىخبارات   ــۇق ئىســ ــدىكى ئېلىكترونلــ ــتىخبارات ئوب —بۇنىڭــ ــا ئىســ ېكتىغــ
  .قارىتىلمىغان؛ ئىستىخبارات توپالش ئۇسۇلىغا قارىتىلغاندۇر

 —بىلىـش كېـرەك بولغـان نهرسـه     : ئىستىخباراتنىڭ ئىشلهش پىرىنسىپى
دۇ، توپالنغـان مهلۇمـات   ۇنۇدۇ، مهلۇمات توپلۈلۈتۈنېمه ئىكهنلىكى  كۈز —نىشان 

غانـــدا، ئانســـىكلوپېدىك تهرەپـــتىن قارى. دۆۋىســـى يېشـــىلىپ، ئايرىۋاشـــلىنىدۇ
دىغان مهلۇماتالر نۇقتىسـىدىن  ۇسىياسىي ئىستىخبارات قول بىلهن تۇتقىلى بول

تېخىمــۇ ئىــنچىكه يېشــىم، مــۇالھىزىگه مۇھتــاچ بولســا، ھهربىــي ئىســتىخبارات   
  .دىغان نهتىجه بېرىدۇۇتۈرىدە قول بىلهن تۇتقىلى بول» سانالر«
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ــتىخبارات تهشـــــكىالتى   ــرائىل ئىســـ ــابىق ) MOSSAD(ئىســـ نىـــــڭ  ســـ
قانلىرىدىن ئېفــرائىم ھــالېۋى ئىســتىخبارات ۋە ئىســتىخباراتچىالر ھهققىــدە باشــ

 ئىستىخباراتچى ھهممىـدىن ئـاۋال تهھـدىت بىـلهن،    «: شۇنداق تهرىپلهرنى يازىدۇ
ــىدۇ  ــلهن ھهپىلىشـ ــمهن بىـ ــابىلىيهتلىرىگه  . دۈشـ ــان ۋە قـ ــمهننىڭ ئىمكـ دۈشـ

دۈشـمىنىنىڭ   .بولـۇدۇ مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرالرنى قولغا كهلتۈرۈش مهجبۇرىيىتى 
ــى   ــۈچىنى ۋە نىيهتلىرىنـ ــدىكى كـ ــىيىلىك مهنىـ ھهم سىياســـىي ھهم ئوپېراتسـ

ئــۆز دۆلىتىنىــڭ تهھــدىتلهرگه تاقابىــل تــۇرۇش ئىمكــانى ۋە  . ئۆلچهشــكه مهجبــۇر
دېموكراتىك بىـر جهمىـيهت   » «.قابىلىيىتىنى ئۆلچهش ئۇنىڭ ۋەزىپىسى ئهمهس

. ىسـتىخباراتتا بىلىنىـدۇ  بىلهن، دېموكراتىك بولمىغان بىـر تۈزۈمنىـڭ پهرقـى ئ   
ــۈمران     ــكىالتى، ھۆكـ ــتىخبارات تهشـ ــۈزۈملهردە ئىسـ ــان تـ ــك بولمىغـ دېموكراتىـ
ــاكىمىيهت     ــڭ ھ ــولى، سىياســىي ھۆكۈمرانلىقنى ــر ق ــوھىم بى سىســتېمنىڭ م

دېموكراتىــك » . ...بېشــىدا داۋاملىــق تۇرۇشــىنى تهمىــن ئېتىــدىغان ۋاســىتهدۇر 
ئهمهس دۆلهت ۋە مىلـلهت   سىستېمدا ئىستىخبارات مهۋجۇت ھاكىمىيهت ئۈچـۈن 

  .ئۈچۈن خىزمهت قىلىدۇ
فىلىمـلهر،  . ئوچۇق مهنبه: بولۇدۇئىستىخباراتنىڭ مهنبهسى ئىككى تۈرلۈك 

  .گېزىتلهر، تېلىۋىزىيه، رادىئو ئاڭلىتىشلىرى ۋە ھۆكۈمهت دوكالتلىرى
ئهسـلى ئىسـتىخباراتنىڭ بـۇ تـۈرى كىشـىلهرنىڭ      . يهنه بىرى، يېپىق مهنـبه 

ــدىكى ج ــى تهھلىــل  . اسۇســلۇقتۇرتهخمىنلىرى ئهمهلىيهتتــته، ئوچــۇق مهنبهلهرن
قىلىــش، مۇناســىۋەتلىك يىــپ ئــۇچلىرى بىــلهن بىرلهشــتۈرۈش يــولى بىلهنمــۇ   

  .شى مۈمكىنۈلۈناھايىتى قىممهتلىك ئىستىخبارات نهتىجىلىرى قولغا كهتۈر

ــۇنجى ئىشــى    ــېلىش   —ھهر ئىســتىخبارات تهشــكىالتىنىڭ ت ــڭ ك خهتهرنى
ئهرەپ «: بــۇ نۇقتىــدا تومــاس پــوۋېرس مۇنــداق يازىــدۇ . رمهنبهســىنى كۈزىتىشــتۇ

ــىمدىن     ــي قىســ ــڭ ئىچكىــ ــهكىلدە تهھلىكىنىــ ــۋىي شــ ــىدا ئهنئهنىــ دۇنياســ
كېلىـــدىغانلىقى قوبـــۇل قىلىنغـــان؛ چـــۈنكى ئىچكىـــي قىســـىمدا رايوننىـــڭ 

تىلىۋاتقان ۋە بهلگىلىـك  ۈتهرىپىدىن دائىم كۈز› مۇخابارات‹ئامانلىق تهشكىالتى 
ۇن قىلىنىدىغان ئىنقىالپچىالر، دىنىي تهلـۋىلهر ۋە ھـاكىمىيهت   ئارىلىقالردا تۇتق

مىسـىر ۋە ئىراقتـا، ئىئـوردانىيه ۋە    . كويىدىكى خىرسلىق ھهربىي ئهمهلـدارالر بـار  
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مهخپىـي سـاقچىنىڭ ھهقىقىـي كۆڭـۈل     : سهئۇدى ئهرەبىستاندا ئهھۋال ئوخشـاش 
ــ ــت   ۈبۆل ــۈچلهر ئۈس ــۆكتىچى ك ــدىكى ئ ــدىغىنى دۆلهت ئىچى ىگه دىغىنى ۋە قىلى

 »①...مهركهزلهشكهن
ئومـۇمهن  . بولـۇدۇ دېمهك، ھهر دۆلهتته ئىستىخباراتنىڭ ئـوبېكتى ھهر خىـل   

. مۇســتهبىت دۆلهتــلهردە ئىســتىخبارات ئاساســىي دىققىتىنــى ئىچىــگه قارىتىــدۇ 
ھــاكىمىيهتتىكى ســىنىپ، ھۆكــۈمرانلىقىنى ســاقالپ قېلىشــىنىڭ ئاساســىي  

شــقىي دۈشــمهن ئىككىلهمچــى دۈشــمىنىنى ئــۆكتىچى كــۈچلهر دەپ قارايــدۇ؛ تا 
  .ئوبېكت ھېساپلىنىدۇ

ــهن   ــى ئاساسـ ــا فونكىسىيىسـ ــكىالتلىرىنىڭ قۇرۇلمـ ــىتىخبارات تهشـ : ئىسـ
نورمالــدا ئىچىــگه قارىتىلغــان، جامــائهت پىكرىنــى      —تهشــۋىقات (تهشــۋىقات 

يۆنلهنـدۈرمه، دىققهتنــى چالغىتمــا، قىــزىقىش قوزغــاش قاتــارلىق مهخســهتتىكى  
ش دەۋرى بولســا، دۈشــمهن ئىچىــدە ۋەسۋەســه يايمــاق،     تهشــۋىقاتتۇر؛ ئهگهر ئــۇرۇ 

پاراكهندىچىلىك، ئهنسىزلىك تۇغدۇرماق، خاتـا قىياسـالرغا باشـلىماق، جامـائهت     
نىشـان دۆلهتـلهر يــاكى   (؛ جاسۇسـلۇق  )بولـۇدۇ پىكرىنـى ئۇتمـاق مهخسـهتلىرىدە    
دۈشمهن جاسۇسـلۇقىنىڭ  (؛ قارشى جاسۇسلۇق )گورۇھالرغا ئائىت ئۇچۇر توپالش

ــېلىشئالــدى ــلهر تهشــكىللهش  )نى ئ ــۆكتىچى ھهركهت ــۇ ئاساســهن دۈشــمهن  (؛ ئ ب
  ).دۆلهتلهر ئىچىدە ئېلىپ بېرىلىدىغان ئاغدۇرمىچىلىق پائالىيهتلهردۇر

  تهشۋىقات

ئىستىخباراتنىڭ موھىم بىر تارمىقى بولغان تهشـۋىقات، پهقهتـال تهشـۋىقات    
ه خهلـق ئىچىـدە،   قوراللىرى ئارقىلىق تارقىتىلىدىغان تهشـۋىقات ئهمهس، بـۇ يهن  

» مىــش گهپــلهر   -مىــش «چــۆچهكلهر،   -نهدىــن چىققــانلىقى بهلگىســىز ســۆز   
ىمــۇ زور بولـۇش بىــلهن  خمى تېۈبۇنىســىنىڭ پىسـخىك ئۈنـ  . بولـۇدۇ شـهكلىدىمۇ  

بىلله، بۇنداق بىر تېما ئوتتۇرىغا چىقىرىپال قويۇلسا، كىشىلهر بىلىـپ بىلـمهي   
  .ئۆزلىرى يېيىۋېرىدۇ، چىقىمسىز ئهمما تهسىرلىك

                                            
 )تۈركچه نهشرى(» ئىستىخبارات ئۇرۇشلىرى«: توماس پوۋېرس ①
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بىر دۆلهتته ھاكىمىيهت بېشىدىكى ئاساسىي مىللهتـتىن باشـقا بىـرنهچچه    
ھۆكـۈمران مىللهتـكه    پ،ۋېلىـ ۇبىرلىكسـهپ بول ئېتنىك گورۇپ بولسا، ئۇالرنىـڭ  

ئالدىنى ئېلىش يۈزىسىدىن، ئىسـتىخبارات ۋاستىسـى    ىنىڭئورتاق قارشى تۇرۇش
دۇ؛ ۇلـ ۇرىـپ تۇر بىلهن ئۇالرنىڭ ئارىسىغا ئىتتىپاقسـىزلىق، ئىشهنچسـىزلىك تې  

بۇنىــڭ بىــلهن ھهم ئۇالرنىــڭ زور كــۈچكه ئايلىنىشــىنىڭ ئالــدى ئېلىنىــدۇ، ھهم 
ــۋېتىش    ــگه بۇرىـ ــۆز ئىچىـ ــى ئـ ــدۇرۇلۇپ، دىققىتىنـ ــددىيهت ئۇنتۇلـ ــىي زىـ ئاساسـ

شـىئه زىـددىيىتى    -ئىراقتىكـى سـۈننى  : مهسىلهن. بولۇدۇمهخسىدىگه يهتكىلى 
. ن ئىكهنلىكـى ھهركىمـگه ئايـان   ۋاتقان ئويۇۇلۇتهرىپىدىن ئوين ئىشغالىيهتچىلهر

بــۇ زىــددىيهتلهر ئــارقىلىق ھهم ئاساســىي دۈشــمهن ئۇقــۇمىنى ئۇنتۇلـــدۇرۇپ،       
بىرىنــى  -دىققهتنــى ئۆزئــارا زىــددىيهتكه باشــلىۋەتكىلى، شــۇنداقال بــۇ خىــل بىــر

دىغان ئۇرۇشـقاقالر  ۇقىرغىن قىلىپ، تېنچلىقنىڭ ئىشقا ئېشىشىغا كاشىال بول
ــ   ــالىس كېلىشـ ــر خـ ــىدا بىـ ــۇچى   ئارىسـ ــۇپ تۇرغـ ــالىس تۇتـ ــاكى خـ تۈرگۈچى يـ

شىنى زۆرۈرىيهتتهك ھىس قىلـدۇرۇش مهخسـىدىگه يهتكىلـى    ۇنىڭ بول)ئامېرىكا(
لــېكىن . بـۇنى ســۈننى، شـىئه رەھبهرلىــرى بىلمهمـدۇ؟ ئهلــۋەتته بىلىـدۇ    . بولـۇدۇ 

ــۇنى كــۆزى كىچىكلىــك     ــار، ب ئىنســان پىسخىكىســىدا شــۇنداق بىــر بوشــلۇق ب
ىـت مهنـپهئهتلهر ھامـان مهۋھـۇم، شـۇئار تېرىقىسـىدە       ئومۇمغا ئائ: بولۇدۇدېسىمۇ 

بولـۇپ، ھهمــمه كۆڭلىــدە بىلىــپ تۇرســىمۇ، ئــۆزىنىڭكىنى قويــۇپ تــۇرۇپ، چــوڭ  
چـۈنكى بــۇ تهشكىللىنىشــنى  . ئىشـىمىزنى ئورتــاق ھهل قىاليلـى، دېيىلمهيــدۇ  

ــدىغان ــوالي باشــلىغىلى بول ئىــش تهقهززا قىلى ــان ئىــش ئهمهس ۇ، ق ــا . دىغ ئهمم
ر گورۇھنىڭ مهنپهئهتلىرى ئهمهلىي، كۆز بىلهن كۆرگىلى، قـول  شهخسىي ياكى تا

ــۇتقىلى بول ــۇدۇدىغــان شــهكىلدە بولغاچقــا تېخىمــۇ رېئــال   ۇبىــلهن ت شــۇڭا . بول
شـىئهلهر تهرىپىـدىن   : مهسىلهن. بىلىپ تۇرۇپمۇ ئۆزىنى تۇتالماي قالىدىغان گهپ

ئىراقنـى   ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىڭ يېقىنلىـرى ئۈچـۈن بـۇ ئـازاپ، ئامېرىكىلىقالرنىـڭ     
ــدا تېخىمــۇ رېئــال، تېخىمــۇ   مىللىــي بېســىۋالغان ئومــۇمىي  خاپىلىققــا قارىغان

دىغـان بولغاچقـا، ئالـدى بىـلهن بـۇ دەردىنـى       ۇكۆڭۈلگه يېقىن، قولغـا يـېقىن بول  
  .ئېلىۋالمىسا بولمايدىغاندەك ھىسىيات ئۈستۈنلۈكته تۇرىدۇ

ــددىيهت، ئۇ    ــارا زى ــۇرتالر ئ ــدىن باشــقا ئىســتىخبارات يهنه ي ــارا  بۇن رۇقداشــالر ئ
ــارا زىـــددىيهتلهر تېرىشـــى مـــۈمكىن  يهنـــى زىـــددىيهت . زىـــددىيهت، مهھهلـــله ئـ
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  .تېرىيدىغانغا تهرەپلهر تېپىلىپ تۇرىدۇ
يهنه سىياســــهتمۇ شــــۇنىڭغا يارىشــــا ئېلىــــپ بېرىلىــــپ، زىــــددىيهتنىڭ 

ــى،  ــىئىزچىللىقـ ــاقلىنىدۇ پهرۋىشـ ــىلهن. سـ ــته  : مهسـ ــدراتىۋ دۆلهتـ ــۇم فىـ مهلـ
ســىي مىللهتنىــڭ بۆلۈنــۈپ چىقىــش ئارزۇســى بىــلهن      فىدراتســىيهدىكى ئاسا

ھۆكـــۈمران مىللهتـــكه قارشـــى چىقىشـــىنىڭ ئالـــدىنى ئـــېلىش ئۈچـــۈن، شـــۇ  
فىدراتســىيه ئىچىــدىكى باشــقا ئــاز ســانلىق مىللهتلهرنــى يېنىغىــراق تارتىــپ،  
ــۋار       ــۇ ئېتى ــدە ب ــدۇ ھهم ــتىم قالدۇرىلى ــى يى ــپ، ئاۋۇس ــدەك قىلى ــۋار بهرگهن ئېتى

اتســىيهنىڭ ئاساســلىق مىللىتىــدە ھهســهت، غهزەپ    بېرىشــلهر تــۈپهيلى، فىدر 
ــدۇر ــاز     . دۇۇلۇتۇغ ــۇ ئ ــلهت ئهمهس، ئاش ــۈمران مىل ــى ھۆك ــڭ ھهققىن ــا ئۇالرنى گوي

ســـوۋېت ئىتتىپـــاقى دەۋرىـــدە : مهســـىلهن. ســـانلىقالر ئېلىۋېلىـــپ بارغانـــدەك
قازاقىستاندا ئۇيغۇرالرنىڭ جهمىيهتته تۇتقان ئورنى خېلـى يوقـۇرى ئىـدى، ھهتتـا     

دراتسىيىســىنىڭ بىرىنچـى قـول رەھبىرىمـۇ ئۇيغــۇر    ىر قازاقىسـتان ف بىـر زامـانال  
بۇنىڭــدىن مهخســهت قــازاقالرنى يىــتىم قالــدۇرۇش، قــازاقالر بىــلهن       . بولغــان

ــۇرالر ئارىســىغا زىــددىيهت تېــرىش ئۈچــۈن ئىــدى      ئهگهر بۇنــداق ھــالالردا  . ئۇيغ
رات شـهكىللهنمىگهن تهقـدىردىمۇ، ئىسـتىخبا   » ئاڭلىق«زىددىيهت، ئۆچمهنلىك 

» كـۆزىنى ئېچىـپ  «، دىقـقهت جهلـپ قىلىنىـپ،    »چۈشـهندۈرۈلۈپ «يولى بىـلهن  
ــدۇ  ــىلهن. قويســا بولىۋېرى ــڭ «: مهس ــڭ؟ قازاقالرنى ــۇرىيهت كىمنى ــا ! جۇمه ئهمم

بۇنىـڭ بىـلهن   » !...ھهممه يهرگه قارىساڭ پولهكلهر، نېمىسالر جاھـان سـوراۋاتقان  
ۇالر بىـلهن  ئـاۋ چىـپ،  جاھاننى ئهسـلىدە رۇسـالرنىڭ سـوراۋاتقىنى دىققهتـتىن قې    

  .دۇۇش تۇغۇلۈلۈسۈرك
. ئىســــتىخباراتنىڭ ئهڭ كۈچلــــۈك قوراللىرىــــدىن بىــــرى —تهشــــۋىقات 

ــۋىقات  ــته      —تهش ــىغا يۆنلهندۈرۈش ــڭ پايدىس ــى ھاكىمىيهتنى ــائهت پىكرىن جام
: بــۇ ھهقــته گىتلېــر شــۇنداق دېــگهن . تهســهۋۋۇرنى ئاشــقان بىــر قــۇدرەتكه ئىــگه 

ك بىر ۋەقهنـى قىسـقا   ۈلۈۇتامسىز، ھهتتا كۈلكيېتهرلىك دەرىجىدە ت —ئاخبارات «
مــۇددەتته ناھــايىتى مــوھىم بىــر دۆلهت مهسىلىســى ھالىغــا كهلتــۈرۈپ، ئهســلى  
ناھـايىتى مـوھىم بولغـان بىـر مهسـىلىنى جامائهتنىـڭ دىققىتىـدىن قــاچۇرۇپ،        
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  »①.ئۇنۇتتۇرۇش كۈچىگه ئىگه
ــى     ــۇل قىلغۇس ــلىدە قوب ــىلهرگه ئهس ــارقىلىق، كىش ــۋىقات ئ ــمهك، تهش ز، دې

ۋىجـــدانىي ۋە ئىنســـانىي تۇيغۇلىرىغـــا ســـانچىلىدىغان نهرســـىلهرنى گـــۈزەل      
  .بولۇدۇپ، قوبۇل قىلدۇرغىلى ۈتۈكۆرس
ئىستىخباراتتىكى تهشۋىقات ئىككى تۈرلـۈك بولـۇپ، نىشـانى ۋە مهنبهسـى      «

ئـاق تهشـۋىقات؛ مهنـبه ۋە نىشـانى ئېنىقسـىز بولغـان        ،ئېنىق بولغان تهشـۋىقات 
ئىسـتىخبارات تهشـۋىقاتلىرىدا مـۇئهييهن    . ات دېيىلىـدۇ تهشۋىقات گۇڭگـا تهشـۋىق  

  :بولۇدۇپىرىنسىپالر 
تېمـا بولغـان ئىـدىيىلهر     ئىسـتىخبارات پائـالىيىتىگه  . جهزىبه پىرىنسىپى

دىققهتنـــى تارتااليـــدىغان، جهلـــپ قىالرلىـــق پىچىـــم ۋە شـــهكىلدە توپلـــۇم       
  .دۇۈلۈغا سىڭدۈرۈر)جهمىيهت(

شـۋىقات مهزمـۇنى پىكىرلهرنىـڭ    هت .ئېنىقلىق ۋە سـاددىلىق پىرىنسـىپى  
ك، ئوچۇق، ئېنىق شـهكىلدە، ئـاددىي ھهم   ۈشلۈنۈنىشان قىلىنغان ئاممىغا چۈش

  .شى كېرەكۈساددا تهرزدە بول
 ئاممىغــــا نىشــــان قىلىنغــــان .قىزىقــــارلىق بولــــۇش پىرىنســــىپى

ســىڭدۈرمهكچى بولغــان ئىــدىيه ئۈچــۈن بىــر قىزىققــۇچىالر مــۇھىتى ياراتمــاق    
پىكىــر ئهتراپىــدا بىــر    -، ئوتتۇرىغــا چىقىرىلغــان ئــاڭ  بــۇ شــهكىلدە . كېــرەك

  .بولۇدۇھىسىيات ئورتاقلىقى شهكىللهندۈرگىلى 
قىســقا مـۇددەت ئىچىــدە نىشــان  . ھهيرانلىـق پهيــدا قىلىــش پىرىنسـىپى  

 -تاڭ قېلىش كهيپىياتى يارىتىش ئارقىلىق، ئـاڭ  ـقىلىنغان ئامما ئىچىدە ھاڭ  
  .تۇلۇدۇپىكىرنىڭ قوبۇل قىلدۇرۇلۇشى كۆزدە تۇ

 -بۇنىڭـدا مېنىڭسـىتمهك مهخسـهت قىلىنغـان ئـاڭ      .سىنتىز پىرىنسىپى
بهلگىلىـك بىــر  . پــارچه بېرىلىـدۇ  -پىكىـرلهر نىشـان قىلىنغــان توپلۇمغـا پـارچه    

لىشـى، يهنـى   ۈباسقۇچتىن كېيىن بۇ بۆلۈملهنگهن ئـوي پىلىرلهرنىـڭ بىرلهشتۈر  
  .سىنتىزى ئارقىلىق ئاساسىي تېمىغا يېتىلىدۇ

سىڭدۈرۈلۈشـى كېـرەك بولغـان پىكىـرلهر نىشـان       .پىرىنسىپىتهكرارالش 

                                            
 .ئا —) تۈركچه نهشرى(» كۆرەشلىرىم«: ئادولف گىتلېر �
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الپ دائىمىي تهكـرارالش ئـارقىلىق ھهر پۇرسـهتته    ۇئاممىغا مهلۇم يۆنۈلۈشكه توغر
  . دۇۈلۈكۈنتهرتىپكه كهلتۈر

ــتوي ــىپىۇنـ ــىغا  . دۇرۇش پىرىنسـ ــۇش نۇقتىسـ ــاممىنى تويۇنـ ــان ئـ نىشـ
بــۇ . شــقا باشــاليدۇكهلتۈرگهنــدىن كېــيىن، كېرەكســىز تهكرارالشــتىن بىــزار بولۇ

تهكرارالشــتىكى مهخســـهتنىڭ تهتۈرىســـىنى نىشـــان قىلغـــان ئۇســـۇل بولـــۇپ،  
ــۋېتىش    ــدۇرۇش، زېرىكتۈرىـ ــىدىن تويـ ــان نهرسـ ــاقچى بولغـ ــىلهرنى قاچۇرمـ كىشـ

  .دېمهكتۇر
بۇ پىرىنسىپ ئوركىستېرلىق ياكى ئاھاڭ بېرىش  .گارمونىيه پىرىنسىپى

تهشۋىقاتى ئېلىـپ بېرىلىۋاتقانـدا   نىشان ئاممىغا ئىستىخبارات .  دەپمۇ ئاتىلىدۇ
ئهھمىـــيهت بېـــرىلگهن ھالـــدا كۈزىتىلىشـــى كېـــرەك بولغـــان ماسلىشـــىش ۋە 

  .ئۇسۇلالرنى بىلدۈرىدۇ
ــىپى   ــمهن پىرىنس ــرال دۈش ــلىكى    .بى ــاممه كېڭهيتىۋېتىلمهس ــان ئ نىش

  .تار دائىرىدە ۋە كىچىك توپالر، شهخسلهرنى نىشان قىلىش. كېرەك
ــىپى  ــۆۋەت پىرىنســـ ــك ۋە نـــ ــۈرۈل . بىرلىـــ ــرى ســـ ۋاتقان ۋە ۈئىلگىـــ

مېنىڭســـىتىلىۋاتقان پىكىرلهرنىـــڭ گـــورۇپالر ئارىســـىدا ئايلىنىشـــنى تهمىـــن 
  »①.ئېتىش ئۈچۈن ئاممىنىڭ پىسخولوگىيىسىدىن پايدىلىنىش

تهتـۈر  «دىغان يهنه بىـر ئۇسـۇل   ۇتهشۋىقات كاتىگورىيىسىگه كىرگۈزۈشكه بول
ئېالنلىرىغــا ئوخشــاش، بــۇ ئۇســۇل خــۇددى تــوۋار  . ئۇســۇلىدۇر» )ئــېالن(رېكــالم 

كىشـــىلهرگه قوبـــۇل قىلـــدۇرۇش كـــۆزلهنگهن شـــهيئىنىڭ ئېالنـــى بولـــۇپ،       
  . ئوخشىمايدىغان يېرى ئېالن تهتۈر تهرەپتىن قىلىنىدۇ

ــىلهن ــالالردا   : مهسـ ــۆپ ھـ ــىلهر كـ ــدە كىشـ ــتهبىت دۆلهت تۈزۈمىـ ــر مۇسـ بىـ
شــــكه ئۇرۇنۇۋاتقــــان نهرسىســــىدىن   ۈتۈچىرايلىــــق كۆرسمۇســــتهبىتلهرنىڭ 

چهكلىگهن نهرسىلهرگه ئـۆزىنى ئۇرۇدىغـان پىسـخىكا شـهكىللىنىپ      قاچىدىغان،
تــوغرا تــوۋار ئېالنــى شــهكلى بىــلهن كىشــىلهرگه  –بــۇ ھالــدا توغرىــدىن . قالىــدۇ

كىشـىلهردە شـهكىللهنگهن   . ئىستهلگهن نهرسىنى قوبۇل قىلـدۇرغىلى بولمايـدۇ  
ا تهتـۈر  ھۆكۈمدارنىڭ دېگىنىنى تهتۈر ئۆلچهم قىلىش پىسخىكىسىغا كۆرە ئۇالرغـ 

                                            
 )تۈركچه نهشرى(» ئىستىخبارات تېخنىكلىرى«: گۈلتېكىن ئاۋجى �



 223

خهلقـقه ئـۆزى   . ئۇسـۇلى بىـلهن قوبـۇل قىلـدۇرغىلى بولـۇدۇ     ) تهتۈر ئېالن(رېكالم 
الرنـى سـۆيدۈرۈش ئۈچـۈن ئـۇنى سـۆكۈش، قـارىالش،       »نىشـان «بهلگىلهپ قويغان 

كىشـــىلهرنى ئۇنىڭـــدىن ئاگاھالنـــدۇرۇش ئـــارقىلىق، كىشـــىلهرنىڭ كۆڭلىـــدە  
» يدىلىق بولسـا كېـرەك  دېمهك ئۇ ھۆكۈمهتكه ياقمايدىغان نهرسىكهن، بىزگه پا«

  .دېگهن ھىسىيات تۇغدۇرۇلۇدۇ
  ئۇسۇلى» ئهركه باال«

بـۇ ئىككـى ئىـش    . ئۇسۇلمۇ مۇستهبىت تۈزۈملهردە كۆپرەك ئىشـلىتىلىدۇ بۇ 
سـۈپىتىدە مۇخــالىپالرنى  » قــارا نۇرلـۇق چىــراق «بىـرى،  : بولــۇدۇئۈچـۈن كېـرەك   

ئۇسـۇلى؛  » ېرىشمۇما تىكلهپ ب«شىغا ۇتوپالپ يوقۇتۇش ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ توپلۇن
» خهلـــق ۋەكىلـــى  «يهنه بىـــرى بهزى مـــوھىم تهشـــۋىقاتلىرىنى پهردىلهشـــته    

ــۈپىتىدىكى  ــالىغۇچى«سـ ــۈن  » باھـ ــدىلىنىش ئۈچـ ــپ پايـ ــك«قىلىـ ، »يۈرەكلىـ
  .قهھرىمان يارىتىش ئۇسۇلى» ۋىجدانلىق«، »جاسارەتلىك«

ــىلهن ــپ     : مهس ــز ھهق گهپ قىلى ــر ئېغى ــدا بى ــوۋېت ئىتتىپاقى ــابىق س س
دىغـان بولسـىمۇ،   ۈر ئهمگهك كامپلىرىغا ئهۋەتىلىپ، شـۇ يهردە ئۆل سالغانالر ئېغى

قىزىل ھاكىمىيهتنى، قىزىل ئارمىيهنى ئاشكارە ئهيپلىـيهلىگهن بىـر شـولوخوپ    
. قىلىـپ سـۈنئىي قويـۇۋېتىلگهن   » ئهركه بـاال «ئهمهلىيهتته ئۇ . يارىتىلغان ئىدى

بولغاچقــا،  ئۇنىــڭ بىــر ئايغــاقچى ئىكهنلىكىنــى بىلىــدىغان كىشــىلهر بهك ئــاز 
، »جۈرئهتلىـك «ئومۇمىي خهلق ئۇنى گويا ئۆزلىرىنىڭ دەردىنـى ئاڭلىتااليـدىغان   

نـى ئۆزىنىـڭ   »تېـنچ دون «ھهتتـا ئۇنىـڭ   . قهھرىماندەك كۆرۈشكهن» يۈرەكلىك«
ــڭ    ــۇپ، ئۇنى ــۆز يۇمۇل ــپ  » مهشــهۇر«قىلىۋېلىشــىغىمۇ ك ــول ئېچى ــىغا ي بولۇش

خهلـق  «كىمهتكه قارشـى  نىڭ ئهسلى ئاپتورى قىزىل ھـا »تېنچ دون«. بېرىلگهن
  .دىن بىرى بولغاچقا، بۇ شولوخوپقا تېخىمۇ ئوڭ كهلگهن»دۈشمىنى

خـــۇددى شـــۇنىڭدەك، دىـــن دەھشـــهتلىك تـــۈردە چهكلهنـــگهن ســـوۋېت       
ئىتتىپاقىــدا، بىــر تۈركــۈم موللىالرغــا، يــاكى باشــقا دىنىــي تهشــۋىقاتچىالرغىمۇ   

ىغـان يهردە سـۆزلهپ،   ئـۇالر خال . قىلىنغـان » ئهركه بـاال «غهرەزلىك يـول قويۇلـۇپ،   
بۇنىڭ بىلهن سـوۋېتلهر ئىككـى مهخسـهتنى    . كىشىلهرگه دىنىي تهبلىغ قىلغان

كىشىلهرنىڭ رايىنى سىناپ، دىنغا سۆيگۈسى بولغـانالرنى قـارا   بىرى، : كۆزلهيتى
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ــايىن ئۇســت    ــۇنى ئىنت ــغ مهزم ــرى، تهبلى ــزىملىككه چۈشــۈرەتتى؛ يهنه بى ق ۇلۇتى
ــا، ك   ــرىلگهن بولغاچقـ ــۈزۈپ بېـ ــلهن تـ ــىدىن  بىـ ــي سۆيگۈسـ ــىلهرنىڭ دىنىـ ىشـ

سۈئىستىمال شهكلىدە پايدىلىنىپ، ئۇالرنىڭ دۈشمهن قارىشـىغا مۈجىمهللىـك   
ــا ئۇالرنىــڭ دۈشــمىنى رۇس بولشــىۋىكلىرى ئهمهس،   . ئارىالشــتۇراتتى ــى، گوي يهن

ــانگىرلىكى ــۈئىي    ! غهرپ جاھ ــمهن قارىشــى س ــڭ دۈش ــپ، ئۇالرنى ــۇنداق قىلى ش
  .لهتتىۈئۇسۇلدا شهكىللهندۈر

خهلـق پادىغـا    ،شـۇڭا بۇرۇنـدىن  (دىغـان بولغاچقـا   ۇهر ھامان ساددا بولكىشىل
يهنه  .ھېچ ئهقىل ئىشلىتىپ باقمـايال بـۇ ھـۆل خشـقا دەسسـهيتى     ) ئوخشۇتۇلۇدۇ

چهتئهلگه چىقىـش ئىشـلىرىمۇ ناھـايىتى قـاتتىق كـونترول ئاسـتىدا بولۇشـىغا        
ــوالتتى   ــلهر ئۈچــۈن بهكــال ئاســان ب ــدى .قارىمــاي، بهزى ــاددىي غان گۇمانغــا ئۈندەي ئ

باشـقىالرنىڭ ئوخشـاش   : مهسىلهن .سېلىشتۇرمىالر كۆز ئالدىدىال مهۋجۇت ئىدى
ئىشــى جازالىنىۋاتقــان تۇرســا، بــۇ نېمىشــكه جازاالنمايــدۇ؟ باشــقىالرنىڭ شــۇنچه  

غان ھۆكــۈمهت بۇنىــڭ خــېلىال ئاشــكارە ىــدىيوشــۇرۇن قىلغــان ئىشــىنى بىلىۋال
كشـىلهرنىڭ پاسـپورتلىرى   ؟ قىلىپ يۈرگىنىنى نېمىشـكه كـۆرمهي قېلىۋاتىـدۇ   

يىغىۋېلىنىۋاتقان بىر زاماندا پاالنىالر نېمىشكه ئۇنداق ئاسانال پاسـپورت ئېلىـپ   
ــدۇ؟  ــئهلگه كېتىۋاتى ــدەك ســوئالالرنى كۆڭلىــدىن كهچــۈرۈپ باقمــايال   چهت دېگهن

  .ىڭ دېپىغا ئۇسۇل ئويناپ قالىدۇھاكىمىيهتن

  جاسۇسلۇق

ىتىنىــڭ ســاغالملىقىنى ئىســتىخباراتنىڭ مهخســىدى شــۇ دۆلهت ھاكىمىي
ــايهت تهبىئىيكــى، ھاكىمىيهتنىــڭ ھهر     ــوبېكتى غ ــا، ئۇنىــڭ ئ ســاقالش بولغاچق

ــۈتۈرلـــۈك دۈشـــمهنلىرىنى كۈز ــۇر تـــوپالش بولـــۇپ،  ۈتـ ش، ئـــۇالر ھهققىـــدە ئۇچـ
ــاقچى      ــېمه قىلم ــۇرۇش ئهمهس، ن ــپ ت ــانلىقىنى بىلى ــېمه قىلغ ــمهننىڭ ن دۈش

ئهنئهنىـــۋىي  بۇنىـــڭ ئۈچـــۈن   . ئىكهنلىكىنـــى بىلىـــپ تـــۇرۇش مهخســـهتتۇر   
. جاسۇســلۇقتا، قارشــى تهرەپــكه ســىڭىپ كىــرىش ئۇســۇلى ئومۇمالشــقان ئىــدى  
يهنى، دۈشمهن تهشكىالتلىرىغا سوقۇنۇپ كىرىش؛ دۈشمهن دۆلهتلهرگه سـوقۇنۇپ  

ھـازىر بۇنـداق ئۇسـۇل تهدرىجىـي ھالـدا كېرەكسـىز       . كىرىش ئاسـاس قىلىنـاتتى  
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مهنلىكته يهنىال بـۇ ئۇسـۇلنىڭ   ئهمما قىس. بولۇپ، قاالق دۆلهتلهردىال قېلىۋاتىدۇ
شــىغا  ۇشۇبۈگــۈنكى كۈنــدە ئېلىكترونلــۇق ئهســۋاپالرنىڭ ئومۇمل   . يــارارى بــار 

ــا      ــان ئۇســۇلنىڭ ئورنىغ ــى زور بولغ ــېلىش خهۋپ ــۇپ ق ــداق تۇتۇل ئهگىشــىپ، بۇن
ــان       ــۇرى بولغـ ــايىن يوقـ ــۇ ئىنتـ ــله، ئۈنۈمىمـ ــۇش بىلـ ــخهتهر بولـ ــايىن بىـ ئىنتـ

ســلهرگىچه ئىشــلىتىلىۋاتقان  شهخ. ئېلكترونلــۇق جاسۇســلۇق دەسســىمهكته  
قاتارلىقالر سىڭىپ كرىگـۈچى جاسـۇس   ... تېلىپۇن، يانپۇن، كوميۇتېر، چاقىرغۇ،
ــا  ــدا ئۇچــۇرلىرىمىزنى تارقاتماقت ــرادىن  . ئورنى بولۇپمــۇ يانپۇننىــڭ ســۈنئىي ھهم

ش ۈتـ ۈتارقىتىلىش ئاالھىدىلىكى، ھهر شهخسـنى سـۈنئىي ھهمـرا ئـارقىلىق كۈز    
النــدۇرۇپ، جاسۇســلۇق پائــالىيىتىنى خهتهرســىز،    مهخســىدىنى رېئاللىققــا ئاي 

  :بىر مىسال. قواليلىققا ئىگه قىلدى
شـهھهرنىڭ  ...ئاخشام بىر يازغۇچى دوستۇم ۋە ئۇنىڭ يازغۇچى ئايالى بىلهن «

ــر كاۋاپخانىســىدا ئىــدىم    ــودا بولغــان بى پهرەز قىلغىلــى . كېيىنكــى كــۈنلهردە م
ــۇدۇ ــدى بولــ ــى ئىــ ــى سىياســ ــڭ تېمىســ ــز  .كى، پارىڭىزمىزنىــ گېزىتلىرىمىــ

ئىككـى سـائهتچه داۋام قىلغـان    . چـۆچهك قىلىشـتۇق   -توغرىسىدىمۇ بىرئاز سـۆز 
پـۇن قىلغـان بىـر دوسـتۇم     ىپاراڭ ئارىالش تاماقتىن چىققىنىمدا يانفونۇمغا تېل

بىز ئۈچىمىزنىڭ كاۋاپخانىنىڭ خالى بۇلىڭىدا قىلىشقان بارلىق گېپىمىزنىـڭ  
ــىنى ماڭــا تهكــرارالپ بهردى   ــىچه ئۆيىنىــڭ تېل دېي. ھهممىس پــۇنى چــاپتۇ،  ىىش

ــارىڭىمىز   ىتېل ــان ئىـــكهن ئۇنىڭـــدىن بىزنىـــڭ كاۋاپخانىـــدىكى پـ پـــۇننى ئالغـ
ۋەتتىم، تـۆرتىنچى قېـتىم يهنه چالـدى، يهنه شـۇ     ۇئۈچ قېـتىم قويـ  ‹... ئاڭلىنىپتۇ
  ».دېدى ئۇ دوستۇم› سۆھبهت

ــارقىلىقمۇ    ــانفون ئ باتارىيهســى (بۇنىڭــدىن بىلىنىــدۇكى، تاقــاغلىق بىــر ي
  .بولۇدۇمهخپىي ئاڭالش مهخسىدىگه يهتكىلى ) لىۋېتىلمىگهن ئهھۋالدائې

ــۇق      ــاي، يهنه توغرۇل ــال قالم ــۇش بىلهن ــىز بول ــازىرقى جاسۇســلۇق خهتهرس ھ
ــىلىي  ــۇرى، تهپسـ ــبىتى يوقـ ــز ئۇچ. نىسـ ــۈنكى، بهك ئىگىـ ــۇس ۇچـ ــان جاسـ دىغـ

ئايروپىالنلىرى، سۈنئىي ھهمراالر رەسىم ۋە ئۇچـۇرالرنى ئېلىكترونلـۇق سـىگنال    
يوشـۇرۇن ۋە  . ياكى ئىلغار ئانتېنناالر ئارقىلىق يهريـۈزى پونكىتلىرىغـا يهتكۈزىـدۇ   

. يــاكى يهر ئاســتى ئــاتوم ســىناقلىرىمۇ بۇالرنىــڭ كۆزىــدىن قېچىــپ قۇتۇلمايــدۇ 



 226

بهلــگه ئىســتىخبارات ۋەزىپىســى    )NSA(مىللىــي خهۋپســىزلىك ئــاگېنتلىقى   
 )EMF(دولقـۇن   ئۈچۈن، مۇھىتتىكى شىفرىسى يېشىلگهن ئېلكترومـاگنىتلىق 

الرنــــى كومپيۇتېرغــــا سىمســــىز ســــاقالش ۋە كىشــــىلهرنى بهدەنلىرىــــدىكى  
ئېلىكترونلۇق ئېقىمالر ئارقىلىق كۈزەتمهك ئۈچۈن بىـر كومپيـۇتېر پروگرامـى    

ئىچىـدە ئېلىكتىـر ئېقىمـى بولغـان      —بهلـگه ئىسـتىخباراتى   . ئىشلهپ چىقتى
لقۇن تارقىتىدىغان بىـر  ھهرقانداق شهيئىنىڭ ئهتراپىغا ئېلىكتروماگنىتلىق دو

ماگنىــت مهيــدانىغا ئىــگه بولۇشــتهك ئاالھىــدىلىككه ئاساســالنغانلىقى ئۈچــۈن  
ئېلىكترونلۇق خۇسۇسىيىتى بولغان ئىنسـان قۇرۇلمىسـى يـاكى ئورگانىـك ھهر     

بىـر  ) دىجىتـال (دىغـان سـىفىرلىق   ۇجىسىمنى ئـۇزاقتىن ئانـالىز قىلغىلـى بول   
  .نىدۇرۈئۈسك

  )ىستىخباراتقارشى ئ( قارشى جاسۇسلۇق

ــۇ بىــر شــهيئىنىڭ ئىككــى   .جاسۇســلۇققا قارشــى جاسۇســلۇق دېمهكتــۇر  ب
. تهرىــــپىگه ئوخشــــاش، ئىســــتىخباراتتا كهم بولســــا بولمايــــدىغان بىــــر تهرەپ 
ــوپالش     ــال قارشــى تهرەپنىــڭ ئۇچــۇرلىرىنى ت ئىســتىخباراتنىڭ مهخســىدى پهقهت

 —ىك جىنغــا بىلدۈرمهســـل  -ئهمهس، ئهينــى ۋاقىتتــا ئـــۆزىنىڭكىنى ئىنســى    
ــپهك ئالدۇرماســلىق « شــۇنىڭ ئۈچــۈن . نىمــۇ مهخســهت قىلىــدۇ »چاشــقانغا كې

  ).ئانتى جاسۇسلۇق(ئىستىخباراتنىڭ موھىم بىر تارمىقى قارشى جاسۇسلۇق 

  ئاغدۇرمىچىلىق ھهركهتلىرى

بىر دۆلهت ئىچىدىكى ئۆكتىچىلهرنى قولالش مهسىلىسى ئىسـتىخباراتنىڭ  
نورمالـدا بۇنـداق ئاغـدۇرمىچىلىق    ، تهشكىللهيدىغان ئىشلىرىدىن بىـرى بولـۇپ  

ــولالش  ــى قـ ــۈش،   —ھهركىتىنـ ــامراقچىلىق، كۆيۈنـ ــان ئـ ــۆكتىچىلهرگه بولغـ ئـ
ئىنســــانپهرۋەرلىكتىن كېلىــــپ چىققــــان ئهمهس، بهلكــــى ئــــۆز دۆلىتىنىــــڭ 

ئامېرىكــا ئىراقنــى ئىشــغال   : مهســىلهن. مهنپهئهتلىــرى تهقهززاســى ئۈچۈنــدۇر  
ــدىنال    ــالر ئىلگىرى ــى كــۆپ يىل ــا مىقياســىدا   CIAقىلىشــتىن خېل ــۈن دۇني پۈت
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ئايلىنىپ، ئىراق مۇھاجىرلىرى ئىچىدىن ساددام ھۈسهيىنگه قارشـى قويغىـدەك   
ــۇنى  : مهخســهت. ئــۆكتىچى ئىــزدىگهن ئىــدى  ئهگهر بۇنــداق بىرســى تېپىلســا، ئ

پ، ئىراقتا بىر ئاغـدۇرمىچىلىق  ۈتۈسىمۋوللۇق شهكىلدە ئىشنىڭ بېشىدا كۆرس
ئهممـا بــۇ  . ه يـاردەم بېـرىش ئۈچـۈن ئىـدى    ھهركىتـى تهشـكىللهش، ئـۆكتىچىلهرگ   

ئىراقنــى ســاددامدىن ئىبــارەت بىــر مۇســتهبىتتىن قۇتقــۇزۇش، ئىــراق خهلقىنــى 
ئهركىــــنلىككه چىقىــــرىش ئۈچــــۈن ئهمهس، ئامېرىكىنىــــڭ بــــۇ دۆلهتتىكــــى 

  . مهنپهئهتلىرىنىڭ تهقهززاسىدىن ئىدى
ھـايىتى  ياردەم قىلىنغۇچىنىڭ سهۋىيىسى نائۆكتىچىلهرگه ياردەم قىلىشتا، 

شــهكلىدە يــاردەم بهرگــۈچىنى » نادانغــا بهرگهن ئېســىت كۆڭلــۈم«ئــۇالر : مــوھىم
. ئوســال قىلىــپ قويمىغــۇدەك ســهۋىيهدە بولىشــى ئالــدى بىــلهن ئويلىشــىلىدۇ  
ــۈن       ــلىقى ئۈچ ــدا قىلماس ــهتچىلىك پهي ــاتىيهدە س ــاردەملهر دىپلوم ــۇ ي ــدىن ب ئان

شــۇنىڭ بىــلهن . دۇبولــۇئۇســلۇبىدا » پىچــاق ئــارىيهت ئېلىــپ ئــادەم ئۆلتــۈرۈش«
ــدۇ    ــانلىقى پهردىلىنى ــدىن قىلىنىۋاتق ــم تهرىپى ــاردەم كى ــىلهن. ي ــوۋېت : مهس س

يــاراقالرنى ســوۋېتته   -مۇجاھىتالرغــا بېــرىلگهن قــورال   CIAئافغــان ئۇرىشــىدا  
ئىشلهنگهن، مىسىرغا ياردەمگه بېرىلىپ، مىسىر ئامبارلىرىدا بېسـىلىپ ياتقـان   

ولى ئــارقىلىق تهمىــنلىگهن؛ بۇنىــڭ قــورالالرنى ســېتىۋېلىپ، پاكىســتاننىڭ قــ
بىلهن گويا مۇجاھىتالر سوۋېتلهردىن ئولجا ئېلىنغان قـورالالرنى ئىشـلىتىۋاتقان   

ا ياتقـان ئىككىنچـى دۇنيـا    دبۇندىن باشقا تۈركىيه ئامبارلىرى. مهنزىرە يارىتىلغان
ــگهن   ــورالالر ئهۋەتىل ــان ق ــىدىن قالغ ــقا   . ئۇرىش ــۇ ئۇرۇش ــا ھهم ب ــۈنكى ئامېرىك چ

ــۆزىنى تارتســا، ھهم ســوۋېتلهرنىڭ پهخــش يهپ،   ئارىلىشــ ىپ باالغــا قېلىشــتىن ئ
ــتهيتى  ــىنى ئىس ــىياقىدىكى   (.ئاجىزلىشىش ــىيون س ــۇ بهزى سىياس ــۇ ھهرگىزم ب
ئۈچـۈن ئهمهس،  » ئافغانىسـتاننى قۇتقۇزىـۋېلىش  «ئابدالالرنىڭ چۈشهنگىنىدەك، 

ن ئۆزىنىڭ دۇنياغا خوجـا بولـۇش يولىـدىكى رىقابهتچىسـىنى ئـاجىزلىتىش ئۈچـۈ      
  !)ئىدى

ــۆز مىللىــي مهنپهئهتلىــرى    باشــقا دۆلهتلهرنىــڭ ئىشــلىرىغا ئارىلىشــىش، ئ
ــدىلىق سىياســهت يۈرگۈزۈشــكه   ــۇر ) ئاســترىتتىن(ئۈچــۈن پاي ــتهكلهش، مهجب يې

ــۆكتىچى ھهركهت      ــڭ ئ ــتىخبارات خىزمىتىنى ــالرمۇ ئىس ــارلىق ئىش ــش قات قىلى
  .تهشكىللهش تىپىدىكى تارمىقىدۇر
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ا شهرققه مۇقىم يهرلىشىپ قېلىشى ئۈچـۈن  ئامېرىكىنىڭ ئوتتۇر: مهسىلهن
ــدى    ــرەك ئى ــانه كې ــانۇنىي باھ ــۈۋەيتنى بېسىۋېلىشــىدەك ق ــڭ ك شــۇڭا . ئىراقنى

ئىــراق ئارمىيىســىنى تېخنىــك ۋە تاكتىكــا   CIAكۈۋەيتنىــڭ ئىشــغالىغا قهدەر 
ئهڭ ئىلغــار قـورالالر بىلهنمـۇ تهمىــنلىگهن؛ يهنه   . نۇقتىلىرىـدىن تهربىـيىلىگهن  

ــورال ئىشــلهپچىقىر  ــدى ق ــا ۋە   .ىش تېخنىكىســىنىمۇ بهرگهن ئى ــۇرۇش ئامېرىك ئ
ئاساسـهن ھهممىسـى دېگـۈدەك    : بىرنهچچه پايدىغا ئېرىشـتۈرگهن ئىسرائىلىيهنى 

ــانائىتى ۋەيـــران بولـــۇش    ــورال سـ ــا قـ ــان ئامېرىكـ يهھۇدىيالرنىـــڭ قولىـــدا بولغـ
ــۈللهپ   ــردىنال گ ــدىن بى ــامېرىكىنى    -گىردابى ــۆتكهن؛ ئ ــتىگه ئ ــناش ۋەزىيى ياش

هرقته مهڭگۈلۈك قېلىشـنىڭ قـانۇنىي باھانىسـى بىـلهن تهمىـنلىگهن؛      ئوتتۇرا ش
كۈۋەيتنىڭ قايتا قۇرۇلۇشىنى ئاساسهن يهھۇدىي شـىركهتلىرى ئۈسـتىگه ئالغـان    

بۇنـدىن باشـقا سـهئۇدىي    . مىليـارت دولـالر ئىـدى    50بولۇپ، بۇنىـڭ سهرمايىسـى   
بولسـا، ئـۇرۇش   مىليارت دولالر پايـدا ئالغـان    17ئهرەبىستانى شۇ يىلى نېفىتتىن 

ئامېرىكــا ئهســكهرلىرىنىڭ چىقىملىــرى، قوغــدىنىش زۆرۈرىيىتــى  (ســهۋەبىدىن 
مىليــارت زىيــان تارتقــان بولــۇپ، ئوتتــۇرا   30) تۇغــدۇرغان قــورال ئىهتىيــاجلىرى

شهرق دۆلهتلىرىنىڭ ئىقتىسادىي جهھهتتىن كۈچىيىـپ كېتىشـىنىڭمۇ ئالـدى    
  .ئېلىنغان

  يالغان خهۋەر تارقىتىش

چـۈنكى بۇنـداق   . بولـۇدۇ تهشۋىقاتنىڭ بىر تـۈرى دېيىشـكىمۇ    ئهسلىدە بۇنى
ئهممــا بــۇ   . خهۋەرلهر رەســمىي مهتبۇئــات ئــارقىلىقمۇ تارقىتىلىشــى مــۈمكىن     

مهتبۇئــاتچىالر تهرىپىــدىن بېرىلىــدىغان خهۋەر ئهمهس، ئىســتىخبارات ئــورۇنلىرى 
كه تهرىپىدىن جامائهت ياكى نىشاننىڭ ئـاالقه مۇھىتىغـا مـۇئهييهن بىـر مهخسـهت     

كهمتۈك ئۇچۇرالرنىڭ يېيىلىشـى يالغـان    -تايانغان ئازدۇرغۇچى، خاتا ۋە ياكى چاال
بــۇ ئىسـتىخبارات تــۈرىنى ســوۋېت ك گ ب ســى  . خهۋەر تـارقىتىش دەپ ئاتالماقتــا 

دۈشـــمهننىڭ مېڭىســـىنى   : كهشـــپ قىلغـــان بولـــۇپ، ئۇنىـــڭ مهخســـىدى    
لغـــان ئېلىشـــتۇرماق يـــاكى قىـــيىن ئهھۋالـــدا قالـــدۇرماق ئۈچـــۈن قهســـتهن يا

  .خهۋەرلهرنى جامائهت ئىچىگه تارقىتىشتۇر
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ــان    ــامېرىكىلىقالر تارقاتق ــۇنى ئ تارىخىمىزنىــڭ ئهڭ چــوڭ ســاختا خهۋەر ئوي
» سـوغۇق مۇناسـىۋەتلهر ئۇرۇشـى   «الپلىـرى بولـۇپ، پۈتـۈن    » يۇلتۇزالر ئارا ئۇرۇش«

ــورال      ــىلگهن قــ ــلهن كىرىشــ ــاقى بىــ ــوۋېت ئىتتىپــ ــدا ســ ــاراق  -جهريانىــ يــ
ئـــۇزۇن يىلـــالر كېـــيىن ك گ ب . رى پهللىســـى ئىـــدىمۇسابىقىســـىنىڭ يوقـــۇ

ــارا «جاسۇســلىرىنىڭ ئهسلىمىســىدىن شــۇ نهرســه مهلــۇم بولــدىكى،   يۇلتــۇزالر ئ
پولىرىغـا ئىشـهنگهن رۇسـالر ھهقىقهتهنمـۇ قـوراللىنىش مۇسابىقىسـىدە       » ئۇرۇش

يېڭىلگهنلىكىنـى تهن ئېلىشــقا مهجبـۇر بولغــان؛ غهرپنىـڭ ئىســتىال ھهركىتــى    
بۇ سوۋېت ھۆكۈمىتىنى تېخىمـۇ كـۆپ راسـخود    . ايىتى قورققانباشلىشىدىن ناھ

سـوۋېتنىڭ  . ئاجرىتىپ، مۇقابىل قورالالر ئۈستىدە ئىزدىنىشكه مهجبـۇر قىلغـان  
ئىقتىسـادىي كـۈچى كۆتۈرەلهيـدىغان چهكـتىن ئېشـىپ كهتـكهن ھهربىـي         رېئال

خىــراجهت، ســـوۋېت ئىمپېرىيىســـىنىڭ يېمىرىلىشــىنى تېـــزلهتكهن مـــوھىم   
  .ڭ بىرى بولۇپ قالغانئامىلالرنى

كۈنىمىزدىكى ئىستىخبارات تهشكىالتلىرىغا دائىر قىسمهن 

  مهلۇماتالر

ــتىخبارات تهشـــكىالتى    ــدىغان ئىسـ ــاردا تۇرىـ ــدىنقى قاتـ دۇنيانىـــڭ ئهڭ ئالـ
؛ ئامېرىكىنىڭ ) AMANھهربىي ئىستىخباراتى ( MOSSADئىسرائىلىيهنىڭ 

CIA ،FBI)  ئىچكىــي ئامانلىققــا قارىتىلغــان( ،DIA، NSA  ؛ ســابىق ســوۋېت
ــىيىنىڭ   ــۈنكى رۇسـ ــاقى ۋە بۈگـ ــڭ KGBئىتتىپـ ؛ MI5, MI6؛ ئهنگىلىيىنىـ

ــۈمكىن  BNDگېرمانىيىنىـــڭ  ــارلىقالرنى كۆرســـىتىش مـ بهزى غهرپلىـــك  .قاتـ
ــايالر دۇنيانىـــڭ ئهڭ      ــلىرىنىڭ يېزىشـــىچه خىتـ ــتىخبارات مۇتىخهسسىسـ ئىسـ
ــاپلىنىدىكهن   ــى ھېسـ ــگه مىللىتـ ــىگه ئىـ ــتىخبارات ئهنئهنىسـ ــي ئىسـ  .قهدىمىـ
ــان     ــدا ھهرقاچــ ــڭ كىتاپلىرىــ ــتىخبارات تهتقىقاتچىلىرىنىــ ــك ئىســ چهتئهللىــ

ــۇنزىنىڭ  ــهنئىتى «ســـ ــۇرۇش ســـ ــلهر    ①»ئـــ ــدىن نهقىلـــ ــاملىق كىتابىـــ نـــ

                                            
  .ئا —) نئىـــتى ەس شۇرۇئ战术 (»Zhanshu «)(سۇنزى  ①
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  .كهلتۈرۈلگهنلىكىنى كۆرۈش مۈمكىن
ــۇنىڭدىن    ــيهت شـــ ــان ئهھمىـــ ــتىخباراتقا بېرىلىۋاتقـــ ــۈنىمىزدە ئىســـ كـــ

مىڭ  95دا   NSA(National Security Agency)ئامېرىكىنىڭ : ئاڭلىشىلىدۇ
ــۇ يهردە    ــۇتېرلىرى مۇشــ ــار كومپيــ ــلهيدۇ، دۇنيانىــــڭ ئهڭ ئىلغــ ــى ئىشــ كىشــ

مىليــون پــارچه   100 — 50بــۇ ئورگاننىــڭ قولىــدىن يىلىغــا    . ئىشــلىتىلىدۇ
يىللىـق  . ئهخلهت چىقىرىدۇ) مهخپىي(بىر كۈندە قىرىق توننا . ھۆججهت ئۆتىدۇ

دىـن باشـقا يهنه بىـر     CIAبـۇ  . مالىيه سـهرپىياتى ئـون مىليـارد دولـالر ئهتراپىـدا     
  .ئىستىخبارات تهشكىالتىدۇر

NSA يىـل ئالغـا   15مهۋجـۇت كومپيـۇتېر تېخنىكىسـىدىن     بۈگۈنكى كۈندە
بـۇ تهشـكىالت دۇنيانىـڭ بهش    . كهتكهن نـانوتېخنىكىلىق كومپيۇتېرالرغـا ئىـگه   

ئاتموســفىرادىكى قىتئهســىگه جايالشــقان ئــاڭالش سىستېمىســى ئــارقىلىق     
ــىگنالالرنى ت  ــارلىق س ــدۇ  ب ــالىز قىلى ــدۇ، ئان ــادەتتىكى   . وپالي ــدە ئ ــڭ ئىچى بۇنى

تېلىپـــــۇن كۆرۈشـــــمىلىرىدىن تارتىـــــپ، دۆلهتلهرنىـــــڭ ســـــۈنئىي ھهمـــــرا  
پرىلدا سوۋېت ئىتتىپـاقى ئـالهم   ايىلى ئ -1967: مهسىلهن. سىگناللىرىغىچه بار

ــى  ــ«كېمىسـ ــارى »1ـسويۇزـ ــدا،   يهرشـ ــاق چىققانـ ــپ چاتـ ــپ كېلىۋېتىـ غا قايتىـ
 —تى بــۇ قورقۇنــۇچ ۋاقهنىــڭ ھهمــمه تهپســىالتىنى  پــونكى NSAتــۈركىيهدىكى 

ــلهن      ــۇنى بى ــڭ خوت ــلهر، ئۇچقۇچىنى ــدە سۆزلىشىش ــاق ھهققى ــۇتتىكى چات پاراش
ــلىغان    ــقا باش ــفىرادا يېنىش ــۇ ئاتموس ــى، ئۇچق ــدىكى ۋىدالىشىش ــاخىرقى  چاغ ئ

 .خاتىرىلىگهن ئىدى —قېتىملىق پهرياتقا قهدەر 
CIA )  مىــڭ كىشــى   16ازىر دا ھــ ) مهركىزىــي ئىســتىخبارات ئــاگېنتلىقى
  .مىليارد دولالر 30يىللىق خامچوتى . ئىشلهيدۇ

NRO  )  ــۈرۈش ئىشخانىســـى ــي تهكشـ ــاي ئىســـتىخبارات  ) مىللىـ ئهڭ بـ
بوشلۇققا قويـۇپ  . مىليارد دولالر 50تهشكىالتى بولۇپ، يىللىق مالىيه خامچوتى 

  . بېرىلگهن چارالش ۋە مهخپىي ئاڭالش سۈنئىي ھهمرالىرىنى ئىشلهپچىقىرىدۇ
DIA )بـــۇ ھهربىـــي ئىســـتىخبارات ) مـــۇداپىئه ئىســـتىخبارات ئـــاگېنتلىقى

مىــڭ كىشــى   21. مىليــاردلىق مــالىيه ســهرپىياتى بــار    15ئــورگىنى بولــۇپ،  
  .ئىشلهيدۇ
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ــۇم      ــلىرىنى چوقــ ــاالقه ئىشــ ــارمىيىلهر ئــ ــانىۋىي ئــ ــۈنكى دەۋردە زامــ بۈگــ
نىـڭ  بـۇ ئهينـى ۋاقىتتـا مهخپىيهتلىك   . ئېلىكترونلۇق ۋاسىتىلهر بىلهن قىلىـدۇ 

بىــر باشــقۇرۇلۇدىغان بومبــا ئېتىلىشــتىن  : مهســىلهن. دېمهكتــۇرجاكالىنىشــى 
بـۇ  . بۇرۇن چوقـۇم سىمسـىز تېلىگـراپ يـاكى تېلىپـۇنالردىن بـۇيرۇق بېرىلىـدۇ       

ــۇر      ــۇش دېمهكت ــدىن خهۋەردار بول ــۈن ئال ــېلىش ئۈچ ــدىنى ئ ــڭ ئال ــمهك، ئۇنى . دې
ئارىلىقتـا سانســىز   دىغان بومبــا، ئېتىشـقا ھــازىرالنغىچه ۇلۇئۇنىڭسـىزمۇ، باشـقۇر  

بۇمۇ قارشـى تهرەپ ئۈچـۈن ئىسـتىخبارات    . مىكرو دولقۇن سىگناللىرى تارقىتىدۇ
  .بېرىدۇ

بـــۇ دېــــمهك، بۈگـــۈنكى ئىســــتىخباراتنىڭ خـــاراكتېرى ئېلىكترونلــــۇق    
ــتىخباراتتۇر ــۇق    . ئىسـ ــۈمكىنكى، ئېلىكترونلـ ــمهك مـ ــۇنى دېـ ــدا شـ ــۇ نۇقتىـ بـ

ىڭ تهســهۋۋۇرىدىن ھالقىــپ ئىســتىخباراتنىڭ بۈگــۈنكى تهرەققىيــاتى كىشــىلهرن
  :بولۇدۇجاۋاپالردىن بىلىشكه  ـبۇنى شۇ سوئال . كهتتى

ــۇق كۈز  ــتۈن ئېلىكترونلــ ــدىكى ئۈســ ــدكا فىلىملىرىــ ــۈغهرپ رازۋىــ ش ۈتــ
ــى، كو ــرىش    متېخنىكىس ــه چىقى ــل، خۇالس ــالش، تهھلى ــقان ئايرىۋاش پيۇتېرالش

ــان بىـــر   خىزمهتچىســـىدىن  CIAجهريـــانلىرى ھهققىـــدە خىـــزمهتتىن ئايرىلغـ
  :نداق سورالغانشۇ

ــ  — ــوالردا كۆرس ــاتالر ھهرقــانچه    ۈلۈتۈكىن ــر تهرەققىي دىغان رازۋىــدكىغا دائى
  بولسىمۇ راست ئهمهستۇر؟ فانتازىيهدۇر؟

ــهۋىيه ئهمهس،    — ــۈنكى سـ ــا بۈگـ ــت، ئهممـ ــتلىقىغۇ راسـ ــڭ  15راسـ يىلنىـ
  .ئالدىدىكى سهۋىيه

يهنه بهزى مۇتىخهسىســلهرنىڭ بىلدۈرىشــىچه، بۈگــۈنكى ئۈســتۈن ھهربىــي     
ېخنىكىالرنىڭ كومپيۇتېر بىلهن باشقۇرۇلۇشـى، يهنه شـۇنداق بىـر يوچۇقنىمـۇ     ت

كومپيــۇتېر پروگىراممىلىــرى ئــارقىلىق، دۈشــمهننىڭ : بىلــله ئېلىــپ كېلىــدۇ
سىستېمىغا كىرىش يوللىرىنى تېپىش، سىستېملىرىنى بۇزۇش ياكى يۆنۈلۈش 

ــان باشـــقۇرۇلۇدۇغان بـــومبىالرنى ك  ــارقىلىق، ئېتىلغـ ــنىگه ئالماشـــتۇرۇش ئـ هيـ
قايتۇرۇپ، قوزغالغان مهنبهسىگه ياكى ئـاتقۇچىالر تهرىپىـدىكى باشـقا نىشـانالرغا     

  .بولۇدۇبۇرىۋەتكىلى 
بۈگــۈنكى ئېلكترونلــۇق ئىســتىخبارات، ئىســتىخبارات    . خــۇددى شــۇنداق 
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ــ     ــهۋۋۇر قىاللمۇغ ــىدە ئىشــلهيدىغانالردىن باشــقىالر تهس دەك مهنــزىلگه ۇساھهس
ئېلىكترونلۇق ئىستىخبارات ئورگىنى سـۈپىتىدە  بۇ جهھهتته ئهڭ ئىلغار . كهتتى

  .يهنىال ئامېرىكىنىڭ مىللىي ئامانلىق ئاگېنتلىقىنى كۆرسىتىش مۈمكىن
  :بۇ تېخنىكىالردىن بهزىلىرى مۇنۇالر

  ئهسۋاپلىرى RNMيىراقتىن 

NSA  نىـــڭRNM  ۋاتقـــان ۈلۈتۈكۈز) يىـــراقتىن مـــېڭه كـــونترولى(جاھـــازى
لالرنى يىراقتىن ئوقۇيااليـدۇ ۋە ئۇالرنىـڭ   كىشىلهرنىڭ مېڭىسىدىكى پوتېنسىيا

بهرگهن نهتىجىســـــــى، بهرگهن مهھســـــــۇالتى،    —بېـــــــرىم  (بېرىملىـــــــرى 
نى تهسىرگه ئۇچراتماق ئۈچۈن نېرۋا سىسـتېمى ئـارقىلىق   )قاتارلىقالر...بهرگهن،

ئېلىكترونلۇق بولۇش بىـلهن شهخسـلهرنى تونۇيااليـدۇ     RNM. ئۇچۇر ئهۋەتهلهيدۇ
   .تهلهيدۇۈىڭ ھهرقانداق بىر يېرىدە تۇرۇپمۇ كۈزۋە ئۇالرنى ئامېرىكىن

 EMF ئوقۇيااليدىغان ئاالھىدە EEGئىنسان مېڭىسىدىكى 

  جىھازى

NSA  كومپيــۇتېر بىــلهن كىشــىلهرنى تونــۇش ۋە    ) ســىفىرلىق(دىجىتــال
ــدۇ ۈتۈكۈز ــنى قىالاليـــ ــگهن   NSA. شـــ ــتىخباراتىدىن كهلـــ ــگه ئىســـ  EMFبهلـــ
مـــېڭه ( ESBلهن ئىشـــلهنگهن ســـىگنالى بىـــ) ئېلىكترومـــاگنىتلىق مهيـــدان(

ــترېئ ــۇق ئاگاھالنـــدۇرۇش لكـ كىشـــىلهرنى كـــونترول قىلىـــش ئۈچـــۈن    ) ونلـ
   .ئىشلىتىلىۋاتىدۇ

  تېلىپۇن ئاڭالش

تېلىپــۇن ئــاڭالش بىــر قهدەر ئومۇمالشــقان ھهتتــا ئــادەتتىكى ئىســتىخبارات 
مېتودىغا ئايلىنىپ قالغـان بىـر ئىـش بولغاچقـا، ھهمـمه كىشـىنىڭ بۇنىڭـدىن        

ئهممـا ئۇنىڭـدىمۇ ھهيـران قـاالرلىق دەرىجىـدە تهرەققىيـات بارلىققـا         .خهۋىرى بـار 
ــال       ــىلهرنىڭ يهنى ــى كىش ــرى كهتكهنلىك ــدە ئىلگى ــۇ دەرىجى ــۇپ، ب ــگهن بول كهل

  .ئهقلىگه كهلمهيدۇ
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چــۈنكى . بــۇ مهۋزۇدىكــى ئــاڭالش پهقهت تېلىپــۇن ئاڭالشــقىال قارىتىلمايــدۇ
ۈگــۈنكى كۈنــدە بــۇنى تېلىپــۇن ئــاڭالش ئىنتــايىن قــوالي بىــر ئۇســۇل بولــۇپ، ب 

ــادەتتىكى ئىشــقا ئايلىنىــپ قالــدى   ــالىالرمۇ بىلىــدىغان ئ مهخپىــي . كىچىــك ب
ھهتتا ئوق ئۆتكۈزمهيـدىغان، ئـاۋاز   . ئاڭالشنىڭ تۈرلىرى ناھايىتى كۆپۈيۈپ كهتتى

  :ئۆتكۈزمهيدىغان ئاالھىدە ئهينهكلهردىنمۇ ئاڭالش ئىمكانىيىتى يارىتىلدى
ۈزىدە بهلگىلىك ئۆلچهمـدە تىتـرەش ھاسـىل    ئۆي ئىچىدىكى ئاۋازالر ئهينهك ي

نورمالدا ھىچ ھىس قىلغىلى بولمايـدىغان بـۇ خىـل تىتـرەش سـۈنئىي      . قىلىدۇ
ــدىن يېشــىلىدۇ    ــدۈرۈلۈدۇ ئان ــدۇ، كۈچلهن ــارقىلىق پهرق قىلىنى ــرا ئ ــى . ھهم يهن

ــا       ــدىن ئاۋازغـ ــاش قايتىـ ــرىبىگه ئوخشـ ــك تهجـ ــۇددى خېمىيهلىـ ــنىش خـ تهۋرىـ
  . ئۆزگهرتىلىدۇ

  جاسۇسلۇق ئېلىكترونلۇق

بۈگۈنكى كۈنـدە ئېلىكترونلـۇق جاسۇسـلۇقنىڭ تهرەققىيـاتى ھهقىقهتهنمـۇ      
  .غان بىر سهۋىيهگه يهتتىىكىشىلهرنىڭ تهسهۋۋۇرىدىن ھالق

ــدە ئىشــغالىيهت ئاســتىدىكى     ،مهســىلهن ــا ئۇرۇشــى دەۋرى ــى دۇني ئىككىنچ
دۆلهتــــلهردە گېرمــــانىيه ئــــاالقه سىستېمىســــى، قاتنــــاش سىستېمىســــى،      

ققـا ئۇچراتمـاق ئۈچـۈن    ۇلۇسىستېمىسى قاتارلىقالرنى بۇزغۇنچ ئىشلهپچىقىرىش
مىڭــالرچه قارشــىلىق كۆرســهتكۈچى پــارتىزانالرنى ســهپهرۋەر قىلىشــقا تــوغرا       

، تېلىپـۇن  جېنىنى ئالقىنىغا ئالغان ئاگېنتالر ھاياتىنى دوغا تىكىـپ . كېلهتتى
ۇۋاتقان دورا توشــ -ســىمتاناپ تــۈۋرۈكلىرىنى ۋە كــۆۋرۈكلهرنى پارتلىتىشــى، ئــوق 

ــدى     ــا ھۇجــۇم قىلىشــى كېــرەك ئى ) دىجىتــال(ئهمــدى ســىفىرلىق  . پويېزالرغ
جاسۇسلۇق دۇنياسىدا بولسا ئوخشاش ئىشـنى مىڭـالرچه كلـومېتېر ئـۇزاقتىكى     

  .رنى ئىشلىتىپ قىلغىلى بولۇدۇېشهخسىي بىر كومپيۇت
شۇنداق بولغاچقا، بىرمۇنچه دۆلهتلهرنىڭ مىللىي بىلىـم ئاساسـىي زەئىـپ    

بـۇ  . ئۇالرنى كهلگۈسـىنىڭ سـىبهر ئۇرۇشـلىرىدا مۇداپىئهسـىز قالـدۇرۇدۇ     بولۇشى، 
ئهســنادا، تېخىمــۇ تېــز ۋە ھۇجــۇمچى كومپيــۇتېرالر ئىشــلهپچىقارماق ئۈچــۈن       

ــېلىنىۋاتىدۇ   ــلهخ س ــالر مهب ــارتالپ دول ــتېمىغا   . مىلي ــۇر سىس ــمهننىڭ ئۇچ دۈش
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ا بــۇ ئارىــدا ھهتتــ. ســىڭىپ كىرەلهيــدىغان جاســۇس پروگراملىــرى ئىشــلىمهكته 
بولغۇسى بىر ئۇرۇشتا ئىشـقا سـېلىش ئۈچـۈن ھازىرالنغـان ئـونالرچه كومپيـۇتېر       

بۇنــداق ۋىرۇســالر دۈشــمهن دۆلهتنىــڭ پۈتــۈن  . ۋىرۇســى تهتقىــق قىلىنىۋاتىــدۇ 
ــا    ــاالقه ۋە ھهتت ــپ تاشــاليدۇ؛ ئىقتىســادىنى، ئ كومپيــۇتېر سىســتېمىنى يېمىرى

  .مۈمكىن دۆلهت مۇداپىئه سىستېمىنى يهر بىلهن يهكسان قىلىۋېتىشى

  سىبهر ئىستىخبارات

Cyber  ســـىفىر(ئاپتوماتىـــك ۋە دىجىتـــال  -ئېلىكتـــرو —ئىســـتىخبارات (
سىستېملىرى بىلهن ئىلغـار تېخنولـوگىيه مۆجىزىسـى بولغـان ماشـىنىالرنىڭ      

  .دەپ ئاتالماقتا» سىبهرنېتىك«ئىشلىتىلىشى ۋە كونترولى 
كـونترول قىلىـش    تـور ئـارقىلىق ئۇچـۇر ئوغـۇرالش، بۇزغۇنچىلىـق،      ،بۇ تۈردە

تـــالالردىن پايــــدىلىنىپ  ېيۇمشــــاق د. ش مـــۈمكىن ۈتۈقاتـــارلىقالرنى كۆرســــ 
باشقىالرنىڭ كومپيۇتېرىغا جاسۇسلۇق سىستېمى يـۈكلهش، بۇنىـڭ بىـلهن بـۇ     
كومپيۇتېرنى شېرىك كـۆرۈپ تـۇرۇش ئىشـقا ئاشـۇرۇلۇپال قالمـاي، بهزى يۇمشـاق       

 تــوپالپ، بــۇ يۇمشــاق   دېتــالالر ئىشــلهپچىقارغۇچىغا كېرەكلىــك ئۇچــۇرالرنىال   
دېتــــالنى ئىشــــلهتكهن كومپيــــۇتېرالردىن خوجايىنغــــا يــــولالپ تۇرۇشــــقا      

  . ئهقىللىق ئىكهنلىكى مهلۇم بولماقتا» لگهنۈتۈئۈگ«
ــىلهن ــدا     : مهسـ ــاقچى ئورگانلىرىـ ــال سـ ــاق دېتـ ــاملىق يۇمشـ ــرومىس نـ پـ

ئىشلىتىشكه ماس كېلىدىغان دېتال بولۇپ، ئىزدىگهن شهخسنى تېـپىش يـاكى   
خس ھهققىدىكى بارلىق ئۇچۇرنى دەرھـال بىـر يهرگه تـوپالش قاتـارلىق     مهلۇم شه

بۇ دېتـال سـاقچى ئىـدارىلىرى تهرىپىـدىن مهمنـۇنىيهت بىـلهن       . ئىشالرغا يارايتى
دۇنيادا نۇرغۇن دۆلهتلهرنىڭ سـاقچى ئورگـانلىرى سـېتىۋېلىپ    . قارشى ئېلىنغان

اقچىالرنىڭ ئهممــا بــۇ يۇمشــاق دېتــال كــۆرۈنگهن يــۈزى بىــلهن ســ  . ئىشــلهتكهن
ئىشـــىنى قواليالشـــتۇرۇپ بېـــرىش بىـــلهن بىلـــله، ســـاقچى ئىدارىســـىنىڭ       
كومپيۇتېرىــدىكى بــارلىق ئۇچــۇرنى يۇمشــاق دېتــالنى ئىشــلىگهنلهرگه يــولالپ  

  .تۇرۇدۇغان يوشۇرۇن ۋەزىپىنىمۇ ئورۇندايتى
فىرانســـىيه ئىســـتىخبارات تهشـــكىالتى مىكروســـوفت ۋىندوۋســـنىڭ بهزى 
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ئهممـا بـۇ ئارقـا ھـويالالر زادى     . ىـرى بـارلىقىنى بايقىغـان   ل»ئارقا ھـويال «يوشۇرۇن 
يهنــى ۋىندوۋســنىڭ ئومــۇمىي . نــېمه ئۈچــۈن كېرەكلىكىنــى جهزم قىاللمىغــان 

بــۇ . بهزى ھۆججهتلهرنىــڭ بــارلىقى بايقالغــان  » كېرىكــى يــوق «مهشــغۇالتىدا 
ھۆججهتلهرنىــڭ ئىســتىخباراتچىلىق ۋەزىپىســى بولىشــى مــۈمكىنلىكى پهرەز      

فىرانسىيهدە مىكروسوفت مهھسۇالتلىرىنى ھۆكۈمهت ئورگانلىرىـدا   قىلىنغاچقا،
كېــيىن رۇســىيه ھۆكۈمىتىمــۇ مىكروســوفت  . ئىشــلىتىش مهنئىــي قىلىنغــان

مهھسۇالتلىرىنى ھۆكۈمهت كومپيۇتېرلىرىـدا ئىشلهتمهسـلىك ئۈچـۈن ئـۆزلىرى     
  .يۇمشاق دېتال ئىشلهپ چىققان

دۆلهتلهرنىـــڭ  مىكروســـوفت مهھســـۇالتلىرى ھهققىـــدىكى گۇمـــان بهزى   
كانـــادالىقالر . تهتقىقـــاتچىلىرى تهرىپىـــدىن تېخىمـــۇ ئىلگىـــرى ســـۈرۈلگهن    

بهلگىلىـك بهزى كـودالرنى بايقىغـان ئهممـا      NSAمىكروسوفت مهھسۇالتلىرىدا 
بـۇ مۇناسـىۋەت بىـلهن يۇمشـاق     . شىفىرلىرىنى ھهرقانچه قىلىپمۇ يېشـهلمىگهن 

ــكىالتلىر    ــتىخبارات تهشـ ــلهن ئىسـ ــىركهتلىرى بىـ ــال شـ ــدا دېتـ ى ھهمكارلىقىـ
  .ئوينالغان بهزى ئويۇنالرنىڭ بارلىقى قىياس قىلىنماقتا

نـى ئومـۇمهن ئىسـرائىلىيه يوقـۇرى مائـاش      )ھاكېر(كومپيۇتېر قاراقچىلىرى 
ــالىدىغانلىقى، ھهر قېتىملىــق ھــاكېرالر       ــپ ئىشــقا س ــلهن تهكلىــپ قىلى بى

ــى ئىســـرائىلىيهدە بول  ــانلىقىمۇ كىشـــىلهرنىڭ دىققىتىنـــى   ۇئۇچرىشىشـ دىغـ
  .قوزغىغان

  )Echelon(  القۇقېلېت

ۋە ئــــېلخهت  SMSپۇن، يــــاندۇنيــــادىكى بــــارلىق تېلىپــــۇن، فــــاكس،    
ــر     ــايهت زور بى ــدىغان غ ــاڭالپ تۇرى ــڭ ھهممىســىنى ئ ــۇالق«قاتارلىقالرنى  —» ق

 1960دۇنيانىڭ يوشۇرۇن بىر قۇالق تهرىپىدىن تىڭشـىلىۋاتقانلىقى  . تېلېقۇالق
ــدى   - ــنگهن ئى ــى بىلى ــوۋېتكه ئىلت. يىل ــان  س ــا قىلغ ــى  NSAىج خىزمهتچىس

 NSAبېرنون مايكىل ۋە ۋىليام مارتىننىڭ ئاخباراتچىالغـا ئاشكارىلىشـى بىـلهن    
جايــدىكى تىڭشــاش پــونكىتى ۋە بــۇ پــونكىتالر جايالشــقان دۆلهتــلهر  2000نىــڭ 
بـۇ  . دۆلهتنىڭ ئوغۇرلـۇقچه تىڭشـىلىدىغانلىقى مهلـۇم بولغـان ئىـدى      40داخىل 
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ولســا، بۈگــۈنكى ئهھــۋال قانــداقتۇ؟ بــۇنى قىياســهن يىلىــدىكى ســهۋىيه ب - 1960
  .ھىس قىلىش مۈمكىن

  ئېلىكتروماگنىتلىق ۋە پىسخوترونىك ئوپېراتسىيىلهر

كومپيۇتېرىڭىزنىڭ كونۇپكا تاختىسىدىن، ئېكرانىدىن، مـودەم كابىلىـدىن   
ۋە باشقا بۆلهكلىرىدىن تارقىلىدىغان ئېلىكتروماگنىتلىق تارقىلىمالر كونۇپكـا  

ىمىز، ئېكراننىڭ كۆرۈنۈشلىرى ۋە مودەمدىن ئۆتۈۋاتقان سـىگنالالرغا  بېسىشلىر
كېرەكلىــك جىهــازلىرى بولغــان بىــرى بــۇ نــۇرالرنى بىــر ھهتتــا  . مۇناســىۋەتلىك

ھهمدە ئېكرانىڭىزدا . ئىككى كلومېتېر ئۇزاقلىقتىن خاتىرىلىيهلىشى مۈمكىن
ــاكى   ــۈزگهنلىكىڭىزنى يـــ ــېمىلهر كىرگـــ ــدىن نـــ ــۆرۈنگهنلهرنى، كونۇپكىـــ  كـــ
ــارقىلىق     ــا ئىشــلهش ئ ــۇ نۇرالرغ ــۆتكهنلىكىنى ب ــڭ ئ ــودەمىڭىزدىن نېمىلهرنى م

بـۇالر ئېلىكترومـاگنىتلىق   . تهكرار قۇراشـتۇرااليدۇ، كۆرۈنـۈش ھاسـىل قىالاليـدۇ    
  .ئوپېراتسىيىلهردۇر

بۇنــداق ئــۇلترا نــۇر يېيىلىمىنىــڭ مهۋجۇتلىقىــدىن گۇمانلىنىــدىغانالر       
الرنــى  »پارازىــت«كومپيــۇتېر تارقاتقــان ھهرقانــداق بىــر ئهرزان رادىئــو ئــارقىلىق  

الرنـى  »پارازىـت «مانـا شـۇ   . ئوخشىمىغان دولقۇنالردىن ناھايىتى ئاسـان ئۇقااليـدۇ  
ــۇلى بول ــدىن    ۇئوقۇغـ ــهۋۋۇر قىلىنغىنىـ ــدۇرۇش تهسـ ــلهرگه ئايالنـ ــان بهلگىـ دىغـ

  .ئاسانراق
ــتىن     ــۇقچه ئاڭالشــ ــۈزىتىش ۋە ئوغۇرلــ ــاگنىتلىق كــ ــداق ئېلكترومــ بۇنــ

  :ى شۇالرساقلىنىش ئۇسۇللىر
ــۈزۈش      ــاپالش، س ــىنى نىق ــۇن تارقىتىش ــڭ دولق ــلىتىلىۋاتقان جىهازنى ئىش
قاتــارلىق ئۇســۇلالر ئــارقىلىق توســىۋالماق؛ يېيىلىۋاتقــان دولقۇنالرغــا شــاۋقۇن   
ئارىالشـتۇرۇش ئــارقىلىق ئــۇققىلى بولمــاس ھالغــا كهلتــۈرۈش يــاكى جىهازنىــڭ  

ــان  بهلگ  ــارقىلىق، يېيىلغــ ــلهش ئــ ــىنى يهڭگۈشــ ــلهش ئاساســ ــى ئىشــ ىلهرنــ
  .ئىشلهپچىققان ئۇچۇردىن تازىلىماق

  ئېلىكترومېخانىك بومبا lقورقۇنۇچلۇق قورال 
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ــۇرۇپ      ــايروپالنلىرىنى يهردە تـ ــۇچى ئـ ــىركىتى يولـ ــدېئون شـ ــا رايـ ئامېرىكـ
بۇ تـۈر  . نى جىددىي تهتقىق قىلىۋاتىدۇ JPALSتىزگىنلهش سىستېمى بولغان 

النلىرى يهردىـن باشـقۇرۇلۇپ،   ئىشقا ئاشسا، كونترولىنى يوقاتقان يولـۇچى ئـاپروپ  
ئېســهن نىشــانغا يهتكۈزىلىــدۇ؛ يــاكى ھــاۋا قــاراقچىلىرى تهرىپىــدىن        -ئامــان

ئۇچقـــۇچى (ئىگىلىۋېلىنغـــان ئايروپالنالرنىـــڭ ئۇچـــۇش سىســـتېم كـــودلىرى  
بۇنىـڭ بىـلهن   . يېشىلىدۇ ۋە كوترولى ئىشغال قىلىنىدۇ) بهرمىگهن تهقدىردىمۇ

. شـىپ، بىـخهتهر بىـر يهرگه قوندۇرىۋېلىنىـدۇ    ھهتتا ھـاۋا مۇداخىلهسـىگىمۇ ئارىلى  
ھهتتا بـۇ تېخنىكـا بىـلهن ئـادەتتىكى يولـۇچى ئـايروپىالنى بىـر باشـقۇرۇلۇدىغان         

ســىنتهبىر ۋەقهســى  - 11ئامېرىكــا . مــۈمكىن مبومبــا ئورنىــدا قوللۇنۇلىشــى ھه
تۈپهيلىدىن بۇ تېخنىكىنى بىرلىرى قولغا كىرگۈزىۋالغانمىدۇر، بۇ شـۇ تېخنىكـا   

ىدە قىلىنغــان ۋاقهمىــدۇر دېــگهن گۇمــان بىــلهن بــارلىق مۇناســىۋەتلىك  سايىســ
چــۈنكى بــۇ تېخنىكىنىــڭ . كىشــى ۋە ئــورۇنالرنى قــاتتىق تهقىپــتىن ئۆتكــۈزدى

تېرورچىالرنىـــڭ قولىغـــا چۈشـــۈپ قـــېلىش ئىهتىمـــالى ھهرقانـــداق دۆلهتنـــى  
  .تهشۋىشكه ساالتتى

. ئېلىپ بېرىۋاتىـدۇ  ئامېرىكا يهنه ئېلىكترومېخانىك بومبا ئۈستىدە تهجرىبه
ھهر ئىـش كـۆز   . شـى مـۈمكىن  ۈبۇ بومبا تهسهۋۋۇرنى ھالقىغـان ئـاپهتلهرنى كهلتۈر  

ئۆينىــڭ ئىچىــدە ئولتۇرغــان بىــر : بولــۇدۇيۇمــۇپ ئاچقۇچىلىــك ئارىلىقتــا بولــۇپ 
بـۇ ئـاۋازنى چاقمـاق    . كىشى ئـاۋال ئـۇزاقتىن كېلىۋاتقـان قاسىلداشـنى ئاڭاليـدۇ     

ــۇ . چــېقىش دەپ قېلىشــى مــۈمكىن  ــا  ئ ــويالپ بولغىچىلىــك ئارىلىقت بــۇالرنى ئ
ــاز     ــا ئهڭ ئـ ــي دۇنيـ ــۈنكى مهدەنىـ ــپ     200بۈگـ ــڭ كهشـ ــا، توكنىـ ــل ئارقىغـ يىـ

تاقـاقلىق بولىشـىغا قارىمـاي،    . قىلىنىشىدىن بۇرۇنقى دەۋرگه ئايلىنىپ قالىـدۇ 
تـوك ۋە  . تېلىۋىزور ئېكرانلىرى فتورلـۇق نـۇر بىـلهن قورقـۇنچ شـهكىلدە پاراليـدۇ      

قهدەر قىزىيـدۇكى، پىالسـتىك قېپـى ئېرىـپ كېتىـدۇ؛       تېلىپۇن سـىملىرى شـۇ  
باتارىيىلهر قىزىپ، قـول  .دۇۇئوزۇن قاتلىمى كۆيگهن پىالستىك پۇرىقى بىلهن تول

ــدۇ     ــۈلگه ئايلىنى ــۇتېرالر ك ــدۇ؛ كومپي ــا كېلى ــىز ھالغ ــلهن تۇتقۇس ــوالر، . بى رادىئ
س تېلىپۇنالر، سىمسىز سۆزلهشكۈچلهر، بارلىق ماشىنىالر ھىچ كېرەككه كهلـمه 

يـۇ،   ـئهمما بۇنىڭدا ئىنسانغا ھىچ زىيـان كهلمهيـدۇ    . ھالغا كېلىپ، ئۈنى ئۆچىدۇ
ئاۋسـترالىيهلىك يوقـۇرى   . يىـل ئارقىغـا چېكىنىـدۇ    200ئىنسانلىق جهمىيىتى 
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تېخنىكىلىــق ئــۇرۇش مۇتىخهسىســى كــارلو كوپپانىــڭ دېيىشــىچه بــۇ قورقۇنــۇچ  
تېخىمـۇ  . دىكهنۇى بوليىلالرنىڭ تېخنىكىسى بىلهنمۇ ياسىغىل -1940قورالنى 

بـۇ  ! دىكهنۇدولـالرچه سـهرپىيات بىـلهن پۈتتـۈرگىلى بولـ      400يامـان يېـرى بـۇنى    
دىغان چهكـته  ۇدېمهك، بۇنىڭ ئىقتىسادىي يۈكى شهخسلهر ئۈچۈنمۇ مۈمكىن بول

ــىۋېلىش    ــان ئادەملهرنىــــڭ بــــۇنى تهتقىــــق قىلىــــپ ياســ ــانلىقى، يامــ بولغــ
  .ئىهتىمالىنىڭ چوڭلىقى دېمهكتۇر

  رولى ۋە ئىستىخباراتزېھىن كونت

بىر كۈچ مهركىـزى تهرىپىـدىن بىـر كىشـى يـاكى بىـر        —زېهىن كونترولى 
ھهركىتىنى كـونترول قىلىـش، ئالماشـتۇرۇش يـاكى      –ڭ ھهددى ئىنسان توپىنى

  . يۆنلهندۈرۈش دېمهكتۇر
دەسلهپكى چاغالردا ئۆز ئارا رەقىپ ئىسـتىخبارات تهشـكىالتلىرىنىڭ بىـرىگه    

ونترول مېتـودى، بۈگـۈن باشـقۇرۇش ئاسـتىدىكى بـارلىق      قارىتىلغان بۇ خىـل كـ  
شهخســلهرگه، گورۇپالرغــا ھهتتــا كهڭ ئــاممىگه قارىتــا ئېلىــپ بېرىلىۋاتقــانلىقى  

ــا  ــۇم بولماقتـ ــقىالرنىڭ    .  مهلـ ــانالر باشـ ــونترول قىلىنغـ ــرى كـ ــى زېهىنلىـ يهنـ
ــش   ــۇن ئىـ ــىگه ئۇيغـ ــپىگه   -ئىرادىسـ ــر ۋەزىـ ــۇم بىـ ــدۇ؛ ئهگهر مهلـ ھهركهت قىلىـ

ئـادەم يىـراقتىن كـونترول قىلىنىـپ، ئۇنىـڭ ئختىيارىـدىن ئهمهس،       ئهۋەتىلگهن 
كــونترول قىلغۇچىنىــڭ مهيلــى بىــلهن قىلــدۇرۇلۇدۇ يــاكى قىلمــاقچى بولغــان  

  . ئىشى ئهكسىچه تهرەپكه يهڭگۈشلىۋېتىلىدۇ

ــدە      ــلىتىلىۋاتقانلىقى ھهققى ــته ئىش ــمىي ئهمهلىيهت ــازىر رەس ــۇل ھ ــۇ ئۇس ب
قتىن كـونترول قىلىنغـان ئـادەم ئـارقىلىق،     يىرا: قاراشالر ئىلگىرى سۈرۈلمهكته

يهنــــــى، ئۆلــــــۈۋېلىش خاراكتېرىــــــدىكى ھۇجــــــۇمالر  »جــــــانلىق بومبــــــا«
  .تهشكىللىنىۋاتقانلىقى مهلۇم

  :شۇئانغا قهدەر بولغان زېهىن كونترول مېتودلىرى شۇنداق تۈرلهندۈرۈلگهن
تســيال پىســخولوگىيهدىكى سو): Street Theatre(كوچــا تيــاتېرى . ئــا

ــائهت « ــىناقلىرىئىتـ ــدىكى  »سـ ــدىلىنىپ، كوچىـ ــدىنمۇ پايـ ــڭ نهتىجىلىرىـ نىـ
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ــر     ــقىرى، بىــ ــدىن تاشــ ــڭ ئىختىيارىــ ــى ئۆزىنىــ ــىلهرنىڭ ھهركهتلىرىنــ كىشــ
  .يهڭگۈشلىۋېتىشنى مهخسهت قىلىدۇسىنارىيهدىكىدەك 

 Surveillance(تهرەپـلهرگه يۆنلهنــدۈرۈش   تــېگىشكۆزۈتۈشـكه  . ئه

Information( :دىـنىگه ئۇنىـڭ خهۋىرىسـىز    بۇ مېتوددا مهخسهت، كىشىنىڭ به
جايالشــتۇرۇلغانالرنىمۇ ئــۆز ئىچىــگه ئالغــان، ھهر تۈرلــۈك كۆزۈتــۈش جىهــازلىرى   

ھهركىتىنـــى خاتىرىلهيـــدىغان خهۋەر قىلغـــۇچى  –ۋاسىتىســـى بىـــلهن، ئىـــش 
ئورناتمــاق ۋە بۇنىڭغــا تېلىپــۇن ئــاڭالش، ئېلخهتلهرنــى ئوقــۇش، تېلىپــۇن ۋە       

ــنه   ــۇقى، پىت ــېلخهت ئوغۇرل ــ  –ئ ــان خهۋەر  پاســات پهي ــا يالغ ــش، مهتبۇئاتت دا قىلى
ھهركىتىنى بهلگىلىـك  تارقىتىش تېخنىكلىرىنى قوشۇمچه قىلىپ، كىشىنىڭ 

  .بىر نۇقتىغا قارىتا يۆنلهندۈرمهكتۇر
رىــۋايهت تۈســىنى قهدىمــدىن كېلىۋاتقــان، بــۇ : ۋە دورىــالر ①ھىپنــوز .ب

ۈپ، ھــالىتىگه كهلتــۈر» ئــۈچهك«ئالغــان بىــر خىــل قىلىــق بولــۇپ، ئىنســاننى  
خىياللىرىنى بىلىۋېلىش، ئىختىيارىدىن تاشـقىرى   -ئۇنىڭ مېڭىسىدىكى ئوي 

كۆڭلىــدىكى ســىرلىرىنى ئاشــكارىالتقۇزۇش ئۇرۇنۇشــىغا  ) ئاڭســىزلىق ئىچىــدە(
يهنه يېڭىــدىن بــۇ خىــل روھــى ھــالهتنى بارلىققــا كهلتــۈرۈدۇ يــاكى  . قارىتىلغــان

لـۈپ، ئىنسـانالر ئۈسـتىدە    كۈچهيتىدۇ دەپ قارىلىـدىغان دورىـالر بارلىققـا كهلتۈرۈ   
  .سىنالماقتا

بـــۇ ســـابىق ســـوۋېت ئىتتىپـــاقى ۋە شـــۇنىڭدەك : ئىـــدىيه تـــازىالش .پ
مۇستهبىت تـۈزۈملهردە كـۆپ ئىشـلىتىلگهن، ھهمـمه كىشـىنى ماشـىنا ئـادەمگه        
ئايالنــدۇرۇش، دۆلهت قانــداق خالىغــان بولســا شــۇنداق ئــويالش، شــۇنداق پىكىــر 

تـالغۇ بولـۇپ، بۈگـۈنكى جاسۇسـلۇق بـۇنى      قىلىشقا يېتهكلهشـكه قارىتىلغـان ئا  
  .ئىجادىي تهرەققىي قىلدۇرماقتا

                                            
بـۇ  . شهكلىدە قوبۇل قىلىنغـان ئىـدى  » گىپنوز«ىكى تهلهپپۇزى ئىلگىرى رۇسچىد —ھىپنوز  ①

ــڭ كېســهلنى    ــر خىــل داخانالرنى ــپ، ســۆزلۈتۈش «بى ــدىغان  » يىقىتى ئۇســۇلىغا ئوخشــاپ كېتى
 .ئا—، پىسخولوگىيىلىك داۋاالش ياكى دىئاگنوز قويۇش ئۇسۇلى ئىدى
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: غولغۇن توپنى كونترول قىلىـش قـورالى  مىكرودولقۇن ئارقىلىق  .ت
ئــاتوم بومبىســـىدىن كېيىنكـــى ئهڭ چـــوڭ كهشـــپىيات دەپ قارىلىۋاتقـــان بـــۇ  
قورالنىڭ ئاممىۋىي نامايىشالرنى قانسىز شهكىلدە باستۇرۇش مهخسىدى بىـلهن  

تىپىـدا  » زېهىـن كـونترولى  «. ارلىققا كهلتۈرۈلگهنلىكى ئىلگىـرى سـۈرۈلمهكته  ب
بۇنداق بىر قورالنىڭ ئورۇن ئېلىشىنىڭ سـهۋەبى، بـۇ قـورال تهرىپىـدىن زەربىـگه      

  .ئۇچرىغۇچىالرنىڭ بۇنى سهزمهسلىكىدۇر

  ئېچىتىش

ــتىش   ــهن( Provacation  —ئېچى ــتىخباراتتىكى يهنه  —) پروۋاكېيش ئىس
ــود بو  ــر مېت ــارتىيه  بى ــۇم پ ــائهت، مهل ــۇم جام ــۇپ، مهل ــى   -ل ــۇم دۆلهتن ــورۇھ، مهل گ

كهلتـۈرۈش ئۈچـۈن ئېچىـتىش    ... كۆزلىگهن كۆز قاراشقا، مهيـدانغا، پوزىتسـىيىگه،  
ــۇلى قولل ــۇنۇئۇس ــل   . دۇۇل ــتىش ئىككــى خى ــۇدۇئېچى ــرى ئوپېراتســىيه  : بول بى

شــهكلى، بــۇ بهلكىــم قــانلىق ئوپېراتســىيه بولىشــىمۇ مــۈمكىن؛ يهنه بىــرى       
ــارقىلىق ئېچىــتىشتهشــ ــار . ۋىقات ئ ــى . ئهممــا ھهر ئىككىســىدە تهشــۋىقات ب يهن

ئـارقىلىق قـانلىق ۋاقه تۇغدۇرۇلغانـدىن كېـيىن،     ) ئوپېراتسـىيه (ئاۋالقى ئۇسۇل 
دەرھال تهشۋىقات مىخانىزىمى ئىشقا چۈشۈپ، ۋاقهنى كۆزلهنگهن يۆنـدە مـۇالھىزە   

ــڭ   ــپ، جامائهتنى ــارتىيه (قىلى ــڭ، پ ــڭ -دۆلهتنى ــۆزلهنگهن  غه) گورۇھنى ــى ك زىپ
   .يۆنۈلۈشكه توغرۇلۇنۇدۇ

بۇ ھهقـته تـۈركىيه ئىسـتىخبارات ئورگىنىـدا ئىشـلهپ پېنسـىيىگه چىققـان        
  :ناملىق كىتابىدا شۇنداق يازىدۇ» ئهرگهنىقون«ماھىر قايناق 

دىغانلىقىنى قوبـۇل  ۇبىـر گورۇھنىـڭ دۇنيـانى يـاكى بىـر دۆلهتنـى باشـقۇر       «
  .ڭ مېتودلىرىدىن بىرىدۇرقىلىدىغان بولساق، ئېچىتىش ئۇالرنى

ھهرقانداق بىر جىنايهت ئۆتكۈزۈش ياكى بىر قارشىلىق ھهركىتى قىلىـش  «
ــى      ــىلىق ھهركىت ــكه، قارش ــايهت ئۆتكۈزۈش ــاۋال جىن ــانالرنى ئ ــدە بولمىغ نىيىتى

بـۇ ئۇســۇل  . ئېلىـپ بېرىشـقا مـاقۇل كهلتـۈرۈپ، ئانــدىن بېرىـپ پـاش قىلىسـىز       
ئاتـالغۇ  . قىلماق مهخسـىدىدە قىلىنىـدۇ   تۇتقۇن) جامائه، گورۇپ(مهلۇم توپالرنى 



 241

بىرمۇنچه ئادەملهرگه بېرىـپ  . دەسلهپ مۇشۇ خىل قىلمىشتىن كېلىپ چىققان
قېرىندىشىم، بېرىپ دۆلهتنى ئاغدۇرايلى، ئورنىغا ئىسـالمىي تـۈزۈم   ‹دەيسهنكى، 
باشـالمچىلىق قىلىسـىز،   . ئۇالرنىـڭ ھىـچ ئۇنـداق نىيىتـى يـوق     › ....ئورنىتايلى

ــى  ــيىن ھهممىس ــپ،   كې ــۇم قىلى ــكه مهل ــىز نى دۆلهت ــا ئالدۇرىس ــۇنداق . قولغ ش
  .ئېچىتىش دېگهن مانا شۇ. قىلىپ، بۇ كىشىلهرنى ئوتتۇرىدىن قالدۇرىسىز

ــوھىم « ــتىش‹ئهڭ مـ ــىدۇر -11› ئېچىـ ــىنتهبىر ۋاقهسـ ــى . سـ ــائهينـ  ۋاقىتتـ
ئهنگىلىـيه  . ئهنگىلىيهدە مېترو بېكىتىدىكى پارتالشالر ناھايىتى ياخشى مىسال

ولىشىغا قارىماي، ھهم مۇسۇلمانالر بىلهن مۇناسىۋىتى ياخشـى، ھهم  ئىشغالچى ب
مېترودىكـى  . مۇسۇلمانالرمۇ ئۇنىڭغا ئىراقتا ئۇالر يوقتهك مۇئـامىله قىلىۋاتـاتتى  

ــى   ــا چىقتىك ــلهن ئوتتۇرىغ ــىيه بى ــدى،   : ئوپېراتس ــا ئى ــيىلىكلهر ئىراقت ئهنگىلى
ه خهلقــى  شــۇنداق قىلىــپ، ئهنگىلىــي   . مۇســۇلمانالرنىڭمۇ دۈشــمىنى ئىــدى  

بهك قامالشـــقان بىـــر . ئىكهنلىكىنـــى بىلـــدى› تېرورىســـت‹مۇســـۇلمانالرنىڭ 
شى مۈمكىن ۇقائىدە تهرىپىدىن قىلىنغان بول -ئوپېراتسىيه ئىدى ۋە بۇنىڭ ئهل

يهنــــى، ئامېرىكــــا  . قىاللىســــا پهقهت ئامېرىكــــا قىالاليتــــى  . ئهمهس ئىــــدى
رنى مهن تـۆلهۋاتىمهن،  مېنـى يـالغۇز قويۇۋاتىسـهن، پۈتـۈن تـالۇنال     ‹: ئهنگىلىيىگه

  ».شى مۈمكىنۇدېمهكچى بولغان بول› هتۆلبىر ئازىنى سهن 
ــداق  ــتىش«يهنه بۇن ــى    »ئېچى ــلهن، يهن ــامى بى ــقىالرنىڭ ن ــاق «الر باش پىچ

بــۇ . شــهكلىدە ئېلىــپ بېرىلىشــى مــۈمكىن» ئــارىيهت ئېلىــپ ئــادەم ئۆلتــۈرۈش
  :ته يوقارقى مهنبهدە شۇنداق دېيىلىدۇقھه

بولغــان بهزى تهشـــكىالتالر  ) كــادىرلىرى (ئهزالىــرى  باشــتا ئــۆز نىشــانى،    «
كۈچىنى يوقاتقانـدىن كېـيىن يـاكى قارشـى تهرەپنىـڭ كونتروللىقىغـا چۈشـۈپ        

ــدۇ   ــال يوقۇتۇۋېتىلمهيـ ــۇ دەرھـ ــدىن كېيىنمـ ــكىالت. (قالغانـ ــمى ۋە ) تهشـ ئىسـ
قىلىش ئۈچـۈن سـاقالپ قېلىنىـدۇ؛    › ياغلىق قاپاق‹كادىرلىرىنىڭ بىر قىسمى 

  ».قىلغان ئوپېراتسىيهلىرى ئۇالرنىڭ ئېتىغا يېزىلىدۇباشقا كۈچلهرنىڭ 
ــلىقى، ئهل   ــڭ تۇتۇلماسـ ــن الدىننىـ ــامه بىـ ــدا ئوسـ ــۇ نۇقتىـ ــىلهن، بـ  -مهسـ

. ش مـۈمكىن ۈتۈقائىدەنىڭ مهۋجۇتلۇقۇنى ساقلىشى قاتارلىق مىسالالرنى كۆرس
دىغــــــانلىقى، قىلىنغۇســــــى بهزى ۇئۇالرنىــــــڭ ئىســــــمى يهنه كېــــــرەك بول

 ئادرېس كۆرسۈتۈشنىڭ ئىهتىياجى ئۈچـۈن تىقى ئۈچۈن ئوپېراتسىيهنىڭ يامان ئا
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  .ساقلىنىۋاتقانلىقى سىر ئهمهس
  
ــكىالت      « ــر تهش ــالىي بى ــىمۇ، خىي ــكىالت بولمىس ــر تهش ــداق بى ــتا بۇن باش

ــۇدۇ   ــمى قويۇلــ ــڭ ئىســ ــپ، ۋەقهلهرگه ئۇنىــ ــۇمنى  . يارىتىلىــ ــهت توپلــ مهخســ
بهلگىلىـــك بىـــر ) كىشـــىلهر جهمىيىتىنـــى —ئىجتىمـــائىي كـــوللىكتىپنى (
يوقلـۇقى، يـاكى باشـتىكى     -ۈلۈشته شهرتلهندۈرمهك بولسا، تهشـكىالتنىڭ بـار  يۆن

شىدىن قهتئىنهزەر، ئوپېراتسىيهنى ئېلىپ بېرىۋاتقان كـۈچ  ۇنىشانىنىڭ نېمه بول
ــا     ــى قولغـ ــان نهتىجىلهرنـ ــپ، خالىغـ ــىغا مۆكۈۋېلىـ ــكىالتنىڭ ئارقىسـ ــۇ تهشـ بـ

  ».كهلتۈرۈشى مۈمكىن
ــىلهرنى قـــ  ــۇش، كىشـ ــۇقنى قوچـ ــدە يهنه ئوتتۇرۇلـ ــۈن بهزىـ ايمۇقتۇرۇش ئۈچـ

كـۆپ  . ئوخشىمىغان گورۇھالر شهكلىدە ئوپېراتسىيه ئېلىپ بېرىلىشى مۈمكىن
ھــالالردا جامــائهت بــۇالرنى بىــر نهچــچه ئوخشــىمىغان تهشــكىالت، ئوخشــىمىغان 

ــارتىيه ــر  . شــى مــۈمكىنۈگــورۇھ ســۈپىتىدە كۆر -پ ئهممــا بۇالرنىــڭ ئهســلىدە بى
يۇقـارقى كىتاپتـا   . ى ئهقىلگه كهلمىكى تهسقوماندانلىقتىن باشقۇرۇلۇدىغانلىق

  :بۇ ھهقته شۇنداق دېيىلىدۇ
غـان تهشـكىالتالر بىـرال كۈچنىـڭ     ۇدۇقارشـىدەك تۇيۇل  -بىر بىرىگه قارىمۇ «

بۇنداق قـارىمۇ قارشـىلىقتىن ئىككـى نهتىـجه     . كونتروللىقىدا بولىشى مۈمكىن
دەك تۇيغـۇ پهيـدا   يا تهرەپلهردىن بىرى ۋەكىللىك قىلىۋاتقان: كۈتۈلۈشى مۈمكىن

قىلىنغان تهشكىالت باھانه قىلىنىپ، ئونىڭ سىياسىي قۇرۇلمىسـى يېمىرىـپ   
تاشلىنىشى مۈمكىن؛ يا ئۇالرنىڭ ئۆز ئـارا ماجراسـىنى بېسـىقتۇرغۇچى سـۈپهتته     

  ».ئوتتۇرىغا ھاكىم بولۇنۇدۇ
ــر خىــل      ــگهن بى ــېقىن كهچمىشــىمىزدە مىســالىغا دۇچ كهل ــۇ بىزنىــڭ ي ب

  .مېتودتۇر
ــاۋال سى« ــر    ئـ ــدىغان بىـ ــق قىلىـ ــان ۋە تېرورچىلىـ ــانى بولغـ ــىي نىشـ ياسـ

. تهشكىالت قۇرۇلۇدۇ يـاكى بـار بولغـان بىـر تهشـكىالت كونتروللۇققـا ئېلىنىـدۇ       
ــلهن ســۈرك  ــڭ بى ــدىن بۇنى ــر   ۈلۈئان ــۆز قاراشــتىكى بى ش قىلىــدىغان، قارشــى ك

بۇالرنىـڭ ئۆزئـارا تىركىشـىۋاتقان مهزگىلىـدە توپلـۇم      . تهشكىالت تهشكىللىنىدۇ
خالىغـان كـۆز   ) باشـقۇرغۇچى (كۆلهملىك ئۇچۇر بېسىمى ئاستىدا قالىـدۇ ۋە  كهڭ 
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  ».قاراشالر توپلۇم ئىچىدە شهكىللىنىدۇ
  خۇالسه

ــدىنال     ــق يېقى ــال تېخنىكىلى ــاتى پهقهت ــۈنكى تهرەققىي جاسۇســلۇقنىڭ بۈگ
. ئهمهس، ئۇســۇللىرى، تــۈرلىرى جهھهتتىنمــۇ تهســهۋۋۇردىن ھالقىغــان ســهۋىيهدە 

ــ  ــۆزىڭىزنى ھهرئ ــانلىقىنى پهرەز   ســىز ئ ــۈپ تۇرغ ــر يوشــۇرۇن كۆزنىــڭ كۈزۈت ان بى
قىلسىڭىز خاتاالشمايسىز؛ بىـر يوشـۇرۇن قۇالقنىـڭ ئـاڭالپ تـۇرغىنىنى قىيـاس       

  .قىلسىڭىز يېڭىلىشمايسىز
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يهر ئاستى تهشكىالتلىرىنىڭ ھهركهت 

  1 ـ ئۇسۇللىرى

  
  

  : ھىكايه توقۇش

ــۇپ قــېلىش خه   ــى يهر ئاســتى خىزمىتىــدە ھهر زامــان تۇتۇل ــۇدۇۋپ شــۇڭا . بول
  .شى كېرەكۇتۇتۇلۇپ قېلىشقا ھهرزامان روھىي تهييارلىق بول

تۇتۇلــۇپ قالغانــدا ھهمــمه يهر ئــاختۇرۇلۇپ، يىــپ ئــۇچى بولــۇش ئىهتىمــالى  
ســوراق ھهرگىزمــۇ بىكــارچى يهردىــن . بولغــانلىكى نهرســه كــۆزدىن قاچۇرۇلمايــدۇ

يهرگه كهلتۈرۈلـۈپ   ھهققىمىـزدە توپالنغـان بـارلىق يىـپ ئـۇچى بىـر      . سورالمايدۇ
دىغان سوئالالر، ھهتتا ۇلۇتهھلىل قىلىنغاندىن كېيىن، سوراقنىڭ تهرتىپى، سور

ئىشـــــلىتىلىدىغان ســـــۆزلهرنىڭ دەللىـــــك يـــــاكى مـــــۈجىمهللىكلىرىگىچه 
ــورۇلۇدۇ   ــۇپ س ــلهن ئويلۇن ــك بى ــدا  . ئىنچىكىلى ــانچۇقىمىزنى ئاختۇرغان ــۇڭا، ي ش

ــلىق دې   ــىگه باغلىنىش ــىلهرنىڭ ھهممىس ــان نهرس ــر   چىقق ــان بى ــاللىرى بولغ ت
ــالغىلى    ــوھىم ئۇچــۇرالرنى يوشــۇرۇپ ق ــارقىلىق، بهزى م ــۇدۇھىكــايه ئ ئهگهر . بول

مىـز يېنىمىـزدىن چىققـان نهرسـىلهر تهرىپىـدىن يالغانغـا       »ھىكـايه «سۆزلىگهن 
چىقىرىلســـــا، بـــــۇ ھىكـــــايىمىز گۇمـــــان قوزغايـــــدۇكى، قارشـــــى تهرەپنـــــى 

  .قانائهتلهندۈرمهيدۇ
  نېمه مۇناسىۋىتىڭ بار؟كۇچاردىكى ئهخمهد بىلهن  —
  كىمۇ، ئهخمهد دېگهن؟ —

چـۈنكى سـىزدىن تېپىلغـان نهرسـىلهرنىڭ ئىچىـدە      . ئهمما بۇ گهپ ئاقمايـدۇ 
  ... رەسىم، يېزىشقان خهت،: سىزنى يالغانچى قىلىدىغان دەلىللهر بار

  بهشىنچى ئاينىڭ ئىككىسىدە كۇچاغا بېرىپ كىم بىلهن كۆرۈشتۈڭ؟ —
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  .بارمىدىم —
ــد ــۇ ئاقماي ــدە شــۇ ۋاقىتتىكــى   . ۇبۇم ــان نهرســىلهر ئىچى ــزدىن چىقق يېنىڭى

  !ئاپتوۋۇز بېلىتىنىڭ بىر پارچىسى بار
ــارقىلىق تهرتىــپلهنگهن ســوئالالر ئهســلىدە    بۇنــداق گۇمــانلىق نهرســىلهر ئ

ــۈمكىن    ــېقىش مهخســىدىدە سورىلىشــى م ــپ ب ــلهن، چېكى ــان بى ــا . گۇم كۇچاغ
ىـلهن، كىمـگه يولۇقـۇش    بارغىنىڭىزال بىلىنىپ قالغان بولسـىمۇ، نـېمه ئىـش ب   
تهجرىبىسـىز بولسـىڭىز   . ئۈچۈن، دېگهندەك تهرەپلىرىنى بىلمهسلىكى مۈمكىن

دەپ چۆچـۈپ كېتىـپ، روھىـي جهھهتـتىن     » ھهممه ئىشـىمنى بىلىـپ بولۇپتـۇ   «
دە، پىسـخىك كۈزىتىشـته گۇمـانلىق يىـپ ئـۇچى بېرىـپ       -بوشىشىپ كېتىسىز

بىـر سـان بولغـان بولسـا،      ئېسىڭىزدە بېلهتنىڭ ئارقىسـىغا يېزىلغـان  . قويىسىز
  : شۇنىڭغا ئۇيغۇن بىر شهرھى توقۇشىڭىز مۈمكىن

ھه، مهن كۇچاغــا بارمىــدىم، بىــر كــۈنى بىــر ھىســاپ يېزىشــقا تــوغرا        —
ــى ئېلىــپال ئارقىســىغا    ېك ــان بىــر قهغهزن ــوق، يهردە تۇرغ لىــپ، يېنىمــدا قهغهز ي

ولسـاڭالر  يېزىپ قويغانتىم، قارىسـام شـۇ بېلهتـتهك تـۇراتتى، شـۇنى دېمهكچـى ب      
دېگهندەك بىـر شـهكىلدە يىـپ ئـۇچىنى ئېنىقلىيااليـدىغان، زىـت        —... كېرەك

كهلمهيدىغان، گۇمان قىلغۇچى تامـامهن ئىشهنمىسـىمۇ بىـر ئـاز ئىككىلىنىـپ      
بىلهن بۇ يىپ ئـۇچىنى ئهھمىيهتسـىز   » ھىكايه«قېلىش ئىهتىمالى بولغان بىر 

  .بولۇدۇقىلىشقا 
نىنىڭ تالۇنى چىقىشى مـۈمكىن يـاكى باشـقا    خايېنىڭىزدىن مهلۇم مىهمان

ئـادەتته بۇنـداق تـالۇن يـاكى باشـقا تۈرلـۈك       . تۈرلۈك قهغهزلهر چىقىشى مـۈمكىن 
شـــى تهســـهۋۋۇر قىلىنمىســـىمۇ، تۇتۇلغـــان ۇقهغهزلهردە جىنايهتنىـــڭ ئىـــزى بول

بىرســىنىڭ يېنىــدىن تېپىلغــان نهرســىلهرنىڭ ھهممىســى قىممهتلىــك يىــپ  
قېلىش ئىهتىمالى بولغاچقـا، ھىچقاچـان ئېتىۋارسـىز     ئۇچى، ھهتتا دەلىل بولۇپ

  .قارالمايدۇ
ھىكايىڭىز بـۇ تېپىلغـان نهرسـىلهرنىڭ ھهممىسـىنى ئـۆز ئىچىـگه ئالغـان،        

شــى كېرەككــى، كۇچــاردىكى ئىشــىڭىزنى ئــادەتتىكى ۇئــاددىي، نورمــال، راۋان بول
ھىكــــايه يېنىڭىــــزدىن ... ئىشــــقا ئايالندۇرىــــدۇ، تــــالۇنغىمۇ جــــاۋاپ بېرىــــدۇ

  .پىلغانالرغا زىت كهلگهن ئهھۋالدا گۇماننى كۈچهيتىۋېتىدۇتې
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شــــۇڭا ئهڭ ياخشىســــى، يېنىڭىــــزدا، ئــــۆيىڭىزدە، ئومــــۇمهن ياشــــاۋاتقان  
دېگهنـدەك تۇتۇلـۇپ قالغـان تهقـدىردە جـاۋاپ      ... چهك، ـمۇھىتىڭىزدا رەسىم، خهتـ 

. غا دىققهت قىلىشىڭىز كېـرەك ىبهرگىلى بولمايدىغان نهرسىلهرنىڭ بولماسلىق
بولۇپمـۇ  . ر دايىم كۆزدىن كهچۈرۈپ تـۇرۇش، ھهر زامـان تـازىالپ تـۇرۇش كېـرەك     ھه

ــله  ــرلىكته رەســىمگه چۈشــۈش،   » ئىــش«بىل ــلهن بى قىلىــدىغان سهبداشــالر بى
شــۇنداقال ئهگهر يالغــان ئىســىم  . خهتچهكلىرىنــى ســاقالش ئاالھىــدە خهتهرلىــك 

. ز كېــرەكشــىڭىۇۋاتقــان بولســىڭىز، ئىســمىڭىزغا ئىنتــايىن كۆنــۈك بولۇنۇقولل
ــىغا    ــمىڭىزنىڭ چاقىرىلىشـ ــلى ئىسـ ــىز ئهسـ ــلىق؛ » ھه«تۇيۇقسـ دەپ قالماسـ

شــۇنداقال ســاختا ئىســمىڭىزنىڭ چاقىرىلىشــىغا دىققهتســىز قالماســلىقىڭىز    
  .شهرت

ھىكــايه توقــۇش يهنه ســوراق ئۈچــۈنال ئهمهس، ۋەزىــپه ئىهتىيــاجى، كىشــىلهر 
ــپىگه ئۇيغــۇن    ــدە ۋەزى ــامىله قىلىشــقا، مۇئامىلى ــيهت يارىتىشــقا بىــلهن مۇئ ۋەزى

قىســتىغاندا، جهمىيهتتىكــى كىشــىلهرنى ئىشــهندۈرۈپ، دوستلىشــىش يــاكى      
ۋەزىپىڭىزنىــڭ تهلىــپىگه ئۇيغــۇن مهلــۇم ئۈنــۈم قازىنىشــقا تــوغرا كېلىشـــى        

بۇ چاغدىمۇ ناھايىتى ئۇسـتۇلۇق بىـلهن تېـز ۋە قۇسۇرسـىز بىـر ھايـات       . مۈمكىن
شـى ناتـايىن، شـۇ سـائهت، شـۇ      پۈتۈن ھاياتىڭىزنى ئـۆز ئىچىـگه ئېلى  (ھىكايىڭىز 

) شـىمۇ مـۈمكىن  ۇمىنۇتتىكى ۋەزىيىتىڭىزنىال ئاڭلىتىدىغان قىسقا ھىكـايه بول 
  .شى كېرەكۇتهييار بول

بىـــر جاسۇســـلۇق مهكتىپـــى ئۈچـــۈن ئېلىنغـــان ئهمهلىـــي ئىمتاھانـــدىن  
  :كىچىككىنه مىسال

ئــۈچىنچى  ‹: ئوقۇتقــۇچىالردىن بىــرى ماڭــا بۇرۇلــۇپ شــۇنداق دېــدى     ... «
ــالكوننى كۆرقهۋەتتى ــى بـ ــۇت   ۈكـ ــۈچ مىنـ ــۇرۇپ ئـ ــۇ يهردە تـ ــازىر بـ ــهن؟ ھـ ۋاتامسـ
ــۇ بىناغــا   . ۋېلىشــىڭنى تهلهپ قىلىــمهنۇنۇئويل ــالته مىنــۇت ئىچىــدە ئ ئانــدىن ئ

كىرىــپ، ئــۆي ئىگىســى يــاكى ئىجــارە ئولتۇرغــۇچى بىــلهن بىلــله بالكونغــا         
  ›.شى كېرەكۇچىقىسهن، قولۇڭدا بىر ئىستاكان سۇ بول

يېنىمىــزدا كىملىــك كــارتىمىز يوقىــدى ۋە  .دىمئهمــدى قورقۇشــقا باشــلى«
نېمىلىكـــى . ئىســـرائىلىيهدە كىملىكســـىز يـــۈرۈش جىنـــايهت ھىســـاپلىناتتى 

. بولمىســۇن پهقهت ســاختا ئىســمىمىزنى ئىشلىتىشــىمىزنى ئېيتىشــقانىدى    



 247

ئهگهر بېشـىمىزغا ئىـش   . ئىسرائىلىيهدە قهغهزلىرىڭىز بولماسـتىن يۈرەلمهيسـىز  
قالســــاق، ئۇالرغىمــــۇ ســــاختا ھىكــــايىمىزنى كېلىــــپ، ســــاقچىغا تۇتۇلــــۇپ 

  .شىمىز كېرەك ئىدىۈسۆزل
لگهن ۈتۈشۇ ھالدا نېمه قىلىشىم كېرەك؟ بىرىنچى مهسـىلهم، ماڭـا كۆرسـ   «

ــۆيگه تهۋە ئىكهنلىكىنـــى ئېنىقلىـــۋېلىش ئىـــدى  ــر . بالكوننىـــڭ قايســـى ئـ بىـ
ــى      ــار ئىكهنلىكىمن ــا تهيي ــيىن ئوقۇتقۇچىغ ــتىن كې ــۇزاق ۋاقىت ــك ئ ئۆمۈرچىلى

  .ئېيتتىم
  تۈپكى ئىشىڭنى دىتلىۋالدىڭمۇ؟ نېمىچى سهن؟ —
  .دېدىم —فىلىم ئالغۇچىمهن،  —
ــىز تهرزدە « ــدەك(گهرچه ئىختىيارســـــ ــىما ھازىرالنمىغانـــــ ھهركهت ) ياســـــ

ــر ئاساســلىق    ق ــڭ بى ــال ھهر بىرىمىزنى ىلىشــىمىزنى تهلهپ قىلىشســىمۇ، يهنى
  .....شى كېرەك ئىدىۇھهركهت پىالنى بول

قهۋەتلهرنـــى ســـاناپ . بىناغـــا قـــاراپ كهتـــتىم مهزمـــۇت قهدەمـــلهر بىـــلهن«
  .ياشالردىكى بىر ئايال ئاچتى 65ئىشىكنى . بهلگىلهنگهن ئۆي ئالدىغا چىقتىم

ــا، — ــرانىچه،   —مهرھابــ ــدىم ئىبــ ــىمون  —دېــ ــمىم ســ ــاش . ئىســ قاتنــ
ــۇ دوقمۇشــتا قاتنــاش ھادىسىســى كــۆپ   . مىنىســتىرلىقىدىن ــار، ب خهۋىرىڭىــز ب

  .ئۈچۈن جىندەك تۇردۇم تومۇرىنى تۇتۇپ بېقىش —، بولۇدۇ
ئىســـرائىلىيهلىكلهرنىڭ ماشـــىنا (دېـــدى ئـــۇ  —ئهلـــۋەتته بىلىـــمهن،  —

ھهيدەشلىرى دىققهتكه ئېلىنسا، ھهر دوقمۇشـتىال قـازا بولـۇپ تۇرىـدىغانلىقىنى     
شـۇڭا مېنىـڭ دېگهنلىـرىم ئىشـهنچلىك ئىهتىمـاللىق      . پهرەز قىلغىلى بوالتتى

  . )ئىدى
  .ئىجارىگه ئېلىشنى خااليمىزمۈمكىن بولسا، بالكونىڭىزنى  —
  بالكونۇمنى ئىجارىگه ئاالمسىلهر؟ —
ــاقچىمىز    — ــۇ دوقمۇشــتىكى قاتناشــنى فىلىمــگه ئالم ــادەم . شــۇنداق، ب ئ
بــالكونىڭىزدىن . مىزۇپهقهت بالكونىڭىزغــا بىــر كــامېرا ئورنۇتــۇپ قويــ . تۇرمايــدۇ

يېتهرلىكمـۇ   پونـد سـىزگه   500قاراپ باقسام بوالمدۇ؟ ئهگهر مۇۋاپىق كهلسه، ئايدا 
  قانداق؟
  .دېدى ئۇ مېنى بالكونغا باشلىغاچ —ئهلۋەتته، ئهلۋەتته،  —
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ئۇھ، ئهپۇ قىلغايسىز، سىزنى بىئارام قىلىشنى خالىمـايتىم، ئهممـا بىـر     —
  .ئىستاكان سۇ بهرسىڭىزكهن، بۈگۈن ھاۋا نېمانداق ئىسسىق

نگه يــان تــۇرۇپ، بالكونــدىن تــۆۋە ـبىــر ئــازدىن كېــيىن ئىككىمىــز يــانمۇ   «
  .قارىماقتا ئىدۇق

ــتىم    « ــى ھىــس قىالت ــۆزەمنى ناھــايىتى ياخش ــى تاماشــا   . ئ ئۇالرنىــڭ بىزن
ئايـال بېشـىنى بىرياققـا بۇرىغـان پۇرسـهتته قولۇمـدىكى       . قىلىۋاتقىنىنى كۆردۈم

ئايالنىـڭ ئىسـمىنى ۋە تېلىپـۇن    . ئىستاكاننى ئۇالرغا قارىتىپ كۆتـۈرۈپ قويـدۇم  
گه قــاراپ بېقىشــىمىز كېرەكلىكىنــى، ئهگهر بىرقــانچه يهر. نومــۇرىنى يېزىۋالــدىم

ئۇنىڭ بالكونىغـا قـارار قىلىـپ قالسـاق ئىـزدەپ كېلىـدىغانلىقىمنى ئېيتىـپ        
  .خوشالشتىم

تۆۋەنگه چۈشكىنىمدە ئوقۇغـۇچىالردىن يهنه بىرىمـۇ ۋەزىـپىگه ئهۋەتىلـگهن     «
بىر ئاپتوماتىك بانكىنىڭ قېشىغا بېرىـپ، ماشـىنىدىن پـۇل ئېلىۋاتقـان     . ئىدى
ــا تو ــۇش ئادەمــدىن ن ــالر ســوراپ ئېلىشــى كېــرەك ئىــدى   10ن ــۇ كىشــىگه . دول ئ

ــۇل     ــدا پهقهت پ ــى، يېنى ــۇت ئۈســتىدە ئىكهنلىكىن ــدا تۇغ ــڭ دوختۇرخانى ئايالىنى
قالمىغــانلىقىنى، شــۇئاندا دەرھــال بىــر تاكســى بىــلهن دوختۇرخانىغــا بارمىســا   

ــۆزلهپتۇ  ــدىغانلىقىنى سـ ــىنى    . بولمايـ ــمىنى ۋە ئادرېسـ ــىنىڭ ئىسـ ــات كىشـ يـ
پـۇلنى مۇۋەپپىقىيهتلىـك ئااللىغـان    . زىۋېلىپ، پـۇلنى ئهۋەتىشـكه ۋەدە قىپتـۇ   يې

  .ئىدى
بىـر  . گورۇپپىمىزدىكى ئۈچۈنچى ئوقۇغۇچى ئـۇ قهدەر تهلهيلىـك چىقمىـدى   «

ــقا بىنانىـــڭ بالكونىغـــا چىقىشـــى كېـــرەك ئىـــدى؛ ئـــاۋال تېلىـــۋىزىيه        باشـ
گىلهنـگهن  ئهپسۇسـكى، بهل . ئانتېنناسىنى تهكشـۈرگهن بولـۇپ ئـۆگزىگه چىقتـى    

ئۆينىڭ ئىشىكىنى چېكىپ، ھىكايىسىنى ئاڭلىتىشـقا باشـلىغان ھامـان، ئـۆي     
ئـۆي ئىگىسـى   . ئىگىسى ئانتېننا شىركىتىدە ئىشـلهيدىغانلىقى مهلـۇم بولـدى   

شى بىـلهن، بىچـارە قېچىـپ چىقىشـقا مهجبـۇر بولغـان       ۇساقچى چاقىرماقچى بول
  ».ئىدى
  

  : مهخپىي يهر
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ى قىلىدىغانالر ھهرقاچان ئىهتىيـاجلىق  يهر ئاستى خىزمىت —مهخپىي يهر 
بولغــان، ئهڭ مــوھىم ھــۆججهتلىرىنى يــاكى باشــقا تۈرلــۈك ئېيتقانــدا، تۇتۇلــۇپ  

نــى يوشــۇرۇپ »جىنــايى پاكىــت«دىغــان ئهڭ چــوڭ ۇقالســا ئــۆزى ئۈچــۈن بــاال بول
مهيلى دائىمىي ئولتۇرۇشـلۇق ئادرېسـتا بولسـۇن، يـاكى     . دىغان يهر دېمهكتۇرۇقوي

ــۇپ    ۋاقىتلىــق تۇرالغــ ــان بىرىنچــى بول ــۆيگه جايالشــقان ھام ۇدا بولســۇن، شــۇ ئ
  .دىغان ۋە ھازىرالشقا تېگىشلىك شهيئىدۇرۇلۇنۇئويل

تۇيۇقسىز ئىشىك ئۇرۇلدى، كهلگۈچىلهر سىزنىڭكىلهر ئهمهسلىكى ئېنىـق،  
دەرھــال ئىشــىكنى ئاچمىســىڭىز گۇمــان كۈچىيىــدۇ ۋە كهلگۈســىدىكى ســوراقتا  

مانــا شــۇنداق جىــددىي . يىــدۇۈىــر سـوئال كۆپ جـاۋاپ بهرمىكىڭىــز تهس بولغــان ب 
ئهھۋالدا بىرىنچى قىلىدىغان ئىش، ئىشىك چهككـۈچىگه جـاۋاپ بېـرىش بىـلهن     
بىــر ۋاقىتتــا ئهڭ مــوھىم ھــۆججهتنى ئالــدىن ھــازىرالپ قويۇلغــان، ئاســان قــول   

دىغان، ئهمما باشـقىالرنىڭ ئهقلىـگه ئاسـانلىقچه كهلمهيـدىغان     ۇيهتكۈزگىلى بول
ــۇ ھــېچ بولمىســا ســىزگه يۈكلىنىــدىغان  . رگه تىقىۋېتىســىزئاشــۇ مهخپىــي يه ب

  .نى يېرىم ئازايتىشقا يارايدۇ»گۇناھ«
بۇندىن باشقا، دائىم ئىشلىتىلمهيدىغان، ياكى ئۇزۇن مـۇددەت بىـخهتهر بىـر    
يهردە ساقالشــقا تېگىشــلىك بىــر نهرســىڭىز بولغانــدا بۇنــداق نهرســىنى ئهڭ       

ــۆيىڭىزدىال ئهمهس، بېغىڭىزدى  ــى ئـ ــۇ  ياخشىسـ ــىزگه تهۋە ئېتىزلىقتىمـ ــۇ، سـ مـ
ــاقلىماڭ ــان     . س ــپ قالغ ــاكى تېپىلى ــۇم يهردە، ي ــۆپكه تهۋە مهل ــه ك ــداق نهرس بۇن

تهقدىردىمۇ گۇمانغا قېلىش ئىهتىمـالى بولمىغـان تـۇل خوتـۇن، قېـرى، ئـاجىز،       
  .يالغۇز بوۋايالرنىڭ تهۋەلىكىدىكى بىر يهردە يوشۇرۇلسا ياخشى

   :»خهت ساندۇقى«

مهلىيهتته يهنه بىر تۈردىكى مهخپىي جاي بولـۇپ، بـۇ   ئه —» خهت ساندۇقى«
بۇمــۇ ئهڭ ياخشىســى ئــاممىۋىي . نورمالــدا ئاالقىلىشــىش ئۈچــۈن ئىشــلىتىلىدۇ

ــادەم كــۆپ بول  غــان يهرلهردە بولســا ۇدۇســورۇنالردا، جامــائهت مۇئهسسهســهلىرىدە، ئ
ــاندۇق« ــدۇ    »س ــقهت قوزغىماي ــمۇ دىق ــى ئېلىش ــمۇ، خهتن ــا خهت تاشالش ئهگهر . ق

ت جايالردا تىمسىقالپ يۈرگهنـدە ئـادەتتىكى كىشـىلهرمۇ دىقـقهت قىلىـپ      خىلۋە
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  . قېلىشى مۈمكىن
ــىلهن ــڭ   : مهسـ ــۈنئىي تاغالرنىـ ــى، سـ ــدۇقالرنىڭ ئارقىسـ ــاغچىالردا ئورۇنـ بـ

ــه     ــر نهرسـ ــداق بىـ ــاكى ھهرقانـ ــتى يـ ــاندۇقىنىڭ ئاسـ ــلهت سـ ــرى، ئهخـ يېرىقلىـ
  ... بېكهتلىرى، قىستۇرۇشقا يارايدىغان يوچۇق، قىسىلچاقلىرى؛ كوچا ئاپتوۋۇز

ئۇچـۇر يهتكــۈزۈش،  » خهت سـاندۇقلىرى «يهر ئاسـتى خىزمىتىـدىكى بۇنـداق    
بــۇيرۇق يهتكۈزۈشــته ئــاالقىچى بىــلهن ئوبېكتنىــڭ بىۋاســىته ئۇچراشماســلىقى  

يهر ئاستى تهشكىالتلىرىنىڭ ئهزالىرى بىر بىرىنى قانچه كۆپ بىلسـه،  . ئۈچۈندۇر
ــ. بولـــۇدۇخهتهرلىـــك شـــۇنچه چـــوڭ  ۇپ قالغانـــدىن كېيىنكـــى چـــۈنكى، تۇتۇلـ

. سوراقالردىن كىنوالردىكىدەك قهھرىمانلىق بىلهن قۇتۇلۇپ كهتكىلى بولمايـدۇ 
مېتــودلىرى ناھــايىتى ئىلگىــرىلهپ كهتكهننــى  » زۇۋانغــا كهلتــۈرۈش«ھــازىرقى 

ــدىمۇ، خىتاينىــڭ ۋەھشــىيلىكى نۇقتىســىدىن، بىلگىنىڭنىــڭ كــۆپ    دېمىگهن
ــان پايدىســىز ۇبول ــۈمكىن قه . شــى ھام ــۇڭا م ــىر بىلىۋېلىشــقا  ش ــۆپرەك س دەر ك

ــا  ەم بىــلهن تونۇشۇشــقا ئۇرۇنماســلىق، مهخپىيهتلىــك  دتىرىشماســلىق؛ كــۆپ ئ
مانـا شـۇ ئىهتىيـاج ئۈچـۈن بارلىققـا      » خهت ساندۇقى«. نۇقتىسىدىن پايدىلىقتۇر

ــڭ        ــدىردىمۇ، كىمنى ــان تهق ــۇپ قالغ ــۇچى تۇتۇل ــى قويغ ــۇپ، خهتن ــگهن بول كهل
  .دۇۈكه، يىپ ئۈزۈلتاپشۇرۇپ ئالىدىغانلىقىنى بىلمىگهچ

شهرقىي گېرمانىيه جاسۇسلىرىنىڭ غهربىي گېرمـانىيهدىكى بىـر كـۆۋرۈكته    
كۆۋرۈكنىـــڭ سانســـىز بـــولتىلىرى : بولغـــان» خهت ســـاندۇقى«شـــۇنداق بىـــر 

ــۇ      ــۇپ، ب ــدىن يهڭگۈشــلىۋېتىلگهن بول ــا جاسۇســالر تهرىپى ــر بولت ــدىكى بى ئىچى
ئوخشۇتۇپ ياسالغان،  سوۋېت ئىتتىپاقىدا ئهسلى بولتىنىڭ تاشقىي ئۆلچىمىگه

بولۇپ، بولتـا  ) ئوڭغا تولغىسا بوشايدىغان(ئىچى نوكهش، سىرتىدىكى رەزبه تهتۈر 
چىقىرىلىپ، ئىچىدىكى نورىغا مهلۇمات قويۇلغاندىن كېـيىن، يهنه ئهسـلىدىكى   

شـهرقىي گېرمـانىيه جاسۇسـى بـۇ يهردىـن ئېلىـپ       . ئورنىغا بـۇرمىالپ قويـۇالتتى  
  .كېتهتتى
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  ئاخىرقى سۆز

  
دىغان بىر داشـقايناق  ۇئهمهلىيهتته مۇراجهت دېسىمۇ بول —ۇ ئاخىرقى سۆز ب

ماۋزۇ بولۇپ، بۇ يهردە بىر ئاز دەردىمنى ئېيتىپ، قورسۇقۇمنىمۇ بوشىتىۋېلىشـىم  
  .مۈمكىن

تـۇرۇش قىلىـش بىلهنـال قالمـاي، يهنه     قبۇ مهجمۇئه ھهققىدە كۆپ قېـتىم ئۇ 
رقىلىق تېلىپـۇن قىلىـپ، ماقـاله    نۇرغۇن كىشىلهرگه بىۋاسىته ياكى تونۇشالر ئا

  . ئاخىرقى نهتىجه كۆرۈنۈپ تۇرغىنىدەك بولدى. تهلهپ قىلىندى
  :شى مۈمكىنۇماقاله بهرمهسلىك سهۋەپلىرى شۇالر بول

دېگهنـــدەك، ئىســـىملىرىنىڭ  » قالپاققـــا چۇشـــلۇق قىرغىـــز يـــوق   «. 1
ئاخىرىــدىكى شــهرەپلىك ئۇنــۋانلىرى يــاكى ئوتتۇرىــدا ئېغىزغــا چىقىــپ قالغــان  

  قى؛ۇلۇقلىرىغا قارىماي، قوساقتا ئۇماچنىڭ تايىنى يوقل»چوڭ«
نى توختىمـاي يازغـان بىـلهن، ئـۆز     »ئوبزورالر«پىت بازارلىرىدا ئىسىمسىز . 2

  ئىسمىدا بىرەر ئىلمىي تهنقىدكه چامىسى يهتمىگهنلىكى؛
ــڭ دۇرۇس     . 3 ــىمۇ، نىيهتنى ــدىغان بولس ــش كېلى ــدىن ئى ــقهتهن قولى ھهقى

  بولماسلىقى؛
ــاجىزلىقلىرىمىزدىن   ئىلگى. 4 ــي ئ ــدەك، مىللى ــدىن دەپ كېلىۋاتقىنىم رى

ــۇش    ــتۈن قويـ ــۆچمهنلىكتىن ئۈسـ ــي ئـ ــددىيهتنى مىللىـ ــىي زىـ ــرى، شهخسـ بىـ
خاھىشىمىزغا كۆرە، نېمه ئۈچۈندۇر ماڭا بولغان قوساق كۆپـۈكى سـهۋەبىدىن، بـۇ    

  قېتىلغىلى ئۇنىماسلىقى؛» مېنىڭ خامىنىمغا«
نىڭ رول ئوينىشى بىلهن، بـۇ  »ىلىقدىپلوماتچ«مىجهزىمىزدىكى غهلىته . 5

پاالنىالرنىڭ كۆزىگه سهت كۆرۈنـۈپ قالمـاي    -غا قېتىلسام، مهنمۇ پاالنى»خامان«
نىڭ سېپىگه قوشۇلغاندەك تهسـىر بېرىـپ، مهنمـۇ ياغلىققاپـاق     »ياغلىققاپاق«(

  دەپ ئهنسىرىگهنلىكى؛)بولۇپ قالماي
ن ئهمهس، بــۇ ئىشــنىڭ تهشهببۇســى، تهشكىللىنىشــى ئۇنىــڭ تهرىپىــدى . 6
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مېنىــڭ تهرىپىمــدىن بولۇۋاتقــانلىقى ئۈچــۈن، شــهرەپنىڭ ھهممىســى يــاكى تــوم 
كهتمهننــى چاپســام مهن چاپســام،   «بېشــى ماڭــا بولــۇپ كهتمهســلىكى، يهنــى     

  دېگهندەك بولۇپ قالماسلىقى؛» مهتقۇناخۇن كادىر بولدى
...  

ــهۋەپلىرىمۇ بول ــقا سـ ــۋەتته ۇيهنه باشـ ــۈمكىن ئهلـ ــى مـ ــۈپ . شـ ــا كۆرۈنـ ئهممـ
» ۋەتهن، مىلـلهت «ىنىدەك، بۇالرنىڭ ھېچبىرى چويلىدا توختىمايال قالماي، تۇرغ
ھېرىـــپ كېتىۋاتقـــانلىقىنىمۇ يالغانغـــا چىقىرىـــدىغان پىرىنسىپســـىز     دەپ 

ــهۋەپلهردۇر ــكه ھهق    . سـ ــۇنداق دېيىشـ ــدىلىنىپ شـ ــورۇنۇمدىن پايـ ــۇ سـ ــا بـ مانـ
... دا،قازانـــدىمكى، پىـــت بازارلىرىـــدا، غهيـــۋەت ســـورۇنلىرىدا، خىلـــۋەت بۇلـــۇڭالر

شهرىپىڭىز بىلهن ئوتتۇرىغا چىقالماي، ئارقىـدىن قىلىۋاتقـان    -ئومۇمهن، ئىسمى
  !ئوسۇرۇقگهپلىرىڭىزنىڭ ھهممىسى 

ــاي    ــا خهۋەر تاپالم ــدىغان، ئهمم ــنى خاالي ــاله ئهۋەتىش ــانالرنى نهزەردە  ماق قالغ
ھهتتــا . ماقــاله ئهۋەتكــۈچىلهر قارشــى ئېلىنىــدۇ. تۇتــۇپ، يهنه مــۇراجهت قىلىــمهن

  . ئىلگىرىكى جىلدالردىكى ماقالىالرغا تهنقىد بولغان تهقدىردىمۇ
 .تــور بېــتىگه قويۇلســا، شــۇ يهردىــن تاللىنىــدۇ  www.eynek.bizماقــالىالر 

شۇنداقال، نهشرىياتىمىز تهرىپىـدىن نهشـىر قىلىنغـان كىتاپالرنىـڭ ھهممىسـى      
» چۈشـۈرمىلهر «شهكلىدە مۇشۇ توربهتنىڭ  WORDشهكلىدە ۋە ) PDF(ئېلكىتاپ 

كىتاپالرنىـڭ خالىغـان   كىتـاپ يېتىـپ بارالمىغـان جـايالردا     . دۇۇبۆلۈمىگه قويۇلـ 
  .بولۇدۇبۇ يهردىن ئېرىشكىلى نۇسقىسىغا 

ــ  ــىر قىلىنغــ ــازىر  نهشــ ــاپالر تــــور بــ ــارقىلىق ســــېتىلىدۇ  ىان كىتــ : ئــ
 www.eynek.biz/Torbaziri/ 
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شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچىلىك مهسىلىسى 

  توغرىسىدا يۈزەكى مۇھاكىمه

  
هزاسى، نۆۋەتلىك مهملىكهتلىك خهلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ھهيئهت ئ ـ10

مهملىكهتلىك خهلق قۇرۇلتىيى قانۇن كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى، ئازادلىق ئارمىيه 

  باش ئارقا سهپ بۆلۈمىنىڭ سابىق سىياسىي كومىسسارى

  
ئۆتكهنكى نهچچه ئون يىلدا شهرقىي تۈركىستان كۈچلىرى شـىنجاڭدا يامـان   

ىڭ شـىنجاڭغا  ئهگهر ھازىرمۇ شهرقىي تۈركىستان كۈچلىرىن. ئهۋج ئېلىپ كهتتى
كۆرســـــىتىۋاتقان تهســــــىرى بهك ئاددىيالشتۇرىۋېتىلســــــه، شۈبهىســــــىزكى،  

ــدىغانلىق    ــۇ ئال ــۇ، ئۆزگىلهرنىم ــۇدۇئۆزىمىزنىم ــلهن   . بول ــك بى ــازا ئىنچىكىلى ت
ــدىغان بولســاق،   ــتان    - 90،  - 80كۈزىتى ــهرقىي تۈركىس ــته ش ــالر ئهمهلىيهت يىل

ســىرتتىكى خهلقــارا بــۇ ھــال ھهم . يىــل بولــدى 20كــۈچلىرى بهك ئهۋج ئالغــان 
مۇھىــت بىــلهن مۇناســىۋەتلىك، ھهم دۆلهت ئىچىــدىكى خاتــا سىياســهت بىــلهن  

راســـتىنى ئېيتقانـــدا، ئـــۆتكهنكى جوڭگـــۇ ھۆكۈمىتىنىــــڭ     . مۇناســـىۋەتلىك 
شىنجاڭنى ئىـدارە قىلىشـقا دائىـر بىـر قاتـار فـاڭجېن ـ سىياسـهتلىرى، مېنىـڭ          

ـ يىلالردىن كېيىنكـى    80 بولۇپمۇ. قارىشىمچه، بهك مۇۋەپپىقىيهتلىك بولمىدى
ــهتلىرى ــڭ    . سىياسـ ــۈنچى كۈچلىرىنىـ ــتان بۆلگـ ــهرقىي تۈركىسـ ــۈنكى شـ بۈگـ

راسـتىنى  . بارغانسېرى ئهۋج ئېلىپ كېتىشى بۇنىـڭ ياخشـى ئىسـپاتى بوالاليـدۇ    
ئېيتقانــــدا، مانــــا مۇشــــۇ فــــاڭجېن ـ سىياســــهتلهر مىللىــــي زىــــددىيهتنى       

ىنىڭ يامراپ كېتىشـى  ئۆتكۈرلهشتۈرىۋەتتى؛ شىنجاڭ مۇستهقىللىقى مهسىلىس
  .ۋە تهرەققىي قىلىشىغا يول ئېچىپ بهردى

كىشىلهرنىڭ ئېيتىشـىچه، كېچىسـى تـوال يىغاليـدىغان بـاال، گېنېـرال ۋاڭ       
بۇنىڭـدىن  . جېننىڭ ئىسمىنى ئاڭلىسا قورقۇپ، يىغىسىدىن توختاپ قـاالركهن 

جوڭخـۇا مىللىتىنىـڭ    —ۋاڭ جېن . بولۇدۇۋاڭ جېننىڭ ھهيۋىسىنى بىلگىلى 
ــانىيۈر ــك قهھرىمـ ــتىكى   . ەكلىـ ــدارە قىلىشـ ــىنجاڭنى ئىـ ــڭ شـ ــۇ زوزوڭتاڭنىـ ئـ
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سىياسـىتىگه ۋارىسـلىق   » ئهسكهرلهر بوز يهر ئېچىـپ، چېگـرا رايـوننى سـاقالش    «
ئىــش ـ قــۇر    (قىلىــپ، شــىنجاڭدا ئىشــلهپچىقىرىش ـ قۇرۇلــۇش قىســىملىرى     

ئــادەتته پــۇخرا، ئــۇرۇش ۋاقتىــدا ئهســكهر بولــۇپ خىــزمهت  . قــۇردى) قىســىملىرى
لىدىغان بـۇ ئورگـان شـىنجاڭنىڭ بىرلىكـى ۋە تهرەققىيـاتى ئۈچـۈن زور تـۆھپه        قى

ــتى ــبه قىالاليــدىغان    «. قوش ــدا غهلى ــدا كېلهلهيــدىغان، جهڭ قىلغان » چاقىرغان
ۋاڭ .  مىليون كىشىلىك بۇ قوشۇن دۆلهتتىن بىر تال ئاشلىق تهلهپ قىلمىـدى 

ېرىپ، شـىنجاڭنى  جېن شىنجاڭدىكى بۆلگۈنچى كۈچلهرگه زور كۈچ بىلهن زەربه ب
لــېكىن ۋاڭ جېنمــۇ ســهل رەھىمســىزلىك  . نهچــچه ئــون يىــل تېــنچ ســاقلىدى 

يهنــى كىشــىلهرنىڭ ئېيتىشــىچه، ۋاڭ جــېن ئــارمىيىنى يېزىالرنــى       : قىلــدى
ــۈرگهنلهرنى تاپشــۇرۇپ بېرىشــكه،     ــارمىيىنى ئۆلت ــازادلىق ئ ــۇيرۇپ، ئ قورشاشــقا ب

هر ئۈچــۈن بهشــنى تاپشــۇرۇپ بهرمىســه شــۇ مهھهللىــدىكى ئهرلهردىــن بىــر ئهســك 
ئهگهر راسـت شـۇنداق ئىـش بولغـان بولسـا      . ئۆلتۈرىۋېتىشكه بـۇيرۇق چۈشـۈرگهن  

ئىــنچىكه ئويالنغانــدا بۇنىڭمــۇ  لــېكىن . ھهقىــقهتهن ســهل قــانخورلۇق قىلغــان 
ــان    ــدىلىق بولغـ ــا پايـ ــڭ مۇقىملىقىغـ ــۇپ، جوڭخۇانىـ ــى بولـ ــۈنكى . داۋلىسـ چـ
بىـــلهن  ھۆكۈمهتنىـــڭ رەھىمـــدىللىك قىلىشـــى، يۇمشـــاق قـــول بولىشـــى     

ئهكسـىچه، ئـۇالر ھۆكـۈمهتنى    . بۆلگۈنچىلهر كۆز قارىشـىنى ھهرگىـز ئۆزگهرتمهيـدۇ   
ئۇالر زورىيىپ كېتىـپ،  . ئاجىز دەپ قاراپ، ئۆزىنىڭ كۈچىنى تهرەققىي قىلدۇرىدۇ

تاقابىــل تــۇرغىلى بولمــاي قالغــان چاغــدا، مــۇنتىزىم ئــارمىيه بىــلهن مــۇنتىزىم  
شـــۇڭا دۈشـــمهنگه . ىـــپ چىقىــدۇ ئــارمىيه ئوتتۇرىســـىدىكى قــانلىق جهڭ كېل  

لېكىن مهسـىله  . رەھىمدىللىك قىلىش ئۆزىگه زوراۋانلىق قىلىش بولۇپ قالىدۇ
شۇ يهردىكى، شۇ چاغـدىكى دۆلهت كـۈچى تۈپهيلىـدىن مهركهز شـىنجاڭ رايونىغـا      

ــدى  ــدا   . بهك كــۆپ يۇمشــاقلىق قىلمى ــۆز ۋاقتى ــى ئ ــتىن قالغــان داغن زوراۋانلىق
 -80ىگه چېچىلغـان بـۇ ئۆچمهنلىـك ئـۇرۇقى      كىشىلهرنىڭ قهلـب . يوقىتالمىدى

لېكىن ئومۇمىي جهھهتتىن ئېيتقاندا، ماۋزېـدوڭ دەۋرى  . يىلالردا بىخالپ چىقتى
شىنجاڭنىڭ ۋەزىيىتى ئهڭ تېنچ، مىللىي زىددىيهت ئهڭ پهسهيگهن دەۋر بولـدى،  
ــدى     ــگه ئى ــاق ھىســىياتقا ئى ــته ئورت ــۇ ھهق . شــىنجاڭدىكى قېرىنداشــلىرىمىز ب

. رىگه كهلگهندە سوبىكتىپچىلىق چـوڭ خاتـالىقى سـادىر قىلىنـدى    خۇياۋباڭ دەۋ
ــى  ــاددا   «يهن ــالته م ــىدىكى ئ ــىزاڭ توغرىس ــىنجاڭ، ش ــدى» ش ــڭ . چىقىرىل بۇنى

  :ئومۇمىي مهزمۇنى مۇنداق بولدى
  تولۇق ئاپتونومىيه بولۇش؛. 1



 256

  تهربىيىلىنىپ، ھاللىنىۋېلىش؛. 2
نلىق سىياســهت ئــاپتونوم رايــون ئاالھىــدىلىكىگه مــاس كېلىــدىغان جــا . 3

  قوللىنىپ، ئاپتونوم رايون ئىگىلىكىنى تهرەققىي قىلدۇرۇش؛
ناھــايىتى كــۆپ خىــراجهت يــاردەم قىلىــپ، دىهقــانچىلىق، چــارۋىچىلىق  . 4

ــلهت    ــدىكى ھهر مىلـ ــاپتونوم رايونـ ــۈرۈپ، ئـ ــرى سـ ــىنى ئىلگىـ ئىشلهپچىقىرىشـ
  خهلقىنىڭ جىددىي ئىهتىياجىغا سهرپ قىلىش؛

ــڭ مه . 5 ــاپتونوم رايونىنى ــلىرىنى      ئ ــم ـ پهن ئىش ــپ، ئىلى ــيهت، مائارى دەنى
  ئهسلىگه كهلتۈرۈش؛

شــىنجاڭغا، شــىزاڭغا بارغــان كــادىرالرنى تۈركــۈمگه، مــۇددەتكه بۆلــۈپ       . 6
  .ئىچكىرىسىگه يۆتكهپ كېتىش

يۇقــۇرىقى ئــالته مــاددىنى ئهمهلىيلهشــتۈرۈش ئۈچــۈن شــىنجاڭ ئــاپتونوم       
رىجىلىــك رەھبهرلىــك  رايونلــۇق پــارتكوم پۈتــۈن شــىنجاڭ دائىرىســىدە ھهر دە    

ــبىتىنى    ــادىرلىرى نىسـ ــلهت كـ ــانلىق مىلـ ــاز سـ ــنى، ئـ ــى تهڭشهشـ بهنزىلىرىنـ
كۆپهيتىشنى، خىتاي كادىرالرنى بالدۇر پېنسىيىگه چىقىرىشنى، ياكى ئۇالرنىـڭ  

  .ئىچكىرىسىگه يۆتكۈلۈپ كېتىشىگه ياردەم قىلىشنى قارار قىلدى
بېرىلسـه، ئىگىلىـك   خۇياۋباڭنىڭ قارىشىچه، سىياسهتته شـىنجاڭغا ئېتىـۋار   

ــي      ــا تهبىئىــ ــۇ خىتايالرغــ ــانلىق مىللهتلهرمــ ــا، ئازســ ــي قىلدۇرۇلســ تهرەققىــ
ئۇيغـۇرالر  كىم بىلسـۇن،  . مايىللىشىدۇ، ۋەتهننىڭ بىرلىكى تهبىئىي قوغدىلىدۇ

غهرپنىڭ بىر مـۇخبىرى مۇنـداق بىـر    . جوڭگۇنى ئۆزىنىڭ دۆلىتى دەپ قارىمىدى
اقالشـقا مهسـئۇل بولغـان باشـالنغۇچ     دۆلهت بـايرىقىنى س : ۋەقهنى بايان قىلغـان 

ــان دۆلهت     ــۇپ يىغىۋېلىنغـ ــپ بولـ ــۈنى چىقىرىـ ــى ھهركـ ــتهپ ئوقۇغۇچىسـ مهكـ
ــايرىقىنى ئهكىرىــپ دەسســىگهن  ــداق ئۆچمهنلىــك مۇشــۇنداق دەرىجىــگه  ! ب قان

  !ئېلىپ بارىدۇ؟
  :خۇياۋباڭ ئاساسلىقى مۇنداق بىر نهچچه جهھهتته خاتاالشتى

ھهقىقىي تايىنىشـقا بولىـدىغان كـۈچ    شىنجاڭغا ھۆكۈمرانلىق قىلىشتا . 1
ــى   ــايالر ئىكهنلىكىنــ ــى خىتــ ــۇرالر ئهمهس، بهلكــ ــڭ پهقهت ئۇيغــ ، ئۇيغۇرالرنىــ

ــدىغانلىقىنى، كۈچنىــڭ ئاساســىي گهۋدىســى    ــوبېكتى بولى ئىتتىپاقلىشــىش ئ
شـــىنجاڭ توغرىســـىدىكى ئـــالته ماددىنىـــڭ . بواللمايـــدىغانلىقىنى بىلمىـــدى

. هتىگه بىۋاســىته زىيــان يهتكـــۈزدى  بىــرنهچچه ماددىســى خىتايالرنىــڭ مهنـــپهئ   
ئىشـــچى قوبـــۇل قىلغانـــدا، ئـــالىي  —پىرســـهنت سىياســـىتى  60مهســـىلهن، 
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ــىنجاڭلىقالر     ــدا شـ ــۇل قىلغانـ ــۇچى قوبـ ــتهپلهرگه ئوقۇغـ ــهنتنى  60مهكـ پىرسـ
ــ قـول باشـلىق ئۇيغـۇر بولـۇش كېـرەك،       1ئىگىلهش، رەھبىرىي كادىرالر ئىچىدە 
دەرىجىلىــك پــۇخرا ئورنىغــا -2يالرنى خىتــادېگهنــلهر ئهمهلىيهتــته شــىنجاڭدىكى 

ــدى  ــۈرۈپ قوي ــىي      . چۈش ــدا ئاساس ــۇقهررەر ھال ــدا م ــش جهريانى ــرا قىلى ــۇنى ئىج ب
ــدى  ــڭ توســقۇنلىقىغا ئۇچرى ــلهت كىشــىلىرى  . قاتالمنى شــىنجاڭدىكى ھهرمىل

ئارىسىدا توقۇنـۇش پىلتىسـىنى كۆمـۈپ قويـدى، ئـۆز ئـارا زىـددىيهتنى ئىنتـايىن         
ن قالدۇرىدىغىنى شۇ بولـدىكى، بۇنـداق سىياسـهت    ئادەمنى ھهيرا. كۆپهيتىۋەتتى

بولۇپمـۇ  . ئۇيغۇرالرنىڭ خىتايالرغـا بولغـان ياخشـى تهسـىراتىنى كۈچهيتهلمىـدى     
يىلالردىــن كېــيىن بــازار ئىگىلىكىنىــڭ تهرەققىــي قىلىشــىغا، ھككــۈمهت  -90

ئورگانلىرىنىــڭ قىسقارتىلىشــىغا ئهگىشــىپ، دۆلهت ئىلكىــدىكى كارخــانىالر     
ئىـش  . يۇقـۇرىقى سىياسـهت يهنه بىـر يـۈك بولـۇپ قالـدى      . قالـدى قىيىنچىلىقتا 

چۈنكى خىـزمهتچىلهر  . ئورنىدىن قالدۇرۇلغانالرنىڭ كۆپىنچىسى ئۇيغۇرالر بولدى
ھهتتـا ئـالىي مهكـتهپكه    . ئىچىدە ئۇالرنىڭ نىسبىتى چوڭ، ساپاسى تـۆۋەن ئىـدى  

پىرســهنت بولــۇش سىيســىتىمۇ ئــالىي مهكــتهپ      60قوبــۇل قىلىنىــدىغانالر  
ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىشى بازارغا يۈزلىنىش ئارقىسىدا يـۈك بولـۇپ   

ئــۇالر مــۇئهييهن بىلىــم . بولغانــدىمۇ بهك خهتهرلىــك يــۈك بولــۇپ قالــدى. قالــدى
ئۇنىڭــدىن . ئىگىلىــدى، لــېكىن خىــزمهت تاپالمــاي جهمىيهتــتىن نــارازى بولــدى

ھهرقانــداق بىــر   تارىختــا ئــۆتكهن ھهقانــداق بىــر مالىمــانچىلىق،    كېيىنچــۇ؟ 
تهشكىلنىڭ مۇۋەپپىقىيهت قازىنىشـى ئۈچـۈن بىلىملىـك نۇرغـۇن ئادەملهرنىـڭ      

بىـر تـوپ ساۋاتســىزالرغا تايىنىـپ ئىشـنى باشــقا     . قاتنىشىشـىغا تـوغرا كهلــگهن  
ۋاھالهنكى، شىنجاڭدىكى ھازىرقى ئـالىي مهكـتهپلهر   . ئېلىپ چىققىلى بولمايدۇ

  .لهۋاتىدۇئهمهلىيهتته شۇنداق ئادەملهرنى تهربىيى
ئهگهر ھهقىقىـي قـانۇن   . ئهمهلىيهتته قانۇن، ئۇيغۇرالرغا كـۈچىنى يوقـاتتى  . 2

بويىچه ئىش كۆرۈلىدىغان بولسا، ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ تهڭـدىن تولىسـى تـۈرمىگه    
بۇ سۆز سـهل چېكىـدىن ئاشـۇرىۋېتىلگهن، مۇبـالىغه قىلىۋېتىلگهنـدەك      . كىرىدۇ

قلىشـىدىكى ئىالجىسـىزلىقنى   كۆرۈنسىمۇ، لـېكىن شـىنجاڭنىڭ ئامـانلىق سا   
شىنجاڭدا يۈز بهرگهن يالغان خاراكتېرلىق بهزى دېلـوالر،  . ئهكس ئهتتۈرۈپ بېرىدۇ

ــاق      ــق قام ــاران ئىككــى يىللى ــا ئ ــۋەتكهن قاتىلغ ــاۋاپچىنى ئۆلتۈرى مهســىلهن، ك
ــارلىقالر خهلقنىــڭ قــاتتىق غهزىپىنــى قوزغىــدى    60ئهگهر . جازاســى بېــرىش قات

ىســادىي مهنــپهئهتكه زىيــان ســالدى دېيىلســـه،     پىرســهنتلىك سىياســهت ئىقت  
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ئامانلىق ساقالش ئهھۋالىنىـڭ بۇنـداق ناچارلىشىشـى ياشـاش ھوقۇقىغـا زىيـان       
ــۈزدى ــي   . يهتكـــ ــك مىللىـــ ــه، كهڭ كۆلهملىـــ ــىغا قويۇۋېتىلســـ ئهگهر بولۇشـــ

شــــىنجاڭدىكى  —قىرغىنچىلىقنـــى ۋە نوپۇســــنىڭ بىنورمــــال ئېشىشــــىنى  
ئوخشاشـال بۇنـداق قانـات    ! يدا قىلىـدۇ خىتايالرنىڭ ئىچكىرىسىگه ئېقىشىنى په

ئۇالرنىـڭ قارىشـىچه، گۆشـنى     ئاستىغا ئېلىشتىن ئۇيغـۇرالر مىننهتـدار بوالمـدۇ؟   
سـاقچىالردا ئۇيغـۇرالرنى   . تۇتقان ئادەم گۆشـنى ئالمىسـا ئـۇنى ئۆلتـۈرۈش كېـرەك     

ئۇالر ئۆزىنىـڭ  . ، ئۇنداق قىلمىسا ئۆلتۈرۈش كېرەكبولۇدۇقوغداش مهجبۇرىيىتى 
ــانۇن ئا ــز ئويلىمايــدۇ   ق ــدىكى مهجبــۇرىيىتىنى ھهرگى ــداق بولىشــىنى  . لدى بۇن

ۋاھــالهنكى، بۇنــداق   . بىزنىــڭ سىياســىتىمىز ئۇالرغــا ئادەتلهنــدۈرۈپ قويغــان     
ــر      ــدى يهنه بى ــدى؟ ئهم ــدا قىل ــداق تهســىر پهي ــيالر ئارىســىدا قان سىياســهت خىت

  :مىسالنى كۆرۈپ باقايلى
ئـۇ  . دىلـو پهيـدا بولـدى   ـ يىلى شىنجاڭنىڭ قهشقهر شـهھرىدە قـانلىق   1993

شـىنجاڭدىكى خىتـايالر   . دىلونى بۈگۈن ئويلىسىمۇ ئادەمنىڭ تېنى شـۈركىنىدۇ 
قهشـقهر شـهھرىدە ئىـش ئورنىـدىن     . ھاياتىنىـڭ پاخـالچىلىكمۇ قهدرى بولمىغـان   

ــۇرۇپ     ــى قـ ــارد تاختىسـ ــدا بىليـ ــڭ ئالدىـ ــال باغچىنىـ ــاي ئايـ ــدۇرۇلغان خىتـ قالـ
ڭلىســـىنى ئېلىـــپ ئـــالىي ياشـــلىق سى 14چۈشـــته . تىرىكچىلىـــك قىلغـــان

مهكتهپتىن تهتىل قىلىپ كهلگهن قىز ئاپىسىنىڭ ئورنىدا بىليـارد تاختىسـىغا   
مانـا شـۇنىڭدىن كېـيىن بـۇ ئانـا      . ئاپىسى تاماق يېگىلـى كهتـكهن  . قاراپ تۇرغان

قىزالرنىـڭ ئاپىسـى   . يېڭىال ئالىي مهكتهپكه چىققان قىزىدىن ئايرىلىپ قالغان
بىليـارد  . ئۇيغۇر باال بىليـارد ئـوينىغىلى كهلـگهن   كهتكهندىن كېيىن، بىرنهچچه 

ئويناۋېتىــپ، ئۇالرنىــڭ ئارىســىدىكى بىــرەيلهن ھېلىقــى قىزنىــڭ سىڭلىســىغا  
قىــز كــۆكرەك كېرىــپ چىقىــپ سىڭلىســىنى . بىزەڭلىــك قىلىشــقا باشــلىغان

قوغداپ، بىر ئېغىز ئاچچىق گهپ قىلىشىغا، كۆكرىكىگه خهنجهر تىقىلىپ، شـۇ  
قىزنىڭ سىڭلىسى قايغۇ ـ غهزەپ بىـلهن قـاتتىق يىغالشـقا      .ھامان جان ئۈزگهن

. باشــــلىغاندا، ھېلىقــــى ئۇيغــــۇر بالىســــى بــــازار تهرەپــــكه كېتىــــپ قالغــــان
ــۇنى توســىمىغان،     ــۇپ، بىرەرســىمۇ ئ ــۇر بول ئهتراپتىكىلهرنىــڭ ھهممىســى ئۇيغ

ئانــا قايتىــپ بــۇ پــاجىئهنى كۆرگهنــدىن كېــيىن  . ســاقچىغىمۇ خهۋەر قىلمىغــان
سـاقچى ئهتراپتىكـى ئـادەملهردىن سـورىغاندا بىرمـۇ      . پ كهلـگهن ساقچى چاقىرىـ 

ئادەم جۈملىدىن بىليارد ئويناشقا بىلـله كهلگهنلهرمـۇ قـاتىلنى كـۆرگهنلىكىنى     
ساقچىالر ئهتىسـى قـاتىلنى ھـاراق ئىچىـپ ئولتۇرغـان كارۋىتىـدىن       . ئېيتمىغان
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قىلىـپ  تۇتىۋېلىپ، سوراق قىلغاندا، تۈنۈگۈن مهست بولۇپ قېلىپ، نېمه ئىش 
ــگهن  ــمهن دې ــويغىنىمنى بىلمهي ــادەمنى   . ق ــلهن ئ ســوت قاتىلغــا ســهۋەنلىك بى

. زەخمىلهنــدۈرگهن، دەپ ئىككــى يىللىـــق قامــاق جازاســـىغا ھۆكــۈم قىلغـــان    
ئۆلگۈچىنىـڭ ئۆيىـدىكىلهر جهسـهتنى    . جهمىيهتته دەرھـال غۇلغـۇال كۆتـۈرۈلگهن   

قلىرى ئۇالرغـا  ھۆكۈمهتنىـڭ ئاالقىـدار تارمـا   . كۆتۈرۈپ نامايىش قىلىمىـز دېـگهن  
خىــزمهت ئىشــلهپ، نهپىــقه بېرىشــكه، خىــزمهتكه ئورۇنالشتۇرۇشــقا ۋەدە بېرىــپ،  
يۇمشــاق، قــاتتىق ۋاســىتىالرنى قوللۇنــۇپ، ۋەقهنــى تىنجىتقانــدىن كېــيىن        

  .بېسىپ قويغان
تىـل  . مىللىي مهدەنىيهتنىڭ گۈللىنىشى، بولۇپمۇ تىلنىڭ گۈللىنىشى. 3
ى كۆڭۈلدىكىدەك كونترول قىلىشـنىڭ  بىر مىللهتن. بىر مىللهتنىڭ جېنى —

. ئۇالرنىڭ تىلىنـى ئاسـتا ـ ئاسـتا يوقۇتۇشـتىن ئىبـارەت       —ئهڭ ياخشى ئۇسۇلى 
خۇياۋباڭ سادىر قىلغان ئهڭ چـوڭ خاتـالىق شـۇكى، ئۇيغۇرالرنىـڭ ئانـا تىلىنـى       

ـ نۆۋەتلىــك    10ـ يىلــى    1980. ئهركىــن تهرەققىــي قىلدۇرۇشــىغا يــول قويــدى 
ومـــۇمىي يىغىنىـــدا ئـــاز ســـانلىق مىللهتـــلهر     ــــ ئ3مهركىزىـــي كومىتېـــت  

رايونلىرىــدىكى مهســجىد ـ مهدرىســلهرنى ئېچىــۋېتىش، قۇرئــانى كهرىمنــى قايتــا   
ــخهي       ــىيا، چىڭ ــىنجاڭ، نىڭش ــيىن، ش ــدىن كې ــارار قىلىنغان ــش ق ــىر قىلى نهش

بۇزۇلغــان . قاتــارلىق ئۆلــۆىلهردىكى مهســجىد ـ مهدرىســلهر قايتىــدىن ئېچىلــدى   
. بادەتخـانىالر، دىنىـي خـارابىلىقالر رېمونـت قىلىنـدى     مهسـجىد ـ مهدرىسـلهر، ئى   

ــامبۇك    ــامغۇردىن كېيىنكـــى بـ يېـــزىالر، شـــهھهرلهردىكى دىنىـــي مهكـــتهپلهر يـ
نوتىلىرىــدەك كۆپىيىــپ، مىڭلىغــان، تــۈمهنلىگهن بــالىالر دىنىــي مهكــتهپلهرگه 

نۇرغۇن ئاتـا ـ ئـانىالر بـالىلىرىنى     . كىرىپ دىن ئوقۇدى ۋە كونا يېزىقنى ئۆگهندى
دىنىــي . ىتــاي مهكتهپلىــرىگه بهرمهي، بالىالرغــا دىــن ۋە كونــا يېزىــق ئــۆگهتتىخ

لـېكىن جهنـۇبىي شـىنجاڭدىكى    . مهكتهپلهرگه بىر مهھهل بالىالر پاتمـاي قالـدى  
ــازالپ كهتتـــى   ــتهپلهردە ئوقۇغـــۇچى ئـ ــاي مهكـ ــدىن . كـــۆپ قىســـىم خىتـ بۇنىڭـ

ئۇلــــۇغ «كۆرىۋېلىشـــقا بولـــۇدۇكى، شـــۇ چاغـــدىكى مهركىزىـــي كومىتېـــت،       
دەپ قارىغـان  » سوتسيالىستىك مهدەنىيهت ئالدىدا، دىن بىر پهشۋاغىمۇ يارىمايدۇ

يىـل ئـاتئىزىم تهشـۋىقاتى، ئىـدىيه      30. نهتىـجه ئۇنىـڭ ئهكسـىچه بولـدى    . ئىدى
ئــۆزگهرتىش ئېلىــپ بېرىلغــان بولســىمۇ، دىننىــڭ ئۇيغــۇرالرنى جهلــپ قىلىــش  

ــ  9ـ يىلـى    1982تېخىمـۇ ئهخمهقلىـق شـۇ بولـدىكى،     . كۈچى غـايهت زور بولـدى  
ــ كـۈنى ئـاپتونوم رايـون قـانۇن چىقىـرىش شـهكلى بىـلهن ئۇيغـۇرچه،          13ئاينىڭ 
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كونــا . قــازاقچه كونــا يېزىقنــى قوللىنىشــنى ئهســلىگه كهلتۈرۈشــنى جاكارلىــدى 
يېزىق بىلهن خىتايچه پىنيىن بىر قاتارغا قويۇلۇپ، شىنجاڭ ئاپتونوم رايونىنىـڭ  

هن ماۋزېدوڭ دەۋرىدە باشـالنغان يېزىـق   شۇنىڭ بىل. ھۆكۈمهت يېزىقى قىلىندى
ــالھاتى  ــوھىم    —ئىس ــنىڭ ئهڭ م ــىيه قىلىش ــىنجاڭلىقالرنى ئاسسىمىالتس ش

  !ھالقىسى نابۇت قىلىندى
ــ يىلــى باشــالنغان 1961ئۇيغۇرالرنىــڭ يېزىقىنــى ئىســالھ قىلىــش   ــر . ـ بى

مهزگىل سىناپ يولغا قويۇلغانـدىن كېـيىن، مهركهز ۋە ئـاپتونوم رايـون ئۇيغـۇرچه      
ا يېزىقنـى بىكـار قىلىـش، ئـاپتونوم رايـون ئىچىـدە خىتـايچه پىنـيىن بــويىچ         كونـ 

ئىشلهنگهن يېڭى يېزىقنى قوللىنىش، باشالنغۇچ مهكتهپتىن تولۇقسىز ئوتتـۇرا  
مهكــتهپكىچه بولغــان دەســلىكلهرنى پۈتــۈنلهي يېڭــى يېزىــق بىــلهن چىقىــرىش 

زىق ئىسـالھاتى  مۇشۇنداق مهجبۇرىي يولغا قويۇلغان يې. مهجبۇرىي بهلگىلهندى
بىـلهن ئۇيغۇرالرنىـڭ مهدەنىيىتـى ۋە دىنىــي ئهنئهنىسـى ۋارىسـلىق قىلىــدىغان      

ھۆكــۈمهت مهكتهپلىرىــدە ئوقۇغــانالر . ئــادەم بولمايــدىغان ۋەزىــيهتكه دۇچ كهلــدى
ئۇيغــۇرچه كونــا يېزىقنــى تونۇمايــدىغان، كونــا يېزىقتىكــى تــارىخىي ئهســهرلهرنى  

ىغان چـوڭالر يېڭـى يېزىقنـى بىلمهيـدىغان     ئوقۇيالمايدىغان، كونا يېزىق بىلىـد 
ــۇپ،  ــىپ،   بولـ ــېرى ئېغىرلىشـ ــالهت كۈنسـ ــۈزۈك ھـ ــى ئـ ــيهت جهھهتتىكـ مهدەنىـ

ــۇ  . خىتايلىشـــىش بارغانســـېرى ئومۇمالشـــتى ــا يېزىقـــى شـ ئۇيغۇرالرنىـــڭ كونـ
مىللهتنىــڭ مهدەنىــيهت ۋە دىنىــي ئهنئهنىســىنى خاتىرىلهيــدىغان ئهڭ مــوھىم  

ــلهن   ــۇرالر بى ــۇنداقال ئۇيغ ــاز    ۋاســىته، ش ــدىغان ئ ــاد قىلى ــا ئېتىق ئىســالم دىنىغ
ــدىغان ئاالمهتلهرنىــڭ بىــرى ھېســاپلىنىدۇ   ــى پهرقلهندۈرى . ســانلىق مىللهتلهرن
ئهگهر ئاشۇ سىياسهت داۋامالشتۇرۇلغان بولسا، بۈگۈنكى كۈندە شـىنجاڭنى ئىـدارە   

شــۇ جاغــدىكى خىتــاي بېكىنمىچىلىــك . قىلىــش كــۆپ ئاســان بولغــان بــوالتتى
ــي   ــدە تهرەققى ــىم نهزەرگه ئېلىنمىســىمۇ   . قىلىۋاتــاتتىئىچى ــارادىكى بېس خهلق

بۈگۈنكى كۈنـدە خهلقـارا بېسـىم ئالدىـدا ئارقىغـا چېكىنىشـكه مهجبـۇر        . بوالتتى
ــولىمىز ــى      . ب ــدى قىلغىل ــنى ئهم ــداق ئىش ــدىغان بۇن ــالھ قىلى ــى ئىس يېزىقن
  .بولمايدۇ

ئهينى چاغدىكى مهركىزىي كومىتېت ساددىلىق قىلىپ ئۇيغۇرالرنىڭ كونـا  
ــولغىلى     ــا ياخشــىچاق ب ــى ئهســلىگه كهلتۈرۈلســه، ئۇيغۇرالرغ ــۇدۇيېزىق ، دەپ بول

ئـويالپ  . قاراپ، ئۆز پۇتىغا ئۆزى پالتا چاپتى، يهنه كېيىنكىلهرگىمۇ زىيـان سـالدى  
باقايلى، ئۇيغۇرالر باشالنغۇچ مهكتهپـتىن تولـۇق ئوتتـۇرىغىچه ئۇيغـۇرچه تهربىـيه      
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تايچه ئوقۇسـا، ئانـدىن كېـيىن تـۆرت     ئالسا، ئالىي مهكتهپكه چىقىپ بىر يىل خى
  يىل خىتاي تىلىدا كهسپىي دەرس ئوقۇسا، نېمه ئۆگۈنهلهيدۇ؟

ـــ قــولى ئۇيغــۇردىن بولۇشــىنى 1ھهردەرىجىلىــك رەھبىرىــي كادىرالرنىــڭ . 4
تهلهپ قىلىــش ئهمهلىيهتــته شــهرقىي تۈركىســتانچى كۈچلهرنىــڭ غالجىرالشــقان 

كى يۇقــۇرى دەرىجىلىــك نۇرغــۇن  تارىختــا شــىنجاڭدى. ھهيۋىســىگه مهدەت بولــدى
ــاكى شــهرقىي    ــالىيىتىگه قاتناشــقان ي ئۇيغــۇر كــادىرالر شــهرقىي تۈركىســتان پائ

نۇرغۇن چاغالردا ئۇيغـۇردىن  . تۈركىستانچىالرنى ئاشكارە ياكى يوشۇرۇن قوللىغان
ــوق    1بولغــان  ــدىن ئ ــدىن كېــيىن ئان ــاقۇللىقىنى ئالغان ــول باشــلىقنىڭ م ــ ق ـ

چۈشـۈرۈلۈپ، نۇرغـۇن جهڭچىلهرنىـڭ بىكـاردىن ـ       چىقىـرىش توغرىسـىدا بـۇيرۇق   
). شـىنجاڭدىكى ئهسـكهرلهرنىڭ كهچۈرمىشـلىرىگه قـاراڭ    (بىكار قۇربـان بولغـان   

ئاساسىي قـاتالمالردا ئۇيغـۇر رەھبىرىـي كـادىرالر ئۇيغۇرالرغـا مهخسـهتلىك يـاكى        
شـۇنى  . مهخسهتسىز يان باسسىال، خىتايالرنىڭ ياشاش مۇھىتى بهك يامانالشقان

ىش كېرەككـى، خىتـايالر بىـر قهدەر سـهۋرچان ۋە جاپاغـا چىـداملىق بولـۇپ،        ئېيت
ــهتمهيدۇ    ــىلىق كۆرسـ ــىال قارشـ ــانىيهت بولسـ ــاققۇدەك ئىمكـ ــان بـ ــداق . جـ ئۇنـ

بولمىغانــدا ئىــدى، جهنــۇبىي شــىنجاڭدا كهڭ كۆلهملىــك قــانلىق توقۇنــۇش       
ىر دىقـقهت قىلىشـقا ئهرزىيـدىغىنى شـۇكى، ھـاز     . ئاللىقاچان يۈز بهرگهن بـوالتتى 

ــىدا گهپ    ــى توغرىسـ ــىنجاڭ مهسىلىسـ ــدە شـ ــائهت پىكرىـ ــى جامـ چهتئهللهردىكـ
بـۇ  . بولسىال، خۇياۋباڭنى ماختاپ، ۋاڭ جېننى كهمسىتىدىغان سۆزلهر بولىۋاتىـدۇ 

ئىككهيلهننىــڭ سىياســىتى ئهمهلىيهتــته شــىنجاڭدا ئوخشــىمىغان ئۈنــۈم بهردى 
  ئهمهسمۇ؟ بۇ ھال مهسىلىنى چۈشهندۈرۈپ بهرمهمدۇ؟

  

كۆچۈرۈشتىن ئىبارەت شىنجاڭنى ئىدارە قىلىشنىڭ بىردىنبىر ئاھاله 

  ئۇسۇلى دۇچ كهلگهن ئهمهلىي مهسىلىلهر

  

ــادەم  جۈملىــدىن باشــقۇرۇش . بىــرەر جــاينى ئىــدارە قىلىشــتا بىرىنچىســى ئ
ــڭ       ــى كۈچنى ــى، يهن ــاۋام تهبىقىس ــدىغان ئ ــقۇرغۇچىالر تايىنى ــى ۋە باش تهبىقىس

ــاددىي ئاســـاس،   ــاش  مهنبهئهســـى؛ ئىككىنچىســـى، مـ يهنـــى كىشـــىلهرنىڭ ياشـ
  .بولۇدۇشارائىتىدىن ئىبارەت ئىككى ئامىل 
بىرىنچىدىن، يهرلىـك ئـاز سـانلىق    : بولۇدۇبىرىنچى نۇقتىدا ئىككى ئۇسۇل 
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مىللهتـلهرگه تايىنىـپ، يهرلىـك مىللهتلهرنـى يـۆلهپ ۋە پـارچىالپ، خىتـايالردىن        
نىكهن، نىيىتىمـۇ  مىللهت باشـقا بولغـا  . ئايرىاللمايدىغان قويۇشقا توغرا كېلىدۇ

دۆلهت بېيىپ كۈچهيگهندە يهرلىك مىللهتلهرنى باقسا، ئـۇالر دۆلهت  . بولۇدۇباشقا 
دۆلهت خاراپالشقاندا ئۇالر مۇستهقىل بولـۇپ،  . دائىرىسى ئىچىدە تۇرۇشنى خااليدۇ

بۇنداق سېتىۋېلىش مهخسـهت  . تېخىمۇ چوڭ مهنپهئهتكه ئىگه بولۇشنى ئوياليدۇ
ۋە بېقىشالر بىلهن مهسىلىنى ھهل قىلغىلـى  » سېلىش ئىبادەتخانا«قىلىنغان 

چۈنكى، ئهمهلىيهتته يهرلىـك مىللهتلهرنـى ئاسسىمىالتسـىيه    . بولمايدۇ، ئهلۋەتته
قىلغىلى بولمايدۇ؛ ئىككىنچىدىن كۆپلهپ كـۆچمهن يـۆتكهپ كېلىـپ، خىتـاي     
مىللىتىنىڭ نوپۇسـىنى نوپۇسـنىڭ ئاساسـىي گهۋدىسـىگه ئايالنـدۇرۇش ھهمـدە       

بـۇنى  . مىللهتلهرنى تهدرىجىـي ئاسسىمىالتسـىيه قىلىـپ بولـۇش الزىـم     يهرلىك 
ــارلىق  —ئهمهلىيهتــته جــاڭ زولىــن شــهرقىي شــىمالدا قولالنغــان   شــهندوڭ قات

 —بـۇ  . جـايالردىن شـهرقىي شـىمالغا ھهركـۈنى نهچـچه پـويېزدا ئـادەم يـۆتكىگهن        
سـىي  يېقىنقى زاماندا شهرقىي شىمالنىڭ بۆلۈنۈپ كهتمهسـلىكىدىكى ئهڭ ئاسا 

ــرەك  ــۇر     . ســهۋەپلهرنىڭ بىــرى بولســا كې ــدىن كېــيىن ئىــش ـ ق دۆلهت قۇرۇلغان
. قىسىملىرىنىڭ قۇرۇلۇشىدىمۇ ئاساسـلىقى مۇشـۇ تهپهككـۈر نهزەرگه ئېلىنغـان    

  :شىنجاڭ ئىش ـ قۇر قىسىملىرىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇشىغا قاراپ باقايلى
، بىــر يېزائىگىلىــك دېۋىزىيىسـى  13ئىـش ـ قــۇر قىسـىملىرى تهۋەلىكىـدە      

ــۇش دىۋىزىيىســى،   ــۇن    174قۇرۇل ــدانى ۋە نۇرغ ــارۋىچىلىق مهي ــانچىلىق، چ دىهق
ـ يىلىنىـــڭ     2000. ســـانائهت قاتنـــاش، بىناكـــارلىق، ســـودا كارخـــانىلىرى بـــار

ــۇس ئىككــى       ــاخىرىغىچه ئىــش ـ قــۇر قىســىملىرىغا قاراشــلىق ئومــۇمىي نوپ ئ
 703كىشــى، ئىــش ئورنىــدىكى ئىشــچى ـ خىزمهتچــى    900مىــڭ  427مىليــون 
ئىــش ـ قــۇر قىســىملىرىغا قاراشــلىق ئــورۇنالر         . كىشــى بولــدى   700مىــڭ 

ۋىاليهت، ئوبالست، شهھهرگه تارقىلىپ، ھهربىـر رايونغـا قـوزۇق     13شىنجاڭدىكى 
بولۇپ قېقىلىپ، شىنجاڭ ھاكىمىيىتىنى تۇتۇپ تۇرىدىغان كۈچنىڭ ئاساسـىي  

  .نۇقتىسى قىلىندى
رېئــال مهســىلىگه دۇچ لــېكىن كــۆچمهن كۆچــۈرۈش سىياســىتى شــىنجاڭدا 

ــدى ــوھىمى ســۇ مهسىلىســىگه دۇچ    . كهل ــاددىي ئاســاس، ئهڭ م ــدىن، م بىرىنچى
شىنجاڭدىكى ھۆل ـ يېغىن ئاساسـلىقى   .سۇ بولمىسا ئادەم ياشىيالمايدۇ. كهلدى

ئۇنىڭـدىن قالسـا   . ئاتالنتىك ئوكياننىـڭ غهربىـي شـىمال ئېقىمىـدىن كېلىـدۇ     
تېـنچ ئوكيـان ۋە   . دىن كېلىـدۇ شىمالىي مـۇز ئوكياننىـڭ سـوغۇق ھـاۋا ئېقىمىـ     
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ــدۇ   ــىنجاڭغا كىرەلمهيـ ــامىلى شـ ــىللىك شـ ــڭ پهسـ ــدى ئوكياننىـ ــۈن . ھىنـ پۈتـ
ــدارى        ــېغىن مىق ــۆل ـ ي ــۇرىچه ھ ــىنجاڭنىڭ ئوتت ــۇپ،   145ش ــر بول مىللىمېتى

ــوغرا كېلىــدۇ %23نىــڭ )م م630(جوڭگۇنىــڭ ئوتتــۇرىچه قىممىتــى   ــگه ت يهر . ى
ىنجاڭنىڭ ھـۆل ـ يـېغىن    شارىنىڭ ئوخشاش كهڭلىكىدىكى رايـونالر ئىچىـدە شـ   

ھــۆل ـ   : ھــۆل ـ يېغىننىــڭ تــارقىلىش قــانۇنىيىتى مۇنــداق  . مىقــدارى ئهڭ ئــاز
يېغىن شىمالىي شىنجاڭدا جهنۇبىي شىنجاڭدىكىدىن كـۆپ، غهربىـي قىسـىمدا    
ــاغلىق جــايالردا تۈزلهڭلىكتىكىــدىن كــۆپ،    شــهرقىي قىســىمدىكىدىن كــۆپ، ت

ىســىدىكىدىن كــۆپ، شــامال   ئويمانلىقنىــڭ چۆرىســىدە ئويمانلىقنىــڭ ئوتتۇر  
بـۇ ھـال   . تېگىدىغان يانتۇلۇقالردا شامال تهگمهيدىغان يانتۇلۇقالردىكىدىن كۆپ

شىنجاڭنىڭ زېمىنـى ناھـايىتى   . شىنجاڭنىڭ قۇرغاق كېلىماتىنى بهلگىلىگهن
شــىنجاڭ ھۆكــۈمىتى ئــېالن . چـۆل  —كهڭ بولسـىمۇ، كــۆپىنچه يهرلهر قۇملــۇق  

نوپـۇس شـىنجاڭ   % 95ىغاندا، شـىنجاڭدىكى  قىلغان سانلىق مهلۇماتالردىن قار
ــدىغان بوســتانلىقالرغا توپالنغــان   ــۈچ پىرســهنتىنى ئىگىلهي . يهر كۆلىمىنىــڭ ئ

ئـادەم   200بوسـتانلىق رايـونالردا نوپۇسـنىڭ زىچلىقـى بىـر كـۋادرات كلومېترغـا        
ــۇس    500بولغــان، بهزى جــايالردا  ــادەمگه يېتىــپ، ئىچكىــرى ئۆلكىلهرنىــڭ نوپ ئ

ئهگهر يېڭى سۇ مهنبهسى بولمىسـا، كـۆچمهن يـۆتكهش    . الشقانزىچلىقىغا يېقىن
شۇڭا باشقىچه ئاھاله كۆچۈرۈش شهكلىنى قوللىنىشـىمىزغا،  . بوشلۇقى قالمايدۇ

ئىچكىـــرى ئـــالىي مهكـــتهپلهردە ئوقۇغـــان شـــىنجاڭلىقالرنى ئىچكىـــرى  يهنـــى 
ـــئهۋالدىنى ئاسسىمىالتســىيه قىلغىلــى، ھهم ئۇالرنىــڭ 2ئـۆلكىلهردە قالــدۇرۇپ،  

ــ ــۈچ ســۈپىتىدە      ش ــا يېڭــى ك ــدىن كېــيىن ئۇيغۇرالرغ ىنجاڭغا قايتىــپ كهلگهن
  .بولۇدۇقوشۇلىشىدىن ساقالنغىلى 

نوپۇســنىڭ  . ئىككىنچىــدىن، نوپۇســنىڭ قايتىــپ كېــتىش مهسىلىســى    
قايتىپ كېتىشى جهمىيهتنىڭ ئىقتىسادىي تهرەققىيـات سهۋىيىسـى، ئامـانلىق    

 20اتالرغــا قارىغانــدا، ئــۆتكهن مهلۇم. بولــۇدۇئهھــۋالى بىــلهن زىــچ مۇناســىۋەتلىك 
مىڭ يۇقۇرى دەرىجىلىك ئىختىسـاس  ئىگىسـى كېتىـپ    200يىلدا شىنجاڭدىن 

بۇ، دېڭىز بويى رايونلىرىدىكى ئىقتىسادىي تهرەققىياتنىـڭ كىشـىلهرنى   . قالغان
لـېكىن بۇنىڭـدىن پهيـدا بولغـان مهسـىلىگه      . جهلپ قىلغانلىقىنىـڭ تهسـىرى  

. رايونــدا ئىختىســاس ئىگىلىــرى يېتىشــمهيدۇ  غهربىــي. ســهل قاراشــقا بولمايــدۇ 
. كېتىــپ قالغــان بــۇ ئــادەملهر ھۆكــۈمران تهبىــقه تايىنىــدىغان ئــوبېكتالر ئىــدى
ــڭ      ــۆۈمران تهبىقىنى ــى ھ ــپ قېلىش ــداق كېتى ــڭ بۇن ــاس ئىگىلىرىنى ئىختىس
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ــتۇردى   ــىته ئاجىزالش ــۈچىنى بىۋاس ــڭ   . ك ــاس ئىگىلىرىنى ــته ئىختىس ئهمهلىيهت
كېتىـپ  . ادنىڭ تهرەققىياتى ئاستىالپ كېتىـدۇ كېتىپ قېلىشى بىلهن ئىقتىس

قالغانالرنىــڭ ئــۈلگه كۆرســىتىش تهســىرى ئىختىســاس ئىگىلىرىنىــڭ تېخىمــۇ 
بۇنىڭ بىلهن يامان سـۈپهتلىك دەۋر  . بولۇدۇكۆپلهپ كېتىپ قېلىشىغا سهۋەپچى 

ــهكىللىنىدۇ  ــش ش ــۈچه     . قىلى ــلهن چهكلىمىگ ــۈچ بى ــقى ك ــۋال تاش ــۇ ئهھ  —ب
  .كهڭ كۆلهمدە ئاچمىغۇچه توىتاپ قالمايدۇ مهسىلهن، غهربىي رايوننى

ھازىر زىيالىي ۋە تېخنىكالردىن ئىبارەت ئىختىساس ئىگىلىـرى ئىچكىـرىگه   
ــدۇ  ــۇق ئهمهس . قايتىــپ كېتىۋاتى ــانچه قورقۇنۇچل ــۇ ئ ــۇقى شــۇكى،  . ب قورقۇنۇچل

كوســوۋودىكى ســېربالر كهڭ كۆلهمــدە يوگســالۋىيىنىڭ ئىچكىــي رايونلىرىغــا      
خىتـاي پـۇخراالر كهڭ كۆلهمـدە ئىچكىرىسـىگه قايتسـا،       كۆچكهندەك، ئـادەتتىكى 

ــش    ــان ئى ــۇدىكى يام ــڭ ئوتتــۇرا    بولــۇدۇجوڭگ ــوۋېت ئىتتىپاقىنى ــۇنداقال س ، ش
ئهمهلىيهتــته، جوڭگۇنىــڭ . بولــۇدۇئاســىيادىن ئايرىلىــپ قېلىشــىدەك بىشــارەت 

مهسـىلهن نوپـۇس تـۈزىمى، ۋاقىتلىـق ئولتۇراقلىشـىش      (ئاالھىدە دۆلهت ئهھۋالى 
بولغاچقــا، بۇنــداق كۆچــۈش ۋاقتىــنچه يــز بهرمهســلىكى ) ى تــۈزۈمىكېنىشكىســ
ئهگهر شهرقىي تۈركىستان تېرورچىلىرىغا ئۈنۈملـۈك زەربه بېرىلمىسـه،   . مۈمكىن

شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي سهۋىيىسى يۇقـۇرى كۆتۈرۈلمىسـه، نوپۇسـنىڭ بۇنـداق     
  .ئىستىخىيىلىك كۆچۈشىدىن ساقالنغىلى بولمايدۇ

  

  لىشنىڭ يولىمهسىلىنى ھهل قى. 2

  

ــۇنى تـــېجهش  ــىنى كۆپهيتىـــپ، سـ ــۇ مهنبهسـ ــۇ مهۋزۇ . (بىرىنچىـــدىن، سـ بـ
  )تېكسىتى قىسقارتىۋېتىلدى

ــدىغان    ...  ــانلىقنى ئىگىلهيـ ــۆپ سـ ــۇتلهق كـ ــۇرالر مـ ــبىتى  —ئۇيغـ نىسـ
% 80تىن ئېشىپ كېتىدىغان رايون بهش بولۇپ، بۇ يهرلهرگه ئۇيغۇرالرنىـڭ  50%

خوتهن ۋىاليىتى، قهشقهر ۋىاليىتـى،  : يونبۇ بهش را. تىن كۆپرەكى مهركهزلهشكهن
ئاقســۇ ۋىاليىتــى، تۇرپــان ۋىاليىتــى ۋە قىزىلســۇ قىرغىــز ئــاپتونوم ئوبالســتىدىن 

جۈملىــدىن خــوتهن ۋە قهشـقهر شــهرقىي تۈركىســتان تېرورچىلىرىنىــڭ  . ئىبـارەت 
ئىســرائىلىيىنىڭ ئۇســۇلىنى قوللۇنــۇپ، خىتــايالرنى كهڭ كۆلهمــدە     . ماكــانى

ئـادەم يـوق يهرلهرگه   (ايونىغا كۆچۈشكه ئىلهامالندۇرۇش الزىم جهنۇبىي شىنجاڭ ر
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خىتايالر كېلىپ ئۇيغۇرالر ياشايدىغان بوشلۇقنى تارتىۋالـدى،  . كۆچۈرۈش كېرەك
شــۇنىڭ بىــلهن بىلــله، ســۇ ). دەيــدىغان تهســىراتنى بېرىــپ قويماســلىق الزىــم 

ــاتىمۇ   ــادىي تهرەققىيـــ باشـــــالپ كېلىنگهنلىكـــــتىن، يهرلىكنىـــــڭ ئىقتىســـ
ــ ــۇرى  ياخشـ ــىمۇ يۇقـ ــۇش سهۋىيىسـ ــڭ تۇرمـ ــىنجاڭدىكى ئۇيغۇرالنىـ ىلىنىپ، شـ

كۆتۈرۈلــۈپ، شــهرقىي تۈركىســتان تېرورچىلىرىنىــڭ مهۋقــۇت بولــۇش بوشــلۇقى  
  .چهكلىنىدۇ
  

  ھازىرقى باسقۇچتا ھۆكۈمهت قوللۇنىدىغان تاكتىكىالر. 3

  

ــى     ــهرقىي تۈركىســتان تېرورچــى تهشــكىالتلىرىنىڭ ھهركىتىن ــازىرقى ش ھ
  :بولۇدۇھۆكۈمهت تۆۋەندىكى تاكتىكىالرنى قوللۇنۇشقا  كۆزدە تۇتۇپ،

تېــرورچىالر . تېرورلــۇق ھهركهتلىــرىگه قهتئىــي زەربه بېــرىش كېــرەك    . ئــا
ــۈرۈش،      ــمهي ئۆلت ــچه ئىككىلهن ــان قىل ــان ھام ــۈرۈلۈپ چىقىلغ ــپ تهكش بايقىلى
خىلقارادىكى ئاتالمىش كىشـىلىك ھوقـۇق تهشـكىالتلىرىنىڭ ئارىلىشىشـىنى     

پــاكىتالر ئىســپاتلىدىكى، تۇتۇلــۇپ، جــازا    . ئالماســلىق الزىــم ھهرگىــز نهزەرگه 
ــى     ــالالردا تېرورچـ ــۆپ ھـ ــرورچىالر كـ ــرىلگهن تېـ ــۇپ بېـ ــۇپ قويـ ــۇددىتى توشـ مـ

  .تهشكىالتالرنىڭ تايانچىسى بولۇپ قالغان
ــۇ دۆلهت   . ئه ــىنى، بولۇپمــ ــلهخ مهنبهســ ــكىالتالرنىڭ مهبــ ــى تهشــ تېرورچــ

  .ئىچىدىكى مهبلهخ مهنبهسىنى ئۈزۈۋېتىش كېرەك
ــم  . ب ــۆرۈش الزى ــۇداپىئه ك ــارالىق م ــارادىكى  . خهلق ــته، ئهگهر خهلق ئهمهلىيهت

كۈچلهرنىڭ قوللىشـى بولمىسـا شـهرقىي تۈركىسـتان تېرورچـى تهشـكىالتلىرى       
خهلقارادا جوڭگۇ ھۆكۈمىتىنىڭ قولىدا گېرتسـىيه  . مهڭگۈ كېلىمات يارىتالمايدۇ

ئىقتىســاد  — تــۈركىيىگه نىســبهتهن ســاياھهت. كــوزېرى، ســىپرۇس كــوزېرى بــار
ــار    ــوزېرى بـ ــوردالر كـ ــوزېرى، كـ ــتانىغا    . كـ ــهئۇدىي ئهرەبىسـ ــهرقته سـ ــۇرا شـ ئوتتـ

باشقۇرۇلۇدىغان بومبا كـوزېرى بـار؛ ئوتتـۇرا ئاسـىيادا يېقىنـدا قۇرۇلغـان شـاڭخهي        
ھهمكـــارلىق تهشـــكىالتى بۆلگـــۈنچىلهرگه تاقابىـــل تۇرىـــدىغان ئۆتكـــۈر قـــورال  

ركىستان تېرورچىلىرىغىال تىككهنـدە  ئهلۋەتته، نهزەرنى شهرقىي تۈ. ھېساپلىنىدۇ
ئامېرىكىنىــڭ ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى قوراللىــق  . بهك يۈزەكىلىــك بولــۇپ قالىــدۇ 

  .كۈچى ھهقىقىي نىشان ھېساپلىنىدۇ
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. ئۇيغۇرالرنى تۇڭگـان، موڭغـۇل، قـازاقالر ئـارقىلىق تىـزگىنلهش كېـرەك      . پ
ىسـبىتىنى  ئهگهر شىنجاڭنىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى مىللهتلهرنىـڭ نوپـۇس ن  

كى، يېڭــى جوڭگــۇ قۇرۇلغانــدىن كېــيىن بولــۇدۇتهھلىــل قىلغانــدا، شــۇ نهرســه 
ــۇ پىرىنســـىپ ئهكـــس       ــڭ بۆلۈنۈشـــىدە بـ ــىنجاڭدىكى مهمـــۇرىي رايونالرنىـ شـ

مهسىلهن، بايىنغولىن ئوبالستىدىكى نوپۇس ئىچىدە موغۇلالر ئـاران  . ئهتتۈرۈلدى
هنه بىــر ئــاپتونوم   موغــۇلالرنىڭي . نــى ئىگىلهيــدۇ  % 34.3نــى، ئۇيغــۇرالر  4.5%

ىنـى  %16ىنـى، ئۇيغـۇرالر   %6.8ئوبالستى بولغان بۆرتاالدا موڭغۇلالر نوپۇسـنىڭ  
بــۇ شــۇ چاغــدىكى ھۆۈمهتنىــڭ ئىنچىكىلىــك بىــلهن شهكســىزكى، . ئىگىلهيــدۇ

ئىلــى رايونىــدا ئۇيغــۇرالرنى قازاقالرغــا تــايىنىش  . پىالنلىشــىنىڭ نهتىجىســىدۇر
تهبىئىـي بايلىقنىـڭ تارقىلىشـىنى     ئهگهر. ئارقىلىق كـونترول قىلىـش كېـرەك   

  .بولۇدۇتهكشۈرگهندە بۇ پىرىنسىپنى تېخىمۇ ئېنىق كۆرىۋالغىلى 
ــۈردە   . ت ــات سهۋىيىســىنى ھهقىقىــي ت شــىنجاڭنىڭ ئىقتىســادىي تهرەققىي

. ئاشۇرۇپ شىنجاڭدىكى خهنزۇ كادىرالرنىڭ سهۋىيىسىنى يۇقۇرى كۆتۈرۈش الزىـم 
شـــۋىقات خىزمىتـــى بىـــلهن زىـــچ بىـــزگه مهلـــۇمكى، ھۆكۈمهتنىـــڭ ئـــوبرازى ته

ــىۋەتلىك  ــۇدۇمۇناسـ ــڭ   . بولـ ــۇكى، ھۆكۈمهتنىـ ــلىنارلىقى شـ ــېكىن ئهپسۇسـ لـ
تهشۋىقاتنى كونترول قىلىشى مهيلى ۋاسىته جهھهتتىن ياكى ئۈنـۈم جهھهتـتىن   

شـــۇنىڭ بىـــلهن بىلـــله بهزى ھۆكـــۈمهت  . ئېيتقانـــدا ئىنتـــايىن ناچـــار بولـــدى 
كىچىـك ئىشـالر تۈپهيلىـدىن     تارماقلىرىنىڭ خىـزمهت ئىسـتىلىنى ياخشـىالپ،   

  .زىددىيهتنىڭ ئۆتكۈرلىشىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش الزىم
شــىنجاڭدىكى قــانۇن ـ تــۈزۈمنى ھهقىقىــي يولغــا قويــۇپ، خىتــايالر           . ج

ئاممىســىنىڭ قــانۇنلۇق مهنپهئهتىنــى كاپالهتلهنــدۈرۈش، كــۆچمهنلهرگه ئىلهــام  
. ىق الزىـــمخىتـــايالر كۆچۈشـــنى خالىمايـــدۇ، دەپ قارىماســـل. بېـــرىش كېـــرەك

ئهمهلىيهتــته شــىنجاڭدىكى پاختىنىــڭ كــۆپ قىســمىنى ســىچۈەن دىهقــانلىرى  
ئـۇالر ئىنتـايىن ئـاز ھهق ئېلىـپ، نۇرغـۇن ئۇيغـۇرالر قىلىشـنى        . يىغىپ بېرىـدۇ 

ئهگهر مـــۇئهييهن ئېتىبـــار بېـــرىش . بولـــۇدۇخالىمايـــدىغان ئىشـــالرنى قىلىـــپ 
هيگۈەننىڭ شـهرقىدىكى  سىياسىتى بېرىلسه، ئهينى يىلالردا شهندوڭلۇقالر شهنخ

  .بولۇدۇجايالرغا بېسىپ كىرگهندەك دولقۇن چوقۇم شىنجاڭدا پهيدا 
  

شىنجاڭ مهسىلىسى جوڭگۇ ھۆكۈمىتى دۇچكهلگهن ئهڭ چوڭ 
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  مهسىلىلهرنىڭ بىرى بولۇپ قېلىۋاتىدۇ

  

ئافغانىســـتان ئۇرۇشـــى ئاخىرلىشـــىپ، ئامېرىكـــا ئارمىيىســـىنىڭ ئوتتـــۇرا 
ۇ مهســىلىنىڭ ئېغىرلىقــى گهۋدىلىنىشــكه ئاســىياغا كىرىشــىگه ئهگىشــىپ، بــ

ــي مهســىلىنى ھهل قىلىشــتا ئىشــلىتىپ    —باشــلىدى  ــڭ مىللى ئامېرىكىنى
ــى   ــادەتلهنگهن ۋاسىتىس ــى (ئ ــوۋو ئهندىزىس ــدۇ  )كوس ــوغرا كېلى ــقا ت ــى ئويالش . ن

ــايلىقى مــول، شــىنجاڭ قولــدىن كېتىــپ قالســا    شــىنجاڭنىڭ زېمىنــى كهڭ، ب
ــدۇ  ــى بولمايـ ــهۋۋۇر قىلغىلـ ــاقىۋىتىنى تهسـ ــڭ  . ئـ ــاپتونوم رايونىنىـ ــىنجاڭ ئـ شـ

ســـېكرىتارى ۋاڭ لېچـــۈەننى مهركىزىـــي كومىتېـــت سىياســـىي بىيرۇســـىغا      
ــدىغانلىقىنى     ــيهت بېرى ــىنجاڭغا ئهھمى ــڭ ش ــۇ ھۆكۈمىتىنى ــۈزۈپ، جوڭگ كىرگ

ــېچىش  . ئهكــس ئهتتۈرۈشــنى تهلهپ قىلىــمهن  ــلهپ ئ شــىنجاڭنى مهھــكهم ئىگى
ــڭ كهلگۈســى ھۋ     ــانىمىز، شــۇنداقال جوڭخۇانى ــڭ نىش ــاپلىنىدۇبىزنى شــۇڭا . س

مهركىزىــي ھۆكــۈمهتته ئــۇزۇن، ئوتتــۇرا ۋە قىســقا مۇددەتلىــك بىــر يــۈرۈش پىــالن  
ــرەك ــى كېــ ــۇرالرنى   . بولىشــ ــان ئۇيغــ ــاخىرقى نىشــ ــدا، ئــ ــراقتىن قارىغانــ يىــ

ئالدى بىـلهن ئۇيغۇرالرنىـڭ تىلىنـى    . ئاسسىمىالتسىيه قىلىش بولىشى كېرەك
  :ئېلىشقا ئهرزىيدۇ تۆۋەندىكى تهدبىرلهرنى نهزەرگه. يوقۇتۇش الزىم

خىتاي تىلىنىڭ شـىنجاڭدىكى ھۆكۈمرانلىـق ئـورنىنى قوغـداپ ئۇيغـۇر      . 1
بـۇ، ئهمهلىيهتـته قىـيىن    . تىلىنىڭ تهسىرىنى ئاستا ـ ئاسـتا ئـاجىزلىتىش الزىـم    

ــش ئهمهس ــى    . ئى ــا، ئىچكىرىس ــي قىلدۇرۇلس ــى تهرەققى ــىنجاڭنىڭ ئىگىلىك ش
كۈمرانلىـق ئـورنى مـۇقهررەر    بىلهن ئالماشتۇرۇش كۆپهيسـه، خىتـاي تىلىنىـڭ ھۆ   

ــدۇ ــدۇ   . كۈچىيى ــورۇننى ئىگىلهي ــادىي ئ ــى ئىقتىس ــايالر يېتهكچ ــۇرالر . خىت ئۇيغ
ئىچىــدە كىچىكىــدىن خىتــايچه ـ ئۇيغــۇرچه قــوش تىللىــق ئوقۇتۇشــىنى يولغــا    

يـاكى خىتـايچىنى   (قويۇش، ھۆكۈمهت خىزمهتچىلىرى خىتاي تىلى ئىشـلىتىش  
ــهرتى قىل   ــاتالش ش ــنى مۇكاپ ــى ئۆگىنىش ــشياخش ــم) ى ــىدىكى . الزى ئىچكىرىس

مهســىلهن، . كارخــانىالر ۋە ھهر خىــل فونــدالرمۇ ئۆزىنىــڭ تۆھپىســىنى قوشــۇش  
ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرغـا خىتـايچه ئـۈگىنىش مۇكاپـات پـۇلى قاتـارلىقالرنى بېـرىش        

لـېكىن ئـۇزۇن   . بـۇنى ھهش ـ پهش دېگـۈچه قىلىـپ كهتكىلـى بولمايـدۇ      . كېرەك
  .بولۇدۇتى چوڭ مۇددەت داۋامالشتۇرۇلسا ئهھمىيى

مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى قوغداش، لېكىن خىتايالرنىـڭ مهنپهئهتىنـى   . 2
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يۇقۇرىـدا ئېيتقانـدەك، خىتايالرنىـڭ    . قۇربان قىلىشنى بهدەل قىلماسلىق الزىـم 
ــاقىنى      ــلهر ئىتتىپ ــلهن مىللهت ــهت بى ــدىغان سىياس ــان قىلى ــى قۇرب مهنپهئهتىن

بىرىنچــى قــول باشــلىق ئۇيغــۇر  بولۇپمــۇ ھۆكۈمهتنىــڭ . قوغــدىغىلى بولمايــدۇ
ــۇدا   بولـــۇش توغرىســـىدىكى بهلگىلىـــمه بيۇكراتلىـــق ئهنئهنىســـىدىكى جوڭگـ

قـانۇننى ھهقىقىـي يولغـا قويـۇپ، دكلهتنـى      . ئىنتايىن چوڭ نارازىلىق قوزغىدى
قــانۇن بــويىچه ئىــدارە قىلىــپ، شــىنجاڭدىكى خىتايالرنىــڭ ياشــاش مــۇھىتىنى  

ــى  ــڭ ئهمهلىيهتتىكـــ ــىالپ، خىتايالرنىـــ ــق  -2 ياخشـــ ــك پۇخرالىـــ دەرىجىلىـــ
مۇئامىلىسىنى ئۆزگهرتىپ، شىنجاڭدىكى خىتايالرنىڭ كـۆڭلىنى تېچالنـدۇرۇش   

ھازىر خىتايالرنىڭ ئىچكىرىسىگه كهتمهسلىكىدە نوپۇس تـۈزۈمى مـوھىم   . الزىم
لېكىن دۆلهت ئىقتىسادىنىڭ تهرەققىي قىلىشـىغا  . سهۋەپ بولۇپ ھېساپلىنىدۇ

ــولغىلى  ئهگىشــىپ، نوپــۇس تۈزۈمىنىــڭ ئهمهلــ  دىن قالدۇرىلىشــىدىن خــالىي ب
ــدۇ ــدە   . بولمايــ ــڭ كهڭ كۆلهمــ ــقهتهن خىتايالرنىــ ــدە ھهقىــ ــڭ بىرىــ كۈنلهرنىــ

سـۇ بـايلىقى مـول، ئېچىلمىغـان     . ئىچكىرىسىگه كېتىشىدىن ساقلىنىش الزىم
يهرلهرگه كۆچمهن كۆچۈرۈش، خىتاي كـۆچمهنلهرنى ئـادەم يـوق يهرلهرگه ئهۋەتىـش     

هرلىك مىللىـي ئهزىمهتلهرنىـڭ تهنقىـد قىلىشـىغا،     ماكرو قاتالمدىن ئېيتقاندا ي
لــېكىن يهرلىــك مىلــلهت خهلقــى بىــلهن بىۋاســىته . قارشــى تۇرۇشــىغا ئۇچرايــدۇ

ــدا، ئــۇالر بىــلهن بــايلىق تاالشــمىغاندا،    ئۇچراشــمىغاندا ۋە ئــۆز ئــارا چېقىلمىغان
ئاۋامنىـــڭ مهنـــپهئهتىگه زىيـــان يهتكۈزمىگهنـــدە، بۇنىڭـــدىن پهيـــدا بولىـــدىغان 

  .ش ئاساسىي قاتالمغا يامراپ كهتمهيدۇتوقۇنۇ
  )ئاخىرى قىسقارتىۋېتىلدى(
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