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  مۇئهللىپنىڭ تهرجىمهھالى
  

 ئاۋغۇستتا ئاتۇش   -16 یىلى   -1956) زۇلپىقار(غۇالم ئوسمان یاغمائوغلى    
  .شهھهر ئهتراپىدىكى شورۇق یېزىسىدا خىزمهتچى ئائىلىسىدە تۇغۇلغان

باشالنغۇچ مهكتهپنىڭ ئـۈچىنچى سـىنىپىغىچه شـورۇق قهدەمجایـدىكى        
ــتهپ   ــالنغۇچ مهك ــارىخىي باش ــلىغان    (ت ــدى باش ــى ئهپهن ــتهپ مهمتىل ــۇ مهك ب

 یىلـى   -1934 قېتىملىق یېڭى مهدەنىـیهت ھهركىتـى جهریانىـدا          ئىككىنچى
یىلىـــدىن باشـــالپ كانـــسۇ كـــان رایونىـــدا  -1958. ته ئوقۇغـــان)ســـېلىنغان

ــاغلىق شــهھهرگه    ــۇ كىچىككىــنه ت ئىــشلهۋاتقان دادىــسىنىڭ ئارقىــسىدىن ب
كۆچكهن ئائىلىسى بىلهن كانسۇغا بارغان مۇئهللىپ، تـۆرتىنچى سـىنىپتىن          

ئاتۇشـنىڭ غهربىـي    —كانـسۇ بـازىرى   . زىرىـدا داۋام قىلغـان  باشـالپ كانـسۇ با  
 كىلومېتىر كېلىدىغان كىچىككىـنه تـاغلىق شـهھهر بولـۇپ،     134شىمالىغا  

ــلهن   5-4ئهتراپــى دېڭىــز یۈزىــدىن   ــاغالر بى  مىــڭ مېتىــر ئېگىزلىكتىكــى ت
قورشالغان، ئوتتۇرىسىدىن بىر دەریا كېسىپ ئۆتىدىغان، كۆمۈر كېنى، تۆمـۈر           

ن كــانلىرى بولغـان، پـوالت زاۋودى، پــوالت پروكـاتالش زاۋودلىــرى،    كېنـى، ئـۇرا  
. قاتالىق سـانائهت مۇئهسـسهسهلىرى بولغـان شـهھهر ئىـدى         ... سمونت زاۋودى، 

ــۇپ، قىرغىزســتاننىڭ ئــوش    شــهھهر قىرغىزىــستان چېگرىــسىغا یــېقىن بول
 یىلالردىكى -50. شهھرىگه تۇتىشىدىغان سىمخانا یولى بۇ شهھهردىن ئۆتهتتى

 سوۋېت دوستلۇقىنىڭ سهمهرىسى بولغان بۇ شهھهرنىڭ بىنالىرى        —اي  خىت
  .رۇسالر تهرىپىدىن ئىنشا قىلىنغاچقا، خۇددى بىر یاۋروپا شهھرىگه ئوخشایتى



 7 

 شورۇق مهكتهپتىال — سىنىپىدىكى چېغىدا -3باشالنغۇچ مهكتهپنىڭ 
وقۇشالر دېگهن تهتۈر ھهركهت تۈپهیلى، ئ» مهدەنىیهت زور ئىنقىالبى«باشالنغان 

ئىزدىن چىققاچقا، مۇئهللىپ، ئهمهلىیهتته ھىچقانداق سىستېملىق مائارىپ 
كانسۇنىڭ مهدەنىي ھایات مـۇھىتى بولمىغـان بولـسا     . تهربىیىسى كۆرمىگهن 

  .ئۇنىڭ بۈگۈنىنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمایتى، ئهلۋەتته
ئۇنىـڭ ئۈچۈنمـۇ كانـسۇ بـازىرى ئۇنىـڭ ھایاتىـدىكى ئهڭ ئهھمىیهتلىـك        

هتلىرىگه باشالنغۇچ بۆشۈك بولـۇپ قالغـان، ھایاتىنىـڭ ئهھمىیىتىنـى       قىسم
تهشكىل قىلغان بارلىق تالالشلىرىنىڭ بهلگىلىگۈچىسى رولىنى ئوینىغان     

  .ھادىسىلهرگه سهھنه بولغان بىر یهر ئىدى
 یاشقا یېقىنالشقاندا تاسادىپى تونۇشۇپ قالغان بىـر        14 یىلى، ئۇ    -1970

ھهیـران  . ىن، ئهدەبىـي ھایاتقـا باشـلىغان ئىـدى    نامسىز یازغۇچىنىڭ سـهۋەبىد  
قاالرلىق ئهسته تۇتىۋېلىش قابىلىیىتى خاسىیىتىدە نهچچه یـۈز كۇبلىتلىـق       

 قانچىنى یادلىۋېلىش، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئادەتتىكى بىر ئىش -داستانالردىن قانچه
ــدى ــدوڭ    . ئى ــدىغان، پهقهت ماۋزې ــه ئوقۇتۇلمای ــهن ھىچنهرس ــته ئاساس مهكتهپ

زلىرى یادلىتىلىدىغان بولغاچقا، ئۇنىڭ غۇبارسـىز زېھنىنىـڭ       ئهسهرلىرى، سۆ 
ــۇ . ئاساســىي قىــسمىنى مانــا شــۇ كېرەكــسىز نهرســىلهر ئىگىلىۋالغانىــدى   ئ

  .كانسۇدا بىرىنچى دەرىجىدە كۆپ ئهسهر یادلىغان ئىدى
كىتاپخانىالرمۇ چۆلدەرەپ قالغان بۇ زاماندا، ماۋنىڭ كىتاپلىرىدىن باشقا        

ئۇ ئاساسهن ئۆیدە یوشۇرۇن كىتاپ ئوقۇش بىلهن . مایتىھىچنهرسه تاپقىلى بول
قولیازمىالر، ئىلگىرىكى كونا زىیـالىالردا، كىتـاپ   :  ئۆزىنى تهربىیىلىگهن  -ئۆز

ــانلىرى،      ــوۋېت رومـ ــاقلىنىپ قالغـــان سـ ــتانىلىرىدا سـ مهدەنىـــیهت «مهسـ
 -دىن بـۇرۇن نهشـىر قىلىنغـان ئهدەبىـي یـاكى ئىلمىـي  كىتـاپ               »ئىنقىالبى

  .ئىزدەپ تېپىپ ئوقۇیتىژۇرنالالرنى 
سـۈپىتىدە شـۇ مۇھىتتـا تونۇلغـان بىـرى      » بـاال شـائىر  «كۆپ ئۆتمهیال ئـۇ   

شۇڭا، كىتابى بارالرنىڭ ھهممىسى ئۇنىڭ بىلهن ئاالقه قىلىپ، . بولۇپ قالدى 
بـۇ ئىمتىیـاز ئـۇنى    . ئۆزىدە بېرىنى باشقىسىغا تېگىشىپ ئوقۇماقچى بوالتتى     
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ــسى    ــادەم ئارى ــى ئ ــاقلىغان ئىكك ــاپ س ــابىنى  كىت ــسىنىڭ كىت دا ھهر ئىككى
ئۆزىـدە بىرمـۇ كىتـاپ بولمىغـان     . ئوقۇۋېلىش پۇرسىتىگه ئېرىشتۈرگهن ئىدى 

 -ھالدا، شۇ مۇھىتتا یوشۇرۇن ساقالنغان ھهممه كىتاپ ئۇ ئارقىلىق قولـدىن           
  .قولغا ئۆتهتتى

مۇشۇنداق تىرىشىپ ئوقۇش، سوئالغا تولغان قهلب، ئۇنى كۆپ ئویالشقا، 
جـاۋاپ تېپىـشقا ئۇرۇنـۇش ئىھتىیـاجى       . پ تېپىـشقا ئۈنـدەیتى    سوئالالرغا جـاۋا  

ــى        ــۆپ یېڭ ــۇ ك ــۇش تېخىم ــۆپ ئوق ــه، ك ــقا یۆنلهندۈرس ــۆپ ئوقۇش ــۇ ك تېخىم
شۇنداق قىلىپ، ئۇنىڭدا مىللىي تۇیغۇمـۇ ناھـایىتى      . سوئالالرنى تۇغدۇراتتى 

بـۇ شـۇنداق بىـر ئىجتىمـائىي ھـاۋادا بولـدىكى، ھهتتـا بـۇنى               . بالدۇر ئویغاندى 
ۇقۇمۇشــلۇق زىیــالىالرمۇ، خىتــاي دائىرلىرىمــۇ تهســهۋۋۇر قىاللمــاي  نۇرغــۇن ئ

ــشتى ــدۇرۇش   . قېلىـ ــىنىغا ئایالنـ ــسانالرنى ماشـ ــاغالردا، ئىنـ ــۇ چـ ــۈنكى بـ چـ
 — كوممۇنىـــستالرنىڭ خاھىـــشىغا ئۇیغـــۇن ماشـــىنىالرغا ئایالنـــدۇرۇش—

بـۇ چاغـدىكى   . ئاساسهن ئىشقا ئاشۇرۇلغان بىـر دەۋر ئىـدى، دېـیىش مـۈمكىن        
ىلىــك شــۇ دەرىجىــگه یهتكهنكــى، گۈزەللىــك ئــۆلچهملىرى      سىیاســىي تهلۋ

بۇزىۋېتىلگهن ئادەملهر، نېمىنىڭ شهرەپ، نمېىنىڭ نومۇس ئىكهنلىكىگه باھا 
بالىـسى دادىـسىنى   . بېرىش مهسىلىسىدە تامامهن تهلۋىلهرگه ئایالنغان ئىدى    

پـاش قىلىــپ، خىتایغــا تۇتــۇپ بېرىـدىغان، یــاكى دادىــسى بالىــسىنى تۇتــۇپ   
ــدىغان ــپ    بېرىـــ ــۇقتىئىینهزەر قىلىـــ ــدان ۋە نـــ ــۋار مهیـــ ــشالر ئۇلۇغـــ  ئىـــ

كۆرسىتىلىۋاتقاچقا، كىشىلهردە مىللىي ھىس ماۋزۇسى خىیالدىن تاشـقىرى      
  .بىر نهرسىگه ئایالنغان ئىدى

 یىلــى مۇئهللىــپ، تهڭتۇشــلىرى بىــلهن خىتایغــا قارشــى  -1973شــۇڭا، 
 كاللىــسى بــار ســانىلىدىغان  -تهشــكىالتلىنىپ، تۇتۇلغانــدا خېلــى ھــۇش   

  .كىشىلهرمۇ غهیرىنۇرمال تهئهججۈپته بولۇشقان ئىدى
یىلى كـۈزدە ئائىلىـسىنىڭ ئاتۇشـقا قایتىـپ كېلىـشى بىـلهن ،               -1974

ــڭ  ــۇق ئوتتۇرىنى ــڭ   —تول ــۇق ئوتتۇرىنى ــا تول ــى ئاتاقت ــاخىرقى  ئېغىزدىك  ئ
ــى ــۇپ، یىلىنى ــتا ئوق ــاراجۈل    -1975  ئاتۇش ــیىن، ق ــدىن كې ــى پۈتتۈرگهن  یىل
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قایتـا  «رىدىكى یۇلغۇنلۇققا چىقىپ، ئۈچ یىـل  یېزىسىنىڭ كهڭرال دېگهن یې  
  . ئالغان» تهربىیه

 یىلـى ئـالىي مهكـتهپلهرگه ئىمتاھــان ئـېلىش تـۈزىمى ئهســلىگه      -1977
كېلىـپ، تـۇنجى ئىماتاھـان ئېلىنغانــدا، مۇئهللىـپ ئىمتاھانغـا قاتنىــشىپ،      

 ئوقۇغـۇچى ئىچىـدە ئهڭ      3000قىزىلسۇ ئوبالستىدىن ئىمتاھانغا قاتناشـقان      
نومۇر ئالغان بولىشىغا قارىماي، سىیاسـىي سـاالھىیىتى شـۈبھىلىك    ئۈستۈن  

 یىلـى ئىككىنچـى قېـتىم ئىمتاھانغـا         -1978. دەپ قارىلىپ، ئهۋەتىلمىگهن  
 ئوقۇغۇچى ئىچىدە یهنه بىرىنچـى نومـۇر بولغـان بولىـشىغا            2500قاتنىشىپ،  

قارىمــاي، یهنه سىیاســىي ســاالھىیهت ســهۋەبىدىن ئــالىي مهكــتهپكه بېرىــشى  
  .لهنگهنچهك

 یىلى بىناكارلىق شىركىتىگه ئىشچى بولغان مۇئهللىپ، یهنىال        -1978
ــۈگهنگهن    ــدە ئ ــالىي مهكــتهپ دەرســلىرىنى ئۆی . ئــۆز تىرىــشچانلىقى بىــلهن ئ

كۆڭلىدە خىتاي ھاكىمىیىتىنىـڭ زىیانكهشـلىكىگه قارشـى مهیـدان ئوقـۇپ،        
هپنـى  ئالىي مهكتهپته ئوقۇشـۇمغا یـول قویمىغىنىڭغـا، ئهمـدى ئـالىي مهكت        «

ــولىمهن  ــدىغان ب ــۆز» ئوقۇتى ــۇش   -دەپ ئ ــشقا تۇت ــشتىن ئى ــۆزىگه ۋەدە قىلى  ئ
قىلىپ، بىر تهرەپتىن ئېغىر جىسمانىي ئهمگهكلهردە كـۈن بـویى ئىشلىـسه،       

 یىلى، بىـر ئوتتـۇرا تېخنىكومـدا        -1979ئاخشاملىرى ئۆزلىكىدىن ئۆگىنىپ،    
غان بولـسا،  سىرتتىن دەرس ئۆتۈپ، بۇ ۋەدىسىنى قىسمهنلىكته ئهمهلگه ئاشۇر 

تېلىۋىزىیه ئۇنۋېرسىتېتىنىڭ قىزىلسۇ شۆبىسىدە دەرس  - یىلى رادىئو-1984
  .ئۆتۈپ، ۋەدىسىنى تولۇق ئهمهلگه ئاشۇرغان

ئىككى یىـل بىناكـارلىق شـىركىتىدە الیچىلىـق قىلغانـدىن كېـیىن،             
ــارا  ــا ئىـــشك «—نۇرغـــۇن پـ ــارقىلىق، » ئارقـ ــىتىلىرى ئـ یىلـــى  -1980ۋاسـ

تقىقـات ئىدارىـسىگه یۆتكۈلـۈپ، شـاگىرت تېخنىـك        دېھقانچىلىق ئىلمىي ته  
. بولغان یازغۇچى، بۇ یهردە بىر یىلدىن ئارتۇقراق ھاشاراتشۇناسلىق ئۈگهنگهن        

 سودا كوئـوپراتىپىگه یۆتكۈلـۈپ تهرجىمـان بولغـان        - یىلى ئۇ تهمىنات   -1981
  ). ئۆزى ئۈگهنگهن خىتایچه بىلهن(
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ژۇرنىلىــدا » ئهدەبىیــاتىدۇنیــا «ئهدەبىــي ھایــات یېقىــدىنمۇ بــۇ یىلــالردا  
ــهرلىرىدىن    ــمه ئهس ــسنىڭ  (تهرجى ــسى بورگى ــا یازغۇچى ــاتۇق«ئارگېنتىن ) »ت

 یىلى ئاتۇش شهھهرلىك تۇرۇببـا  -1983. ناملىق ھىكایىسىنى ئېالن قىلغان  
سۈیى شىركىتىگه یۆتكۈلۈپ، تهرجىمان، كاتىپ، ئامبارچى، زاپخـوز، تېخنىـك،        

ى رایونلۇق الیىھىلهش ئىنىستۇتىدا   یىل -1984. قاتارلىق ۋەزىپىلهردە بولغان  
 -1987. قىسقا كۇرس ئالغانـدىن كېـیىن تۇرۇببـا سـۈیى ئېنژىنېـرى بولغـان            

یىلى باشالنغان كارخانا ئىسالھاتى شامىلىدا ئوتتۇرىغا چىقىپ، تۇرۇببا سۈیى 
 یىلىدىن باشالپ ئۈچ یىللىق ھۆددىگه ئـېلىش بىـلهن،    -1988شىركىتىنى  

ھهمدە ئاتۇش شهھرىدە تۇنجى یۇندا یـولى تۇرۇببـا   شىركهت دېرىكتورى بولغان  
یىلـى بـۇ     -1989قۇرۇلىشىنىڭ تېخنىك مهسئۇللىقىنى ئۈسـتىگه ئېلىـپ،        

بۇ سۇنى زەھهرسىزلهندۈرۈش سىستېمىنى ئۆز ئىچىگه (قۇرۇلۇشنى تاماملىغان 
 تېخنىكا سىناق تـۈرى بولـۇپ، ئامېرىكـا تېكـساس شـىتاتىنىڭ         -ئالغان پهن   

 ئایـدا   -11 یىلـى    -1990). ولۇپ بۇ یهردە سىنالغان ئىدى    تهجرىبىسى تۇنجى ب  
 -1991. شېنجىن ئۇنىۋېرسـىتېتىغا كهسـپىي بىلىـم ئاشۇرۇشـقا ئهۋەتلـگهن         

. یىلـى كېـسهللىك سـهۋەبى بىــلهن مـۇددەتتىن بـۇرۇن پېنـسىیىگه چىققــان      
  .شۇندىن كېیىن یهككه تىجارەت بىلهن شۇغۇلالنغان

 یىلىغـا  -1979ئهدەبىي ھایاتى ئۇنىڭ ئىزچىل داۋاملىشىپ كېلىۋاتقان   
» یاشــالر«مۇئهللىپنىــڭ بىــر شــېئىرى . كهلگهنــدە تــۇنجى مىۋىــسىنى بهردى

شۇندىن باشـالپ   . ژۇرنىلىنىڭ شۇ یىللىق بهشىنچى سانىدا ئېالن قىلىندى      
، »تــارىم«، »تــارىم غــۇنچىلىرى«، »ئۆســمۈرلهر گېزىتــى«ژۇرنىلــى، » یاشــالر«
 ژۇرنـالالردا شـېئىر،     -قاتـارلىق گېزىـت   . ..،»قهشقهر ئهدەبىیـاتى  «،  »تهڭرىتاغ«

یېـزا  « یىلى قهشقهردە ئېچىلغـان  -1983. ھىكایه، پوۋېستالرنى ئېالن قىلدى  
بۇ ئۇنىـڭ   . غا قاتناشتى »ئىگىلىك تېمىسىدىكى ھىكایه ئىجادىیهت یىغىنى    

چـۈنكى ئـۇ تـۇنجى    . ئهدەبىي ھایاتىنىڭ بىر بۇرۇلۇش نۇقتىسى بولـۇپ قالـدى      
 پىـشقهدەم   —ى تهرىپىـدىن ئۇیۇشـتۇرۇلغان یىغىنغـا        ژۇرنىلـ » تارىم«قېتىم  

ــۇراتتى   ــشىپ ئولتـ ــسىدا قاتنىـ ــازغۇچىالر ئارىـ ــائىر، یـ ــا  . شـ ــۇ یىغىنغـ ــۇ بـ ئـ
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ئۇستازالر ئۇنىڭ ئهدەبىي دىتى، . قاتناشقانالرنىڭ ئىچىدە ئهڭ یاش بىرى ئىدى
چـۈنكى یىغىنـدا    . یوشۇرۇن تاالنتى بارلىقىنى بایقاشـتى ۋە كۆڭـۈل بۆلۈشـتى         

بـۇ یىلـى یهنه ئهدەبىـي تهرجىـمه      ! هڭ یاخشى ھىكایه ئۇنىڭ ئىـدى     ئوقۇلغان ئ 
. ژۇرنىلىدا بىر تهرجىمه پوۋېست ئېالن قىلـدى  » دۇنیا ئهدەبىیاتى «ساھهسىدە  

ــهرلىرىدىن   ــمه ئهسـ ــقا تهرجىـ ــدىن باشـ ــۈزەل  «: بۇنـ ــڭ گـ ــامرات مۆتىۋەرنىـ نـ
  .قاتارلىقالرمۇ ئېالن قىلىندى... ،»ئۆزگىرىش«، »كهچمىشى

 یىلـــى یـــازغۇچىالر جهمىیىـــتىگه ئهزالىققـــا -1985شـــۇنداق قىلىـــپ، 
ــتۇرۇلدى ــان  -1986. تونۇشـ ــدا ئېچىلغـ ــدا غۇلجىـ ــسالھات « یىلـــى ئىیۇنـ ئىـ

غا قاتنىـشىش شـهرىپىگه مۇشـهررەپ       »تېمىسىدىكى پروزا ئىجادىیهت یىغىنى   
بۇ یىغىندىمۇ ئۇنىڭ پوۋېـستى ئهڭ یاخـشى ئهسـهر سـۈپىتىدە قوبـۇل           . بولدى

خىتــاي ئــاز ســانلىق مىلــلهت یــازغۇچىلىرى  «شــۇ یىلــى ئــۇ یهنه . قىلىنــدى
یهنه شۇ یىلى بىرال ۋاقىتتا . گه ئهزالىققا قوبۇل قىلىندى  »ئىلمىي جهمىیىتى 

نـاملىق پوۋېـست ۋە   »  ھېلىھهم جهڭـدە —ئۇ  «یاشالر نهشرىیاتى تهرىپىدىن    
» یوقالغان گۆھهر«ھىكایىالر توپلىمى، قهشقهر ئۇیغۇر نهشرىیاتى تهرىپىـدىن   

ئهدەبىـي  » یوقالغـان گـۆھهر   «. الر توپلىمى نهشـىر قىلىنـدى     ناملىق پوۋېست 
مۇۋەپپىقىیىتى یېقىدىن شۇ زامان ئۇیغۇر ئهدەبىیاتى ئۈچۈن یېڭىلىق بولغان، 
. روھنى یېزىش مېتودىدا بولـۇپ، یاشـالر ئىچىـدە دەرھـال ئالقىـشقا ئېرىـشتى           

كىتاپخــانىالردا بىركۈنمــۇ تۇرماســتىن كىتاپپۇرۇچالرنىــڭ قولىغــا كهچــكهن   
مهملىكهتنىــڭ ھهرقایـسى جایلىرىــدىن سانــسىز  . ىتـاپ، تهكــرار بېـسىلدى  ك

مهكتــۇپالر ئهۋەتــكهن ئوقــۇرمهنلهر، یازغۇچىنىــڭ ئهدەبىــي مــۇۋەپپىقىیىتىگه   
  .ھهۋەسلىرىنى بىلدۈردى

نـــاملىق ھىكــایىلهر تــوپلىمى خهلـــق   » ســادا «یىلــى ئۇنىــڭ    -1990
ىقىــپال بهزى كىتـاپ جهمىـیهتكه چ  . نهشـرىیاتى تهرىپىـدىن نهشـىر قىلىنـدى    

بۇ تـۈپهیلى خىتـاي ھۆكـۈمىتى    . توپالرنىڭ جىددىي قارشىلىقىغا دۇچ كهلدى    
. كىتاپنىڭ سېتىلىشىنى توختۇتۇشقا تېلېكس ئارقىلىق بۇیرۇق چۈشـۈردى      

ھهتتا نهشرىیات ۋە جایالردىكى تهشۋىقات تارماقلىرى بهلگىلىـك سـاندا ئـادەم           
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ىلىپ ھۆكۈمهتكه پىكىر كۈچى ھهم ۋاقت ئاجرىتىپ، بۇ كىتاپنى مۇھاكىمه ق
خىتایالر تهرىپىدىن چهكلهنگهنلىكى بىلىنگهن ھامان   . سۇنۇشقا ئۇیۇشتۇردى 

ــۇپ     كىتاپنىــڭ ئېتىبــارى ئېــشىپ، كىتــاپپۇرۇچالر نهچــچه ھهســسه باھــا قوی
بۇ .  جهمىیهتنىڭ جىددىي تهلىپى تۈپهیلى، كىتاپ قایتا بېسىلدى. سېتىشتى

 ئهدەبىیـات   -ا مهكتهپلهرنىـڭ تىـل    ناملىق ھىكایه ئوتتۇر  » سادا«توپالمدىكى  
  .دەرسلىكىگه كىرگۈزۈلدى

ناملىق پوۋېـستالر   » بىسى یانغان شهمشهر  « یىلى یازغۇچىنىڭ    -1992
 یىلى ئۇ خهلق -1993. توپلىمى یاشالر نهشرىیاتى تهرىپىدىن نهشىر قىلىندى

ناملىق لېرىك نهسىرلهر توپلىمىنى؛ » پىنھاندىكى مۇھهببهت«نهشرىیاتىغا 
نـاملىق ھىكـایىالر تـوپلىمىنى     » ھـارغىن ھىـسالر   «هر نهشرىیاتىغا   مىللهتل

ــشۇرغان ئىــدى  ــۈپهیلى، ئاۋالقىــسى    . تاپ ــۈك توســالغۇالر ت  یىلــى -1997تۈرل
  .نهشىردىن چىقتى؛ كېیىنكىسى باسمىدىن توختىتىۋېتىلدى

 یىلى سىیاسـىي سـهۋەپلهر تۈپهیلىـدىن ۋەتهننـى تهرك ئېتىـشكه             -1996
ــازغۇچى،   ــشىدا ئاساســىي دىققىتىنــى سىیاســىي   مهجبــۇر بولغــان ی ــۇرت تې ی

بۇ جهریاندا ئۇ دىنىي ئاساسالرغا تایانـدۇرۇلغان       . تېمىالرغا قارىتىشقا باشلىدى  
 ①ئهبۇ پامىر ھهققۇلى(   نى» جهننهتنىڭ ئاچقۇچى«سىیاسىي تهشۋىقات كىتابى 

 یىلالر ئارىسى ئورتا ئاسىیا ۋە -1999 —1997كىتاپ .  یازدى)ئىمزاسى بىلهن 
ــۈرۈلگهن مۇســتهقىللىق ھهركىتىنىــڭ سىیاســىي   مهملىــك ــدە كۆت هت ئىچى

ــۇپ، بــۇ كىتــاپ، مهملىــكهت ئىچىــدىمۇ     پروگراممىــسى ھالىغــا كهلــگهن بول
. بېـسىلغان قهھرىمان مۇجاھىدالر تهرىپىـدىن قایتـا       ،یوشۇرۇن باسمىخانىالردا 

بۇندىن باشقا ئۈنئالغۇ لېنتىلىرىگه ئوقۇلۇپ، مىڭـالرچه نۇسـخا تارقىتىلغـان     
  .ىئىد

                                            
 — پامىرجان .  ھهقنىڭ قۇلى، مهنىسىدە—؛ ھهققۇلى  پامىرنىڭ دادىسى—ئهبۇ پامىر   ①

 .مۇئهللىپنىڭ تۇنجى ئوغلى
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) ئىمزاسى بىلهن » ①ئهبۇالقهمهر ئالالھیار «(» ئهینهك«یىلى یهنه    -1999
بۇ كىتاپمۇ ئهمهلىي .  ناملىق سىیاسىي ماقالىلهر توپلىمىنى نهشىر قىلدۇردى

پائالىیهتلهر جهریانىدا بایقالغان مهسىلىلهرگه جاۋابهن یېزىلغـان ماقـالىلهرنى         
  .ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ــر  ــۈركىیهدە یاشـــىغان بىـ ــهرقىي  ئـــۇ تـ ــدا یهنه شـ نهچچه یىللىـــق ھایاتىـ
تۈركىـــستاننىڭ پاجىئهلىـــك قىـــسمىتىنى تهپـــسىلىي بایـــان قىلىـــدىغان  

ۋە .   ناملىق كىتابىنى تۈرك تىلىدا یازدى» شهرقىي تۈركىستاننىڭ كۆز یېشى«
» شـهرقىي تۈركىـستان ئـازادلىق یولىـدا ئىـزدىنىش        «تاشكهنتته یېزىلغان   

بـۇ ئىككـى    .  قىـسمهن تولۇقلىـدى    ناملىق كىتابىنىـڭ بىرىنچـى جىلـدىنى      
كىتاپ، ئىقتىـسادىي قىیىنچىلىـق سـهۋەبىدىن ئـۇزاق كېچىكىـپ، ئـاخىرى         

  .یىلى بېسىلدى -2007
ــستان       ــهرقىي تۈركى ــد، ش ــشقهدەم مۇجاھى ــازغۇچى، پې ــقا ی ــۇالردىن باش ب

پــاجىئه ۋە «مىللىــي ئارمىیىــسىنىڭ ســابىق ئوفىتــسېرى بــارات ھاجىنىــڭ  
ناملىق ئهسلىمىسىنى تهھرىرلهپ، نهشـىرگه     » كۆرەش ئىچىدە ئۆتكهن ھایات   

» یـا مۇسـتهقىللىق، یـا ئۆلـۈم    «ھازىرلىدى؛ یهنه بىر مۇجاھىـد سهبدىـشىنىڭ    
  .ناملىق كىتابىنى نهشىرگه تهییارالشتىمۇ یاردەمدە بولدى

 یىلىـــدىن باشـــالپ ئـــۇ ئـــۆز ئالـــدىغا تـــوربهت نهشـــىر قىلىـــپ،  -2004
تورنىڭ ئومۇملىشىش ئهھـۋالى  . ئهسهرلىرىنى توردا ئېالن قىلىپ كېلىۋاتىدۇ 

ــادەملهرگه      ــۆپ ئـ ــمۇ كـ ــۇزاق ئوقۇشـ ــوردا ئـ ــقىرى، تـ ــتىن تاشـ ــۆۋەن بولۇشـ تـ
الىلىرىدىن قامیاقمایدىغانلىقىنى نهزەردە تۇتۇپ، توردا ئېالن قىلىنغان یېڭى 

  . بۇ توپالم تۈزۈپ چىقىلدى
ئهۋەتىلمىــگهن «بۇنــدىن باشــقا ئۇنىــڭ نهشــىرگه ھــازىر ئهســهرلىرىدىن 

ىق ئهدەبىي خاتىرىسى، ئۈچ كىتاپ قىلىنغان شېئىرالر توپلىمى نامل» خهتلهر
                                            

ئهلقهمهر .   ئالالھنىڭ دوستى مهنىسىدە— ئهلقهمهرنىڭ دادىسى؛ ئالالھیار —  ئهبۇالقهمهر    ①
 .مۇئهللىپنىڭ قىزىنىڭ ئىسمى
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قاتارلىقالر »  سۆیگۈ رىسالىسى« ، » قهلپ ئۇچقۇنلىرى« ، » غهزەپ ۋە چوقان «—
  .بار

ئهممـا بــۇ ئهدەبىــي ئهســهرلهرنىڭ ھهممىــسى ئاساســهن ئــۆتكهن یىلــالردا  
ئـۇ  . انیېزىلغان بولۇپ، ھازىر ئۇ پۈتۈن دىققىتىنى سىیاسىي تېمىالرغا قاراتق        

 شـۇئارى ئاسـتىدا، پۈتـۈن زېھنـى بىـلهن شـهرقىي           یا مۇستهقىللىق، یا ئۆلۈم   
  .تۈركىستاننىڭ ئازادلىق یولى ئۈستىدە ئىزدىنىۋاتىدۇ
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  باشالشتىن بۇرۇن
  

ناھــايىتى شــهپقهتلىك ۋه مېھرىبــان ئالالھنىــڭ ئىــسمى بىــلهن  
  .باشاليمهن

ئـادىتىم بولـۇپ   كىتاپنىڭ بېشىدا بىرنهچچه ئېغىـز بىـرنېمه دېـۋېلىش       
شۇڭالشـقىمۇ  .  يازغۇدهك بىر سـهۋهپ تېپىلىـپ تۇرىـدۇ        ھهرقاچان قالدىمىكىن،

دېگهنـدهك  » سـۆز بېـشى  «،  »كىـرىش سـۆز   « فورمـا بـويىچه      —ھهممىنى بىـردهك    
ــۈنال   . ئـــاتىغىم كهلمهيـــدۇ ــۆزهمنى قـــاچۇرۇش ئۈچـ ــۇ ئوخـــشاشلىقتىن ئـ مۇشـ

ــقا     ــسىمالرنى قوللۇنۇش ــۈك ئى ــۆزهمچه تۈرل ــۇرىنىمهنئ ــسا  ئهمه. ئ ــته بول لىيهت
  . بىر نېمهۈسىنى ئالغانھهممىسى كىرىش سۆز ت

ــاپتىمۇ دهي  ــۇ كىت ــى،    ب ــسهم تېخ ــمهي دې ــى، دې ــسهم تېخ ــدىغان ... دې دهي
شـۇڭا بـۇ مهۋزۇنـى اليىـق        . تىپتىكى بهزى گهپلىرىم بارلىقىنى ھىس قىلـدىم      

  . كۆردۈم

ئهســلىده بهزى ۋاقــت خـــاراكتېرلىق ماقــالىالرنى، قاراتمىلىققــا ئىـــگه     
تهكـرار ئوقـۇپ بـاقتىم؛ ئـۇزاق     . ىالرنى چىقىرىۋېتىشنى ئويلىغـان ئىـدىم    ماقال

ــۇرۇپ   ــاقتىم — تهســهۋۋۇرۇمدا —كهلگۈســىده ت ــدىمكى،  .  ئوقــۇپ ب ھىــس قىل
كۆپتــۇر سىياســىي ســاۋات ئــاالي دېــگهن  -مهلــۇم سىياســىي چۈشــهنچه، ئــازدۇر

ھىــچ بولمىــسا مۇشــۇ بىــر . يهنىــال ئــازراق مهنــپهئهت بــارىكهنئىزدهنگــۈچىگه 
ۋرنىــڭ ئاالھىــدىلىكلىرى، زىــددىيهتلىرى، يېتىشــسىزلىكلىرى، بــالىالرچه  ده

ــدىكهن  ــشىلىپ تۇرى ــال   . تۈســى ئاڭلى ــۇالرنى يهنى ــدا ب مۇشــۇالرنى ئويلىغىنىم
  .كىتاپتىن چىقىرىۋهتمهسلىك قارارىغا كهلدىم
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دىـن بهزىلىرىنىـڭ نـامى      »زامانىمىزنىـڭ قهھرىمـانلىرى   «بۇ ماقـالىالردا    
بهزىـلهرگه ئــۇۋال بولــۇپ قـېلىش ئىھتىمــالى بولــسا،   تىلغـا ئېلىنغــان بولــۇپ،  

مهشــھۇر كىــشى » تارىختــا نــامى قالغــان«بهزىــلهر ســهلبىي يۆنــدىن بولــسىمۇ  
 بــۇ بولـسا بۇنـداقالر ئۈچــۈن ھهقىقهتهنمـۇ ئوشـۇق كېتىــدىغان     .بولـۇپ قـاالتتى  

ئۇالرنىـــڭ كىتاپتــــا نـــامى تىلغــــا ئېلىنغـــۇچىلىكى بــــار    . شـــهرهپ ئىــــدى 
ولمىسىمۇ، شـۇ مۇناسـىۋهت بىـلهن تىلغـا ئېلىنغـان           ساالھىيهتلىك دۈشمهن ب  

ــۈن      ــڭ كىتاپخــانالر ئۈچ ــۇن ۋه بېــرىلگهن مۇالھىزىنى سىياســىي ســاۋات  مهزم
: مهسـىلهن  .مهلۇم قىممىتى بارلىقىنى نهزهرده تۇتۇشقا توغرا كهلـدى       جهھهتته  

 ۋه باشـقا    ، رادىئوغـا ئاالقىـدار ماقـالىالر      تېرورچىلىرىمىز ھهققىدىكى ماقالىالر  
  . ئىسىمالر تىلغا ئېلىنغان ماقالىالررېئال

 ۋه يهنه بهزى ماقالىالر شۇ زامـان، شـۇ ۋاقه ئېتىبـارى بىـلهن قىممهتلىـك        
زۆرۈر بولسىمۇ، ئهينى ۋاقتتا ئېالن قىلىدىغان جاي بولمىغىنى ئۈچـۈن، يهنىـال           

ــدى   ــدۇرۇپ قويۇل ــا قال ــڭ   : مهســىلهن. كىتاپت ــۇر بازىرىنى ــشكهكتىكى ئۇيغ بى
ــدىن  كۆيدۈرىلىـــشى ۋه ئـــاپت وۋۇز بىـــلهن يۇرتتـــا قايتقانالرنىـــڭ ئۆلتۈرۈلگهنـ

... قـــالپىقى،» تېرورچـــى«كېـــيىن كۆيدۈرىلىـــشى؛ ئۇيغۇرالرغـــا كهيـــدۈرۈلگهن 

ــيه     ــكىالتلىرىمىز رهددىـ ــده تهشـ ــۇ ۋاقتنىـــڭ ئۆزىـ ــلىده شـ ــا ئهسـ قاتارلىقالرغـ
بېرىـــشى، دۇنيـــا جامـــائهتچىلىكىگه بايانـــات بېرىـــپ، بـــۇ ۋهقهلهرگه قارىتـــا  

يۆنلهندۈرىــشى زۆرۈر بولــسىمۇ، لــېكىن بــۇ تهرپــكه  تــوغرا جامــائهت پىكرىنــى
ــدىغان  « ــلهن ۋهتهن قۇتقۇزىـــ ــق بىـــ ــكىالتالر » تېچلىـــ ــاقلىرىنى تهشـــ ژىڭـــ

بۇنـــداق مـــوھىم ۋهقهلهردىكـــى مهيـــدانى بىـــلهن  ! مىـــدىرلىتىپمۇ قويمىـــدى
شـۇڭا مهن بـۇ   . قانچىلىك دهرىجىده خاتا قىلغـانلىقىنى ھىـسمۇ قىلىـشمىدى     

ده ئاشـۇ تهشـكىالتالرنىڭ بايانـاتچىلىرى تهرىپىــدىن    ئهسـلى (رهددىيهلىرىمنـى  
ــۇنالرنى   ــېگىش مهزمــ ــشقا تــ ــىدىكى   ) جاكالىنىــ ــسا كهلگۈســ ــچ بولمىــ ھىــ

كىشىلىرىمىز كۆرسه، مۇشۇ زامان سىياسـىي تهشـكىالتلىرىمىزنىڭ ساپاسـى،        
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قاتارلىقالرغـا ھۆكـۈم قىلىـشتا پايـدىلىنىش ماتىرىيـالى          ... مهيدانى، نىيىتـى،  
  . نهزهرده تۇتتۇمبولۇپ قاالر دېگهننى

تىپىـدىكى  » بىلگىنىنـى چىلـالش  «مۇتلهق كـۆپ قىـسىم ماقـالىلىرىم      
ئىزدىنىشلىرىمنىڭ مېۋىلىرى بولۇپ، كىتاپقا بېـرىلگهن تهنتهنىلىـك يوغـان     
ــسىمۇ، بــۇ يوغــان ئىــسىمدىن        ــسىمغا ئۇيغــۇن كېلىــدىغان مهزمۇنــدا بول ئى

ــا    ــان كىتاپخانغ ــۇپ قالغ ــدهك  «ئۇمۇن ــرىگه بارغى ــه  ب» ئۇســسىغان يې ــر نهرس ى
ئهممــا، سانــسىز ئۆزرلىرىمــده تهكرارلىغىنىمــدهك، . بېرهلمهســلىكى مــۈمكىن

پهقهت مهن سىستېملىق مهكتهپ تهربىيىسى ئالمىغان بىر ئـاۋارى، نىيىـتىم            
بىلگىنلىرىمىزنــى غىــدىقالش؛ ئۇالرنىــڭ ئېغىزلىرىنــى تــاتىالپ، قىمهتلىــك   

 تۇغـــدۇرغۇچى تهپهككـــۈر جهۋھهرلىرىنـــى ئوتتۇرىغـــا چىقارغۇزۇشـــتا ئىلھـــام
ــۇش ــك ئىــزدىنىش مېــۋىلىرى     . بول ئهگهر مۇشــۇ تۈپهيلىــدىن بهزى قىممهتلى

 يهنه بـۇ مـاۋزۇ   .ئوتتۇرىغا چىقىرىلسا، مېنىڭ مۇرادىم ھاسىل بولغـان بولىـدۇ     
ــارلىق ۋهتهنــپهرۋهر كىــشىلىرىمىزگه    راۋا كــۆرگهن پۇرســهتتىن پايــدىلىنىپ، ب

ــش    ــاق ئىــزدىنىش مهنزىرىــسى يارىتى شــهرقىي «ىلىــمهن؛ نى تهۋســىيه قئورت
ئهســلىده بىــر مهجمــۇئه شــهكلىده  » تۈركىــستان ئــازاتلىق يولىــدا ئىــزدىنىش 

نهشــىر قىلىــش پىالنالنغــان كىتــاپ بولــسىمۇ، لــېكىن ھــازىرغىچه ئوتتۇرىــدا   
ــىي   ھىچقا ــاغلىق سىياســـــ ــۈرلىرىمىز، ئاتـــــ ــۇغ مۇتهپهككـــــ ــداق ئۇلـــــ نـــــ

هخىرلىـك   پـات مۇشـۇنداق شـهرهپلىك ۋه پ        -رادىئـودا پـات   (مۇالھىزىچىلىرىمىز  
نــامالر بىــلهن زىيــارهت قىلىنىۋاتقــان كىــشىلهر ھهققىــده ئــاڭالپ قالىــدىغان   

ــساقمۇ ــېلىغىچه ، )بول ــز  «بــۇ ھ ــا چۇشــلۇق قىرغى ئىكهنلىكىنــى » قالپاقالرغ
بـــوي كۆرســـىتىپ، شـــۇ داغـــدۇغىلىق ئىـــسىمالرغا  هكىلده      شدهلىللهيــدىغان  

ــۇنمىدى  ــۋىلىرىنى سـ ــۇن مېـ ــا  . ئۇيغـ ــۇئه خىيالغـ ــۇ مهجمـ ــلهن بـ ــۇنىڭ بىـ  شـ

ــۋهردى  ــپ قېلىـ ــراراليمهن  . ئايلىنىـ ــاقىرىقنى تهكـ ــۇ چـ ــدى يهنه شـ ئهگهر : ئهمـ
ــزدىنىش     ــڭ ئىـــ ــۈچىلىرىمىز، ئۆزلىرىنىـــ ــدا ئىزدهنگـــ ــازاتلىقىمىز يولىـــ ئـــ
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مېــۋىلىرىنى بىــر ئورتــاق مهتبۇئاتتــا ئــېالن قىلىــشنى خالىــسا، مېنىــڭ تــور   
گه قويـسا، يـاكى تـور باشـقۇرغۇچى ئـېلخهت       مـۇنبىرى  biz.eynek.www :بېتىم

غا شـهرهپ بهرگۈسـى،   ئادرېسىغا ئهۋهتسه، بۇ مهجمۇئهنىڭ كېيىنكى جىلدلىرى   
مهجمۇئه ئارقىلىق مۇھـاكىمه، مۇنـازىره قانـات يايـدۇرۇپ، ئورتـاق بىـرلىككه            

 ئهگهر مۇشـۇنداق   .بارلىققا كهلتۈرىشىمىز ھهم مـۈمكىن    كهلگهن بىر نهزهرىيه    
ــۇئه بار  ــر مهجمــ ــشتىكى   بىــ ــىر قىلىــ ــسىال، نهشــ ــا كهلتۈرۈلــ ــالىيه لىققــ مــ

  . مهسىلىسىنى ھهل قىلىشنى نهشرىياتىمىز ئۈستىگه ئالىدۇ

كىتاپنىــڭ يهنه مۇشـۇ ماۋزۇنىـڭ بهرگهن ئىمكانلىرىــدىن پايـدىلىنىپ،    
ــۈكىنى   ــسادىي ي ــۇنهۋۋهر    ئىقتى ــستاننىڭ م ــهرقىي تۈركى ــان، ش ــتىگه ئالغ ئۈس

گه ۋهتهن خهلـق نامىـدىن رهخـمهت        ئوغۇللىرىغا، نامسىز سـاخاۋهت ئىگىلىـرى     
ــاردهملىرىڭىز    . ئېيــتىمهن ــراق بهرگهن ي ــادىن يى ــالالھ ياخــشى نىيهتــته، رىي ئ

ــوزۇرىنى     ــڭ ھـ ــۇن، بايلىقىڭىزنىـ ــۇ ئارتتۇرسـ ــايلىقىڭىزنى تېخىمـ ــۈن، بـ ئۈچـ
  !ئامىن. كۆرۈشكه نېسىپ قىلسۇن
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ئىقتىسادىي زەربىدىن ئهسلى مهقسهد 
  سىیاسىي زەربه—

  
 یىل شهرقىي تۈركىستانلىقالر یـوق قىلىـۋېتىش      كېیىنكى بىر نهچچه  

ئۇرۇنۇشلىرىغا جىددىي دۇچ كهلگهن، یوق قىلىشنىڭ تۈرلۈك شهكىلدىكى     
ــدى   ــر قهرنه بول ــرىگه ئۇچرىغــان بى ــڭ . ئىپادىلىنىــشلىرىنىڭ زەربىلى بۇنى

ئىچىــدە ئۇیغــۇرالرنى خهلقئــارا تېرورىزىمنىــڭ بىــر پارچىــسى شــهكلىدە       
ى دەلىللهش ئۈچۈن سۈنئىي پهیدا قىلىنغان كۆرسىتىش ئۇرۇنۇشلىرى ۋە بۇن

 نهسىل —ئاتالمىش دەلىللهر؛ مهملىكهت ئىچىدە ئهڭ رەھىمسىز تۈردىكى     
ــۇر تىلىنــــى    ــرى؛ ئۇیغــ ــازىالش ھهركهتلىــ ــدىكى تــ قۇرۇتــــۇش خاراكتېرىــ
ــالىي مهكــتهپلهردە     ئىشلىتىــشنى چهكلهشــنىڭ مۇقهددىمىــسى بولغــان ئ

ــت  ــسادىي جهھهت ــۇیرىقى؛ ئىقتى ه بىــشكهكتىكى ئۇیغــۇر  ئىــشلهتمهسلىك ب
بازىرىنىڭ تامامهن كۆیدۈرۈلىشى ۋە یېقىنـدا یـۈز بهرگهن یۇرتقـا قایتىۋاتقـان      
تىجارەتچىلهرنىڭ توپى بىلهنال قهتلىئام قىلىنىشى ۋە ئىنسان قېلىپىدىن        
. چىققان شهكىلدە كۆیدۈرۈۋېتىلىشى قاتـارلىقالرنى كۆرسـىتىش مـۈمكىن        

ۇالھىزە قىلىنىشقا تېگىش، مۇرەككهپ بۇالرنىڭ ھهربىرى ئایرىم ماۋزۇالردا م
ئارقا كۆرۈنۈشكه ئىگه ئویـۇنالر بولـۇپ، بـۇ ئـوبزورىمىزدا پهقهت ئىقتىـسادىي          

  .جهھهتتىكى سۇندۇرۇش ئۇرۇنۇشى ھهققىدە توختۇلىمىز
یېقىندا قىرغىزىستاندا یۈز بهرگهن پاجىئه ھهققىدە ھهركىـم ھهر خىـل           

ــۇنى   ــستان تهرەپ ب ــشىۋاتىدۇ؛ قىرغىزى ــا بېرى خىتاینىــڭ چېگرادىكــى   «باھ
دېـسه، خىتـایالر ئـۆزىچه بـۇ ئىـشقا قـاتتىق       » ئهسـكهرلىرى كېلىـپ قىلـدى   

ــۆلگهن قىیــاپهت ئىپــادىلهپ، قىرغىزىــستانغا قــاتىلالرنى چوقــۇم    كۆڭــۈل ب
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  .تېپىش تهلىپى قویغانلىقىنى داۋراڭ قىلىشماقتا
تهبىئىیكـى، خهلقىمىـز   . بۇ ھهقته خهلقنىڭ چۈشهنچىـسىمۇ ھهر خىـل   

ق قالــدۇرۇلغانلىقى ســهۋەپلىك، پهقهت ھادىــسىلهرگه قــاراپال باھــا  بهك قــاال
ــشىنىپ      ــۋىقاتالرغا ئى ــان تهش ــدىغان یالغ ــى چالغىتى ــشتىن، دىققهتن بېرى

  .كېتىشتىن ساقلىنالمایدۇ
ــارىخىي دەلىللهرنــى، مۇســتهملىكه    بــۇ ھهقــته بىزنىــڭ تهھلىلىمىــز ت

ق تهپهككۈر یولى سىیاسىتىنىڭ مۇقهررەر تهلىپى ۋە زۆرۈرىیىتىنى مهنتىقىلى
ــا    بىـــلهن بىرلهشـــتۈرۈپ، ئهقلىـــي خۇالســـه چىقىـــرىش ئاساســـىدا بارلىققـ

  .كېلىدىغان بولغاچقا، ئهڭ ئىشهنچلىك خۇالسه دېیىشكه ھهقلىقمىز
.  سىیاســىي بېقىنــدىلىقنىڭ ئاساســى —ئىقتىــسادىي بېقىنــدىلىق 

 سىیاسـىي مۇســتهقىللىقنىڭ  —ئهكـسىچه، ئىقتىـسادىي مۇسـتهقىللىق    
  .ىنىشى، ئاساسىنى تهشكىل قىلغۇچى ئامىلدۇربىخى، باشل

مۇستهملىكه مىللهتلهرنىـڭ مۇسـتهقىللىق ھهركهتلىـرى ھامـان شـۇ           
. مىللهتنىڭ بایلىرى تهرىپىدىن تهشـكىللىنىدۇ یـاكى ئاسـاس یارىتىلىـدۇ          

چۈنكى تهشكىللىنىش نوپۇزنى شهرت قىلىدىكهن، ئۇ ھالدا نوپۇز ھامان كۆپ 
مهلـۇم  . ر تهرىپىـدىن دەسـتهكلهنگهنلهردە بولىـدۇ   ھالالردا بایالردا یـاكى بـایال   

ئىقتىسادىي كۈچكه، یهنى، مۇستهقىل ئىقتىـسادىي ئاساسـقا ئىـگه بولغـان         
ئىقتىسادىي .  مىللهتلهر تهدرىجى تهشكىللىنىپ، مۇستهقىللىققه ئېرىشىدۇ

كــــۈچى بولمىغــــان مىللهتــــلهردە ئۇیۇشــــۇش كۈچىمــــۇ بولمىغاچقــــا      
ــسادىي  ــڭ   تهشــكىالتلىنالمایدۇ؛ ئىقتى ــىي قۇللۇقنى ــدىلىق سىیاس  بېقىن

ــدۇ؛ سىیاســىي قۇللــۇق    ــۆمرىنى ئۇزارتى ــتىن قهد  —ئ ــسادىي جهھهت  ئىقتى
  .كۆتۈرۈشنى چهكلهپ تۇرىدۇ

تۇغما كېڭهیمىچىلىك خاراكتېرىغا ئىگه خىتایالر، شهرقىي تۈركىستان    
خهلقىنىڭ ئىقتىـسادىي كـۈچى بولىـشىدىن ئهزەلـدىن ئىھتىیـات قىلىـپ         

دىغان بولـساق، ھهرقاچـانكى خىتـاي مۇسـتهملىكىچى         تارىخقا باقىـ  . كهلدى
ھامان بایالرنى یوقۇتۇش، . ھۆكۈمىتىنىڭ ئاساسىي زەربه نىشانى بایالر بولدى
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 مۈلكىنى مۇسادىرە قىلىش دولقـۇنى بولـۇپال تـۇردى؛ یهنـى بایالرنىـڭ         -مال
بــۇ ھهقــته ئالــدىنقى    . ئــۆزى ئۆلتۈرۈلــدى، بــایلىقى مۇســادىرە قىلىنــدى    

نـــاملىق » امراتالشـــتۇرۇش سىیاســـىتىنىڭ مهقـــسىدىن«كىتابىمـــدىكى 
ماقالهمــدە ئىقتىــساد بىــلهن مۇســتهقىللىقنىڭ مۇناســىۋىتى ئۈســتىدە       

  .چهكلىك دائىرىدە توختالغان ئىدىم
ھۆكــۈمهت بىــلهن قېرىــشماي، ئــۆز «بهزىــلهر تولىمــۇ نــادانلىق بىــلهن، 

ى دېیىـشلىر » یولىمىزدا پۇل تاپساق، ھۆكۈمهتنىڭ بىز بىـلهن نـېمه كـارى     
مۇستهملىكىچى ھۆكـۈمهت بىـلهن ئـۈزەڭگه سوقۇشتۇرماسـلىقال         . مۈمكىن

.  ئارامىدا یاشىشى ئۈچۈن ئاساس بواللمایدۇ-مۇستهملىكه مىللهتنىڭ تېنچ 
ــلهن نهســهبداش        ــلهت بى ــاۋۇزچى مىل ــلهت بولىــشى، تاج ــات مىل ــڭ ی ئۇنى
ــاكى    ــدە بىــر خىــل گۇنــاھ ی ــۆزىال تاجاۋۇزچىالرنىــڭ كۆزى ئهمهســلىكىنىڭ ئ

زلىكنىڭ بهلگىسى بولۇپ كۆرۈنگهچكه، ھېچقاچان بىر ھۆكۈمران، ئىشهشسى
غىال ئهمهس، ھایاتى »یاۋاش پۇخرا«نورمال . قۇلنىڭ ساداقىتىگه ئىشهنمهیدۇ

ــشهنمهیدۇ   ــاپىقالرغىمۇ ئى ــالچىلىق قىلغــان مۇن ــا غ ــویىچه تاجاۋۇزچىالرغ . ب
بۇنىڭ مىساللىرىنى كۈنىمىزدىمۇ ھهمىشه (سىیاسىي غالچىالرغىال ئهمهس 

بۇ ھالهت تاكى .  ، ئىقتىسادىي یاالقچىالرغىمۇ ئىشهنمهیدۇ)كۆرۈپ تۇرىۋاتىمىز
قۇل ئازاد بولغانغا یاكى تاجاۋۇزچىالر ئۇالرنىـڭ نهسـلىنى تـۈگهتكهنگه قهدەر            

  .داۋام قىلىدۇ
 یىلىـدىكى بـایالرنى تازىلىـشىدا    -1936شـېڭ شىـسهینىڭ    : مهسىلهن

وقۇتۇلغانـدا، ئۆمهربایـدەك   نهچچه ئون مىڭ باي یوشۇرۇن تۇتقۇن قىلىنىـپ ی   
ــاي     ــۇم، ئۆمهربــ ــۆپچىلىككه مهلــ ــدى؟ كــ ــاپ قویۇلغانمىــ ــاپىقالر ئایــ مۇنــ
تــارىخىىمىزدىكى شــهرمهندە داغ، ھایــاتى بــویى تاجاۋۇزچىالرنىــڭ یــالىقىنى  
یالىغــان، خهلقنىــڭ قېنىنــى باســقۇنچىالر بىــلهن شېرىكلىــشىپ شــوراش  

لىنى قهتله قىلدۇرغان بىلهن سهمرىگهن نومۇسسىز، ھهمدە ئابدۇلقادىر دامول
ئۇ نه شۇ زامانالردا مهیدانغا كهلگهن یېڭى مهدەنىـیهت ھهركىـتىگه      . مۇناپىق

ئىئانه قىلغان بولـسا، نه شـهرقىي تۈركىـستان مۇسـتهقىللىق ھهركىتىنـى         
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ئهنه شــۇنداق بىـر مۇنـاپىقمۇ دۈشــمهن تهرىپىـدىن ئایــاپ    . قوللىغـان بولـسا  
  .قویۇلمىغان ئىدى

ىڭاچالش، ئۆزىنى زومىگهر باي دەپ ئېتىپ تاشالش، بۇ خىل، بایالرنى یال
كوممۇنىست ئىمپىرىیىسىنىڭ دەسلهپكى یىللىرىدا بولمىدىمۇ؟ ھهتتا بۇ 
. ھهرىكهت دىكتاتور ماۋنىڭ ئۆلىمىگىچه پات ـ پات تهكرارلىنىـپ تۇرغانىـدى   

ئهممــا بىزنىــڭ خهلقىمىــز ھامــان خىتاینىــڭ یالغانلىرىغــا ئالــدىنىپ،       
ۇنتــۇپ، ئوخــشاش شــهكىلدە ھــۆل خــشقا دەســسهشنى  ئۆتمۈشــنى ئاســانال ئ

دۈشـمهن ھۆكـۈمهت، ھامـان بىـز        «تاجاۋۇزچى ھۆكـۈمهتنى    . تهكرارالپ تۇرىدۇ 
دېـگهن ئېنىـق نـۇقتىئىینهزەر، روشـهن      » ئۈچۈن یاخشىلىقنى راۋا كۆرمهیـدۇ    

تونۇش بولمىغاچقا، تېخى تۈنۈگۈن دادىلىرى زومىگهر قىلىنىپ یوقۇتۇلغان      
الر بۈگۈن دادىلىرىنىڭ پاجىئهسىنى ئېسىدىن چىقىرىپ، ۋە بایلىقى تاالنغان

  .یهنه بىر قېتىم ئالدىنىپ قاپقانغا چۈشمهكته
ــایالردا بایالرنىــــڭ ئىقتىــــسادىي  -1998: مهســــىلهن  یىلــــى بهزى جــ

سهۋىیىـسىنى ئــۆلچهپ، كېیىنكــى زەربه نىـشانلىرى ئۈچــۈن كۆڭۈلــدە ســان   
مزادىلىــك بىــلهن، ئــاۋال تۇرغۇزىۋالمـاق قهســتىدە بولىۋاتقــان خىتـایالر، ھارا  

بېیىغانالرنى سېلىشتۇرۇپ باھاالش دېگهندەك پائالىیهتلهرنى ئېلىپ بېرىش 
 مهنلىــك، قىتىغــۇر رىقــابهت تۇیغۇســىنى  -ئــارقىلىق، كىــشىلهردىكى مهن

ــتۇرغان   ــشىنى ئۇیۇشـ ــۆزىنى ئاشكارىلىـ ــڭ ئـ ــۆرۈكلهپ، بایالرنىـ ــت . كـ كهنـ
ــۇم قىل    ــسمى، مهل ــڭ ئى ــا بایالرنى ــسىنىڭ تېمىغ ــۇمىي  ئىشخانى ــان ئوم غ

بىچارە ساددا خهلق، ئوۋچىنىڭ ئوۋنى . سهرمایىسى جهدۋەل قىلىپ چاپالنغان
ــۆرمىگهن   ــۇ ك ــۈرگىنىنى ئویالپم ــایالپ ی ــلهن    . پ ــۇلالر بى ــداق ئۇس ــا بۇن مان

ــاس      ــۈن ئاســ ــېلىش ئۈچــ ــساپ ئــ ــداق ھېــ ــدىن قانــ ــىدە كىمــ كهلگۈســ
نومۇسـسىز مۈشـۈككه    «. تۇرغۇزىۋاتقانلىقلىرى ئهقىللهرگه ئایـان بىـر ئىـش       

دېگهندەك، خىتایغـا بـۇ ئىـشنى قىلىـش تهس         » قازناقنىڭ ئىشىكى ئوچۇق  
ھهرقانداق بىر جىنـایى باھـانه توقـۇپ چىقىـشىمۇ، یـاكى بىـرەر              . چۈشمهیدۇ

 -ئـاممىۋىي ھهركهت قوزغـاپ، یـاالڭتۆش ئـاكتىپالرنى رىغبهتلهنـدۈرۈپ، بىـر      
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بىرىگه تالىتىش ئۇسۇلى ئـارقىلىقمۇ خهلقتىكـى بـایلىقنى بىـر ئاخـشامدا             
  .یىغىۋېلىشى مۈمكىن

ئۇســۇلنى . ئهممـا خىتـایالر بـۇنىڭغىال قـاراپ تۇرمایـدىغانلىقى تهبىئـى      
ئۆزگهرتىپ، كىشىلهرنىڭ مۇالھىزە یۆنۈلىـشىنى ھهر تهرەپـكه باشـلىۋېتىش        

 مـۈلكىنى مۇسـادىرە   -ئۈچۈن، كونا ئۇسـۇلدا بـایالرنى تۇتقـۇن قىلىـپ، مـال         
یالرغا ئىقتىسادىي زەربه قىلىشتهك بىرال شهكىلدىن قهستهن ۋاز كېچىپ، با

بېرىشته، شهرقىي تۈركىستانلىقالردىكى بـایلىقنى سـورىۋېتىپ، ئهسـلىگه         
ــۈرۈپ      ــا كهلت ــاس ھالغ ــىنى یىغالم ــۇزاققىچه ھوش ــاكى ئ ــدىغان ی كېلهلمهی
ــشىمۇ    ــى ئۇیۇشتۇرى ــدىكى ھهركهتلهرن ــدىغان بۇزغۇنچىلىــق خاراكتېرى قویى

  .مۈمكىن
ــدە ئۇیغۇ    ــكهت ئىچى ــرى مهملى ــته ئىلگى ــۇ ھهق ــۈللهنگهن  ب ــڭ گ رالرنى

بازارلىرىغا ئوت قویىۋېتىش ۋاقهلىرىنى پهیدا قىلغان ۋە بۇنىڭ نه جاۋاپكارى،     
نه ئىشىنهرلىك سهۋەبى كۆرسىتىلمهي، سـىرلىق تـۈردە تېپىـشماق بولـۇپ      

خــۇددى شــۇنىڭدەك، قىرغىزىــستاندا بىــشكهكتىكى بازارنىــڭ   . قالغانىــدى
هشـكىللهنگهن ئىقتىـسادىي    تامامهن كۆیدۈرىلىشىمۇ خىتایالر تهرىپىدىن ت    

ــدۇر  ــئهل  . زەربه بېــــرىش ھهركهتلىرىنىــــڭ بىرىــ ــدە چهتــ ــۇ ۋەقه ھهققىــ بــ
ــۆزى چهتئهلــــدىن      ــشى، ئــ ــڭ قامىلىــ ــا گهپ قىلغانالرنىــ مۇخبېرلىرىغــ
قایتمىغانالرنىڭ ئائىله ئهپرادىنىڭ قامىلىشى؛ ھهتتا مهملىكهت ئىچىدە بۇ 

ېلىشنىڭ جىنـایهت  ۋەقه ھهققىدە پاراڭ قىلىش، ئومۇمهن بۇ ۋەقهنى تىلغا ئ  
ھېـساپلىنىپ، قــاتتىق تهقىــپ قىلىنىــشى ئویۇننىــڭ نېمىــدىن ئىبــارەت  
. ئىكهنلىكى ھهققىدە ئهقلىي خۇالسه چىقىرىش ئىمكانى سـۇنىدۇ ئهلـۋەتته   

ئۇ چاغدا بۇ ئوت كېتىش ۋەقهسى ھهققىدە ئېغىز ئېچىشقىمۇ یول قویمىغان 
قهتلىئام ھهققىدە خىتایالرنىڭ بۇ قېتىمقى بۇالڭچىلىق بىلهن بىرلهشكهن 

» قـاتتىق تهلهپ  «قىیاپهت ئىپادىلهپ، قىرغىزىـستان تهرەپـكه       » كۆیۈمچان«
  .قویغىنى كۈلكىلىك بولۇپال قالماي، یهنه كىشىنى ئویغا سالىدۇ

بۇ قېتىمقى پاجىئهلىك ۋەقه بایالرغا قارىتا ئىقتىـسادىي ۋە جىـسمانىي     
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ۈركىـستانلىقالر  جهھهتتىن یوقۇتۇشنى كۆزلهش بىلهنال قالمـاي، شـهرقىي ت        
ئۈچۈن ئازدۇر ـ كۆپتۇر پۇل تېپىشنىڭ ئاخىرقى سورۇنى بولۇپ قالغـان ئورتـا    
ئاسىیا مهملىكهتلىرىگه چىقىشقا جۈرئهت قىاللمایدىغان ھالغا كهلتۈرۈش،       
چهتئهلنى ۋەھىمىلىك كۆرسىتىش كۆزلهنگهن شۇم نىیهتنىمۇ ئـۆز ئىچىـگه       

ئېلىـپ بارغـان توسـقۇنلۇق      بۇ جهھهتته خىتایالرنىـڭ ئاسـتىرتتىن       . ئالىدۇ
  :پائالىیىتى، چهكلهش ھهرىكهتلىرى ئاز ئهمهس

ــانالر  -1994 ــارەت پاســــپورتى بىــــلهن چىققــ  یىلىــــدىن بــــۇرۇن تىجــ
 -1994. قىرغىزىــستاندا یىلــالپ تــۇرۇپ قایتــسىمۇ ھــېچ توســالغۇ یوقىــدى 

یىلىدىكى خىتاي باش مىنىستېرىنىڭ ئورتـا ئاسـىیا سـهپىرىدىن كېـیىن،           
ىر قېتىمـدا ئـۈچ ئـاي تـۇرۇپ قایتىـشى تهلهپ قىلىنىـدىغان           ئۇیغۇرالرنىڭ ب 

 تــاالش - لۈكچهكلهرنىــڭ ھۇجــۇم قىلىــش، بــۇالش-بولــدى ۋە بازارغــا ئــوغرى
ئۇیغۇرالرنىڭ ئۇزۇن تۇرۇپ ئهركىن پىكىـرلهر    . ۋەقهلىرى ئهۋج ئېلىپ كهتتى   

ــېمه،     ــلهت ن ــېمه، مىل بىــلهن ئۇچرىشىــشىنىڭ، كــۆزى ئېچىلىــپ، ۋەتهن ن
ــېم ــېلىش ئۈچــۈن   مۇســتهقىللىق ن ــدىنى ئ ه چۈشــىنىپ قېلىــشىنىڭ ئال

قىرغىزىـــــستان ھۆكۈمىتىـــــدىن ئـــــۇزاق تۇرغۇزمـــــاي كهتكۈزىـــــۋېتىش، 
رەسمىیهتلهرنى قىیىنالشتۇرۇش قاتارلىقالرنى ھهممىسى خىتاي ھۆكۈمىتى 

. بۇنى ئۆز ۋاقتىدا قىرغىز ساقچىلىرىمۇ ئوچـۇق دەپ یـۈرگهن         . تهلىپى ئىدى 
جاسۇسلۇق سىستېمىسى لۈكچهكلهرنى    بۇالش ۋەقهلىرىنى خىتاي     -ئۇرۇش

چـۈنكى بۇنــداق  . سـېتىۋېلىش یـولى بىـلهن تهشــكىللىگهن ئىـشالر ئىـدى     
ــا ئاســىیا مهملىكهتلىــرى یېڭىــدىن        ــدىن بــۇرۇنقى، یهنــى ئورت ۋەقهلهر ئۇن
مۇستهقىل بولغـان، نىـسبهتهن ھۆكۈمهتـسىز دەۋرلهردىمـۇ بولمىغـان ئىـش            

  .ئىدى
ــا ئ   ــۇكى، ئورتـ ــر دەلىلـــى شـ ــىدىكى بۇنىـــڭ یهنه بىـ ــىیاغا كهلگۈسـ اسـ

كېڭهیمىچىلىـك پىالنىنىــڭ بىخــى بولغـان خىتــاي كــۆچمهنلىرى چىقــسا   
ــزال ئىــشى     ــا ئۇچرىماســتىن تې ــداق رەســمىیهت قىیىنچىلىقلىرىغ ھېچقان
یۈرەركهن، یهنه بىر تهرەپتىن ئۇیغۇرالرنى ئۇرغـان ھېلىقىـدەك ھۆكۈمهتـسىز            
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ــۇپ تۇر    ــدىنمۇ قورق ــان خىتای ــداق نىمج ــۇ ھهرقان ــدىغانلىقى، لۈكچهكلهرم ى
ئورتا ئاسىیا . چېقىلىشقا پېتىنمایدىغانلىقى ھهممه كۆرۈپ تۇرغان پاكىتتۇر

بىر خىتاي ۋىـزا یـاكى پاسـپورت چـاتىقى          : ساقچىلىرىنىڭ ئېتىراپلىرىدىمۇ 
 كـېچه دېـمهي ئـادەم    -بىلهن تۇتۇلغان بولسا، خىتاي كونسۇلىدىن كېچىنـى   

سا، یـۈزلهرچه ئۇیغــۇر  كېلىـپ، خىتـاینى قویىۋېتىـشكه مهجبۇرالیـدىغان بولـ     
تـــۈرمىلهردە چىرىـــپ یاتقـــان، ئازاپالنغـــان، ئۈســـتىلهپ نۇرغـــۇن پـــۇلى       
ئېلىۋېلىنغــان ئهھــۋالالر ھهتتــا ئۆلتــۈرۈلگهن ئهھــۋالالر تهكــرار یــۈز بېرىــپ  

سـىنىڭ چـاتىقى    )یـاكى كونـسۇلخانا   (تۇرىۋاتقان بولسىمۇ، خىتاي ئهلچىخانا     
قىلسا بولىۋېرىدىغانلىقى بولماسلىقى، بۇ خهلقنى ئىگىسىز ئىتتهك بوزەك 

  بۇ ھالدا كىم بوزەك قىلمىسۇن؟. ھهققىدە بىشارەت بېرىش ئىدى
بۇندىن باشقا ئۇیغۇرالر تهرىپىدىن قۇرۇلغان ئورتا ئاسـىیادىكى بـازارالرمۇ    
ــدا خىتایالرنىــڭ قولىغــا ئۆتىــشى، ئۇیغــۇرالرنى زېرىكتــۈرۈپ    تهدرىجىــي ھال

ورتــــا ئاســــىیا  خىتاینىــــڭ ئ—ســــىقىپ چىقىرىــــشالرنىڭ ھهممىــــسى 
ــكىل قىلىــدىغان       ــى تهش ــشتىكى بىــر قهدەمن ــرىگه كېڭىیى مهملىكهتلى
ــولىنى     ــلهن بىلــله، ئۇیغۇرالرنىــڭ بېــیىش ی پىالنلىــق ھهركهت بولــۇش بى

بىـر خىتـاي بىـلهن بىــر    . تامـامهن توسـۇش غهرىزىنىمـۇ ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ      
ئۇیغۇرنىڭ پاسپورتقا ئېرىشىـشتىكى یـولى، سـهرپ قىلىـدىغان پۇلىـدىكى            

  .اسمان ـ زېمىن پهرقمۇ بۇ شۇم غهرەزنىڭ ئىپادىلىنىشىدۇرئ
شهرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ باي بولىشىنىڭ تاجـاۋۇزچى ھۆكـۈمهتكه        
ــشىمىز     ــۇ كۆرسىتىـ ــقا دەلىللهرنىمـ ــدە یهنه باشـ ــدىغانلىقى ھهققىـ یاقمایـ

  :مۈمكىن
پارالق «  ئاتالمىش — یىلالردىن كېیىنكى داغدۇغىلىق ئىسالھات -80

 بـازار كارخـانىلىرىنى زور كـۈچ    -ادىـن كېیىنكـى یېـز   »ىغىـن  ئومـۇمىي ی -3
بىلهن قولالش، راۋاجالندۇرۇش دولقۇنىدا ئىپادىلهنگهن ئىككـى یـۈزلىمىچى     

ئىسالھاتتا بارلىققا كهلگهن ئائىله شهكلىدىكى . سىیاسهتمۇ بۇالرنىڭ بىرى
ــوھىم      ــشىدىكى م ــسادىي گۈللىنى ــڭ ئىقتى ــانىالر خىتاینى ــك كارخ كىچى
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ــۋاتقىنى بىـــلهن،  ئامىلالرنىـــڭ  بىـــرى بولـــۇپ، بۈگـــۈنگىچه یاشـــاپ كېلىـ
چوقانلىرىغا ئىشهنگهن بىر قىسىم ئۇیغۇر -ئىسالھاتنىڭ دەسلهپكى سۈرەن

ئـۇالر  . بایلىرىنىڭ سانائهتلىشىش ئارزۇسى بۆشـۈكىدىال ئۇجۇقتۇرۇلغانىـدى      
ــك زاۋۇت  ــان كىچى ــدىن   -قۇرغ ــااللماي ماجالى ــشقا س ــابرىكىلىرىنى ئېقى  ف
 - ۈنئىي ئامىلالرنىــڭ چهكلىمىــسى، سىقىــشى، پــۇتكهتــكهن، تۈرلــۈك ســ

قولىنى چۈشهپ قویىشى تۈپهیلى ماشىنا ـ ئۈسـكۈنىلىرىنى ئهسـكى تۆمـۈر      
قاتارىــدا ســېتىپ، یهنه شــۇ پــارتىزانچه كوچــا تىجــارىتىگه قایتىــشقا مهجبــۇر  

ئـۆرنىكى ئۈچـۈن كـۆز بویـاش      » پـارالق مىللىـي سىیاسـهت     «. (بولغان ئىدى 
ى قىلىشقا ساقالپ قېلىنغان ساناقلىق كارخانىالر تهشۋىقاتلىرىنىڭ دەلىل

 ).مۇستهسنا، ئهلۋەتته
ــاس      ــۆزىگىال خـ ــڭ ئـ ــاي ھۆكۈمرانلىرىنىـ ــهۋەپ، خىتـ ــدىكى سـ بۇنىڭـ
ھارامزادىلىكىنىڭ مهھسۇلى بولغان یوشۇرۇن سىیاسىتىگه كـۆرە، شـهرقىي         
تۈركىستانلىقالردا مىللىي سانائهتنىڭ بارلىققـا كېلىـشىگه مـۇتلهق یـول        

قىي تۈركىستانلىقالر سانائهت مهھسۇالتلىرى ئىـشلهپچىقارغۇچى      شهر! یوق
ــلىرى كېــــرەك     ــلىقى، مهڭگــــۈ ئىــــستىمالچى بولۇشــ ھهتتــــا ! بولماســ

شهھهرلىشىـشى، یهنـى شـهھهرلهردە ئولتۇراقلىـشىش نىـسبىتىنىڭ ئــۆرلهپ      
شامىلى »  تارقاقالشتۇرۇش« زامان -شۇڭا زامان. كېتىشىگىمۇ چهك قویۇلىدۇ

  .له خانىۋەیران قىلىنىپ، یېزىالرغا سۈرگۈن قىلىنىدۇبىلهن مىڭلىغان ئائى
بىـلهن  » یېڭىلىـشلىق « یېزا قۇرۇلۇشـى پىالنىنىـڭ ھهمىـشه          -شهھهر

تۈزىلىشى، نهتىجىدە بۇ یىل ئېلىنغان یول باغنى بۇزۇپ ئۆتسه، كېلهر یىلى 
بۇنىڭ خاتا بولغانلىقىنى دېیىشىپ، یېڭىۋاشـتىن ئېلىنىـشى، ھهمـدە بـۇ             

 ئۆینى بۇزۇپ مېڭىشى قاتـارلىقالرمۇ ئهسـلىدە غهرەزلىـك     نۆۋەتته بۇ یولنىڭ  
شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ بۇنداق خاتا پىالنالشالرنىڭ   . نامراتالشتۇرۇش شۇملىقىدۇر 

زىیىنى ھامان یهرلىك ئاھـالىگىال كېلىـدۇ، تاجـاۋۇزچى كـۆچمهنلهرگه ھـېچ             
ئهگهر كــۆچمهنلهر كــۆپ یهرلهر بولــۇپ، ئۇالرغىمــۇ زىیــان  . زىیىنــى تهگمهیــدۇ

ــدۇ  كېلىــد ــداق خاتالىشىــشالر بولمای ــسا كۆرىــسىزكى، بۇن ــا . ىغان بول ھهتت
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یېزىالردا تېرىقچىلىققا ئارىلىشىۋېلىپمۇ دایىم دېگـۈدەك مهغلۇبىیهتلىـك        
  .دىھقانچىلىق سىناقلىرىنىڭ زىیىنىنى دىھقان تارتىدۇ

بۇال ئهمهس، یهر سېلىقىنىڭ ئېغىرالشتۇرىلىشى، شهرقىي تۈركىـستان      
اشالشـقا قىــستاش ئۈچـۈن قىلىنىۋاتقـان پىالنلىــق    دىھقـانلىرىنى یهرنـى ت  

ھهركهت بولۇپ، بۇ ئارقىلىق، مهھـسۇالتى چىقىمىنـى بویلىیالمىغـانلىغى          
ئۈچۈن یهرلىرىدىن ۋاز كهچكهنلهرنىڭ یهرلىرىنـى تاجـاۋۇزچى خاراكتېرلىـك          

خىتـاي كـۆچمهنلىرى    . خىتاي كـۆچمهنلىرىگه بېرىـشنى مهخـسهد قىلىـدۇ        
شىـشكه رىغبهتلهندۈرىلىـدىغان، بۇنىـڭ ئۈچـۈن     شهرقىي تۈركىـستاندا یهرلى   

نۇرغۇن ئېتىۋار بېـرىش سىیاسـهتلىرىدىن بهھـرىمهن بولىـدىغان بولغاچقـا،          
ــدۇ   ــدا ئاالالی ــن پای ــدا یهردى ــڭ   . تهبىئىــي ھال ــسه یهرنى ــدا یېتىشهلمى ــۇ ھال ب

بۇنىـڭ بىـلهن   . ئىلگىرىكى ئىگىلىرىنى یـالالپ ئىشلىتىـشىمۇ مـۈمكىن     
ــائىله قۇللىرىغــا ئایلىنىــدۇ شــهرقىي تۈركىــستان دىھقــانلى  شــهرقىي . رى ئ

 شاھمات ئویۇنىدىكى یىتىم قالغـان    —تۈركىستانلىقالرنىڭ بۇ قىسمىتى    
» !شـــاھ«شــاھنىڭ ۋەزىیىـــتىگه ئوخـــشاش بولــۇپ، نهگىـــال قهدەم باســـسا،   

 ئاخىرى بولسا یوقۇلۇشقا قاراپ مېڭىشتىن —بېرىلگهچكه، نامراتلىشىشقا 
  !باشقا تالالش ئىمكانلىرى یوق

انا بۇالر مۇستهملىكىچى ھۆكۈمهت بىلهن، مۇستهملىكه مىللهتلهرنىڭ م
مانـــا بـــۇ مۇقهررەرلىـــك بىـــشكهكتىكى بازارنىـــڭ  ! مـــۇقهررەر مۇناســـىۋىتى

كۆیدۈرىلىـــــشىنىمۇ، یۇرتقـــــا قـــــایتىش یولىـــــدىكى تىجارەتچىلهرنىـــــڭ 
  .ئۆلتۈرىلىشىنىمۇ زۆرۈرى قىلغان سهۋەپتۇر

ــدا، ھهر ز  ــۇقهررەرلىكنى تونىمىغان ــۇ م ــۇپ،   مۇش ــاتنى ئۇنت ــان ئىھتىی ام
. دۈشمهنگه ئىشىنىپ كېتىش، تهكرار ئالدىنىپ، زىیان تارتىش داۋام قىلىدۇ

ــتهملىكىچى     ــاي مۇسـ ــى، خىتـ ــلىق كېرەككـ ــتىن چىقارماسـ ــۇنى ئهسـ شـ
ھۆكــۈمىتى، شــهرقىي تۈركىــستانلىقالرنىڭ ھۆكــۈمىتى ئهمهس، بهلكـــى     

ستىمهیدۇ، بۇ دۈشمهن ھېچ زامان بۇ خهلقنىڭ گۈللىنىشىنى ئى  ! دۈشمىنى
چىرایلىق گهپلىرى بولسا تېخىمۇ چوڭ ! بهلكى یوقۇلىشىنى نىشان قىلىدۇ
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  .بىر شۇملۇقنىڭ ئالدىدىكى كۆز بویاش، خاالس
ئۆزبىكىــستاندىكى ئۇیغــۇر بازىرىنىــڭ بۇلىۋېلىنىــشىمۇ خىتاینىــڭ      
. یېــشىل چىــراق یېقىــپ بېرىــشى ســۈكۈت قىلىــشى ســهۋەبىدىن بولغــان 

خىتایدىن قورقىدىغان ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلهتلىرىدە ئۇنداق بولمایدىغان بولسا، 
  ! مۈلكى ئۇنداق ئاسان تارتىۋېلىنمایتى-خىتاي پۇقرالىرىنىڭ مال 

  . یىلى، تورونتو– 2002
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ئهخالق مهسىلىسى ئهمهس،  —بۇ 
  سىیاسىي مهسىله

 
مىللىتىمىــــز ئىچىــــدىكى بىــــر تۈركــــۈم ئادەملهرنىــــڭ خىــــروئىن  

پ، یاشــــالرنى زەھهرلىــــشى، بهزى ئهتكهســــچىلىكى بىــــلهن شــــۇغۇللىنى
ۋىجدانسىزالرنىڭ قىزلىرىمىزنى خىتایغا ئاپىرىـپ مىھمانخانىالرغـا ۋە یهنه         
ئاللىقانداق كېچه كلۇبلىرىغا سېتىشى، بهزىلهرنىڭ قارا گورۇھ ئۇیۇشتۇرۇپ، 
ئۆسمۈرلهرنى، باشپاناھسىز قالغان یاشالرنى جىنایى یولالردىن پۇل تېپىشقا 

ــارلىق... سېلىــــشى،  مهســــىلىلهرنىڭ ئهۋج ئېلىــــپ كهتكهنلىكــــى، قاتــ
خىتایالرنىڭ مىللىـي زۇلمـى ئۈسـتىگه ئـۆز مىللىتىمىـزدىن چىققـان بـۇ              
ئادەملهرنىڭمۇ بۇ خىل ئۇسۇلالر بىلهن، بىر نهپسى ئۈچۈن ئۆزىگه ئوخـشاش           
بىر ئىنساننى، مهھكۇم بىر ئىنساننى، ئىگىسىز، دوستسىز بىـر ئىنـساننى    

 كهمقۇشـالپ   ›خۇدابهردىكـام ‹دا ئۇرغـاننى،    خـۇ «ئۈستىلهپ ئېزىشى؛ خـۇددى     
 دېگهنــدەك، ئــۆلمهك ئۈســتىگه تهپــمهك بولــۇپ، نۇرغــۇن ئىنكــاس  »ئۇرۇپتــۇ

  .تۇغدۇرىۋاتىدۇ
مېنىڭچه، بىـر مىللهتنىـڭ ھـالىمۇ بىـر ئائىلىنىـڭ ھالىغـا ئوخـشاش            

 ئانـا تهربىیىـسىدە ئۆسـكهن بـاال     -یهنى، بىـر ئىللىـق ئائىلىـدە، ئاتـا     . بولىدۇ
  . كوچا سهرگهردانى شهكلىدە—اال بىلهن یىتىم ب

سۆزىمىزنى تېئورىك قېلىپتىن چىقىرىپ، كونكىرىتالشتۇرساق، ئهگهر 
 -بىر مىللهتنىڭ مۇستهقىل دۆلىتى بولسا ئۇ خۇددى ئىللىق ئائىلىدە، ئاتا

نـېمه  . ئانا تهربىیىسىدە ئۆسـكهن بالىـدەك، تـوغرا یۆنۈلۈشـته ئۆسـۈپ بارىـدۇ         
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 تهشۋىقات مۇئهسسهسهلىرى -مىسى تهربىیهئۈچۈن؟ چۈنكى دۆلهت ئۈستقۇرۇل
ئارقىلىق پۇخرانى یېتهكلهیدۇ، ھهتتا كېرەك تېپىلسا مهجبۇرىي چـارىالرنى        

تۈركىیهدە ئاتا تـۈرك ئىـسالھاتلىرىنىڭ    : مهسىلهن. قوللىنىشىمۇ مۈمكىن 
 كــېچهك ئىــسالھاتى بولــۇپ، كىــشىلهرنى -مهزمۇنلىرىــدىن بىــرى كىــیىم

دۈرۈش بىلهنــال قالمــاي، بــۇ تهشهببۇســنى مهدەنىــي كېیىنىــشكه رىغبهتلهنــ
 نـاملىق قـانۇن ئـارقىلىق     )»كىیىـنىش قـانۇنى   «یهنى،   (»قىیاپهت قانۇنى «

ــدى   ــدۇرغان ئى ــۈس ئال ــۇرىي ت ــۋىي    . مهجب ــاھ پهھلى ــزاھ ش ــش رى ــداق ئى بۇن
مۇناسىۋەتـسىزدەك تۇرىۋاتقـان بـۇ مىـسالدىن        . دەۋرىدىكى ئىراندىمۇ بولغان  

ــۇزاق مهزگىللىــك  مهخــسهد شــۇكى، دۆلهت ئۈستقۇرۇلمىــ  سى، دۆلهتنىــڭ ئ
تهرەققىیـات پىالنــى ئۈچـۈن، پــۇخراالرنى خالىغـان یۆنۈلۈشــكه یېتهكلهشــكه    

نـى  »مهدەنىـیهت زور ئىنقىالبـى  «مۇستهبىت ماۋ باشلىغان ئاتالمىش   . قادىر
ئهسـلهپ كۆرىــدىغان بولــساق، كوممۇنىـست ئۈستقۇرۇلمىــسى ئــادەملهرنى   

 بىرىگه - بالىنى بىر-پ قویغان، ئاتا تۇیغۇسىز ماشىنىالرغا ئایالندۇرۇ-ھىس
ــال ۋە        ــادىنى نورم ــایۋانالرچه ئىپ ــل ھ ــۇ خى ــدە ب ــان؛ ھهم ــمهن قىاللىغ دۈش

ــۇخرانى خالىغــان تۈســكه  . شــهرەپلىك ھىــس قىلــدۇرالىغان ئىــدى  دۆلهت پ
  .كىرگۈزەلهیدىغانلىقى بۇالردىن یېتهرلىك دەرىجىدە ئاڭلىشىلسا كېرەك

ــمهك، دۆلهت  ــى ئ—دېـ ــۈن  مىللهتنىـــڭ كهلگۈسـ ــست (ۈچـ كوممۇنىـ
پهقهت . پۇخرانى یېتهكلهیـدۇ ) سىستېمىدا سىیاسهتنىڭ ئىھتىیاجى ئۈچۈن  

 تهرغىبات ئارقىلىقال ئهمهس، مهجبۇرىي چارىالر ئارقىلىق ئادەتكه -تهشۋىقات
  .ئایالندۇرىدۇ

ئهمدى مۇسـتهقىل دۆلىتـى بولمىغـان، ئاسـارەتتىكى مىلـلهت قانـداق         
ــۇكى،     ــپ تۇرۇپتــ ــق كۆرىنىــ ــدۇ؟ ئېنىــ ــات  بولىــ ــۇنى تهرەققىیــ دۆلهت ئــ
ــدۇ   ــوبېكتى دەپ قارىمای ــسىنىڭ ئ ــدە،  . پىروگراممى ــك دائىرى گهرچه چهكلى

 كۆرۈنۈشلىرى »كۆڭۈل بۆلۈش«جامائهت پىكرىنى ئالداش مهخسىدىدە بهزى  
كۆرسىتىلسىمۇ، ئهسلى مۇددىئا مهھكۇم مىللهتنـى تهرەققىـي قىلـدۇرۇش          

: ال بولـۇپ قېلىۋېرىـدۇ  بولمىغىنى ئۈچۈن، ئۇالر ھامـان ماكانـسىز یىـتىم بـا         
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ئۇالرنىڭ تهربىیىسى ھهقىقىي چىڭ تۇتۇلمایدۇ؛ تۈزىتىشكه تېگىش سهلبىي 
تهرەپلىرى كۆرمهسكه سېلىنىدۇ؛ ھهتتا سهلبىي تهرەققىیات ئۈچۈن یېـشىل      

 ئـۆزىنى خـاراپ   -چىراق یېقىـپ بېرىلىـدۇ؛ بۇنىـڭ بىـلهن مىللهتنىـڭ ئـۆز        
 یارىتىلىپ، ئۇالرنىڭ قىلىش یۆنۈلىشىدىكى قىلمىشلىرى ئۈچۈن ئىمكان    

 خاراكتېرىدىكى قىلمىشلىرىنىڭ ھۆكۈمهت كۆزىدە »ئۆزىنى ئۆلتۈرىۋېلىش«
. بهك ئېغىر ئېلىنىدىغان جىنایهت ئهمهسلىكىگه یوشۇرۇن ئىما قىلىنىـدۇ        

بـۇنى ھۆكـۈمهت بهك   «یهنى، بۇ خىل قىلمىشالر بىلهن شۇغۇلالنغۇچىالرغا   
ىلـدۇرۇپ، داۋامالشـتۇرۇش     دېگهن مهنىنى ھىس ق    »ئېغىر ئېپكهتمهیدىكهن 
رەزىــل «بــۇ خــۇددى تهیــۋەن یازغۇچىــسى بهي یــاڭ  . ئۈچــۈن رىغــبهت بېرىــدۇ

ــایالر ســـىلهر ئـــاق  «:  نـــاملىق كىتابىـــدا ھىنـــدىیانالر ھهققىـــدە   »خىتـ
 ئـۆزەڭالرنى قىرىـپ   -تهنلىكلهرنىڭ خاتىرىجهملىكىگه كاشىال قىلماي، ئۆز 

ــي      ــلهر تهبىئىـ ــى، ئـــاق تهنلىكـ ــسهڭالرمۇ مهیلـ یوقۇلۇشـــنىڭ تۈگىتىۋەتـ
 دېگىنىـدەك، بىزنىـڭ بـۇ خىـل تهبىئىـي      »نهتىجىـسىنى جـان دەپ كۆرىـدۇ   

بىـراق بىزنىـڭ ئهھـۋالىمىز      . یوقۇلىشىمىزنى خىتایالرمۇ جان دەپ كۆرىـدۇ     
دۇنیــادىكى ھهرقانــداق بىــر ئېزىلگۈچىنىڭكىــدىنمۇ ئېغىــرراق بولــۇپ، بــۇ 

  .هلۋەتتهیوقۇلۇش ھهركىتىمىزنىمۇ تهبىئىي یوقۇلۇش دېگىلى بولمایدۇ، ئ
مهن ئۈرۈمچىدە خىروئىن چېكىدىغان ۋە ساتىدىغانالرنىڭ سۆھبىتىگه      

بـۇ سـۆھبهتتىن ئالغـان خۇالسـهمگه        . تاسادىپهن قۇالق سېلىپ قالغانىدىم   
قارىغاندا، ساقچىالر خىروئىن چهككـۈچىلهرنى تۇتىۋالـسا ئومـۇمهن چـاتىقى           

قالسا، ئۇنىڭ بولماي قویىۋېتىدىكهن؛ ئارىسىدا خىروئىن ساتقۇچىالر بولۇپ       
یېنىــدىكى پــۇلىنى مۇســادىرە قىلىــپ ئېلىۋېلىــپ، ئانــدىن یهنه جهرىمــانه  
ــدىغان گهپــكهن      ــا كېتىۋېرى ــانىنى تاپــشۇرسىال یولىغ ــدىكهن، جهرىم . قویى

ــسا، پــۇل تېپىــپ بهرگهنــگه قهدەرال یېتىــپ، ئانــدىن چىقىــپ        تاپشۇرالمى
ى بۇنىڭــدىن شــۇ كۆرىنىــپ تۇرۇپتــۇكى، مهخــسهت جىنــایهتن . كېتىــدىكهن

تهبىئىي ھالدا . توسۇش ئهمهس، ساقچى راسخودى ئۈچۈن پۇل توپالش ئىكهن    
بۇ خىل پوزىتسىیه چهككـۈچىلهرگه ۋە سـاتقۇچىالرغا جاسـارەت بېغىـشالپ،             
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بۇ « قىلمىشىنى داۋام قىلىشىغا یېشىل چىراق یاققانلىق، شۇنداقال ئۇالرغا 
ن یوشـۇرۇن   دېگهن مهنىـدە بېـرىلگه    » ئانچه جىددىي مهسىله دەپ قارالمایدۇ    

  .ئىشارەت
ئۈرۈمچىدە یهنه شۇنداق بىر ھهیران قـاالرلىق كهچمىـشكىمۇ یولۇققـان         

بىر كىچىـك ئاشـخانىدا تامـاق یهۋاتقىنىمـدا ئىككـى یـاش یىگىـت            . ئىدىم
ــدى  ــپ كهلـ ــله    . كىرىـ ــدىن غهلـ ــپهزنىڭ ئایالىـ ــۋاتقىچىال ئاشـ ــۇالر كىرىـ ئـ

ــۇ  ــاننى ئوغۇرلىۋاپت ــا كېلىــپ  . ســېلىنىدىغان ھهمی ــۇالر جایىغ ــۇرۇپ ئ ئولت
بولغاندىن كېیىن مهرتلىك بىلهن ھهمیاننى قایتۇرۇپ بېرىۋىدى، خوجایىن 
ئایال كۆزلىرىگه یاش ئېلىپ رەخمهت ئېیتىپ كهتتى، ھهم ئۆزلىرىنىـڭ بـۇ       
ــاران      ــۈن، ئ ــۋاتقىنى ئۈچ ــادەمنى بېقى ــۆپ ئ ــلهن بهك ك ــخانا بى كىچىــك ئاش

نى سـۆزلىگهچ  تۇرىدىغانلىقى، ھهرگىز بۇنداق بىر زەربىگه تـاقىتى یـوقلىقى      
ــپال كهتتـــى   ــۇپ، خوشـــامهت قىلىـ ــقا . ھېلىقـــى ئىككىـــسىدىن قورقـ باشـ

ــشكهل     ــرەر پېــ ــۋالغىچه بىــ ــپ كېتىــ ــۇ یهردىــــن چىقىــ ــدارالرمۇ بــ خېرىــ
ــیلهنگه    ــۇچتىن ھېلىقـــى ئىككىـ ــدەك، قورقۇنـ ــلىقىنىال تىلىگهنـ بولماسـ

ــسىنىش  . تىكىلىپمــۇ قارىیالمىــدى ــاراڭلىرىغىمۇ ئهجهپ ئۇالرنىــڭ رەزىــل پ
چۈنكى یىگىـتلهر ئـۆز ئـارا    . ن باالغا قېلىشتىن قورقۇشاتتى  ئىپادىلهش بىله 

ئۇالرنىـڭ خىجىـل    . ئوغۇرلۇق كهچۈرمىشلىرىنى سۆزلىشىپ ئولتۇرۇشاتتى   
 ئىزلىرى ھهققىدە سۆزلىـشىۋاتقاندەك  -بولماي، خۇددى بىر شهرەپلىك ئىش  

بۇنىڭغا توۋا دەپ .  ئىپتىخارالنغان ئاھاڭدا سۆزلىشى مېنى چۆچىتىۋەتكهنىدى
كېیىن، پویېز سهپهرلىرىدە، خىتـاي   .  زامان یاقامنى تۇتۇپ یۈرگهنىدىم    ئۇزۇن

ــۇر یىگىتلىرىنىــــڭ ئــــوغرى ئىكهنلىكــــى بىــــلهن   شــــهھهرلىرىدە، ئۇیغــ
پهخىرلىنىــدىغانلىقىنى، ئهكــسىچه نورمــال كىــشىلهر، تىجــارەتچىلهر بــۇالر  
بىلهن بىر یهرگه كېلىپ قالسا ئۆزلىرىنىڭ ئوغرى ئهمهسلىكىدىن خىجىل   

ەك كهیپىیاتتا، كهسپىنى یوشۇرۇپ، یالغاندىنال ئۆزىنىڭمۇ مهلۇم بىر بولغاند
 تهركىۋىــدە ئــوغرى ئىكهنلىكىنــى ھىكــایه قىلغىنىنــى كــۆرۈش  »قوشــۇن«

كېیىن بىلـسهم، تىجـارەتچىلهر یـاكى باشـقا      . شهرىپىگىمۇ مۇۋەپپهق بولدۇم  
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كىــشىلهرنىڭ یالغانــدىنال ئــوغرى ســاالھىیىتى كۆرسىتىــشى بىخهتهرلىــك 
بۇ بىر قارىسا !  ئوغۇرالنماسلىق، بوزەك ئېتىلمهسلىك ئۈچۈن ئىكهنئۈچۈن،

ئوغرىالر ! مىللهتنىڭ پاجىئهسى! كۈلكىلىك بىر ئىش، ئهمما بۇ بىر پاجىئه
نومۇس قىلماي، توغرىالر نومۇس قىلسا، بۇ ئهخالق ئۆلچىمىنىڭ، قىممهت   

  قارىشىنىڭ تهتۈر بولۇپ قالغىنى ئهمهسمۇ؟ 
ال جىنایى یولالردىن پۇل تاپقۇچىالرغىال ئهمهس، بۇ جىنایى چىغىر پهقهت

بهلكى ساقچىالرنىڭمۇ بۇ جهھهتتىكى قوالیلىقتىن پایـدىلىنىپ قوشـۇمچه       
بۇنىـڭ بىـلهن   . كىرىم قىلىشى ئۈچۈن كـۆز یۇمۇشـنى ئـۆز ئىچىـگه ئالىـدۇ          

ساقچى ۋە جىنایهتچى ئارىسىدا بىر خىل یېزىلمىغان، دېیىلمىگهن مهۋھۇم      
  .ېلىدۇكېلىشىم بارلىققا ك

جىنــایهتچى ســـاقچىنىڭ تامــاخور نهپـــسىنى تویغــۇزۇپ، ئانـــدىن ئـــۆز    
. یانچۇقىنى تولـدۇرۇش ئۈچـۈن، تېخىمـۇ كـۆپ پۇلغـا ئىھتىیـاجلىق بولىـدۇ         

ــایى        ــپ، جىن ــائىي تهرتى ــل ئىجتىم ــۇ خى ــان ب ــۇلدا یارىتىلغ ــۈنئىي ئۇس س
یولدىكىنى تېخىمۇ ئاچكۆزلهرچه پۇل تېپىـشقا ئىتتىرىـدۇ؛ جىنـایى سـورۇن         

بىــر خىـروئىن ســاتقۇچىنىڭ دېیىــشىچه،  . ىلىـشنى تهقهززا قىلىــدۇ كېڭهیت
ھهرقانچه باینىڭ بالىسىغا چېكىشنى ئۈگهتسىمۇ، یهنه بهرىبىر پۇلى تۈگهپ         
ــكهن، شــۇڭا، یاخشىــسى چىرایلىــق قىزالرنــى    خېرىدارســىز قالىــدىغان گهپ

بۇنىڭ بىلهن بىر بۇزۇقچىلىق . كۆندۈرۈپ قویسا ئۇنىڭ پۇلى تۈگىمهیدىكهن
ــرى    یهنه ــى ئىلگى ــرى یهنه بىرىن ــپ، بى ــشىنى زۆرۈر قىلى ــڭ تۇغۇلى  بىرىنى

  .سۈرۈپ، بارغانسېرى ھاالكهتلىك یولدا ئۈزاپ كېتىدىغان گهپ
نــېمه ئۈچــۈن خىتــاي ھۆكــۈمىتى مىللىتىمىزنىــڭ چۈشكۈنلىــشىپ   
تۈگىـشىگه یېـشىل چىــراق یېقىـپ بېرىـدۇ، كــۆرۈنمهس قـولالر ئــارقىلىق      

قویىدۇ، دەیمىز؟ بۇ گېپىمىزنىڭ قانچىلىك مۇشۇنداق یولالرغا یۆنلهندۈرۈپ 
دا بهي یاڭنىـڭ سـۆزىنى نهقىـل قىلىـپ،       یۇقۇرىئاساسى بار؟ بۇنىڭ سهۋەبى     

. دېگىنىمىزدەك، ئۇالر بىزنىڭ تهبىئىي یوقۇلۇشـىمىزنى جـان دەپ كۆرىـدۇ           
ــۇش    ــى یوقۇتـ ــساپتا بىزنـ ــاخىرقى ھېـ ــۇ ئـ ــڭ پىالنىمـ ــۈنكى ئۆزلىرىنىـ . چـ
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شــهرقىي تۈركىــستانلىق بىــر كــۆچمهن  كــۆپچىلىككه ئایــانكى، ئهگهر بىــر  
مىللىـي  «خىتاینىڭ بۇرنىنى قانىتىۋېتىپ قېچىپ كهتـكهن بولـسا، بـۇنى        

ــشى  ــك قىلمىـ ــدە   »بۆلگۈنچىلىـ ــاي، كهڭ كۆلهمـ ــدىغان خىتـ  دەپ باھاالیـ
ئـــۇنى . ئوپېراتـــسىیه ئۇیۇشـــتۇرۇپ، ھېلىقـــى قاچـــاقنى تاپمـــاي قویمایـــدۇ

ــۋىقات، ۋەھى  ــدۇغىلىق تهشــ ــۇ قهدەر داغــ ــنى ئــ ــرە ئهدەپلهشــ مىلىــــك تېــ
تاراقشىتىشالر بىلهن بىرلهشتۈرۈپ ئېلىـپ بارىـدۇكى، بۇنىڭـدىن یهنه بىـر            

ــدۇ  ــاتمۇ یارىتىـ ــي كهیپىیـ ــسانالرغا . مهنهۋىـ ــى، ئىنـ ــادەم  «: یهنـ ــسى ئـ بۇنىـ
ئۆلتۈرگهندىنمۇ یامان ئىشكهن، ھهرنېمهرسه سهھۋەنلىك ئۆتكۈزۈپ قـاالیلى        

دېگهننـى ھىـس    »!دە، ئهمما بۇنداق خاتانى قىلىـپ سـالغۇلۇق ئهمهسـكهن       
شۇنىڭ بىلهن شهرقىي تۈركىستانلىقالرنى كۈنسېرى مىللىـي        . قىلدۇرىدۇ

كىملىكىنى تىلغا ئااللمـاس ھالغـا  كهلتـۈرمهكته؛ نورمـال ھهق ـ ھوقـۇقى       
ئهممـا ھهمـمه   . ئۈچۈن بىر ئېغىز سۆز قىلىشقىمۇ جـۈرئىتىنى تـۈگهتمهكته      

، خىــروئىن ئــادەم بىلىــپال یــۈرگهن ئــاۋۇ خىلــدىكى جىنــایى قىلمىــشالرنى 
ئهتكهسچىلىكى، ئادەم بىدىكلىرى، قارا گـورۇھالرنى تاپالمـاي قېلىۋاتامـدۇ؟          

 ئوچۇق كۆرنىـپ تۇرۇپتـۇكى، بـۇ بىـر سىیاسـىي ئویـۇن بولـۇپ، باشـقا            -ئوپ
یوقۇتۇش یوللىرىغا قوشۇمچه پایدىلىنىۋاتقان نهسىل قۇرۇتۇش پىالنىدىكى       

  .بىر مهزمۇن
زىنى نـابۇت قىلىـدىغان بـۇ یولـدىن          ئـۆ  -ئۇنداقتا ئۇیغۇرالر ئۆزلىرى، ئۆز   

ــدىكلىرى،     ــادەم بى ــشمایدۇ؟ ئ ــدۇرۇش ئۈچــۈن نېمىــشكه تىرى ــۆزىنى قۇتۇل ئ
زەھهرلىك چېكىملىك ئهتكهسچىلىرى، جىنایى یولالر بىلهن پۇل تېپىشنى 
كهسپ قىلغان قارا گـورۇھ كاتتىۋاشـلىرى ئۇیغـۇر بولغانـدىكىن، ئىنـساپقا             

قېرىنداشــلىرىنى ھــاالكهتكه   كهلــسه، ئــۆزى بىــلهن تهقــدىرداش بولغــان     
ئىتتهرمىــسه، قىینىمىــسا بولمامــدۇ؟ بولىــدۇ، بــۇ ھهممىمىزنىــڭ شــېرىن  

  . ئارزۇسى
بىراق، بۇ مهسىلىمۇ بهك ئاددىي، بىرەر قېتىملىق تهربىیه بىلهن ئىشقا 

كوممۇنىــــــست تۈزۈلمىــــــسىنىڭ بىــــــر . ئاشــــــىدىغان ئىــــــش ئهمهس
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ن باشقا، ئىنساننىڭ كىچىكلىتىلگهن نۇسقىسى بولغان بۇ ئىش یهنه ئۇندى
ــى،    ــتلىك تهبىئىتـ ــى، شۆھرەتپهرەسـ ــتلىك تهبىئىتـ ــا مهنپهئهتپهرەسـ تۇغمـ
نوپۇزلۇق بولۇشقا ئىنتىلىش خۇسۇسىیىتى ۋە پۇلنىڭ كونكرىت ۋە ئهمهلىي 
بىر كۈچ بولۇش سـۈپىتىدىكى ئېزىقتـۇرۇش رولـى قاتـارلىقالر تهرىپىـدىنمۇ              

  . بهلگىلهنگهن، چوڭقۇر یىلتىزغا ئىگه بىر ئىش
ــسىنى ئهكــــس   كو ــانلىقنىڭ ئىرادىــ ممۇنىــــست تۈزۈلمىــــسى ئازســ

 )ئادالهت ئۈستىگه قـۇرۇلمىغىنى ئۈچـۈن   (ئهتتۈرىدىغان، ۋە شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ     
زورلـۇق كــۈچنى ئاسـاس قىلغــان تــۈزۈم ئىـكهن، جهمىیهتــته قــانۇن ئهمهس،    
ھوقۇقلـۇق شهخــسنىڭ ئىرادىــسى بهلگىلىگـۈچى ئامىــل بولىــشى بىــلهن   

ئىككىلىـك  «ۈزىدىكى قانۇنالرنىڭ ئهكسى بولغان     قهغهز ی . خاراكتېرلىنىدۇ
قاتارلىقالر قانۇندىن ئۈستۈن ... ، باغاقچىالر، پاالنى غوجامنىڭ لهۋزى،»خهتلهر
بۇنداق بىر جهمىیهتته، ھهركىم تهسىر دائىرە ھاسىل قىلىش، نوپۇس . تۇرىدۇ

بۇنىـڭ ئۈچـۈن ئىككـى فـاكتۇر     . مهیدانىنى كېڭهیـتىش ئۇرۇنۇشـىدا بولىـدۇ    
ھـاكىمىیهت تۈزۈلمىـسىنىڭ    ! بىرى، ئهمهل، یهنه بىرى پـۇل     :  بولىدۇ زۆرۈرى

ئۆزىال، كېلىپ چىقىشىدىن ئاز سانلىقنىڭ مهنپهئهتىنى ئاساس قىلغان، ئاز 
سانلىققا ۋەكىللىك قىلىدىغان بولغىنى ئۈچۈن، ئهنه شۇ ئاز سـانلىق، ئهنه      

ىغان شۇ یېڭى سىنىپ، یهنى كوممۇنىستالر سىنىپىنىڭ نۇرغۇن قانۇن ھالق
ئهركىلىكلىـرىگه كـۆز یۇمـۇش ئــارقىلىق، ئۇالرنىـڭ ھـاكىمىیهتكه بولغــان      
سۆیگۈسـىنى ساقالشـقا، سـاداقىتىنى كاپـالهتكه ئىـگه قىلىـشقا زۆرۈرىــیهت       

  . تۇغۇلىدۇ
غهرپته كوممۇنىست تۈزىمىدىكى دۆلهتنى تۈرمىگه ئوخشىتىدىغان گهپ 

 كوممۇنىـست  دېمىـسىمۇ .  دەپمـۇ ئاتایـدۇ  »سـاقچى دۆلىتـى  «بـار، شـۇنداقال   
ــدۇ      ــادەم تاللىنى ــلۇقتىكىدەك ئ ــاكى جاسۇس ــاقچى ی ــى س ــدە مهخپ . تۈزىمى

 یۇقــۇرىساداقهتسىزلىــشىپ، تــاپتىن چىقىــپ كهتمهســلىكى ئۈچــۈن، بىــر 
دەرىجىلىك ئهمهلـدار، تۆۋەنـدىكىلهرنىڭ ئـاجىز ھـالقىلىرىنى تۇتىۋېلىـشى           

 بۇنىـڭ ئۈچـۈن، ئالـدى بىـلهن تۆۋەنـدىكىنىڭ بىـرەر خاتاسـىغا یـول               . شهرت
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قویۇلۇپ، ئاندىن بۇ خاتاسى ئارقىلىق ئۇنى ھهر زامان قورقۇتۇپ، یاۋاشلىتىپ 
ــان   ــادەتكه ئایالنغـ ــۇرۇش ئـ ــانالر،   . تـ ــاجىزلىقىنى تۇتقۇزمىغـ ــسىچه، ئـ ئهكـ

پىرىنسىپچان بولغانالر، تـوغرا ۋە قانۇنغـا ئۇیغـۇن ئىـشلهیمهن دەیـدىغانالر،          
ال خـانلىق   كوممۇنىست تـۈزىمى ۋە فىئـود     . چاپسانال سىقىپ چىقىرىلىدۇ  

ــا مۇشـــۇنداق بىـــر تهڭپۇڭلـــۇق ئۈســـتىگه قۇرۇلغـــان  شـــۇڭا . تـــۈزىمى مانـ
جاسۇسلۇقتىكىدەك، ئادەملهرنىڭ پۇلغا ئامراقلىق، شهھۋانىیهتكه بېرىلىش، 
ــاجىز ھالقىــسىنى تۇتىۋېلىــشقا تایىنىــدۇ   ــارلىق ئ . ئهمهلــگه قىــزىقىش قات

تېرى كوممۇنىست سىستېم یوغان بىر جاسۇسلۇق تهشكىالتى بولۇش خاراك
ــى      ــۇم خاتاس ــدىكىلهرنىڭمۇ مهل ــتا ئهتراپى ــاداقهت ساقالش ــارا س ــلهن، ئۆزئ بى
ــانلىقى، دەل     ــۇر بولغ ــشقا مهجب ــڭ ئاساســى قىلى ــشىنى تهڭپۇڭلۇقنى بولى

ــى دېـــگهن گهپ    ــڭ كۆكلهیـــدىغان زېمىنـ ــۇرى. جىنایهتلهرنىـ  تـــۆۋەن یۇقـ
دەرىجىدىكىلهرنىڭ تاپقاننى تهڭ یېیىشلىرى، بىرى یهنه بىرىنىڭ كـۆزىنى      

بـۇ مۇناسـىۋەتلهر یوشـۇرۇن      . ۇمایدىغان قاغىالر توپىنى شهكىللهندۈرىدۇ   چوق
بىر ئۆمۈچۈك تورىغا ئوخشاش، ھهممه تهرەپكه تهڭ كۈچ نىسبىتى یاكى تهڭ     

بىرى ئۈزۈلۈپ كهتسه، یهنه بىر تهرەپكه دەخلـى        . ئېغىرلىق بىلهن باغالنغان  
نى ۋاقىتتا، خىتاي كوممۇنىست تۈزىمى بولسا یهنه ئهی. قىلىدىغان شهكىلدە

ــاكى     ــاقلىغان ی ــڭ ئېلىمىنتلىرىنىمــۇ س ــانلىق تۈزىمىنى فىئوداللىــق خ
جىمـــى . ئىـــسمىنى ئۆزگهرتىـــپ قوبـــۇل قىلغـــان مۇســـتهبىت تۈزۈمـــدۇر 

جىنایهتلهرنىڭ زېمىنى بولغـان بـۇ تـۈزۈم یهتمىگهنـدەك، مىللىتىمىزنىـڭ        
 پهللىـسىنى ھاسـىل   یۇقـۇرى ئاسارەتته بولىشى، بهختسىزلىكنىڭ تېخىمـۇ      

  .انقىلغ
ــۇ     ــاجىزالرنىمۇ، كۈچلۈكلهرنىم ــیهت، ئ ــر جهمى قىسقىــسى، تهڭــسىز بى
ــیهت،     ــدىغان قــانۇنى بولمىغــان بىــر جهمى ئوخــشاش كــۆزدە كۈزىتىــپ تۇرى

 -كۈچلۈكلهر ئاجىزالرنى دەسسهپ یهنچىـپ كېتىۋېرىـدىغان، مهزلـۇمالر ئـاھ      
 ئىنـــسانالرنى —زارىنـــى ھـــېچكىمگه ئاڭلىتالمایـــدىغان بىـــر جهمىـــیهت 

تمهسلىك ئۈچۈن، دەسسىگۈچى بولۇشقا، بوزەك بولماسلىق     دەسسىلىپ كه 
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ئۈچــۈن كۈچلـــۈك بولۇشــقا قىـــستىغان ئىــكهن، ئهمهل ۋە پۇلغـــا بولغـــان    
ھېرىــسمهنلىك، ئــاچكۆزلۈك، بۇنىڭغــا ئېرىشىــشته ۋاســىته تاللىمایــدىغان 

باش جىنایهتچى، مۇستهبىت كوممۇنىست : خۇالسه. مهنزىلگه ئېلىپ بارىدۇ
  .بهتهن مۇستهملىكىچى ھۆكۈمهتتۇرتۈزىمى ۋە بىزگه نىس

ئهمدى، تۈزۈم بهلگىلىگهن جهھهتـتىن باشـقا، ئىنـسان تهبىئىتىـدىكى            
غا ئىنتىلىش قاتارلىق ئامىلالرغا كهلسهك، بۇمۇ یۇقۇرىمهنپهئهتپهرەستلىك، 

 دېگهن  »چىقماقتىن چۈشمهك تهس  «كونىالردا  . خېلى كۈچلۈك رولغا ئىگه   
بـۇ پهقهت  )غـا ئىنـتىلىش   یۇقۇرىتۇغمـا  بۇ ئىنـسان تهبىئىتىـدىكى   . گهپ بار 

 سهۋىیهدىكى تۇرمۇش، ھۆرمهتكه سازاۋەر نوپۇز یۇقۇرىئهمهلنىال كۆرسهتمهیدۇ، 
ئىگىسى بولۇش، ھهممه تهپ تارتىدىغان كۈچلۈك بولۇش، قاتـارلىق ھهمـمه        

ئهمهلدار : مهسىلهن. تۇغدۇرغان ئاقىۋەت( ئۈستۈنلۈكلهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
... چۈشمهك؛ بایلىق ئىچىدە یاشاپ، یوقسۇزلۇققا چۈشمهك،بولۇپ ئهمهلدىن   

كۆپچىلىكنىـڭ ئېـسىدە بــار،   . قاتـارلىق چۈشۈشـلهر مانـا شــۇ جۈملىدىنـدۇر    
ــېقىش « ــاۋاقنى چ ــۈر ت ــك    »تۆم ــان چهكلى ــلهن ئېلىــپ بېرىلغ ــۇئارى بى  ش

دائىرىدىكى باشقۇرۇش شهكلى ئىسالھاتلىرىدا ئهمىلىدىن ئېلىـۋېتىلگهن       
ولــۇپ قېلىــشى، ھهتتــا بهزىلىرىنىــڭ یــۈرىكى     باشــلىقالرنىڭ كېــسهل ب 

بۇنـداق  . تىقىلىپ ئۆلىشى ئهنه شۇ چۈشمهكنىڭ تهسـلىكىدىن بولغانـدۇر        
ئۈگىنىــــپ قېلىــــشالرمۇ پهقهت ئهركىــــن رېقــــابهت بولمىغــــان، مهلــــۇم  
كىشىلهرنىڭ ئورنى مـۇقىم ھالـدا ھـاكىمىیهت تهرىپىـدىن قوغدىلىـدىغان        

تۈزىمىـــدىال بولىـــدىغان فىئوداللىــق خـــانلىق تـــۈزىمى ۋە كوممۇنىــست   
  . كېسهلدۇر

مانـا شـۇ خىــل تهبىـئهت، بىــر مهزگىـل پـۇل تېپىــپ، نوپـۇز ۋە پۇلنىــڭ       
پهیزىنــى سۈرۈشــكه كــۆنگهن، ھهتتــا بــۇ خىــل یاشاشــقا بولغــان ئىــشتىیاق  
تېخىمۇ بهك نوپۇزلۇق بولۇشقا ھېرىسمهنلىك، تېخىمۇ كۆپ پـۇل تېپىـشقا       

كۆنۈككهن تۇرمۇش . ىگه ئىگهئۈندەپ تۇرغان كىشىلهر ئۈچۈنمۇ ئوخشاش مهن
شهكلى تېخىمۇ بهك ئىلگىرى كېتىشكه ئۈندەپ تۇرغان ئهھۋالدا، بىـردىنال          
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پۇل تېپىش یوللىرىنىڭ بىرمۇنچىسىدىن ۋاز كېچىش، توغرا یول بىلهن پۇل 
تېپىشقىال قانائهت قىلىپ ئولتۇرۇشنى ئویالش ئۇالر ئۈچـۈن بىـر دەھـشهت             

ەتتىن مهھرۇم بولغـان ھالـدا یاشاشـنى     ئۇالر بۇ خىل تاپاۋ   . بولىشى مۈمكىن 
ــرەك     ــسه كېـ ــسىپ كهتـ ــرەك بېـ ــسا تىتـ ــهۋۋۇر قىلـ ــۈنكى ئـــۇالر،  . تهسـ چـ

كهچمىشلىرىدە شۇنى دەلىللىگهن ئادەملهركى، پۇل بىـلهن جىنـایهتتىنمۇ        
جازاسىز قۇتۇلغىلى بولىدۇ، ئادەم ئۆلتۈرىۋېتىپمۇ ساق قالغىلى بولىدۇ؛ پۇل 

 مانـا بـۇ پهلـسهپه ئۇالرنىـڭ ھایـات      !بىلهن ھهممىنـى سـېتىۋالغىلى بولىـدۇ    
ئـۇالر ھایاتىـدىن یهكــۈنلىگهن بـۇ خۇالســه    . یولىـدىكى دەسـتۇرىغا ئایالنغــان  

تـــۈپهیلى، بـــۇ یوللىرىـــدىن ۋاز كېچىـــپ ئىنـــساپقا كېلىـــشى قانچىلىـــك  
  ئىھتىمالدۇ؟

ئۇالرنى جىنایهتتىن توختاشقا ئۈندەیدىغان ۋە داۋامالشتۇرۇشقا رىغـبهت         
ــڭ  ــدىغان ئامىلالرنى ــۇ بهك زور بېرى ــۈچ پهرقىم ــۇمىي  :  ك ــڭ ئوم جهمىیهتنى

تۈزۈلمىــسى قوللىغــۇچى، ھۆكــۈمهت قوللىغــۇچى، پۇلنىــڭ ئــۆزى رېئــال ۋە 
قىزىقتۇرغــــۇچى، بــــۇ كۈچلــــۈك ســــهلبىي ئــــامىلالر قارشىــــسىدا پهقهت 

بۇ ھالدا، بـۇ  .  چهكلىگۈچى— نومۇس - ئىنساپ، ئار—ئابىستراكىت ئۇقۇم   
ۈتكىلى بوالر؟ بـۇ خـۇددى بىرنىـڭ      ئىشنى تۈزىتىشتىن قانچىلىك ئۈمىد ك    

ــارزۇ، شـــېرىي تهســـهۋۋۇر، ىیـــۈزگه قارشـــى غهلىـــبه قىلىـــشىدەك شـــ  رىن ئـ
  . ئهپسانىلهردىكىدەك مۆجىزە بولسا كېرەك

خىتایالر شهرقىي تۈركىستان خهلقىنـى یـوق قىلىـشتا یـاردەمچى كـۈچ        
سـۈپىتىدە پایـدىلىنىۋاتقان بــۇ ئاڭـسىز پىــدائىالرنى ئـۆزلىرى یوقۇتىــشىنى     

خهلقنىڭ شهیئىلهرنى چۈشىنىش، . ل قىلىشمۇ ئوخشاشال ساددىلىقتۇرخىیا
پهرق ئېــــتىش ئېڭــــى، قىمـــــمهت قارىــــشى، ئىنــــسانلىق ئـــــۆلچىمى     

، »ھۆكــۈمهتكه دېــیىش«بۇزىــۋېتىلگهچكه، بىــرەر خاپىلىققــا دۇچ كهلگهنــدە 
ھهتتـا ئـاڭلىق تهبىقىمىـز      .  پىكـرى تۇغۇلىـدۇ    »ھۆكۈمهتكه ھال ئېیـتىش   «

زەرىــــیه جهھهتــــتىن خىتــــاي ھۆكۈمىتىنىــــڭ     ئىچىــــدىمۇ، ئــــادەتته نه 
مۇستهملىكىچى ھۆكۈمهت، دۈشمهن ھۆكۈمهت ئىكهنلىكىنى دەپ تۇرۇپمۇ،      
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 دېیىلگهندە خۇددى بىـر تهرەپـسىز، ئادىـل،         »ھۆكۈمهت«ئىختىیارسىز ھالدا   
ــا      ــسهسه خىیالىغـ ــمایدىغان مۇئهسـ ــان باسـ ــا یـ ــر گورۇھقـ ــداق بىـ ھېچقانـ

  .كس ئېتىدىغان ئهھۋال بار ھهركىتىدە ئه-كېلىۋېلىپ، بۇ ئۇنىڭ سۆز
شۇنى ئهسـتىن چىقارماسـلىق كېرەككـى، خىتـاي ھۆكـۈمىتى خىتـاي          
ــى     ــنىڭال مهنپهئهتىن ــاي مىللىتى ــدۇ؛ خىت ــك قىلى ــتىگىال ۋەكىللى مىللى

مهھكۇم مىللهتلهرنى ئاسسىمىالتسىیه قىلىپ تۈگىتىش . چىقىش قىلىدۇ
تهن دۈشمهن دېمهك ئۇ مهھكۇم مىللهتلهرگه نىسبه. ئۇنىڭ ئاخىرقى نىشانى

ھېچقاچــــان مۇســــتهملىكه مىللهتلهرنىــــڭ تهرەققىیــــاتىنى . ھۆكــــۈمهت
 ناملىق كىتابىدا بهي یاڭ دېگهندەك، »رەزىل خىتایالر«خۇددى . ئىستىمهیدۇ

خوجـایىن بۇنـداق   . ئویالش ئىقتىـدارى بولغـان قـۇل ئهڭ خهتهرلىـك قـۇل          «
ۇش ئۇسۇللىرى  خىتایالر بارلىق یوقۇت  . »قۇلنى یا ئۆلتۈرىدۇ، یا قوغلىۋېتىدۇ    

ۋە یوللىرىدىن پایدىلىنىپ، خىتاي ئىمپىرىیىسىنى بىرال مىللهتلىك چوڭ 
دېمىسىمۇ ئـۇالر ھـازىردىن باشـالپال    . دۆلهتكه ئایالندۇرۇش ئۈچۈن تىرىشىدۇ 

بۇ ھهقته . خۇددى بۇ ئىمپىرىیىدە بىرال مىللهت باردەك ئىپادىدە بولۇشماقتا     
ــىن ۋ  ــشۇناس لۇشــ ــامېرىكىلىق خىتایــ ــ . ئــ ــاي شــ ــدىپــ : ۇنداق دېگهنىــ

ــۇددى داۋام   « ــاي خـ ــۈنكى خىتـ ــۆرە بۈگـ ــشىگه كـ غهرپلىكلهرنىـــڭ چۈشىنىـ
قىلىۋاتقـان رىـم ئىمپىرىیىـسى ۋە چــارلىمېین یاۋروپاسـىدەك، ھـازىر بىــرال      

  .»مىللهتلىك دۆلهتمىش كهبى ھهركهت قىلىشقا ئۇرۇنماقتا
بۇنداق ئىـكهن، خىتـایالر ئاسـترىتتىن شـهكىللهندۈرۈپ قویغـان ئـۆز ـ        

پهقهت . مىزنى خاراپ قىلىش یولىغا ھېچقاچان كهسكىن چهك قویمایدۇ  ئۆزى
زىیان خىتاي مىللىتىگه یاماشقىلى تۇرسـا، شـۇ چاغـدا ھهركهتـكه كېلىـدۇ،            

  .ئهمما یهنىال ئۆز پېشىدىكى ئوتنى ئۆچۈرۈش بىلهنال چهكلىنىدۇ
ــدا، مۇســتهملىكىچى ھۆكــۈمهتتىن بۇنــداق بىــر تامــادا بولــۇش    بــۇ ھال

كهن، باشــقا قۇتۇلــۇش یــولى، تــۈزەش چارىــسى یوقمــۇ؟ مهن  ھاماقهتلىــك ئىــ
ــدا ئهخــالق مهسىلىــسى دەپ قاراشــنى ئهڭ ئېغىــر    مهســىلىگه ئــاددىي ھال
ــزى    ــىي یىلتىـ ــۈن، سىیاسـ ــانلىقىم ئۈچـ ــسىزلىك دەپ قارىغـ مهسئۇلىیهتـ
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ئهممـا بـۇنى یهنه ئهخـالق       . ئۈستىدىكى مۇالھىزىگه كـۆپرەك ئـورۇن بهردىـم       
 تــوال پایدىــسى بولىــشىنى ئىنكــار  -ىڭ ئــازنۇقتىــسىدىنمۇ قولغــا ئېلىــشن

  .قىلمایمهن
تامامهن قۇتۇلۇش ئۈچۈن مىللىي دۆلىتىمىزنىـڭ ئهسـلىگه كېلىـشى          

یېتىـپ قــالغىچه  «شـهرت ئىـكهن، شـۇ ھالـدىمۇ، كونىالرنىـڭ دېگىنىـدەك،       
.  دەپ، تىرىـشىپ بـېقىش یهنىـال ھهركىمنىـڭ مهجبـۇرىیىتى           »ئېتىپ قال 

 كىـشىلهر، قورچـاق ئهمهلـدار بولـسىمۇ     مىللىتىمىز ئىچىدىكى تهسىرى بار 
مىللىــي ھىــسیاتىنى تامــامهن یوقاتمىغــانلىرى، بــایالر، شــۇنداقال یولــدىن  

 تۇققانلىرى ئۇالردا مىللىي تۇیغۇ - ئانا، ئۇرۇق-ئاتا: ئازغانالرنىڭ یېقىنلىرى
ــى، بولۇپمـــۇ       ــان مىللىـــي ئهخالقنـ ــقا تىرىشىـــشى، بۇزۇلىۋاتقـ ئویغۇتۇشـ

 ئهڭ موھىم ئىچكىي ئامىل بولغان ئېتىقادنى جىنایهتلهردىن چهكلىگۈچى
تهكىتلهش ئارقىلىق ھېچ بولمىغاندا تېخىمۇ كهڭرەك یامراپ كېتىـشنىڭ       

ــۇم     ــشى چوق ــۈمى بولى ــۇم ئۈن ــشىنىڭ مهل ــشقا تىرىشى ــدىنى ئېلى یهنه . ئال
بایلىرىمىزنىڭ، ئادەم بىدىكلىرى تهرىپىدىن سېتىۋېتىلگهن قىزلىرىمىزنى 

ىشى پهقهت ئهخالقىي، ئىنسانىي بۇرچ بولۇپال قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ھهركهت قىل
قالماي، مـۆمىن مۇسـۇلمانلىقنىڭمۇ قهرزى ئىكهنلىكىنـى تهكىتلهشـنىڭ          

دە كــۆپ تهشــهببۇس »قۇرئــانى كهرىــم«چــۈنكى، . ئــۈنىمى بولىــشى چوقــۇم 
قىلىنىدىغان، گۇناھالرغا كهففارەت بولغۇچى قۇل ئازاد قىلىش، ئهنه شۇنداق 

گهنلهرنى قـایتۇرۇپ سـېتىۋېلىپ، ئائىلىـسىگه    بىر ئىش بولۇپ، سېتىۋېتىل   
ــق    ــشىدىغانلىقى ئېنى ــدەك ســاۋاپقا ئېرى ــلهر ھهج قىلغان . ئهۋەتىــپ بهرگهن

ھهممىگه مهلۇم، ئىسالم دىنىـدا ئىككـى تهرىپىـدىكى قوشنىـسى یوقـسىز،           
مۇھتــاج تۇرغــان ئهھۋالــدا ھهج قىلغۇچىنىــڭ ھهجــى مهقبــۇل ئهمهســلىكى  

 ھـاالكهتكه قـاراپ كېتىۋاتقـان مىللىـي      بۇنداق ئىكهن، . ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ 
قىــسمىتىمىز بىــلهن كــارى بولمــاي، ھهجــگه بارمــاقنىڭمۇ رىیاكـــارلىق       

  .ھېساپالنماسلىقى غهلهت، ئهلۋەتته
بـالىالرنى توپلىۋېلىــپ، جىنـایهتكه ئىتتىرىۋاتقــانالر، قىزالرنـى ئالــداپ    
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ــڭ     ــېتىۋاتقانالر، ئۆزلىرىنىـــ ــروئىن ســـ ــېتىۋاتقانالر، خىـــ ــپ ســـ ئاپىرىـــ
ىمىزنىــــڭ یوقۇلىــــشىنى تېــــزلىتىش یولىــــدا خىتایغــــا یــــاردەم مىللىت

ــز   ــد قىلىمىـ ــشلىرىنى ئۈمىـ ــانلىقىنى چۈشىنىـ ــار. بېرىۋاتقـ ــۇس -ئـ  نومـ
. تۇیغۇلىرىنىڭ، ۋىجدانىنىڭ ساداسىغا قۇالق سېلىشىنى ئۈمىد قىلىمىـز       

 مىللهتنىــڭ ئومــۇمىي مهۋجــۇتلىقى بىــلهن  —شهخــسنىڭ مهۋجــۇتلىقى 
ىرىمىز بىــلهن كــارى بولمــاي، ۋاســىته  مىللىــي تهقــد. مهھــكهم باغالنغــان

تاللىماستىن پۇل تاپقۇچىالرنى پـۇل قۇتقـۇزۇپ قااللمایـدۇ، ھـېچكىم یـوق            
ھهر بىرىمىزنىـڭ  . بولۇش قىـسمىتىدىن یهكـكه ھالـدا قۇتۇلـۇپ قااللمایـدۇ          

مىلـلهت یاشـایدىكهن،    : مهۋجۇتلىقى مىللهتنىڭ قىسمىتى بىلهن بىردەك    
اشایدۇ؛ مىللهت یوقالسا ئۇنىڭ ھهممه شهخس ئۇنىڭ بىر ئهزاسى سۈپىتىدە ی

  .بۇ نۇقتىنى چۈشىنىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. نهرسىسى یوقۇلىدۇ
  .یىلى، تورونتو- 2002
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  رادىئو كىم تهرىپىدىن باشقۇرۇلىدۇ؟
  

ئهركىن ئاسىیا رادىئوسـىنىڭ مهیـدانى، تۇتـۇمى، سهۋىیىـسى ھهققىـدە            
ر ھهمىــشه بولــۇپ ئــاچچىق لهتىــپىلهر، ھهجــۋىیلهر، مهســخىرىلهر، تهنقىــدله 

 تهنه دېیىش كېرەكمۇ؟ یاكى بۇنىڭ جىددىي    -بۇالرنى ئادەتتىكى تاپا  . تۇرىدۇ
تهرەپلىـرى، ســهۋەپلىرى، گۇمانغــا ئۈندەیــدىغان ئــاالمهتلهر بــارمۇ؟ بــۇ ھهقــته  
ناھایىتى كۆپ گېپىم بولسىمۇ نهدىن باشالشنى بىلهلمهي، مهزكـۈر باھـا ۋە      

دا تهســىراتنىڭ بهك كــۆپ بولــۇپ نورمالــ. مــۇالھىزەمنى كېچىكتۈرىــۋەتتىم
ــشىنى الل    ــلىككه ئوخـــشاشال كىـ ــۇددى ئىلھـــام كهلمهسـ كېتىـــشىمۇ، خـ

 .قىلىدىغان ئىش
ئىلگىرى مهن ئىستانبۇلدا رادىئونىڭ تېتىقسىز تېمىالر، ئهھمىیهتسىز 
مهۋزۇالر، ھهتتا خىتاي مهتبۇئاتلىرى تهرىپىدىن نهشىر قىلىنغان كىتاپالرنى 

ــانه ھهد  ــقان   -دىئوقۇشــتهك مۇناپىق ــسى تاش ــى ئۆپكى ــرىگه قارش  ھهركهتلى
ۋەتهنسۆیهرلهرنىڭ ئىنكاسلىرىنى كونكرېت ئىپادىلىمهك، تارىخ ئۈچۈنمۇ بىر 
دەلىل یاراتماق مهخسىدىدە تهنقىد ۋە تهلهپلهر مهزمۇن قىلىنغان تېكسىت     

بۇنى پاكىت سۈپىتىدە  (ئاستىدا ئىمزا توپالش پائالىیىتى ئۇیۇشتۇرغانىدىم      
رادىئـــو ھهققىـــدىكى بـــۇ خىـــل نارازىلىقىمنىـــڭ  ). یـــدۇمتـــور بېـــتىگه قو

تۈگىمهسلىكىدىكى سهۋەپ، خهلقنىـڭ رادىئـودىن كۈتىۋاتقـان ئۈمىـدىنىڭ      
رادىئو قاچانكى خهلقنىڭ كۈتكىنىنى بېرىـشكه ئهڭ     . ئاقالنماسلىقىدىندۇر

كۆپ ۋاقىت سهرپ قىلىشقا باشلىسا، مېنىڭ پوزىتسىیهم جىددىي بۇرۇلۇش 
  .شهككۈر بىلدۈرۈشكه باشالیمهنیاساپ، رادىئوغا ته

ئهپسۇسكى، ئاالمهتلهر كۆرسىتىۋاتىدۇكى، رادىئونىڭ تۇتۇمىدا ئېغىزغـا       
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بـۇ خـۇددى ئـوت     . ئالغۇدەك ئۆزگىرىشنىڭ بولىشى ئاسان ئهمهس ئوخـشایدۇ      
بېسىپ كهتـكهن ئېتىـزدەك؛ ئـوتنى یۇلـۇپ، زىرائهتنـى ئاسراشـقا قارىغانـدا،            

اسانراق بولغىنىغا ئوخشاش دەرىجىگه    یهرنى ئاغدۇرۇپ باشقىدىن تېرىغان ئ    
  . بېرىپ یهتكهن بۇزۇقلۇق بىلىنىپ تۇرۇپتۇ

 ھېـــــسىپنى بىلـــــله -شهخـــــسىي دوســـــت تارتىشىـــــشالر؛ ئـــــۆپكه
یېیىــشكهنلهرنىڭ ئىلتىپاتقــا ئېرىشىــشلىرى؛ دۇنیانىــڭ ھهر بۇلىڭىــدىن   
ــاۋاقلىق     ــر ســىتاندارتتىكىلهرنىڭ ھهمت ــر تىــپ، بى ــزدەپ تېپىلغــان بى ئى

ئۇیغـۇر  ئاتـاغلىق  « بىرلىرىنـى    -نىڭ بىلىنىپ تۇرىشى؛ بىر   مۇناسىۋەتلىرى
ــ  ــ سى؛ مهشــھۇر ئۇیغــۇر  بىــرنېمه بىرنېم سى؛ سىیاســى  بىــرنېمه بىرنېمى

دېگهندەك بۈیۈك سۈپهتلهر  »)...؟(؛ بایاناتچسى )؟(، ئوبزورچى )؟(مۇالھىزىچى
بىلهن پۈۋلهپ كۆپتۈرۈپ رېكالمچىلىق قىلىشلىرى، ئهمهلىیهتته بولـسا بـۇ       

هرگه بـۇ ئاتـاقالر خـۇددى ئهركه بالىچـاق چـوڭ دادىـسىنىڭ تـونىنى              ئهپهندىل
ــدەك    ــرى ســـۆرۈلۈپ قالغانـ ــۈچ ھهســـسه یېـ ــوڭ كېلىـــپ، ئـ كېیىۋالـــسا چـ

ى مهسىلىنىڭ بىر تهرىپى بولسا، كلىك یارىشىمسىزلىق تۇغدۇرىۋاتقكۈلكى
تۇرىــشى،  یهنه بىــر تهرىپــى ھامــان تهرەپبــازلىق خاھىــشىنىڭ بىلىنىــپ      

 سـۈپىتىنىڭ تــۆۋەنلىكى، ئهھمىیهتــسىز تــېمىالر،  لــىھـازىرغىچه رادىئــو تى 
ــدىغان    ــدىنمۇ توغرىــسىنى ئۇقاالی ئۇیغــۇرالر ھهر زامــان خىتــاي مهتبۇئاتلىرى

ئـۇالردىكى  ... خهۋەرلهرنىڭ بۇ قىممهتلىك بىر سائهتنى ئىگهلـلهپ تۇرىـشى،      
 نىیهتنىڭ شهخسىیهتچىلىك چۈپرەندىلىكى بىلهنال چهكلهنمهیدىغانلىقى    

  !ڭ ئاالمهتلىرى ئىكهنلىكىنى دەلىللىمهكته مۇناپىقلىقنى—
ئامېرىكىدا شهرقىي تۈركىستان سهرگهردان ھۆكۈمىتىنىـڭ قۇرۇلىـشى،      

بۇ ھۆكۈمهتنى قۇرغۇچىالرنىڭ . سىیاسىي ھایاتىمىزدىكى زور ۋەقه سانىالتتى
شـهرقىي  «دىن قهتئىي نهزەر، ئـۇ  ... ساالھىیىتى، سهۋىیىسى، پروگراممىسى،  

ئـۇنى خهۋەر قىلىــش  . نـامى بىـلهن زور ۋەقه ئىـدى   » تۈركىـستان ھۆكـۈمىتى  
ئهگهر ! نـېمىگه پۇتالشــتى؟ ئامېرىكـا ھۆكــۈمىتى رۇخـسهت قىلمىغــانمىش   

ــدانغا      ــداق بىــر قۇرۇلۇشــنى مهی ــسا، بۇن ــۇم بولىــدىغان بول ــر تۇت ــداق بى بۇن
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كهلتۈرىدىغان تۇنجى یىغىننىـڭ پارالمېنـت زالىـدا ئېچىلىـشىغا رۇخـسهت            
ىكا مهتبۇئاتلىرىنىڭ ھېچقاندىقىنىڭ بۇ ھهقته    بېرىلمىگهن بوالتتى، ئامېر  

ھهممىگه مهلۇم بولغىنىدەك، ئامېرىكـا  . خهۋەر بېرىشى چهكلهنگهن بوالتتى   
یۈز بهرگهن بىر (دېموكراتىك دۆلهت، مهلۇم بىر ۋەقه ھهققىدە خهۋەر بېرىشنى 

چهكلىـشى  ) ئىش، ھادىسه، یېڭىلىق ھهققىدە نورمال بىـر خهۋەر بېرىـشنى          
  !مۈمكىن ئهمهس

دېگهن ئاتالغۇ » شهرقىي تۈركىستان«خىتایالرنىڭ قورقىدىغىنىمۇ دەل 
بولغىنىدەك، رادىئونىڭ قورقىدىغىنىمۇ، چهتئهللهردىكى بارلىق ئاتـالمىش      

تهشكىالتالرنىڭ قورقىدىغىنىمۇ مۇشۇ ئاتـالغۇ     » ۋەتهن داۋاسى قىلىدىغان  «
رقىي شـه «شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئىلگىرىـدىن، رادىئـو،     . ئىكهنلىكى بىلىنمهكـته  

ئۇیغـۇر  «دېگهن یهر ئىسمىنى قوللۇنۇشتىن ئۆزىنى قـاچۇرۇپ،       » تۈركىستان
كۆرىنىـــپ . دېـــگهن ئاتـــالغۇنى كهشـــپ قىلغانىـــدى » رایـــونى) ئـــاپتونوم(

تۇرۇپتۇكى، بـۇ ئاتـالغۇدا تىرنـاق ئىچىـدىكى بىـر سـۆز یوشـۇرۇن كهلگهننـى              
 بـۇ  .ھېساپقا ئالمىغاندا، خىتاي قویۇپ بهرگهن ئىسىمنىڭ دەل ئـۆزى ئىـدى          

قېــتىم ھۆكــۈمهت قۇرۇلىــشى ھهققىــدىكى خهۋەرنىــڭ بېرىلمهســلىكى بــۇ  
  .قارىشىمىزنى تېخىمۇ ئىسپات قىلدى

ــىلهن،     ــۇر تهشــكىالتلىرى، مهس ــۇپ بهرگهن ئۇیغ ــسىم قوی ــایالر ئى خىت
ــالمىش  ــۇرۇلتىیى  «ئات ــۇر ق ــا ئۇیغ ــدە خهۋەر   »دۇنی ــرى ھهققى ــڭ یىغىنلى نى

دان ھۆكـۈمهت ھهققىـدىكى     بېرىلسه چهكلىمىگهن ئامېرىكا، ئهجهبا سهرگهر    
  خهۋەرنى نېمىشكه چهكلىدىكىنه؟ 

مهن بــۇ یهردە رادىئونىــڭ تۇتــۇمى ھهققىــدىال توختۇلىــۋاتقىنىم ئۈچــۈن 
ــا ئېىلىۋاتقــان ســهرگهردان ھۆكــۈمهت     ــدا تىلغ تېگىــشلىك مىــسالالر قاتارى
ھهققىدىكى خهۋەرنىڭ بېرەلمهسلىكى تۇغدۇرغان شۈبھه، ھهرگىزمۇ مېنىڭ 

ــا  ــۋەتته ھۆكــۈمهتكه تۇتق ــسىیهمنىڭ مهھــسۇلى ئهمهس، ئهل ــا . ن پوزىت ئهمم
ھــاالللىق بىــلهن بىــر نهچــچه ئېغىــز لىلــال گهپ قىلىــش مهجبــۇرىیىتىم   

ــڭ ســـۈپىتى     ــدە، قۇرغۇچىالرنىـ ــۈمهت ھهققىـ ــۈن، ھۆكـ ــولغىنى ئۈچـ  —بـ
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ــۇنى      ــاۋابهن شـ ــا جـ ــدە گهپ یورغىالتقانالرغـ ــاۋادى ھهققىـ ــاالھىیىتى، سـ سـ
نىـڭ سـاۋادى قانچىلىـك ئىـدى؟        »رقۇرۇلتـایچىال «ئاتـالمىش   : دېمهكچىمهن

ئۇالرنىـڭ سىیاسـىي سـاۋادى    (ئۇالرنىڭ ساالھىیىتى ھېچ شۈبھىسىزمىدى؟   
 توختـالغىنىم ئۈچـۈن بـۇ یهردە تهكرارلىمـایمهن،          ①دەباشـقا ماقالىـ   ھهققىدە  

سـهرگهردان ھۆكـۈمهت ئهڭ ئـاز       .) ىن كۆرسـه بولىـدۇ    قىزىققۇچىالر تور بېتىد  
بولغاندىمۇ نامى بىلهن سۆیۈملۈكتۇر، نـامى بىـلهن تـارىخىي رىئاللىقنىـڭ            
تهكرار ئهكس ئېتىـشىدۇر؛ خىتـاینى ئهڭ بىـسهرەمجان قىلىـدىغان ئىـسىم             

» دۇنیائۇیغۇر قۇرۇلتىیى«بۇنىڭغا سېلىشتۇرما، . بولىشى بىلهن جهڭگىۋاردۇر
مهزمــۇنى (م بىــلهن ئۈرۈمچىــدە بىــر قۇرۇلتــاي ئېچىلــسا دېــگهن بىــر ئىــسى

ــۋاتىمهن   ــۈن مىــسال قىلى ــا  )مۇستهســنا، ئىــسمى ئۈچ ، خىتاینىــڭ بۇنىڭغ
» سـى ... ئۇیغـۇر  «ھهرقانـداق بىـر دۆلهتـته ھهم،    ! توسـالغۇ بولىـشى ناتـایىن   

دېــگهن ئىــسىم بىــلهن قۇرۇلغــان بىــر تهشــكىالتنىڭ خىتایــدا قارشــىلىق  
نى » شهرقىي تۈركىستان«هت، بۇ تهشكىالت ئىسمى پهق! تۇغدۇرىشى ناتایىن

ئۆز ئىچىگه ئالغان ھامان، ئۇنىڭغـا مۇجهسـسهملهنگهن تـارىخىي ھهقىـقهت،            
ــاینى      ــان ئارزۇســى خىت ــتهقىللىققا بولغ ــڭ مۇس ــت، خهلقنى ــارىخىي پاكى ت
بىسهرەمجان قىلىدىغان بولغاچقا، خىتایالر دەرھال قارشى تهدبىر قوللۇنۇشقا 

ئورتا ئاسىیا جۇمھۇرىیهتلىرىگه ئوخشاش خىتاي نوپۇزى : مهسىلهن. باشالیدۇ
كۈچلــۈك دۆلهتــلهردە بۇنــداق بىــر ئىــسىمدا تهشــكىالت مهیــدانغا كهلــگهن  
ــارقىلىق مهجبـــۇرىي       ــولى ئـ ــال دىپلومـــاتىیه یـ ــاي دەرھـ ــدىردە، خىتـ تهقـ
ــى    ــشلىتىپ گېپىنــ ــسىم ئىــ ــاي بېــ ــي؛ خىتــ تاقاتقۇزىۋېتىــــشى تهبىئىــ

 بۇنداق ئىسىم بىلهن تهشكىالت قۇرۇشقا ئاڭلىتاالیدىغانلىكى مهملىكهتته،
دېگهنــدەك ئىــسىمالر   ... ،»قــازاق«، »ئۇیغــۇر «ئهممــا . ئىمكــان بهرمهیــدۇ 

                                            
ۋە )   قىلىنغانتور بهتته ئېالن( » ئالتىگه بىر ئىمزا« بۇ یهردە كۆزدە تۇتۇلغان باشقا ماقاله ①

) مۇشۇ كىتاپتا( ناملىق ماقالهم »   نىڭ ئىسىمى قانداق كهلگهن؟› دۇنیا ئۇیغۇر قۇرۇلتىیى‹ ئاتالمىش « 
ڭ، net.eynek.www: بۇنىڭ ئۈچۈن تور بېتىم. كۆزدە تۇتىلىدۇ،   . ئا—  كه قارا
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ئارقىـــسىدا قۇرۇلغـــان تهشـــكىالتالر ئـــۇ قهدەر خىتایالرنىـــڭ یــــۈرىكىگه      
  .بۇ ھهركىم تهسهۋۋۇر قىالالیدىغان، ھېس قىالالیدىغان پاكىت.  سانچىلمایدۇ

 قارالـسا، بىزنىــڭ قانــداق مــوھىم بىــر  مانـا شــۇ نۇقتىــدىن مهســىلىگه 
ــاكىتتىن ۋاز كېچىۋاتقـــــــانلىقىمىز، قانچىلىـــــــك زور دەرىجىـــــــدە     پـــــ
ئۇتتۇرىۋاتقـــــانلىقىمىز، نهقهدەر قورقۇنۇچلـــــۇق خاتـــــا قىلىـــــۋاتقىنىمىز 

ئهلۋەتته، چۈشىنىش نىیىتى بولغانالر ئۈچۈن شۇنداق، ۋەزىـپه   (چۈشۈنىلىدۇ  
  ).انالر بۇنىڭ سىرتىدائېھتىیاجى بىلهن قهستهن سۇنى لېیىتىۋاتق

بــۇ قهدەر زور پىرىنــسىپال مهســىلىدە، شــهرقىي تۈركىــستانلىقالرنىڭ،  
جۈملىـدىن ئۇیغۇرالرنىــڭ سىیاسـىي ھایاتىــدا، قىـسمىتى ۋە تهقدىرىــدە ئــۇ    

بولىۋېلىـشى،  » گاچـا «دەرىجه سالمىقى بولغـان بىـر مهسـىلىدە رادىئونىـڭ            
نىمـدەك، ئهركىـن ئاسـىیا      داۋاملىق تهكىتلهۋاتقى . ئاددىیال بولمىسا كېرەك  

رادىئوسـىدا ئۇیغــۇرچه ئاڭلىتىــشنىڭ مهیــدانغا كېلىــشى خىتــاینى بىئــارام  
قىلىــدۇ، بــۇنى ھهركىــم ھــېس قىالالیــدۇ؛ خىتاینىــڭ بــۇ تــۈپهیلى راھىتــى  
بۇزۇلىدىكهن، ئۇ ھالدا خىتاي نېمه ئویالیدۇ؟ نـېمه ھهركهت قىلىـدۇ؟ یـاكى،        

» قىالي، سۆزلىسه سۆزلىسۇن  ئامېرىكىغا گېپىم ئۆتمىگهندىكىن قانداق     «
ــامهن     ــسىغۇ تامــ ــلهردە بولــ ــشلىتهلهیدىغان دۆلهتــ ــسىم ئىــ ــدۇ؟ بېــ دەمــ
ــاي     ــۈنلهي خىتـ ــۇنلىرىنى پۈتـ ــاڭلىتىش مهزمـ ــاكى ئـ ــشى، یـ تاقاتقۇزىۋېتىـ
ــشى       ــۇل قىلدۇرى ــپ، قوب ــهرت قىلى ــنى ش ــدا تۇتۇش ــاتلىرى پىچىمى مهتبۇئ

مكىن؟ ئامېرىكىدىكى رادىئو ھهققىدە نېمىلهر قىلىشى مۈ. مۈمكىن ئىدى
ىكى، بوپتۇال، دېمهیدىغانلىقىغا ھهركىمنىڭ كـۆزى یېتىـدۇ؛ ئـۇ ھالـدا قالـد             

؛ رادىئـونى  »قورغاننى ئىچىـدىن بـۇزۇش   «— بىر یول  -خىتاي ئۈچۈن بىردىن  
تـوال جاسۇسـلۇق ۋە ئـانتى جاسۇسـلۇق      -ئاز! ئاسترىتتىن كونترول قىلىش  

قالمایدۇ ۋە ساۋاتلىرى بولغان ھهركىم بۇنداق بىر ئىھتىماللىقنى چهتكه قا       
  .بۇنى ئىھتىماللىق ئهمهس، مۇقهررەرلىك دەپ قارایدۇ

خۇالســه كــاالم، رادىئــو ئاڭلىتىــشلىرىدىكى پۈچهكلىــك، تهرەپبــازلىقى   
كۆرسىتىپ تهكىتلهش؛ تۇزسىز » موھىم«بىلىنىپ تۇرغان رەتكه تىزىش ۋە 
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خهلققه توغرىسىنى ... نهرسىلهرگه سهرپ قىلىنىۋاتقان ۋاقتنىڭ ئۇزۇنلىقى، 
ــان ۋەقه ۋە   ئ ــىز بولغـ ــوھىم ۋە تهخىرسـ ــۇ مـ ــۇش ھهقىقهتهنمـ ــۇرۇپ قویـ ۇقتـ

ــاچۇرۇش     ــۆزىنى ق ــشتىن ئ ــۇالھىزە بېرى ــوبزور ۋە م ــدە ئ ــسىلهر ھهققى ھاسدى
قالپىقىنىــــڭ بىــــزگه یاراشــــمایدىغانلىقى، ۋە » تېرورچــــى«: مهســـىلهن (

ــڭ پهردە ئارقىــسى   ــۈز بهرگهن پاجىئهلهرنى ــلهن  ) بېــشكهكته ی ــارلىقالر بى قات
الھىزىلهر بىرلهشـــتۈرۈلگىنىدە رادىئونىـــڭ تامـــامهن خىتـــاي  یوقـــارقى مـــۇ

. كونتروللىقىغا چۈشۈپ قالغان بىـر قۇرۇلـۇش ئىكهنلىكـى ئایدىڭلىـشىدۇ           
تامغىسى » مۇناپىق«بۇنىڭغا یهنه ئاللىقاچان خهلقنىڭ نهزىرىدىن چۈشۈپ، 

بېسىلغان ئادەملهرنى قایتىدىن ھۆرمهتكه سازاۋەر قىلىپ، كهلگۈسـىدە یهنه   
سـۈپىتىدە قارشـىلىق   » قـارا نۇرلـۇق چىـراق   «كى بىر نهچـچه قېـتىم       بىر یا 

» تېرورچى«ئىدىیىسىدىكى كىشىلهرنى ئهتراپىغا توپالپ ئالدىماق ئۈچۈن،      
بولــۇپ، » پېچكــا«نامىــدا رېكــالم قىلىــشتا خىتــاي سىیاســىي شــاخمىتىدە  

ــشى  ــك قىلىـ ــگه    — چاپارمهنلىـ ــكهت ئىچىـ ــى مهملىـ ــۈر رېكالمنـ ــۇ تهتـ بـ
ئاللىقاچـان  . مـۇ كىـشىنى ئویالندۇرىـدۇ   »ۈك تۆھپىـسى بۈی«یهتكۈزۈشتىكى  

ــق تهرىپىــدىن تۈكــۈرۈپ تاشــالنغان بــۇ ئــادەملهرنى یوشــۇرىنىۋالغان        خهل
قىلىـشالر، تامـامهن خىتاینىـڭ      » زىیـارەت «بۇلۇڭلىرىدىن ئىزدەپ تېپىـپ،     

  !رېكالم ئىھتىیاجىنى چىقىش قىلىۋاتقانلىقى ئېنىق
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كىشىلهر قانداق ئاجىزلىقلىرىغا كۆرە 
  جاسۇسلۇققا ئىشلهیدۇ؟

  
نـــۆۋەتته خىتـــاي جاسۇســـلۇق سىستېمىـــسىنىڭ چهتئهللهردىكـــى      

» خىزمهتكه« .  پائالىیىتى كۈچىیىپ، قىلمىغان شهرمهندىلىكى قالمایۋاتىدۇ
بۇنداق بىـر مـۇرەككهپ ۋەزىیهتـته       . تهكلىپ قىلمىغان ئادىمى قالمایۋاتىدۇ   

ئىگه قىلىش ھهربىر قېرىنداشلىرىمىزنى بىر ئاز ئانتى جاسۇسلۇق ساۋادىغا 
  .زىیالىنىڭ بۇرچى بولۇپ قالدى

كه »خىــزمهت«جاسۇســلۇقتا قانــداق ئــاجىزلىقالر ھېــساپقا ئېلىنىــپ، 
سېلىنىدۇ؟ ئوخشىمىغان مهنبهلهردە ئـېالن قىلىنغـان جاسۇسـلۇققا دائىـر        
ماتىرىیالالر، ئهسلىمىلهر، پاش قىلىشالرنىڭ ھهممىسىدە بىر ئوخشاشلىق 

ۇسلۇق، كىشىلهردىكى شۇ تۆرت تۈرلۈك ئاجىزلىققـا       دىققهتنى تارتىدۇ؛ جاس  
. پۇل. 1: »ھۆل خشقا دەسسىتىدۇ  «تایىنىپ، ئۇالرنى قولغا كهلتۈرىدۇ یاكى      

ــا        ــى دوغ ــسه ھهممىن ــۇل دې ــامراق، پ ــا ئ ــخهج، پۇلغ ئهگهر ئوبېكــت بهك بهت
تىكىۋېتىدىغان مىجهزدىكى ئادەم بولسا، ئۇنىڭغـا پـۇل تهكلىـپ قىلىنىـدۇ        

ــارابه   ــا ب ــاكى پۇلغ ــوالیلىقلىرى،  ی ــارەت ق ــپهئهتلهر، تىج ــدىغان مهن ... ر كېلى
ئوبېكت ئارتۇقچه شهھۋەتپهرەست بولسا، . جىنسىیهت. 2تهكلىپ قىلىنىدۇ؛ 

ــلهن       ــسى بى ــاالپالر ۋاسىتى ــان ج ــا یالالنغ ــاكى پۇلغ ــاالپالر ی ــۇ جاســۇس ج ئ
زىیـادە شۆھرەتپهرەسـتلىك    . 3كۆزلىگهن مهنـزىلگه قىـستاپ كهلتۈرىلىـدۇ؛        

بىـر تهرىپـى   ڭ بىر تهرىپىدە یهنىال پۇل ئـامىلى بولىـدۇ، یهنه       بۇنى. تۇیغۇسى
ــورۇن -ئهمهل ــسهپ، ئــ ــدىغان    - مهنــ ــهرت قىلىــ ــامىلىنى شــ ــۋە ئــ  مهرتىــ

ــۈرلىكى  . 4شۆھرەتپهرەســتلىكتۇر؛  ــاكى تهت ــاراش بىرلىكــى ی ــۆز ق ــى، . ك یهن
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كوممۇنىست بىـر دۆلهت، دېموكراتىـك دۆلهتـلهردە یاشـاۋاتقان پۇخراالرنىـڭ           
زىم پىكىـر ئېقىمىغـا قىزىقىـدىغان، ئـۆز دۆلىتىنىـڭ           ئىچىدىكى كوممۇنى 

ــائىي تـــۈزۈمىنى ئـــۆچ كۆرىـــدىغان -سىیاســـىي ــۆز  - ئىجتىمـ مۇخالىـــپ كـ
بۇنـدىن باشـقا ئىجتىمـائىي      . قاراشتىكى كىشىلهردىن ئاسانال پایدىلىنىـدۇ    

گورۇھالر ئارا زىددىیهتلهر، شهخسلهر ئارا زىددىیهتلهردىن پایدىلىنىشمۇ مۇشۇ 
  .تۈرگه كىرىدۇ

ــ ــگه     ب ــا ئى ــر قهدەر ئېنىقلىقق ــۈر بى ــى ت ــى ۋە ئىككىنچ ۇالردىن بىرىنچ
ئـۈچىنچى ۋە تـۆرتىنچى تـۈر بىـر         . بولغاچقا یهنه ئىالۋە بهرمهككه ئورۇن یـوق      

ــۇنلىرى،     ــدىغان مهزم ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــڭ ئ ــۇپ، بۇالرنى ــۇرەككهپ بول قهدەر م
ه چېتىشلىق دائىرىسى كۆپ بولغاچقا بۇالر ھهققىدە بىر ئاز یېشىم بېرىشك

  .توغرا كېلىدۇ
شۆھرەتپهرەستلىك ھهممه ئىنساندا مهۋجۇت بىر خىل ئىچكىـي تۇیغـۇ      

نورمـال  . نى گهۋدىلهندۈرۈش مهزمۇنىدىكى پىسخىك ئىستهك    »مهن«بولۇپ،  
شۆھرەت تۇیغۇسـى ئىنـسانالرنىڭ تىرىـشچانلىقىنى غىـدىقالپ، یۈكـسهك           

مۈمكىن؛ پهللىلهرگه یېتىشىدە یوشۇرۇن ھهركهتلهندۈرگۈچى كۈچ بولىشىمۇ 
ــى      ــق یېتهكچ ــر ئومۇمىیلى ــال بى ــدە یهنى ــستهكنىڭ ماھىیىتى ــۇ ئى ئهگهر ب

مهلۇم كهسپته نهتىجه قازىنىپ، : مهسىلهن. قىلىنغان بولسا شۇنداق بولىدۇ
دېـــگهن غایىـــدە، ۋەتهن، ! مىللىـــتىمگه، ۋەتىـــنىمگه شـــهرەپ كهلتـــۈرىمهن

ــسىپى ئاساســىدا     ــر ئومۇمىیلىــق پىرىن ــارەت بى ــتىن ئىب ــۆزىنى«مىللهت  ئ
ئىپادىلىنىدىغان بولغاچقا، بۇ   ) شۆھرەتپهرەستلىك(خاھىشى  » كۆرسىتىش

كـۆپ  : یهنه مهسىلهن . شهخسكىمۇ، جهمىیهتكىمۇ پایدىلىق بولىشى چوقۇم    
، )یـاكى مهسـجىد سـېلىپ     (پۇل تېپىپ، یۇرتىمىزغا بىر مهكـتهپ سـېلىپ         

» ...دېـگهن ئـاتنى ئالمایـدىغان بولـسام       ) مهسـجىد (پاالنى سالغان مهكتهپ    «
  .گهندەكلهردې

» ئومۇمىیلىـق «ئهمما بـۇ تۇیغۇنىـڭ پۈتـۈن قۇرۇلمىـسىدا ھېچقانـداق       
ــۇپ،      ــتىلىش بول ــۆھرەتكه ئىن ــدىن ش ــسه یېقى ــۇ ھادى ــۇ تۇیغ ــدا، ب بولمىغان
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ــساپالشمایدۇ     ــلهن ھې ــهرمهندىلىك بولىــشى بى ــاھىیىتى ش : مهســىلهن. م
. بهسلىشىش تۇیغۇسى؛ بهزى ئادەملهردە تۇغما بایۋەچچىلىك مىجهزى بولىدۇ  

 چوڭ خهجلىگۈسى كېلىپ تۇرىدۇ، یانچۇقىدىكى پۇلى، یهنى -ئۇالرنىڭ چوڭ
یوتقانغـــا بېقىـــپ پـــۇت «(كىــرىم ۋەزىیىتـــى بىـــلهن ھېـــساپالشمایدىغان 

ــدىغان ــى   ) »ئۇزاتمای ــرا تىلىمىزدىك ــۇپ،  زاغ ــك بول ــۇنى «بایۋەتچىلى قونىق
كــۆپ ھــالالردا خهج ئىــستىكى كىــرىم سهۋىیىــسىدىن زور  —لهر »بــایۋەتچه
بـۇ تهڭپۇڭـسىزلىقنى ئوڭـشاش ئۈچـۈن        .  ئېشىپ كهتـكهن بولىـدۇ     دەرىجىدە

یوتقانغـا بېقىـپ   «(نورمال یول بىلهن قادىر بواللمایدۇ؛ خهجنى قىسقارتىپ  
ۋەزىیهتنى تهڭشىۋېلىش یولىنى تۇتقۇسى كهلمهیدۇ؛ بهلكى )  »پۇت ئۇزىتىپ

تېخى بۇنىسى ئۇنىڭغا ھار كېلىدۇ؛ ئۇنىڭ جهمىیهتته مۇھهققهق بىر یـاكى     
ــ ــدۇ بىـ ــسى بولىـ ــسىدا  . رنهچچه رىقابهتچىـ ــىقىنىڭ نېرىـ ــۈزەڭگه «قورسـ ئـ

ئۇنىڭـدىن قـېلىش   . »مۇسـابىقىداش «تۇرىـدىغان، یوشـۇرۇن     » سوقۇشتۇرۇپ
. بـۇ ۋەزىیهتـته ئـۇ مۇنـاپىقلىق یولىغـا مېڭىـپ قالىـدۇ             . ئۆلۈم بىلهن بـارابهر   

چۈنكى، مۇنـاپىقلىق یوشـۇرۇن ئىـش بولغاچقـا، ئـۇنى ھـېچكىم بىلمهیـدۇ،          
لىقى مۇسابىقىداشتىن تۆۋەن بولـۇپ قـېلىش جهمىیهتـته ئۇنىـڭ         ئهمما ھې 

ۋىكتـور ھیوگونىـڭ    خـۇددى    (. چۈشـۈرىۋېتىدىغاندەكال تۇیۇلىـدۇ    ئىناۋىتىنى
كىشىلهر مۇراسىمالرغا بارغاندا ئۆتۈگىنىڭ تۇمشۇقىغا یۇقۇپ «دېگىنىدەك، 

قالغــان الیــدىن نومــۇس قىلىــدۇ، ئهممــا قهلبىــدىكى كىــردىن نومــۇس        
ــدۇ ــهرمهندىلىكنى   م) »قىلمایـــ ــلهن شـــ ــهرەپ بىـــ ــۇ خىـــــل شـــ ــا بـــ انـــ

ــتۇرىۋېتىدىغان مهن ــۈن    -ئارىالش ــاغلىۋېلىش ئۈچ ــلۇققا ب ــك جاسۇس  مهنلى
  .دۈشمهنگه بهك قىممهتلىك خاراكتېر

 مهرتىۋىگه بولغان ھېرىسمهنلىكمۇ بىر - مهنسهپ، ئورۇن-ئهمدى ئهمهل
خىتـاي ھاكىمىیىتىنىـڭ   —بۇ پهقهتال مهملىـكهت ئىچىـدىكى  . ئاجىز ھالقا 

بـۇ یهنه ئهینـى     . ھهرقایسى دەرىجىلىك ئهمهللىرىنىال كۆرسىتىـشى ناتـایىن      
چــۈنكى بىـــر دۆلهت  . ۋاقتتــا چهتئهللهردىمــۇ مـــۇئهییهن قىممهتــكه ئىـــگه   

جاسۇسلۇق ئۈچۈن ناھایىتى كـۆپ پـۇل ئاجرىتىـدىغان بولغاچقـا، زۆرۈر دەپ          
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شى قارالغاندا مهلۇم ئـادەمنى چهتئهللهردىمـۇ مهلـۇم مهرتىـۋىگه ئىـگه قىلىـ              
نـــاملىق كىتاپتــا، ســـوۋېت ك گ ب ســـى  » KGB«بـــۇ ھهقــته  . مــۈمكىن 

ئامېرىكىدا مهلۇم بىر نىشاننى شۇ شهھهرنىڭ باشلىقى قىلىپ سایلىتىش     
ئۇالر بۇ ئىشنى،   . ئۇرىنىشىدا بولغان ۋە بۇ مهخسهتكه ئاساسهن یېقىنالشقان      

ئوبېكت مهكتهپته ئوقۇۋاتقان ۋاقىتتىن باشـلىغان بولـۇپ، پـۇل سایىـسىدە            
ئۇنى ساۋاقداشلىرى یاخشى كۆرىدىغان قىلغان، ھهرخىل ئوقۇغۇچىالرنىـڭ        

  ...ئىجتىمائىي تهشكىالتلىرىغا سایلىنىدىغان مۇھىت یاراتقان،
بىـزدەك تـۆرت ئېغىـز      . دېمهك، بۇ قىلغىلى بولمىغۇدەك ئىـش ئهمهس      

ــسا     ــۆزلهپ قوی ــلهن س ــان بى ــى ھایاج ــى «گهپن ــپهرۋەر ئىنقىالپچ دەپ » ۋەتهن
دەپ » ۋەتهنپهرۋەر باي«ئالته تهڭگه پۇل ئىئانه قىلغان ئادەمنى     باھاالیدىغان،  

رەئىس سهھنىسىدىن ئورۇن بېرىدىغان، جاسۇسلۇق ساۋادى ۋە ھۇشیارلىقى      
ــۇرۇش       ــگه ئاش ــۇ ئىــشالرنى ئهمهل ــسىدا ب ــلهت ئارى ــر مىل ــۆۋەن بى ــدىن ت نۆل

ــاپىقالرنى ئىـــستىگهن  — ــرىش، بېـــشىدىن یوغـــان   »تـــۆر«مۇنـ گه چىقىـ
 تارتۇقالپ، مهشھۇر ئادەمگه ئایالنـدۇرۇش، ھهتتـا مهشـھۇر      الر بىلهن »قالپاق«

یهنه . ئىنقىالپچى قىلىۋېتىش تامامهن مۈمكىنچىلىكى بولغـان ئىـشالردۇر       
شۇنىڭ ئۈچۈن تېخىمـۇ مـۈمكىنكى، مهن ئالـدىنقى یازمىـشلىرىمدا تىلغـا       
ئالغاندەك، بىز بۇرنىمىز تۇرۇپمۇ پوق یهۋېرىدىغان دەرىجىدە ئىكهنلىكىمىز       

ئــۇ . ۇ ماقــالىلهردە ئهمهلىــي مىــسالالر بىــلهن كۆرســىتىلگهن ئىــدى ئهنه شــ
نى قىلماق، خىتاي ئۈچۈن بهك قوالي    »ئادەم ئوۋلىرى «ئهھۋالىمىزدا بۇنداق   

  . بىر ئىشتۇر
ئهگهر پۇلغا بولغان ھېرىـسمهنلىكى بولمىغـان بىـر ئـادەمنىڭمۇ پۇلغـا       

ــۇ     ــادەتته ئ ــدۇ؛ ئ ــاجى بولى ــال ئىھتىی ــا بې«بولغــان نورم ــۇت  یوتقانغ قىــپ پ
بولغاچقـا، ئۆزىنىـڭ تـاپقىنى، ئىمكـانىیىتى دائىرىـسىدىكى         » ئۇزىتىدىغان

ئىقتىسادىي ئهھۋالىغا شۈكرى قىلىدۇ، ئهمما بـۇ ئـادەم خىتـاي ئۈچـۈن بهك            
زۆرۈر بولــسا، ئــۇنى سېتىۋالماســتىن كــۆزىگه ئۇیقــۇ كىرمهیــدىغان ئاالھىــدە  

 بـۇ ئـادەم كىرىزسـقا     تهرىپى بولسا، ئۇ ھالدا تۈرلۈك سۈنئىي ئامىلالر بىـلهن        



 52 

ئهڭ ئهقهللىـــــي ئىھتىیــــاجلىرىغىمۇ قـــــادىر  . پاتۇرىلىــــشى مــــۈمكىن  
قهرزدارچىلىق، (بواللمایدىغان، جهمىیهتته ھهقىقهتهنمۇ نومۇسقا قالىدىغان       

 -دوسـت «ئائىلىسىنىڭ نورمال ئىھتىیاجىنىمۇ قامدىیالماسلىق تـۈپهیلى   
گه قـاراپ قالىـدىغان   یهر)  بـالىلىرى ئالدىـدا  -ئالدىـدا، خوتـۇن   » دۈشمهنلىرى

تهكلىـپ قىلىنىـشى    » یاردەم«ۋەزىیهتكه چۈشۈرۈلگهندىن كېیىن، ئۇنىڭغا     
ناھایىتى كۆپ ئىرادىلىك ئادەملهر، ھهتتا تۈرمىلهردە یىلالرچه ئازاپ . مۈمكىن

تارتىــپ، بــاش ئهگمىــگهن ئهزىمهتلهردىــن بىرمۇنچىــسى جهمىیهتتىكـــى      
  .ئهھۋالالرمۇ بولىدۇ» بهل قویۇۋېتىدىغان«مۇشۇنداق سىقىلىشالردا 

 -مهن«شهخسلهر ئارا زىددىیهتلهر سۈنئىي ئهۋج ئالدۇرۇلۇپ، شهخسنىڭ        
ــك ــا    » مهنلىـ ــدىن ئۇنىڭغـ ــپ، ئانـ ــپ، كۈچهیتىلىـ ــى كۆرۈكلىنىـ تۇیغۇسـ

» تهكلىپ« نى بېسىپ چۈشۈشكه یارایدىغان ئۈستۈنلۈك شارائىتى »رەقىبى«
نى مهۋھۇم ئىنسانالرنىڭ ھامان كونكېرت نهرسىلهر . قىلىنىشىمۇ مۈمكىن 

ــىلهردىن؛    ــۇزاقتىكى نهرسـ ــىلهرنى ئـ ــدىكى نهرسـ ــۆز ئالدىـ ئۇقـــۇمالردىن؛ كـ
ــایىۋىي ھهم      ــسىیىتىنى غ ــشتىن؛ شهخ ــى ئى ــشنى كېیىنك ــۆۋەتتىكى ئى ن
ــا    ــتۈنراق كۆرىـــــدىغان تۇغمـــ ــۇق ئىـــــشالردىن ئۈســـ ــا تهئهللـــ ئومۇمغـــ
ــشلهرنى      ــپ كېتى ــداق ئېغى ــا بۇن ــىیىتى مان ــتلىك خۇسۇس مهنپهئهتپهرەس

  .  تهمىنلىگۈچى ئامىلدۇرئىچكىي ئاساس بىلهن
شۇنىمۇ ئىالۋە قىلىپ قویۇشنىڭ ئـارتۇق یېـرى یـوق، ئىنـسانالردىكى       
غایىۋىي نشانالرغا بولغان ساداقهت، شهخسىي ئىـشتىن ئومۇمغـا تهئهللـۇق           

» قهھرىمانالرغا خـاس  «مهنپهئهتنى ئۈستۈن كۆرۈش روھى، تهشۋىقاتالردىكى      
خىـل ئىجتىمـائىي كهیپىیـات    ئىپادىلهر زامان خاراكتېرلىق بولـۇپ، بـۇ شـۇ      

ــگه    ــسانالردا قىزغىنلىــق ئهۋجى ــۈرۈلگهن، تهشــۋىقاتالر كــۈچهیگهن، ئىن كۆت
بــۇ خىــل كهیپىیــات تــۆۋەنلهپ، . چىققــان زامــانالردىال ئهنه شــۇنداق بولىــدۇ

قىزغىنلىق پهسكارىغا چۈشكهندە كىشىلهر یهنه شهخسىیىتى ھهققىدە باش 
ىرىــشلهر جاسۇســلۇقتا بهكمــۇ بۇنــداق پىــسخىك ئۆزگ. قاتۇرۇشــقا باشــالیدۇ
بىر قهھرىمان ئىنقىالپچىنىڭمۇ جاھاندىن كېچىدىغان، . ئېتىبارغا ئېلىنىدۇ
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ــنىگه كىرىــپ  «ھهممىــدىن ئۈمىدســىزلىنىدىغان،  ــۇرۇق گهپنىــڭ كهی » ق
پۇرسهتلىرىنى قولدىن بهرگهن ئـۆمرىگه ئىچـى   ) یاخشى یاشاش، باي بولۇش   (

رشى تهرەپنىـڭ كۆزىـدىن قېچىـپ       بۇالرمۇ قا . ئاغرىیدىغان زامانلىرى بولىدۇ  
دۇنیادا شـۇنداق ئىـشالرنىڭ بولىـشى ھهممىـگه چۈشـىنهرلىك           . قۇتۇلمایدۇ

بىر جالالت ھېچ رەھىم ـ شهپقهت تۇیغۇسى بولمىغـان ھالـدا    : بولسا كېرەك
بىرنهچچه ئادەمنى ئۆلۈمگه یولالیـدۇ، یهنه شـۇ جـالالت ئـاچ بىـر ئاسـالننىڭ             

قىلىــپ كېتىــشى » شــۇررىدە«یــۈرىكى ئــاجىزانه مىیاۋلىــشىنى ئاڭلىغانــدا 
 قىستاقالردا باش ئهگمىگهن    -خۇددى شۇنىڭدەك، قاتتىق قىیىن   . مۈمكىن

بىــر قهھرىمــان، بىــر كــۈنلىرى بىــرنهچچه ئېغىــز تهســىرلىك گهپ بىلهنــال  
  . قارنىنى تۆكۈۋېتىشى مۈمكىن-كۆڭلى یۇمشاپ، ئىرادىسى بوشاپ، ئىچ

یهتلهردىن پایــدىلىنىش كـۆز قــاراش بىرلىكــى یـاكى تهتــۈرلىكى، زىــددى  
دۆلهتـلهر  . ھهققىدىمۇ بىر ئاز ئېنىقلىما بېرىشنىڭ زۆرۈرىیىتى بار، ئهلۋەتته       

ــارا جاسۇســلۇقتا كــۆز قــاراش بىرلىكــى یــاكى قــارىمۇ        قارشــىلىقىدىن -ئ
یهنه شـۇنىڭغا قوشـۇمچه،   . دا بېرىلـدى  یۇقۇرىـ پایدىلىنىشنىڭ بىر مىـسالى     

ــالىپى كوممۇن  ــڭ مۇخـ ــۈركىیهدە ھاكىمىیهتنىـ ــاي  تـ ــارتىیه، خىتـ ىـــست پـ
كوممۇنىـــستلىرىنىڭ یۆلىـــشىگه ئېرىـــشىپ تۇرىـــدۇ ۋە ئـــۇالر خىتـــاي      
. كوممۇنىستلىرىنى ئۇ قهدەر سۆیىدۇكى، گېزىتلىرىدە مهدھىیىلهر یاغدۇرىدۇ

بۇ ھالدا ئۇالر تۈركىیه ھهققىـدىكى خىتایغـا كېرەكلىـك ئاخبـاراتالرنى جـان       
ــسىگه بولغـــان ســـ  ــر دەپ بېرىـــدۇ ۋە بـــۇنى ئۆزىنىـــڭ غایىـ اداقىتىنىڭ بىـ

ــساتقۇچلۇق      ــڭ ۋەتهن ــا، بۇنى ــدىغان بولغاچق ــۈپىتىدە قىلى ــسى س نامایهندى
شهرمهندىلىكى ئىكهنلىكىنىمۇ ئېتىراپ قىلماسـتىن، خوشـاللىق بىـلهن         

  .قىلىدۇ
» خـالس یـاالقچى  «خۇددى شۇنداق، تهرەپلهر ئارا زىددىیهتلهرنىڭ بۇنداق  

نى بىزنىــڭ ئىــنقىالپ بولۇشــقا ئېلىــپ بارىــدىغانلىقىغا یهنه بىــر ئىــسپات 
ھهسـهن  : تارىخىمىزنىڭ ئاخىرقى سـهھىپىلىرىدىنمۇ كهلتـۈرۈش مـۈمكىن       

بولۇشۇپ یـۈرگهن   »  مۈشۈك -ئىت«تهرەپ  ... مهخسۇم بىلهن مهمتىمىن ھهز   
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زامانالردا مهخسۇم، ۋەتهنگه یولغا سېلىنىۋاتقان مۇجاھىدالرغا شۇنداق تهلىم 
ــدە دېمــــوكراتچىالر «: بهرگهن ــتى(ئهگهر ۋەتهنــ تهرەپنىــــڭ ... مىن ھهزمهمــ

سىلهرگه یېقىنلىشىپ، بىرلىشىپ ھهركهت قىلىشنى تهكلىپ ) ئادەملىرى
قىلسا، ھه، دەپ قویـۇپ، سـىرلىرىنى بىلىۋېلىـپ، خىتایغـا دەپ قویـساڭالر          

ــدۇ  ــاۋاپ بولى ــر     . س ــمهننى یهنه بى ــر دۈش ــشلىك بى ــقا تېگى ــى، یوقۇتۇش یهن
نىــڭ ھددى ئالالبــۇ خــۇ. دۈشــمهننىڭ قــولى بىــلهن یوقاتــسىمۇ بولىۋېرىــدۇ

» ...زالىمنــى زالىمنىــڭ قــولى بىــلهن جازاالیــدىغان ھىكمىــتىگه ئوخــشاش 
خىتایغا (ئۇالرغا سىڭدۈرۈلگهن تهرەپ ئېڭى . ①دېگهن مهزمۇندا تهلىم بهرگهن

تــــۈپهیلى، بــــۇ ئوقۇمىغــــان نــــادان مۇجاھىــــد ) بولغــــان نهپــــرەت ئهمهس
ــدىغان ۋ   ــشۇرۇقنى ئورۇن ــۇ تاپ ــدىمۇ ب ــز ھهقىقهتهن ــۇنچه جهڭچىلىرىمى ە بىرم

گهرچه مهخسۇم ئۆز  . خىتایغا قارشى جهڭگىۋار كۈچ بۇ یول بىلهن یوقۇتۇلغان       
ۋەزىپىسىنىڭ ئىھتىیاجىدىن شۇنداق ئورۇنالشتۇرغان بولسىمۇ، ئاۋۇ نادانالر 

توختا، نېمىشكه بۇنداق؟ بۇالر «ھېچ بولمىسا ئهقلىگه پوق یېمىگهندىكىن، 
لهن ئۇالرمــۇ خىتایغــا قارشــى نېمىچــى بولىــشىدىن قهتئىیــنهزەر، ئالــدى بىــ

  !دەپ ئویالشقا ئهقلى یهتمىگهن» ئىدىیىدىكى ئادەملهر ئهمهسمۇ؟
ــتلهر     ــساقمۇ سوۋېتپهرەس ــدىغان بول ــا باقى ــنقىالپ تارىخىمىزغ ــا ئى كون
دىنچىالرنى چېقىپ، ئىسالمچىالر تۇرانچىالرنى چېقىپ، چىن تۈركىستانچى 

ــالمىش مىللهتچــى   ــاكى ئات ــدىچىلهر (ی ــۈچ ئهپهن مىــسىنى چېقىــپ،  ھهم) ئ
خىتایغا كۆپ ئاسانلىق یارىتىپ بهرگهن شانلىق كهچمىشىمىزنى كـۆرۈش         

  . مۈمكىن
شهخسلهر ئارا زىددىیهتلهر، یۇرتالر ئارا زىددىیهتلهرمۇ كىشىلهرنى، ئۆزىمۇ   

  .الرغا ئایالندۇرۇپ قویىدۇ»قۇالق«سهزمهستىن خىتایغا ئاخبارات بېرىدىغان 
بىـــر گۇمـــانلىق شهخـــسنى بىـــر خىتـــاي جاسۇســـى مهلـــۇم : مىـــسال

                                            
  ىملىك یىگىت بولۇپ،ئىس» مهمتىمىن«بۇ ئۇچۇرنى تهمىنلىگۈچى   ①
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كۈزەتمهكچى، ئۇ بۇنى ئۇ شهخس بىلهن كېلىشهلمهیدىغان بىرسىگه ھـاۋاله         
یهنــى بــۇنى، بىــر خىــل شهخــسىي زىــددىیهت تىپىــدە   . قىلىــشى مــۈمكىن

ــارقىلىق ــازا  «: كۆرســـىتىش ئـ ــهن؟ مهنمـــۇ تـ ــلهن قانـــداقراق سـ ئهمهت بىـ
بولـسا سـهن    ! ئېپىنى كهلتۈرۈپ شۇنى بىر باپالیمهن تـازا      . كېلىشهلمهیمهن

شۇنىڭ ھهددى ـ ھهركهتلىرىدىن مېنى خهۋەردار قىلىپ تۇرسـاڭ، بىركـۈنى    
بۇنىـڭ بىـلهن   . »...بىـر ئـوڭ كهپ قالىـدۇ، راسـا بىـر كۆرسـىتىپ قویـاتتىم       

خىتایغـا ئىـشلهۋاتقانلىقىدىن بىــخهۋەر ھالـدا گۇمــانلىق شـهخس ھهققىــدە     
ى دوستۇمنىڭ بىر تونۇشۇم یاك. ئاخبارات بېرىشكه رازى بولۇشلىرى مۈمكىن

شهخسىي ئۆچ ئېلىشى ئۈچۈن ئورتاق رەقىبىمىزنى یامپاشقا چىقىرىـشىپ         
بېرىــۋاتىمهن، دەپ ئــویالپ، بۇنــداق بىــر جاسۇســلۇققا باغلىنىــپ قــېلىش  

 مهنلىك تالىشىش زىددىیهتلىرى، شۆھرەتپهرەسـتلىكلهرمۇ    -مهن. مۈمكىن
ــۋا   ــڭ ئۆتۈنۈشــلىرىنى بىجىرى تىمهن ئهنه شــۇنداق، سهزمهســتىن، پاالنچىنى

چـــۈنكى . دېـــگهن ئـــوي بىـــلهن خىتایغـــا ئىـــشلهشكه باشـــالش مـــۈمكىن
توغرىدىن توغرا ساقچى ئىدارىـسى یـاكى       » خىزمهت تهكلىۋى «جاسۇسلۇقتا  

ــدۇ   ــدىن بېرىلمهی ــانلىرى تهرىپى ــلۇق ئورگ ــلۇق،  . جاسۇس ــۈنكى، جاسۇس چ
ئىنساننى ئهڭ چوڭقۇر تهتقىق قىلىدىغان بولغاچقا، ئىنسانالرنىڭ غورۇرى، 

ــدىن  ۋىجــدان ــا توغرى ــوغرا تېگىــشنىڭ  -ى، نومــۇس ۋە شــهرەپ تۇیغۇلىرىغ  ت
ئۇنىـڭ ئۈچـۈن كىـشىلهرنىڭ      . نهتىجىسى نېمه بولىـشىنى ئوبـدان بىلىـدۇ       

غورۇرىغـــا تهگمهســـتىن، ۋىجـــدان ئـــازاۋى چهكتۈرمهســـتىن مانـــا شـــۇ قهدەر 
نومۇسسىز بىـر ئىـشقا یېتهكلىگىلـى بولىـدىغانلىقىنى ناھـایىتى ئوبـدان          

سلهرنىڭ بىــر یــۈرۈش نهزەرىیىلىــرى، تهجرىبىلىــرى  بىلــگهن مۇتىخهسسىــ
  . بویىچه بهكمۇ ئۇستىلىق بىلهن ھهركهت قىلىنىدۇ

 MOSSAD. بۇ سۆزىمىزگه دەلىل سۈپىتىدە بىر مىسال بېرىپ ئۆتهي
نىڭ كانادادىن پاناھلىق تىلىگهن    )ئىسرائىلىیهنىڭ جاسۇسلۇق ئورگىنى  (

نـاملىق ئهسـلىمه    » ىھىـله یـول   «جاسۇسى ۋىكتور ئوستورىۋىسكىي یازغـان      
  :كىتاپتا شۇنداق بىر مىسال بېرىلگهن
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یهھۇدىي جاسۇسلىرى سۈرىیىنىڭ مهخپىـي ئاخباراتلىرىغـا ئېرىـشىش         
ئۈچۈن كېرەكلىك بىر نىشان ئىزدەپ یۈرگهن كۈنلهردە، مهلـۇم بىـر سـۈرىیه         
ــقا     ــكه ئوقۇش ــۇم دۆلهت ــادىكى مهل ــۇققىنى یاۋروپ ــېقىن ت ــستىرىنىڭ ی مىنى

  . مهلۇمات ئالىدۇماڭغانلىقى ھهققىدە
ئهمما تهبىئىیكـى، ناھـایىتى قامالشـقان      . یاش ئهرەپ ئىزدەپ تېپىلىدۇ   

یهھۇدىي جاسۇسلىرى ئۆزلىرىنى . باشلىنىدۇ» تونۇشلۇق«بىر سهۋەپ بىلهن 
مهلۇم یاۋروپا دۆلىتىدىكى خهلقئارالىق بىر شىركهتنىڭ ئادەملىرى قىلىپ      

رى بىلهن سودا قىلىدىغان ئوتتۇرا شهرق دۆلهتلى» شىركهت«بۇ . كۆرسىتىدۇ
نهتىجىدە ئىنتایىن قامالشقان بىر یېرىنى كهلتۈرۈپ، یاش . شىركهت بولىدۇ

ــوغرا ئىــسرائىلىیه -توغرىــدىن. تهكلىــپ قىلىنىــدۇ» زمهتكهىــخ«ئهرەپ   ت
ــاق  ــۋەتته ی ــهرق   ! جاسۇســلىقىغىمۇ؟ ئهل ــۇرا ش ــىركهتنىڭ ئوتت ھېلىقــى ش

ر ئـادەم الزىـم بولغـانلىقى    دۆلهتلىرىدىكى ئىجتىمـائىي ئۇچـۇرالر تورىغـا بىـ       
تهبىئىیكى، بۇ دۆلهتلهر ئىراق، ئىوردانىیه، سهئۇدى ئهرەبىستان،       . ئېیتىلىدۇ
یـاش  . قهسـتهن سـۈرىیه سـانالمایدۇ     . دېگهنـدەك سـاناپ ئۆتۈلىـدۇ     ... كۈۋەیت،

ــورایدۇ  ــسىلهر؟ «: یىگىـــت ئـــۆزى سـ » ســـۈرىیىنىڭ ۋەزىیىـــتىگه قىزىقمامـ
ۈرىیه یـــــوق، ئهممـــــا شـــــىركىتىمىزنىڭ تىجـــــارەت دائىرىـــــسىدە ســـــ«

ــ ــدە   یۇقۇرى ــدۇ، بهلكىــم چهكلىــك دائىرى دىكىلهردىن ســوراپ كۆرســهك بولى
بىرقانچه كۈندىن كېـیىن    . دېگهندەك جاۋاپ بېرىشىدۇ  » ...كېرىكىمۇ باردۇر 

  .جاۋاپ بېرىشكه ۋەدە قىلىشىدۇ
ــدۇ  ــاۋاپ بېرىلىـ ــویىچه جـ ــیىن ۋەدە بـ ــكهن،  «: كېـ ــدا الزىـــم ئىـ ھهرھالـ

ۇر تهتقىقــات ئــورنىمىز ســۈرىیه ئۇچۇرلىرىــدىن ئۇچــ... ۋاســىتىلىك ئۇچــۇرالر
  ».قوشۇمچه پایدىلىنىشى مۈمكىنكهن

ــۇ بۇالرنىــڭ     ــانچه ئهخمهقلهردىــن بولمىــسا كېــرەك، ئ یــاش یىگىتمــۇ ئ
بىلىشكه قىزىقىدىغان نهرسىلىرى ئىچىدىكى ھهربىي یۆتكىلىشلهر، پورتتا 
ــهپهرۋەرلىكلهرنىڭ   ــدىكى ســ ــرى، دۆلهت ئىچىــ ــڭ ھهرىكهتلىــ  پاراخودالرنىــ

: یهھۇدىیالر ئۇنىڭغا شۇنداق دەیدۇ. قاتارلىقالردىن گۇمان قىلىدۇ... ئارقىسى



 57 

ھهربىي یۆتكىلىشلهر تىجـارىتىمىزگه شـۇنىڭ ئۈچـۈن كېرەككـى، یـېقىن       «
كهلگۈسىدە بـۇ رایوننىـڭ سىیاسـىي ۋەزىیىتـى مـۇقىم بوالمـدۇ یـوق، بـۇنى          

. غان گهپبىلىپراق ئىش قىلمىغاندا، پاالنى شىركهتتهك ئـاقىۋەتكه قالىـدى    
ئۇالر بىرىنچى قېتىملىق پارىس قولتـۇقى ئۇرۇشـىنىڭ بولىـشىنى ئالـدىن           
مــۆلچهرلىیهلمىگىنى ئۈچــۈن، تــۈزۈلگهن نۇرغــۇن توختــاملىرى بىــر تىــیىن 

شـۇڭا  . بولۇپ زىیان تارتقاننىڭ ئۈستىگه، تۆلهم تۆلهیدىغان ئاقىۋەتكه قالـدى  
شـىركهتنىڭ  « بـۇ    یاش یىگىت . »بىز بۇنداق ئۇچۇرالرغىمۇ ئېتىۋار بېرىمىز    

ــان ئۇنىــڭ ھېــساپ   » ئۇچــۇر مۇالزىمهتچىــسى ــشقا چۈشــكهن ھام بولــۇپ ئى
ــۇ مىنىــستىر تاغىــسىنىڭ  .  مىــڭ دولــالر قویــۇپ بېرىلــدى 10نومېرىغــا  ئ

نــى ھهربىـــي مهلۇمــاتالر بىـــلهن   »شــىركهت «ۋاسىتىــسى ئــارقىلىق، بـــۇ   
ئۇزۇن مهزگىلدىن كېـیىن ئۇنىڭـدىن سـورالغان نهرسـه بهكمـۇ       . تهمىنلىدى

ســىلهر زادى قانــداق «: ىنهرلىــك بولغــانلىقى ئۈچــۈن، یىگىــت ســورایدۇبىل
ــىركهت؟ ــدىكى  » ش ــاۋاپ بېرىل ــزمهت    « ج ــي خى ــسرائىلىیه مهخپى ــز ئى بى

ئهمـدى  . قا ئىشلىدىڭ  MOSSADئىدارىسى، سهن نهچچه ۋاقىتتىن بېرى 
خالىساڭ بۇنى داۋامالشتۇرىسهن، بىز دېگهننى قولغـا كهلتـۈرۈپ بېرىـسهن؛            

ــپ قالــس  ــگه    بىلىنى ــسه بىــز ئى ــشىڭغا كــۈن چۈش خالىــساڭ رەت . اڭ، بې
قىلىسهن، نهچـچه ۋاقىتـتىن بېـرى بهرگهن ئۇچۇرلىرىڭـدىن بىـر نۇسـقىنى            

قــالغىنى ئاســان » ئــۇچىنىال پاتۇرىۋالــسا«. »دۆلىــتىڭگه ئهۋەتىــپ بېرىمىــز
  . بولغاندەك، بۇ دەمگه كهلگهندە ئاشكارە جاسۇسقا ئایالنماي ئامال یوق ئىدى

مهلـــۇم شــىركهتكه ئىـــشلهۋاتقاندەك، مهلــۇم ئـــادەمگه   مانــا شــۇنداق،   
، »ھېچقانـداق زېیىنـى یـوق     «ئىشلهۋاتقاندەك، یا بولمىسا ۋەتهن، مىللهتكه      

نى ئېیتىـپ بېرىـپ بىرمـۇنچه ھهق ئېلىۋاتقانـدەك،     »ئادەتتىكى نهرسىلهر «
ــۈر ۋە      ــۇن ت ــدىغان نۇرغ ــلهپ ئۇخلىتى ــداننى پهپى ــهللىي، ۋىج ــۈلگه تهس كۆڭ

تىن بىـرەرىگه  »ھۆل خىش«ان بولغاچقا، بۇ قهدەر كۆپ      شهكىللهردە بولىدىغ 
ئۇندىن .   خېلى ئادەممۇ ساقلىنالمایدىغان مهسىله-دەسسهپ سېلىش خېلى

دا دېــیىلگهن ســۈنئىي كىرىزســكه پــاتۇرۇپ، مۇھتــاج یۇقۇرىــباشــقا، خــۇددى 
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ــر     ــاردەم تهكلىــپ قىلىــش مېتودىنىــڭ یهنه بى ــارقىلىق ی ــولى ئ قىلىــش ی
ادەتتىكى بىـرەر ئىـشقا یاللىۋېلىـپ، نۇرغـۇن پـۇل            بولماس ئ  -شهكلى، بوالر 

ــقا، راھهت ــایۋەچچه یاشاشــــ ــاراغهتكه ئادەتلهنــــــدۈرۈش، -بېــــــرىش، بــــ  پــــ
 تاماشـاغا ھېرسـىمهن قىلىـۋېتىش ئـارقىلىقمۇ         -شهھۋەتپهرەستلىك، ئویۇن 

 ئىقتىــسادىي یۇقـۇرى بۇنــداق بىـر خىـل   . یولـدىن چىقىرىلىـشى مـۈمكىن   
گىتىلگهنـدىن كېـیىن، تهبىئىـي ھالـدا     ۆسهۋىیه تهلهپ قىلىدىغان ھایاتقا ئ    

بۇنىڭ داۋام قىلىشىنى خاھالش، بۇنى تهمىن ئهتكـۈچىلهرگه بېقىنـدىلىق        
مانا بۇ یول بىلهنمۇ بۇیرۇلغان ئىشنى . روھى ھالىتى شهكىللىنىدىغان گهپ

  .قىلىشتىن باش تارتالمایدىغان ماالیالر یارىتىلىدۇ
ــڭ  ــالتۇن  «كونىالرنى ــهبىرنىڭ تېگــى ئ ــدە» س ك، قانائهتچــان، دېگىنى

سهبىرچان بولماسلىق، شهكلىیلىكنى قوغلىشىش، مودا ھېرىسمهنلىكى،      
ئۆز ئۇمىچىغا شـۈكرى دېـمهي باشـقىالرنىڭ بهتتىـسىگه كـۆز قىـزارتىش ۋە                
ھهسهت قىلىش كهیپىیاتى ئىنساننى چوقۇم شۇ شهرمهندە پاتقاققا پاتۇرمـاي     

شۈبھىـسىزكى،  « : ىئالالھ شـۇنداق ئاگـاھ ۋە مهدەت بېرىۋاتىـدۇك         . قالمایدۇ
  .»ئالالھ سهۋر قىلغۇچىالر بىلهن بىللىدۇر

  

بىر باالسى بولمىسا، قۇیرۇق یاتامدۇ «
 »تاشتا؟

  
ــشىدا،     ــڭ باشلىنى ــسالھات دەۋرىنى ــسپىي ئى ــڭ نى ــۈر «خىتایالرنى تۆم

الرغـــا دەز كېتىـــپ، بهزى یارىمـــاس ۋە قېـــرى كـــادىرالر ئېنىـــق      »تـــاۋاق
ماســلىق ئۇســۇلى ئــارقىلىق  یېڭىــدىن مهنــسهپكه ئاتى—ئۇختۇرۇشــسىزال 

قالدۇرۇلغان چاغالردا ئهمهلگه ئۈگىنىپ قالغان بۇ بهچچىغهرلهرنىڭ بهزىلىرى 
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دەرھال مېڭىـسىگه قـان چۈشـۈپ ئۆلـۈپ كېتىـدىغان؛ بهزىلىرىنىـڭ یـۈرەك         
كېسىلى قوزغۇلۇپ كېتىپ، یىقىلىپ چۈشـىدىغان ئهھـۋالالر كـۆپ سـادىر         

، شۇ یهردىال مېڭىسىگه قان پاالنچىنىڭ ئىسمى چىقماپتىكهن  «. بولغانىدى
ــۇ،   ــا ئهكىتىپت ــاڭالیتۇق  » ...چۈشــۈپ دوختۇرخانىغ ــى ئ ــدەك گهپلهرن . دېگهن

ھــاكىمىیهت سایىــسىدىكى ئهمهل . مېــنىڭچه بــۇنى چۈشىنىــشكه بــوالتتى 
ئومـــۇمهن مهنپهئهتلهرنىـــڭ ... قـــۇۋۋەت -دېــمهك، بـــایلىق، مهرتىـــۋە، كـــۈچ 

یـــۈرەكنى زېـــدە بـــۇالردىن مهھـــرۇم بولــۇش ئهلـــۋەتته  . جهمئىیــسى ئىـــدى 
ــالىلىرىنى ! ته -قىلىـــــدىغان، چىـــــدىمۇغۇدەك ئىـــــش ئهمهلـــــدارالردا بـــ

ــاالل  ــتۇرىۋېلىش، ھـ ــېلىش، ئهمهل   -ئورۇنالشـ ــتۇرۇپ نهپ ئـ ــارام ئارىالشـ  ھـ
ۋۇي، ئهمهل  -ۋاي.... چىراقالردىكــى تــۆر، -تۆكــۈن، نهزىــر -ماشىنىــسى، تــوي

نۇچلۇق بۇنىڭدىن مهھرۇم بولۇش نېمىشكه قورقۇ    . سایىسىدە نېمىلهر یوق  
 بولمایدىكهن؟

مۇشۇنداق ھادىسىلهرنىڭ كۆپىیىپ قېلىشى مۇناسـىۋىتى بىـلهن شـۇ     
زامانالردا ئۇیغۇر خهلق مهسهللىرىدىن بىرى قایتىدىن ھایاتىي كۈچ تېپىپ، 

  :مهتبۇئاتالردا كۆپ چېلىققانىدى
بىر یېزىدا بىر یۈز بېشى بارىكهن، بهك ئهمهلـگه ئـامراق بولـۇش بىـلهن          

انكهن، ئۇ قهدەر قېرىپ بواللمـاي قالغـان بولـسىمۇ، ئـورنىنى     بىلله بهك زوراۋ  
ــدىكهن كونــا ئامبــال كېتىــپ ئورنىغــا یېڭــى ئامبــال   . بوشهتقۇســى كهلمهی

ئالماشقاندا بۇ یۈز بېـشىنىڭ كارغـا كهلـمهس ھالغـا كهپقـالغىنىنى كـۆرۈپ        
بىـراق، یـۈز بېـشى    . ئۇنى ئهمهلدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا ئـارام بهرمهكچـى بوپتـۇ      

 یاشــالمایدىغان دەرىجىــدە مهســتانه بولــۇپ كهتكهچــكه، ئامبالغــا   ئهمهلــسىز
  .یېلىنىپ ئۇنىڭدىن بىر ئۆتۈنۈشىنى رىجا قىلىشنى تهلهپ قىپتۇ

  . دەپ سوراپتۇ ئامبال— نېمه تهلىپىڭ بار؟ —
 مهن ھایاتىم بـویى كىـشىلهرگه بـۇیرۇق چۈشـۈرۈپ، ھۆكـۈم سـۈرۈپ         —

ایدىكهنمهن؛ بىــر ئۆمــۈر ئۆگىنىــپ قالغاچقــا، بۇنىڭــدىن ئایرىلىــپ یاشــالم 
قىلغــان خىزمىتىمنىـــڭ ھهققـــى ھــۆرمىتى ئۈچـــۈن تىلىكىـــم شـــۇكى،   
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مهھهللىمىزدىكــى كۆلنىــڭ ئۈســتىنى تاختــاي بىــلهن یاپــسام، بىــر قــانچه   
سهن «یېرىدىن چىلهك پاتقۇدەك تۆشۈك ئېچىپ قویسام، سۇغا چىققانالرنى 

ي بهرسهم، دەپ كۆڭلۈمگه تهسهللى» ...ئۇنىڭدىن ئۇس، سهن بۇنىڭدىن ئۇس    
  ...رۇخسهت قىلغان بولسىال. بىراز تهسكىن تاپارمىدىمكىن دەپ ئویالیمهن

ــدا     -ئامبــال ئــویالپ كۆرســه بۇنىــڭ ھــېچ بىــر ئىــشقا دەخلىــسىمۇ، پای
 رىجـا زىیىنىمۇ یوق ئىش، شۇڭا ئۇ ئىلتىپات قىلىپ ئۇنىڭ بۇ ئىستىكىنى       

  .قىپتۇ
كۆلنى یېپىپ، شۇنىڭ بىلهن یۈز بېشى نۇرغۇن پۇل خهجلهپ، تاختایدا        

ۋە ئۆزىمــۇ كــۆل بویىــدىكى ســۆگهت ئاســتىغا   . بىــر قــانچه تۆشــۈك قویۇپتــۇ 
ــدۈز دېــمهي ســۇغا  -جایالشــتۇرۇلغان چــاپى ئۈســتىدە یاتىــدىغان، كــېچه  كۈن

» ھۆكـۈم سـۈرىدىغان   «چىققانالرغا قایـسى تۆشـۈكتىن ئـېلىش توغرىـسىدا          
    .شۇ یوسۇن ئۆمرى ئۆتۈپتۇ. بوپتۇ

ۋەتهن «ىــــۋاتقىنى ۋەتهن ســــىرتىدا، ئهممــــا ماڭــــا چۈشىنىكــــسىز بول
تهشكىالتالرنىڭ ئهمىلىنى تالىشىشتىكى پىداكارلىق، ھهتتا   » قۇتقازغۇچى

پىداكارلىقتىن ئۆتۈپ یۈزى قېلىنلىققىچه كهتكهن قىلمىشالر بولۇپ، مهن     
 ھـاكىمىیهت سایىـسىدىكى كـۈچ ۋە مهنـپهئهتكه          —بۇنى یوقـارقى ئهمهلـگه      

نورمال قارىلىشتا مهنـپهئهت   ! ىنىكسىزچۈش. تولغان ئهمهلگه سېلىشتۇردۇم  
ــوق،     ــۋە ی ــان بولىــشى ئىھتىمــالى چۈشــۈنۈلىدۇ؛ مهرتى ــوق، ئهكــسىچه زىی ی

قــۇۋۋەت یــوق، ھــېچكىم  -ئهكــسىچه ھهمــمه ئــادەم نــارازى كوتۇلدایــدۇ؛ كــۈچ
بــۇ ھالــدا بۇنىڭغــا ئۆلگىــدەك یوپۇشۇۋېلىــشنى  ... بویــسۇنغىلى ئۇنىمایــدۇ،

  ولسا كېرەك؟چۈشىنىش ئانچه ئاددىي ئىش ئهمهس ب
نـېمه؟ یـاكى   -بىز بىلمهیۋاتقان بىلهن مهلۇم مهنپهئهت باردەك قىالمـدۇ       

باشـقا بىـر تهخىرســىز ئىھتىیـاج زورىـدىنمۇ؟ یــاكى بهك ۋەتهنـپهرۋەر بولــۇپ،      
ــان    ــسا، رول یامـ ــشىلهر بولـ ــان كىـ ــدىن ھهممىنـــى ئۇنۇتقـ ۋەتهنپهرۋەرلىكىـ

ق ئادەملهرنىـــڭ قولىغـــا چۈشـــۈپ كهتمىـــسۇن دەپ ئهنـــسىرەپ شـــۇندا     
پىكاپتـا  « بهزى لېدىرالرنىڭ یۇرتتىكى قېـرى ئانىلىرىنىـڭ          قىالمدىغاندۇ؟
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بهش -تهرىپىدىن یوقلىنىپ تۇرىشى، بىرەر یاتا قوي گۆشى، تۆرت» كهلگهنلهر
 ئهھۋالى سورۇلۇپ تۇرىشىنى دىققهتكه -چارەك گۈرۈچ، ئۇن، یاغالر بىلهن ھال

  .ئالساققۇ مهسىله بهك ئایدىڭ بولۇپمۇ كېتىدىكهن
قىسى، ئهگهر بهك ۋەتهنپهرۋەرلىكى تۈپهیلى، رول یامان ئادەملهرنىڭ قىس

قولىغــا ئۆتــۈپ كهتمىــسىكهن دەپ شــۇنداق یوپۇشــىۋالدى دەیلــى دېــسهك،   
دەك ئهمهس، مانـا شـۇنداق   »بهك كۆیـۈنگهن «ئۆزىنىڭ قىلىـپ یـۈرگهنلىرى    

بۇالرغا بىرسى جىددىي تاپىالپ، رولنى   «قىلىپ، كىشى ئىختىیارسىز ھالدا     
مائاشـنى بىكارغـا ئالمایۋاتقانـدىكىن،      ! قولۇڭدىن چىقارمـا، نـان قېپـى      ھېچ  

مهھكهم تۇر، قولدىن بېرىپ قویـساڭ، بىـرەر زېرىكمهسـنىڭ قولىغـا ئۆتـۈپ          
دەۋاتقـان ئوخـشىمامدۇ؟ دېـگهن قىیاسـقا       » !قالسا بىزنـى پاراكهنـدە قىلىـدۇ      

  .كهلتۈرۈپ قویىدىكهن
ــشقا تى   ــى قىلىـ ــۇ بىرنېمىلهرنـ ــتىغۇ ئۇالرمـ ــشىۋاتقاندەك كۆرۈنۈشـ رىـ

كۆرۈنسىمۇ، تاشقى جهھهتته بارلىق ئۇیغۇرالرنىڭ سۆزىنى سـۆزلهیدىغاندەك        
كۆرۈنسىمۇ، قهیهردىدۇر بىر مـوھىم سـورۇنالردا، باشـقا ئۇیغـۇرالر بولمىغـان،             

ئۇیغۇرالرنىڭ یۈرەك ساداسى زادى نېمىدۇ، شۇنى  —ئاڭلىمایدىغان سورۇنالردا
: الرغا ۋاكالىتهن چاقىرىلغان سورۇنالردابىر ئاڭالپ باقایلى دەپ پۈتۈن ئۇیغۇر

ئۇیغۇرالرنىـڭ ئارزۇســى خىتایــدىن ئــایرىلىش ئهمهس، پهقهت ئهركىنلىــك،  «
دېگهندەك ۋەلىكىزىنا گهپنى قىلىپ، ئۇیغۇرالرنىڭ یىلالرچه » ...دېموكراتىیه

قىلغان ئهتكىنىنى بىر مىنۇت ئىچىدە پـوق قىلىـپ تاشـالیدىغان ئىـشالر        
بهزى چهتـــئهل . هھـــكهم تـــۇرۇپ تاالشـــسا كېـــرەكئۈچـــۈن مانـــا شـــۇنداق م

ــشىچه   ــڭ چۈشىنىــ ــتهقىللىق  «ھۆكۈمهتلىرىنىــ ــى مۇســ ــۇر خهلقــ ئۇیغــ
بــۇ نهدىـن كهلـگهن شــۇم گهپتـۇر؟ چوقـۇمكى، خهلقــقه     ! مىـش »ئىـستىمهس 

ئىنقىالپچىدەك كۆرۈنۈپ، ۋارقىراپ جارقىرىغانالر خىلۋەتتىكى سۆھبهتلهردە 
  ! مۇھهققهقتۇربهرگهنلىكى» ۋەكىللىك سۆزى«مانا شۇنداق 
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ھهققىدە » تېرورچىلىرىمىز«بىر قىسىم 
  )1(لهتىپىلهر

  
ــۈنكى یهنه    ــدۈرەي، چ ــۆزرەمنى بىل ــاۋال ئ ــارچىلىق«ئ ــشقا » ئىنك قىلى

گویا سهلبىي ئىشالرنى تىلغا ئېلىپ ھهممىگه سـهت كۆرۈنـۈش       . باشلىدىم
ئهمما چارە یوق، ھهقنى سۆزلىمىـسهم ھهمـمه        . ماڭىال ۋەزىپىدەك بولىۋاتىدۇ  

سىیاســـىتى قوللۇنــــۇپ،  » ئهپ ئۆتـــۈش «دەم مـــاداراچى، یاخـــشىچاق،   ئـــا 
-ھېچكىمنىڭ خاتاالر ھهققىدە ئېغىـز ئاچقۇسـى كهلمىـسه، تـارىخ ئاسـتىن      

ــسىدا     ــدۇ، ســهلبىي نهرســىلهرنى ئىجــابىي دەپ بىلىــش ئارقى ئۈســتۈن بولى
كېیىنكىلهرگه توغرىنى یهتكۈزۈش قهرزىمىز بولسىمۇ، . ئهۋالدالر خاتالىشىدۇ 

مىجهز »  كۆڭلىنى ئایاپ، بویىدا قالىدىغان«للىي پىسخىكىمىزدا لېكىن مى
ئېغىـــر بولغاچقـــا، ھهتتـــا ئاشـــكارە مۇنـــاپىقلىققىمۇ رەددىـــیه بېـــرىش       
پىرىنسىپاللىقى یوق، دۈشـمهننىمۇ رەنجىتمهسـلىك، دۈشـمهنگىمۇ سـهت           

بـۇ ھهقـته توختۇلـۇش ئاساسـىي     . كۆرۈنمهسلىك ئاساسـىي تۇتقـان یـولىمىز    
ــسىدىمىز بولمىغ ــدىال مهخـ ــا، بولىـ ــڭ  . اچقـ ــسى، مهن یهنه كۆپنىـ قىسقىـ
  .قارشىسىدىن چىقتىم

ــان   ــېالن قىلغ ــایالر ئ ــرى «خىت ــدىكى » ئۇیغــۇر تېرورچىلى تىزىملىكى
موھىم شهخـسلهردىن بىرمۇنچىـسىنى بىۋاسـىته تونىغـانلىقىم، ئۇالرنىـڭ        

بولۇپ قېلىشىغا سهۋەپ تهشكىل قىلغان ھادىسىلهرگه » تېرورچى«قانداق 
ت بولغــانلىقىم ۋەجىــدىن، كهســكىن قىلىــپ، ئاتــالمىش بىۋاســىته شــاھى

تىزىملىكى، مـاھىیهتته خىتایالرنىـڭ بىـر تۈرلـۈك سیاسـىي           » تېرورچىالر«
ئویۇنىنىـــڭ داۋامـــى بولـــۇپ، ئۇیغـــۇرالرنى تـــوپالپ كـــونترول قىلىـــش       
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 )داھــى(تىكــلهش، لېــدىر » توپالنمــا چېــدىرى«ئىھتىیاجىــدىن تۇغۇلغــان 
 ! سهنئهتتۇر -ىسى بىر تۈرلۈك تهتۈر ئېالنیارىتىپ بېرىش ئۇرۇنىشى، قىسق

 ھهممىسىمۇ؟ 
! ئىشقىلىپ، مهن بىلىدىغانالرنىڭ ھهممىسى   . بىرنېمه دېیهلمهیمهن 

باشـقا دۇرۇس ئـادەملهر بــار دېیىلـسه پهقهت، چوڭقــۇر تهتقىقـاتالر ئارقىــسىدا     
دەپ بېكىـتىلگهن، یـاكى قولىـدىن چـوڭ ئىـش كهلمهسـلىكى         » زەرەرسىز«

ۋە یهنه شۇنداقمۇ ئىھتىیاج زۆرۈر ئىدىكى، بۇ .  ئادەملهردۇرجهزىملهشتۈرۈلگهن
بۇنــداقمىكىن دېــسه، «ئـادەملهرگه بىــر ئـاز ئازغاشــتۇرغۇچى بویــاق بېـرىش؛    

دېگهندەك ئىككىلىـنىش تۇغـدۇرۇش ئىھتىیـاجى       » ...ئاۋۇسى خېلى تۈزۈك،  
لهرنـى قوشـماق تهخىرسـىز زۆرۈرىـیهت        »بېزەك ئادەم «ئۈچۈنمۇ، بىر قىسىم    

  .بوالتتى
ئوتنى ئورۇپ یىالننى «دە »ھىله36«خىتایالرنىڭ ھىله دەستۇرى بولغان 

چۆپلۈك ئىچىدە -دېمىسىمۇ ئوت . دېگهن بىر ھىله بار» ھۈركۈتۈش ھىلىسى
كېتىۋاتقاندا تۇیۇقسىزال یىالن پۇتقا یامىشىۋالسا بهكمـۇ تۇیۇقـسىز، بهكمـۇ          

نى خهتهرلىــك بولىــدۇ ئهمهســمۇ، چـــۈنكى یىالننىــڭ نهدە مۆكــۈپ یـــاتقى     
شۇڭا ئوتنى ئورۇپ یىالننى ئۈركۈتسهڭ، یىـالن قـېچىش ئۈچـۈن           . بهلگىسىز

  .ھهركهت قىلىپ، ئۆزىنىڭ نهدىلىكىنى بىلىندۈرىدۇ
خىتاي ھۆكۈمرانلىقىدىكى شهرقىي تۈركىستان خۇددى . خۇددى شۇنداق

نىڭ بـارلىقىنى ھهركىـم   »یىالنالر«بولۇپ، » چۆپلۈك-ئوت«شۇنىڭدەك بىر   
  مما نهدە؟پهرەز قىالالیدۇ، ئه

ــوڭ تىپــــته   ــایالر چــ ــوتنى ئــــورۇپ یىالننــــى ھۈركۈتــــۈش «خىتــ » ئــ
ــدى ــۇنى . ئوپېراتسىیىـــسى پىالنلىـ ــقا   -1996بـ ــا قویۇشـ ــدا یولغـ یىللىرىـ

ئهممـا كـۆپچىلىككه   . باشلىغان بولسا كېـرەك دەپ پهرەز قىلىـش مـۈمكىن       
  .ئهلۋەتته» سهھنه ئالدى ھهركهتلهر«یىلدىن باشالنغان  -1997بىلىنگىنى 
اق ھهركهت ئىدى؟ بىر ساختا ئـازادلىق ھهركىتـى تهشـكىللهش           بۇ قاند 
ــارقىلىق،  ــالن  «ئ ــسىدىكى یى ــوت ئارى ــر  »ئ ــۇالرنى بى ــكارىالش، ب ــى ئاش  الرن
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گه  توپالش، بۇ ھهركهتنىڭ ئاساسىي مهخسىدى یـاكى       »①توپالنما چېدىرى «
ھهركهتنىـڭ بىـردىنال قېیىـپ،      . ئاساسىي مهخـسهدلىرىدىن بىـرى بـوالتتى      

ــر ئىنقى  ــوغرا بى ــاقلىنىش    ت ــشىدىن س ــپ كېتى ــكه ئایلىنى ــي ھهركهت البى
ــدىرى «ئىھتىیــاجى ئۈچــۈن،  ــا چې ــى باشــتىنال ئىككــى قىلىــپ   »توپالنم ن

  .بىرىگه سېلىشمۇ ئىھتىیاج بوالتتى -تىكىش، بۇ ئارقىلىق، ئۇالرنى بىر
غـا ئـادەم توپالشـقا    »توپالنما چېـدىرى «شۇنى قىستۇرۇپ ئۆتۈپ كېتهي،  

یىلــى  -1998: ققهتـلهرگه ھـاۋاله قىلىـمهن   دائىـر شـۇنداق بىـر پـاكىتنى دى    
 یېزىـسىدا بىـر جـۈمه كـۈنى نامـازدىن كېـیىن سـاقچىالر        مهلـۇم  خوتهننىڭ  

ۋاراقتـا، ھهسـهن    . مهسجىد ئىشكىدە نامازدىن یانغانالرغا بىر ۋاراق تارقاتقـان       
قاتــارلىق بۆلگــۈنچىلهر ئافغانىــستاندا نــادان یاشــالرنى ئالــداپ، ... مهخــسۇم،

پ، كهلگۈسـىدىكى بۆلگۈنچىلىـك ھهركىتـى ئۈچـۈن ئۇالرغـا          ئهتراپىغا تـوپال  
بۇنىـڭ بىـلهن نۇرغـۇن     . دېگهن مهزمۇنالر بولغـان   ... ھهربىي تهلىم بهرمهكته  

چىقارغـان  » تىجـارەتكه «ئادەملهر بالىلىرىغا پاسـپورت قىلـدۇرۇپ چهتـئهلگه         
قىلىـــپ، ئهمهلىیهتـــته ئهنه شـــۇ خىتـــایالر یۆنۈلۈشـــنى بهلگىـــلهپ بهرگهن 

بۇنداق غهلىته تهشـۋىق ۋارىقىنىـڭ پهقهت       . غا ئهۋەتكهن »چېدىرىتوپالنما  «
بۇ تاكتىكا بىلهن، قهیهرگه . شۇ بىر یېزىدىال بولغان بولىشى ناتایىن، ئهلۋەتته

بېرىپ، كىمنىڭ توپىغا قوشۇلۇش ھهققىدە بىشارەت بېرىلگهندىن كېیىن، 
ن، ئامال ناھایىتى نۇرغۇن یاشالر چهتئهلگه چىقىپ كېتىش ئۇرۇنىشىدا بولغا

ــك      ــپ، ئهبهدىیلى ــزىلگه یېتىــپ بېرى ــىتىلگهن مهن ــانلىرى كۆرس قىاللىغ
  .پۇشایمانغا قالغانلىقى ھهققىدە یهنه تهپسىلىي توختۇلىمىز

  :ھهركهتلهر ئۈستىدە توختۇلىمىز -ئهمدى شهخسلهر ۋە ھهددى
ۋەتىنىمىــزدە پاســپورت ئىــشلهتمهكنىڭ نهقهدەر تهســلىكى ھهر بىـــر     

                                            
دىن ئهپۇ ) تهڭرى(  تهۋراتتىكى بىر ئاتالغۇ بولۇپ، ئىسرائىل ئهۋالدى یهھوۋا —توپالنما چېدىرى   ①

توپالنما « ئهمما بىزنىڭكىلهرنىڭ .  قاتارلىق ئىشالر ئۈچۈن توپلىناركهنمىش...  سوراش، یولیورۇق سوراش،
سىرلىق بارلىقى بهك»تهڭرى«نىڭ ئارقىسىدا قانداق بىر »چېدىرى   !مۇ 
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بولۇپمـۇ سىیاسـىي    . ڭ دىققىتى سـىرتىدا ئهمهس    شهرقىي تۈركىستانلىقنى 
ــۇ تهس      ــۇ تېخىم ــۈن ب ــادەملهر ئۈچ ــان ئ ــسى بولغ ــته مهسىلى ــۇنى . جهھهت ب

ئابال قارىنىڭ : چۈشهنگهن ھهركىم شۇنىڭغا ھهیران قالماي قالمىسا كېرەك  
پاسپوتى ئۇ تېخى تۈرمىدىكى چاغدىال پۈتكهن بولۇپ، ئۇ تۈرمىدىن چىقىـپ     

  !چهتئهلگه قاراپ ئاتالنغانئىككى ئۈچ كۈن ئىچىدىال 
چۈنكى بـۇ چاغـدا بىـشكهك شـهھرىدىكى ئۇیغـۇرالر بـازىرىنى ئاساسـىي           

 -مهیدان قىلغان تهشۋىقات جانلىنىپ كهتكهن بولۇپ، بۇ ئىشالرنى ئاستىن 
ئۈستۈن قىلىۋېتىش ئۈچۈن مانا مۇشۇنداق بىر یېتىشكهن مۇناپىق كېرەك   

ایـدۇ، ئـۇ تۈرمىـدە سـېتىلىپ        ئابالغـا ئىـشهنگىلى بولم    «: دەسـلهپ . بوالتتى
دەپ ئهتراپىدىكىلهرنى ئاگاھالندۇرغان ھهسـهن مهخـسۇم، كېـیىن        » كهتكهن

كىمنىڭدۇر ئورۇنالشتۇرىشى بىلهن ۋە بهلكى ۋەزىپه ئىھتىیاجىندۇر  ھهرھالدا 
  ...ئابال بىلهن سېپى ئۆزىدىن بولۇشۇپ كهتكهن

  كىم ئىدى بۇ ئابدۇلال قارى؟
رىــسى بىرىنچـى بۆلىمىنىــڭ خــادىمى  یهكهن ناھىیىلىـك ســاقچى ئىدا 

ــاھهگه      ــي س ــۈمهت دىنى ــاۋۇزچى ھۆك ــۇپ، تاج ــسى بول ــڭ بالى داۋۇت ھامۇتنى
  .سېلىش ئىھتىیاجى ئۈچۈن پاكىستاندا ئوقۇتقانلىقى مهلۇم

بىرەر ئېغىز گهپنىڭ سهلال قىڭغىر كېتىشى كىـشىلهرنى تـۈرمىلهرگه      
دەپ جــار » !ادجىھـ «ســورۇن  -ئۇزىتىـدىغان ۋەتىنىمىـزدە، ئابــدۇلال سـورۇنمۇ   
ئۇنىڭغـا غهرەزلىـك یېـشىل    ! سېلىپ، بىخهتهر ھالدا تهبلىغ قىلىپ یۈرگهن  

: چىراق یېقىـپ بېـرىش ئـارقىلىق خىتـاي ئىككـى مهخـسهتنى كـۆزلهیتى              
بىرى، ئابدۇلالنى تونۇتۇپ داڭدار قىلىش؛ یهنه بىرى، تهبلىغلهرگه ئىـشتراك        

  !قىلغانالرنى قارا تىزىملىككه چۈشۈرۈش
ا ئۇنىـڭ قىلمىـشلىرى كىـشىلهردە گۇمـان تۇغدۇرۇشـقا        پهقهت ئاخىرىد 

باشلىغان، ھهتتا یاش تالىپالر رازۋىد قىلىپ، ئۇنىڭ مۇناپىق ئىكهنلىكىنى  
ئېنىقالپ بېكىتكهن، ئۇنى ئۆلتۈرىۋېتىش توغرىسىدا ئۇستازلىرىدىن پهتىۋا       
ــى      ــڭ قىممىت ــۇ كوزېرنى ــتىدىال، ب ــیهت ئاس ــان ۋەزى ــشنى تهلهپ قىلغ بېرى
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اتقىنىنى نهزەردە تۇتقان خىتاي جاسۇسـلۇق سىستېمىـسى،       یوقۇلۇپ كېتىۋ 
ئۇنىڭغا باشقىدىن نوپۇز قازانـدۇرۇش ئۈچـۈن ئـۇنى قولغـا ئېلىـشقا مهجبـۇر              

تهبىئىیكى، خهلقىمىزنىڭ قىممهت تارازىسى بهك ئاددىي بولغاچقا، . بولغان
نۇرغۇن كىشىلهر گۇمانلىرىدىن یېنىپ، بهلكىم بىـز خاتاالشـساق كېـرەك،     

  .ش بىلهن، ئابالغا قهھرىمان سۈپىتىدە قاراشقا باشلىغاندەپ ئویال
ــدە       ــالر ئىچى ــال ۋەتهنداش ــغ بىلهن ــى تهبلى ــكهنتتىكى بىرىنچ ــابال تاش ئ

چۈنكى ئۇ لهپىـزى یېقىملىـق قـارى ۋە سـۆزگه مـاھىر         . ئالقىشقا ئېرىشكهن 
یهكهنلىك قېرىنداشلىرىمىز ئۇ قازانغـان شـهرەپكه ئـۆزلىرىنى       . ناتىق ئىدى 

ىلىش شادلىقىدا ئۇنىڭ ئۆتمۈشى، كېلىپ چىقىشى ھهققىدە ھهغدا ھىس ق
نۇرغــــۇن ماقالىلىرىمــــدا ! باشـــقىالرنى ھــــېچ ئاگاھالنــــدۇراي دېمىـــگهن  

دېگىنىمدەك، شهخسىیىتىمىز مىللىي مهنپهئهتتىن ئۈستۈن تۇرىۋالىدىغان 
بولغـاچ ئــۇالر یۇرتدىـشىنىڭ شــۇ ئــانكى شـۆھرىتىدىن بىلــله ھــوزۇرلىنىش    

 ئۇنىڭ بىر جاسۇسنىڭ بالىسى ئىكهنلىىنى، ئۇنى       ھېرىسمهنلىكى بىلهن، 
ئابال «ھۆكۈمهت غهرەزلىك ئوقۇتقانلىقىنى، ئۇنىڭ تېخى یېقىندىال یهكهندە 

دەپ شهرەپلىك نام ئېلىپ، جـاالپالر بىـلهن تانـسا ئوینـاپ، خـروئىن          » ھاڭگا
كېـیىن دېیىـشتى ۋە   (سېتىپ یۈرگهنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ دېیىشمىگهن      

  ).ىسام بۇرۇنمۇ بىلىدىكهنمىشدېگۈچىلهردىن سور
ــۇ بىرىنچــى كېلىــشىدىال    ... مهمــتىمىن ھهز( »دېمــوكراتچى«ئهنه ش

دېـگهن تهرەپ تهرغىبـاتىنى     ) ھهسهن مهخـسۇم تهرەپ   ( »ئىسالمچى«،  )تهرەپ
ئاشكارە بازارغا سېلىپ، تۇنجى پىتنىنى تارقىتىشقا باشلىغان ۋە مهمتىمىن 

ــڭ رە  ... ھهز ــلهن ئۇنىـ ــان بىـ ــاقال قویىۋالغـ ــدە  سـ ــشلىرى  ھهققىـ ــۋا ئىـ سـ
ــاكىتى ــىمى   (پ ــان رەس ــاراق ئىچىۋاتق ــلهن ھ ــاالپالر بى ــارلىقىنى داۋراڭ ) ج ب
بۇ كهچمىشلهر ھهققىدە تهپسىلىي كىتاپ یېزىلغانلىقى ئۈچـۈن        . (قىلغان

ئۇنىـــڭ بىرىنچـــى گۇپپاڭچىـــسى یهكهنلىـــك بـــاي  ) كـــۆپ توختالمـــایمهن
سـىدىكى مهشـھۇر   ساتتارھاجىم دېگهن بىرسى بولۇپ، قهشقهر ۋىالیىتى تهۋە   

 كونـــا كـــۆچمهن ئۆزبىكلهرنىـــڭ   ،جاســـۇس ئـــائىله دەپ تونۇلغـــانالردىن  
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بــۇ ســاتتارھاجى ئىنقىالپقــا ئىئــانه دەپ ئــون مىــڭ دولالرنــى   . جهمهتىــدىن
كۆپچىلىكنىــڭ ئالدىــدىال ئابالغــا بهرگهن، ھهتتــا ســورۇندا بولمىغــانالرنىمۇ  

رىڭالر، دەپ مهن ئــون مىــڭ دولــالر بهردىــم، ســىلىمۇ بېــ : خهۋەردار قىلىــپ
قىزىق یېرى، كېیىن تاجاۋۇزچى ھۆكۈمهت سودىگهرلهردىن . تهشۋىق قىلغان

یىللىق زاكاتنى كىمگه،  -1997 دولالرنىڭمۇ سورىقىنى سورىغان؛ ھهتتا  50
نېمىگه بهرگهنلىكىنى ئىسپات قىلىشنى تهلهپ قىلغـان یهردە، ئـون مىـڭ          

 -لىــدەك كىرىــپدولــالر بهرگهن ســاخاۋەتچى ســاتتارھاجى قوغۇنلۇقنىــڭ یو 
  !چىقىپ یۈرسىمۇ سورىقىنى قىلمىغان

ئىزلىرىدىن -ئابالنىڭ ئافغانىستان ۋە پاكىستانالردىكى شهرەپلىك ئىش
یىلـى بىـشكهك ۋە ئـالمۇتىالردا     -2000 – 1999 ئارىیهلهر بېرىشتىن بۇرۇن،  

ئــۇ بــارغىلى جــاي : قىلغــانلىرى ھهققىــدە كىچىككىــنه دېتــال بېرىــۋېتهي 
الغانالردىن بىرنهچچىسى بىلهن، سـودىگهرلهرنى تۇتـۇپ       تاپالماي گاڭگراپ ق  

ئاۋال خىتاي بایرىقىنى دەسسهپ : كېتىپ، دۇمباالپ پۇل ئېلىشقا باشلىغان
ئهگهر بىز «: تۇرغان ھالدىكى سۈرىتى تارتىلغان، ئاندىن تهھدىت سېلىنىپ  

دېــگهن پــۇلنى ئهكهلــدۈرۈپ بهرمىــسهڭ ھهمــدە بــۇ یهردە بولغــانالرنى بازارغــا 
ــا ئهۋەتىــپ       قایتقا ــىمنى خىتایغ ــۇ رەس ــساڭ ب ــدىغان بول ــۆزلهپ یۈرى ــدا س ن

شــۇنىڭ بىــلهن ســودىگهرلهر ئۇالرنىــڭ دېــگهن پــۇلىنى بېرىــپ  » !بېرىمىــز
مىـدى؟  »قـویمىچىلىقى «بـۇ ئـاددىي ھالـدا پـۇل         ! قۇتۇلۇشقا مهجبۇر بولغان  

ــاق ــشالر  ! ی ــۇ ئى ــپ تــۇرۇپ    » ئىــنقىالپ«ب ــستىمال قىلى ــامىنى سۈئىئ ن
 نهتىجىـسى شـۇ بـوالتتىكى، ئىـنقىالپچىالر بىـلهن      بىجىـرىلگهچكه، بۇنىـڭ  

دېسه »  ئىنقىالپچى«خهلقنىڭ ئارىسىدا ئۆچمهنلىك شهكىللىنهتتى؛ خهلق 
بۇنىـڭ بىـلهن شـهرقىي تۈركىـستان        ! دەیدىغان ۋەزىیهت یارىتىالتتى  » !ھۆ«

ئىنقىالبى ۋە ئىنقىالپچىلىرى قولالشتىن ھهمدە ئىقتىـسادىي ئاساسـتىن         
ۇ ناھـایىتى سىـستېمىلىق ئورۇنالشتۇرۇشـنىڭ بىـر      بـ ! مهھرۇم قىلىنـاتتى  

  !پارچىسى ئىكهنلىكى ناھایىتى روشهن، ئهلۋەتته
ــدا     خــۇددى شــۇنداق قىلىقنــى ئىلگىــرى ئابلىمىــت تۇرســۇن ئالمۇتى
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قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ یهرلىك ئۇیغـۇر، قـازاق، ھهتتـا رۇس ۋە یـا شـۇنىڭدەك              
ئۇالر بىلهن . ورۇھى بولغان گ)قارا قول (ئاقالردىن تهشكىل تاپقان بىر مافىیه

تهبىئىیكـى ئـۇ زامـانالردا    . تاپقان پـۇل مهلـۇم نىـسبهتته بۆلۈشـۈلگهن ئىـدى      
ئىنقىالپقا پۇل ئىئانه قىلغىلى ئۇنىمىغان خهسىس بایالر «ئابلىمىت بۇنى 
دەپ ئىزاھالپ ئالدامچىلىق قىلغـان بولـسىمۇ، كېـیىن       » ۋە مۇناپىق بایالر  

زىلىرىنىڭ ساالھىیىتىنى خهۋەردار كىـشىلهر   ئۇالر ئۇرغان سودىگهرلهردىن به   
  .مهلۇم قىلىشقان ۋە لهنهت ئېیتقانىدى

ــتىمىن ھهز ــدىكى رۇســــالرنىڭ    ... مهمــ ــالتهكچىلهر ئهترىتىــ ــۇ كــ بــ
ساالھىیىتىدىن گۇمانالنماسـلىقىمىز ئۈچـۈن ئـۇالرنى ئىـسالمغا كىـرگهن           

ىن بۇ ئهترەت یهنه ئادەم ئۆلتـۈرۈش، بهزى كهسـك    . قىلىپ تونۇشتۇرغان ئىدى  
مهیدانغا ئىگه، ئامما ئارىسىدا نوپۇزى بار ئىنقىالپچىالرنى یوقۇتۇش قاتارلىق 

مافىیه گورۇھىدىن پایدىلىنىپ، بىرمـۇنچه     . ئىشالردىمۇ قوللۇنۇلغان ئىدى  
  .ئىنقىالپچىالرنىمۇ دۇمبالىغان، ئۆلتۈرگۈزگهن ئىدى

ــرى   ــالمىش بى ــوكراتچى«ئات ــرى »دېم ــسالمچى«، بى ــۇ  » ئى ــولمىش ب ب
ــلهر« ــاالرلىق   »تهرەپــ ــران قــ ــدىغان ھهیــ ــسىدە كۆرۈلىــ ــڭ ھهر ئىككىــ نىــ

ئوخـــشاشلىقالر ھهققىـــدىكى تهپـــسىالتالرنى كهلگۈســـىدە كـــۆپچىلىككه  
  .سۇنىدىغان بولغىنىمىز ئۈچۈن، بۇ یهردە كۆپ توختالمایمىز

  .یهنه بىر موھىم خادىم، مهشھۇر شهخسلهردىن بىرى ئىسمائىل
ئۇ شۇ ۋاقىتتىكى   . نئىلگىرى سىیاسىي سهۋەپ بىلهن تۈرمىگه كىرگه     

ئىشتا باشالمچى بولسىمۇ، تۈرمىـدىن تېـزال قویىـۋېتىلگهن؛ ئهممـا ئۇنىـڭ             
 یىلـدىن مۇددەتـسىزگىچه قاماققـا ھۆكـۈم قىلىنىـپال        18ئهگهشكۈچىلىرى  

  .قالماي، بهلكى بهزىلىرى ئۆلۈم جازاسىغىمۇ ئۇچرىغان
بـۇ ئىــسمائىلنىڭ كهچۈرمىــشلىرىدە مۆجىزىـۋىي ئــوڭ كــېلىش كــۆپ   

ئاخىرقى مهزگىللهردە یهنه بىـر   . بىرسىدى» پىشانىسى ئوچۇق «غان،  بولىدى
ــر      ــدەك بى ــۆچهك ۋەقهلىكى ــا دەل چ ــدىغان، ھهتت ــشاپ كېتى ــۆچهككه ئوخ چ

  :كهچمىشى دىققهتنى قوزغایدۇ
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ــز   ــرنهچچه قى ــكهن  (ئۈرۈمچىلىــك بى ــۈرگهن ئى ــالىي مهكتهپنــى پۈتت ) ئ
ن ئایرىلىــپ،  ئـۇ یهردە ئائىلىـسىدى   ۋەئافغانىـستاندىكى ئىـنقىالپ بازىـسى   

 ۋە »داھىلىرىمىـز «كهلگۈسىمىز ئۈچۈن جـان تىكىـپ كـۆرەش قىلىۋاتقـان           
 ھهققىــدىكى رىــۋایهتلهردىن تهســىرلىنىپ، ئــۆزلىرىنى  »گېنېراللىرىمىــز«

ھهم سـاۋاپ ئـېلىش،   » تهرىتىگه سۇ بېرىـپ   «شۇالرغا بېغىشالش، شۇالرنىڭ    
  .غا چىقىدۇھهم ئىنقىالپقا شۇ ئارقىلىق ھهسسه قوشۇش ئۈمىدىدە پاكىستان
بـۇ غایىـپ   . شۇالرنىڭ ئىچىدىن بىرى ئىسمائىلغا ئۆزىنى بېغىـشالپتۇ      

ئانىـسى   -ئىسمائىلنىڭ قېینى ئاتـا   . نىكاھتىن ئۇالرنىڭ بالىسىمۇ بولىدۇ   
پات چىقىپ بۇالرنى یوقالپ تۇرىدۇ؛ ئىسمائىل ئۇالرنى ھهجگه ئهۋەتىدۇ  -پات

  ).لىدۇگهرچه تىجارەت قىلمىسىمۇ ئۇنىڭدا یېتهرلىك پۇل بو(
ۋە ئـۇ یهردە پائـالىیهتته بولىۋاتقـان داھىالرنىـڭ      » ئىنقىالپ بازىـسى  «بۇ  

ھهممىسىدىن خهۋەردار خىتاي ئهجهبا بىر ئىنقىالپ یولباشچىـسىغا ئـۆزىنى      
ئانىسىغا بۇ قهدەر كهڭچىلىك قىلىپ كهتكىنى  -بېغىشلىغان قىزنىڭ ئاتا

  .كىشىنى ئویالندۇرۇپ قویىدۇ
، )ئىـسالمچىالر (» توپالنما چېدىرى «كى بىر   ئىنقىالپنىڭ بۇ قانىتى یا   

ــتىمىن ھهز ــڭ ...مهم ــدىرى «نى ــا چې ــرە »توپالنم ــى تى ــپ   -ن ــرەڭ قىلى پى
مهخسۇمنىڭ بىكاردىنال . تارقىتىۋەتكهندىن كېیىن، ئۆز ئىچىدىن بۆسۈلۈدۇ 

ــش     ــاي، ھهم ئىـــ ــش قىلمـــ ــدىغانلىقى، ھهم ئىـــ ــۇپ تۇرىـــ ــوپنى تۇتـــ تـــ
ــشىلىدۇ  ــدىغانلىقى ئاڭلى ــل . قىلدۇرمای ــۇنىڭ بى ــاداش ــۇش   -هن ئ ــۇدا بول ج

ئابـدىقادىر بىـر   (بۇ مهزگىلدە ئىسمائىل بىر توپ بېشى بولىـدۇ    . باشلىنىدۇ
توپ بېشى، مهخـسۇم بىـرى، ئـابال ئـاۋال مهخـسۇمنىڭ توپىـدا ۋەزىـپه ئىجـرا          

  ).قىلىدۇ، كېیىن ئایرىلىپ ئایرىم توپ بولىدۇ
نــى »ئىچكــى ئــۇرۇش«بــۇ تــوپالر پاكىــستاندا ئىككىنچــى قېتىملىــق  

 بىرلىرىنى ئۆلـۈمگه بـۇیرۇپ، قوراللىـق ئهسـكهرلىرى بىـلهن            -پ، بىر باشال
نهتىجىــدە بىرقــانچه . بىرلىرىنىــڭ تۇرالغۇلىرىغــا ھۇجــۇم قىلىــشىدۇ  -بىــر

یىلـى  -1998: مهسـىلهن . بۇ ئىچكى ئۇرۇشتا ئۆلىـدۇ   » خۇدا ئۇرغان «بىگۇناھ  
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ئایدا بىشكهك تۈرمىسىدىن قویۇپ بېرىلگهن ئاقسۇلۇق قۇربان یاسىن        -12
  .ۇ قۇربانالرنىڭ بىرىش

دەپ شهرەپلىك نام ئېلىپ، » شهیتان«جامائهتكه كۆرۈنۈشكه یۈزى یوق، (
تۈركىیهدە یوشـۇرۇن یاشـاۋاتقان ئـابال، رادىئـو تهرىپىـدىن ئىـزدەپ تېپىلىـپ          

ــسۇم     ــق، مهخـ ــگه مۇۋاپىـ ــدا، لهقىمىـ ــارەت قىلىنغانـ ــشى«زىیـ  ۋە »سهبدىـ
ــرى« ــشى   »رەھبىــ ــلهپ، كىــ ــلهن ئهســ ــرام بىــ ــۇر ئىھتــ ــى چوڭقــ لهرنى نــ

تهسىرلهندۈرمهكچى بولغاندا، تېخى یېقىنـدىال قىلىنغـان ئىچكىـي ئـۇرۇش        
  !)یادىغا یېتىپ یۈزىمۇ چىمىلدىمىغان

  :ئىسمائىلنىڭ مهشھۇر سۆزلىرىدىن بىر ئۈزۈندە
ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلهتلىرىـدە تهرەببـازلىق ئېلىشىـشلىرى بولـۇپ، تـوپالر       

ن بۇزۇلـۇپ بولغانـدا     ئاساسـه » ئىـش «سى كۈتـۈلگهن    »بولىدۇ«یېمىرىلىپ،  
بــۇ قېتىمقــى ئىــشنى    «: ئىــسمائىل ئوچــۇق قىلىــپ شــۇنداق دېــگهن    

ئهگهر ئىــش بۇزۇلمــاي غهلىــبه   . بۇزىۋېتهلىگهنلىكىمــدىن پهخىــرلىنىمهن 
ــمۇ     ــاتتى ئهمهس ــتكه چىق ــوكراتچىالر تهخ ــسا دېم ــان بول ــپ قالغ » !قىلىنى

  !)دېمهك، خىتاینىڭ تۇرىۋەرگىنى یاخشىراق(
ــي  ــستاندىكىدەك ئىچكىــ ــرى  پاكىــ ــۇرۇش ئىلگىــ ــل -1998( ئــ ) یىــ

ئالمۇتىــدىمۇ بولغــان بولــۇپ، ئابلىمىــت تۇرســۇننىڭ مــافىیه ئهترىــدى شــۇ 
الر ئىچىدە گۆرۆ ھېسابىدا تۇتۇپ تۇرىلىۋاتقـان ئـابلهت    »ئىسالمچى«چاغالردا  

نۇرنى ئۆلتۈرىۋېتىش ئۈچۈن ئۇنى رازۋىد قىلىپ، سىرتىقىنى ئالغان ھامان ئۇ 
 بارلىقىـدىن شـۈبھه قىلىنغـان ئـۆینى ئوققـا           یهرگه قوشۇن ئهۋەتىپ، ئۇنىڭ   

  .تۇتقان ئىدى
ئۆز ۋاقتىدا تىجارەتچىلهر ئارىسىدا كوممۇنىست جاسۇسى دەپ بىلىنگهن 

ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلهتلىرىدە «ئادەملهرنى یوقۇتۇش ھهققىدىكى تهكلىۋىمىزگه 
یهنه » ئىش چىقىرىپ قویساق، ئىشىمىزغا توسالغۇ پهیدا قىلىـپ قـویىمىز    

بىرىنچـى ئوقتـا ئۇیغـۇرنى ئۆلتۈرىـدىغان ئىـش بولمىـسۇن،            «: یىشتهبىر دې 
... دەپ قارشــى تۇرغــان مهمــتىمىن ھهز» خىتــاینى ئۆلتۈرۈشــتىن باشــالیلى
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نېمىشكه ئهمدى بۇ مافىیه ئهترىدىگه تایىنىـپ ئـابلهت نـۇرنى ئۆلتۈرۈشـكه              
بۇ چاغ ئىلگىرى تۆرت مۇجاھىد ئابلىمىت تۇرسـۇننىڭ ئۆیىـدە   (تىرىشىدۇ؟  

پ، پارچىلىنىـپ ئهخلهتلىكـكه كۆمۈلـۈپ بولۇنغـان، ئۇنىڭـدىن باشـقا        سویۇ
دەسلهپكى  كىچىك كاتتىۋاشـالردىن بىـرى بولغـان تۇرسـۇنمۇ ئۆلتۈرۈلـۈپ،           

چۈنكى ئابلهت نۇر ئاتالمىش ) جهسىدى یوقۇتىۋېتىلىپ بولۇنغان چاغ ئىدى    
ــاش      ــۇپ ب ــاق رازى بول ــى تهرەپ ئورت ــكهندە ھهر ئىكك ئىككــى تهرەپ بىرلهش

سـاھهنىڭ  » دېموكراتىـك «لىققا سایالنغان كىـشى بولـۇپ، دىنىـي ۋە      لېدىر
بۇنداق . ئورتاق ئېتىراپىغا ئېرىشكهن بۇ كىشى خىتایالرنى قایغۇغا سالغان   

ئورتــاق ئېتىــراپ قىلىنغــان بىرىنىــڭ بولىــشى خىتــایالر ئۈچــۈن چىــداپ    
بولمایدىغان ئىش بولغاچقا ئۇنى یوقۇتىۋەتمهي خىتایالرنىڭ كـۆزىگه ئۇیقـۇ          

ــرا قىلغــۇچىالرنى    . ىرمهیتــىك ــپه ئىج ــیهت ۋەزى ــا شــۇ تهخىرســىز زۆرۈرى مان
ئۇنى دۈشمهن دەپ تونۇتۇپ، . قىستاپ، ئالدىراتقانلىقى مانا مهن دەپ تۇرۇپتۇ

كىشىلهرنى ئىشهندۈرۈش ۋە ئۇنىـڭ قهتلـى قىلىنىـشىنى رازىلىـق بىـلهن             
شقا كهسپىي یالغانچىلىقىنى ئى... قوبۇل قىلدۇرۇش ئۈچۈن، مهمتىمىن ھهز

  .سالغان ئىدى
ئـۇ  . مهن ئابلهت نۇرنىڭ دۇمبالىنىش ۋەقهسىگه بهك نارازى بولغانىـدىم      

نىڭ بۇنى ۋەزىپه زۆرۈرىیىتىـدىن قىلىۋاتقـانلىقىنى     ...چاغدا مهمتىمىن ھهز  
بىلمىگهچكه، یېنىكلىك بىلهن خاتـا قىلـدى دەپ قـاراپ، بىـر قېتىملىـق             

دىنىـي سـاھهنىڭ   (هۋەبىتېلېفوندا ئۇنىڭغـا بـۇ نـارازىلىقىمنى ۋە بۇنىـڭ سـ         
ــابلهت «: نــى ئېیتقانىــدىم، ئــۇ )ئىشهنچىــسىدىن مهھــرۇم بولىــدىغانلىق  ئ

مهن ئېنىــق تهلهپپــۇز . دېــگهن ئىــدى» خىتایغــا ئىــشلهیدىكهن ئهمهســمۇ؟ 
ئىشىنىپ قالىـسىز، كۆرۈشـۈپ     «: دېگىنىمدە، ئۇ » !ئىشهنمهیمهن«: بىلهن

ن بولسىمۇ یهنىال دېگه» قالساق دەلىلنى كۆرسىتىمهن، قولۇمدا ئىسپات بار
چۈنكى بـۇ، بـۇ ئادەمنىـڭ ھېساپـسىز یالغانلىرىـدىن           . ئىشهنمىگهن ئىدىم 
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ــشهنمهس      ــانلىقچه ئى ــرىگه ئاس ــڭ گهپلى ــا، ئۇنى ــرى بولغاچق ــنه بى پهقهتكى
نـى دادىـل ھالـدا      »①پاسكىنا یالغانچىلىق «ئۇنىڭ بۇنداق بىر    . بولغانىدىم

ىماللىقىمىزنى قىاللىشىدىكى سهۋەپ، بىزنىڭ یۈز كۆرۈشۈپ قېلىش ئىھت
ــكهن   ــدىن ئى ــدا یــوق دەپ قارىغانلىقى ــیىن  . كهســكىن ھال ــۇ كې چــۈنكى ئ

ئهۋەتىـپ، مهن ۋە ماڭـا ئوخـشاش    » سهككىز كىـشىلىك تـازىالش ئهترىـدى      «
قاراشتىكىلهرنى یوقاتماقچى بولغان بولسىمۇ، بۇ شـۇملۇقنى خېلـى بالـدۇر          

قالــدىم تــوغرا پهرەز قىلىــۋالغىنىم ئۈچــۈن، مۇۋەپپىقىیهتلىــك ســاقلىنىپ 
 –ھهمدە تېنچ ئامان ئىستانبۇلغا كېلىپ، باشقا ھېـساپ كىتـاپالر قاتارىـدا            

ئابلهت نۇرمۇ سورۇندا ھازىر ۋە ئىستانبۇلدىكى ئۇیغۇر جامائىتى ۋەكىللىرى          
ئـابلهت نۇرنىـڭ خىتایغـا ئىـشلهیدىغانلىقىنىڭ ئىـسپاتلىرىنى           —ئالدىدا

  .كۆرسىتىشنى سوراشقا نېسىپ بولغانىدى
 كهتتــى دەمــسىز؟ یــاق، ئۇمــۇ خــۇددى خوجایىنلىرىغــا  ئــۇنى قىزىرىــپ

مهن ئـابلهت قـارى بىـلهن     «ئوخشاشال داپ یۈز بولغاچقا ھـېچ قىزارماسـتىن         
كىتاپ -مىڭالرچه ئهپسۇسكى، بۇ ھېساپ  . دېگهنىدى» ...ئایرىم كۆرىشىمهن 

یىغىلىشى ۋاقىت كهچ بولىشى مۇناسىۋىتى بىـلهن ۋاقىتلىـق یېپىلغـان،          
ــدىغانلىقى   ئهممــا بۇنىــڭ پهقهت ب ــر باشــلىنىش ئىكهنلىكــى، داۋام قىلى ى

ۋە ئابلىمىت تۇرسۇنالر روپاش ... ئېنىق ئېیتىلغان بولسىمۇ، مهمتىمىن ھهز
خوتــۇنالردەك جامــائهتكه كۆرۈنمهیــدىغان بولغاچقــا قایتــا تېپىــشقا بولمــاي،  

  .دىغانىئۇالرنىڭ رەسۋاسى شاھىدالر ئالدىدا ئوتتۇرىغا تۆكۈلمهي قال
ــسۇمن  ــهن مهخـ ــرى    ھهسـ ــسلهردىن بىـ ــوھىم شهخـ ــدىكى مـ ىڭ یېنىـ

ــى ئهڭ      ــستىالسىدىن كېیىنك ــست ئى ــۇ كوممۇنى ــۇپ، ب ــدىمىجىت بول ئاب
 دەرىجىلىك ساقچى ئهمهلدارى ۋە مهشـھۇر  یۇقۇرىمهشھۇر مىللىي مۇناپىق،   

                                            
توپۇلال كۆتى ئېچىلىپ -ئوپۇل:  كىشىلهر یالغانچىلىقنى ئىككى تۈرگه بۆلگهن بهزى①

پاكىز « ، ئۇزاق زامانغىچه یالغانلىقى بىلىنمهیدىغىنى » پاسكىنا یالغانچى« قالىدىغان یالغانچىلىق 
 . ئا—دېیىلىدىكهن، » یالغانچى
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ــان  ــسى مامۇتجــ ــا مۇتىخهسسىــ ــاقچى  (پوچۇركــ ــك ســ ــقهر ۋىالیهتلىــ قهشــ
ئـامىله قىلىنىــدۇ،  باشقارمىـسىنىڭ باشـلىقى ئهممـا نــازىر دەرىجىـسىدە مۇ    

 —پهقهت قهشــقهر ناھــایىتى مــوھىم بولغاچقــا ئــۇنى ســاقچى نــازارىتىگه      
نىڭ جىیهنى بولۇپ، بۇ كىشى مهخسۇمنىڭ )ئۈرۈمچىگه یۆتكهپ كهتمىگهن 

یېنىغا توپالنغان بىچـارە یاشـالرنىڭ ئـارخىبىنى تۇتۇشـقا مهسـئۇل بولغـان              
پامىلىــسىنى ۋە  بالىالرنىــڭ ھهقىقىــي ئىــسىم !)قــوزىالر بــۆرىگه ئامــانهت(

! بىر ھوقۇقلـۇق كىـشى بولغـان    -یۇرتتىكى ئادرېسىنى بىلىدىغان بىردىن   
شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ یۇرتقا قایتقانلىكىسىنىڭ چېگرىـدىن ئۆتـۈپال تۇتۇلىـشى           

  .ئهجهبلىنهرلىك ئهمهس
ئـۇنى ئىـشهنچىلىك    : بۇ ئابـدىمىجىت ھهققىـدە كىچىكىـنه قىـستۇرما        

یىـل تاجاۋۇزچىالرنىـڭ    22د،  مهشھۇر مۇجاھىـ   كۆرسىتىش مهخسىدىدە ئۇنى  
» چهتــئهلگه ئېلىـپ چىققــۇچى «تۈرمىـسىدە یاتقـان ئهبهیــدۇلال دامـوللىنى    

نۇرغۇن كىشىلهر ئۇنىڭ ئهبهیدۇلال داموللىنى . سۈپىتىدە سهھنىگه چىقارغان
ــۆزدە قاراشــقا        ــشى ك ــا یاخ ــا قــاراپال، ئۇنىڭغ ــپ چىققىنىغ ــئهلگه ئېلى چهت

  !).ئۇیغۇر ساددىلىقى(باشلىغان
ابدىمىجىتنىڭ كېلىپ چىقىشىنى بىلگهنلهر بىـر ئـاز شـۈبھه          ئهمما، ئ 

  :بىلهن داموللىدىن سورىغان
   دامولالم، ئابدىمىجىتكه ئىشىنهمال؟—
ئهگهر جىھاد بولۇپ، ئۇ مېنىڭ كۆز ئالدىمدا دۈشمهنگه قارشى جهڭگه —

كىرسه ۋە دۈشمهننىڭ ئوقىدا ئۆلسه، مهن بـۇنى ئـۆز كـۆزۈم بىـلهن كۆرسـهم               
  .دېگهن —هن،ئاندىن ئىشىنىم



 74 

  
  

ھهققىدە » تېرورچىلىرىمىز«بىر قىسىم 
 )2(لهتىپىلهر

  لىق»ئهپۇچان«ئاجایىپ 
  

ئۇیغــۇر «ئاالھىــدە دىققهتــكه ســازاۋەر بىــر نۇقتــا شــۇكى بهزى ئاتــالمىش 
ى بولـۇپ، بـۇ   »ئهپۇچانلىق«نىڭ ئۆز ئارا تهسهۋۋۇر ھالقىغان   »تېرورىستلىرى

بىــــر تىپــــتىن، بىــــر بىنورمــــال ئهپۇچــــانلىقمۇ ئۇالرنىــــڭ ئهســــلىدىن 
  .قوماندانلىقتىن، بىر تایىپتىن ئىكهنلىكىنى دەلىللىمهكته

ــانالردا      ــان زام ــزغىن جــۇش ئۇرىۋاتق ــازا قى ــالىیهتلهر ت ــىیادا پائ ــا ئاس ئورت
نىـڭ  ...ئـۇ بولـسىمۇ مهمـتىمىن ھهز   : تۇیۇقسىزال بىر پىتـنه بازارغـا چىقتـى       

ددىیلهشتىم ئهخالقىي چېرىكلىكى ھهققىدە بولۇپ، مهن بۇنىڭدىن بهك جى
ۋە مۇشۇنداق ھالقىلىق بىر زاماندا بىر لېدىرنىڭ ئىناۋىتىنى چۈشۈرۈشـكه          
ئۇرۇنۇش ناھایىتى چوڭ دۈشمهنلىك ھهركىتى بولـۇپ، تهشكىللىنىـشنىڭ      

» دەرەخ یىقىلـسا مـایمۇن توزۇپتـۇ   «شهرتى بولغان نوپۇز سۇندۇرۇلسا، خۇددى      
ىلىك رویاپقـا چىققـان     شۇڭا، ئاران مۇشۇنچ  . دېگهن ئاقىۋەتكه ئېلىپ باراتتى   

پېرەن بولۇپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش      -تهشكىللىنىشنىڭ تېزال تېرە  
بـۇ پىتنىنـى تارقـاتقۇچى رېئـال        . ئۈچۈن، بـۇنى جىـددىي سۈرۈشـته قىلـدىم        

ــانلىقىنى،   ــاتتارھاجى تارقاتقـ شهخـــسكىچه كـــوچىالپ، بـــۇنى مۇنـــاپىق سـ
ــارلىقىنى) شـــهیتان یـــاكى تهخهي(ئارقىـــسىدا ئابـــدۇلالقارى  ۋە ئۇنىڭمـــۇ بـ

  .ئارقىسىدىكى قوماندان ھهسهن مهخسۇم ئىكهنلىكىنى ئېنىقلىدىم
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ھهققىدە ئاگاھ بېرىش بىـلهن بىـرگه، بۇنىـڭ    » غىت قىسىش«ساتتارغا  
ــاش       ــزدە ب ــۆز ئىچىمى ــدە ئ ــش ھهققى ــرتهرەپ قىلى ــداق بى ــانلىرىنى قان زىی

گهرچه بۇ شهخسنىڭ ئىناۋىتى مهسىلىسىدەك قىلسىمۇ، بۇنداق     . قاتۇردۇق
. ر پهیتته بۇ ئىنقىالپنىڭ تهقدىرىگه چېتىشلىق جىددىي مهسىله ئىـدى   بى

چۆچهكلهرنىــڭ راســتلىقىنى دەلىللهیــدىغان ھــۆججهتلهر بولغــان  -بــۇ ســۆز
گه ... مۇشۇ مهزگىلدە تاشكهنتكه یېتىپ كهلگهن مهمتىمىن ھهز! تهقدىردىمۇ

ىق ھهتتا بۇنىڭغا قىلچىلىك بىخهستهلىك ۋە یۇمشاقل   . بۇ ھهقته ئاڭالتتىم  
  .قىلىشقا بولمایدىغانلىقى ھهققىدە قارىشىمنى بىلدۈردۈم

كېیىن ئۇ ساتتارنى ئهمهس، بۇ پىتنىلهرنى ئاساس بىلهن تهمىنلىگۈچى 
ــزدىن ئابلىمىــت   (ھۈســهیىننى  ــۇ یىگىــت پىــشقهدەم ئىنقىالپچىلىرىمى ب

ــتىمىن ھهز    ــیىن مهم ــوغلىكهن، كې ــىدىننىڭ ئ ــدىكى  ...راش ــڭ ئالمۇتى نى
كۆزدىن یوقۇتۇش ھهققىدە ) للىنىپ ئىشلىگهن ئىكهنتىجارەت ئىشلىرىدا یا

ئورۇنالشتۇرۇش قىلغان ئىكهن، بىراق، قاتىلالرنىڭ یارىماسلىقى تۈپهیلى بۇ 
كېـیىن ئالمۇتىـدا ئابـدۇلال شـهیتان شـۇنچه      . تازىالش ئىـشقا ئاشـۇرۇلمىغان    

نىـــڭ رۇخـــسهت ...ئوبـــدان یامپاشـــقا چىققـــان بولـــسىمۇ، مهمـــتىمىن ھهز
ئهسلىدە .  لى بۇنداق بىر زىیانداش داۋاملىق یاشاپ قالدىقىلماسلىقى تۈپهی

ــپ،        ــۇپ یېزى ــارچه مهكت ــر پ ــدۇرۇپ، بى ــارى قىل ــهیتانلىقىنى ج ــدۇلال ش ئاب
نــى راســا ئۇچــۇرۇپ، ئۇنىڭغــا بهیــئهت قىلىــدىغانلىقىنى   ...ھهزتىمىن مهمــ

رىن چۈشـىنى ئۇخلىماسـتىنال كۆرۈشـكه     ىبىلدۈرگهن ئىكهن، داھىیلىق ش   
  .قاتتىق تهسىرلىنىپ، ئېرىپ كهتكهن ئىكهنباشلىغان بۇ ئادەم 

ــارلىق كىچىــك كاتتىۋاشــالر، ئۇشــشاق    الر »شــودۈیجاڭ«شــۇ قېــتىم ب
مهن بۇنداق توپلىنىشتا چوقۇم ناھایىتى موھىم . ئالمۇتىغا توپالنغان ئىدى 

ــدىم   ــسا كېــرەك دەپ كــۈتكهن ئى . ئىــستراتېگىیىلىك ئورۇنالشــتۇرۇش بول
چه ئۇخلىمــاي ھازىرلىغــان ھهســهن مىڭــالرچه ئهپــسۇسكى، بــۇ ئــادەم كــېچى

مهخسۇمنىڭ جىنایهتلىرى ۋە شۇملۇقلىرىغا ئائىت بارلىق ئاڭلىغانلىرىنى 
بىـر نهچـچه مهملىكهتـتىن كېلىـپ ئالمۇتىغـا توپالنغـان بـۇ        . ئوقۇپ ئۆتتى 
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ــر ئىــشنىڭ بۇنــداق بىــر         ــلهر قۇرۇلتىیىــدا قىلىنغــان بىــردىن بى ۋەكىل
ىنىڭ كــۆڭلىگه شــهك، شــىكایهتتىن ئىبــارەت بولىــشى خېلــى كــۆپ كىــش 

  . ئۈمىدسىزلىك، ئىشهشسىزلىك ئۇرۇقىنى چاچقانلىقىدا گهپ یوق
بىرىنى كهچۈرمهیدىغان بـۇ ئىككـى رەقىـپ، خىلـى ئـوڭ          -ئۇ قهدەر بىر  

 ئهمهلىـیهت   »كـۆزىنى چوقىمىغـانلىقى   «بىرىنىـڭ    -كېلىپ تۇرسىمۇ بىـر   
ۇددى خـ —بولغاندىن باشقا، بۈگۈنگه كهلگهندە ئۆز ئارا قول سىقىـشقانلىقى       

روللىرىنى ئالغـان ئارتىـستالرنىڭ، ئویـۇن       » پارتىزان» «دۈشمهن«سهھنىدە  
بىـر  : ئاخىرلىشىپ، پهردە چۈشكهندىن كېیىنكـى ۋەزىیىتىنـى ئهسـلىتىدۇ         

-یــاكى قهدىمقــى چــۆچهكلهردە ئــۈچ! ســهنئهت ئۆمهكنىــڭ خىزمهتچىلىــرى
ن ئۇكا بولغـان ۋە دادىـسىنىڭ تاپـشۇرىقى بىـله       -ئۈچ ئاكا «ئۈچلۈك فورمىدا   

یولغا، › بارسا كېلهر ‹سهپهرگه ئاتلىنىپ، بىر یول ئایرىشقا كهلگهندە بىرسى        
› بارسـا یـا كـېلهر، یـا كهلـمهس     ‹یولغا، ئۈچىنچىسى › بارسا كهلمهس ‹بىرسى  

یولغا ئایرىلغان ۋە ۋەدىلىشىپ، كىم بالدۇر كهلسه ئاشۇ ئاچالدا ساقالیدىغان 
ا قایتىــپ كېلىــپ، ئــۇالر ئهمــدى ئاچالغــ. غــا ئوخــشاپ كېتىــدۇ»بولۇشــقان

بىرلىشىدىغان بولغاندا، گهرچه ھهسهن ئارىلىرىدا بولمىسىمۇ ئۇنى بـار دەپ          
  :بىلىپ، سېغىنچ بىلهن ئهسلهیدۇ

 —تــوپالمى » شــېئىرالر«یېقىنــدا ئــۆزى باســتۇرغان ... مهمــتىمىن ھهز
نىـڭ ئاخىرىـدىكى ئۇزۇنـدىن      ) ماڭا كۆیۈپ قالغـان ئهر    (» مېنىڭ ئاشىقىم «

ــر  ــۇزاق بى ــلهن ئهســلهیدۇ  »شــېئىر«ئ ــدا ھهســهن مهخــسۇمنى ھهۋەس بى . ى
تـارختىكى قهھرىمانالرنىـڭ ھهممىنـى ســاناپ چىقىـشقا بېغىـشالنغان بــۇ      

ــېئىر« ــا      »ش ــته تىلغ ــاخىرقى رەت ــلهن ئهڭ ئ ــى بى ــان تهرتىب ــهن، زام دا ھهس
  :دىققهتنى تارتىدۇ» ئوتلۇق مىسراالر«ئېلىنىپ، شۇنداق 

  
  كۆكنى تىترىتىپ تانكىالر سېپى-یهر

  .ن یېقىنالپ كېلىۋاتىدۇئۇزاقتى
  تانكا ئۈستىدە،
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  ھهسهن مهخسۇم كۆرۈندى ئهنه،
  ھارغىن ئهمما خهلقىنى كۆرۈپ
  .كۆزىدە تهبهسسۇم ئویناۋاتىدۇ

  
بۇنىڭدا بىر ئۆمهكنىڭ ئارتىستلىرى بولۇشتىن باشقا، یهنه، مهمتىمىن 

قایتا ئوتتۇرىغا چىقىش ۋە یهنه بىر قېتىم خهلقنى ئالداش نىـشانىنى         ... ھهز
ــالغۇنى ئېلىـــپ    ــتا دۇچ كېلىـــدىغان مـــۇقهررەر بىـــر توسـ ئىـــشقا ئاشۇرۇشـ

ــدۇ  ــلىماقچى بولى ــتىمىن   : تاش ــقان ۋە مهم ــرى ھهســهن تهرەپ بولۇش ئىلگى
گه ئۆچمهنلىـك بىـلهن قارایــدىغان تالىپالرنىـڭ كـۆڭلىنى ئۇتمــاقچى     ...ھهز

ــان   «: ئۇالرنىــڭ. بولىــدۇ ــا، شــۇنچه یام ــۇ ھهجهپمــۇ كهڭ قۇرســاق ئادەمكهن ب
ئهمما . دېیىشىنى تاماھ قىلغان» ...ىلغان ئادەمنى مهدھىیىلهپتاگېپىنى ق 

ئۇ خهلقته پهیـدا بولغـان نهپرەتنىـڭ قایـسى دەرىجىـدە ئىكهنلىكىنـى تـوغرا          
  .مۆلچهرلىیهلمىگهن

نىـڭ  ... بىر قاراشتا ناھایىتى ئاداۋىتى قـاتتىق بولغـان مهمـتىمىن ھهز          
لغا كهلگهنـدە شـۇ یهردە      ئابدۇلال شهیتان ئىـستانبۇ   . ئهپۇچانلىقى بۇال ئهمهس  

  . ئۇنى ئهدەپلهش تامامهن مۈمكىن بولسىمۇ، یهنىال كهچۈرىدۇ
یىلى قىشتا تـاغ تۇراغـا ئهۋەتىـشكه ھازىرالنغـان بىـر تـوپ یـاش               -1997

ــدۇ، ســاختا ئىــسمى    ــر جاســۇس بایقىلى ــدە بى ــلهن غالىــپ دەپ  )؟(ئىچى  بى
ىن ئـۇ  كېـی . ئاتىلىـدىغان بـۇ مۇنـاپىق تۇتقـۇن قىلىنىـپ قامـاپ قویۇلىـدۇ       

 قـاراۋۇللۇق ئۆتهۋاتقـان مهزگىلـدە،    ①ئۇ دەل ئادىل قىرغىـز   . قېچىپ كېتىدۇ 

                                            
① ئىلگىرى تورغات ئېغىزىدا ساقچى ( ىرغىز  ئادىل شۇ ۋاقىتتىكى ساختا ئىسمى بىلهن ئالىم ق    

ئۇ ئالمۇتىدىكى كىشىنى شۈركهندۈرىدىغان ۋەھشىیلهرچه قاتىللىق ۋەقهسىدىكى موھىم ، ) بولغان
شۇنداقال تۇرسۇن  سۈرىیىدە ئوقۇغان(قاتىلالرنىڭ بىرى،  نىڭمۇ قاتىلى، شۇنداقال )بىر مهزگىل 

نىڭ ... كېیىن ئۇ مهمتىمىن ھهز.  قاتىلىقهشقهردىن بىشكهككه چىققان نامهلۇم بىر كىشىنىڭمۇ 
نىڭ ئهینى ۋاقتتىكى ... ھهز.  م—ھهم شۇنىڭ ئورۇنالشتۇرىشى.  مۇھاپىزىتى بىلهن تۈركىیىدە یاشىغان

. مالىیه ۋەزىرلىرىدىن بولغان سهیفۇلال پامىرنىڭ یوللىشى بىلهن تۈركىیىدىن كاناداغا یولغا سېلىنغان
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ــڭ  ــسىپ «ئادىلنى ــلهت بې ــهۋەبىدىن قېچىــپ    » غهپ ــشى س ئــۇخالپ قېلى
مانا شۇ مۇناپىق كېیىن یوشۇرۇنىۋالغان یېرىـدىن ئوغۇرلـۇقچه         . كهتكهنىدى

زىغــا ســۇغۇرۇلۇپ چىقىــپ، ئالمۇتىغــا كېتىۋاتقانــدا تهكــرار بایقالغــان ۋە ئى 
نىڭ رۇخسهت قىلماسـلىقى  ...چۈشۈلگهن بولسىمۇ، لېكىن مهمتىمىن ھهز  

بۇ ئىشنى كۆپ ئادەم بىلىپ «: »لېدىر«بۇ !  بولدى قىلىنغان ئىدى،تۈپهیلى
 دېگهننـى باھـانه   ①»كهتتى، شۇڭا ئهمـدى ئۇنىڭغـا قـول سېلىـشقا بولمایـدۇ      

لىكى بۇ ئهمما دۇرۇس ئادەملهرنى ئۆلتۈرۈشتىكى ئىككىلهنمهس .قىلغانىدى
  .تۇتۇمى بىلهن رەپ كهلمهیدۇ

ئۇنىڭ ئىناۋىتىنى تۆكۈشـته ئهڭ ئاكتىـپ ھهركهتـته بولغـان مۇنـاپىق           
ساتتارھاجى تۈركىیهدە یاشاشقا كهلگهنلىكىنى بىلىدىغان بولسىمۇ، ئۇنىڭغا 
ــۋېتىش    ــا ھهدەپ بىزنـــى یوقۇتىـ ــان، ئهممـ ــتا بولمىغـ ھېچقانـــداق ئىنكاسـ

) گهرچه پوققـــا یارىمىـــسىمۇ  (رنىئارزۇســـىنى ئىپادىلهیـــدىغان تهھـــدىتله   
ئاشـۇنچىلىك ئىمكـانىڭىز بولغانـدىكىن،     «: بىرىنىـڭ . توختاتمىغان ئىدى 

دېگهن سۆزىگه جاۋابهن مهمتىمىن » ساتتارنى یوقىتىۋەتسىڭىز بولمایتىمۇ؟  
بۇ . دېگهنىدى» ماڭا شۇنى قىلىشقا ئىمكان بهرمىدىڭالر ئهمهسمۇ؟     «...: ھهز

دا یوقـۇالر دەپ ئۈمىـد قىلـسام، ئـۆلمهي، بـۇ       سىلهرنى ئورتا ئاسىیا  «دېگىنى،  
یهرگه ســاالمهت كېلىــپ، مېڭهمنــى ئېلىــشتۇرىۋەتتىڭالر، شــۇنىڭ بىــلهن،  

، ئۈستىن بولۇپ كېتىپ، كۆڭلۈمنىڭ ئارامى یوق      -ئویلىغانلىرىم ئاستىن 
  . دېگىنى ئىدى» ...قولۇم ئىشقا بارماي قالدى

                                                                                        
ىنى بىلمهي بېشى قېیىپ یۈرگهن یاشالرغا ئۆزىنىڭ غهرپ كېتىش ھارپىسىدا تۈركىیىدە نېمه قىالر

دۆلهتلىرىگه كېتىدىغان بىر یول تاپقانلىقىنى، ئهگهر قىزىقسا ئالدىن مىڭ دولالردىن پۇل بېرىشنى، 
بىرىگه ئۇچراشتۇرماي ئالته -ئهمما ھېچقانداق ئادەمگه تىنماسلىقى كېرەكلىكىنى ئېیتىپ، بىر

 .ئهمما ھازىر دېرىكى یوق. قویۇۋەتكهچ كېتىپ قالغانیىگىتتىن ئالته مىڭ دولالرنى 
 ① غالىپ كېیىن ھهسهن مهخسۇمنىڭ قوشۇنىغا بېرىپ قوشۇلغان، ئۇ یهردە دىنىي كېڭهش  

. غالىپنى تۇنجى قېتىملىق سوراقتا مهن سوراق قىلغانىدىم.   بىر ۋەزىپىدە بولغان ئىكهن،ھهیئىتىمۇ
ھازىر . ى توغرىسىدا تهپسىلىي ئهسلىمىدە توختۇلىمهنئۇنىڭ قىل سىغماس خىتاي ئاگېنتى ئىكهنلىك

 . ئا—ئۇ نورۋىگىیهدىكهن،



 79 

كهلتـۈرۈپ تىجـارەت   ساتتار تۈركىیهدە ماكانلىشىۋاتقان، خىتایدىن مـال       
ئاچقان » خىتاي بازىرى «قىلىۋاتقان كۈنلهردە، ئازاربهیجاننىڭ باكۇ شهھرىگه      

بازارنى ئاۋات قىلىش ئۈچۈن بىرقانچه غوللۇق تىجارەتچىگه ... مهمتىمىن ھهز
ئىھتىیاج ھېس قىلىپ، ساتتارنى ئىھترام بىلهن باكۇغـا كېلىـپ تىجـارەت            

نىڭ قاتناش مهسىلىسىنى ئۆزىنىـڭ  قىلىشقا تهكلىپ قىلىدۇ؛ ساتتار باكۇ   
  .تىجارەت كۆلىمى ئۈچۈن ئۇیغۇن كۆرمهي، بېرىشنى رەت قىلىدۇ

ــكىالتالرنى    ــقا تهشـ ــا شـــۇ ئهپۇچـــان ئادەمنىـــڭ چهتئهلـــدىكى باشـ مانـ
یارىماسلىقتا ئهیپلهپ، كۆزىگه ئىلماسلىقلىرىنى ئاۋۇالرنىڭمۇ ئهپۇچـانلىق   

یىققا كاپىتانالردىن بىرى بىلهن ئۇنتۇپ، ئۇنى پېتىۋاتقان ۋە توختاغلىق قې    
  .بولۇپ قالدى» ئهۋجى«نىڭ »كۈي«بولۇشقا چاقىرغانلىقى بۇ ئاجایىپ 

 )سۈرىیىدە ئوقۇغـان، غۇلجىلىـق    (نىڭ ئالمۇتىدا   »لېدىر«ئاشۇ ئهپۇچان   
ــۈزگهنلىكىنى،     ــتىن ئۆلتۈرگ ــۈپهیلى كهچۈرمهس ــسىیىتى ت ــۇننى شهخ تۇرس

 ئۇنى ۋەزىپىسىدىن ئابلىمىت تۇرسۇننىڭ گۇمانلىق تهرەپلىرىنى ئېیتىپ،  
ئېلىپ تاشالشنى تهكلىپ قىلغىنى ئۈچۈنال كهچۈرەلمهي، تۆرت یىگىتنى         
ئۆلتۈرۈپ پارچىلىۋەتكهنلىكىنى ئۇنتۇپ قالمىغانالر، بۇ ئهپۇچانلىققا ھهیران 

  .قالماي تۇرالمایدۇ
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ھهققىدە » تېرورچىلىرىمىز«بهزى 
  )3(لهتىپىلهر

دىن خىتایالرغا یېڭى »تېرورچىلىرىمىز«
  لىل تهمىنىدە

  
بهلكىم كۆپچىلىكمۇ ماڭا ئوخشاش چـارلېس چاپلىننىـڭ كىنولىرىغـا          

بىـر فىلىمىـدە چـاپلىن ئهیـنهك سـېلىش      . ئامراق بولسا كۆرگهنلهر كۆپتـۇر   
ھهمىشه خېرىدار بولۇپ بهرمىگهنلىكىدىن . مۇالزىمىتى بىلهن شۇغۇللىنىدۇ

تىپ، كىرىمى ئاۋۇمىغان بولىشى كېـرەك، ئهقىللىـق كاللىـسىنى ئىـشلى      
بالىسى ئالدى بىلهن تاش ئېتىپ ئهینهكلهرنى   : بۇنىڭمۇ چارىسىنى قىلىدۇ  

ــدارالرغا      ــان خېرى ــۈنئىي یارىتىلغ ــاپلىن س ــدىن چ ــدۇ، ئارقى چېقىــپ كېتى
. مۇالزىمهت سۇنۇپ، ئهینىكىنى دۈمبىسىگه یۈتكهن ھالـدا یېتىـپ كېلىـدۇ       

  .شۇنىڭ بىلهن ئىشى خېلى قاملىشىدۇ
چاپلىن مېتودى بىلهن شۇنداق قىزىـق    بىزنىڭ قهدىرلىك خىتایالرمۇ    

بىزنـــى تېرورچـــى دېیىـــشتىكى باھـــانىلهر دىققهتنـــى     . ئىـــش قىلـــدى 
تارتالمىغاچقا، خهلقئارا سورۇنالردىكى جار سېلىـشلىرى تـازا تـو یېمىگىلـى           

نـى تـوغرا كـۆرگهن بولىـشى     »بالىلىرىنى ئىشقا سېلىش «تۇرىۋىدى، ئۇالرمۇ   
 ئىشقا كىرىشىپ، خىتایالرغا كېرەك دەرھال» چاققان بالىچاقالر«بۇ . كېرەك

  :نى سۇندى»دەلىل«غا ئائىت یېڭى »ئۇیغۇر تېرورچىلىرى«بولىۋاتقان 
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بـۇ تـور   (خېلى یامان ئهمهس دەپ قارىلىپ كېلىۋاتقان بىـر تـور بېتىـدە     
گه ئائىـت بولغـان ۋە شـۇ     ...مهمتىمىن ھهز ) بهتنىڭ بۇ نېمه قىلغىنىكىن؟   

ىن ئىبارەت ئىككىـال داھـى ھهم ئهزادىـن         ئانالردا ئۆزى ۋە ئابلىمىت تۇرسۇند    
ــالمىش   ــازادلىق  «مۇتهشــهككىل بولــۇپ قالغــان ئات شــهرقىي تۈركىــستان ئ

یاشــالر تهشـــكىالتىمىش،  (» تهڭرىتــاغ ئارســـالنلىرى «نىـــڭ »تهشــكىالتى 
نامىـدىن بېـرىلگهن    !) ھهیۋەتلىك ئاتالرنى تاپالىشىدىكى ئېپىنـى قـاراڭالر      

 ئهیتـــاۋۇر نـــېمه دېـــسه مۇۋاپىـــق )؟(یـــاكى ئۇختـــۇرۇش) ؟(غهلىـــته بایانـــات
مانا بۇ بىخىلالرچه، پىتكۆزلۈك بىـلهن دادىـسىغا سـۇنۇلغان     —بولىدىكىن  

دېیىـشىمىزنىڭ  » بىخىلـالرچه «ئالـدى بىـلهن نېمىـشكه    . یېڭـى دەلىلـدۇر  
 :سهۋەبى ھهققىدە بىرنهچچه كهلىمه ئېنىقلىما بېرىپ كېتهي

تچىنىڭ ئویۇنىغـا،   ئۇ بهزىدە ئۇستا شاخمه   . سىیاسىي بىر خىل ئویۇندۇر   
ھازىرقى . بهزىدە ئۇستا ئارتىسنىڭ سهھنه ئهسىرىدىكى ئوینىشىغا ئوخشاش  

زاماندا تاماشابىنالرنى قاتتىق جهلپ قىلىش، ئویۇننىڭ چىنلىـق تۈسـىنى     
ــېتىۋېلىپ، بهزى     ــۈلچىلهرنى سـ ــلهر تهۋەككـ ــۈن، بهزىـ ــۇق بهرمهك ئۈچـ قویـ

» ئویـۇنالر «مۇ بهزى   خهتهرلىك رولالرنى رەسمىي ئویناتقىنىدەك، سىیاسـىدى     
كىشىلهرنى ئىشهندۈرۈش ئۈچۈن قۇربـان بېـرىش ھېـسابىغا، ئىنـسانالرنىڭ      

: مهسـىلهن . ئهقلىنى چالغىتىپ، رەسمىي ئىشهندۈرۈش غایىـسىگه یېتىـدۇ    
خىتاي ئىلگىرى بىشكهكته ئىككى پهردە مۇشۇ خىل ئویۇننى ئوینىغان، بىر 

نىـسىنىڭ مـۇدىرى    قېتىمدا قىزىلسۇ ئوبالستلىق تاشـقىي ئىـشالر ئىشخا       
ئابدۇقادىر غۇالمنى تولۇق قۇربانلىق قىلىش، باشقا ئىككى غالچا ساقچىنى 
ــانلىق قىلىــش ھېــسابىغا قــانلىق بىــر ســهھنه كۆرۈنۈشــىنى     یېــرىم قۇرب

غا سۇنغانىدى؛ یهنه بىر قېتىمدا كېرىكى تۈگىگهن قېرى بىر »تاماشابىنالر«
  .سابىق دىپلوماتنى قۇربان قىلغانىدى

 چۇپهیلىــــك بهلكىـــم خىتاینىــــڭ ئـــۆزىگىال خــــاس   بـــۇ قېتىمقـــى  
چۈپرەندىلىكى، كۆزى كىچىكلىكىدىن بولغان بولىشىمۇ مۈمكىن؛ یهنه بىر 
تهرىپى بولـسا، خىتـاي پۇخرالىرىنىـڭ توخـۇ یـۈرەكلىكىنى نهزەردە تۇتقانـدا،            



 82 

ئۇیغۇرالرنىـڭ  «ئهگهر بىرەر قانلىق سهھنه یارىتىلـسا، قورقۇنچـاق خىتـایالر          
دەپ »  ش كېلىدىكهن ئهمهسمۇ، سهل قاراشقا بولمایدىكهنقولىدىن خېلى ئى

قورقــۇپال تۇرىــدىغان بولــۇپ قېلىــشى، خوجــایىنلىق روھــى بىــلهن ئــۆزىنى  
ــۇپ    ــدىغان بولـ ــالهتته تۇرىـ ــدەك روھـــى ھـ ــارە كهلگىندىـ ــتىن، بىچـ تۇتماسـ

مهیلـى نـېمىال بولمىـسۇن، خىتـایالر بـۇ      . قالماسلىقى ئۈچۈن بولسا كېرەك 
تىـدە بىـر قـانلىق مهنزىرىـدىن بىـشارەت بېرىـشتىن         قېتىم پهقهتال تـور بې    

بـۇ  . ئىبارەت چۈپرەندە بىر دەلىـل ئىـشلهپچىقىرىش بىلهنـال قانـائهتلهنگهن          
ــالمىش   ــنىڭ ئاتـــ ــته ئۇختۇرۇشـــ ــون«غهلىـــ ــاپتونوم رایـــ ــۇش » ئـــ قۇرۇلـــ

بارلىق تېـنچ  . خاتىرىلىنىدىغان پهیتته ئېالن قىلىنىشى دىققهتنى تارتىدۇ    
نىڭمـۇ ئـۆزىنى چهتـكه    »ئوبـدان خىتـایالر  «ارلىق  ئاھاله بىـلهن بىـرلىكته، بـ      

ئېلىشى، بولمىسا پارتلىغۇسى بومبىنىڭ چاچراندىلىرى تېگىـپ كېتىـپ      
ــۇ ئاجایىــپ     ــشالنغان ب ــقا بېغى ــدىن ئاگاھالندۇرۇش ــېلىش ئىھتىماللىقى ق

  نىڭ یهنه باشقا دىققهتكه ئهرزىیدىغان تهرەپلىرى بارمۇ؟»ئۇختۇرۇش«
قـالپىقى بىـلهن    » تېرورچى«ادىر خانىمنى   خىتاي رابىیه ق  . بار، ئهلۋەتته 

بۇنىڭ ئۈچۈن .  سهتلهشتۈرۈپ، خهلقارا جامائهتچىلىكنى سهسكهندۈرمهكچىدى
بۇ دەلىلنى قانداق قىلىپ ئۇنىڭ بىلهن مۇناسىۋەتلهشـتۈرۈش زۆرۈرىیىتـى          

نى »ئهللىك یىللىق«بۇ ئاتالمىش : یهنه بىر ئىھتىماللىقمۇ بارىدى. بارىدى
 بىــرەر ئۆپكىــسى تاشــقان تهلــۋە ئۇیغــۇر بىــرەر ۋەقه  تهبــرىكلهش مهزگىلىــدە

ئۇ ھالدا بۇ تهلۋىنىڭ قىلغان ئىشىنى قانداق ! تۇغدۇرۇپ قېلىش ئىھتىمالى
قىلىپ رابىـیه قـادىر خـانىم بىـلهن مۇناسىۋەتلهشـتۈرۈش كېـرەك؟ دېـگهن              
مهسىلىنىمۇ نهزەردە تۇتقاندا تهبىئىي ھالدا شۇنداق بىـرال ئىـشنى قىلىـش          

  :كېرەك بوالتتى
گه ئاالقىدار بىـر مهنـبهدىن تهمىـن ئېتىلـسه،          ...دەلىل، مهمتىمىن ھهز  

بىـلهن رابىـیه قـادىر خانىمنىـڭ ئاتـالمىش دۇنیـا ئۇیغـۇر        ... مهمـتىمىن ھهز 
بىرىگه   -قۇرۇلتىیى یىغىنىدىكى ئۈچلۈك ئایرىم كۆرۈشمىسى بۇ یىپنى بىر

یا ئۇیغۇر رابىیه قادىر خانىمنىڭ دۇن. چېتىشنىڭ یاخشى دەستىكى بوالالیتى
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قۇرۇلتىیى تهرىپىـدىن یىغىنغـا زورۇقـۇپ چاقىرىلىـشى؛ بـۇ یىغىنچىالرنـى         
نىڭ تـۇنچى قېـتىم بۇنـداق بىـر        ...ھېچقاچان یاراتمایدىغان مهمتىمىن ھهز   

ــدا  ــۇر    «یىغىنـ ــدىن ھوشـ ــكى تامـ ــدەك، ئهسـ ــاق چىققانـ ــدىن توقمـ تۇلۇمـ
پهیدا بولىشىمۇ، ئاشۇ یېشىمنىڭ كېلىپ چىقىشىنى تهمىن       » چىققاندەك

  !ئىدى» پهردىلهر«ئېتىدىغان ئالدىنقى 
نى كۈتۈپال تۇرغـان خىتـاي ئالمـان ـ تالمـان بـۇ       »دەلىل«مۇشۇنداق بىر 

نى ئاغزىنى تولدۇرۇپ تىلغا ئېلىپ، خهلقئارا سـورۇنالرنى  »دەلىل«ئاجایىپ  
  .بېشىغا كېیىشى بۇ سهھنه ئهسىرىنىڭ ئاخىرقى خۇالسىسى ئىدى

اغدىكى بـۇ تهھلىلىـم بهزىلهرنىـڭ    بۇ غهلىته ئۇختۇرۇش پهیدا بولغان چ     
یهنى، ۋەتهن قایغۇسى بىلهن ھهسرەتلىنىپ یۈرگهن . كۆڭلىگه تهككهن ئىدى

بىر ۋەتهندىشىم بۇ ئۇختۇرۇشنى كۆرۈپتۇ ۋە ھایاجانالنغـان ھالـدا بـۇنى ماڭـا             
مهزگىلدە بىرەر چوڭ ئىشنىڭ یـۈز  » تهبرىكلهش تازا قىزىغان«ئۇ  . یهتكۈزدى

بۇ بىر خىل ئویۇن، یـا  : مهن دېدىم . پ قالغان ئىدى  بېرىشىدىن تاماھتا بولۇ  
ئىلگىرىدىنراق باشالنغان ئویۇنالرنىڭ داۋامى، یا یېڭى بىر ئویۇننىڭ بـاش        

كېیىن دەل بۇ ماقالىدە یازغانلىرىمنى ... توختا مهن بىر ئویلىناي،  . قىسمى
ئــۇ چاغــدا بــۇ قېرىندىــشىم ماڭــا بىــر خىــل دۈشــمهنلىك . ســۆزلهپ بهردىــم

 ،ھهممىنى ئىنكار قىلىپال تۇرىـدىغان بىـر ئاداشـكهن    . قاراپ قویدى نهزىرىدە  
شۇڭا ئۇنىڭ كۆڭلىـدىكى تۈگـۈننى بىـر ئـاز     . دەپ ئویلىغان بولىشى كېرەك   

ۋە . بولـــسىمۇ بوشـــىتىپ قویمـــاقچى بولـــۇپ، ئاساســـلىرىمنى ســـۆزلىدىم 
ــتىمىن ھهز   ــدىمۇ، مهمـ ــاز دېگهنـ ــدىمكى، ئهڭ ئـ ــر  ...دېـ ــداق بىـ ــڭ بۇنـ نىـ

لىد یاشالر ئهترىدى یوق، بولسا بولسا ئابلىمىت تۇرسۇن غا تهق»كومسومول«
ــۇنى؟     ــدا؛ خــانىملىرى بىــلهن قىالمــدۇ ب بىــلهن ئىككىــسى قالغــان ئهھۋال
ســهھنىدىكى ھهزىلكهشــلىك بولــسىغۇ، ئابلىمىــت بــۇنى خــانىمى بىــلهن  
ئورۇنداپ كېتهلهیتـى، ئهممـا بـۇ ۋەتهننىـڭ ئىچىـدە بولمـاقچى قـانلىق بىـر             

ئورتا ئاسىیا تازا قىزىغان مهزگىلـدىمۇ قىاللمىغـان بىـر          ئۆز ۋاقتىدا   ... ئىش،
جامائهتتىن یوشـۇرۇن یاشـایدىغان     » روپاش خوتۇندەك «ئىشنى، ئهمدىلىكته   
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كىــم بىــلهن قىالتتــى؟ ھــېچ ئىــش بولمایــدۇ، بولمىــسا   ... مهمــتىمىن ھهز
ئهڭ ئاز دېگهندە بۇ بىر كىچىك ھىله . باغلىشىمهن، نېمه تىكىسهن؟ دېدىم 

ر بىـرەر ئىـش بولـۇپ قالـسا، بـۇ تاسـادىپىي ۋە ئىـستىخىیىلىك        بولـۇپ، ئهگه 
ھه، «: كىــشىلهر. ۋەقهگه ئىــگه بولىــۋېلىش ئۈچــۈن قىلىنغــان بىــر ئىــشتۇر 

نىڭ تهشـكىالتى مۇشـۇنداق قىلىمىـز دەۋاتـاتتى،         ... راست، مهمتىمىن ھهز  
دەپ قالسۇن ئۈچۈن قىلىنغـان    » ...دېمهك خېلى بولىدىغان ئادەمكهن جۇما    

چـۈنكى ئـۇ سىیاسـىنىڭ مـۇرەككهپ       . ىك دەپ ئىـزاھالپ قویـدۇم     ھارامزادىل
  .یۇنلىرى ھهققىدە بهك چۈشىنىپ كېتهلمهیتىوئ

دەپ سورۇدۇم » ھه، نېمه بولدى؟«... ۋاقىت ئۆتتى، بىر ئاي، ئىككى ئاي،     
. دېدى ئۇ روھى چۈشكهن ھالدا» دېگىنىڭ راستهك تۇرىدۇ«. ۋەتهندىشىمدىن

ــدىن   ــیىن ئان ــدىن كې ــۈچهپ  ئۇنىــڭ ئېتىراپى ــشىمنى ك  مهن، ئهســلى قارى
  !تهمىنلهش شۇملۇقى» دەلىل«بۇ خىتایالر ئۈچۈن : شهرھىیلىدىم
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  مىجهزى» دىپلوماتچىلىق«ئۇیغۇرالردا 
  

ــۇ . بــار» دىپلومــاتچىلىق«ئۇیغــۇرالردا بىرخىــل تاپقــا چۈشــمهیدىغان   ب
نورمالــدا یاخــشى مىــجهزدەك قىلــسىمۇ، سىیاســىي نۇقتىــدا بــۇ بىــر خىــل   

ــسىزلىق ــسى  نومۇس ــۇ توغرى ــزەلله«نىڭ، تېخىم ــڭ ئىپادىــسى  »الم لىكنى
ــقا      ــى مهن باش ــداق غهلىتىلىكن ــجهز، بۇن ــته مى ــدىغان غهلى ــشكه بولى دېیى

  .مىللهتلهردە سهزمىدىم
دېیىشىمنىڭ سهۋەبى، كۆپ ھـالالردا ھهممىمىـز       » سىیاسىي نۇقتىدا «

مهلۇم بىـر شـهخس     : دېگۈدەك شۇنداق ۋەزىیهتكه دۇچ كېلىشىمىز مۈمكىن     
ــ  ــار، ئ ــلهن   ب ــڭ ھهممهی ــۇ توپىمىزدىكىلهرنى ــادەم «ۇنى ش ــسىز ئ ، »ئىشهنچى

ئهممـا ئهنه شـۇنداق دەپ      . دەپ بىلىمىـز  » خىتـاي ئایغاقچىـسى   «توغرىسى،  
ــال، ئېچىلىــــپ   یېیىلىــــپ -تۇرۇپمــــۇ ئۇنىــــڭ بىــــلهن ناھــــایىتى نورمــ

دۈشمهن دەپ بىلگهن ئادەم بىلهنمۇ  -بۇ خىل. مۇئامىلىمىزنى قىلىۋېرىمىز
» المـزەلله « خۇسۇسىیىتىنى تهبىئىیكى بىـر خىـل        یېقىنچىلىق ساقالش 

بۇنىــڭ پىــسخىك ئاساســى . مىجهزلىــك دېــیىش تــازا جایىــدا بولــسا كېــرەك 
بىــر كــۈنلىرى، بىــر ئىھتىیــاج بىــلهن شــۇ  «پهســكهش تامــاخورلۇق بولــۇپ، 

. دېگهنـدىن ئىبــارەت » ئادەمنىـڭ ئالــدىغا بېرىـپ قالــسام سـهت بولمىــسۇن   
ى، دوستلۇق، قوشنىدارچىلىق، تونۇش كىشىلىك مۇناسىۋەتلىر—نورمالدا 

 بىلىشچىلىكلهردە بولغـان بولـسا بـۇ بهك یاخـشى پهزىـلهت سـانىالتتى،           —
ئهممــا دەل ئهكــسىچه، بۇنىــسىدا قهیــسىرانه ئــاداۋەتچى بــولىمىزۇ، . ئهلــۋەتته

ئېلىــشاڭغۇ قىلىــق ... سىیاســىي دۈشــمهنلىرىمىز ھهققىــدە ھېلىقىــدەك 
 ! ئىپادىلهیمىز
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ڭ ســهۋەبى یىــتىم قېلىــشتىن، جامــائهتتىن    نىــ»دىپلومــاتچىلىق«
ئایرىلىپ قېلىشتىن قورقۇش، دېیىشكىمۇ بولىدۇ، ئهمما بۇنداق سىیاسىي 
ــان     ــاخورلۇقتىن تۇغۇلغ ــال تام ــشىچاقلىق یهنى ــان یاخ ــسىپى بولمىغ پىرىن

دۇنیانىڭ مهنتىقىسى شـۇكى، راسـت گهپ قىلغـانالر ھامـان یامـان           . بولىدۇ
مهن دەیدىكهنسهن بىرىگه بولمىسا بىـرىگه      ۋەزىیهتكه قالىدۇ، ھهقنى سۆزلهی   

بـۇ ھالـدا مـاداراچىلىق قىلىـشنى        . تېگىپ كېتىشتىن خالى بواللمایـسهن    
  .تاللىۋېلىش، ئهنه شۇ دىپلوماتچىلىق مهجهزدىن بولىدۇ

ئهگهر بىرەرسىمىزنىڭ مهیدانى ئېنىق، پوزىتسىیىسى قـاتتىق بولـۇپ،    
تسه، ھهممىمىز ئۇنى یامان     جۇدالىق ئىپادىسى كۆرسه   -بۇنداقالر بىلهن ئادا  
تازا « ؛ كهینىدە بولسا )ھېلىقى ئىشهنچىسىز ئادەم ئالدىدا(كۆرۈشۈپ بېرىمىز 
ئهمما .  دەپ بۇنىسىنى ماختاپ قویىشىمىزمۇ بار بولمىسا» یاخشى قىلدىڭىز

ئۇ یاخشى قىلغان بولسا، نېمىـشكه سـهنمۇ شـۇنداق قىلمىـدىڭ ئهمىـسه؟           
پ كهتمىـــسۇن دەپ ئهنـــسىرەپمۇ؟ ساالملىـــشىدىغانالرنىڭ ســـانى ئازىیىـــ

نىـڭ یـولىنى   »رىزىـق «ئۇنىڭدىن بىرەر پایدا چىقىدىغان بولۇپ قالـسا، شـۇ        
  توسۇپ قویماي دەپمۇ؟

مۇناپىقالرنى ئۆچ كۆرمهسلىك، ئارىدىن سىقىپ چىقارماسلىق، یىتىم      
ــازلىق بىــــلهن   قالدۇرماســــلىق، ھــــېس قىلىــــپ تۇرســــاقمۇ یهنىــــال مــ

مىللىتىمىــز  —پ كېتىۋېرىــشىمىز مۇئـامىلىمىزنى بىــر قېلىپتــا قىلىــ 
ئىچىدە مۇناپىقالرنىڭ یاخشى تهرەققىي قىلىشى، كۆكلىشى، ئاۋۇشى ئۈچۈن 

مهن مۇناپىقالرنى یىتىم قالدۇرۇش ھهققىدە . مۇۋاپىق تۇپراق بولۇپ تۇرۇپتۇ
نـۆۋەتته بـۇ تېمىنـى      . دا توختالغان ئىدىم  »جهننهتنىڭ ئاچقۇچى «ئىلگىرى  

مىجهزىمىزنىـــڭ   »دىپلومـــاتچىلىق  «—ئىككىنچـــى بىـــر تهرىپىـــدىن    
بایان قىلىشنىڭ زۆرۈرىیىتىنى   —نۇقتىسىدىن... سهۋەپلىرى، ئاساسلىرى، 

 .بایقىدىم
خهلق بولغىنىمىز ئۈچۈن، بۇنـداق داسـتىخان       » داستىخانچى«بىز بهك   

ئارىلىــشىدىغان، بىزنــى قاتارغــا ئالغۇســى    (ئۈلپهتچىلىكىــدە ئــادىمىمىز  
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نىڭ كـۆپ بولىـشى     )ىغان ئادەملىرىمىز كېلىدىغان، تۆرگه  تهكلىپ قىلىد    
بهك یاخشى بولغاچقا، بىرەرىنى ئازایتىپ قویۇش بىلهن، بىـرەر داسـتىخاننى    

مانا شۇ داستىخانچىلىق . ئازایتىۋېتىشنى خالىمىساق كېرەك) یاكى تۆرنى(
مېنى تۆرگه ئالدىمۇ، دېمهك، ئـۇ     «مۇقهررەر ھالدا شۇنىڭغا ئېلىپ بارىدۇكى،      

مانـا  . »!مېنى چاقمىغان یىالن زىیانداش ھېساپالنمایدۇ    یاخشى ئادەم؛ یهنى    
  .بۇ فورمۇال

داســتىخانغا كــۆرە سىیاســىي    . ھهتتــا داھىلىرىمىزمــۇ مانــا شــۇنداق   
ساالھىیهت باھاالیدۇ، تۆرگه باشلىدىمۇ، ئۇ ئىنقىالپچى، ئۇنىڭ ھهققىدە ھېچ 

ــا «تهنقىـــدىي پوزىتـــسىیىدە بولـــدىمۇ، ! گۇمانلىنىـــشقا یـــوق ئـــۇ خىتایغـ
بىـر داھىغـا ھهقىقهتهنمـۇ    . خۇالسه چىقىرىـشىمىز بهك ئاسـان    . »!یدۇئىشله

سـاداقهتلىك بىـر سـهبداش الزىـم بولــۇپ قالـسىمۇ، مانـا شـۇ داســقانچىلىق        
ــۆرۈپ     ــۇ ك ــسالالرنى كۈنىمىزدىم ــداق مى ــدۇ ۋە بۇن ــویىچه تالالی ــۆلچىمى ب ئ

یاق، بۇ بۇنداقال ئاددىي ! سىیاسىي سهزگۈرلۈك، ھۇشیارلىق یوق. تۇرۇپتىمىز
. ئهمهس، ئىنقىالۋىي پىرىنسىپ دېگهن نهرسه یوق، یاكى بـۇنى بىلمهیمىـز      

ھهممه ئىشقا داسقان ئۈلپهتچىلىكىمىز بویىچه بالىالرچه یـاكى گـالۋاڭالرچه    
  .مۇئامىله قىلىمىز

 ئـابال تهخهینىـڭ تۇتـۇپ كېتىـپ، بۇالڭچىلىـق قىلىـش         —ئۆز ۋاقتىدا   
ــارىتى جـــۇش ئـــۇرۇپ راۋاجالنغـــان « ۇنىڭـــدىن تایـــاق  ئ—چـــاغالردا » تىجـ

ئابال بهزىلىرى   ئۇالرنىڭ یېگهنلهرنى كۈزىتىدىغان بولساق، بۈگۈنكى كۈندە    
؛ ئهممــــا ھېلىقـــــى  یاشـــــایدۇ) ئىــــستانبۇلدا (بىــــلهن بىــــر شـــــهھهردە   

نىـڭ كاسـاپىتىدىن ئۇچرىـشىپ قالـسىمۇ ھېـساپ سـوراي            »المزەللىلىك«
 قالـسا  ھهتتا، ئهگهر مهلۇم داستىخان ئۈلپهتچىلىكىـدە ئۇچرىـشىپ      ! دېمهیدۇ

ــق بىــلهن رەڭگىــگه    زەیپــانه كۈلۈمــسىرەش یۈگهرتىــپ، ســاالم    مۇالیىملى
  !قىلىشىمۇ ئىھتىمالدىن یىراق ئىش ئهمهس

. یا دىپلوماتچىلقنى ئوبدان جـارى قىلـدۇرۇپ، قوسـاق بـېقىش كېـرەك            
بۇنىمۇ یامان دېگىلى بولمایدۇ؛ پهقهت سىیاسىیغىمۇ تهڭ قوشۇق سېلىپ، 
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ۇننىڭ دەۋاسىنى قىلماسلىق كېرەك، سېپى بۇ ئارىدىمۇ بىر كىشىلىك ئور   
ــدىن  ــساز«ئۆزى ــشى  » جاھان ــان یاخ ــۇپال قۇتۇلغ ــدان،   . بول ــىي مهی ــا سىیاس ی

ــۆلچهم بولىــشى كېرەككــى،     ــۇم تۇراقلىــق ئ ئىنىقىالۋىــي پىرىنــسىپ، مهل
بۇنىڭغا ئۇنداق ئۈلپهتچىلىك، داستىخانچىلىقنى ئارىالشتۇرۇپ، پىرىنسىپقا 

ــرەك  ــلىق كېـ ــق قىلماسـ ــلهن  ئه. خىالپلىـ ــالىیهت بىـ ــىي پائـ گهر سىیاسـ
شۇغۇللىنىدىغانال بولسا، ئۆزىنى بىر ئىنقىالپچـى ھېـساپالیدىغانال بولـسا،          
ھهركىمــدە شــۇ مۇددىئاغــا ئۇیغــۇن قــاتتىق پىرىنــسىپ بولىــشى، ھهربىــر    
كىچىك ئىشالرغىمۇ سهل قارىمایدىغان پىرىنسىپال خۇسۇسىیهت بولىشى       

 مهتـى یـوق     -ەك، بۇنـداق ئهتـى    دېگهنـد »  بۇلمىقى ئارىالش  -پوقى«. كېرەك
دىپلوماتچىلىق، ئىنقىالپ پائالىیهتلىرىگه زەرەر ئېلىپ كېلىـدۇ، دۈشـمهن    

  .پایدىلىنىدىغان یوچۇقالرنى كۆپهیتىدۇ
یهنه باشقا تۈرلۈك پىسخىك یىلتىزى، سهۋەپلىرى، ئاساسـلىرى، ئىپـادە           

ىـر  ئورتاق ئىزدەنگۈچىلهر ئۈچۈن بۇ یازمىشىم ب     . تۈرلىرى بولىشى مۈمكىن  
ئهسلهتمه رولىنى ئویناپ، تېخىمۇ چوڭقۇر ئىزدىنىشلهرگه سهۋەپ بولسىكهن 

  .دېگهن ئۈمىدتىمهن
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  ئىنكاس» ئهقىللىق«
 

جاپـالىق  «ئامېرىكا ھۆكۈمىتى چىقىمىنى بېرىدىغان ۋە بۇنىڭ ئۈچۈن   
، قىممهتلىك خىزمهتلىرى بىلهن كۆزگه ئاالھىدە تاشـلىنىپ      »ئىشلهۋاتقان

شـۇ  )  یىلـى  -2006 یـانۋار    -18(دىئونىڭ تور بېتىـدىن     تۇرىدىغان، مۇبارەك را  
ئۇیغـۇر  «كىـشىلىك ھوقـۇق تهشـكىالتىنىڭ دوكالدىغـا      : خهۋەرنى ئوقـۇدۇم  

بــــۇ دوكالدنــــى قارشــــى  « دەرھــــال ئىنكــــاس بىلــــدۈرۈپ، »قــــۇرۇلتىیى
ئهجهپ ئهقىللىق ئادەملهر توپالنغـان تاۋكـا       ! نى بىلدۈرۈپتۇ »ئالىدىغانلىقى

خىتـایالر  «: دوكالدتـا   ! ىـڭ ھـازىر جـاۋاپ ئىنكاسـىغا       جۇمۇ بۇ، قاراڭالر ئۇالرن   
یاكى مۇستهقىل دۆلهت بولۇشنى (!) زوراۋانچىالر بىلهن ھهقىقىي ئاپتونومىیه

نــى ئهیــپلهپ »...تېــنچ یولــدا تهلهپ قىلغــۇچىالرنى پهرقلهنــدۈرمىگهنلىكى 
 بىـر  -بىـردىن .... دۆلهت ئىچـى ۋە سـىرتىدىكى   «یېـزىپتىكهن، بىزنىـڭ بـۇ    

 !غا شۇنىسى بهك یاراپ كهتسه كېرەك»رگىنىمىزۋەكىللىك ئو
ۋەتىنىمىــــزدە بهزىــــلهر ھهقىقهتهنمــــۇ زوراۋانلىــــق    «بــــۇ دېــــمهك،  

راســت دېگهنــدەك، ۋەتىنىمىــزدە «یــاكى » )خىتــاي یولداشــالرغا(قىلىۋاتىــدۇ
دېـگهن ئېتىـراپ    » زوراۋانلىـق قىلىۋاتقـانالر بـار     ) خىتاي یولداشالرغا قارىتـا   (

بـۇالر  . سىیاسـىي سـهزگۈرلۈكنىڭ یوقلىقىـدۇر     بولىدىغانلىقىنى بىلگۈدەك   
ھېلىقــى بىــر خىتــاي بىــلهن ئالتىــسى توختــام تۈزۈشــۈپ، ســامان ســاتقان   
ھۆججهتكه قول قویغانـدەكال قـول قویغانالرنىـڭ خىلىـدىكىلهر بولۇشـتهك            

 چهبــدەس، -ئېــسىل پهزىلىتىنــى جــارى قىلــدۇرۇپ، یهنه ئاشــۇنداق چــېچهن 
  .زېرەكلهرچه ئىنكاستا بولۇپتۇ

ۋەتىنىمىـزدە ھهقىقهتهنمـۇ زوراۋانـالر بـارمۇ؟       : ىلىككه سوئالىم شۇ  كۆپچ
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تهبىئىیكى بـار، بـۇ دەل تاجـاۋۇزچى ھۆكـۈمهت ۋە قـورال سایىـسىدە كهلـگهن         
ئهمما، ئېنىقكى، دوكالدتا كۆزدە تۇتۇلىۋاتقىنى ھېچ ئۇالر ! كۆچمهن خىتایالر

بهت شۇنداق تور( » زوراۋانچىالر«ئهمهس، شهرقىي تۈركىستانلىقالر ئىچىدىكى 
مال « یېزىپتىكهن ئۆزگهرتمىدىم، ئهمما بۇ سۆزنىڭ ئاللىقانداق بىر یهرلىرى 

، ئۇیغـۇر تىـل ئـادىتىگه چۈشــمهي    »ئىگىـسىنى دورىمىـسا ھـارام دېگهنــدەك   
  بىزدە مۇشۇنداق زوراۋانالر بارمۇ؟ بولغانمۇ؟). تۇرىدۇ

ئهقهللىــي بىــر ســاۋات بــار، بىــر پاشــا قانچىلىــك قېنىمىزنــى ئىچىــپ   
ھهمــمه . هرىــدىكى، ئــۇنى چېقىۋالغــان گۇنــاھى ئۈچــۈن ئۆلتۈرىــۋېتىمىز كېت

نهرسـىمىزنى تارتىۋالغــان، ئۈســتىلهپ ھېساپــسىز دەررە ئۇرىۋاتقــان خىتایغــا  
» زوراۋانلىــق«دېگهنچىلىــك قــول شــىلتىغىنىمىز  » ھــاي«بىــرەر قېــتىم 

ســانىالمدىكهن؟ دۇنیانىــڭ بــۇ قــانۇنىنى تۈزىگهنلهرنىــڭ ۋەتىنــى تاجاۋۇزغــا  
جانابىي ئالىلىرى، خاپـا بولمـاي ئـۆز       «ىسا، ئۇالر قانداق قىالركهنمىش؟     ئۇچر

ــشالماي، ســهن    ــوپتىكهن، چىقى ــسىڭىز ب ــا كهت ــشىپ -یۇرتىڭىزغ  پهن دېیى
ــدىكهن  ــۇرۇپ،   » ...قالــساق ســهت تۇرى ــول قوشــتۇرۇپ ت ــلهن ق دەپ ئهدەپ بى

دۇنیا ئۇرۇشـلىرىدا،    —تاجاۋۇزچىدىن ئۆتۈنۈپ سورایدىكهنمىشمۇ؟ ئىلگىرى   
رنىڭ ۋەتىنى بېسىۋېلىنغان چاغـدا یـاكى مهنپهئهتـدارلىق مۇناسـىۋىتى           ئۇال

ــدا    ــېپىگه قېتىلغانلىرىــ ــالر ســ ــهۋەبىدىن ئىتتىپاقداشــ ــداق  —ســ قانــ
ــتىكهنمىش؟  ــسىدە  «قىپــ ــر، ئۆزلىرىنىــــڭ گېرمانىیىــ ــستېر گىتلېــ مىــ

ئولتۇرىــۋەرمهي بــۇ نــېمه قىلغــانلىرى، دەیــمهن، ھه؟ جانــابىي ئالىلىرىنىــڭ 
اللهت یهتمىــسه، خاپــا بولمــاي چىقىــپ كهتــسىله     مۇبــارەك كــۆڭلىگه مــا  

  قىپتىكهنمۇ؟ » زوراۋانلىق«دەپ ئولتۇرۇپتىكهنمۇ یاكى » بوپتىكهن؟
 پاسـات  -دېموكرات خىتایالر ئادرېسنى خاتا یېزىپ خهت ئهۋەتـسه پهرقـى    

قىلمــایال خهتنــى ئېچىــپ ئوقۇغــان جاناپالرنىــڭ ئورتــاقلىرى، بۇنــداق بىــر  
) بىر یهردىـن كېلىۋېتىپمىـدىكىن؟    (» ىدىغانقارشى ئال «دوكالدنى دەرھال   

لىقىنــى بىلدۈرۈشـــكه ئالـــدىراپ كهتمىــسىمۇ، ئۇالرنىـــڭ كـــۆڭلىگه كهپ   
ــایتى ــۇ . قالمــ ــۇالر ھهرگىزمــ ــدەك  «ئــ ــۇ كالىــ ــۇر خهق ھهجهپمــ ــۇ ئۇیغــ بــ
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مـۇ دېمهسـتىن    ›الم‹بىرنېمىلهركهن، بۇالرنىڭ ھهققىـدە گهپ قىلىۋاتـساق        
ئۇالرنىـڭ ۋەزىپىـسى شـۇ؛    . قالمـایتى دەپ » ئولتۇرۇشۇدا، زۇۋانىڭ تۇتۇلغـۇرالر  

شۇڭا بۇ قهدەر چاپتىكهشلىك بىلهن . بىزنىڭ كۆڭلىمىزنى دەپ قىلىۋاتمایدۇ
بىلمىگهن ئىشقا ئېغىز ئاچقاندىن كۆرە شۈك تۇرغان بولسا تېخىمۇ سۈرلۈك 

، دېـــگهن ›»گهپ قىلمىغاچقـــا› ‹ئۆلـــۈك نېمىـــشكه ســـۈرلۈك؟«‹(بـــوالتتى 
  ). تهمسىلىمىز بارغۇ؟

مېنىـــڭ  .  ئۇالرغـــا تـــۈزىتىش بهرمهك ئهڭ توغرىـــسىدى   ئهســـلىدىغۇ 
  .قاینىشىمنىڭ سهۋەبىمۇ بۇ

دېــسه، » زوراۋانچــى«ھه، دېـسىال تېرورچــى دېــسه، تېرورچـى دېیىــشىپ،   
 زىیـاننى   -دېیىشكه ئالدىرىماي، بۇنىڭ ماھىیىتىدە یاتقان پایدا     » زوراۋانچى«

ــۆلچىمهك، ســۆز ئىشلىتىــشتىكى پهرق تــۈپهیلى مهیــدانغا كېلىۋا     تقــان ئ
بىـزدە  . بېشىمىزغا چولوپ كېلىدىغان قالپـاقنى رەت قىلمـاق كېرەكىـدى          

خهلقىمىز زۇلۇم چهككه یهتكهنـدە، تىـغ سـۆڭهككه      ! ھېچقاچان زوراۋانالر یوق  
دەپ قـــول شـــىلتىغانچىلىك بىـــر قارشـــىلىق » ھـــاي«تاقاشـــقاندا پهقهت 

ى ئۇالر ھهقنىڭ ئىگىلىرى تۇرۇپ، زۇلـۇم چهككـۈچ       . قىلىشقا مهجبۇر بولدى  
تۇرۇپ، قولىدا تۆمۈرنىڭ سۇنىقىمۇ یوق تۇرۇپ قانداق زوراۋانلىق قىالتتـى؟       
. پهقهت، زۇلۇمغا چىدىیالمىغانـدا، ئىختىیارسـىز ھالـدا یۇلقۇنـۇپ كهتكهنـدۇ           

شۇڭا ئىبارىلهرنى تـوغرا ئىشلىتىـشىڭالرنى تهۋسـىیه قىلىمىـز، دەپ ئاگـاھ            
 ئـۇالرنى تېخىمـۇ   بهرمهك بۇالرنىڭ ئـابرویىنى تېخىمـۇ ئۆسـتۈرگهن بـوالتتى،        

  .یېتىلگهن، سىیاسىي سهزگۈرلۈككه ئىگه كىشىلهردەك كۆرسىتهتتى
بۇ » ...زوراۋانچىالر بىلهن ھهقىقىي ئاپتونومىیهچىلهرنى پهرقلهندۈرمهي«
  زە، زۇلۇمغا چىدىیالمىغانـدا یۇلقۇنـۇپ كهتكهنلهرنـى پهرقلهنـدۈرۈپ،          -گهپچه

قىـرغىن  )  ئۈچـۈن چىشىنى چىشلهپ چىداپ تۇرۇپ بهرمىگهن گۇنـاھلىرى      (
؟ ئهپهندىم، سىز نېمىنـى  ! دە-قىلىشقا، تۈرمىلهردە چېرىتىشكه بولىدىكهن  

قارشى ئېلىۋاتقىنىڭىزنىڭ پهرقىنى ئاجرىتاالۋاتامسىز؟ بۇنىڭغا دىپلوماتىیه 
. تىلى بىلهن ئىنتایىن گۈزەل بىر رەددىیه بهرمهك كېرەك بىر دوكالد ئىكهن
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اختـاش ۋە مهدھىـیىلهردىن كېـیىن،     نۇرغۇن گۈزەل سۆزلهر بىـلهن تولغـان م       
دېگهن »  ساالمدىن سوڭرە یېتىپ مهلۇم بولغایكى«خۇددى ساالمخهتلهردىكى 

ئهممــا، شــۇ، شــۇ ئىبــارىلىرىڭىزالر كــۆڭلىمىزنى غهش قىلىــپ ....«پهدىــدە، 
قویدى، بىزدە قانداقمۇ زوراۋانالر بوالتتىكى، بىز زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى ئهمهسمۇ 

ــ    ــى قېـ ــدىن كېیىنكـ ــا؟ بۇنـ ــك   یـ ــشته دىققهتلىـ ــۆز ئىشلىتىـ تىمالردا سـ
. دېگهندەك كهلتۈرمهك جایىـدا بـوالتتى  » ...بولىشىڭىزالرنى ئۈمىد قىلىمىز 

ئهمما یاغۇنچاققا قوشقان ئېشهكتهك، بۇ ئایالمباشلىقتا یاتقان شـۇم نىـیهت           
دېگهن سـۆز بىلهنـال ئۇالرنىـڭ       » ... پهرقلهندۈرمهي،... «شۇكى، دوكالدتىكى   

یهنـى، بـۇ    ! نى ئویالپمۇ باقمىغـان   سى دە، باشقى  -ۈشكهنچ» ئالچۇ«ھوشۇغى  
خىتـایالر  (» گۇد بـوي  «) قۇرۇلتایچىالر(بویىچه بولغاندا بىز    » پهرقلهندۈرۈش«

بـوالتتىكهن،  » بهد بـوي «بـوالركهنمىز، ئـاۋۇالر     ) »خاۋ خهیزى 好孩子«ئۈچۈن  
ــچ  ــویالپ، خۇرســهندچىلىكى ئى ــگه پاتمــاي قالغــان ۋە دەرھــال   -دەپ ئ  ئىچى

  .لدۈرۈشكه ئالدىرىغانئىنكاس بى
؟ بۇنى بىلـمهك؛  »گۇد بوي«ئهمما، ئۆز خهلقىمىزنىڭ كۆزىدە قایسىسى      

 ئـۆزىگه خوجـا بولـۇش    -بارلىق ھهققانىیهتنى سۆیگۈچى، مىللهتلهرنىڭ ئـۆز     
؟ »گـۇد بـوي  «ھوقۇقىغا ھۆرمهت قىلىدىغان خهلقلهرنىڭ نهزىرىـدە كىمـلهر         

ن كىــشىلهرنى كىــم ئهركىنلىكــى ئۈچــۈن جــان بېرىــشكه تهییــار تۇرىــدىغا 
ــایالر  ــۋەتته پهقهت خىت ــۆیمهیدۇ؟ ئهل ــڭ   ! س ــۆرمهك ئۇالرنى ــسهپ ك ــۇنى دەڭ ب

  ئهقىللىرىگه كېلهرمىدى؟ 
مهن شۇنىڭغا ئىشىنىمهنكى، ئىنسانالرنىڭ ئۆز ئازادلىقى یولىدا كۆرەش 
قىلىشقا جاسارىتى یوق، قۇرۇق گهپنى قىلىپ یاتىـدىغانلىرى بهك نهزەرگه           

ــرەك  ــسه كې ــا، پهقهت  » زوراۋانلىــق «.ئىلىنىــپ كهتمى ــدىكى تېئورم ھهققى
ــىلىلهردىن      ــان مهس ــشىنى ئاغرىتىۋاتق ــڭ بې ــۇدىیالر ۋە غهرپنى ــۆۋەتته یهھ ن
كېلىپ چىققان بولۇپ، شۇ قاتاردا ھهممه قانلىق ۋەقهلهر شۇنداق ئاتالغىنى 
بىــلهن، ۋەتهن ئۈچــۈن جــان بېــرىش، قــان تۆكــۈش ھېچقاچــان جىنــایهت        

الر تهرىپىـدىن ئهیىپلىـك بىـر ئىـش قاتارىـدا           سانالمایدۇ، ھېچقاچان ئىنـسان   
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ــدۇ ــۇنى  . كۆرۈلمهیـ ــسىدىن ئـ ــمىیهت یۈزىـ ــسىمۇ،  -رەسـ ــۇنى دەپ قویۇشـ  بـ
. ئهمهلىیهتــــته بۇنــــداق جاســــارىتى بــــارالر ھهرزامــــان مهدھىیلىنىــــدۇ      

ــا      ــدىمۇ؟ ئهمم ــوۋولۇقالر ئهیپلهن ــدى؟ كوس ــم ئهیپلى ــنىیهلىكلهرنى كى بوس
لىقىمىـز،  »زوراۋانچـى «مىش  بىزنىڭ یېرىم ئهسىردىن بېـرى قىلغـان ئاتـال        

بىركۈنــدە قىلغىنىچىلىــك  ) بوســنىیه ۋە كوســوۋولۇقالرنىڭ (ئاۋۇالرنىــڭ 
ــرەك  ــسه كېـ ــلهن،    . كهلمىـ ــلىق بىـ ــۇنالرچه یارىماسـ ــڭ خوتـ پهقهت بىزنىـ

قورقۇنچاقلىق قىلىپ، خىتاي بىر كۈنىسى ئىنساپقا كېلىپ ۋەتىنىمىزنى 
ەك یىركهنسه كېرەك؛ دېگهندەك الۋزىلىقىمىزدىن، كىشىلهر بهكر... بېرىدۇ،
دەپ ماختاپ قویغاندەك » ...ھه یاخشى باال، خاپا قىلمایدىغان یۇۋاش«تېشىدا 

قىلـسىمۇ، ئىچىـدە بهلكىـم بۇنـداق جاسارەتـسىزلىكتىن قۇسـىۋەتكۈدەكال       
ــۇم  ــلىرى چوقـ ــدا،    . بولۇشـ ــا ئۇچرىغانـ ــرى تاجاۋۇزغـ ــۇالر ۋەتهنلىـ ــۈنكى ئـ چـ

ــدەك غ  ــداق ئىــنجىمهرۇق خوتۇن ــاي، بېــسىۋېلىنغاندا بۇن ىڭىلــداپ ئولتۇرم
  . دە-ئهركهكتهك، ئۆلۈمگه یۈزلىنهلىگهن كىشىلهرنىڭ ئهۋالدلىرى

ــاپالر،   ــمهن، جانـ ــا «شـــۇڭا مهن دەیـ ــۈلهلمىگهن نـــېمهڭگه ھىجایمـ » !كـ
زوكۇننىـڭ تازىـسى   «دېگهندەك، نېمىگه نېمه دېیىـشنى بىلمىگهنـدىكىن،    

مـۇ  دېگهنـدەك شـۇك تـۇرغىنىڭالر ئـابرویىڭالر ئۈچـۈن تېخى         » كۆت قىـسقان  
ــاۋاپ    . یاخــشى ــر ج ــدەك بى ــدىمنىڭ جاۋاپلىرى ــم، نهســىرىددىن ئهپهن بهلكى

ــوالر  ــدا ب ــدە لىپپىــدىال پهی ــۇغ ۋەتهنپهرۋەرلىــك  «: كۆڭۈللىرى قىلىۋاتقــان ئۇل
پائـالىیهتلىرىمىز مانــا شـۇنداق ئىــشالر تۇرسـا، ئۇنىڭغــا ئىنكـاس، بۇنىڭغــا     

ادىئـودا دەمـدۇ،   ئالقىش، یهنه بىرىگه بایانات بهرمىسهك، بـاال بـاققىنىمىزنى ر   
 بۇمـۇ راســت، ھهي بىچـارىالر، قانــداق قىلـسۇن، ئۇالرغىمــۇ تهس    »؟!ئهمىـسه 
  .جۇمۇ



 94 

  

  خاتىرىلهش تهڭسىزلىكى
  

خېلىدىن بېرى چهتئهللهردىكى مهتبۇئـاتالردا شـهرقىي تۈركىـستاننىڭ     
مۇستهقىللىق كۈنى خاتىرىلهنسه یـاكى بـۇ ھهقـته خهۋەر ئـېالن قىلىنـسا،              

ــر   ــسىز بى ــاتىرىلهش«تهڭ ــدۇ » خ ــېس قىلىنى ــسىمۇ،  . ھ ــۇ بول ــهرقىي «ئ ش
قۇرۇلغانلىقىنىــڭ مــۇنچه یىللىقــى دېگهنــدە  » تۈركىــستان جۇمھــۇرىیىتى

ــان،  ــشانلىنىدۇ - 40ھام ــۇرىیهت نى ــۈن  .  یىلالردىكــى جۇمھ ــېمه ئۈچ  -30ن
  یىلالردىكى جۇمھۇرىیهت ھهققىدە گهپ یوق؟

ــڭبۇ ــك یوشــۇرۇنۇپ     نى ــر مهزھهپچىلى ــشلىك بى ــتىدىمۇ یىرگىنى  ئاس
شــــهرقىي «سىیاســــىئونالر » ســــاۋاتلىق«یهنه بهزى . انــــدەك قىلىــــدۇیاتق

دىن » ئىسالم«دېگهن ئاتالغۇ ئىچىدىكى » تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىیىتى
  .بۇنىسى تېخىمۇ یىركىنىشلىك، ئهلۋەتته. كۈپ شۇنداق قىلسا كېرەكرھۈ

غهرپ «نىڭ بـۇالرنى بهك ئېسهنكىرىتىۋېتىـشى،       »ئىسالم«بۇنىڭدىكى  
ــ»قــۇلچىلىقى بــۇ ئهقىللىقــلهر . ن كېلىــپ چىققــان بولىــشى مــۈمكىن دى

ــسىالتىنى دەل      ــڭ تهپ ــۇ تارىخىمىزنى ــز ب ــدۇكى، بى ــېس قىلمای ــۇنىمۇ ھ ش
غهرپلىـــــك تارىخچىالرنىـــــڭ یازمىـــــشلىرىدىن تولـــــۇقراق ۋە چىنـــــراق 

نىـڭ تهسـىرىگه    »مهن مهركهزچىلىـك  «ئۆزىمىزدىكىلىرى یا   ! گىنهلهیمىزۆئ
غانـدا ھامـان ئۆزىنىـڭ شـۇ زامانـدىكى          ھایات قالغـانالر ئهسـلىمه یاز     (ئۇچراپ

رولىنـى داھىیلىـق یـاكى ئهڭ ئالـدىنقى قاتـاردىكى قهھرىمـانلىق ئورنىغــا       
یالغـان ئارىلىـشىپ    ) قویۇپ بایان قىلىشتىن خالى بواللمىغانلىقى ئۈچۈن     

خىتایدىن قورقۇپ، بهزى پاكىتالر ) مهملىكهت ئىچىدە(كهتكهن بولىدۇ؛ یاكى 
خۇالسه كاالم،  . ، سهلبىیلهشتۈرۈلگهن بولىدۇ  یوشۇرۇلغان، كىچىكلىتىلگهن 

  .نهتىجىدە غهرپ مهنبهلىرى ئىشهنچىلىق یىپ ئۇچى بىلهن تهمىنلهیدۇ
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یوشـۇرىۋاتقان   —جانابى دوكتور، پروفىسسور ئهپهنـدى،   —دېمهك، سىز  
قۇرغــان » ئىــسالم جۇمھــۇرىیىتى«. تــارىخىي پــاكىتنى غهرپلىكــلهر بىلىــدۇ

ــكهن ئهمهســمۇ بــۇ، دەپ غهرپ   لىكلهرنىــڭ خوشــى كېــتهرمىكىن دەپ   خهق
نــېمىال بولمىــسۇن شــۇ چاغــدىكى ئهجــدادىمىز  . ئهنــسىرەشكه ئــورۇن یــوق

تونلىرىنىــڭ پېــشىنى ســۆرەپ یــۈرۈپ، شــۇنچىلىك بىــر نېمىنــى ۋۇجۇتقــا   
چىقىرىپتىكهن، بىز ئۈچۈن كىچىككىنه بولسىمۇ دەۋاغا دەستهك، دادىخاھتا      

م شــۇ ئهقىدىــسى یولىــدا كۆرســهتكۈدەك پاكىــت یارىتىــپ قویــۇپتىكهن، ھه 
لۈشـتهك ئـالىي شـهرەپكه    ئۆلۈشكه جۈرئهت قىلىـپ، دۈشـمهننىڭ تىغىـدا ئۆ    

ــ  ــهررەپ بـ ــز  مۇشـ ــلهن بىـ ــىز بىـ ــكهن  (وپتىكهن، سـ ــۇپ كهتـ ــي بولـ مهدەنىـ
ــۇالر یاراتقــان   )چىــغهرلهرچبه ــېمه كېلىۋاتىــدۇ؟ پهقهت ئ نىــڭ قــولىمىزدىن ن

ــلهپ تاشــلىۋ    ــسى ئۈچــۈن چهی ــاكىتنى دۈشــمهننىڭ پایدى ــارىخىي پ ېتىپ، ت
ئۇالرنىڭ ئىسـسىق قـانلىرى بىـلهن یاراتقـان ۋە تونۇتقـان جۇمھـۇرىیىتىنى           
ئۇنتۇپ، تارىختىن بۇنداق بىر ئىسىمنى ئۆچۈرىۋېتىشتهك خىتاي ئارزۇسىغا     

  !ئۇیغۇن ئىسىم كهشپ قىلىشتىن نېرىغا بارالىغىنىمىز یوق
، دېگهنـدەك، ئىككىنچـى جۇمھـۇرىیهت       »ئهمدى كهلـدۇق مـولالزادىگه    «

ــا ئ ــىق،    تىلغ ــلىقىدىكى پاس ــا ئېلىنماس ــسىنىڭ تىلغ ــپ بىرىنچى ېلىنى
پهسكهش سهۋەپلهر كوچىالنسا، بۇنىڭدىن چىقىـدىغان یىرىـڭ كۆڭـۈللهرنى        

شۇڭا، بۇنى ھهركىمنىڭ ئهقلىگه ھاۋاله قىلىپ، تارىخىي     . ئېلىشتۇرىۋېتىدۇ
ئهھمىیىتـى نۇقتىـسىدىن ئـاۋالقى جۇمھۇرىیهتنىـڭ تېخىمـۇ مــوھىملىقى      

  :ه ئېغىز توختۇلىمىزھهققىدە بىرنهچچ
ھهرقانداق ئىشتا، ھایات مۇساپىسىدىكى ھهر دەۋر، ھهر ھادىسىدە بىـرەر           

بۈگـۈنكى  . شهیئىنىڭ بىرىنچى قېتىم ۋۇجۇتقا چىقىرىلىشى كهشـپىیاتتۇر  
كۈنــدە بىرســى یاغــاچتىن ۋېلىــسىت یاسىــسا كۈلكىلىــك تۇیــۇالر، ئۇنىــڭ  

 مۇشۇنداق ئىككى چاق ئهمما،... قۇسۇرلىرى، ئهیپلىرى، سهت ۋە قوپاللىقى،
بىلهن ماڭىدىغان بىر نېمىنىڭ ئهڭ دەسلهپ كهشپ قىلىنغان ۋاقتىـدىن        

نهزەر، ئۇ تارىخنىڭ موھىم ىساق، ئۇنىڭ قۇسۇرلىرىدىن قهتئىیمهسىلىگه قار
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 تېخنىكىدىكى زور ئىنقىالپ سانىلىشىدا گهپ -بىر بۇرۇلۇش نۇقتىسى، پهن 
ــلهن بىرىنچـــى جۇمھۇرىیهتن . یـــوق ــۇ مىـــسال بىـ ــارىخىمىزدىكى بـ ىـــڭ تـ

. ئهھمىیىتى مۇنازىرە تهلهپ قىلماس دەرىجىدە ئایدىڭالشتى دەپ ئویالیمهن     
شــۇنداق بولــسىمۇ، بــۇ جۇمھۇرىیهتنىــڭ قىــسقىغىنا پۇرســهتته، دۆلهتنىــڭ  

قاتــارلىق بىــر دۆلهتــته ... پاســپورتى، پــۇلى، دۆلهت بــایرىقى، دۆلهت گېربــى، 
انغا كهلتـۈرگهنلىكى، تـا     بولۇشقا تېگىش ھهممىنـى ئاساسـهن تولـۇق مهیـد         

ــۈنگىچه  ــایرىقى  «بۈگـ ــستاننىڭ دۆلهت بـ ــهرقىي تۈركىـ ــۈرۈپ » شـ دەپ كۆتـ
یۈرىــشىمىز ئۈچــۈن یاراۋاتقــان بــۇ تــارىخىي ۋەســىقىنىڭ، دۆلهت گېربىنىــڭ 

  .ئۇنىڭدىن كېلىۋاتقانلىقى، ئۇنىڭ ئهھمىیىتىدىكى یهنه بىر تهرەپتۇر
ا مۇسـۇلماننىڭ   یاكى غهرپلىك دوستالر ئالدىد   (دىن قورقۇش   »ئىسالم«

كهیپىیاتىدىكىلهرنىڭ ) »خىجىل بولۇش«پۇشتىدىن بولۇپ قالغانلىقىدىن 
یىلىدا قۇرۇلغـان جۇمھـۇرىیهت دەسـلهپكى        1944سهمىلىرىدە بولسۇنكى،   

! دەپ ئاتالغان ئىدى» شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىیىتى«جاكاسىدا 
ىدە زىیارەت قىلغان بۇ ھهقته ئهركىن ئاسىیا رادىئوسى ھایات شاھىت سۈپىت

ــڭ   ــل قۇرباننىـ ــۇرىیىتى «ئىلكىـ ــستان جۇمھـ ــهرقىي تۈركىـ ــاملىق » شـ نـ
  :كىتابىدىكى شۇ سهترلهرگه قاراڭ

نۇیـابىردا قۇرۇلغـان شـهرقىي تۈركىـستان      12 یىلى -1933قهشقهردە  «
نۇیـابىردا غۇلجىـدا قۇرۇلغـان       12یىلـى     1944ئىسالم جۇمھۇرىیىتىنىڭ   

ــۇرىی  ــستان جۇمھــ ــهرقىي تۈركىــ ــىرى  شــ ــۋىي تهســ ــان مهنىــ ىتىگه بولغــ
ــرەك ــۇ ئىككــى جۇمھــۇرىیهت قۇرۇلىــشىنىڭ  . مۇئهییهنلهشتۈرىلىــشى كې ب

ئوخشاش ۋاقىتقا توغرا كېلىشى ۋە غۇلجىدىكى جۇمھۇرىیهتنىڭ دەسلهپكى     
دەپ ئاتالغانلىقى ›  شهرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىیىتى‹مهزگىللىرىدە 

  ). بهتلىرى-13 – 12شۇ كىتاپنىڭ  (»تاسادىپىي ئهمهس
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ئىنسان روھىیىتى ۋە تهشۋىقاتنىڭ 
بۇرمىالش، قایمۇقتۇرۇش، یېتهكلهش 

  رولى
  

بىر غایىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتىكى مهنىۋىي ئامىل بولـۇپ،         —تهشۋىقات  
بهزىدە شۇنداق ھالالرمۇ بولىدۇكى، بـۇ مهنىـۋىي ئامىلنىـڭ رولـى، یۈزمىـڭ               

ى چاغدا ئانچه كۈچلـۈك     بهز. كىشىلىك بىر ئارمىیهنىڭكىدىن كهم بولمایدۇ    
ــلهن       ــۋىقات بى ــىرلىك تهش ــۈك ۋە تهس ــارمىیه ئهگهر كۈچل ــر ئ ــان بى بولمىغ
. ماسالشتۇرۇلسا، كۈچلۈك بىر ئارمىیه ئۈستىدىن غالىپ كېلىشى مۈمكىن

 ئهسلىھه ئۈستۈنلىكى بولـۇپ  -چۈنكى جهڭدىكى ئۈستۈنلۈك، پهقهتال قورال 
قىغا باغلىق بولغاچقـا    قالماي، تېخىمۇ موھىمى ئهسكهرلهرنىڭ جهڭگىۋارلى    

ــداق جهڭگىۋارلىــق   ــا  ) روھىــي ئامىــل (ۋە بۇن ــارقىلىق بارلىقق تهشــۋىقات ئ
ــسىمۇ     ــشنىڭ ئاساســى دې ــبه قىلى ــۋىقات غهلى ــا، تهش ــدىغان بولغاچق كېلى

  .ئاشۇرىۋەتكهنلىك بولمایدۇ
كوممۇنىستالرنىڭ سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى ۋە خىتایدا ھاكىمىیهتكه   

كوممۇنىـستالر  . ىڭ بىرى دەل تهشۋىقاتتۇر   چىقىشىدىكى موھىم ئامىلالرن  
مۇۋەپپىقىیهتلىك تـۈردە كىـشىلهرنى ئالـداپ، كوممـۇنىزىم ئوتوپىیىـسىگه        
ئىشهندۈرگهنلىكى ئۈچۈن، غهلىبىنىڭ كاپـالىتى بولغـان مهنىـۋىي قۇرۇلمـا        

ــالهتكه ئىـــــگه قىلغـــــان ئىـــــدى  گهرچه . یارىتىلىـــــپ، غهلىبىنـــــى كاپـــ
لغانچىالر ئىكهنلىكىنـى بۈگـۈنكى   كوممۇنىستالرنىڭ نهقهدەر نومۇسسىز یا  
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زورلۇق كۈچ بىلهن (كۈندە بالىالرمۇ بىلىدىغان دەرىجىگه كهلگهن بولسىمۇ       
تهشۋىقات یهنىال موھىم رولىنى جـارى      ) تۇتۇپ تۇرۇشنى مۇستهسنا قىلغاندا   

ئىنسانالر توپى ھامان پادىغا ئوخشایدىغان، توپتـا بىـر       . قىلدۇرۇپ كهلمهكته 
ــشىد  ــهركىگه ئهگىـ ــان بىرىنىـــڭ  نهچـــچه سـ ــدەك، ھامـ ــادەت بولغانـ ىغان ئـ

ئارقىسىدىن كېتىۋېرىدىغان گهپ؛ ھهتتا قۇشخانىغىمۇ ئـۆز ئـایىغى بىـلهن            
ــدىغان گهپ  ــر شــهخس   . مېڭىــپ بارى ــدىكى ھهربى ــسانالر توپى ــۈنكى، ئىن چ

. مهسىلىلهرنىڭ ماھىیىتى ھهققىدە ئىنچىكه تهھلىل قىلىپ ئولتۇرمایـدۇ   
كوممۇنىــستالر، ئاللىقاچــان كاســات ئۇنــداقكهن، بــۇنى چۈشــهنگهن كــاززاپ 

بولغان بىر كونا مالنى، باشقا رەڭگه بویاپ قایتىدىن بازارغا سـېلىپ، یهنىـال       
ــادىنى«بـــۇ  ــا» پـ ــنى داۋام قىلماقتـ ــدانغا  . ئالداشـ ــۈنئىي مهیـ ھهر خىـــل سـ

لهر، ھهمدە ئۇالرنىڭ كۆپتۈرۈلگهن »قهھرىمان ئۈلگه«كهلتۈرۈلگهن ئاتالمىش 
ه ســهپهرۋەر قىلىــش تهشــۋىقاتى یهنىــال مــودا   ئىزلىرىنــى ئۈگىنىــشك-ئىــش

كوممۇنىستالر تهشـۋىقاتىدا ھامـان ئهنه شـۇنداق بىـرەر       . یېڭىالپ تۇرىۋاتىدۇ 
ــدۇ  ــاس قىلىـ ــۈلگىنى ئاسـ ــشى   . ئـ ــشاش بولىـ ــگه ئوخـ ــسانالرنى كىمـ ئىنـ

كېرەكلىكىگه مانا شۇنداق بىر مىسالنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ، ئانـدىن ئـۇنى            
  . دوراشقا قىستایدۇ
. ئۇرۇشــىغا دائىــر بىــر كىنــو كــۆردۈم، ئامېرىكــا كىنوســى  ســتالىنگراد 

ــونترول قىلىـــش ۋە    ــك ۋەزىیهتنـــى كـ ــلهپكى مهغلۇبىیهتلىـ ــدا دەسـ ئۇنىڭـ
خرىشـشېۋ  . خرىشـشېۋ سـتالىنگرادقا ئهۋەتىلـدى     . س. ئۆزگهرتىش ئۈچۈن ن  

كېلىپال بۇ یهردىكى باش قومانداننى ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىدى ۋە ئۇنى 
 شـىتاپ  گېنېـرالالر،  بـارلىق  ئانـدىن  .بۇیرىدى »لىشقاشهرەپ بىلهن ئۆلىۋې  «

 ئـۈلگه  بىر چوقۇم ئۈچۈن كۆتۈرۈش كهیپىیاتنى جهڭچىلهردە ئوفىتسېرلىرىغا
 . دېدى  بولمایدۇ، بولمىسا ئۈلگه مهنىۋىي بىر .سۆزلىدى الزىملىقىنى تىكلهش
 بىـر  .سـورىدى  چىڭقىلىـپ  دەپ ؟!یـوق  - بـارمۇ  ئۈلگه بىر مۇشۇنداق ئاندىن
 قهھرىمـانلىق  جهڭچـى  ئـۇ  بىلىدىغانلىقىنى، بىرسىنى ئۆزىنىڭ ېرئوفىتس
 بــۇ .بهردى ســۆزلهپ یوقاتقــانلىقىنى ئهســكىرىنى نــېمىس بىــرنهچچه بىــلهن
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 بــۇ  ئىــدى،  ئهمهس ئىــشمۇ  بىــر  كهتكىــدەك  دەپ قهھرىمــانلىق  ئهســلىدە 
 ۋەقه بىـر  ئـاددىي  كۆرسـىتىلگهن،  تاماشـابىنالرغىمۇ  ئهسلىسى كۆرۈنۈشنىڭ

 قانــداق بــۇنى كــۆرە نهزىرىیىــسىگه كوممۇنىــست خرىشــشېۋ ئهممــا، .ئىــدى
 . ئۆتتى  ئېیتىپ  كېرەكلىكىنى قىلىش تهشۋىق چوڭایتىپ قانداق كۆپتۈرۈپ،
 ئاخبـاراتالر  تهسـىرلىك  ئاجایىـپ  گېـزىتلهرگه  تارتىلدى، سۈرىتى جهڭچىنىڭ
ــدى ــۇ .بېرىل ــدى رادىئودىم ــدىن .ئاڭلىتىل ــلهر ئان ــسىدا جهڭچى ــڭ ئارى  ئۇنى

 ھهركۈنلـۈك  .یایدۇرۇلدى قانات تهشۋىقاتى ئۈگىنىش ھىدىنرو قهھرىمانلىق
 خهۋەرلهرگه دائىــر قهھرىمانلىقلىرىغـا  یېڭـى  -یېڭــى قهھرىماننىـڭ  گېزىـت 
 دورۇیـدىغانالر،  ئـۇنى  كۆتۈرۈلـۈپ،  كهیپىیـاتى  جهڭچىلهرنىـڭ  .تـۇراتتى  تولۇپ

 ئـۇرۇش  قىلىـپ  شـۇنداق  مانـا  ...كۆپهیـدى  قىلىـدىغانالر  تهۋەككـۈل  جېنىغا
  ...كهلدى بارلىققا بۇرۇلۇش كهسكىن دەۋەزىیىتى

 كۆرسـىتىپ  قىلىـپ  قۇتقـازغۇچى  ئـۆزلىرىنى  كوممۇنىستلىرى خىتاي
 پهقهت ۋە پهقهت ئوۋچىلىقىدا، ئىدىئولىگىیىلىك ئهسىرلىك یېرىم كهلگهن

ــستالرنىڭ ــدە، كوممۇنى ــستىك رەھبهرلىكى ــدىال سوتسىیالى ــڭ ئهل  خهلقنى
 بولىــدىغانلىقى، ئىگىـسى  ڭدۆلهتنىـ  بولىــدىغانلىقى، خوجـایىن  ھهقىقىـي 
 بىــرگه، بىــلهن تهشــۋىقات ھهققىــدىكى بولىــدىغانلىقى بایاشــاد بهختلىــك،
 قـان « ھهققىـدە،  ئهلـلهر  دېموكراتىـك  تونۇتۇلغـان  دەپ دۇنیاسى كاپىتالىزىم
 خوجـایىنالر،  مىنىۋالغـان  شىللىـسىگه  خهلقنىڭ كاپىتالىستالر، ئىچكۈچى

 بۇ  سۈپهتلهشلهر؛ دېگهن »دوزىقى یانىڭدۇن مۇشۇ پارازىتالر، شهپقهتسىز، زالىم،
 - قېقىندى ھهریهردە ھهرقاچان خهلقلهرنىڭ ئېزىلگۈچى یاشایدىغان ئهللهردە

ــشلىرى، خوجایىنالرنىـــڭ كۆرگىنىـــدە ھهر بولۇشـــلىرى، ســـوقۇندى  ئالىیىـ
ــاردىنال ــپ بىك ــاكى تېپى ــسهپ ی ــا ۋە دەس ــۈرۈپ ی ــۈپ تۈك ــشلىرى، ئۆت  كېتى

 تىــتكىالپ،  ئهخلهتلىرىنــى ایالرنىــڭ ب زارلىقــى، - خــارۇ  ھوقۇقــسىزلىقى،
 ھىكایىالرغــا ئېچىنىــشلىق ھهققىــدىكى ...ئىزدەشــلىرى، نهرســه یهیــدىغان
 ئـۆز  تهربىیىـسى  كۆرەش سىنىپىي ۋە كىتاپلىرى بالىالر دەرسلىكلهر، تولغان

ــگه ــدىغان ئىچى ــارلىق ئال ــدىئولوگىیىلىك ب ــى ئوۋچىلىــق ئى ــداق بىزن  قان
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 بـۇ  !كۈلكىلىـك  ھهقىـقهتهن  ئهسلهشمۇ قویغانلىقىنى كهلتۈرۈپ ھىسىیاتقا
ــاق شــهھهرلهردە زامــانالردا كــۈچهیگهن ئهڭ تهشــۋىقاتالر تــۈردىكى  ئاشــلىق ئ

 ئۇنى  یىرىك  قوناقنىڭ سېرىق قالغىنى بولۇپ، چۈشكهن گه %5 تهمىنلىشى
 »ھهربىــیچه« یۈزىــسىدىن مهســخىرە ئــۇنى قونــاق ســېرىق كېــیىن( .ئىــدى

 قورسىقىمىز تۈزۈكرەك ئۇنىغىمۇ ناققو یىرىك شۇ ئهنه )بولدى دېیىلىدىغان
 شۇئارالرنى  ئۇلۇغۋار  ھېلىقى پارقىرىتىپ، چىشلىرىمىزنى زېرىن -ئاچ تویماي،

 ئىكهنلىكىمىـز  ئىنـسانالر  بهختلىك ئهڭ شارىدا یهر ئۆزىمىزنىڭ .توۋالیتۇق
 یـوق  گۇمـانىمىز  ھـېچ  )غهمخورلىقىـدا  كومپارتىیىسىنىڭ خىتاي( ھهققىدە

 كۆپتۈرۈپ كهلتۈرۈلۈپ، مهیدانغا سۈنئىي ،كىشىلهرنى ھالدىمۇ شۇ یهنه .ئىدى
 :دېیىلهتتـى  ۋە قىلىـشاتتى  سهپهرۋەر ئۈگىنىشكه ئۈلگىلهردىن یوغۇنۇتۇلغان

 بــۇ .»دەۋر كېلىـدىغان  مهیـدانغا  كـۆپلهپ  قهھرىمـانالر  — دەۋرى ماۋزېـدوڭ «
ــانالر ــۇ« قهھرىمـ ــۆز قىلچىمـ ــى ئـ ــۆزلىمهي، مهنپهئهتىنـ ــقىالرنىڭال كـ  باشـ
 یـاردەم،  ھهقـسىز  بولىـدىغان،  قهھرىمان نامسىز ،»كۆزلهیدىغان مهنپهئهتىنى

 بىـلهن  بۇنىڭ .بوالتتى كۆیۈنگۈچىلهر ئومۇمغا قىلىدىغان، ئهمگهك ھهقسىز
 كېچىپ، ۋاز ئىھتىیاجلىرىدىنمۇ ھایاتلىق ئاز قهدەر ھېلىقى ئهسلىدە خىتاي

ــېمه ــدىغان تهلهپ ھېچن ــاقچى قىلمای ــرەك بولــسا قىلم ــۇ .كې  چاغــدىكى ئ
 سوسیالىــستىك بهختىیــار بىـز  گویــا ئىــدىكى، شـۇ  چۈشــهنچىمىز مىز،تۇیغـۇ 

ــته ــاپ مهملىكهتـ ــالغىنىمىز یاشـ ــۈنال، قـ ــۇنداق ئهنه ئۈچـ ــقىالرنىال شـ  باشـ
 سـۈپهتلىنىدىغان  دەپ »چاكىرى خهلقنىڭ« قهھرىمانلىرىمىز، ئویالیدىغان

 دوزاق ۋەیلـــۇن  ھېلىقـــى بـــۇنى .بـــوالتتى  كـــادىرلىرىمىز كوممۇنىـــست
 دېـگهن  ئۇالر ئهمىسه؟ بوالتتىمۇ .بولمایتى قىلغىلى هسهۋۋۇرت كاپىتالىزىمدا
  !تۇرسا؟ ۋەھشىیلهر ئۆلىدىغان دەپ مهنپهئهتنى

 تونۇشـقا  نـى »چاكـارلىرى  خهلقنىـڭ « بۇ كېیىن بولغاندىن چوڭ ئاز بىر
 یارایـدىغان  یۇتىۋېتىـشكه  دېمهیـال  پـۈۋ  كـالىنى  پۈتـۈن  ئۇالرنىڭ ۋە باشلىدىم
 بـالىلىق  ھېلىقـى  چىقىـپ،  چهتئهلگه ... .دىمبىل ئىكهنلىكىنى یالماۋۇزالر

 یاشاشـقا  ئهللهردە دېموكراتىك ئورنىتىلغان سۈپىتىدە »دوزاق« قهلبىمىزگه
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ــوغرا ــدى ت ــۋاتىمىزكى، ئهمــدى .كهل ــۇ كۆرى ــداق یهرلهردە ب ــدامچىلىق ئۇن  ئال
 ئىنسانغا  ئىنسانالردا  سېلىنمایال، جار كهتكۈدەك یېرىلىپ پودىغى تهشۋىقاتى

 خهۋەردە بىـر  یېقىنـدا  باشـقا،  بولغانـدىن  ... یاردەمـسۆیهرلىك،  تهبىئهت، خاس
 بهزى  قىلىدىغان  خىزمهت قاتالملىرىدا ھهرقایسى ھاكىمىیهتنىڭ ئامېرىكىدا
 ئىــشلهیدىغانلىقىنى بىكارغــا ئالمــاي مائــاش )بولــسا بــاي ئهگهر( باشــلىقالر
ــۇپ، ــا ئۇقـ ــى كالالمغـ ــۇ« ھېلىقـ ــۆز قىلچىمـ ــى ئـ ــۆزلىمهي، مهنپهئهتىنـ  كـ
 ! كهلدى كوممۇنىستالر قهھرىمان »كۆزلهیدىغان مهنپهئهتىنى الرنىڭالباشقى
 ۋە  بلومبېرگ  مایكىل  باشلىقى  شىتاتىنىڭ نىیۇیورك قىلىپ، مىسال خهۋەردە

 ئىـشلهیدىغانلىقىنى  بىكارغـا  نىڭ شۋاردزىنېیگىر باشلىقى كالفورنىیهنىڭ
 لدۇرۇشتو چۆنتهك دەل بولسا كوممۇنىستالر سۆیۈملۈك بىزنىڭ .یازغانىكهن

 باشـــــقۇرۇش تۈگــــۈل،  مائــــاش  تۇرســـــا، بولىــــدىغان  باشــــلىق  ئۈچــــۈن 
 ھهلهك  ئىزدەپال  یولىنى  قىلىۋېلىش مېنىڭ ھهممىسىنى دائىرىسىدىكىنىڭ

  مۈمكىنمۇ؟ قىلىش تهسهۋۋۇر ئۇالردا روھنى بىر بۇنداق تۇرسا، بولىدىغان
 تـېخىچه  خهلقىمىـز  ئالدانـدۇق،  یالغانالرغـا  بـۇ  قهدەر شـۇئانغا  بىز ئهمما،

  !بولىۋاتىدۇ قۇدرىتىدىن تهشۋىقاتنىڭ ھهممىسى بۇالرنىڭ .ئالدىنىۋاتىدۇ
ــالمىش  ــى «ئاتــ ــیهت زور ئىنقىالبــ ــدىم،   » مهدەنىــ ــاال ئىــ ــدە بــ دەۋرىــ

قىلىنىـپ، تارتىـپ   »  شـهیتان  -جىـن «تهڭتۇشلىرىمدىن بىرىنىڭ دادىسى    
بىر كۈنى كىنوخانىدا بۇ كىشىنى كۆرەش قىلىش چوڭ . چىقىرىلغان ئىدى

ئىــدۇق، ) قىزىــل كىچىــك ئهســكهر(»خوڭــشیاۋبىڭ«بىــز . دىیىغىنــى بولــ
سـهھنىدە بىـر    . تهبىئىیكى، ئالدىنقى سهپلهردىن ئورۇن ئېلىپ ئولتـۇردۇق      

ئورۇنــدۇق ئۈســـتىدە بوینىــدا تاختـــا، پهســـكه ئېڭىــشكهن ھالـــدا كـــۆرەش    
  .ساۋاقدىشىمىزنىڭ دادىسى تۇراتتى —ئوبېكتىمىز 

.  پهللىـگه چىقتـى    یۇقـۇرى  كۆرەش باشالندى، چاپسانال قىزغىن ھارارەت    
كىـشىلهرنىڭ كاللىـسى رېئاكـسون تهشـۋىقات بىـلهن ئایالنــدۇرىۋېتىلگهن      
بولغاچقا، بۇ ئادەم بىزگه نېمه زىیان قىلغان؟ دەپ ئویلىنىپ ئولتۇرماستىن 

 ئـارىالپ ئۆپكىـسىنى   -ئـارىالپ . شىكایهتلهر، قارىالشـالر باشـلىنىپ كهتتـى    
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بىر . ىن بىرسى شۇئار توۋالپ تۇراتتى    د»ئىنقىالۋىي ئاممه «باسالماي قالغان   
ســهھنىدە ئېڭىـــشتۈرۈپ قویۇلغـــان   —كهمــدە ھېلىقـــى ساۋاقدىـــشىمىز  

 ئورنىـدىن تـۇرۇپ،   —نىـڭ بالىـسى  »كاپىتالىزم یولىغـا ماڭغـان ھوقۇقـدار      «
غهزەپــتىن چىــڭ تۈگــۈلگهن مۇشــتىنى ئىگىــز كۆتــۈرۈپ ۋە قهھــرى بىــلهن  

  :شىلتاپ شۇئار توۋلىدى
  !یوقۇتایلى تۇرسۇن ئاۋۇت تازنى —
 !!! یوقۇتایلى—

ــۇئار      ــاۋاز قوشــتى ۋە ش ــلهن شــۇئارغا ئ ــۋار ساداســى بى ــۈن زال جهڭگى پۈت
توۋلىغۇچىنىــڭ كــۆرەش قىلىنغۇچىنىــڭ بالىــسى ئىكهنلىكــى كىــشىلهر  

پارتىیهنىـڭ  « شاۋ بولۇپ، كىـشىلهر بـۇ ھهقىقىـي          -ئارىسىدا بىردەمدىال شاۋ  
غا چوڭقۇر مۇھهببهت »كوممۇنىزىم ئىز باسارى«بولۇپ یېتىشكهن  » بالىسى

 ئاغزىغا تهگمهستىن بۇ ئېسىل ئوغۇلنىڭ -ۋە ھهۋەس بىلهن قاراشتى؛ ئاغزى
ــان « ــا ماڭغــ ــالىزم یولىغــ ــال چهك » كاپىتــ ــسىدىن دەرھــ ــرا -دادىــ  چېگــ

ئاجرىتىــشتهك، مهیــدانى ئېنىــق، كــۆزى روشــهن ئىپادىــسىنى ماختىــشىپ  
. ایالنغان ئىدىئۇ بىردىنال مهشھۇر بالىغا، قهھرىمان ئۆسمۈرگه ئ. كېتىشتى

شۇ .  بىزمۇ بۇ دوستىمىزنىڭ ئاجایىپ جاسارىتىگه ئىپتىخارلىنىپ باقاتتۇق
چاغدا مېنىڭ كۆڭلۈمدە پهیدا بولغان غهلىته خىیـال شـۇ بولغـانكى، ئهجهپ       
مېنىڭ داداممۇ ئاشۇنداق كۆرەش قىلىنغان بولسىچۇ، مهنمۇ شۇنداق شۇئار     

بهلكىـم بۇنـداق    ... ولـسام بولغـان ب  » پارتىیهنىـڭ یاخـشى بالىـسى     «توۋالپ،  
خىیال باشقا ساۋاقداشـلىرىمدىمۇ پهیـدا بولمـاي قالمىـسا كېـرەك، چـۈنكى              

  .زامان شۇنداق، كهیپىیات شۇنداق ئىدى
مانا شۇنداق، ئىنسانالرنى ئىنسانىي تۇیغۇلىرىدىن مهھرۇم قىلغـان ۋە      

 مـۇھهببهت،   -بۇنى خوشاللىق بىلهن قوبۇل قىلـدۇرغان، ئىنـسانىي مىھىـر         
ــن   قېرىند ــرى دېگهنلهردى ــلىق مىھ ــى   (اش ــسان تهبىئىت ــازىیىچه ئىن بۇرژۇئ

ــۇ  )  نهزىرىیىــــــسى دېیىلىــــــپ یىرتقــــــۇچالرچه ۋاز كهچتــــــۈرگهن ۋە بــــ
ئىنسانىیهتسىزلىكنى شهرەپلىك بىر ئىش سۈپىتىدە قوبۇل قىلـدۇرالىغان        
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تهشـۋىقات ئىنـسانالرنى ئهنه     . تهشۋىقات ئىـدى  ! كۈچ نېمىدى؟ زورلۇق؟ یاق   
الیدۇكى، ئىنسان شهرمهندىلىكنى شهرەپ دەپ بىلىشكه      شۇنداق قایمۇقتۇرا 

  !باشالیدۇ؛ شهرەپنى نومۇس دەپ بىلىدىغان بولىدۇ
مىللهتــلهر «بۈگـۈنكى كۈنـدە ۋەتىنىمىزدىكــى خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى     

دېگهنـدەك شـهرمهندىلىكنى، شـهرەپ سـۈپىتىدە        » ئىتتىپاقى نهمۇنىچىـسى  
وبۇل قىلىدىغان، بۇ مىللىـي     تونۇتماقتا ۋە بۇنى كىشىلهرمۇ شۇ تهقلىتته ق      

ــوردىنى     ــهرەپ ئ ــسىنى ش ــساتقۇچلۇقنىڭ گۇۋاھنامى ــڭ، ۋەتهن مۇناپىقلىقنى
بىلىپ، ھېچ نومۇس قىلمىغاننى ئاز دەپ، پهخىرلهنگهن ھىسىیاتتا، چوڭقۇر 

خهلقنىـڭ،  ! قوبۇل قىلىـدىغان بولـدى  سهھنىلهردە شهرەپ تۇیغۇسى بىلهن    
ئىــنقىالپچىالر یهنه شـۇ تهتــۈر  ۋەتهننىـڭ ئـازادلىقى یولىــدا كـۆرەش قىلغـان     

 -ئـــوغرى «، »ئهكـــسىیهتچى«، »خهلـــق دۈشـــمىنى «تهشـــۋىقات بىـــلهن  
ــدىن نومۇســــى  ... ،»بــــۇالڭچى ــۈپهتلىنىۋېرىپ، كىــــشىلهر بۇنىڭــ دەپ ســ

ــدۇ    ــا كېلىۋاتىــ ــات بارلىققــ ــۋىي كهیپىیــ ــدىغان مهنىــ ــۇ  . كېلىــ ــا بــ مانــ
ق، مهنىۋىیىتىمىزدىكى بۇزۇلۇش، مـاددىي تاجـاۋۇزچىلىقتىنمۇ خهتهرلىكـرا       

الرغـا ئایالندۇرىۋېتىـشى   »مـانقۇرت «قورقۇنۇچلۇقراق بولۇپ، بىزنى تامـامهن    
  . مۈمكىن

خهلقىمىزنىــڭ ئىــستېتىك ئۆلچىمىنىــڭ تهتــۈر بولــۇپ كېتىــشىنىڭ  
قورقۇنۇچلۇقلـۇق دەرىجىـسى ۋەتىنىمىزنــى بىـرگه یــۈز نىـسبهتته خىتــایالر     

ر ۋەتهن چـۈنكى، ئهمهلىـیهت شـۇكى، ئهگه   . بېسىپ كهتكهندىنمۇ یامـانراقتۇر  
ــا ئىــش، خهلــق دۈشــمىنى      ــازادلىق ئۈچــۈن كــۆرەش قىلىــش خات ئۈچــۈن، ئ

ــسا، كىــم بۇنــداق   ــاھ«قىلىــدىغان جىنــایهت دەپ قارال نــى قىلىــشنى »گۇن
خاالیدۇ؟ بـۇ مهنىـۋىیىتىمىزدىكى بۇزۇلۇشـنىڭ نهتىجىـسى شـۇ بولىـدۇكى،          

كـۆڭلىمىزدىن  ) ئازادلىق ئىـستىكى  (تهدرىجىي ھالدا، بۇنداق بىر ئىستهك      
بــۇ خىتــایالر پىالنلىــق، مهخــسهدلىك ھالــدا ئېلىــپ  . ۈرۈلــۈپ كېتىــدۇكۆت

ئۇنىــڭ ئۈچــۈن خىتــایالر   . بېرىۋاتقــان پىــسخىك ھۇجۇمالرنىــڭ بىرىــدۇر   
خوتهننىڭ مهلۇم یېزىـسىدا شـېھىت بولغـان ئىككـى یاشـنى یېـزا خهلقـى،           
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ــنه        ــلهن دەپ ــدەبه بى ــدۈرۈپ، دەب ــاتهم بىل ــاپ، م ــان دەپ ئات ــېھىد، قهھرىم ش
ــایىن دىقــقهت قىلغــان قىلغانلىقىــدەك ــۇ ئىــشتىكى  .  ۋەقهگه ئىنت ــۇالر ب ئ

بـۇ ئىـشنىڭ دەرىجىـسىنى     . مهنىۋىي سۈپهتتىن ئۆلگۈدەك قورقۇپ كهتـكهن     
بارلىق بولىۋاتقان، بولغان تىركىشىشلهرنىڭ ھهممىـسىدىنمۇ ئېغىـر دەپ         

» خىتــاي تاجــاۋۇزچىلىرى، تاجــاۋۇزچى ھۆكــۈمهت«خىتــایالر یهنه . باھالىغــان
ــدەك ئاتالغ ــسهنكىرەپ   دېگهنـ ــشلىتىلگهنلىكىدىنمۇ بهك ئېـ ــڭ ئىـ ۇالرنىـ

ــكهن ــدە؟    . ①كهت ــاھىیهت نېمى ــۇ ۋەقهدىكــى م ــۋەتكهن ب دۈشــمهننى چۆچۈتى
ــانلىقى    ــڭ توغرىلىنىــپ قالغ ــستېتىك ئۆلچىمىنى ــڭ ئى ــۈزەل ! خهلقنى گ

ــدىغان     ــىلهرنى ســهت دەپ بىلى ــشلىك نهرس ــۈزەل، یىركىنى ــىلهرنى گ نهرس
ئــــارقىلىق، تاجــــاۋۇزچىلىق تاجاۋۇزچىالرنىــــڭ، تهشــــۋىقات ! مهنىــــۋىیهت

ــازغۇچى«مـــاھىیىتىنى پهردىـــلهپ، ئـــۆزلىرىنى  دەپ تهن ئالـــدۇرۇش » قۇتقـ
دەپ تونۇتۇلـۇپ،  » خهلـق دۈشـمىنى  «ئۇرۇنۇشلىرىنىڭ بوشقا كهتكهنلىكى؛  

دەپ » قهھرىمـان «نهپرەتكه نىشان قىلىشقا ئۇرۇنۇلغان ئىنقىالپچىالرنىـڭ        
  ! تونۇلۇپ، سۆیۈلگهنلىكى
ىل بېرىدۇ؟ دەل دۈشمهنننىڭ ئهكسىچه تهشۋىقاتنى بۇ بىزگه قانداق ئهق

كــــۈچهیتىش؛ خهلقــــقه نېمىنىــــڭ شــــهرەپ، نېمىنىــــڭ شــــهرمهندىلىك 
ــۇالردىن     ــش، ئ ــۋىق قىلى ــانالرنى تهش ــۇش، قهھرىم ــدىغانلىقىنى تونۇت بولى

  .ئۈگىنىشكه سهپهرۋەر قىلىشنىڭ نهقهدەر زۆرۈرلىكىنى تونۇتىدۇ
اق ئىــدىئولوگىیىلىك ئىـنقىالپ قىلىمىــز دەیمىـزۇ، بۇنىــڭ ھېچقانـد   

خهلقتىغـۇ یـوق، ئهممـا ھېلىقـى ھهیۋەتلىـك نـامالر بىــلهن       . ئاساسـى یـوق  
ئاتالغان تهشكىالتالرمۇ، ئوخشاشال چۆگىلىتىپ قویۇپ بېرىلگهن ئادەمدەك، 
ھېلى ئۇ یاققا، ھېلى بۇ یاققا ئۈسۈپ، نېمه قىلىـۋاتقىنىنى ئۆزىمـۇ ئېنىـق           

ــان بۇ    ــپ، ھېچقاچ ــن ئېچى ــدا یىغى ــگهن ھال ــدىیىۋىي   بىلمى ــر ئى ــداق بى ن

                                            
  . ئا—غا قارالسۇن، ) 国家利益高于一切(» دۆلهت مهنپهئهتى ھهممىدىن ئهال« ①
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چۈنكى .  سىستېما بهرپا قىلىش توغرىسىدا خىیالىغىمۇ كهلتۈرۈشكىنى یوق
بــۇ سىیاســىي كىملىكــتىن تاشــقىرى مهنهۋىــي ســاپاغىمۇ مۇناســىۋەتلىك   

تـۈۋىگه توپلىنىۋالغـانالر ئىچىـدە بۇنىڭغـا ئهقلـى          » مۇمـا «بولغاچقا بۇنداق   
قـارا  «شـۇڭا بۇنـداق   . قتـا یهتكۈدەك ئـادەملهرنىڭمۇ بـارلىقى تـایىنلىق بولما    

الرغا قاراپ ئولتۇرماي، كهڭ ۋەتهنپهرۋەر ئاممه ئۆزى بىلىدىغان »نۇرلۇق چىراق
 -قهھرىمانالرنىڭ ھایاتى، پائالىیهتلىرىنى یېزىـپ، ئۇالرنىـڭ پىـداكار ئىـش          

ئىزلىرىدىن خهلقىمىزنىڭ ئۈلگه ئېلىشى ئۈچۈن سۇنىشى تهخىرسىز بىـر        
بىـلهن  » ئۇزۇننى كېسىپ، قىسقىنى ئـۇالپ «پىت بازارلىرىنى   . زۆرۈرىیهتتۇر

ــاۋات« ــدىغان » ئ ــلهرمهنقىلى ــدىلهرنىڭمۇ ۋەتهننىــڭ قىــسمىتىگه  بى  ئهپهن
ــتىدە      ــا ئۈس ــراق تېم ــرەر ئهمهلىی ــسا بى ــدىغانلىقى راســت بول ــۈل بۆلى كۆڭ

  .ئىزدىنىشلىرىنى ھۆرمهت بىلهن تهۋسىیه قىلىمىز
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 الرغا مهدھىیه»ئىسالھاتچى«
  )فىلیهتۇن(

  
  ان توشقاننىڭالچىن سوقق

  .ئۆگزەڭدىن توال مورا
  نىمانچىال یىغالیسهن
  مهیدەڭدە تۆمۈر بارمۇ؟

 مهشھۇر گۇڭگا شېئىرالردىن—
  

  :ھىكایهت
ــاتتى      ــك ئوكیانــدا كېتىۋات ــایاھهت پــاراخودى ئاتالنتى ــر س بېرمــودا . بى

خهتهرلىك ئۈچ بۇرجهك رایونىغا یېقىنالشقاندا بىردىنال دېڭىز قاینام ھاسىل 
ــاراخ  ــپ، پـ ــلىدى  ودقىلىـ ــكه باشـ ــۈكرەك  .  لهپپهڭلهشـ ــسېرى كۈچلـ بارغانـ

كانایدىن كاپىتاننىڭ . لهپپهڭلهپ، ئاخىرى بىر تهرەپكه قىسىیىشقا باشلىدى
  :ئۈمىدسىز ئاۋازى ئاڭالندى

 قـان ئۆزنىـڭ   - ئىالجىمىز تۈگىـدى، قىـسمهت شـۇنداقكهن، جـانمۇ          —
ۇن، ھهركىم ئۆز جېنىنى ساقالپ قېلىشنىڭ چارىسىنى ئۆزى قىلس        . جېنى

ــسى      ــى ئاكى ــڭ قېین ــدىغانغا مهن خهقنى ــاتۇرۇپ بېرى ــاش ق ــۈن ب خهق ئۈچ
خهیر، ئۆلگهنلهر بىلهن باقىیدا، ھایـات قالغـانالر بىـلهن          . گهپ تامام ! ئهمهس

  !پانىیدا كۆرۈشهیلى
ــا ــالندى -قىی ــا باش ــشىپ    . چىی ــى تالى ــۇزۇش چهمبىرىك ــادەملهر قۇتق ئ
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پاراخود خادىملىرى ئۆلگىدەك قىلىشتى؛ قۇتقۇزۇش قېیىقلىرى ئاللىقاچان 
ماچتا یاغاچلىرى، پاالقالر،   . تهرىپىدىن ئوغۇرلىنىپ، ئۇالر تىكىۋەتكهن ئىدى    

  ...لهیلهیدىغانلىكى نهرسىلهر تالىنىۋاتتتى... تاختایالر،
 ھوي، نېمىش بۇ؟ ئاغزىمغا سۇ كىرىپ كهتتىغۇ؟ شۇنداقمۇ چاخچاق —

قىرىــپ قىلغــان بــارمۇ؟ ســوغۇق ســۇ چېچىــپ ئویغاتمــاي، ئىــسمىمنى چا  
 سۇدا پاالقالۋاتقانالردىن بىـرى ئۇیغـۇرچه سـۆزلهپ       —! ئویغاتساڭ بولمامتى 

  . دېمهك بۇ پاراخودتا ئۇیغۇرالردىنمۇ بىر نهچچىسى بارمىدىكىن. قالدى
سۆزلىگۈچى ئۇخالۋاتقاندا یاتقان یېرىگه سۇ كىرىـپ كېتىـپ، سـوغۇق          

ىڭ ئایـاقلىرى   پاراخود ئاللىقاچان ئۇالرن  . سۇدىن ئهندىكىپ ئویغانغان ئىدى   
ــدى    ــۇچىال قالغانىـ ــسىنىڭ ئـ ــكهن، پهقهت ماچتىـ ــۈپ كهتـ ــتىدا چۆكـ . ئاسـ

ئىنسانالرنىڭ ئاۋالراق ئـۆزىنى ئۇچلىۋالغـانلىرى ئاللىقاچـان ئۇزاقلىـشىپ       
  .ناھایىتى ئاز ئادەم چۆككهن پاراخود ئهتراپىدا پاالقالپ یۈرەتتى. كهتكهنىدى

لمىغاچقا پاالقالپ یۈرۈپ ئۇخالپ قالغان ئۇیغۇرغا بىرەر پارچه تاختایمۇ قا
تهســته ئــۆزىنى ئوڭــشىۋېلىپ، ئاغزىغــا كىرىــپ كهتــكهن ســۇنى چىرتتىــدە  

  : جاالق قارىدى-تۈكۈرىۋېتىپ، ئهتراپىغا ئاالق 
  . دەپ ۋارقىرىدى ئۇ— خۇدائۇرغۇر، قېنى سهن ئاغىنه؟ —
 جـاۋاپ بهردى  — ! بوشراق ۋارقىراۋا، ئاغزىڭغـا سـۇ كىرىـپ كېتىـدۇ         —

  .خۇدا ئۇرغۇر
ــسىمۇ ئهپ    م— ــاي بولـ ــرەر تـــال تاختـ ــسۇن دېمىـــسهڭ، بىـ ېنـــى ئۆلـ

  .قویمایتىڭمۇ؟ تازىمۇ پهس ئېشهككهنسهن
تىلىڭقۇرغۇر، ئۆزەمگىمۇ بىر نـېمه تهگمىـگهن تۇرسـا، نـېمىگه           !  ۋې —

  ؟!پىتنه قىلىسهن
 ئۆزەڭگه ئالمىغان تهقدىردىمۇ مېنـى دەپ بىرەنـى ئهپ قویماپـسهن،        —

ىــسى؟ كــۆك رەڭــدىكى بىــر نېمىنــى  بوپتــۇ، ئهمــدى ئــۇ گهپنىــڭ نــېمه پاید 
كىیمهیلى، دېڭىزغا چىقىۋاتقاندىكىن، دېسهم ئۇنىمایسهن، مانا ئهمدى بىـز    
ســۇنىڭ رەڭگــى بىــلهن ئوخــشاپ كهتكهچــكه ھــېچكىم بىزنــى قۇتقۇزۇشــقا  
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  .كهلمهیدۇ
 یىرتقـــۇچ بېلىقالرمـــۇ بىلهلـــمهي یېنىمىـــزدىن ئۆتـــۈپ كېتىـــدۇ  —

  !ئهمهسمۇ، ئهخمهق
ىڭ سهتلىكىنى، یۈندىگه چۈشكهن مۈشۈكنىڭ  ۋاي قارا، چاچلىرىڭن—

ــسهن  ــۆزىال بوپ ــق..ئ ــدۈم....! غى ــدىكى !...ۋاي ئۆل ــا ئاغزىم ــف...توخت ... تۈفف
  ...چېچىڭنىڭ تۇرقىنى دەیمهن

 — ...  !غىققىـــق!  ئـــۆزەڭگه بـــاقه، تـــوال ئهرۋایىمنـــى ھۈركـــۈتمهي —
خۇدائۇرغۇر بوغۇلۇپ كهتتى، تهسته پاالقالپ سـۇدىن چىقىـپ، تىلىقۇرغۇرغـا          

 ئـۆزەڭ نـېمىگه ئوخـشاپ قاپـسهن؟ شـۇ ئانـدا             —جاۋاپ بېرىشكه تىرىـشتى،   
ئهینهك بولغـان   ! تۈفففف....ئهي ي !.. . ۋاي ۋاي ! غىققىقق... ئهینهك بولغان 
  ....بولسا كۆرەتتىڭ

ــا    ــشىۋاتقان بولغاچقـ ــۈن جـــان تالىـ ــۈپ كهتمهســـلىك ئۈچـ ئـــۇالر چۆكـ
ئۈزۈلـۈپ   پـات چۆكـۈپ كېتىـپ گېپـى          -پات. سۆزلهشمهك ئاسان ئهمهسىدى  

قاالتتى ۋە تهسته یهنه سۇ یۈزىگه كۆتۈرۈلـۈپ چىقىـپ، گېپىنىـڭ ئـاخىرىنى           
  .چۈشۈرۈشكه توغرا كېلهتتى

ــدا — ــا یانچۇقۇم ــۇ  ...  ئهي ي نهك دەمــسهن؟ مان ــا یوقتهكم ــا، ئهمم توخت
ھه راســت شــۇ چــاپىنىم نهدە . قىلىــدۇ، یهنه بىــر چاپىنىمــدا بولــسا كېــرەك 

  قالدىكىنه؟
هك بولۇپ كېتىپمۇ یهنه باشقا چاپىنىڭنىـڭ     یۈندىگه چۈشكهن ئىتت   —

  گېپىنى قىلىسهنغۇ؟
 ئىتنىڭ گېپىنـى قىلىۋىـدىڭ ھېلىقـى تۇرغۇرنىـڭ ئىتـى یادىمغـا        —
  ...غىقق...كهلدى
ــت دەپ     — ــى ئىـ ــر نېمىنـ ــشاش بىـ ــۆچكىگه ئوخـ ــۇمۇ؟ ئـ ــۇ شـ  ئىتمـ

  !!...غىقق... بېقىۋېلىپ،
مىنــى  ھــازىر دېــگهن مانــا شــۇنداق ئىــتالر مــودا بولىۋاتــسا، ســهن نې—

  ..... !غىققىق...  !بىلهتتىڭ، بۇنداق ئىشالرنى چۈشهنمهیسهن
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ھه، خۇداغـا شـۈكۈر،   !  ھاي، تىلىڭقۇرغۇر، بارمۇ سهن؟ ۋاي ئادەم ئۆلدى —
ماڭا قارا، سهن نېمانداق چۈشىنىدىغان بولۇپ كهتتىڭ؟ بىزنى    . بارىكهنسهن

  ..ە...نېمم
جایىـدىن  . تـى ئۇالرنىڭ قایسى تهرەپـكه ئـۈزۈپ كېتىـۋاتقىنى بىلىنمهی        

ئهتراپتا ئادەملهر شاالڭشىپ، ئۇالر ئوچۇقچىلىقتا   . قوزغالغاندەكمۇ قىلمایتى 
كـــۆپرەك ئېنىرگىیهســـىنى گهپلىـــشىش ئۈچـــۈن ســـهرپ     . قېلىۋاتـــاتتى

  . قىلىۋاتقاچقا ئىلگىرىلهشتىن سۆز ئاچقىلى بولمایتى
سهندە    مانداق دېسهم كۆڭلۈڭگه كهلمىسۇن، ئهمما راستىنى دېگهندە—
  .... غىققىىققق .... ھرا پۇرىقى بار جۇما، ئاداش،سه سهل

  !، ئۆزەڭنىڭ تۈرۈڭگه باقهۋەېۋ—
ــدى — ــدى، بول ــودا      !  بول ــر م ــز بى ــۇپ، بى ــۇ قوی ــۇپ، بۇنىم ــۇ قوی ئۇنىم

  ...غىقق....چىقارمامدۇق؟
  نېمه مودا دەیسهن؟... ۋاي، ھالىمدىن كهتتىم، !! ... غىققق....—
زا بىر نـېمه بولـدىغۇ، مانـا        ھازىر چېچىمىز چاپلىشىپ تا   :  مهسىلهن —

  !...ھۇھ! ھۇھ!...ۋاي ئۆلدۈم....شۇنى مودا قىلىپ كۆتۈرۈپ چىقساق،
 بولىدىغان گهپتهك قىلىدۇ، ئهمما كىیىمدىن نېمىنى مـودا قىلـسا     —

  ....ھۇھ ھۇھ! ۋاي كهتتىم.... بو
ھـۇھ ھـۇھ ھالىمـدىن      .... كىیىمنىڭ مودىسىنى دەمسهن؟ بـۇ دېـگ       —

  .قهیهرگه كهلدۇقكهتتىم، قاراپ باققىنا 
؟ ھـازىر   ىالرنىڭ گېپىنى قىلىدىكهنسهن   نهدىكى قامالشمىغان مود   —

  ...دېگهن قالپاقنىڭ ئىچىگه پایپاق كېیىدىغان زامان
ــۆلگىلى تــاس قالــدىم، —....  بــۇ مــودا— ــالالر  —...  ۋاي ئ ــۇ مــودا ئای  ب

  ئۈچۈنمۇ، ئهرلهر ئۈچۈنمۇ؟
لۋا؟ ئایالالر ئۈچۈن شۇنىمۇ بىلمهمسهن كا!  تهبىئىیكى ئهرلهر ئۈچۈن—

  ...ھېچنېمه كىیمهسلىك مودا بولىۋاتسا
گۈزەللىكىنى شهخسىي مۈلـۈك    .... نى، ئایاللىرىمىزنىڭ بهدەن  ... یه —
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ئورتـاق بهھرىمهنـد   .... قىلىۋالماي، پۈتكـۈل جامـائهت بىـلهن ئورتاقلىـشىش     
  ...ته؟ مانا بۇنى مهدەنىیهت دېسه بولىدۇ -بولىشىمىز كېرەك 

پایپاقنى قالپاقنىڭ ... مهن، ھېلىقى مودا توغرىسىدا، ئهمما مهن دەی   —
  ئىچىگه كىیسه بهكرەك مهدەنىي بوالمدۇ، قالپاقنىڭ تېشىغا كىیسىمۇ؟

  ....ھۆۆۆۆ!... ئىچىگه كېیىش كېرەك—
 ھــوي بارمۇســهن؟ ماڭــا قــارا، مهنــچه تېــشىغا كىیــسه تېخىمــۇ مــودا   —

  ...بوالرمىكىن دەیمهن
  !... ئىچىگه—
  ! تېشىغا—
  !ه ئىچىگ—
ــشىغا— ــدىم، ئۇنىڭــدا      !  تې ــۇرى ئاڭلىغــان ئى ــر چهتــئهل یوم مهن بى
، ئىت ئـادەمنى چىـشلىۋالغان بولـسا یېڭـى خهۋەر ھېـساپالنمایدۇ،           كىدەیدۇ

خۇددى شـۇنىڭدەك،   ... ئادەم ئىتنى چىشلىۋالغان بولسا یېڭى خهۋەر بولىدۇ،      
  قالپاقنىڭ تېشىغا پایپاق كېیىۋالسا یېڭى مودا بولمامدۇ؟

  ...گه یاق ئىچى—
—....  

بــۇ جىــدەل بوغۇشۇشــقىچه بېرىــپ یهتتــى، ھایاتتــا قېلىــشقا قــۇۋۋىتى   
ئىككى تایىن تۇرغاندا، بۇ ئۇالرنىڭ تازىمۇ دەرمانىنى  یهتمهسلىكى  -یېتىش
  .قۇرۇتتى

ــا     ــدىن تاختایغ ــر تال ــاخىرقى ئىككــى كىــشى بى ــدىن ئ ئۇالرنىــڭ یېنى
  .تتىئۇالر ئافرىقىلىقتهك قىال. یامىشىپ ئۆتۈپ كېتىۋاتاتتى

  . دەپ سورىدى ئۇالر— سىلهر ئۇیغۇر ئوخشىمامسىلهر؟ —
   ھه ئه، سىلهر ئۇیغۇرچه بىلىدىكهنسىلهردە؟ —
 ئۇیغۇرچىنى بىلمهیمىز ئهمما دېیىشىۋاتقان گېپىڭالرغا قاراپ پهرەز   —
 ئۈگىنىشتىكى ئېپىڭالرغا قاراپ، ئۇیغۇردىن باشقىـسىدا     ن، غهرپتى قىلدۇق

 قىرغـاق   ؟ ھایـات قاالمـدۇق، یـوق      .ئویلىـدۇق بۇنداق ئهقىل بولمایدۇ، دەپ     
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 -مىلهردىن تـاالش  ې دېمهستىن مودىالردىن، ھېچ مۇناسىۋەتسىز بىر ن     ؟نهدە
  .تارتىش قىلىشىڭالرغا قاراپ بىلدۇق

ــڭ    — ــى قارىۋایالرنىـ ــل ئۈگىتىـــپ كهتكىنـ ــزگه ئهقىـ ئۇنىڭغـــا !  بىـ
ه، ما ئارىالشماي، تاختىیىڭالرنىڭ بىر بۇرجىكىگه ئېسىلىۋالساق بوالمدۇ؟ ھ

  !گهپنى قىلىشىلى
سـېنى  . ھهمـمه ئـادەم شـۇ   !  بولمایدۇ، مهن ئۆزەمنىـڭ جېنـى بىـلهن      —

خـوش، سـىلهر   ! قۇتقۇزىمهن دەپ ئۆزەمنىڭ جېنىنى زىیان تارتـایمۇ ئهمـدى؟   
  ...تالىشىڭالرنى داۋام قىلىۋېرىڭالر، 

 خۇدائۇرغـۇر   —ئهمدى ئوچۇقچىلىقتا ئىككى ئۇیغۇر     . ئۇالر ئۇزاپ كهتتى  
ئۇالرنىڭ ھېرىپ ھېچ مادارى قالمىـدى،  . ڭقۇرغۇرال قالغان ئىدى بىلهن تىلى 

ــاراپ   . قىرغــاقتىن ئهســهر یــوق  ــولغىنى، ئــۇالر قىرغاققــا ق تېخىمــۇ یامــان ب
یېقىنلىشىۋاتامدۇ یاكى بىـر ئىـزدا ئهلهڭـلهپ تۇرامـدۇ، ۋە یـاكى دېڭىزنىـڭ            

  ....تېخىمۇ ئىچكىرىسىگه كېتىۋاتامدۇ، بىلگىلى بولمایتى
......  

  . ئهمدى رېئاللىققا قایتىمىز. تىن چىقتۇقھىكایهت
كۈنىمىزدە یېزىـق ئىـسالھاتى، ھهتتـا بىمهنىلىكـته ئۇچىغـا چىقىـپ،           

ــاالش    ــلىرى تـ ــۆزگهرتىش تهشهببۇسـ ــاد ئـ ــدە   -ئېتىقـ ــارتىش كۈنتهرتىبىـ تـ
 ئېلىپبهنى ئىـسالھ قىلغـۇچىالر؟ ئېتىقـادنى     ،كىملهر بۇ ئۆزى  . تۇرىۋېتىپتۇ

ر كىــم ئىــدى؟ بــۇالر چهتئهللهردىكــى ئۆزگهرتىــشنى تهشــهببۇس قىلغــۇچىال
ــۋەتته  ــۇرالر ئهل ــۇ  «. ئۇیغ ــۈرۈچ دەم یهپت ــوق، گ ــهۋزىدە خهۋەر ی ــدەك، » س دېگهن

 مىلیون خهلق شهرقىي تۈركىـستاندا ئىـكهن؛        30تىلنىڭ ئىگىسى بولغان    
ئېتىقادنىڭمۇ ئىخالسمهنلىرى شۇ یهردە، یهنه شۇالر ئىكهن، چهتئهللهردىكـى    

مهنىلىكـكه ۋاقىـت ۋە زېھىـنن زایـا قىلىـشى           نىڭ بۇنداق بى  »بىلهرمهنلهر«
  ! ھهقىقهتهنمۇ قىچىشمىغان یهرنى قاشلىغاندەك بىر ئىش بولىۋاتىدۇ

سهن ئـۆزەڭ نورمالـدا ئۇیغـۇر تىلـى ۋە ئۇیغـۇر یېزىقـى       : سوراپ باقایلۇق 
ھهر !  ئىشلىتهمسهن؟ كهلگۈسىدە بالىلىرىڭ ئىشلىتهمدۇ؟ تهبىئىیكى، یاق
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تنىــڭ تىلىـدا ھهمــمه ئىـشىڭنى قىلىــسهن،   بىرىـڭ ئــۆزەڭ یاشـاۋاتقان دۆله  
غا كىرىپ، قۇرۇق پـاراڭ     »ئىنتېرنهت یىپ بازىرى  «پهقهت ھاردۇق چىقارغاچ    

ــبه     ــشمىلىرىڭ ئۈچــۈن ئېلىپ ــدا قىلىــشىدىغان یېزى ــشقاننىڭ ئورنى قىلى
ئۆزگهرتمهكچىمىــدىڭ؟ نــېمه قىلــسا ۋەتهنــدىكى ئاساســىي كۆپچىلىــك بــۇ  

مىـز،  »قوشـۇمچه «دە بـۇ تېمىالرغـا      بىز چهتئهلـ  . ئىشنى قىلىدۇ، قىلىۋاتىدۇ  
بــۇ تىلنــى شــۇالر . ئاشــۇالرنىڭ بېكىــتكهن قارارلىرىغــا قوشــۇلىمىز خــاالس 

  ! ئىشلىتىدۇ؛ بۇ یېزىقنىمۇ شۇالر ئىشلىتىدۇ
ــازارلىرى « ــازىرقى   » ئىنتېرنېــت یىــپ ب ــشمىالر ئۈچــۈن ھ دىكــى یېزى

ئىشلىتىۋاتقىنىمىز یهتمهمـدۇ؟ كىـم نېمىنـى چۈشـىنهلمهي قېلىۋاتىـدۇ؟        
تىــن ئېلىپبهســىنىڭ ئاساســىي ھهرپلــرى بىزنىــڭ تاۋۇشــلىرىمىزغا رەپ  ال

كېلىدۇ؛ پهقهت تىلىمىزنىڭ ئۆزىگه خاس بىر نهچچىال تاۋۇشىنى ئىپادىلهش 
تېخى بىـرلىككه   (تالىشىۋاتقان شۇ یازمىالرنى    . مهسىلىسى تالىشىلىۋاتىدۇ 

لىـرى،  »ش«ھهر كىمنىڭ . كىشىلهر چۈشىنىۋاتىدۇ ) كهلمىگهن ئهھۋالدىمۇ 
بــۇ دېــمهك  . لىــرى ھهر خىــل بولىــشىغا قارىمــاي، چۈشــۈنىلىۋاتىدۇ    »ق«

كىتاپ نهشىر قىلماق، . ئىنتېرنېتنىڭ ئىھتىیاجىدىن چىقىدۇ دېگهن گهپ
ئۈچـۈن بولـسا،   ) مىللهتنىڭ ئاساسىي ۋە بىردىن بىر ئېلىپبهسى قىلمـاق    (

  .چهتئهلدىكىلهرنىڭ ئۇپرىنىشى ئارتۇقچه
ــان، ت  ــزىقالر ئوقۇلىۋاتق ــمه  قهدىمىــي یې ــراف شــىفىرلىرى تهرجى ېلىگى

قىلىنىۋاتقــان بىــر دەۋردە یاشــاۋاتىمىز، شــۇڭا، قــالتىس ئىــش قىلىۋاتقــان،   
مىللهتنىــڭ قىــسمىتىگه كۆیىنىۋاتقــان كۆرۈنــۈش ئىپادىلهشــكه ئۇرۇنــۇپ،  
ئـــــۆزىمىزنى خېلـــــى مـــــوھىم ئىـــــشقا بـــــاش قاتۇرىۋاتقـــــان قىلىـــــپ  

غـاچ ۋەلىـسىت   ئاتوم دەۋرىـدە یا   «خۇددى  . كۆرسىتىشىمىزنىڭ ھاجىتى یوق  
  !دەك»كهشپ قىلغان

ــۇ       ــۇ ب ــشاي دېگهنلهرنىڭم ــشى تاقى ــمانغا بې ــشىپ ئاس ــدە یېتى چهتئهل
كومپیـۇتېردا  : مهسـىلهن . مىللهتكه بهرگهن بىـرەر مېۋىـسى ئوتتۇرىـدا یـوق         

ئۇیغۇرچه ئىشلىتىشنى چهتئهللهردە یېتىشكهنلهر ھهل قىلمىدى، ئهكسىچه 
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ر ھهل قىلـدى ۋە تېخىمـۇ       بىچـارىله » یېتىـشمىگهن «ۋەتهن ئىچىدىكى ئاشۇ    
ــدىغان      ــق بىلمهی ــل ۋە یېزى ــېچ تى ــقا ھ ــدىن باش ــشمىگهن، ئۇیغۇرچى یېتى

شۇنىسى پـاكىتكى،  . یۈزمىڭلىغان ئۇیغۇرنى بۇ مېۋىسى بىلهن تهمىنلىدى     
ــدىن      ــالنى ۋەتهن ــشاق دېت ــۇرچه یۇم ــاۋېتىپمۇ، ئۇیغ ــدە یاش ــا مهن چهتئهل مان

ۈگىنىشكه ئىھتىیاج ئ ئېنگىلىزچه . ئهپچىقتۇرۇپ ئىشلىتىپ كېلىۋاتىمهن
ئىـشلهپ  » یېتىشمىگهن ئۇیغۇرالر «چۈشىۋىدى، بۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ۋەتهندىكى     

گهرچه . چىققــان ئېلىكترونلــۇق لــۇغهتنى ئهپچىقتــۇرۇپ ئىــشلىتىۋاتىمهن 
. یېتىشكهنلهرنىڭ ئاچچىقىنى كهلتۈرسـىمۇ، بـۇالر پاكىـت، بـۇالر رېئـاللىق       

 یېڭىلىقىدىن بالدۇرراق  پهن-ئهگهر ھهقىقهتهندىمۇ مىللهتنى بىرەر ئىلىم 
نهســىۋىدار قىلمــاقچى بولــسىڭىز، ســاھهڭىز بــویىچه ئىزدىنىــپ، ئۇیغــۇرالر   

ــۇن : مهســـىلهن. ئۈچـــۈن بىـــر نـــېمه بېرىـــپ بېقىـــڭ  ئىنتېـــرنېتته نۇرغـ
ــالالر     ــدىغان یۇمــشاق دېت ــمه قىلى ــدا تېكــست تهرجى مىللهتلهرنىــڭ تىلى

 قىلىــڭ، بــارىكهن، مانــا شــۇنىڭ ئۇیغۇرچىــسىنى ئىــشلهپ، ئهلــگه تهقــدىم 
چۈنكى سىز چهتئهلدە یېتىشتىڭىز، مهملىكهت ئىچىدىكىلهر ھېچ تهسهۋۋۇر 
قىاللمایدىغان ئىمكانالرغـا ئىگىـسىز؛ ئـۇ ھالـدا بىـز مهملىكهتـتىن بىـرەر             
ــا    ــسىچه ئۇالرغـ ــاي، ئهكـ ــشلىتىدىغان بولمـ ــۇرۇپ ئىـ یېڭىلىقنـــى ئهپچىقتـ

ــدىن مىلله     ــسا ئان ــۇنداق بول ــا ش ــوالیلى، مان ــدىغان ب ــۈزۈپ بېرى ــكه كىرگ ت
ــرەر ئىلمىــي تېمىنــى ھهل قىلىــپ بهرگهن     ــۈنگهن، ئۇنىــڭ ئۈچــۈن بى كۆی

  .بولىمىز
ئهمدى تېخىمۇ قىزىـق یـاكى بىـر تهرىپىـدىن قارىـسا ئۇچىغـا چىققـان              

ــاالش  ــر تـ ــمهنه بىـ ــېڭىالش     -بىـ ــن یـ ــۆزگهرتىش، دىـ ــاد ئـ ــارتىش، ئېتىقـ تـ
كىم سهن ئۆزەڭ؟ ئهسـلىدە  : یهنه شۇنداق سوئالالر تۇغۇلىدۇ  . مهسىلىسىدۇر

ــهن دىنغــــا      ئ ــىمىدىڭ؟ ھېلىمــــۇ ســ ــادلىق، دىیانهتلىــــك بىرســ ېتىقــ
ئىشهنمهیدىغان تۇرۇپ، ئېتىقادنى كىم ئۈچـۈن یهڭگۈشـلىمهكچى ئىـدىڭ؟      
ئۆزەڭ ئۈچۈن بولسا بولىدۇ، خهقـقه مهسـلىھهت سـېلىپ ئولتۇرمـاي مـۇرتهد            

دىنــدا : ئىـسالم دىنىــدا شـۇنداق بىـر پىرىنــسىپ بـار    . بولىۋەرسـهڭ بولىـدۇ  
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ئهپهنـدىم، ئىـسالم دىنـى    . بـۇ بىـر ئـایهت   .  زورالش یـوق ئۇنىڭغا كىرىـشكه  
شۇڭا .   یىل ئهۋۋەل ئوتتۇرىغا قویۇپ بولغان1400دېموكراتىیه پىرىنسىپىنى 

مۇرتهد بولىدىغان بولساڭ یاكى خرىستیان بولىدىغان بولـساڭ تـالالش ئـۆز         
) كۆیۈنـۈپ (ئهمما بۇنى ئۆزەڭ ئۈچۈن ئهمهس، ئۇیغۇر خهلقى ئۈچۈن   . ئهركىڭ

قــان بولــساڭ، بۇنىــڭ قانچىلىــك بىمهنىلىــك ئىكهنلىكىنــى ئــویالپ   دەۋات
ئۆزگهرتىش «كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۆزەڭ ئىشهنمهیسهن، ئهمما دىندارالرغا ۋاكالىتهن 

ئاندىن بۇ قارارىڭنى مهملىكهتكه ئهۋەتىپ بېرەمـسهن؟ بـۇ    . ئالىسهن» قارارى
كـۆتىگه  قارارىڭ ئۇ یهردە قانداق قىسمهتكه دۇچ كـېلهر؟ قارشـى ئېلىنـارمۇ؟        

  ؟، ئهپهندىمتېپىلهرمۇ؟ بۇنىڭغا كۆز یهتكۈزمهك شۇنچه تهسمۇ
سىزگىمۇ مهسلىھهت، جانابىي تهقسىر، مىللهت ئۈچۈن كۆیۈنۈپ، ئۇنىڭ 
قىــسمىتىدىكى مــوھىم بىــر مهســىلىنى ھهل قىلىــش ئۈســتىدە بــاش        
ــدا   ــادىلىمهي، قانـــــداق قىلغانـــ ــاختا كۆرۈنـــــۈش ئىپـــ قاتۇرىۋاتقـــــان ســـ

 قـاالالیمىز؟ دېـگهن تېمىـدا ئىزدىنىـپ باققـان           مهۋجۇتلىقىمىزنى سـاقالپ  
  .بولسىڭىز

 بۈگـۈن   —یهنه شۇنىمۇ دەپ قویماقنىڭ زۆرۈرىیىتى باركى، ئېتىقـاد             
ئـۇ خىتایالرنىـڭ   . بىز ئۈچۈن تارىختىكى ھهرقانداق ۋاقتتىكىدىنمۇ مـوھىم    

بـۇنى  ! بىزنى ئاسسىمىالتسىیه قىلىۋېتىـشىدە ئهڭ قـاتتىق بىـر توسـالغۇ          
ىمـــۇ ســـىز؟ خىتایالرغـــا یاردەملىـــشىپ، یوقۇلۇشـــىمىزنى     ئېلىۋەتمهكچ

 ئاسانالشتۇرۇپ بهرمهكچىمۇ؟
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  دىققهتكه سازاۋەر ئىشالردىن بىرى
  

  گۆھهر یاتىدۇ سایدا،
  تونىمىساڭ نېمه پایدا؟

  
  كۆز دېگهنغۇ بار نېمه،
  .كۆرمىسه بىكار نېمه

   ئۇیغۇر خهلق ماقال ـ تهمسىللىرىدىن—
  

راسهت غهزنىسى بولۇش سۈپىتىگه مۇۋاپىق، تهمسىللهر ئهقىل پا -ماقال
ھایاتنىــڭ تهجرىبىلىرىنــى، ســاۋاقلىرىنى یۈكــسهك دەرىجىــدە ئىخچــامالپ  

نىڭ یاتىدىغانلىقى،  »گۆھهر«تۇرمۇشىمىزدا مىڭلىغان   . كۆرسىتىپ بېرىدۇ 
  . ئۇالرنى كۆپ ھالالردا كۆرمهیدىغانلىقمىز راست

هللهردىكى ئۇیغۇرالرغا رادىئو تهرىپىدىن ئاڭلىتىلغان خىتایالرنىڭ چهتئ
ــۇالرنى خىتــاي جاسۇســلۇق سىستېمىــسى ئۈچــۈن    بېــسىم ئىــشلىتىپ، ئ
ئىشلهشكه قىستاۋاتقانلىقىغا دائىر خهۋەر قانچىلىك ئادەمنىڭ دىققىتىنى       
قوزغىدى؟ بۇنىڭدىن ئىلھـام ئېلىـپ، ئهتراپىغـا قانچىلىـك نهزەر سـالدى ۋە           

قانچىلىك ھېس قىلدى؟ ئهتراپتىن بۇنىڭغا یارىشا گۇمانلىق نهرسىلهردىن    
ــز،     ــات تهجرىبىلىرىمىـ ــسىمۇ، ھایـ ــۆلچهرلىگىلى بولمىـ ــوغرا مـ ــۇالرنى تـ بـ
مىللىتىمىزنىڭ كۆزى ئوچۇق كۆر ھالىتى ھهققىـدىكى سانـسىز ئهمهلىـي     
مىسالالر، بۇرنىمىز تۇرۇپمۇ پوق یهۋېرىدىغان كالۋالىقلىرىمىز، ھهم بۇالرغـا          
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ــا  ــپ، ئاتـــ ــوۋىلىرىمىز دەل بىزنىـــــڭ -یانـــــداق قىلىـــ ــۇ خىـــــل  بـــ شـــ
 تهمـسىللهر   -خۇسۇسىیهتلىرىمىزگه كۆرە یهكۈنلهپ چىققان یوقارقى ماقال     

بىلهن بىرلهشتۈرۈپ قىیاس قىلساق، دىققىتىمىزنىڭ چاغلىق بولىشىنى   
  .تهسهۋۋۇر قىلماق تهس ئهمهس

. پهرھـاد یاسـىن قېرىندىـشىمىز چهتــئهلگه چىققىلـى ئـون یىـل بوپتــۇ      
 یىل ئىچىدە نۇرغۇن ئادەم چهتئهلگه ئهمما بۇ ئون. ئائىلىسىنى ئهكىلهلمهپتۇ

چىقتى، بهزىلىرى باالۋاقىسى بىلهن بىللىال چىقتى، ھېچ جۇدالىـق ئـازابى          
چهكمىدى؛ یهنه بهزىلىرى بهك ئىش ئهپلهشـتۈرەلهیدىغانلىقى خاسـىیىتىدە       

ئهجهبا، بۇ پهرھاد یاسىن . كېیىن ئهپچىقىپ ئائىلىسى بىلهن جهم بولىۋالدى
غىیمىــــدى؟ ئــــۇ نېمىــــشكه بــــۇ ئىــــشنى جۇمبــــۇش كىــــشى بولۇبهك ب

ــۇ ســوئالالر ئهنه شــۇ خىتــایالر تهرىپىــدىن قىلىنغــان    ئهپلهشــتۈرەلمىدى؟ ب
دېـمهك، بـۇ ھهل بولماسـلىق      . سانسىز تېلېفونالر ئـارقىلىق جـاۋاپ تاپىـدۇ       

  !ئارقىسىدا بۇنداق بىر شهرتنىڭ ئورۇندالماسلىقى یاتماقتىكهن
لغـانالر ۋە ئهسـلىدىنال پۈتـۈن    ئۇ ھالدا، ئاسانال بۇ قىیىنچىلىقى ھهل بو  

ئالىلىــسى بىــلهن بىــرلىكته چىققــان ئهپهنــدىلهر ھهققىــدە نــېمه ئــویالش   
كېرەك؟ بۇنىڭ ئارقىسىدىمۇ ئهنه شۇنداق شـهرت بولغـان بولـسا، بـۇ شـهرت               
قوبۇل قىلىنغانمىدۇ؟ خىتایالرنىـڭ پهسكهشـلىك بىـلهن، ھهرقانـداق بىـر           

قنى تهكلىپ قىلىۋاتقـانلىقى،  ئۇیغۇرغا تېلېفون قىلىپ، بۇنداق ھهمكارلى  
ھهتتا بهك ئادەتتىكى كىشىلهرنىمۇ چۈشۈرۈپ قویمایۋاتقانلىقى توغرىـسىدا        

  .ئىلگىرى مهن بىر ماقاله ئېالن قىلغانىدىم
ئۇ ماقالىمۇ، رادىئونىڭ ئۆچمهس تۆھپىلىرىدىن بىـرى بولغـان مـوھىم     

ۇر دۇنیــا ئۇیغــ«: بىــر خهۋەرنىــڭ ئىلھــامى بىــلهن مهیــدانغا كهلــگهن ئىــدى 
قۇرۇلتىیىنىڭ بایاناتچىسى دىلشاد رېشىتنىڭ خـانىمى مۇۋەپپىقىیهتلىـك      

  . دېگهن مهزمۇندىكى خهۋەر شۇ ماقالىغا سهۋەپ بولغانىدى» قېچىپ چىقتى
ئهمـدى ئهقىللىـق ئوقــۇرمهنلهرگه شـۇ ماقــالهمنى یهنه ھـۆرمهت بىــلهن     
ــقا   ــاد یاســـــىننىڭ ۋە یهنه باشـــ تهۋســـــىیه قىلىـــــمهن ۋە بـــــۇالرنى پهرھـــ
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داشالرنىڭ تراگېدىیىسى بىلهن سېلىشتۇرۇپ بېقىشىنىڭ زېیىنى قىسمهت
ــویالیمهن  ــرەك دەپ ئ ــسا كې ــكىالتالرغا   . بولمى ــاد یاســىن تهش ــا، پهرھ ئهجهب

قىزغىن ئىشتراك قىلىش، پائالىیهتلهرگه ئاكتىپ قاتنىشىشقا ئۈنـدەلگهن        
یهردە، موھىم بىر ئهربابىمىز بولغان بایاناتچى دىلـشاد رېـشىتنىڭ خـانىمى           

 چاڭگىلىغـــا چۈشـــكهن تۇرســـا ئـــۇنى شـــۇنداق بىخهســـتهلىك بىـــلهن دەل
قویــۇپ ئولتۇرغانـدىمۇ؟ پهرھــاد یاسـىن ھهرخىــل قاچـاق یــولالر    » قـاچۇرۇپ «

بىلهنمــۇ پاســپورت ئىشلىتىــشكه ئۇرۇنــۇپ كۆرۈپتــۇ، ئهممــا مــۇۋەپپىقىیهت  
قازىنالماپتۇ؛ ئهجهبا ھېلىقى خانىمغا شۇنچه ئوڭ كهپتۇ؟ تېخىمۇ دىققهتـكه           

 نۇقتا شۇكى، خىتایالر ئۇنى سۆزلىشىشكه كانـادا یـاكى مېكـسىكىغا       سازاۋەر
دېــمهك، بــۇ دۆلهتلهردىمــۇ خىتاینىــڭ بهلگىلىــك ! كېلىــشكه دەۋەت قىپتــۇ

یوشـۇرۇن كــۈچى بـارىكهن، ئهممــا نېمىـشكىدۇر بهزىــلهر تامـامهن ئالقىنىغــا     
ا بۇالردىن گۇمان قىلىشق. كىرگهن بولسىمۇ ئۇالرنى قوالیچه قاچۇرۇپ قویۇپتۇ

  ھهققىمىز بارمىكهن یاكى پېقىر بهك ئاشۇرىۋېتىپتىمهنمۇ؟
 نــاملىق بــۇ خىتــایالر تهرىپىــدىن ئىــسىم  »دۇنیــا ئۇیغــۇر قــۇرۇلتىیى«

بېـــرىلگهن قورچـــاق تهشـــكىالت ئىچىـــدە یهنه ئابلىمىـــت تۇرســـۇندەك      
ــار ــالى بىلهنــال چىققــان بولــسىمۇ، كېــیىن   . تهلهیلىكلهرمــۇ ب ئــۇ پهقهت ئای

ئــۇنى قایتىــپ كهتمهیــدىغان قىلغاچقــا بالىــسى خىزمهتنىــڭ ئىھتىیــاجى 
بۇ مهزگىلـدە ئابلىمىـت تۇرسـۇننىڭ       . ئارقىدىن چىقىرىپ بېرىلگهن ئىدى   

ــى     ــانلىقىنى، ھېلىق ــك قىلىۋاتق ــلهرگه رەھبهرلى ــستاندىكى ھهرىكهت قازاقى
ــالمىش  ــېلىش  «ئاتــ ــۇپ قــ ــورال تۇتۇلــ ــڭ پهردىــــسىنى  » قــ ۋەقهلىرىنىــ

ھهركىم بىلگهن یهردە، كالۋا خىتـایالر    ھازىرالۋاتقانلىقىنى ئالمۇتىدا بولغان    
بىلمىگهن بولغىیمىدى؟ دەل ئۇنىڭ بالىسى ئارقىدىن چىقىرىپ بېرىلگهن 
مهزگىلدە مهن ئایالىمنى بولسىمۇ چىقىپ بىـرنهچچه ئـاي تـۇرۇپ كهتـسۇن             
دەپ، بىرىدىن پاسپورت ئۈچۈن پۇل كىرگۈزگهن ۋە بىر پاسپورت ھۆددىگىرىگه 

خاپا بولمىسۇن، بالىلىرىمنى «ساممۇ، ھۆددىگهر ھۆددە قىلماقچى بولغان بول
ــان ! دېــگهن ســاالمنى ئېیتىپــتىكهن » بــاققىلى قویــسۇن كــۆپچىلىككه ئای
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بولغىنىــدەك، شـــۇ چاغـــدىمۇ ئىـــنقىالپ ســـېپىدىكى ئورنـــۇم ئابلىمىـــت  
بهلكىم ئـۇنى، بـاال سـېغىنچىدا       ! تۇرسۇننىڭكىدەك بىلىنهرلىك ئهمهسىدى  

ىـسىنى چىقىرىـپ بهرسـهك خـاتىرىجهم      خىزمهتكه تهسىر یهتكۈزمىسۇن، بال   
  ئىشلىسۇن، دېگهنمىكىن؟

ــلهر،       ــپ كهلگهنـ ــیىن بېرىـ ــانالر، كېـ ــلهن چىققـ ــسى بىـ ــۈن ئالىـ پۈتـ
دائىمال بېرىپ تۇرىدىغانالر ھهققىدە نېمه دېسهك » قوغۇنلۇقنىڭ یولىدەك«

بهزى داھىالرنىـڭ یـۇرتتىكى   : بوالر؟ یهنه تېخـى شـۇنداق ئىـشالرمۇ بـارىكهن      
پىلىرى خىتاي ئامانلىق ئىدارىلىرى تهرىپىدىن یوقلۇنۇپ      قېرىپ قالغان ئا  

تۇرىدىغان، ئىككى مىڭ سومالپ پـۇل، بىـرەر یاتـا گـۆش، بىـرەر خالتـا ئـۇن،             
گۈرۈچ، یاغ قاتارلىقالر بىلهن ھال سورۇلۇپ تۇرىدىغان ئىشالرمۇ بارىكهن، بـۇ           
 ئىلتىپاتالرنىــڭ ســهۋەپكارى بولغــان ۋاپــادار ئوغــۇل بولــسا، چهتئهللهردىكــى 
ۋەتهننـى قۇتقۇزىۋالىـدىغان تهشـكىالتالردا لهشـكهر بېـشى بولـۇپ، بىــزلهرگه       

  !رەھبهرلىك قىلىدىكهن
! ئازراق ئهقىـل ئىـشلىتهیلى    ! ئازراق كۆزىمىزنى ئاچایلى  ! قېرىنداشالر

پاكىتالرنى سېلىشتۇرۇپ كـۆرۈش، گۇمـانلىق نـۇقتىالر ئۈسـتىدە مـۇالھىزە        
ئۆزىمىزنىـڭ ئىـشىغا   ! لىقىلىش ۋە ئهقلىي یهكـۈن چىقىرىـشنى ئـۈگىنهی      

بــالىالرچه گــول ! ئــۆزىمىز ئۇنــداق یېنىكلىــك بىــلهن مۇئــامىله قىلمــایلى
  .بولغاندىن ئاز ـ توال گۇمانخور بولغاننىڭ زېیىنى یوق
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مىللىتىمىز ئاخىرقى نهپىسىنى 
 !ئېلىۋاتىدۇ

 
ــى    -2000 ــۆز تىلىمىزن ــۆز ۋەتىنىمىــزدە ئ  یىلــى تاجــاۋۇزچى خىتــایالر ئ

دۇرۇشنىڭ بىرىنچى قهدىمى بولغان، ئـالىي مهكـتهپلهردە        ئىستىمالدىن قال 
بۇ كېچىكتـۈرۈپ ئىجـرا     . ئۇیغۇر تىلى ئىشلهتمهسلىكنى ئېالن قىلغانىدى    

قـوش  «ئارقىـدىنال ئاتـالمىش     . قىلىنىدىغان ئۆلۈم جازاسىنىڭ ھۇلى ئىـدى     
یېقىنـدىن بۇیـان بـۇ    . سهپسهتىسى قهپهزدىن چىقىرىلدى  »تىللىق مائارىپ 

ىنى یهسـلىدىن باشالشـتهك بىـشهملهرچه نىیهتلىرىنـى         خىل تىـل تاجـاۋۇز    
 .ئاشكارە ئوتتۇرىغا قویۇشماقتا

: ئاتالمىش ئاپتونوم رایوننىڭ باش ھۆكۈمـدارى ۋاڭ لېچـۈەن خىتاینىـڭ          
دېگىنى بولسا ئهنه شۇ ئۆلـۈم      »  یىللىق پىالن  100قوش تىللىق مائارىپ    «

   .جازاسىنىڭ ئاخىرقى ھهل قىلغۇچ چېكى ھهققىدىكى ئېالندۇر
تىلىمىــز ئــالىي مهكــتهپلهردە ئهمهلــدىن قالدۇرۇلغانــدىال، مهن بــۇ بىــر 
باشـــلىنىش، بۇنىـــڭ ئـــاخىرى پۈتـــۈن جهمىیهتنىـــڭ ھهمـــمه ساھهســـىدە   
ئىستىمالدىن قالدۇرۇش بىلهن نهتىجىلىنىدۇ، دېگهن ئىدىم ۋە مهسىلىنىڭ 
ــۇ      ــسىدىدە، ب ــۇرۇش مهخ ــالرغا ئۇخت ــددىیلىكىنى قېرىنداش ــىز جى تهخىرس

دېگهن ماۋزۇدا یوۇرۇتۇشقا » لىتىمىز ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىندىمىل«تېمىنى 
ئۇیغۇرالرنىــڭ «شــۇندىن كېــیىن ســاتىرا تىلــى بىــلهن  . تىرىــشقان ئىــدىم

. دېگهن ماۋزۇدا بىـر فىلیهتونمـۇ یاغانىـدىم       » !نهسلى قۇرۇتىلىدىغان بولدى  
ناھایىتى ئهپسۇسكى، بۇ ھهقتىكـى چۆچـۈش، ئویغۇنـۇش، ھهیـران قـاالرلىق            

نه قارشـىلىق   بۇ ھهقته نه بهس مۇنازىرە،   .  تۆۋەن یاكى تامامهن یوق    دەرىجىدە
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 -پائـالىیهتلىرى، نه ئهقىلـگه مۇۋاپىـق تىركىـشىش، جـان تالىـشىش پىـالن       
ھېچقانــداق تهدبىــر، ھهتتــا ئهقهللىــي  . رى ئوتتۇرىغــا قویۇلمىــدىىــالھىیهل

قارشىلىق روھىمۇ ئىپادىلىمىگهن بـۇ مىللهتنىـڭ كهلگۈسـى نـېمه بـوالر؟           
  .الرنى ئویلىسا كىشىنى سۈر باسىدۇبۇ

قـوش تىللىـق   «ئاتالمىش ئاپتونوم رایوننىڭ قورچاق مۇئاۋىن رەئىـسى        
ــپ ــدا    » مائارى ــدە توختالغان ــى ھهققى ــڭ ئهۋزەللىك ــایچه  «نى ــانالر خىت تۇڭگ

. دەپتۇ»  سۆزلهیدۇ، ئۇیغۇرالرمۇ خىتایچه سۆزلهیدىغان بولۇپ كهتسه نېمه بوپتۇ
هیدىغاندۇق؟ ئۇیغـۇر بولـۇپ یاشـاش، تۇڭگانغـا     قالغانلىرىمىزمۇ ئۇنداق دېم  

ئایلىنىپ یاشاش، یاكى خىتاینىڭ ئۆزى بوپ كېتىشنىڭ پهرقى یوق بولغان 
ــاۋۇ مۇئــاۋىن رەئىــستهك ئېــشهكلهرگه    ئهڭ تــۆۋەن ھایــاتلىق تهلىپىــدىكى ئ
ئهلۋەتته ھېچگهپ ئهمهس، ھهتتا چوچقىغـا ئایلىنىـپ كهتـكهن تهقـدىردىمۇ            

ــدۇ،   ــسىال بولىـ ــسىال    پهقهت یاشىـ ــدا ئىچهلىـ ــپ یۇنـ ــسا، قېنىـ ــوق یاشىـ تـ
قالغانالرمۇ شۇنداقمۇ؟ ئهمىسه نېمىـشكه بـۇ       ! یاشىغانلىق بولىدۇ، ئهلۋەتته  

  مهسىله ھهققىدە باش قاتۇرمایمىز؟
بـۇ بهك چىرایلىـق     . دەپ كېسىپ ئېیتىدۇ  ! بهزىلهر مىللهت یوقالمایدۇ  

ــانه گهپ  ــدىغان قهھرىمان ونكىرت ئهممــا كــ. گهپ، ئۈمىــدۋارلىقنى ئىپادىلهی
شهرتلهرگه قارالدىمۇ؟ مىللهتىـڭ یوقالماسـلىقى ھهققىـدىكى الپـالر پهقهت           
ئابىــستراكىت ئــارزۇ، ئهممــا بۈگــۈنكى رېئــاللىقىمىزدا بۇنىــڭ ھېچقانــداق  

  .ئارزۇ ھامان شېرىن، رېئاللىق ھامان رەھىمسىز. كونكىرېت ئاساسى یوق
غهرپ (ر یاشـایدۇ    ئورتا ئاسىیادا، تۈركىیهدە، سهئۇدى ئهرەبىستاندا ئۇیغۇرال     

، )دۆلهتلىرىدىكىلهر یېڭى بولغاچقا ئۇالر ھهققىدە توختۇلۇشنىڭ ئورنى یوق    
ئۇالرنىــڭ ئهھــۋالى قانــداق؟ ئالــدىنقى ئهۋالدى ئۇیغــۇر ســۈپىتىدە ھایــاتىنى  
ئاخىرالشتۇردى یاكى ئاخىرالشتۇرىۋاتىدۇ؛ شـۇ یهردە تۇغۇلغـانالر ئاللىقاچـان           

ــدىغان، مىللىــ  ــا  مىللىــي تىلىنــى بىلمهی ي كىملىكىنــى ئۇنۇتقــان، ھهتت
مىللىي كىملىكىدىن تېنىشقا مایىل بىر ئهۋالد بولۇپ چىقتى، چىقىۋاتىدۇ 

چۈنكى ئۇالرنىڭ شۇ دۆلهتتىكى ئاساسىي ئاھـاله بىـلهن بولغـان    . ۋە چىقىدۇ 
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نوپۇس نىسبىتى، ھایاتنىـڭ ھهرقایـسى سـاھهلىرىدە ئىـشلىتىدىغان تىـل،            
دا ھـاكىم تىلنىـڭ تهكىتلىنىـشى،       ھاكىمىیهتنىڭ ھهرقایـسى قاتالملىرىـ    

تهلهپ قىلىنىـــشى ۋە بىلىـــنمهس بىـــر شـــهكىلدە بولـــسىمۇ بىـــر خىـــل   
گهرچه .  تهدرىجىي یوسۇندا ئهنه شۇنداق یوقۇلۇشقا ئېلىپ كهلدى... قىستاش،

ئورتـا ئاسـىیادىكى ئهھـۋال بىرئـاز یاخـشىدەك، تېخـى ھـازىرمۇ تۇغۇلىۋاتقــان        
قازاقىستان ۋە قىرغىزىـستاننىڭ     (بالىالرنىڭ ئۇیغۇرچه تىلى چىقىۋاتقىنى   

  .ھهرگىزمۇ ئاساسىي ئېقىم ئهمهس) بىرقىسىم رایونلىرىدا
 یىللىرىـدا پهرغـانه ۋادىـسىدا بىـر مىلیونـدىن      -20ئـۆتكهن ئهسـىرنىڭ   

ئارتۇق ئۇیغۇرنىڭ یاشىغانلىقى، ئهنجان شهھرىدىال بىرنهچچه ئۇیغۇر ئوتتۇرا  
ــا  ــڭ، دىرام ــانلىق -مهكتىۋىنى ــڭ بولغ ــۈنكى   تىیاتىرىنى ــلهپ، بۈگ ىنى ئهس

ئهھۋالغـــا سېلىـــشتۇرساق، نېمىنىـــڭ ئاساســـىي ئـــېقىم ئىكهنلىكىنـــى  
بۈگـۈن بـۇ یهرلهردە بىـرەر ئۇیغـۇر مهكتىـۋىنى      : كۆرىۋېلىشىمىز تهس ئهمهس  

 ـ یىلالرغىچىمۇ تاشكهنتته ئۇیغـۇر تىلىـدا مهتبۇئـاتالر      40تاپقىلى بوالمدۇ؟ 
نى تهسهۋۋۇر قىلىش مۈمكىنمۇ؟ بارىدى، ژۇرنالالر نهشىر قىلىناتتى، بۈگۈن بۇ

ئۆزبىكىستاننىڭ بىر ۋىالیىتى بولغان قهشـقهر دەریـا ۋىالیىتىـدىكى ئاھـاله             
ھهتتا .  ئاساسهن ئۇیغۇرالر ئىدى، بۈگۈن ئۇالرنىڭ پاسپورتىغا قاراڭ، نېمىكىن

دېـگهن یهر ئىـسمىنى غهرەزلىـك تـۈردە        » قهشقهر دەریـا  «رەسمىي مهتبۇئاتالر   
ئهممـا شـۇ    . دەپ ئومۇمالشـتۇرماقتا  » قاشقا دەریا «لدا  بۇرمىالپ، تهدرىجىي ھا  

  .دەپ ئاتایدۇ» قهشقهر دەریا«یهرلىكلهرنىڭ ھهممىسى بۇ ئىسىمنى 
ــا ئائىــت ئىلىــم     -قازاقىــستاندا بۇرۇنــدىن مهۋجــۇت بولغــان ئۇیغۇرالرغ

مهدەنىـــــــیهت مۇئهســـــــسهسهلىرىنىڭ مۇســـــــتهقىللىقتىن كېـــــــیىن 
یېڭى «لدۇرىلىشى، ئۇیغۇرچه كىچىكلىتىلىشى یاكى ئاساسهن ئهمهلدىن قا 

نىڭ خىتاینىڭ تهلىپى ئىجابى تاقىلىشى، بىر مىلیونـدىن       »ھایات گېزىتى 
ئارتۇق بولغان ئۇیغۇر نوپۇسىنىڭ كۈلكىلىك دەرىجىدە ئـاز كۆرسىتىلىـشى      

بۈگـۈنكى  . قاتارلىقالرمۇ مۇشۇ ئومۇمىي ئېقىمنى كۆرسىتىدىغان ئهینهكتۇر  
رىنىـڭ مۇناسـىۋەت یېقىنلىقىمـۇ، بـۇ     خىتاي ۋە ئورتـا ئاسـىیا جۇمھۇرىیهتلى    
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ىدىغان كۈچلۈك بىر ئامىل بولـۇپ  لمهۋجۇتلۇقنى كۈندىن ـ كۈنگه یوق قى 
  .تۇرماقتا

ــزگه    ــۈنكى ۋەتهن ئىچـــى ۋەزىیىتىمىـ ــارلىق مىـــسالالر بۈگـ ــارقى بـ یوقـ
ــۇقتىلىرى شــۇالردىن  . سېلىــشتۇرۇش ئۈچــۈن بېرىلــدى  ــۇ سېلىــشتۇرما ن ب

 — یوشۇرۇن بېـسىمى    -ىڭ ئاشكارە نوپۇس نىسبىتى، ھاكىمىیهتن  : ئىبارەت
یاشــاش ئۈچــۈن شــۇ دۆلهتنىــڭ تىلىنــى ئۈگىنىــشكه : ھایاتنىــڭ تهقهززاســى

ئهمدى ئۆز ۋەتىنىمىزگه كهلسهك، ئۇ یهردىكـى      . قاتارلىقالر... مهجبۇر بولۇش، 
ــاتلىق شــارائىتىمىز،   دا مىــسال قىلىنغــان چهت دۆلهتلهردىــن   یۇقۇرىــھای

ىمىزدەك قىلغىنــى بىـلهن، یهنىــال ئــۆز  پهرقـسىز، یهنــى، قارىماققـا ئــۆز یـۇرت   
یـــۇرتىمىزدا مۇســـاپىر، ھوقۇقـــسىز، تىلىمىزنىـــڭ ھـــاكىمىیهت تىلـــى      
ھېساپالنمایدىغانلىقى، نوپۇس نىسبىتىدىكى قورقۇنۇچلۇق پهرق قاتارلىق 
تاشقىي مهۋجۇتلۇق شهرتلىرىمىزنىڭ ھهممىسى ئاشۇ ئۇیغۇرالر یاشایدىغان 

، خىتاینىڭ تاجاۋۇزچى ئىكهنلىكى، چهت مهملىكهتلهر بىلهن ئوخشاش بولسا
ــا    ــر كون ــداق بى ــشتاھاسىنىڭ ھهرقان ــشىپ   -ئى ــانگىردىنمۇ ئې ــى جاھ  یېڭ

چۈشىدىغانلىقى، ۋەھشىیلىكته تهڭدىشىنىڭ یوقلىقى، زورالش مېتودىنىڭ 
قهبىھلىكى، یېرىمىزنى ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىشقا بولغان جىـددىي ئىھتىیـاج         

قارىغانــدا ئــارتۇق بولــۇپ، ھهتتــا، قاتــارلىق ئــامىلالر باشــقا مهملىكهتــلهرگه 
قازاقىستاندىكى ئۇیغۇرالر مىللىـي كىملىكىـدىن یوقۇلۇشـتىن بـۇرۇنراق،          

  .شهرقىي تۈركىستاندا یوقۇلۇپ بولىشى چوقۇم
تىلغا ئېلىنغانالر مهۋجۇتلـۇقتىن قېلىـشىمىزدىكى تاشـقىي         دایۇقۇرى

ىــڭ شــهرتلهر یــاكى مــاددىي شــهرتلهر بولــۇپ، مهۋجۇتلــۇق ئۈچــۈن نېمىلهرن 
مىللىي مهۋجۇدىیهتنىڭ : كېرەكلىكىنىمۇ شۇنىڭدىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇ

مۇسـتهقىل دۆلىتـى    —ئهڭ موھىم ۋە بهلكى بىردىن بىـر مـاددىي شـهرتى        
  .بولۇشتۇر

  مىللهتنىڭ یوقۇلىشى ھېساپلىنامدۇ؟  —تىلنىڭ یوقۇلىشى
 بىز دۇنیاغا، تارىخنىڭ بهتلىرىگه قارایدىغان بولساق، تىلـدىن      . ئهلۋەتته
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  . ئایرىلىپ مىللهتنىڭ مهۋجۇت بولمایدىغانلىقىنى ئوچۇق كۆرەلهیمىز
بۈگۈن التىن ئامېرىكىسىدىكى دۆلهتلهر ئاساسهن ئىسپانچه، ۋە قالغىنى 

 مىلیون نوپۇسلۇق ئىسپانىیهنىڭ تېشىدا 37یهنى، . پورتۇگالچه سۆزلىشىدۇ
سلۇق  مىلیون نوپۇ12 مىلیون ئىنسان ئىسپان تىلى ئىشلىتىدۇ؛ 350یهنه 

بۇالرنىڭ .  مىلیون ئىنسان پورتۇگالچه سۆزلىشىدۇ    190پورتۇگالىیه سىرتىدا   
ھهممىــسى شــۇ دۆلهتلهردىــن كۆچــۈپ بارغــانالرمۇ؟ ئاشــۇ قاتنــاش قوالیــسىز 
دەۋىرلهردە ئهمهس، بۈگۈنكى كۈندىمۇ بۇنچىلىك ئادەمنىڭ كۆچۈشى ئاسـان         

سىمىالتـسىیه  ئهمهس؛ ئهمهلىیهتته بۇالر مۇستهملىكىچىلهر تهرىپىـدىن ئاس     
تهبىئىیكـــى، . قىلىـــۋېتىلگهن یهرلىـــك نوپۇســـنىمۇ ئـــۆز ئىچىـــگه ئالىـــدۇ
شــۇڭا، التىــن . یاۋروپــالىق بولمىغانالرنىــڭ قېنــى ئاساســىي ئورۇنــدا تۇرىــدۇ

قاراچاچ، :  ئامېرىكىسىدىكى ئىسپانالر، پورتۇگالالر یاۋروپالىقالرغا ئوخشىمایدۇ
 ،ئهمما ئـۇالر تىلـى ئىـسپانچه     . تېرىسىمۇ ئاق ئهمهس، بۇغداي ئۆڭ یاكى قارا      

تىلنىڭ .  پورتۇگالچه بولغىنى ئۈچۈن ئۆزلىرىنى ئىسپان، پورتۇگال دېیىشىدۇ
بىرلىكىدىن تهبىئىي شهكىللىنىدىغان ھىـسىیات بىرلىكـى، مهدەنىـیهت          
ــدا   ــادرىجىي ھالـ ــاقلىق، تـ بىرلىكـــى، ئىـــستېتىك ئۆلچهملىرىـــدىكى ئورتـ

ــدا  ــلهت ئهزالىرىــ ــۇچى مىلــ ــسىیه بولغــ ــسىیه ئاسسىمىالتــ  ئاسسىمىالتــ
  .قىلغۇچىنىڭ كىملىكىنى مېنىڭسىمهك ئورنىغا ئۆتىدۇ

چۈنكى، ئۇیغـۇر جهمهتىـدىن   . خىتایالرنىڭ كۆزلهۋاتقىنىمۇ دەل ئهنه شۇ  
بولغان ئهرەپلهشكهن بىر كىشى، یاكى بۈگۈنكى كۈنـدە ئهنجانـدا یاشـاۋاتقان            

ىنسان ئۇیغۇر ئهۋالدى شهرقىي تۈركىستان مهسىلىسىگه ھېچ قىزىقمایدۇ؛ ئ   
ــۇپ     ــان ئۇنتـ ــشلىرىنى ئاسـ ــپ چىقىـ ــارىخىي كېلىـ ــڭ تـ گهرچه ئۆزلىرىنىـ
قالمىسىمۇ، لېكىن، ئۆزى یاشاۋاتقان زاماندىكى مهۋجۇدىیىتى نـېمه بولـسا،          

ئۇنداق بولمایدىغان . شۇنىڭغا بولغان سۆیگۈسى ھهممىدىن ئۈستۈن بولىدۇ
داشلىقىدىن بىز بىلهن بولغان یىلتىز ... بولسا، بۈگۈنكى ۋېنگىرالر، فىنالر،   

شهرقىي تۈركىستان ئۈچۈن جان ئاتمایتىمۇ؟ ئۆزبىكىستاندىكى ئۇیغۇرالرنىڭ 
ئۆزلىرىنىـڭ كېلىـپ چىقىـشىنى      » ئۆزبىكلهر«جهمهتىدىن كهلگهن یېڭى    
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ئۇنتۇپ قالغىدەك ئۇزاق زامان ئۆتمىگهن، ئهمدىال بىـر ئهۋالد ئـۆتكهن یـاكى             
 ئهسـلىگه كۆیـۈش،   تېخى تولۇق ئۆتمىگهن بولىشىغا قارىمـاي، بۇنـداق بىـر     

. تىشىش خاھىشى ئىپادىلىمهیۋاتقىنىنى كـۆرۈپ تۇرىـۋاتىمىز      ریىلتىزىغا تا 
مانا بۇ رېئاللىقنى خىتایالر تهتقىق قىلمىدى ئهمهس، شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ئۇالر، 
مىللىي تىلنى یوقۇتۇش ئارقىلىق، مىللىي كىملىكىمىزنـى ئـۆزگهرتىش          

  !نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرماقچى
  قۇلىشى تارىخىي مۇقهررەرلىكمۇ؟ئۇیغۇرالرنىڭ یو

! بىر مىللهتنىڭ مۇستهقىل دۆلىتى بولمىسا ئۇنىڭ یوقۇلىشى مۇقهررەر
یا بالدۇر یا كېیىن؛ ئهممـا ئـاخىرقى       : پهقهت قالدى ئىش ۋاقىت مهسىلىسى    
بىـر فىرانـسۇز رۇس دۆلىتـى ئىچىـدە         ! نهتىجه بىـرال، ئـۇ بولـسىمۇ یوقۇلـۇش        

ېتىــدۇ؛ ئۇنىـــڭ فىرانـــسۇز بولـــۇپ  یاشىــسا مـــۇقهررەر رۇســـقا ئایلىنىـــپ ك 
تۇرىــشىنىڭ شــهرتى مــۇتلهق بىـــر فىرانــسىیه دۆلىتــى؛ بىــر تۈركنىـــڭ       

  !مهۋجۇتلىقىنىڭ شهرتىمۇ بىر تۈركىیهنىڭ بولىشى
ئهگهر بۇ نۇقتـا چهتـكه قېقىلمایـدىغان بولـسا، یهنه بۈگـۈنكى دۇنیانىـڭ        
 تهرەققىیات مهنزىلى شـۇنداقكى، ئىقتىـسادىي رىقابهتنىـڭ كهسـكىنلىكى،      

كىچىكـــــلهپ «قاتنـــــاش ۋاســـــىتىلىرىنىڭ تېزلىشىـــــشى، دۇنیانىـــــڭ  
ــانلىقى ــۈك     »كېتىۋاتق ــیهت، بهزى كۈچل ــۇت ئهمهلى ــۇ مهۋج ــارەت ب ــن ئىب دى

دۆلهتلهرنىڭ تىلىنـى دۆلهت ھالقىـپ ھـاكىم تىـل ئورنىغـا چىقىرىۋاتىـدۇ؛        
ــى دۆلهت ھالقىــپ، ئاسسىمىالتــسىیه       ــى، كۈچلــۈك دۆلهتلهرنىــڭ تىل یهن

ھهتتــا بۇنــداق تىلالرنــى . ۋەزىیهتــته یاشـاۋاتىمىز ھۇجـۇمى قىلىــدىغان بىــر  
بىلهن ئـۆزلىرى ئىـستهپ     » كۆڭۈل رىزالىقى «ئاسسىمىالتسىیه بولغۇچىالر   

مۇشـۇنداق بىـر ۋەزىیهتـته، دۆلىتـى        . ئۈگىنىش قىزغىنلىقى كۆتـۈرۈلمهكته   
بولمىغان، یهنى مىللىـي مهۋجۇتلۇقنىـڭ ئهڭ مـوھىم مـاددىي شـهرتىدىن             

ڭ، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه بىــر تاجاۋۇزچىنىــڭ تۆمــۈر مهھــرۇم بولغــان مىللهتنىــ
تاپىنى ئاستىدىكى بىـر مىللهتنىـڭ مهۋجـۇدىیىتى ھهققىـدىكى خىیـالالر             

  .ئۆتۈپ كهتكهن ئوتۇپىیه بولسا كېرەك



 125 

مىللىي یوقۇلىشىمىزغا مۇۋاپىق تۇپراق ۋەتهن ئىچىدىمۇ، ۋەتهن سىرتى 
ندىن قېرىنداش قوشنا ئهللهردىمۇ خىتاینىڭ مهخسىدىگه خـوپ چۈشـكه        —

ــهرتلىرىمۇ    ــۆزىمىزدىكى مىللىـــي مهۋجۇتلۇقنىـــڭ ئىچكىـــي شـ ــقا، ئـ باشـ
تهشــكىللىك قارشــىلىق، : خىتایالرغــا ئــوڭ كېلىــدىغان ھــالهتته تۇرماقتــا 

ــدىن      ــى بولمىغان ــرەجهش روھ ــقا تى ــىلىق، یوقۇلۇش ــستىخىیىلىك قارش ئى
ــزگه یــۈزلهنگهن خهتهرنىــڭ       ــقىرى، ئهڭ ئۇلــۇغ بىلهرمهنلىرىمىزمــۇ بى تاش

توغرا مۆلچهرلهپ باقمىـدى ۋە شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ بـۇ ھهقتىكـى             دەرىجىسىنى  
. الردىن سـۆز ئـېچىش مـۈمكىن ئهمهس   ...ھازىرلىق، چارە تهدبىر، ئىزدىنىش  

خهتهرنىڭ دەرىجىسىنى توغرا تونۇماي تۇرۇپ، ئۇنىڭغا الیىق قارشىلىق روھى 
خىتاینىڭ ئاتوم بومبىسى ئـۇ قهدەر قورقۇنۇچلـۇق ئهمهس         ! شهكىللهنمهیدۇ

ــا بـــۇ یوقۇتـــۇش سىیاســـىتى نهچـــچه ھهســـسه خهتهرلىـــك ۋە   ئىـــدى ، ئهممـ
  !قورقۇنۇچلۇق
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 !مىللىتىمىز ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىندى
 

 مىللهتنىڭ موھىم — مىللهت مهۋجۇتلىقىنىڭ شهرتى؛ تىل —تىل 
 ...؛ مىللهتنىڭ بارلىقى—بهلگىسى؛ تىل 

ى  مىللىي تىل ھهققىدە قهدىمدىن كېلىۋاتقان باھاالرنىڭ ھهممىس          
تىل بولمىسا مۇستهملىكه . كۆرسىتىدۇكى، تىل بولمىسا مىللهت بولمایدۇ

بۇ ھهقته فرانسىیه كىالسـسىكلىرىدىن ئـالفۇنس دود   . ئهل مهڭگۈ یوقۇلىدۇ 
 مۇســـتهملىكه —تىـــل «: نـــاملىق ھېكایىـــسىدە» ئهڭ ئـــاخىرقى دەرس«

مۇســتهملىكه . دېــگهن ئىــدى» قهپىزىنىــڭ قۇلــۇپىنى ئاچىــدىغان ئــاچقۇچ 
ىڭ تىلىنى ساقالپ قېلىشى ئهنه شۇ قهپهزنىـڭ ئـاچقۇچىنى ئۆزىـدە        ئهللهرن

 بـۇ ئـاچقۇچنى یوقاتقـانلىقتۇر؛ مهڭگـۈ     —ساقالش بولسا، تىلنـى یوقۇتـۇش     
  !ئاشۇ قهپهز ئىچىدە قېلىش ۋە شۇ قهپهز ئىچىدە ئۆلۈپ تۈگهش دېمهكتۇر

 بــۇ نۇقتىــدىن ئېیتقانــدا، خىتایالرنىــڭ ئــالىي مهكــتهپلهردە ئۇیغــۇر     
بۇ .   مىللىتىمىزگه ئۆلۈم ھۆكۈم قىلغانلىقىدۇر—ى چهكلىگهنلىكى تىلىن

ئهته ئوتتــۇرا . بىــر باشــلىنىش ئىكهنلىكىنــى ھهركىــم تهســهۋۋۇر قىالالیــدۇ  
مهكتهپلهردە، ئۆگۈن باشالنغۇچ مهكـتهپلهردە، ئانـدىن جهمىیهتنىـڭ ھهمـمه           

بـــۇ ھهقىقىـــي تـــۈردە . ساھهســـىدە تىلىمىـــز ئىـــستىمالدىن قالدۇرىلىـــدۇ
  ! لۇقتىن قېلىش دېمهكتۇرمهۋجۇت
 یىلــى جـــالالتالر كاتتىۋېـــشى جــاڭ زېمىـــن ۋەتىنىمىـــزگه   -1998    

دە » موھىم سۆزى« دە سۆزلىگهن »خىزمهتلهرنى كۆزدىن كهچۈرگهن«كېلىپ، 
ھهر مىللهت ئوقۇتقۇچى، ئوقۇغۇچىلىرى شۇنى ئېنىق تونىشى كېرەككى،  «

یمهیـدۇ، بهلكـى   جهمىیهتنىڭ تهرەققىي قىلىـشىغا ئهگىـشىپ، تىلـالر كۆپه        
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دەپ بــۇ ھۆكۈمنامىنىــڭ یــېقىن ئارىــدا جاكالىنىدىغانلىقىــدىن » ئازىیىــدۇ
ئارىـدىن ئىككـى یىـل ئۆتـۈپال ئـالىي مهكـتهپلهردە            . بىشارەت بهرگهن ئىـدى   

تىلىمىزنىــڭ چهكلىنىـــشى، خىتایالرنىـــڭ یوقۇتـــۇش قهدىمىنـــى نهقهدەر  
ــداقتۇر بىــ   ر ئىچكىــي تېزلهتكهنلىكىنــى، بــۇنى تهخىرســىز قىلىۋاتقــان قان

  .سهۋەپنىڭ بارلىقىنى چۈشىنىش مۈمكىن
 جالالتالرنىڭ رەھىمسىز قىلىچى بوینۇمىزغا تهڭلهكلىك بولغاچقـا،         

.  تىنسىز كۆزىمىزنى پارقىرىتىپ قاراپ تـۇرۇپتىمىز   -مانا شۇ یوقۇلۇشقا ئۈن   
ــارازىلىق  ــدى، نه ن ــستېمىدا  ! نه قارشــىلىق بول ــست سى چــۈنكى، كوممۇنى

نىڭ رەھىمــسىز قهتلىئــام بىــلهن نهتىجىلىنىــشى  بۇنــداق بىــر قارشــىلىق
ئائىت تهشكىالتالر بۇ    اغ شهرقىي تۈركىستانلىقالر   خهلقئارادا. ئېنىق ئىدى 

ھهقته ھېچقانداق ئۈنۈملۈك ئىش قىلغىنى یوق، شۇنداقال قولىدىن بىـرەر          
ــایىن  ــشىمۇ نات ــشنىڭ كېلى ــایلۇق. ئى ــكىالتالرغا دات  : ئېیت ــارا تهش خهلقئ

 نامایىـشلىرى، قۇرۇلتـایالر، مهتبۇئـاتالردا بىلـدۈرۈلگهن         ئېیتىش، نـارازىلىق  
لهرنىڭ » ئىنقىالۋىي ھهركهت«بۇنداق ئۇسۇلدىكى ... ئېیپالشالر، قاخشاشالر،

كوممۇنىــستالرغا تهســىر كۆرســىتىپ، بىــرەر پایــدا كهلتــۈرگىنى كىمنىــڭ  
ھهتتــا تىبهتنىــڭ بهك  . ئېــسىدە بــار؟ ھهرھالــدا مېنىــڭ ئېــسىمدە یــوق     

ــسىدىن خهل(نهتىجىلىـــك  ــىرى نۇقتىـ ــارادىكى تهسـ ــان ) قئـ دەپ قارىلىۋاتقـ
پائــالىیهتلىرىنىڭمۇ خىتـــاي كوممۇنىـــستلىرىغا بىــرەر ئىجـــابىي تهســـىر   

  .كۆرسهتكهنلىكىگه دائىر مىسال یوق
 شۇنىڭ ئۈچۈن، قىلىنىغۇسى ۋە قىلىنىشى كېرەك بولغان بىـردىن        

ر ئـارقىلىق   تهشـۋىقاتال . بىر ئىش، ۋەتهن ئىچىگه قارىتىلىـدىغان تهشـۋىقات       
 قـازانى ھهرزامـان   -خهلققه بۇ سۈئىقهستنىڭ ئارقىـسىدىن كېلىـدىغان بـاال      

ئهسلىتىپ تۇرۇش، ئۇالرنىڭ ئانا تىلغا بولغـان مـۇھهببىتىنى كـۈچهیتىش،            
ئۇسۇلى بىلهن، ئاسسىمىالتسىیىگه »  جىت قارشىلىق-جىم «بىر تۈرلۈك  

تى جهڭ ئــېالن قىلىــش، مهۋجۇتلـــۇق ئۈچــۈن تىركىـــشىش روھــى ھـــالى    
 تىـــل ۋە دىنىـــي -بـــۇ تىركىـــشىش . یېتىلدۈرۈشـــكه تىرىـــشىش كېـــرەك
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مىللىتىمىزنىــڭ . ئېتىقــادتىن ئىبــارەت ئىككــى یۆنۈلۈشــته بولىــشى زۆرۈر
گهرچه كېیىنكىـــسى . مهۋجـــۇتلىقى مانـــا شـــۇ ئىككـــى ئامىلغـــا بـــاغلىق

غـا بهك یاقمىـسىمۇ بۈگـۈنكى كۈنـدە         »مهدەنىیلىشىپ كهتـكهن ئۇیغـۇرالر    «
ــدىن ئ  ــى خىتایـ ــرا دىنىـــي      بىزنـ ــر مـــوھىم چېگـ ــدىغان بىـ ایرىـــپ تۇرىـ

ــادىمىزدۇر ــۇزاق      . ئېتىقـ ــانچه ئـ ــى قـ ــوھىم چېگرانـ ــى مـ ــۇ ئىككـ ــا شـ مانـ
خهلقنى مۇشۇ . قوغدىیالىساق مهۋجۇتلىقىمىزمۇ شۇنچه ئۇزۇن داۋاملىشىدۇ

ئىككى نۇقتىدا تهربىیىلهش، یېتهكلهش، قارشىلىق روھىنى بىلهپ تۇرۇش        
خىزمهت كۈن تهرتىۋىدە ئهڭ ئاۋالقى     تهشكىالتالرنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك    

  .قۇرالردا تۇرىدىغان ئىشالردىندۇر
 ۋاھالهنكى، مهملىكهت ئىچىگه قارىتىلىدىغان تهشۋىقاتنىڭ خهلقـقه      

یېتىپ بېرىـشىدىكى بىـردىن بىـر ۋاسـىته رادىئـو بولـۇپ، ئهگهر رادىئونىـڭ           
ز مۇناپىقانه تۇتۇمى ئۆزگهرمىسه بـۇ ئىـشنىڭ ئېلىـپ بېرىلىـشىدىن ئېغىـ            

ۋەتهن مىللهت ئۈچۈن (ئهگهر باشقا ئۇیغۇر تهشكىالتلىرى . ئاچقىلى بولمایدۇ
بــۇ ســهپته كۆرەشــكه ئاتلىنىــشلىرى )  پىــشىۋاتقىنى راســت بولــسا-كۆیــۈپ

ــدەبىلهرنىڭ  . ئهقهللىــي بىــر ئىــش  ــۇنى قویــۇپ قىلىنىۋاتقــان قــۇرۇق دەب ب
. ھهممىسى ئۆز ئۆزىنى رېكـالم قىلىـش ئۇرۇنىـشىدىن باشـقا نهرسـه ئهمهس              

ئهسلىدە بۇ شهرقىي تۈركىستان سهرگهردان ھۆكمىتىنىڭ موھىم بىر ئىشى 
ــان       ــۈمهتكه تۇتق ــۇ ھۆك ــڭ ب ــېكىن، رادىئونى ــسىمۇ، ل ــرەك بول ــشى كې بولى
دۈشمهنلىك پوزىتسىیىسى بۇنىڭغا ئىمكان بهرمهیـدىغان بولغاچقـا، باشـقا          

 -راسـت بولـسا، ھهقىقهتهنمـۇ ئـۆز        » ئىنقىالۋىي مهیـدانى  «تهشكىالتالرنىڭ  
ئۆزىنى رېكالم قىلغىنىدەك بۈیۈك ئىشالرنى قىلىپ یېرىۋېتىپ بارغـان ۋە           
قىلىدىغىنى راست بولسا، رادىئو بىلهن ھهمتاۋاق بولغانلىقىـدىن ئىبـارەت      
ئهۋزەللىكىدىن پایدىلىنىپ، رادىئودىن ئۈنۈملۈك پایدىلىنىپ، بۇ باپتا بىرەر 

 بېـشىمىزدا بـۇ   !ئهمهلىي قهدەم ئېلىپ باقسۇن، بۇنى خهلق كۆرۈپ باقسۇن       
قهدەر بۈیۈك بىر باال مـاراپ تۇرغانـدا ئۇالرنىـڭ بۇنىڭـدىن باشـقا یهنه قانـداق            

الر بىـــلهن بهنـــت بولىـــشى، بولىـــۋاتقىنى كىـــشىنى     »مـــوھىم ئىـــش «
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  .قىزىقتۇرىدىغان بىر تېما، ئهلۋەتته
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  !دەۋامىز تۇیۇق یولدا
  

  بىزنىڭ دەردىمز نېمه؟
ــان   ــۆپ تهكرارلىنىۋاتقـ ــدا كـ ــازىر ئوتتۇرىـ ــۇق ۋە   «ھـ ــشىلىك ھوقـ كىـ

 ئاسـتا شـۇنداق بىـر كهیپىیـات، بىـر           -شۇئارلىرى ئىچىدە ئاستا  » دېموكراتىیه
سـىي  اخىل مهنىۋىي ئاتموسـفىرا بارلىققـا كېلىۋاتىـدۇكى، گویـا بىزنىـڭ ئاس            

  . دېموكراتىیه ۋە كىشىلىك ھوقۇق—دەردىمىز ئهنه شۇ 
 بىزنىـڭ دەردىمىــز شــۇمۇ؟ تهلىپىمىــز دېمــوكراتىیه ۋە كىــشىلىك 

  ھوقۇقىمىزمۇ؟
دېموكراتىـك خىتـایالر، فـالوڭگوڭچىالر،      : شۇ پاكىتالرغا قـاراپ باقـایلى     

دېموكراتىیه ۋە كىشىلىك ھوقۇق تهلىپىدە بولماقتا؛ بىزنىڭ ... تىبهتلىكلهر،
دەردىمىزمــۇ ئــۇالرنىڭكى بىــلهن ئوخــشاشمۇ؟ كېرىمــوۋ ھاكىمىیىتىــدىن      

؛ بىزنىڭ دەردىمىـز ئـۇالر   قاچقانالرمۇ دېموكراتىیه ۋە كىشىلىك ھوقۇق دەیدۇ  
  بىلهن ئوخشاشمۇ؟

یوقارقى مىسالالردا كۆرسـىتىلگهن تـوپالر شـۇ دۆلهتنىـڭ تـۈزىمىنىڭال          
ــدۇ  ــارزۇ قىلى ــشىنى ئ ــك  . ئۆزگىرى ــۈرۈپ، دېموكراتى ــۈزىمى ئۆزگ ئهگهر دۆلهت ت

بىزنىڭمـۇ  . سىستېم قۇرۇلسا، ئۇالرنىڭ دەردى تۈگهیدۇ، مهسـىله ھهل بولىـدۇ          
! ىیاسىي تۈزىمى ئۆزگهرسىال ئىشىمىز پۈتهمدۇ؟ یـاق شۇنداقمۇ؟ خىتاینىڭ س  

  !مىڭ مهرته یاق
ــۇق    ــداقتۇر دېمـــوكراتىیه ۋە كىـــشىلىك ھوقـ بىزنىـــڭ دەردىمىـــز قانـ
مهسىلىسى ئهمهس، بهلكى مۇنقهرز بولغان دۆلىتىمىزنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش 

ئهممـا  ! داۋا قىلغـۇچىالردا بـۇ نۇقتـا ئېنىـق بولىـشى كېـرەك            . مهسىلىسىدۇر
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 ھهرىكهتلىرىمىزگه قارایـدىغان بولـساق تهدرىجىـي ھالـدا         -كى ھهددى شۇئاندى
نىشاندىن چهتـنهپ، دۇنیـادا ئومـۇمىي ئـېقىم بولـۇپ قالغـان دېمـوكراتىیه ۋە            

بۇ جهزمهنكـى   . كىشىلىك ھوقۇق مهسىلىسىنى مېنىڭسىگهندەك قىلىمىز    
  !تۇیۇق یولدۇر

ــۆزىنى  ــارلىق «ئ ــىرتىدىكى ب ــردىن بىــ ....دۆلهت ئىچــى ۋە س ــڭ بى ر نى
دەپ پهدەزلهۋاتقان تهشـكىالتنىڭ قۇرۇلمىـسى،      » قانۇنىي ۋەكىللىك ئورگىنى  

! بۇ بۈیۈك داۋانىڭ داۋاگىرى بولۇشقا الیىق كهلمهیدۇ ... پىرىنسىپلىرى، نامى، 
بولىــشى، ئۇنىــڭ خــاراكتېرىنى » ئۇیغــۇر قــۇرۇلتىیى«چــۈنكى ئۇنىــڭ پهقهت 

ــۇق مهس     ــشىلىك ھوق ــڭ كى ــر مىللهتنى ــى ئهمهس، بى ــسى دۆلهت داۋاس ىلى
ــدۇ  ــۈرۈپ قویى ــسىگه چۈش ــڭ  . دەرىجى ــر مىللهتنى ــالهنكى، ئهگهر پهقهت بى ۋاھ

كىشىلىك ھوقۇقى یاكى دېموكراتىك ھوقۇقى مهسىلىسى بولىدىغان بولسا، 
بۇنىـڭ ئهڭ  . ئۇ ئاشۇ مهۋجـۇت دۆلهت ئىچىـدە تۇرۇپمـۇ ھهل بولـشى مـۈمكىن            

 بىزنىـــڭ. یـــارقىن ئىپادىـــسى ئىتتىپاقـــداش جۇمھـــۇرىیهت شـــهكلى بـــوالر 
  كۈتكىنىمىز پهقهت شۇلىمۇ؟

تــوغرا، بۇنىڭغــا ئــۈچ ئهپهنــدى یــاكى خۇسۇســهن ئىــسا ئهپهنــدىنىڭ        
ــات « ــېقىن مۇختارىی ــان،  » مۇســتهقىللىققا ی ــزى بولغ تهشهببۇســىنىڭ پهردى
ئهممــا . ھهل قىلىــش غایىــسى كۆرسىتىلىــشى مــۈمكىن»  قهدەم-قهدەممــۇ«

كـۈتمهك، ئهسـكى    كۆپچىلىككه مهلۇم بولغان خىتایالردىن بۇنداق بىرنهرسـه        
: یهنه بىر باھانه شۇ بولىشى مۈمكىن     ! تامدىن قوقاق تىلىگهندەكال بىر ئىش    

ارادا قولالشقا ئېرىشهلمهیمىز، دۆلهتلهر مۇستهقىللىق تهلىپىگه ئهمهس، ئخهلق
  .دېموكراتىیه تهلىپىگه یاردەم بېرىدۇ

  ئهمما بۇ ئۇمۇلغان یاردەم قانداق یاردەم؟
بىـرى مهنىـۋىي یـاردەم بولـۇپ،     : ۈمكىنئىككى خىل یاردەم بولىـشى مـ    

خىتاینى ئهپیلهش ۋە بىزنىڭ ھالىمىزغا ئېچىـنىش؛ یهنه بىـرى ئىقتىـسادىي          
یــاردەم بولــۇپ، بــۇنى دۆلهتــلهر ھهرگىزمــۇ بهرمهیــدۇ پهقهت بهزى ئــاممىۋىي       

  .تهشكىالتالر بېرىشى مۈمكىن
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ــۇ     ــىل ئهمهس، بـ ــسىدىمىز ھاسـ ــڭ مهخـ ــدىن بىزنىـ ــۋىي یاردەمـ مهنىـ
یهنـى دۆلهتـلهر بىزنـى دەپ    .  قۇرۇق گهپـتىن باشـقا نهرسـه ئهمهس     ئهمهلىیهتته

ــه قىلمایـــدۇ  ــا قارشـــى ھېچنهرسـ ــدىغان  . خىتایغـ ــاردەم بېرىـ ــسادىي یـ ئىقتىـ
ــشى    ــسىگه زەرەر كېلىــ ــڭ دىپلوماتىیىــ ــكىالتالرنىڭمۇ ھاكىمىیهتنىــ تهشــ
ئىھتىماللىقى بولغان ئهھۋالدا، خىتاینىڭ زىتىغا تېگىشكه جۈرئىتى بولىشى 

پۇل ھامـان بهدەل    : تېخىمۇ ئاددىي بولغان ھایات ھهقىقىتى    . هسمۈمكىن ئهم 
بــۇ بهدەل نــېمه بولىــشى مــۈمكىن؟ ھــازىر ئۈچــۈن بــازاردا       ! تهلهپ قىلىــدۇ
ــۋاتقىنى ــز،    : ئېقى ــاردەم قىلىمى ــدىن ی ــسىز، ئان ــتهقىللىقتىن ۋاز كېچى مۇس

  . دېگهندىن ئىبارەت
ۇم بىــز ئهقلىمىزنــى جــارى قىلىــپ، ئېرىــشىدىغىنىمىز بىــلهن مهھــر 

بولىـــدىغىنىمىزنى ســــالماقراق سېلىـــشتۇرۇپ باقــــساق، قورقۇنۇچلــــۇق   
بۇ خىـل ۋەزىیهتنـى مهن      . خاتالىشىۋاتقانلىقىمىزنى ھىس قىلماي قالمایمىز   

ــپ،    ــشىتىش قىلىـ ــدە ئوخـ ــر ماقالهمـ ــا  «ئىلگىرىكـــى بىـ ــۇددى ئاختـ ــۇ خـ بـ
دېگهنـدەك بىـر   » قىلىۋېتىشىمىزگه ماقۇل بولساڭ، ئاندىن ئۆیلهپ قـویىمىز   

  . هنىدىمئىش دېگ
ئــۇ ھالــدا، دۆلهتلهرنىــڭ قوللىــشى، تهشــكىالتالرنىڭ مــاددىي یــاردىمى 
چهتكه قېقىلسا، نېمىگه تایىنىپ پائالىیهت قىلىمىز؟ بۇ سوئال ھهقىقهتهنمۇ 
كىشىنى یامـان یهرگه قىـستاپ قویىـدىغان، گهپـدانلىق قىلىـپ قۇتـۇلغىلى        

سـوئال بولـۇپ،   بولمایدىغان، ئهمهلىي قىیىنچىلىقىمىز ئهكـس ئهتتـۈرۈلگهن       
گهرچه . قاراشــلىرىمىزغا قارشــى مانــا شــۇ ســوئالنىڭ بېرىلىــشىدە گهپ یــوق  

ئهھۋال ھهقىقهتهنمۇ شۇنداق ئېغىر، ئىقتىسادىي ھالىمىزنىڭ تۆۋەنلىكى مانا 
شۇنداق بىـر یـاردەمنى ئېلىـشقا مهجبـۇر قىلىـدىغان دەرىجىـدە ئىكهنلىكـى               

ــڭ ئارزۇ    ــز ئومۇمخهلقنى ــۇ ھهرگى ــسىمۇ، ب ــقهت بول ــېچىش  ھهقى ســىدىن ۋاز ك
  ! كېرەكلىكىنىڭ باھانىسى بواللمایدۇ

پۇلنىــڭ چوقــۇم بهدەل تهلهپ قىلىدىغانلىقىــدىن ئىبــارەت قــانۇنىیهت 
» پـۇل یـاردەم قىلىـش   «ئېتىراپ قىلىنىـدىغان بولـسا، ئـۇ ھالـدا بۇنـداق بىـر         
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قۇرۇلىشىنى خىتاي ئۆزى ئىنشا قىلىپ، پۇل بهدىلىـگه تهلهپ سـۈپىتىدە ئـۆز       
بىـزگه تېڭىـپ، تهدرىجىـي ھالـدا داۋانـى خالتـا كوچىغـا باشلىـسا          ئارزۇلىرىنى  

قانداق بولىدۇ؟ كۆرۈنۈپال تۇرغان رېئاللىق شۇكى، ئهگهر پۇلنى دەپ، ئاساسىي  
مۇددىئادىن ۋاز كېچىلىدىغان بولسا، بۇنداق بىر ئىقتىساد تهمىنىنى خىتایالر 

  قىلمایدۇ، دەپ كىم ھۆددە قىالالیدۇ؟
لىي قۇرۇلمىنىڭ داۋانىڭ ئومۇمىي ھهجمىـگه      ئۇنىڭدىن باشقا، تهشكى  

الیاقهتسىزلىكى دىققهتـكه ئېلىنـسا، داۋامىزنـى تۇیـۇق یولـدا دەپ كهسـكىن           
  !خۇالسه چىقىرىش تهس ئهمهس

مهن ئىلگىرى یېتهرلىك دەلىلهر بىلهن، بۇ تهشكىلىي ئورگاننىڭ نامى 
ات مهسىلىسىدە جىددىي ئویالنمىسا بولمایدىغان مهسـىله بـارلىقىنى ئىـسپ         

بۇ ئىسىمنىڭ ئىككـى یىـل ئـاۋال خىتایالرنىـڭ          . قىلىشقا تىرىشقان ئىدىم  
ئاغزىدىن چىققانلىقى ۋە كېیىن ئهڭ چوڭ ۋەكىللىك ئورگىنىمىزغا ئىسىم 
بولــۇپ قېلىــشىنى تاســادىپىي تــوغرا كېلىــپ قــېلىش دېگهنــگه مهڭگــۈ        

هرقىي بۇ نۇقتا یېقىندا تۈركىیهدىكى قازاقالرنىڭ ئۆزلىرىنى ش! قوشۇاللمایمهن
تۈركىستاندىن كهلمىگهن، قازاقىستاندىن كهلگهن دەپ ئېالن قىلىشى بىلهن 
ئوخشاش مهنبه تهرىپىدىن الیىھهلهنگهن شۇملۇق ئىكهنلىكىنى پهرەز قىلىش 

  .تهس ئهمهس
ئـــاۋال شـــهرقىي تۈركىـــستان مىللىـــي قـــۇرۇلتىیى ھهمـــمه شـــهرقىي 

ېچىـپ، پهقهتـال   تۈركىستانلىقالرغا ۋەكىللىك قىلىش سـاالھىیىتىدىن ۋاز ك      
ئۇیغۇرالرنىڭ قۇرۇلتىیىغا ئـایلىنىش بىـلهن، شـهرقىي تۈركىـستاندىكى ئهڭ           
كــۆپ نوپۇســلۇق قېرىندىــشىمىز بولغــان قــازاقالر تېپىــپ چىقىـــرىلىش       
نهتىجىسىدە، مىللىي بىرلىكسهپته دەسلهپكى دەز ھاسىل قىلىنغان بولـسا؛         

تۇرۇلغان قـازاق  ئىستانبۇلدىكى خىتاي كونسۇلخانىسىغا غهرەزلىـك ئورۇنالشـ      
خادىمنىڭ ساماننىڭ ئاستىدىن سۇ یۈگۈرتـۈپ ئىـشلىگهن خىزمهتلىرىنىـڭ       
نهتىجىسى سۈپىتىدە، خىتایغـا قارشـى قهھرىمـانالرچه سوقۇشـۇپ، مىڭـالرچه            

ــازاقالر    ــۈركىیهگه ســىغىنغان ق ــپ، ت ــان بېرى ــڭ  —قۇرب  ئاشــۇ قهھرىمانالرنى
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 تاندۇرۇلۇپ، بۇ دەز كېیىنكى ئهۋالدى، شهرقىي تۈركىستاندىن كهلگهنلىكىدىن
ئوخــــشىمىغان ســــهپته ئىــــشلىنىۋاتقان خىتــــاي . تېخىمــــۇ یوغۇنۇتۇلــــدى

جاسۇسلىقىنىڭ ئوخشاش بىر نىشاننى ئىشقا ئاشۇرىۋاتقانلىقىغا سىیاسـىي        
یىلالردىـن بېـرى، ئۇیغـۇرالرنى    ! سهزگۈرلۈك بىلهن دىقـقهت قىلمـاق كېـرەك     

مىلىق بىـلهن   ئاساس قىلغان شـهرقىي تۈركىـستان تهشـكىالتلىرى لىڭتاسـ         
ــگهن      ــۇپ كهلـ ــالىیهتته بولـ ــپ پائـ ــانالردىمۇ ئاكتىـ ــان زامـ ــسىز یاتقـ ھهركهتـ
تۈركىیهدىكى قازاقالرنىڭ بىردىنال بۇنـداق غهلىـته ئىپادىـدە بولىـشى ئـاددى            

ئاۋال بۇ تهرەپنى ئازراق یىرىپ، یىراقلىتىپ، ئاندىن قارشـى         . بولمىسا كېرەك 
ئـارىلىقنى یوغۇنۇتىۋاتقـان    تهرەپنى كۈشـكۈرتۈپ، تېخىمـۇ یوغـۇنراق یىرىـپ،          

كىمدۇر بىرى بارلىقىنى كۆرمهسـلىك سىیاسـىي قـارىغۇلۇق بولىـشىدا گهپ            
  !یوق

شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ تهشكىلىي قۇرۇلما ھهققىدە تهكرار ئویلىنىش زۆرۈر ۋە        
ئۇنىڭ مهنهۋىیىتى كىچىكلىتىلگهن ۋە مۇستهقىللىق مهنىـسى       . تهخىرسىز

  .یلىماي بولمایدۇبهرمهیدىغان نامى ھهققىدىمۇ جىددىي ئو
ئهســلىدە خهلقئــارادىكى داۋانىــڭ ئهڭ ئۇیغــۇن تهشــكىلىي شــهكلى      

مىڭـالرچه ئهپـسۇسكى، بىـرەر ئهھمىیهتلىـك ۋە        . سهرگهردان ھۆكـۈمهت ئىـدى    
 چۈششهك، كهپپارە -پایدىلىق ئىشالردا ھېچقاچان كېلىشهلمهیدىغان ئۇششاق

ــۇم  -  یهردىــن  كېــپهك تهشــكىالت ۋە داھىچاقالرنىــڭ ھهممىــسى خــۇددى مهل
ــهرگهردان      ــستان سـ ــهرقىي تۈركىـ ــشۇرىۋالغاندەك، شـ ــۇیرۇق تاپـ ــشاش بـ ئوخـ

ــۇر ئویلىمـــاي . ھۆكـــۈمىتىنى ئۇجۇقتۇرىۋېتىـــشكه ئالدىراشـــتى بۇمـــۇ چوڭقـ
تېخىمـۇ ئېچىنىـشلىقى، ئهڭ ئۇیغـۇن تهشـكىلىي         . بولمایدىغان بىر مهسىله  

ىز قۇرۇلما شهكلى بولغان ھۆكۈمهتنىڭ ھهركهتسىز یېتىشى تۈپهیلى، تهسىرس
چهتته قېلىۋاتقىنى یهتمىگهندەك، بهزىلهرنىڭ خۇددى ئۇششاق بالىالر الیدىن 
ــدەك ئۇنىڭــدىن یهنه بىرنــى قۇرىــشى، غــایىمىزگه ئهڭ ئۇیغــۇن    قهلــئه قۇرغان

  .بولغان تهشكىلىي قۇرۇلمىنى كۈلكىگه قالدۇرۇشقا سهۋەپ بولدى
ئهمما بۇ سهرگهردان ھۆكۈمهتنىڭ مهۋجۇدىیىتىنى ئىنكـار قىلىـشنىڭ       
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شهخـسلهرنىڭ خاتـالىرى، جىنـایهتلىرى بـۇ سـۆیۈملۈك          . باھانىسى بواللمایدۇ 
نامنى ئۆچ كۆرىـشىمىزگه، كـۈلكه ئـوبېكتى سـۈپىتىدە كۆرىـشىمىزگه باھـانه            

ئاخىرقى ھېساپتا مۇشۇ سۆیۈملۈك ئىسىم ئاستىدىكى تهشكىالتال ! بواللمایدۇ
ىڭ سىیاسىي بۇنى خهلقن. خهلقنىڭ ئارزۇسىغا ھهقىقىي ۋەكىللىك قىالالیدۇ

ــۇپ       ــشىنىڭ تون ــۆپ كى ــۇ ك ــشىپ تېخىم ــشىغا ئهگى ــسىنىڭ ئېشى سهۋىیى
بۇ ئهینى ۋاقىتتـا، تۇیـۇق یولـدىكى داۋامىزنـى     . یېتىدىغانلىقىغا ئىشىنىمهن 

  .قۇتقۇزۇش ئۈچۈنمۇ بىر زۆرۈرىیهتتۇر
ئهمدى، خهلقئـارا ئاتموسـفراغا ماسلىـشىپ، خهق توۋالۋاتقـان تېچلىـق        

» كىشىلىك ھوقۇق ۋە دېموكراتىیه«ودا بولغان   شۇئارىنى توۋالپ، ھهممىگه م   
لوزۇنكىسىنى ئىگىز كۆتۈرۈپ، دۆلهتلهر ۋە تهشكىالتالرنىڭ كۆڭلىگه یېقىش        
ــا كهلتــۈرۈش       ــي یــاردەملىرىنى قولغ ــڭ مــاددىي ۋە مهنهۋى ــارقىلىق ئۇالرنى ئ
مهسىلىسىگه كهلسهك، ئهڭ ئـاداققى نىـشان، ئهڭ بۈیـۈك ئـارزۇ ھهققىـدىكى               

 بۇنداق بىر ئۇیغۇنلىشىش ۋە یاردەملهرنى ، شهرت ئاستىداقاراش روشهن بولغان
ئهممـا، پۇلنىـڭ بهدەل     . قولغـا كهلتـۈرۈش كېـرەك     ) ھېچنېمىگه یارىمىسىمۇ (

تهلهپ قىلىـــشىدىن ئىبـــارەت چـــاتىقى ۋە بىزنىـــڭ ئـــاداققى مهخـــسىدىمىز 
ئوتتۇرىــسىدا كېلىــشتۈرگىلى بولمایــدىغان بىــر زىــددىیهت یــاتقىنى ئۈچــۈن، 

ــۇ ــۇقهررەر یوسـ ــشى   مـ ــكىالتنىڭ بولىـ ــداش تهشـ ــارتۇق قېرىنـ ــردىن ئـ ندا بىـ
ئۇنىڭ بىرى خهلقىمىزنىڭ ئاداققى ! ئهمهلىیهتنىڭ تهقهززاسى بولۇپ قالماقتا

ــوۋالپ،    ئارزۇســىنى ھارمــاي توۋلىــشى، بىــرى دۇنیــادا مــودا بولغــان شــۇئارنى ت
  .یاردەملهردىن بهھرىمهند بولىشى كېرەك

ۆلىتىمىزنـى ئهسـلىگه كهلتـۈرۈش    مانا بۇ زۆرۈرىیهتمۇ مۇنقهرز بولغـان د    
ئـۇ مهۋجـۇد   . نىشانىنى ئۆزىدە نامایان قىلغان بىر تهشكىالتنى تهقهززا قىلىدۇ      

شهرقىي تۈركىستان مىللىي «سهرگهردان ھۆكۈمهت بولىشىمۇ مۈمكىن یاكى 
ــۇرۇنقى ئىــسمىدەك (» قــۇرۇلتىیى ــدەك بىــر مۇمــا ئاســتىدا  ) خــۇددى ب دېگهن

ۇتقـان یېڭـى بىـر تهشـكىالت بولىـشىمۇ          ھهممىنى كونفىدراتسیه شهكلىدە ت   
  .مۈمكىن
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شۇنىسى ناھایىتى ئېنىقكى، دۇنیا مىقیاسىدىكى داۋا پائالىیهتلىرىنى        
مونوپوللۇق شهكلىدە توپلىۋالىـدىغان بىـر قومانـدانلىق مهركىـزى بىزنىـڭ            

بولۇپمـۇ، بهدەللىـك    . ئهمهلىیىتىمىز ئۈچۈن یاخـشىلىقتىن دېـرەك بهرمهیـدۇ       
لىشنى چهتكه قاقمایـدىغان، پىكرىنـى یۇمـشاتقان بىـر       یاردەملهرنى قوبۇل قى  

 مۇشـۇ بـاش قومانـدانلىق شـىتاپ دەپ تهسـهۋۋۇر قىلـساق، بـۇ          —تهشكىالت  
 ئــارمىنى ئــاددىیال دېمــوكراتىیه   -؟ خهلقنىــڭ ئــارزۇ !نهقهدەر قورقۇنۇچلــۇق

مهسىلىــسىگه تېگىــشىۋېتىلگهن بولــۇپ چىقمامــدۇ؟ بۇنىڭغــا ئىنتــایىن      
یهنه شۇنداقمۇ خهتىـرى بولىـشى   . له قىلىش كېرەكسهزگۈرلۈك بىلهن مۇئامى 

ھـــازىر بولمىـــسىمۇ ( بىـــر قومانـــدانلىق شـــىتاپ -بـــۇ بىـــردىن: مـــۈمكىن
بىـرەر خىتـاي ئایغاقچىـسى تهرىپىـدىن ئىگىلىۋېلىنـسا ئوتتــۇز      ) كهلگۈسـىدە 

  مىلیون خهلقنىڭ تهقدىرى نېمه بولىدۇ؟
ركهز باشقا  بىر مه  -بۇ بىردىن : یهنه شۇنداقمۇ زىیىنى بولىشى مۈمكىن    

رىقابهتچى تهشكىالتنىڭ بولماسلىقى تۈپهیلى، كۈنـسېرى ھایـاتىي كـۈچىنى       
یوقۇتۇپ، كۈنسېرى ھورۇنلىشىپ، كۈنسېرى مۇستهبىتلىشىپ، ھهرىكهتسىز     

ئۇ ھالـدىمۇ مىللهتنىـڭ ھـالى     . ئۆلۈك نهرسىگه ئایلىنىپ قېلىشى مۈمكىن    
  نېمه بولىدۇ؟ ھهممىنى نۆلدىن باشالش كېرەكمۇ؟ 

الرنىڭ ھهممىسى دىققهتكه ئېلىنـسا، بىـر مهركهز بولۇشـنىڭ    بۇ نۇقتى 
ــۈمكىن    ــشى مـ ــۆپ بولىـ ــى كـ ــسىدىن زېیىنـ ــۆز   . پایدىـ ــۆرە ئـ ــدىن كـ ئۇنىڭـ

پىرىنــسىپلىرىغا ســادىقلىقىنى ســاقلىغان ھالــدا، ئورتــاقلىقلىرى جهھهتــته  
كونفىدراتــسىیه . ھهمكارلىــشىدىغان بىــر كونفىدراتــسىیه تېخىمــۇ مۇۋاپىــق 

 بىـرەر بىنورمــال ئهھـۋال ســېزىلگهن ھامـان ئایرىلىــپ    بولغـان ئىــكهن، ئهگهر 
ــالىیىتىنى قىلىــش ئهركىنلىكــى بولىــدۇ   ــۆز مۇســتهقىل پائ ــۇ . چىقىــپ، ئ ب

دۈشمهننىڭ بىـر قوللـۇق تىـزگىنلهش شـۇم پىالنىنىـڭ ئهمهلـگه ئېشىـشى            
قېرىنــداش تهشــكىالتالر ئــارا . ئۈچــۈن كهســكىن بىــر توســالغۇ بولــۇپ قالىــدۇ

بولۇش، ئوخشاش قاراشـالردا بولغـان      ) مۇسابىقىسى خىزمهت(دوستانه رىقابهت   
مهسىلىلهردە ھهمكارلىقنىڭ بولىشى تېخىمـۇ ھایـاتىي كـۈچكه ئىـگه مېتـود        



 137 

  .بولىشى ئېنىق
ــۇپ،    : خۇالســه ــدا بول ــۇق یول ــز ئېنىــق تۇی ــۇئاندىكى داۋا ھهركىتىمى ش

تهشكىلىي قۇرۇلما، پروگرامما، نىشان، تهشكىالت نـامى قاتـارلىقالر جىـددىي          
بولمىـسا ئاساسـىي تومـۇرى كېـسىلگهن قـول        . كه سېلىنىشى كېـرەك   تهرتىپ

ــۆز جایىــدا تــۈگهپ قــېلىش ۋەزىیىتــى    یــاكى پــۇتتهك، تهدرىجىــي یىگىــلهپ، ئ
  !كېلىچىكىمىز بولۇپ قالىدۇ

2007-01-05  
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شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىقىنىڭ 
  مۈمكىنچىلىكى توغرىسىدا

 
ىدە گهپ بولغىنىدا، شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىق ھهركىتى ھهقق

ئـــۆزلىرىنى بــــۇ ھهركهتنىـــڭ تهشــــكىالتچىلىرى كهبـــى كۆرسىتىــــشكه    
» تېنچلىق«تىرىشىدىغان نۇرغۇن بىلهرمهنلهر، ھازىر دۇنیادا مودا بولىۋاتقان 

. ئهندىزىسىنى ئهینهن كۆچۈرۈپ، كـۆرەش سـهھپىمىزگه چاپالشـقا ئۇرىنىـدۇ           
ــاي    ــپ، خىتـ ــۇپ قېلىـ ــى ئۇنتـ ــڭ كىملىكىنـ ــۇالر خىتایالرنىـ ــي ئـ  مىللىـ

ــهببۇس      ــۆزلىرى تهش ــدۇ؟ ئ ــۇنداق دەمدۇغان ــهنمهي ش ــسىنى چۈش پىسخىكى
ــان  ــق«قىلىۋاتق ــشىگه   » تېنچلى ــى بېرى ــۆزلهنگهن نهتىجىن ــڭ ك مېتودىنى

ئۆزلىرى قانچىلىـك ئىـشىنىدىغاندۇ؟ ئـۇالر بىلمهسـلىكتىن قىلىۋاتامـدۇ؟           
بولغـانلىقى ئۈچـۈن   ) نىیهت شـۇم (یاكى بىلسىمۇ ئهسلى مۇددىئاسى باشقا   

م قایمۇقتۇرۇپ یۈرەمدىغاندۇ؟ ئهقلى نورمال ئادەملهر ھهر زامان مۇشۇنداق ئادە
 .سوئالالرنى كۆڭلىدىن كهچۈرمهي قالمایدۇ

خۇددى ئىلگىرىكى یازمىـشلىرىمدا ئوتتۇرىغـا قویغىنىمغـا ئوخـشاش،          
خىتــاي مهجلىــس ئاچقانغــا، شــوئار توۋلىغانغــا ۋەتىنىمىــزدىن چىقىــپ       

ئــامېرىكىلىق خىتــاي ئادۋۇكـــات   خـــۇددى . كېتىــدىغان مىلــلهت ئهمهس  
ــدەك،  ــل   «دېگهن ــى كهمچى ــادالهت تۇیغۇس ــدان ۋە ئ ــایالر  » ۋىج ــان خىت بولغ

یالۋۇرۇشالردىن تهسىرلىنىپ كهتمهیدۇ، پـاكىتالر ئالدىـدا یـۈزى قىزىرىپمـۇ           
  .یولىدۇر» !یا مۇستهقىللىق، یا ئۆلۈم«: بىردىن بىر یول. كهتمهیدۇ
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 تهشهببۇس قىلغانالرغا تهنبىھ بېرىپ، بۇنىڭ      بهزىلهر قانلىق كۆرەشنى  
بىلهن غهرپ رەنجىپ قالسا چاتاق بولىـدۇ، دەپ ئېـسهنكىرەپ كېتىـدىكهن،             
خۇددى ۋەتهن ئۈچۈن قان تۆكۈش ئهیپتهك، غهرپلىكلهردىـن خىجىـل بولـۇپ        

ــاق   . كېتىــشىدىكهن ــۇنى چۈشــهنگىدەك ئهقلــى، ئ  -ئهممــا غهرپلىكنىــڭ ب
ر، شۇڭا خىتایالرنىڭ تۆھمهتلىرىگه قارىمـاي،   قارىنى پهرق ئهتكۈدەك ھالى با    

ئافغانىستاندا تۇتۇلغـان ئۇیغـۇر ئهسـىرلهرگه باشـقا مۇئـامىله قىلىۋاتىـدۇ ۋە          
  .ئۇالرنىڭ كهلگۈسى ھهققىدىمۇ باشقىچىراق قاراردا بولۇشتى

ــدا،     ــا ئۇچرىغانـ ــى تاجاۋۇزغـ ــۇقهددەس ۋەتىنـ ــۇ مـ ــۈنكى غهرپلىكلهرمـ چـ
ۇزچىغـا نهسـىھهت قىلىنمایـدىغانلىقى،    بېسىۋېلىنغاندا قان تۆككهن؛ تاجاۋ   

شۇڭا بۇنىڭدىن . ئهركىنلىكنىڭ تىلهپ ئېلىنمایدىغانلىقىنى ئۇالر بىلىدۇ    
ئېـسهنكىرەپ، تېچلىقچىلىـق چۈمپهردىــسىگه ئورىنىۋېلىـشنىڭ كېرىكــى    

ھهركىم سورىسا، ئىنسانلىق ئىززىتىمىزنـى تىكـلهش، ۋەتىنىمىزنـى       . یوق
 تهلهپ قىلسا بىز بۇنىڭغـا تهییـارمىز؛   ئازاد قىلىش بىزدىن قۇربان بېرىشنى   

چــۈنكى  . قــان تۆكۈشــنى چهتــكه قاقمــایمىز، دېیىــشنىڭ خاتاســى یــوق      
غهرپلىكلهر یهنه شـۇنىمۇ بىلىـدۇكى، ئـازادلىقىمىز ئۈچـۈن زورلـۇق كـۈچكه         

ئاقىــدىغىنى . مــۇراجهت قىلىــشىمىز، غهرپلىكلهرنىــڭ راھىتىنــى بۇزمایــدۇ 
  . نىڭ قېنىبىزنىڭ قېنىمىز ۋە تاجاۋۇزچى خىتایالر

خىتـاي  : چـى ئهپهنـدىلهر سورىـشى مـۈمكىن       »تېنچلىق«خوش، ئهمدى   
ئهلۋەتته بۇ سوئالنىڭ (قۇدرەتلىك، ئۇنىڭغا نېمهڭ بىلهن تهڭ كېلهلهیسهن؟ 

ئهمىـسه  : شۇئارىغىمۇ بىر ئېغىز تۈكۈرۈك بار » تېنچلىق«ئۆزىدىال ئۇالرنىڭ   
ىـــپ ئـــۇ قهدەر كۈچلـــۈك خىتـــاي ســـېنىڭ قۇرۇلتىیىڭـــدىن قورقـــۇپ قېچ

  )كېتهتتىمۇ؟
ــقهتهن زور، كــۆز یهتكۈســىز مۈشــكۈل ئىــش،     ــۇ ھهقى ــا ب ــوغرا، قارىماقق ت

  !ئۈمىدسىزلىككه قىستایدىغان قورقۇنۇچلۇق پاكىت
ئهممـــا، شـــۇنى ئهســـتىن چىقارماســـلىق كېرەككـــى، ھېچقانـــداق      

ــۈك ئهمهس  ــدانلىق مهڭگۈلــ ــڭ  . خانىــ ــڭ، ئىمپېرىیىلهرنىــ خانلىقالرنىــ
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. اۋاللىققـا یـۈز تۇتىـدىغان دەۋرىمـۇ بولىـدۇ     گۈللهنگهن دەۋرى بولغىنىـدەك، ز   
تارىختـا قۇدرىتىـدىن كىـشىلهر تهسـهۋۋۇرىغا یېڭىلمهسـلىكنىڭ ســىمۋولى      
بولۇپ كېلىدىغان سهلتهنهتلىك ئىمپېرىیىلهر بۈگـۈنگىچه داۋام قىلـدىمۇ؟         

. ھهممىـسى ئاخىرالشـتى  ... رىم، ئوسـمانلى، چـار رۇسـىیه، سـاماۋىي پادىـشا،         
ئىپتىداسى ۋە ئىنتىھاسى بولمىغاننى ھېساپقا      )یاراتقۇچىنىڭ(خالىقنىڭ  

ھامــــان باشلىنىــــشى ۋە ) یارىتىلغۇچىنىـــڭ (ئالمىغانـــدا، مهخلۇقنىــــڭ  
  . بۇ تهبىئهتنىڭ قانۇنى. ئاخىرلىشىش ۋاقتى بولىدۇ

ئهمدى دۇنیانىڭ سىیاسـىي جۇغراپىیهسـى ئاساسـىدا تهھلىـل ئېلىـپ         
ــ     ــي پىالنىـــ ــڭ مهخپىـــ ــۇددى خىتایالرنىـــ ــساق، خـــ ــدىغان بولـــ دا بارىـــ

كۆرسىتىلگىنىدەك، شۇنداقال كېیىنكى ئهمهلىیهتلهرنىـڭ ئىسپاتلىـشىغا       
ئۇنىڭ . ئاساسالنغاندىمۇ، خىتاینىڭ كېڭىیىش قارانىیىتى بارلىقى مۇقهررەر

ئورتا ئاسىیا یۆنۈلىـشىدىكى كېڭهیمىچىلىكىنىـڭ دەسـلهپكى قهدەملىـرى        
ى بهجا ئوڭۇشلۇق بېسىلىپ، قىرغىزىستان ۋە تاجىكسىتاندىن تۇپراق تهلىپ

گهرچه قازاقىستاندىن تۇپراق تهلهپ قىلمایۋاتقان بولسىمۇ، بـۇ      . كهلتۈرۈلدى
پهقهت پۇرسهتكه باغلىق بىر ئىش بولۇپ، قازاقىستاننىڭ یـادرو قوراللىرىغـا        
ــق      ــشىنى ۋاقىتلىـ ــشقا ئاشۇرىلىـ ــڭ ئىـ ــۇ نىیهتنىـ ــى، بـ ــگه ئىكهنلىكـ ئىـ

ان كــۆلهم ئهممــا قازاقىــستاندىن تهلهپ قىلىنىــدىغ. كېچىكتــۈردى، خــاالس
چــۈنكى، خىتاینىــڭ ســۈنئىي . تېخىمـۇ چــوڭ ئىكهنلىكــى ھهممىــگه ئایـان  

تارىخلىرىدا كىشىلهرنىڭ ئېڭىغا قۇیۇلغان بىـر ئۇقـۇم، خىتاینىـڭ غهربىـي        
چېگرىــسىنىڭ بالقــاش كۆلىنىــڭ غهربىــي یاقىــسى ئىكهنلىكــى، بۇنىڭغــا  

خىتاینىڭ مهشھۇر شائىرى لى بهینىڭ : پاكىت سۈپىتىدە كۆرسىتىدىغىنى  
بهزى ( بالقاش كۆلىنىـڭ غهربىـي قىرغىقىـدا تۇغۇلغـانلىقى ئهپسانىـسىدۇر          

نىڭ ئۇیغۇر ئىكهنلىكـى، كېـیىن خىتاینىـڭ پایتهختىـدە      مهنبهلهردە لى بهی  
تۇرۇپ قېلىپ، خىتایچه ئىـسىمىال سـاقلىنىپ قالغـانلىقى توغرىـسىدىمۇ           

  .)یىپ ئۇچى بار
ىیاغا خىتــاي خىتــاي مهخپىــي پىالنىــدا ئوتتۇرىغــا قویۇلغــان ئورتــا ئاســ 
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ھهتتــا بــۇ خىــل كهلكۈنــدەك  . كۆچۈرۈشــمۇ جىــددىي ئېلىــپ بېرىلىۋاتىــدۇ 
ــى   ــپ كهتتـ ــا قهدەر كېڭىیىـ ــهرقىي یاۋروپاغـ ــۈش شـ ــىدىكى . كۆچـ كهلگۈسـ

كېڭهیمىچىلىكنىڭ ئىچ تهرەپتىن ماسلىشىدىغان زاپاس كـۈچى ئاساسـهن          
 بۇ قاراشلىرىمىزنى سابىق ئامېرىكا جۇمھۇررەئىسى. مهیدانغا كېلىپ بولدى

ــىي     ــھۇر سىیاسـ ــان، مهشـ ــسى بولغـ ــهت مهسلىھهتچىـ ــڭ سىیاسـ كارتېرنىـ
نـاملىق  » بۈیۈك شاخمات تاختىسى«مۇالھىزىچى زىبگىنېف بىرزېنىسكى،  

ئـۇ مـۇالھىزىلىرىگه قوشـۇمچه قىلىـپ     . كىتابىدا دەلىللهپ كۆرسهتكهنىدى 
بهرگهن، خىتاینىڭ كهلگۈسـى كېڭىـیىش رایـونلىرى تۆۋەنـدىكى خهرىتىـدە            

  : تۇرۇپتۇئېنىق كۆرۈلۈپ

شېرىن چۈشىدىكى بۇ چېگراالرغا    » بۈیۈك خىتاي «خىتایالرنىڭ  
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قارالـــسا كهلگۈســـىدىكى ئاشـــۇ ۋەزىیهتنـــى تهســـهۋۋۇر قىلىـــش تهس 
خىتــاي یىگىــرمىگه یــېقىن دۆلهت ۋە رایـــوننى    : بولمىــسا كېــرەك  

كه ئایالندۇرىۋېلىـــشنى »قـــارام دۆلهت«یۇتىـــۋېلىش یـــاكى قورچـــاق 
ایالرنىڭ دۈشمىنى قانچىلىك بولىدۇ؟ بۇ    بۇ ۋەززىیهتته خىت  . چۈشهیدۇ

یىگىــرمه دۆلهت ۋە رایوننىــڭ غهرپتىكــى ئىتتىپاقداشــلىرىنى ئــۆز     
ــۆز نوپۇســىغا تهڭ ســاندىكى ئىنــساننى     ــدا، خىتــاي ئ ئىچىــگه ئالغان

بۇ چاغدا شهرقىي تۈركىستان خهلقى یـالغۇز    ! ئۆزىگه دۈشمهن قىلىدۇ  
 .بولمایدۇ

دە بـالىالرچه سـاددىلىق بىـلهن     ھازىر خىتایالرنىـڭ قـارا نىیتـى ھهققىـ        
خامخىیالــدا بولىۋاتقــان دۆلهتــلهر، مىللهتــلهر، خىتاینىــڭ ئىتتىپاقچىــسى،  
ھهمكــــارى بولۇشــــتىن ئۆزگىرىــــپ، شــــهرقىي تۈركىــــستان خهلقىنىــــڭ 

خىتایالرنىــڭ نهقهدەر خهتهرلىــك . ئىتتىپاقچىــسى بولۇشــقا مهجبــۇر بولىــدۇ
یـۇمغىلى بولمایـدىغان   دۈشمهن ئىكهنلىكى ئۆز باشـلىرىغا كهلگهنـدە كـۆز       

ھازىر، خىتایالرنىڭ بېسىمىدىن بىر ئاز تۇپراق بېرىـپ،        . پاكىتقا ئایلىنىدۇ 
بهزى مهنپهئهتلهردە یول قویـۇش ئـارقىلىق قۇتۇلـۇپ قـاالالیمىز دەپ خىیـال           
قىلىۋاتقان قوشنىالر، ئۇ زامانـدا خىتایالرنىـڭ ھهقىقهتهنـدىمۇ ئىنـسانىیهت      

خىتایغـا بىـر قهدەم یـول قویـسا،         . یېتىدۇئۈچۈن ئاپهت ئىكهنلىكىنى تونۇپ     
ئىككــــى قهدەم قىــــستاپ كېلىــــدىغانلىقىنى چۈشــــىنىدۇ ۋە بۈگــــۈنكى  

  .خاتالىرىنى ئىسسىق قانلىرى بىلهن یۇیۇشقا مهجبۇر بولىدۇ
ئهنه شۇ چاغدا شهرقىي تۈركىستان خهلقى، بۈگۈنكىـدەك باشپاناھـسىز،           

 یـۈز مىلیـون خهلـق       نهچـچه .  ئىتتىپاقچىسىز یىتىم ھالدا بولمایدۇ    -دوست
تهقـدىرداش بولـۇپ قالىـدۇ ۋە ئورتـاق دۈشـمهندىن ئورتـاق قۇتۇلـۇش یولىـدا         

شۇئارى پهقهت خىتایالرنىڭ بـۇ     » تېنچىلىق«شۇ چاغدىمۇ،   . كۆرەش قىلىدۇ 
یېڭى مۇستهملىكىلهردە مۇستهھكهملىنىۋېلىشى ئۈچۈنال پایدىلىق بولىدۇ، 

  !ۋېرىدۇمۇستهملىكه ئهللهر ئۈچۈن زىیانلىق بولۇپ قالى
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  ئۆلۈم كومىدىیىسى
 

ئهیلىمىـــدىڭ یـــاد،  تىرىكلىكىـــدە«
 »ئۆلگهندە ئاھۇ ـ پهریاد

   ئۇیغۇر خهلق ماقال ـ تهمسىللىرى—
   

كىچىـك ھهۋەسـكار    . راستىنى ئېیتقاندا بۇ مـاۋزۇ باشـقىالردىن ئـارىیهت        
ناملىق بىر كىتاپنى » ئهرەپ پىروزىسى«چاغلىرىمدا تاشكهنتته بېسىلغان    

 -ئۇنىڭـدا ئهرەپ یازغۇچىلىرىنىـڭ تالالنغـان ھىكـایه        .  ئېسىمدە ئوقۇغىنىم
نـاملىق بىـر    » ئۆلـۈم كومىدىیىـسى   «شـۇ كىتاپتـا     . نهسىرلىرى بولىـدىغان  

ھىكایه، بۈگۈنكى ھایاتىمىزدىكى ئوخشىشىپ كېتىدىغان بىر ۋەقه تۈپهیلى 
  .یادىمغا یېتىپ قالدى

 ھهققىنىمـۇ  ئۇ ھىكایىدا بىر پىخسىق باي بـار، ئـۇ خىزمهتچىلىرىنىـڭ          
ئۇ كېـسهل بولـۇپ     . تۈزۈك بهرمىگهن، ھهممىنىڭ نهپرىتىگه قالغان بىر باي      

مىراســـخورى . ســـهكراتقا چۈشـــكهنلىكى مهلـــۇم بولىـــدۇ. یېتىـــپ قالىـــدۇ
. بولمىغاچقا نۇرغۇن كىشى ئۇنىڭ نهپهستىن توختىشىنى كۈتۈپال تۇرىشىدۇ

بــاي . ھهركىمنىــڭ بىــر مهخــسىدى، كــۆزلىگهن بىــر مهنــپهئهت تامــایى بــار  
ــۇم      ــساتىغا ھۇج ــڭ بى ــانالر ئۇنى ــۈپ تۇرغ ــان كۈت نهپهســتىن توختىــشى ھام

... باشالیدۇ؛ شىكاپالر ئۆرۈلىدۇ؛ ساندۇقالر چېقىلىدۇ؛ ئـادەم ئۈسـتىگه ئـادەم،     
ئۆچكىــدە جــان قایغۇســى، قاســساپتا مــاي  «. مىیىــت مىیىتلىكــته قالىــدۇ

لـسىمۇ  دېگهنـدەك، ھهركىـم ئـۆز غېمىـدە، ھهركىـم بىـر ئـاز بو             » )قایغۇسى(
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ئېـشهك ئۆلىۋاتـسا   «بۇ ھال خۇددى   . چوڭراق بىر مهنپهئهت قومۇرۇش كویىدا    
ئـاخىرى تالىـشىدىغان    ... دېگهننىـڭ ئـۆزىال بولىـدۇ     » كۆتى غىجهك تارتىپتۇ  

ــدىن     ــدا ئان ــان زامان ــا تهككهننــى ئېلىــپ، جىمىقق ــۈگهپ، ھهركىــم قولىغ ت
  ...مىیىتنى ئاخىرەتكه ئۇزىتىش ئىشى ئهسكه ئېلىنىدۇ

ھىد قېرىندىشىمىز دانىیىدە بۇ تهڭسىز دۇنیـا بىـلهن، ھهمـمه    بىر مۇجا 
مىللهتكه بىرئاز بوشلۇقى بار ئهمما پهقهت ئۇیغۇر ئۈچۈنال تار بولغان بۇ دۇنیا 

» ئۆلگهنـدە رەھمهتلىـك  «. بىلهن خوشلىشىپ، باقى دۇنیاغـا سـهپهر قىلـدى       
دى ئوبـدان بالىـدى، ھهقىقهتهنمـۇ دەردى بارىـدى، دەر         «دېگهندەك ھهممىمىز   

دېیىـــشكه » ...بولمىــسا قـــایتۇرىۋېتىمىز دېگهنـــدىن ھۈركــۈپ كهتمهیتـــى  
غا ۋەكىللىك قىلىدىغان ....ۋەتهن ئىچى ۋە سىرتىدىكى بارلىق«. باشلىدۇق
بولغـــان تهشـــكىالتالرمۇ ئانـــدىن    »  بىـــر قـــانۇنىي ئـــورگىنى   -بىـــردىن 

ــۇردى   ــوي كۆرســـهتكىلى تـ ــدا بـ ــدۈرۈپ، ئوتتۇرىـ . مهۋجۇتلـــۇقلىرىنى بىلىنـ
، مهرھۇمنىڭ دوستلىرى، ئىخالسمهنلىرى كېتىدىغان چىقىمغا تهبىئىیكى

ئىــگه بولىــدىغانلىقىنى ئىپــادە قىلغــان ۋە ئهمهلىیهتــته پۇلنىمــۇ یىغىــپ   
ھهیـدىگىنىڭ ئـالته   «بهرگهندىن كېیىن، ئاندىن بۇ جهڭگىـۋار تهشـكىالتالر        

دېگهندەك، قىلىۋاتقان ئىشىدىن » ىڭ ئالهمنى ئالدى› ھۇیت-ھۇیت‹ئۆچكه، 
اق داۋراڭ كۆتۈرۈپ، ئۆز ـ ئـۆزىنى كۆرسـىتىش بىـلهن ئىـشقا تـېگىش       یوغۇنر
  .قىلدى

، بـۇرۇنراق ئوقۇلغـان    »ئوقۇلمـاي «ئۆلۈمدىن كېیىن   » یاسىن«ئهگهر بۇ   
ــاي       ــل، خىت ــق قاتى ــۇندەك ئېنى ــت تۇرس ــوالتتى؟ ئابلىمى ــداق ب ــسا قان بول
تېرورچىسى قانات ئاستىغا ئېلىنىپ پاناھلىقى قوبۇل قىلدۇرۇلغاندەك، بـۇ     

ــۇ خىــل   ت ــۇرۇنراق ب ــدارچىلىق«هشــكىالتالر ب ــسا،  »ئىگى ىنــى قىلغــان بول
پهرەز قىلىـــش تهس . تهبىئىیكـــى بـــۇ ئىـــش یولىـــدا ھهل بولغـــان بـــوالتتى

ــۇن تهشــكىالتنىڭ   دىكــى شــهخس ئهمهس، »تىپــى«ئهمهســكى، بورھــان زۇن
 خهتهردىن قاچقان مۇجاھىد بولغاچقـا،     -ھهقىقىي سىیاسىي مۇساپىر، خهۋپ   

ــادەملهر . بېــرىلمىگهنئۇنىڭغــا یــاردەم  پهقهت غهرپ  —نۇرغــۇن ســاختىپهز ئ
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دۇنیاسىدا ئهركىن یاشاش، بایاشـاد یاشـاش ئىـستىكى بىلهنـال چىققـانالر ۋە           
خىتایالرنىــڭ چهتئهللهردىكـــى ئۇیغـــۇرالر ئارىــسىدا تهرەپـــدارلىرىنى كـــۆپ   
سانلىققا ئایالندۇرۇش ئىھتىیاجى بىـلهن چىقارغـان ئـادەملهر نېمىـشكىدۇر      

ناھلىققا ئېرىشىدىغان، ئۇنىڭغا یاردەم بېرىدىغان تهشـكىالتالرمۇ،       ئاسانال پا 
شهخسلهرمۇ كۆپ بولىـدىغانلىقى؛ مـۇراجهت قىلغـۇچى ئۆزىمـۇ نېمىلهرنـى           
دېسه ۋە نېمىلهرنى دېمىسه مۇراجىتى قوبۇل بولىدىغانلىقى ھهققىدە ئوبدان 
مهسـلىھهتكه ئېرىــشكهنلىكىدىن بولىـۋاتقىنى ھهممىمىــز كـۆرۈپ تۇرغــان    

  .مهلىیهتئه
ھېكــایه » تهلهپــكه الیىــق«بورھـان زۇنــۇن راســت مۇجاھىــد بولغـاچقىال   

ــت گهپ       ــسىدە راس ــل مهنتىقى ــڭ رەزى ــرەك، دۇنیانى ــسا كې ــان بول توقۇمىغ
ئهزەلدىن دۈشمهنلىككه ئۇچرایدىغان بولغاچقا ئۇ مانا شۇنداق یا ئارقىغا، یـا          

  .ئالدىغا ماڭالمایدىغان كىرىزسكه دۇچ كهلگهن بولىشى مۈمكىن
ئهمدى ئۆلۈمنى ئاخىرەتكه ئۇزىتىش ئىـشى ئۈچـۈن ئېچىنغۇچىالرنىـڭ      

 دە، دەرھــال بــۇ -پــۇل چىقارمــاقچى بولغــانلىقى تهشــكىالتنى قىزىقتۇرغــان
ئهمما ئۇالرنىڭ ھهركىتى نىیهتلىرىگه كـۆرە بولغاچقـا،   . ئىشقا ئىگه چىققان 

ن ئالدى بىلهن نېمه قىلىش كېرەكلىكى ھهققىدە توغرا نىشانىمۇ بولمىغـا  
ــۇ        ــسى ش ــدىكىن توغرى ــۇنداق بولغان ــیهت ش ــسى نى ــۇ توغرى ــاكى تېخىم ی
بولغاندۇر؛ ئالدى بىلهن ئۆزىنى كۆرسىتىش تهشۋىقاتىدىن یولغا چىقىلىپ،      

بهلكىـم شـۇالر    (ئىككىنچى قهدەمدە خىتاي ئاخبارات سىستېمىـسى رولىـدا         
ــداق  )ئۈچــۈن بولىــشىمۇ مــۈمكىن  ، مهرھۇمنىــڭ قهیهردىــن چىققىنــى، قان

نېمه سـهۋەپتىن، قانـداق رەسـمىیهت بىـلهن چىققىنـى، قایـسى             چىققىنى،  
... چېگرىدىن ئۆتۈپ نهگه كهلگىنى، ئاندىن نېمه قىلغىنـى، ئانـدىن نـېمه،            

گېرمــانىیىگه كهلگهنــدىن كېــیىن نــېمه     ... كىــم بىــلهن كۆرۈشــكىنى،  
ــلهن ئۇچراشــقىنى،  ــر خىــل  ... قىلغىنــى، كىمــلهر بى ــته بى ــارلىق غهلى قات

بۇنىڭـدىن یهنه ئۇالرنىـڭ، پهرىزىمىزدىكىــدەكال،    (.سۈرۈشـتۈرۈش باشـلىغان  
مهرھۇم ھهققىدە ھېچ خهۋىرى یوقلىقىنىمۇ كۆرىۋالغىلى بولىـدۇ؛ بـۇ ھالـدا            
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  ).قانداقمۇ یاردەمدىن سۆز ئاچقىلى بولسۇن؟
بۇ سۈرۈشتۈرۈشلهر خىتاي ئۈچۈن بولمىغاندا كىمگه ۋە نېمىگه كېرەك؟ 

مدۇ یاكى خىتاینىـڭ ئىھتىیـاجى   ئۇالر نۆۋەتته نېمىلهرنى سوراشنىمۇ بىلمه  
  ئۈچۈن ئالدىرىغانمۇ؟ 

نېمه قىلىنىشى كېرەك ئىدى؟ ئۇنىڭ ئۆلۈش سهۋەپلىرىنى ئېنىقالش، 
چـۈنكى بـۇالر   !  كهتمىـشىنى ئهمهس   -ئۇنىـڭ كهلمىـش   (جاۋاپكارنى تېپىش   

ئاللىقاچــان بىلىــشلىرى كېــرەك بولغــان ئىــشالر، ئۇیغۇرالرنىــڭ ۋەكىلــى   
ــى دەۋا قىلىۋات ــدىكىنئىكهنلىكىنـ ــت   !)قانـ ــانلىقى راسـ ــۆزى ئۆلىۋالغـ ، ئـ

دېگهندىمۇ ئۇنى شۇنىڭغا مهجبۇر قىلغانالر بىلهن ھېساپ ـ كىتاپ قىلىش  
ۋە بۇ قۇرباندىن پایدىلىنىپ، ئۇیغۇرنىڭ سىیاسـىي پانـاھلىق ئىـشلىرىنى           
ــلهرگه،    ئاســانال رەت قىلىــۋەتكىلى بولمایــدىغان بىــر دەۋرگه باشــالش؛ دۆلهت

نىـــــڭ جېنـــــى ھهمـــــمه یهردە ئهرزان، قهدىرســـــىز  دائىـــــرىلهرگه ئۇیغۇرالر
بۇ ئاجایىپ یاخشى . بولىۋەرمهیدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ قویۇش كېرەك ئىدى   

دائىرىـسىدىكى  » تېنچلىق مېتودى «ئهسلىدە ئۇالرنىڭ   . بىر پۇرسهت ئىدى  
ــۇالر    ــا ئـ ــمىدى؟ ئهممـ ــدىغان ئىـــش ئهمهسـ ــا كىرىـ ــادىلىلىرى تىپىغـ مۇجـ

ېمىلهرنىڭ رەپ كېلىـپ نېمىلهرنىـڭ      مېتودىنىڭ نېمىلىكى ۋە ئۇنىڭغا ن    
 پـات خاتىرىـسىدىن كۆتىرىۋەتـسه    -رەپ كهلمهیدىغانلىقى ھهققىـدىمۇ پـات     

  .كېرەك یاكى بۇنداق نهرسىلهرنى چۈشهنگىدەك ئهھۋالىمۇ یوق
ئۇنــداق بولمایــدىغان بولــسا بۇنــداق ۋاقهدىــن قانــداق پایدىلىنىــشنى   

شتى، تهلپىكىنى ئىتالر ئاتامنىڭ ئۆلگىنى ئانامغا یارا   «بىلىشى، ھهرگىزمۇ   
دېگهنــدەك، نهپــسىگه نــان تېپىــپ یهیــدىغان پۇرســهت ۋە ئــۆزىنى  » تاالشــتى

ئوخشىتىۋېلىشنىڭ پۇرسىتى دەپ بىلمهي، مىللهتنىڭ ئاۋازىنى قۇالقالرغا       
یهتكۈزىدىغان، مىللهتنىڭ ئاچچىق قىسمىتىنى ئاڭلىتىۋالىدىغان پۇرسهت 

 ئاۋازدا یاڭرىتىش كویىدا یۇقۇرىمۈمكىن قهدەر بۇنى . دەپ بىلىشكهن بوالتتى
ــاي،   ــكه ئۇرۇنمـــــ ــسلهشتۈرۈشكه، كىچىكلهشتۈرۈشـــــ ــوالتتى، شهخـــــ بـــــ
ئومىیالشتۇرۇشقا، یوغۇنۇتۇشقا، مىللهتنىڭ ئومۇمىي دەردىنىڭ بىر كىچىك 
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» مىللهتنىڭ ئىگىلىرى« بۇ ! مىسالى سۈپىتىدە كۆرسىتىشكه تىرىشىالتتى
 ئـایىغى نهدىـن چۈشـىدۇ،    بولغان جاناپالرنىڭ ئىگىلىكى قانچىلىك بولۇپ،   

شـۇنداقال، بۇنـداق ئۆلىۋالمىغـان بىـلهن شـۇنىڭغا      ! ئۇنىمۇ كـۆرىمىز تېخـى   
یېقىنالشــقانالر گېرمانىیىـــدە ئــازمۇ؟ ئـــۇالر ھهققىـــدە بــۇ جانـــاپالر نـــېمه    
ــاغى      ــۇ ئۆلىۋالغاننىڭی ــۋالى ئۇالرم ــسىلىي ئهھ ــۇ تهپ ــدۇ؟ ئۇالرنىڭم قىلىۋاتى

  سۈرۈشتۈرىلهمدۇ؟ 
ــدىلىرىمىزنىڭ نىی ــدۋار  ئهپهنــ ــدە ئۈمىــ ــاپالىرى ھهققىــ ــرى، ســ هتلىــ

كىشىلىرىمىز مانا شۇ ئهمهلىیهتلىرىنى ئهقىللىرىدە تۇتسۇن، ئۇالرنىڭ بـۇ         
نى نهدە ئاخىرالشتۇرىشىنى كۈزەتسۇن،    »ئىگىدارچىلىقى«ۋەقه ھهققىدىكى   

ئهقلىدىن ئازغان، تىلىـدىن قالغـان ۋە یهنه ئۆلىۋېلىـشتىن باشـقا چىقىـش            
قىدە قانچىلىـك بـاش قاتۇرىـدىغانلىقىنىمۇ بایقـاپ      یولى قالمایۋاتقانالر ھهق  

تۇرسۇن؛ ئاندىن بۇالر ھهققىدىكى ئـاچچىق قایناشـلىرىمىزنىڭ سهۋەپـسىز           
  .ئهمهسلىكىگه كۆزى یېتىدۇ
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كىچىك مىسالالردىن كىشىلىك ھوقۇق 
  ئهھۋالىمىزغا نهزەر

  
خىتایدا كىشىلىك ھوقۇق دەپسهندە قىلىنىۋاتقانلىقى ھهققىدە خهلقارا 

ىــیهت ھهمىــشه ئىنكــاس بىلــدۈرۈپ تۇرىــدۇ، خهلقــارا تهشــكىالتالرنىڭ   جهم
ــى       ــۇ ھهقتىك ــشه ب ــرى ھهمى ــشۈرۈش دوكالدلى ــرى، تهك ــق دوكالدلى یىللى

 -بۇالرنىڭ ھهممىسى چـوڭ     . ئېچىنىشلىق مىسالالر بىلهن تولغان بولىدۇ    
ــىي ھهق  ــوڭ سىیاس ــا   -چ ــالرنى ۋە ئۇالرغ ــىي مهھبۇس ــۇقالرنى، سىیاس  ھوق
ــ  ــان ۋەھــ ــیىنقىلىنىۋاتقــ ــسىز  -شىیانه قىــ ــستاقالرنى، ئىنسانىیهتــ  قىــ

خىتاینىـڭ كىـشىلىك ھوقـۇق مهسىلىـسى        . مۇئامىلىلهرنى تىلغا ئالىـدۇ   
پهقهت مۇشۇنداق ساھهلهردىال چېلىقامدۇ؟ نورمـال پۇخراالرنىـڭ ئـادەتتىكى       
ھوقۇقلىرى قانداق ئهھۋالدا؟ مېنىڭچه چـوڭ گهپلهرنـى قویـۇپ، مهسـىلىگه         

تـامچه سـۇدا قویاشـنىڭ    «ىن بېقىلـسا، خـۇددى    مانا شۇ ئۇشـشاق نـۇقتىالرد     
ــدۇ ــدەك، كوممۇنىــست خىتایالرنىــڭ فاشىــستىك   » ئهكــسى كۆرىنى دېگهن

  .دىكتاتورلىقى نامایهن بولىدۇ
 ھوقۇق مهسىلىلىرى، سىیاسىي - چوڭ سىیاسىي ھهق   - چۈنكى چوڭ 

ــلهر بهك چــوڭ گهپ،    مهھبۇســالرنىڭ ئىنــسانىي ھوقــۇقى ھهققىــدىكى گهپ
وغرىسىدىكى ئېغىز ئۇپرىتىشالر ھهقىقهتهنمۇ ئۇخلىماي  بۇالرنى تۈزىتىش ت  

گهپنى بهك تۆۋەن نۇقتىالردىن، ئهڭ . چۈش كۆرگهندەك فانتازىیىلىك خىیال
ئهقهللىــي پۇخرالىــق ھوقۇقىغــا تهئهللــۇق مهســىلىلهردىن باشــلىماقنىڭ  
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. تېخىمۇ ئاقىالنىلىق ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ ئۆتمهكنىڭ زۆرۈرىیىتى بار
ى، دۇنیادا كىشىلىك ھوقۇق مهسىلىسىدە ئهیىپلىنىۋاتقان   شۇنىڭ ئۈچۈنك 

. دۆلهت یالغۇز خىتایال ئهمهس، خېلى كۆپ دۆلهت بۇ نۇقتىدا ئهیىپلىنىۋاتىدۇ
 چوڭ سىیاسىي ھوقۇقالر، سىیاسـىي  -ئهگهر ئېیتىپ ئۆتكىنىمىزدەك چوڭ   

مهھبۇسالر مهسىلىسى دېگهندەك مهسىلىلهرال تىلغا ئېلىنسا، گویا خىتایمۇ 
ىلىك ھوقۇققا ھۆرمهت قىلمایۋاتقانالرنىڭ قاتىرىدىكى بىرسى بولۇپ        كىش

تۇیىلىـدۇ؛ گویــا كىــشىلىك ھوقـۇق مهسىلىــسىدىكى پوزىتــسىیىدە باشــقا   
ئهگهر ئهڭ ئۇشـشاق،   . مۇستهبىت دۆلهتلهر بىلهن ئوخشاشتهك تۇیغۇ بېرىدۇ     

ئهڭ ئادەتتىكى ئهقهللىي ھوقۇقالر نۇقتىسىدىن مهسـىلىگه بېقىلىـدىغان        
ا، خىتاینىڭ ھېچقانداق بىر مۇستهبىتكه ئوخشىمایدىغان فاشىستىك بولس
  . بهشىرىسى ئېنىق كۆرۈنىدۇ-ئهپتى

 بىر دۆلهت پۇخراسىنىڭ شهخـسىي سـاالھىیهت     —مهسىلهن، پاسپورت   
ــۇ دۆلهت ئورگانلىرىنىــڭ پۇخراغــا ئىلتىپــات قىلىــپ     ــۇپ، ئ ھــۆججىتى بول

ئـۇ  ! رانىڭ مۈلكىى، سوغىسى ئهمهس، بهلكى پۇخ »یاخشىلىق«بېرىدىغان  
گویا ھۆكۈمهتكه ئامانهت، پۇخرا الزىـم بولغانـدا سـوراپ ئېلىـپ ئىـشلىتىدۇ؛       

مانـا مۇشـۇنچىلىك بىـر    . خالىسا ئۆزىـدە تۇرىـدۇ، خالىـسا ھۆكـۈمهتته تۇرىـدۇ       
ــسان     ــسىزلىق ئىن ــدىكى ھهق ــساقمۇ، بۇنىڭ ــدىغان بول ــا ئالى ئىــشنى تىلغ

بىر ئهھۋالغا ھهقىقهتهنمۇ ئىشهنگۈسىز دەرىجىدە بولۇپ، چهتئهللهردە بۇنداق 
ئهمهلىیهتتىمۇ بىز ئۆز بېشىمىزغا كهلگهن . كىشىلهرنى ئىشهندۈرمهك تهس

. ئهمهلىیهتلهرنى سۆزلىسهك، چهتـئهللىكلهر ھهیـران قالـدى ۋە ئىـشهنمىدى          
ــان     ــسىدە ئېغىــر ئهیپلهشــكه ئۇچراۋاتق ــا كىــشىلىك ھوقــۇق مهسىلى ھهتت

 پاسپورت بولماسلىقى قانداق دۆلهتلهردىن كهلگهن كىشىلهرمۇ، بىر پۇخرادا  
بىـز ۋەتىنىمىـزدە بىـر پاسـپورتقا     . گهپ بۇ، دېیىشىپ باشلىرىنى چایقاشتى  

ــارا      ــك پ ــدىغانلىقىنى، قانچىلى ــز قالمای ــۈن قىلمىغىنىمى ــشىش ئۈچ ئېرى
بېرىــپ، قانچىلىـــك یــول مېڭىـــپ ھهل قىلىــدىغان ۋە یـــاكى قانـــداقتۇر    

ەك بىـرەر باھـانىال   گۇمانلىق یاكى گۇمانلىقنىـڭ یهتمىـش پۇشـتى دېگهنـد     



 150 

ــدىغانلىقىمىزنى ســۆزلهپ، قهســهم ئىچىپمــۇ    تېپىلــسا ھــېچ ھهل قىاللمای
كىشىلهرنى ئىشهندۈرەلمهي قالغىنىمىزدا ئاندىن بۇ مهسىلىنىڭ ئهسلىدە       
ــاددىي ئىـــش       ــى، نهقهدەر ئـ ــر ھوقـــۇق ئىكهنلىكىنـ ــي بىـ نهقهدەر ئهقهللىـ

سانلىقىمىزنىڭ ئىكهنلىكىنى تونۇپ یهتتۇق ۋە دەپسهندە قىلىنىۋاتقان ئىن
  .قورقۇنۇچلۇق دەرىجىسىنى مۆلچهرلهشكه ئىلھام بولدى

 بــۇ —مانـا شـۇنچىلىك ئهقهللىـي بىـر ھهققىمـۇ بولمىغـان بـۇ خهلـق         
ھالهتكه گویا شۇنداق بولىشى كېرەكتهك كۆندۈرۈلگهچكه، ۋەتىنىمىز ئىچىدە 

قىممهتلىـك  «خهلـق شـۇنىڭغا كۆنـدىكى، بـۇ      . بۇنىڭغا ھهیران قېلىنمایدۇ  
نــى یــا نۇرغــۇن پــۇل خهجــلهپ ئــېلىش كېــرەك، بــۇ پهقهت شــۇنداق  »نهرســه

ئېلىنىدىغان نهرسه؛ یاكى، ئۇ پهقهت مهلۇم تـۈردىكى ئـادەملهرنىڭال ھهققـى            
تهبىئىیكى بۇ ! بولۇپ، ھهممه كىشىدە بولۇشقا تېگىشلىك مهسىله ئهمهس     

تونۇش شۇنىڭغا ئاپاردىكى، ئازراق سىیاسىي مهسىلىسى بارالر، ئۇنداقالرنىڭ 
ئۇرۇق ئهۋالدى، یهتمىش پۇشتى بولۇپ قالغانالرمۇ پاسپورت ئااللماسلىقىنى   

رچه چهتئهلــدە هیهنه بىــر شــهرت، گ! ئۆزىنىـڭ شــورى دەپ بىلىــدىغان بولــدى 
تـۇققىنى بولــۇش ۋە تــۇققىنى تهكلىـپ ئهۋەتــكهن بولۇشــتهك بىلىنــسىمۇ،   

ــدۇ    ــن پۇتــاق تېپىلىــپ، توســالغۇغا ئۇچرای  :بۇنىڭغــا ناھــایىتى كــۆپ یهردى
چهتئهلدىكى ئۇ تۇققان چوقۇم تېـنچ پـۇخرا، سـىڭگهن نېنىنـى یېیىـشتىن               
ــىي     ــۇ سىیاسـ ــى، ئهگهر ئـ ــوق كىـــشى بولىـــشى كېرەككـ ــقا ئىـــشى یـ باشـ
ــىتىدىكى     ــاي ھۆكــۈمرانلىقى ئاس ــسا، خىت ــالىیهتلهرگه قاتناشــقۇچى بول پائ
تۇققاننى رەنىگه تۇتۇپ، چهتئهلدىكىسىگه بېسىم ئىـشلىتىدىغان كوزېرغـا        

ــدۇئایالندۇرىۋا ــپ،    . لى ــسىدىن تارتى ــۆرت یاشــلىق بالى ــڭ ت ــا بهزىلهرنى ھهتت
سهكسهن یاشلىق دادىـسىغىچه سـولىۋېلىپ، ئۇالرغـا تېلىفـۇن قىلـدۇرۇپ،            
چهتئهلدىكىگه بېسىم ئىشلىتىشتهك پهسكهشلىكلهرنى قىلىۋاتقان یهردە،      
قاپیۈرەكلىـك بىــلهن ئالــدىغا بېرىــپ مۇشـۇنداق بىــر زالىــم ھۆكــۈمهتتىن   

  !ىلماق قایسى گهپپاسپورت تهلهپ ق
ــۇ، ســىتالىننىڭ مهشــھۇر     ــا مېتودق ــۇ كون ئومــۇمهن كوممۇنىــستالردا ب
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... تازىلىشىدا، جالالت ستالىن سىیاسىي دۈشـمهنلىرى زىنوۋیېـۋ، كـامىنېۋ،       
 بالىلىرىنى تۇتقـۇن  -قاتارلىقالرنى تهسلىم قىلىش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ خوتۇن  

ــیىن  ــپ، قىـ ــدۇرۇپ ب  -قىلىـ ــون قىلـ ــتىدە تېلىفـ ــستاق ئۈسـ ــسىم  قىـ ېـ
ئىشلىتىشتهك ناتسىستالرمۇ قىلمىغان ۋەھشىیانه ۋاسىتىلهرنى قولالنغان 

  !ئهمهسمىدى
خوش، ئهمدى یهنه پاسپورتقا ئېرىـشىش یولىـدىكى یىگىـرمه بهشـمىڭ            

تهكلىـپ بولـسىال   . چاقىرىملىق ئۇزۇن سهپهر ئۈسـتىگه قایتىـپ كېلهیلـى       
ى، یېتهرلىكمـــۇ؟ بـــۇنى ســـاقچى ئىدارىـــسىنىڭ تـــۈگىمهس ئېنىقالشـــلىر

جهدۋەللىرى، توسقۇنلۇق قىلىـش ئۈچـۈن تاپىـدىغان ئاجایىـپ باھـانىلىرى       
ــان كوممۇنىـــست       ــالق بۇزۇلغـ ــۇمهن كهســـپىي ئهخـ ــدەك، ئومـ یهتمىگهنـ

 —جهمىیىتىــدە ھهربىــر خهت ئالىــدىغان دوقمۇشــتا بىرمۇنچىــدىن داۋان    
ئىسپات بهرگۈچى ئورۇن، قول قویۇپ بېرىشى كېرەك بولغان . توسالغۇ بولىدۇ

ھهر بىرسـىنىڭ   ... تلىك شهخس، تامغا ئۇرۇپ بېرىـدىغان كاتىـپ،       مۇناسىۋە
بۇ باھانىلهرنىڭ ئىچىدە خـۇددى  . تۈگىمهس توسالغۇسى، باھانىلىرى بولىدۇ  

تهمسىلىدىكى بۆرىنىڭ باھانىسىدەك مهنتىقىسىز » بۆرى بىلهن قوزىچاق «
یــا كۈلۈشــۈڭنى، یـا یىغلىــشىڭنى بىلــمهي قالىــسهن؛  . باھـانىلهرمۇ بولىــدۇ 

 بىلهن مۇشۇنداق بىر تـۈزۈم ئاسـتىدا قانـداق یاشـىغىنىڭغا ھهیـران              بۇنىڭ
  . قېلىش بىلهن بىلله، نهپرىتىڭ یۈز گهز ئارتىدۇ

بىر ئالىي مهكتهپنىڭ ئوقۇغۇچىالر باشقارمىسىدىكى شهخس : مهسىلهن
مهلــۇم بىرىنىــڭ پاســپورتقا ئىلتىمــاس قىلىــش جهدۋىلىــگه ئىمــزا قویــۇپ  

ــدا شــۇند  ــگهنبېرىــشى كېــرەك تېپىلغان تهكلىــپ قىلغۇچىنىــڭ «: اق دې
بانكـا ھېـسابى، ئىقتىــسادىي   ! شهخـسىي ماتىرىیـاللىرى یېتهرلىـك ئهمهس   

  .»!ئهھۋالى توغرىسىدىكى ئىسپات یوقكهن
! مانا ساڭا ئالىي مهكتهپـته خىـزمهت قىلىۋاتقـان ئهپهنـدىنىڭ ساپاسـى            

نه ! كهسپىي ئهخالقـى  ! ئىنسانلىق تۇیغۇسى ! ئهقلىي چۈشهنچىسى ! ئېڭى
؟ ئهگهر تهكلىــپ قىلغۇچىنىــڭ ئىقتىــسادىي !ر كۈلكىلىــك باھــانه بــۇقهدە
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ئهھۋالى یاخشى بولماي، باقالماي قالـسا سـېنىڭ فاشىـست ھۆكـۈمىتىڭگه            
ئېغىــرى چۈشــۈپ قــاالتتىمۇ؟ ســېنىڭ مهكتىــپىڭگه ئېغىــرى چۈشــۈپ       

  قاالتتىمۇ؟ بۇنىڭ ساڭا نېمه ئاالقىسى؟
نىڭ شۇ یهردە كهتـمهي  ئهسلىدە بۇ تهلهپ، غهرپ دۆلهتلىرىگه بارغۇچىالر     

ــۇنى       ــۇچى ئ ــپ قىلغ ــلىكى، تهكلى ــاكى ئهمهس ــسۇل ی ــدىغان یوق یېتىۋالى
ــدۇ ــزا    -كۈتهلهم ــدىن ۋى ــشۈرۈپ، ئان ــته ســاھىپخان دۆلهت تهك ــۇ ھهق ــوق، ب  ی

چـۈنكى، بـۇ ئۇالرغـا ئاالقىـدار، ئۇالرغـا ئېغىـرى چۈشـۈپ        . بېرىدىغان ئىش بار  
ــان ئىـــش  ــالىي م . قـــېلىش ئىھتىمـــالى بولغـ ــا ھېلىقـــى ئـ ــتهپ ئهممـ هكـ

خىزمهتچىــسى بــۇنى بىــر یهردىــن ئاڭلىۋالغــان، بىــراق مهتــۇالرچه تهتــۈرىگه  
ئۇنىڭ قىلىدىغان ئىشى . چۈشهنگهن یاكى بىشهملهرچه تهتۈرىگه قولالنغان   

چهتئهلدىكى بىرسىنىڭ ئىقتىسادىنى ئېنىقالپ گۇۋاھلىق بېرىش ئهمهس، 
شــــۇ مهكتهپتىكــــى ئوقۇغۇچىنىــــڭ ســــاالھىیىتىگه گــــۇۋاھچى بولــــۇش  

غانــدىكىن، بــۇالر ئۇنىڭغــا ھــېچ ئاالقىــسىز ئىــدى، ئهممــا كوممۇنىــست  بول
تهربىیىسىدە تهربىیىلهنگهنلىكى ئۈچۈن كوممۇنىستالرچه كهمنومۇسلۇقنى 

  .جارى قىلدۇرغان، خاالس
ــۇ     ــسانىي ھهققىنىمــــ ــۆۋەن ئىنــــ ــڭ ئهڭ تــــ ــز ئۆزىنىــــ خهلقىمىــــ
 سۈرۈشتۈرەلمهیدىغان بولغاچقا، نېمىشكه بىر خىتاي ئىلتىمـاس قىلـسىال         

چـۈنكى  . بېرىلىدىغان نهرسه بىز ئۈچـۈن بـۇ قهدەر قىـیىن؟ دەپ سـورالمایدۇ       
فاشىستىك تۈزۈم بۇنـداق نـارازى كهیپىیـاتتىكى سـوئال تۈگـۈل، ئېغىـرراق          

ئۈستىلهپ، مىللىـي روھنىـڭ سـۇنغانلىقى،    . تىنىشقىمۇ ئىمكان بهرمهیدۇ  
بولغـان  ئاجىزلىقى یاكى بۇزۇلغانلىقى تۈپهیلى، ھهتتا ئۆز مىللىتىمىزدىن      

خىزمهتچىلهرمـــۇ، خوشـــامهتكارانه ئـــاكتىپلىق بىـــلهن، خىتـــایالر تهلهپ     
ئۇالرنىــڭ . قىلغانـدىنمۇ ئېــشىپ چۈشــىدىغىنى تېخىمـۇ ئېچىنىــشلىقتۇر  

ئىنسانىي ساپاسى تۆۋەنلهپ، ئۆزىنىڭ كىملىكىنىمۇ ھېس قىاللماس ھالغا 
مهن كىمــمهن؟ كىــم ئۈچــۈن بــۇ قهدەر جــان كۆیــدۈرۈپ  « كهلگهنلىكــتىن، 

دېـگهن  » ىۋاتىمهن؟ بـۇ قىلمىـشىمدىن كىمـگه پایـدا؟ كىمـگه زىیـان؟           كېت



 153 

ۋىجـدان ۋە   « چـۈنكى ۋىجدانسىزلىـشىپ،     . سوئالالر ۋىجدانىنى ئازاپلىمایـدۇ   
بولغان خىتایالرنىڭ سېپى ئۆزىـدىن مالىیىغـا   » ئادالهت تۇیغۇسى كهمچىل 

  !ئایلىنىپ كهتكهن، ئانىسىنى تونۇمایدىغان مانقۇرتالردۇر
ــ ــایالر چهتـ ــپ، دۇنیانىـــڭ  خىتـ ــۈزمىڭالپ چىقىـ ئهللهرگه ھهر یىلـــى یـ

ھهرقایسى جایلىرىغا ماكانلىشىۋاتىدۇ؛ كاناداغىال ھهر یىلى یۈزمىڭچه خىتاي 
  كۆچمىنى كېلىدىكهن، ئۇالرغا پاسپورت توسالغۇسى یوقمۇ؟

: بـۇ ئاساسـلىقى ئىككـى سـهۋەپتىن    .  یاق، ئۇالرغا بۇنداق توسالغۇ یوق   
ڭ ۋە خىتـاي مىللىـي پىسخىكىـسىنىڭ     بىرى، كوممۇنىست جهمىیىتىنىـ   

ــۇپ، ئهســلىدىال ئادالهتــسىز بولغــان تهڭــسىز جهمىیهتنىــڭ     مهھــسۇلى بول
پــۇخراالرنى دەرىجىــگه ئایرىــپ، شــوۋېنىزىملىق بىــلهن مۇئــامىله قىلىــش   
مهنتىقىــسىنىڭ مــۇقهررەر نهتىجىــسى؛ ئىككىنچىــسى، ئــۇزاق كهلگۈســىدە 

ۋاتقان خىتایالر، بۇ ئۇزاق دۇنیاۋىي ئىمپىرىیه قۇرۇش شېرىن چۈشىنى چۈشه  
مهزگىللىك پىالننىڭ بىرىنچى قهدىمى سۈپىتىدە چهتـئهللهرگه غهرەزلىـك         
یوسـۇندا كـۆچمهن چىقىرىۋاتىـدۇ؛ ئۇالرغـا رەسـمىیهتلهرنى ئاددىیالشـتۇرۇپال       

كۆپ ماقالىلىرىمدا ئىلمىي دەلىللىگىنىمدەك، . قالماي، رىغبهت بېرىۋاتىدۇ
، »ئىچىــدىن ماسلىــشىدىغان كــۈچ«دا بــۇ خىتایالرنىــڭ كېڭىــیىش پىالنىــ

خىتایالرنىڭ چهتئهلگه ئېقىشى ۋە یهرلىشىشى، شۇنداقال . مۇددەتلىك بومبا
 ئارقىسىدا خىتاي — تېپىشى جچاپسانال بۇ یهرلهردە پۇت تېرەپ تۇرىشى، راۋا    

كوممۇنىست ئىمپىرىیىسىنىڭ تهشكىللىشى، یاردىمى بولغان پىالنلىق       
  .ھهركهتتۇر

نىـڭ پاسـپورت ئېلىـشتىكى قىیىنچىلىقـى بولـسا،         بىزنىڭ خهلقىمىز 
ــایالر بىــــــلهن ئو   ــڭ خىتــــ ــئۇالرنىــــ ــدىكى پــــــۇخرا  خــــ شاش دەرىجىــــ

ــسپاتى  ــانالمایدىغانلىقىنىڭ ئى ــسىزلىق بىــلهن   ! س ــڭ نومۇس خىتایالرنى
قىلىۋاتقـان بىــر پۈتۈنلــۈك دەۋالىرىنىــڭ ئهكــسىچه، ئىختىیارســىز یوســۇندا  

ــىمۇســــــتهملىكه رایــــــون «ئاشــــــكارىلىنىپ قېلىۋاتقــــــان  » پۇخراســــ
  . ئىكهنلىكىدىندۇر
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نىڭ »دۇنیا ئۇیغۇر قۇرۇلتىیى«ئاتالمىش 

  ئىسمى قانداق كهلگهن؟
 

 ئىزاھاتــسىز ھالــدا -تۆۋەنــدىكى دەلىلــگه قارىــساقال، ھېچقانــداق ئىــالۋە 
ــگه     ــا ئى ــلهپكى یىــپ ئۇچىغ ــدە دەس ــېلىش مهنبهســى ھهققى  ئىــسىمنىڭ ك

  . بولىمىز
ــر     ــۇرۇن بىـ ــل بـ ــۆرت یىـ ــدىن تـ ــ «بۇنـ ــا خىتـ ــۇنى » ايدانـ ــهرقىي (بـ شـ

تۈركىستانلىقالرنىڭ كهلگۈسـىدە مهركهزلهشـكهن تهشـكىالتىنى مۇشـۇنداق         
ــدىغانلىقىنى ــان ۋە شــۇ      ) ئاتای ــۇ خهت یېزىلغ ــۇ قانــداق؟ ب ــدىن بىلگهنم ئال

زاماننىڭ جانابىي رەئىسى بۇ خهتنى تاپشۇرىۋالغان چاغدا، كۆپچىلىك ناھایىتى 
شهرقىي « ۇر قۇرۇلتىیى ئهمهس، ئېنىق بىلىدۇكى، بۇ تهشكىالتنىڭ نامى ئۇیغ
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ــزى  ــي مهركى ــستان مىللى ــدى» تۈركى ــۇ  . ئى ــا ب ــاي «ئهمم ــالۋا خىت ــۇنى » ك ب
ئۇیغـۇر  «: بىلمىگهندەك ئۇنىڭدا جانابىي رەئىـسكه شـۇنداق خىتـاپ قىلغـان           
بۇنىڭــدا ! »مىللىــي قۇرۇلتىیىنىــڭ رەئىــسى مــۇھترەم ئهنۋەرجــان ئهپهنــدىگه

ر؛ كۆپچىلىـك شـۇ سـوئالالرنى    دىققهت قىلىـشقا تـېگىش بىـرنهچچه نۇقتـا بـا          
 : ئویلىشىپ باقسا تهپهككۈرىگه ئىلھام بولىشىغا ئىشىنىمهن

» شــهرقىي تۈركىــستان«نـېمه ئۈچــۈن خىتاینىــڭ دېموكراتچىلىرىمــۇ  . 1
ئاتـالمىش دېمـوكرات   (دېگهن ئىسىمدىن ئۇ دەرىجه قورقىدۇ؟ بۇ خهتته خىتاي   

ئىـسمىنى ئېنىـق    خېتىنى ئهۋەتمهكچـى بولىۋاتقـان تهشـكىالتنىڭ        ) خىتاي
ــا       ــسىمنى تىلغ ــۇ ئى ــۈن ب ــېمه ئۈچ ــسهنلىكمۇ؟ ن ــۇ خۇپ ــاكى ب ــى؟ ی بىلمهمت
ئېلىشتىن ئۆزىنى قاچۇرغان؟ بۇ شـۇ قهدەر ئـاددىیال بىـر ئىـشمىدۇ؟ یـاكى بـۇ          
غهرەزلىك ھالدا بېرىلگهن بىشارەت بولـۇپ، بـۇ تهشـكىالتالرنىڭ ئهمهلىیهتـته           

  ؟خىتاي بویۇنتۇرىقىدا ئىكهنلىكىنىڭ نامایهندىسىمۇ
ــاپا »لېـــدىر«مهســـىلىنىڭ یهنه بىـــر جىـــددىي تهرىپـــى،  . 2 الردىكـــى سـ

 یىلى ئىستانبۇلدا بىر ژۇرنال خىزمهتچىسى خىتاي -1999مهسىلىسى بولۇپ، 
ــۈك    ــالته بۈی ــستاننىڭ ئ ــهرقىي تۈركى ــلهن ش ــدىرى«بى ــشىم  »لې ــڭ كېلى نى

ئىمزالىشىغا ئوخشاش، سىیاسـىي سـاۋاتنىڭ تـۆۋەنلىكى، تېخىمـۇ مـوھىمى            
ئهسـلىدە  ! ززەت تۇیغۇسـىنىڭ كهمچىللىكىنـى كۆرسـهتمهكته      كىشىلىك ئى 

بۇنــداق بىــر خهت تاپــشۇرىۋېلىنماسلىقى كېــرەك ئىــدى؛ چــۈنكى خهتتىكــى  
دېـگهن جایغـا    » ئۇیغـۇر قـۇرۇلتىیى   «یهنى، خهت قانـداقتۇر     : ئادرېس خاتا ئىدى  

نىــڭ »شــهرقىي تۈركىــستان مىللىــي مهركىــزى «یېزىلغــان بولــۇپ، خهتنــى 
! بــۇ تــازىمۇ قانۇنــسىز ۋە ئهخالقــسىز قىلىــق بولغــان ! رەئىــسى ئېچىــۋەتكهن

نورمالــدا خاتــا ئادرېـــسقا كېلىــپ قالغــان خهتـــلهر ئېچىۋېتىلــسه قـــانۇنىي      
  !غۇ؟-جاۋاپكارلىقى بولىدۇ

تېخىمۇ كىشىنى ئویغـا سـالىدىغىنى ۋە ئهنـسىرىتىدىغىنى، ئارىـدىن            .3
پىالنىنىـڭ،  تۆرت یىل ئۆتكهندە خىتایالرنىڭ بۇ ئارزۇسى، ئىرادىـسى ۋە یـاكى      

ــشى، ئهكــس     ــسىنى تېپى ــدە ئىپادى ــستانلىقالرنىڭ ھهركىتى ــهرقىي تۈركى ش
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ــنهن ئىجراســىدۇر  ــۇ مهشــھۇر   ! ئېتىــشى، ئهی ــاكى ب ــۇ تاســادىپىیلىكمىدۇ؟ ی ب
نى تهڭشهپ، تېخىمۇ پایدىلىق »ئىستراتېگىیىلىرى « سىیاسئونلىرىمىزنىڭ

ــارىخى   ــۈچ «ي یولغــا بۇرالغانلىقىنىــڭ بهلگىــسىمىدۇ؟ لېــدىرلىرىمىزدىن ت ئ
لهرنىــڭ نهنجىڭــدا خىتــاي پارالمېنتىــدا ئىــشلىگهن مهزگىلــدىكى   »ئهپهنــدى

یىلالرچه ئۇرۇنۇشلىرى ۋە خىتایالرنىڭ یهنىال بۇ ئىسىم مهسىلىسىنى قوبۇل  
» یېڭـى چېگـرا  «قىلمىغانلىقىنى، ئاشۇ مۇستهملىكه مهنىسىنى بېرىدىغان     

اق، بـۇ یهردە    ئىسمىدا قهتئىي چىڭ تۇرغانلىقىنى ئهسـلهپ ئۆتىـدىغان بولـس         
 ئهۋالتقا؛ ھهتتا ئاق خىتایـدىن قىزىـل خىتایغـا؛ ۋە ھهتتـا یېـشىل              -ئهۋالتتىن

ــان      ــۇپ كېلىۋاتق ــراس بول ــویىچه مى ــودا ب ــهكىل، ئهینــى م ــا ئهینــى ش خىتایغ
 تاكتىكىسىدىكى ئىزچىللىقنى، جـاھىالنه     -مۇستهملىكىچىلىك سىیاسىي 

دېــگهن » انشــهرقىي تۈركىــست «یــاكى خىتــایالر  . قهیــسهرلىكنى كــۆرىمىز 
ئىسىمنى ئاتاشتىن بهك ئازاپ ھىس قىلىـدىكهنمىز، شـۇڭا بىـزگه ئىچىڭـالر             

دەپ »  ئاغرىسۇن، سهل یىنىكراق ئات قویىۋالساڭالر بىز قىینىلىپ قالمىساق
تىلىگهن بولسا، خىتایالرغا ئاسانلىق یارىتىپ بېرىش ئۈچۈن شـۇنداق ئاتـاش       

  زۆرۈر بولغاندىمۇ؟
 خىتایالرنىڭ قولىدا بولۇپ، بۇ قىلىقالرنىڭ مهنچه بۇ جاناپالرنىڭ یۈگىنى

بۇنىڭـدىن  ! ھهممىسى خىتایالرنىـڭ ئارزۇسـى، ئىرادىـسى بـویىچه بولىۋاتىـدۇ        
بۇ ھهقـته یهنه داۋاملىـق   ! باشقا ھېچ ئىزاھات بۇ مهسىلىنى چۈشهندۈرەلمهیدۇ   

  .مۇالھىزە بېرىشىمىز مۈمكىن
ك خهتـته  یهنه شۇنىڭغىڭمۇ دىقـقهت قىلىـش زۆرۈركـى، بـۇ یىرگىنىـشلى         

ئوتتۇرىغا قویۇلىۋاتقان ئهركىن ئالىپتېكىن ئهپهندىگه سۇنۇلغان خىتاي ئۇیغۇر 
ھهمكارلىقىنىڭ ئالته ماددىلىق تهكلىۋى بهلكى بۇ ئىسىم مهسىلىسىنى ئۆز 

ــرەك  ــان بولىـــشى كېـ ــگه ئالغـ ــۈز بهرگهن  . ئىچىـ ــۈركىیهدە یـ ــاله ۋە تـ ــۇ ماقـ بـ
ن بـۇ ئادەملهرنىـڭ     ھهققىـدىكى یازمىـشلىرىمىزدا سـۈپهتلهنگه     » كېلىشىم«

ئهھۋالى شۇنى كۆرسهتمهكتىكى، ئـۇالر كىـشىلىك ئىززىتىنـى بىلمهیۋاتقـان            
 زىیاننى نهدىن بىلسۇن، بۇ ئىسىمدىن ۋاز كېچىـپ         -ئهھۋالدا، سىیاسىي پایدا  
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نــېمىگه ئېرىــشىمىز؟ دېگهننــى ئویالپمــۇ كــۆرمىگهن بولىــشى كېــرەك، مانــا  
بۇنى . بولىشى مۈمكىن نى باشلىغان   »ھهمكارلىق«شۇنداق یىركىنىشلىك   

ئهگهر ســهت تۇرىــدۇ دېمىــسهك، شــۇنداق ئوخــشۇتۇش بىــلهن تهســۋىرلهش        
ئهر كىشىلىكىڭدىن ۋاز كهچسهڭ، ئاندىن ساڭا خوتۇن ئهپ «خۇددى : مۈمكىن
دېسه ماقۇل دېگهنگىال ئوخشاش ئىـش بولـۇپ، ھهزلهك بولغانـدىن           » بېرىمىز

ڭمۇ پایدىـسى یـوقلىقى     كېیىن خوتۇن ئالغىلىمۇ بولمایدىغانلىقى، ئالغاننى    
 !ھهممىگه ئایان، ئهلۋەتته

ــدىلهرنىڭ       ــۇ ئهپهنـ ــال بـ ــۇ، یهنىـ ــدىن كېیىنمـ ــاكىتالرنى كۆرگهنـ ــۇ پـ بـ
ــاممه دېیىــشكه    ــدانغان ســاددا ئ شــۇملۇقلىرىغا ھهمتــاۋاق بولغــۇچىالرنى ئال

  .بولمىسا كېرەك؛ تهبىئىیكى بۇالر سېتىۋېلىنغان سۈخهنچىلهردۇر
 .یىلى، تورونتو-2004
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» مانالرچه قېچىپ چىقىشقهھرى«
  توغرىسىدا تهسىرات

 
دۇنیا ئۇیغۇر قۇرۇلتىیىنىڭ بایاناتچىسى دىلـشات رېـشىتنىڭ خـانىمى          

ــلهن     ــپورتى بى ــۆچمهنلهر پاس ــسىیىنىڭ ك ــڭ شىۋىت ــمىي (مىھرىباننى رەس
ــى ئهمهس ــگه بېرىــــپ،  ) پۇخراســ ــى ئېلىــــپ   7ۋەتهنــ ــلىق قىزىنــ  یاشــ

 تارتىۋېلىنغـان ئهھـۋال    چىقالىغانلىقى، ئۇنىڭ ئۈستىگه كىرگهن پاسپورتى    
ئاســــتىدا، ســــاختا پاســــپورت بىــــلهن بىــــر كىچىــــك بــــالىنى ئېلىــــپ  

دەك تهسـىرلىك ۋەقه، مېنىـڭ ئوخشىـشىپ كېتىــدىغان    »قاچالىغـانلىقى «
 .دەردىمنى ئهسلىتىپ، بهختسىزلىكىمگه یىغلىغۇم كهلدى

بېیجىڭ ئائىرودرومىغا چۈشىـشى ھامـان پـۇخرانچه كېیىـنگهن خىتـاي       
ئۇنىـڭ  ) ئایـال ئۆزىمـۇ ھهیـران قالغـان      ! (ئېلىپ كهتكهن ساقچىلىرى ئۇنى   

بۇنىـڭ مهن ئۈچـۈن ھـېچ ھهیـران        (كېلىشىنى خىتایالر ئالدىن بىلهلىگهن     
قىلىنغان بۇ ئایال، قانـداقتۇر     » نهزەربهند«، ئائىلىسىدە   )قالغۇچىلىكى یوق 

بىرلىرىنىڭ یاردىمى بىـلهن ئىـشلهتكهن سـاختا پاسـپورت بىـلهن قېچىـپ             
ك قهھرىمانلىق ۋە ھهۋەسنى كهلتۈرگىدەك تهلهي، پىشانىسى چىققانلىقىدە

مول قېچىپ چىقىـش    «بۇ  . ئوڭلۇقلۇقى بىلهن ھهسهتلىرىمنى قوزغىۋەتتى   
نىـڭ ئىـش    »تهجرىبىسىگه ئىـگه شىۋىتىـسىیىلىك ئۇیغـۇر ئایـال پـارتىزان          

ــدىكهن دەپ     ــسا ئهرزىی ــا یېزىــپ قوی ــلهن تارىخق ــالتۇن ھهل بى ئىزلىرىنــى ئ
  ۇر قـۇرۇلتىیى دېگهنمـۇ چـۇ، بـوش ئـادەملهرنى ئهتراپىغـا            بـۇ ئۇیغـ   . ئویلۇدۇم
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  .توپلىماپتىكهن جۇمۇ
شۇنىڭغا دىققىتىم قوزغالدىكى، ئایال ئىككـى یېـرىم ئـاي تۇرغـان؛ بـۇ             
قىــسقا مــۇددەت ئىچىــدە مۇۋەپپىقىیهتلىــك ھالــدا ســاختا پاســپورت تهییــار   

غــا یولغــا چىقىــدىغانلىقى ۋە یول(ئۇنىــڭ چهتئهلــدىكى ھهركىتــى . بولغــان
نـى بىلىـپ تۇرالىغـان ۋە بېیجىڭـدا ئۇنىـڭ ئىـستىقبالىغا             )چىقىش ۋاقتـى  

چىققان خىتاي جاسۇسلۇق تورى، ئـۆز ھۆكـۈمرانلىقى ئاسـتىدىكى یهرلهردە،       
ئىتنىــــڭ قۇرۇتىــــدەك ئایغــــاقچىلىرى تۇرۇپمــــۇ ئایالنىــــڭ چىــــۋەرلىكى 
  .شاراپىتىدىن، خوڭكوڭ ئارقىلىق چىقىپ كېتىۋاتقىچه سېزەلمهي قالغان

چىۋاال كالۋا خىتایـدىنمۇ قۇتۇاللمـاي یـۈرگىنىمىزنى ئویلىـسامغۇ           ئاشۇن
ئــۇالر ئهنه شــۇنداق كــالۋا تۇرســا، نېمىــشكه ئــۇالرنى . یېرىلغــۇدەك بــولىمهن

ھـوي، خىتـاي ئـاغىنىلهر، مهلـۇم بىـر      «ئالداپال قۇتۇلمایمىزكىن، مهسىلهن،    
نىڭ یهردە قویدەك قویدەك یوغىنىغان چېكهتكه بارىكهن، كىم تۇتىۋالسا شـۇ     

 ئىلگىـرى ئـۇالر یۇرتىمىزغـا یېڭـى كهلگهنـدە     (» ئىكهن، ئىگىـسى یـوقكهن  
ــۇالرنى ) دەپ ســورىغانكهن ئهمهســمۇ» پاقىنىــڭ ئىگىــسى بــارمۇ؟«‹ دەپــال ئ

 قېچىپ كېلىـپ    ال ئازدۇرىۋېتىپ  ئاپىرىپ اغباشالپ سېبىرىیهنىڭ جاڭگىلى  
 دەپ »ۋىــزاڭ قېنــى، خىتــاي؟ پاســپورتۇڭ قېنــى؟ «چېگرانــى ئېتىــۋېلىپال، 

  !ىرگۈزمىسهكال بولىدىغان گهپتى ئهمهسمۇك
ھهممىدىنمۇ دىققهتكه سازاۋەر یېرى، ئایال تېخى رەسـمىي شىۋىتـسىیه          
پۇخراسى ئهمهس، ھاال قانۇنهن خىتاي پۇخراسى ھېساپلىنىدىغان تۇرۇپ، ئهنه 

  . شۇنداق مۆجىزىۋىي ئوڭ كهلگهن
ارلىق یادىمىزدا باركى، تـۈركىیه پۇخرالىقىغـا ئۆتـۈپ بولغـان بىـر كۇچـ             

زار -ئۇیغۇر ۋەتهنگه بېرىپ، تا شۇ كۈنگىچه قایتا كېلهلمىدى، ئائىلىسى خارۇ      
نېمىــشكه؟ خىتــایالر بىــر چهتــئهل پۇخراســىنى تۇتــۇپ  . ھالــدا ئىــستانبۇلدا

قااللىـدى؟ خىتـاي دەپتۇمىــشلهركى، بـۇ تېخــى بىزنىـڭ پــۇخرالىقىمىزدىن     
ــۈرۈلمىگهن ــمهك بىزن   ! ئۆچ ــى، دې ــى چىقت ــاي كىملىك ــدىن خىت ــڭ یېنى ى

تــۈركىیه تاشــقىي ئىــشالر    ! پــۇخرامىز، بــۇ بىزنىــڭ ئىچكىــي ئىــشىمىز    
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ــا    ــشلىرىغا قارىت ــا خادىملىرىنىــڭ ئارىلىشى ــستىرلىقلىرى، ئهلچىخان مىنى
خىتاي ئهنه شۇنداق دېـدى ۋە ئۇنىـڭ تـۈرك پاسـپورتىنى تارتىۋېلىـپ، ئـۇنى             

 ناھایىتى تهبىئىیكى، ئاۋال خېلى ئۇزاق قاماپ! (مهڭگۈلۈككه ئېلىپ قالدى
بۇنىڭغا قاراپ، مهشھۇر سىیاسىي پائالىیهتچىمىزنىڭ بۇ خانىمىنىڭ ) قویدى

  چىۋەرلىكىگه كىم ئاپىرىن ئېیتماي تۇراالیدۇ؟
ــڭ مۇســـاپىرلىق    : یهنه ــان ب م ت مۇســـاپىرالر كومىتېتىنىـ ئاللىقاچـ

ــئهللهردىن    ســاالھىیهت نامىــسىغا ئېرىــشكهن ئۇیغــۇرالردىن قانچىــسى چهت
.  ئـۇ دەرىجىـدە مهشـھۇر كىـشىلهر ئهمهسـىدى     تۇتۇپ كېتىلـدى، ئـۇالر تېخـى      

چهتئهلـــدىن دۈشـــمهنلىرىنى تۇتـــۇپ ئهكهتكـــۈچى بولغـــان خىتایالرنىـــڭ  
ــى    ــوڭ بېلىقنـ ــر چـ ــدىكى بىـ ــسىلهر، چاڭگىلىـ ــاڭۋاقتىلىقىنى قارىمامـ ھـ

  ! دە-» خوڭ گوۋلىیاڭالر«تازىمۇ ماڭقا یېگهن ! چىقىرىۋەتكىنىنى
ئــۇالرنى ھېچكىممــۇ ( بىلىــشلىرىم -یهنه، خهۋىــرىم بــار، بهزى تونــۇش 

ئائىلىسىنى ئېلىپ چىقىش یولىـدا شـۇنچه       ) تونۇمایدۇ، ئادەتتىكى ئادەملهر  
ھهرقانچه ھىله . تىرىشچانلىق كۆرسهتكهن بولسىمۇ، ھېچ ئهپلهشتۈرەلمىدى

ئهكـسىچه ئـۇالرنى    . ئىشلهتسىمۇ خىتاي بىلىۋېلىپ، زادىال قویۇپ بهرمىدى     
: داق تهكلىپلهرنىمـۇ بهردى ق شـۇن كوزېر قىلىپ تـۇرۇپ، تېلېفـون ئـارقىلى     

بىز بىلهن ھهمكارالشساڭ، ئائىلهڭنى دەرھال چىقىرىپ بېرىمىـز، ھهمـمه        «
بولمىـسا بالىلىرىـڭ بىزنىـڭ قـولىمىزدا،       ...ئىشىڭ كۆڭۈلدىكىدەك بولىدۇ  

بۇ قوڭالتاق، ئهرزىمىگهن، قاتاردىمۇ، ساالدىمۇ یـوق ئـادەملهر    . »...ئۆزەڭ بىل 
سىنى قىلىپ یۈرگهن خىتایـدا ئهقىـل بـار      تاما» ھهمكارلىق«بىلهن بۇنداق   

الرنى قولدىن چىقىرىـپ  »چوڭ بېلىق «دەمسىلهر؟ دۆت گۇیالر ئاۋۇنىڭدەك     
قویـــۇپ، ئۇشـــشاق نېمىلهرنىـــڭ كهینىـــدە نـــېمه قىلىـــدىكىنه؟ زادى بـــۇ  

  !ماڭقىالرنى جاڭگالغا ئاپىرىپ ئېزىقتۇرىۋەتكۈلۈك
. بولـۇپ قالـدى   یىـل  10مهن چهتئهلدە سهرسانىلهرچه یاشاۋاتقىلى     : یهنه

مهنمـۇ ئهنه شـۇنداق   . مېنىڭ تىرىشچانلىقىمنىڭمۇ ھهممىسى زایـا كهتتـى   
ئادەتتىكى بىر ئىنسان بولمىسا، نه بىر یهرنىڭ بایاناتچىسى، نه بىر یهرنىـڭ      
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ــا ۋەتهننـــى قۇتقۇزىـــۋېلىش تېمىـــسىدىكى ئۇلـــۇغ  ! بـــاش كاتتىـــسى ھهتتـ
ېلىشمهسلىكنى شۇنداق تۇرسىمۇ ما ك. یىغىنالرغىمۇ بهك ئاز قاتنىشىمهن

مول قېچىپ چىقىش «ئاشۇ . بۇجۇمبۇشلۇقۇمغا ئاچچىقىم كېلىدۇ! قاراڭالر
ــگه ــسىگه ئىـ ــنىگه  » تهجرىبىـ ــدىن ئىـــش كهلمىگىـ ــالچىلىكمۇ قولۇمـ ئایـ

ھهتتـــا، ھهمــمه رەســـمىیهتلىرى تولــۇق، كانـــادا ھۆكـــۈمىتى   . ئۆكــۈنىمهن 
تېگىــشلىك یــاردەملهرنى قىلغــان، قولىــدا ھۆكــۈمهت نامىــدىن بېــرىلگهن  

بىچــارە چــوڭ ئوغلــۇمنى ھهتتــا تــۈرمىگه  ... هكلىپنامىــسى بولغــان ھالــدا،ت
  !بىلهن» پاسپورت ئىشلىتىش غهرىزىدە بولغانلىق گۇناھى«! قامىدى

 ئىنقىالپ —بىز تۈركىیهدە یاشاۋاتقان زامانالردا —  یىلالردا-2000یهنه، 
. ىسهبدىشىم ئابلهت نۇرئوغلىنىڭ پۈتۈن ئائىلىسىنى خىتایالر قاماپ قوید    

قامالغانالر ئۇنىڭ تۆرت یاشلىق بالىسىدىن تارتىپ، سهكسهن تۆرت یاشلىق 
شۇ مهزگىلدە پهقهت مارالۋېشى    . دادىسىغىچه جهمئىي یهتته جان ئادەم ئىدى     

 ئادەم ئوخشاش سهۋەپ بىلهن تۇتۇلغان بولـۇپ،        280ناھىیىسى تهۋەسىدىنال   
ئارقىلىق، خىتایغـا  ئۇالر گۆرۆ ھېسابىدا تۇتۇلۇپ، ئۇالرغا بېسىم ئىشلىتىش  

قېچىــپ كېتىــپ یوشــۇرۇن یاشــاۋاتقان ئىــنقىالپچىالر، چهتــئهلگه چىقىــپ  
كېتىپ سىیاسىي پائالىیهت بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقانالرنى قایتۇرۇپ كېلىش 

ئــابلهت نۇرغــا ئۆیــدىكىلهر ئاغزىــدىن تېلېفــون . مهخــسهد قىلىنغــان ئىــدى
ىكهن، دېگۈزگهن، قىلىنىپ، سهن قایتىپ كهلمىسهڭ بىزنى قویۇپ بهرمهید   

» قورقۇتۇشــقا«ھهتتــا ئارقىــدىن ســاقچىالر ئۆزىمــۇ بىــرنهچچه قېــتىم بــۇنى  
ــان ئىــدى  بىــز ئــاۋازنى دىــسكىغا ئېلىۋېلىــپ، خهلقــارا كهچــۈرۈم      . ئۇرۇنغ

  . تهشكىالتىغا ئهۋەتىپ بهرگهن ئىدۇق
بهزى مهشـــھۇر ئـــادەملىرىمىز مېنىڭـــدەك قولىـــدىن ئىـــش كهلـــمهي، 

لهشـــــتۈرەلمهیۋاتقانالردىن بىرىنىـــــڭ   بـــــالىلىرىنى ئهپچىقىـــــشنى ئهپ 
 یوغان -مانا ماۋۇ بىزدەك یوغان «ئىستىھزالىق سۆزىگه جاۋابهن دەپتۇرلهركى، 

ئىشالرنى قىلساڭالر، ئاندىن خىتاي قورقۇپ، ئائىلهڭالرنى چىقىرىپ بېرىدۇ؛ 
دا زىكرى كهچكهن یۇقۇرى» !ھېچ ئىش قىلماي یاتسا خىتاي كۆزىگه ئىلهمدۇ؟



 162 

ۇ ئاجایىــــپ فورمىغـــا ســــېلىپ چۈشهنــــسه خېلــــى  قهھرىمـــانلىقنى بــــ 
ــدۇ  ــدەكمۇ تۇرى ــایالر بایاناتچىنىــڭ  . چۈشىنىــشلىك بولىدىغان ــمهك، خىت دې

ــۇپ،      ــشىدىن قورق ــازا دەۋېتى ــازا دەپ، ت ــاتالردا ت ــۆۋەتتىكى بایان ــۇال، « ن ببوپت
كۆرمىگهن بولۇپ تۇرایلى، ئىشىنى پۈتتۈرىۋېلىپ چىقىپ كهتسۇن، بولمىسا 

» غزىغا باال تهككۈر رەسۋایىمىزنى چىقىرىۋەتمىسۇن  ھېلىقى ئېرى دېگهن ئا   
  .دېگهندەك تۇرىدۇ

 خىیـالالردىن كېـیىن، كـۆپچىلىككه شـۇنداق        -مانا شۇ بىر تاالي ئـوي       
» خوتۇن كىشى دېگهن بۇرنى بولمىسا پوق یهیدۇ«ئۇیغۇرالردا : دېگىم كهلدى

پــوق «دېــگهن تهمــسىل بارىــدى، ئومــۇمىي ئۇیغــۇر بولــسا بــۇرنى تۇرســىمۇ   
بۇرنىمىز سهزمهس بولۇپ قالدىمۇ قانداق؟ ئازراق . دەك قىلىدۇ»ۋېرىدىغانیه

بولــسىمۇ بـــۇرۇننى داۋاالتمىــساق بىـــزگه پــوقنى ھـــالۋا دەپ یېگـــۈزگىلى    
  بولىدىغاندەك تۇرامدۇ نېمه؟

بۇ ھوزۇر بهخش خهۋەردىن ۋاقىپالنمىغانالرنىڭ كۆپ بولۇش ئىھتىمالىنى 
ك ئهھمىیهتلىك نهرسىلهرنى تېپىپ    نهزەردە تۇتۇپ، رادىئونىڭ ھهمىشهمكىدە   

  :بېرەلهیدىغانلىقىنىڭمۇ شاھىدى بولغان بۇ ئۇچۇرنى كوپىیه قىلدىم
 

ق نىڭ بایاناتچىسى دىلشات  د ئۇ
 رىشىدنىڭئایالى مېھرىبان بىلهن سۆھبهت

2005.06.08  
ىبان بىلهن ئهركىننىڭ مېھر مۇخبىرىمىز

  ئۆتكۈزگهن سۆھبىتى
  كۆچۈرۈش ئاۋاز

مهركىزى گېرمانىیىدىكى دۇنیائۇیغۇر قۇرۇلتىیىنىڭ 
بایاناتچىسىدىلشات رىشىتنىڭ خانىمىمىھرىبان یېقىندا 

وپاغا یېتىپ یاۋر، ئارقىلىق خىتایدىن قىچىپ چىقىپ خوڭكوڭ
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  .كهلدى
كۈنى شۋېتسىیىدىن -15 ئاینىڭ -3مېھرىبان بۇ یىل 

خىتاي دۆلهت ، ئایروپىالن بىلهن بېیجىڭغا بارغاندا
. بىخهتهرلىكدائىرىلىرى تهرىپىدىن تۇتۇپ قېلىنغان ئىدى

ئائىله نهزهربهنتىده تۇتۇپ   ئایدىن ئارتۇق2ئۈرۈمچىده  مېھرىبان
باشقىالرنىڭ یاردىمى  ىكۈن ئىیۇن- 6 ،تۇرۇلغاندىن كېیىن

 ئامان -بىلهن خوڭكوڭغا قېچىپ چىققان ۋه بۇ یهردىن تىنچ 
  .یاۋروپاغا بېرىۋالغان

، زىیارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مىھرىبان چارشهنبهكۈنى
 كهچۈرمىشلىرى ھهققىده  یېرىم ئاي جهریانىدىكى2ئۆزىنىڭ 
  .توختالدى

ساقچىلىرىنىڭ سوراق  دىلشاترىشىتنىڭ ئایالى خىتاي
  قىلىشىغا ئۇچرىدى
2005.06.08   

 دۇنیا ئۇیغۇر قۇرۇلتىیىنىڭ بایاناتچىسى دىلشات
رىشىتنىڭئایالى مېھرىبان گېرمانىیىدىن بېیجىڭغابارغاندا 
. خىتاي بىخهتهرلىك دائىرىلىرىتهرىپىدىن تۇتۇپ قېلىنغان
 شۇنداقال خىتاي ساقچىلىرى ئۇنىڭ پاسپورتىنى تارتىۋېلىپ

یېقىندا مېھرىبان . نهزهربهنتكه ئالغانئۈرۈمچىدىكى ئائىلىسىده 
  .ئارقىلىق گېرمانىیىگه كېلىۋالغان یوشۇرۇن ھالداخوڭكوڭ

، تهیۋهن مهركىزىي ئاخبارات ئاگېنتلىقىنىڭ مهلۇمقىلىشىچه
بېیجىڭ  گېرمانىیىدىن كۈنى-15 ئاینىڭ -3مېھرىبان 

 پۇقراچه بىر نهچچه، ئایرۇپىالن ئىستانسىسىغا یېتىپ كهلگهنده
 خىتاي بىخهتهرلىك ئىدارىسىنىڭ خادىملىرى ئۇنى كىیىنگهن

بىر ھهپتىگىچه ئۇنىڭ ، ئۇدۇل بىرمېھمانخانىغا ئېلىپ كېتىپ
  .مۇددىئالىرىنى سۈرۈشته قىلغان-مهقسهت بۇ یهرگه كېلىشتىكى

 بىخهتهرلىك خادىملىرى ئۇنى، بىر ھهپتىدىن كېیىن
یىن كې. ئائىلىده نهزهربهنتكه ئالغان، ئېلىپ كېلىپ ئۈرۈمچىگه

 بىلهن ئالغان یالغان پاسپورت مېھرىبان باشقىالرنىڭ یاردىمى
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  یاشلىق قىزىنى ئېلىپ خوڭكوڭغا قېچىپ چىققان6ئارقىلىق 
  )پهرىده. (ئامان چىقىۋالغان-ھهمده ئۇ یهردىن گېرمانىیىگه تىنچ
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  ساختىلىقمۇ، دەلىلى بارمۇ؟
  

ان ئىسالم  ئهركىن ئهسىیا رادىئوسىنىڭ تور بېتىدىكى شهرقىي تۈركىست      
جۇمھۇرىیىتىنى خاتىرىلهشكه ئائىت ماقالىدىن شهرقىي تۈركىستان ئىـسالم   

ئۇیغۇرســـــىتان دەپ «جۇمھـــــۇرىیىتى قۇرۇلغـــــان دەســـــلهپكى كـــــۈنلهردە 
شـۇنداقال  . دىققىتىمنى تـارتتى  » یېڭى ئۇچۇر «لىقى توغرىسىدىكى   »ئاتالغان

 .بۇنىڭغا ئىنكاس بىلدۈرۈشنىڭ تهخىرسىزلىكىنى ھېس قىلدىم
ھازىرغىچه كىشىلهرگه، تارىخچىالرغا، ئىلىم دۇنیاسىغا مهلـۇم    «لهپته  دەس

دەپـال قـاراپتىمهن، كېـیىن تهكـرار     » بولمىغان پهۋقۇلئـاددە یېڭىلىـق ئىـكهن     
ئىلگىـرى خىتـایالر   . ئویالپ كۆرسـهم، بـۇ ئـۇ قهدەر ئـاددىي ئىـشتهكمۇ ئهمهس          

، »ىشــهرقىي تۈركىــستان پارتىیىــسىنىڭ ئهزاســ«، »شــهرقىي تۈركىــستانچى«
دېگهنـــدەك » نىـــڭ ئهزاســـى)تهشـــكىالتى(شـــهرقىي تۈركىـــستان گـــورۇھى «

جىنایهتلهر بىلهن قولغا ئېلىنغان نۇرغۇن ئىنقىالپچىالرنى قىیناپ ئۆلتۈرۈپ، 
» كهڭچىلىك بىلهن« تۈرمىدە چىرىتىپ، مهجرۇھ قىلىپ، ئېشىپ قالغىنىنى 

ان چىققــ» سىیاسـهت «قویـۇپ بېـرىش شـۇم ئویـۇنى ئوینىغانـدا شـۇنداق بىـر        
بولۇپ، بۈگۈنكى تاشـقى دۇنیـادا ئهنه شـۇنىڭ تهكرارلىنىـشى كېتىۋاتقانـدەك             

شــهرقىي «ئــۇ بولــسىمۇ، خىتــایالر ئــۆزلىرى ئۆلگىــدەك قورقۇدىغــان . قىلىــدۇ
دېـگهن ئىـسىمنى ئهھمىیهتـسىزلهشتۈرۈش، تـارىخىي پـاكىتمۇ      » تۈركىـستان 

» ستانشهرقىي تۈركى«ئهمهسلىكىنى كىشىلهرگه ئېتىراپ قىلدۇرۇش ئۈچۈن، 
دەیدىغان بىر نېمه یوق، تارىخىي ئىسىممۇ ئهمهس، جۇغراپىیىۋىي ئىـسىممۇ        
. ئهمهس، سىیاسىي ئىسىممۇ ئهمهس، دېگهن سىیاسهتنى یولغا قویغان ئىـدى  
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شۇنداقال بۇ پوزىتسىیىسىنى راست قىلىش ئۈچۈن تۈرمىلهردە ئۆلمهي ئېشىپ 
لىقىنىمـــۇ الرنـــى قویـــۇپ بېـــرىش رەڭۋاز»شـــهرقىي تۈركىـــستانچى«قالغـــان 

  .قىلغانىدى
ــل    ــۇ خىـ ــارادا بـ ــدى خهلقـ ــستان «ئهمـ ــهرقىي تۈركىـ ــراپ  »شـ ــى ئېتىـ نـ

ــالغۇمۇ ئهمهس،   (قىلماســلىق ــۋىي ئات ــالغۇمۇ ئهمهس، جۇغراپىیى ــارىخىي ئات ت
، پـاكىتلىق دەرىجىـسىنى چۈشـۈرۈش ئۇرۇنىـشى        )سىیاسىي ئاتالغۇمۇ ئهمهس  

» پارنىكتا« ىدا بۇنىڭدا سابىق سوۋېت ئىتتىپاق. بىلهن جىددىي شۇغۇلالنماقتا
ئىسمىنىڭ ئىشىغا یارایدىغانلىقىنى تونۇپ » ئۇیغۇرىستان«یېتىشتۈرۈلگهن 

یهتكهن خىتاي، مۈمكىن قهدەر تارىخىي پاكىت بولغان ئىسىم بىلهن، سۈنئىي 
مهیـدانغا كهلتــۈرۈلگهن ئىــسىمنى تېگىشىۋېتىــشنى بىرىنچــى باســقۇچلۇق  

 بىـلهن ئىچىمىـزدە كهڭ      بـۇنى تۈرلـۈك ۋاسـىتىالر     . پىالن قىلغانـدەك تۇرىـدۇ    
ــۇمغىلى      ــۆز ی ــۈرگهنلىكىگه ك ــا كهلت ــى قولغ ــى زور نهتىجىلهرن ــپ، خېل یېیى

شــهرقىي تۈركىــستان «بۇنىــڭ ئهڭ بۈیــۈك نهتىجىــسى ســۈپىتىدە  . بولمایــدۇ
نىـڭ  »دۇنیا ئۇیغۇر قۇرۇلتىیى «ئورنىغا  » )یاكى قۇرۇلتىیى (مىللىي مهركىزى 

ى خىتایالرنىڭ قویۇپ بۇ ئىسىمن. تېگىشىلگهنلىكىنى كۆرسىتىش مۈمكىن
  .بهرگهنلىكىنى ئاۋالقى ماقالهمدە دەلىللىگهن ئىدىم

 یىلالر تارىخىنى ئون یىل تهتقىق قىلغان، بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك -1930
ــۆججهتلىرىنى ئوقۇغــان ۋە یــۈزلهرچه ھایــات        ــۈزلهرچه كىتــاپنى، ئارخىــپ ھ ی

ىپىتلىك ۋە شاھىتالرنى زىیارەت قىلغان، مىڭالرچه كىلومېتىر یولنى ۋېلىس   
نى كۆرۈپ »تارىخىي ئىسىم «پىیادە كهزگهن بولساممۇ، ھېچقاچان بۇنداق بىر       

. باقماپتىكهنمهن، ئـاڭالپمۇ باقمـاپتىكهنمهن؛ ھهقىقهتهنمـۇ تهلهیـسىزكهنمهن     
رادىئونىڭ تور بېتىدىكى ماقالىنىڭ ئاپتورى ھهقىقهتهنمۇ تهلهیلىك ئىكهن، ئۇ 

  . قالسا كېرەكدەرمهھهل مۇشۇنداق بىر دەلىلگه ئۇچراپ
دېگهن سۈنئىي ئىسىمنى تـارىخىي پاكىتقـا تېگىـشىش         » ئۇیغۇرىستان«

تـارىخىي یىـپ    «نى  »ئىنقىالپچىالر«كویىدا یۈرەك قېنىنى سهرپ قىلىۋاتقان      
بىلهن تهمىنلهش ئىھتىیاجى بىـلهن ئوتتۇرىغـا چىقىرىلغـان بولـۇش          » ئۇچى
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ــاۋۇ % 98ئىھتىمــالى  ــارىخىي ۋ»یېڭىلىــق«بولغــان ئ ەســىقىلهردىن ، ئهگهر ت
دەلىل كۆرسىتىلمىگهن تهقدىردە غهرەزلىك ئویدۇرما بولىدىغانلىقى ھهممىگه 

ئهركىن ئاسىیا رادىئوسىدا بېرىلگهن بىـر  «بۇندىن كېیىنكى تاالشالردا  . ئایان
دەپ پاكىت قىلسۇن ئۈچۈن یاسـاپ چىقىلغـان   » ...ماقالىدا كۆرسىتىلىشىچه 

نه شۇنىمۇ ئېیتىپ ئۆتۈشـنىڭ  یه! بولىشىدا گهپ یوق  » یىپ ئۇچى «سۈنئىي  
زۆرۈرىیىتـــى بـــاركى، بۇنـــداق بىـــر تـــارىخىي ۋەســـىقىنىڭمۇ ساختىـــسى       

چۈنكى، مۇشۇ كۈنگه قهدەر ھېچ ئاڭلىنىپ باقمىغان،   . یاسالماسلىقى ناتایىن 
ئاتالغۇسـىدىن ئـۆزىنى    » شـهرقىي تۈركىـستان   «(ھهتتا خىتاي مهنبهلىرىدىمۇ    

ئـۇچى تاپالمـاي تۇرغـان بولىـشىغا     قاچۇرۇشقا مایىل، ئاشۇنچىلىك بىرەر یىپ    
نىڭ تاسادىپىي ئوتتۇرىغا چىقىشى، »یېڭىلىق«ئۇچراپ باقمىغان بۇ ) قارىماي

ــستان « ــهرقىي تۈركى ــى   » ش ــى، قىممىتىن ــسىمنىڭ ئهھمىیىتىن ــگهن ئى دې
  .تېخىمۇ ئاشۇردى

خىتایالرنىڭ مهیلىگه ماسلىشىشتىكى سادىقلىقى بىلهن ئاالھىدە كۆزگه 
بهلكىم ئاۋازلىق ئاڭلىتىـشتىمۇ    (ادىئونىڭ توربېتىدە   تاشلىنىپ تۇرىدىغان ر  

مهیدانغا كېلىـشىمۇ تاسـادىپىیلىك ئهمهس، رادىئونىـڭ     ) ئاڭلىتىلسا كېرەك 
دۇنیا مىقیاسىدا ئۈزلۈكسىز . ئىزچىل مهیدانى، مهنتىقىسىگه ئۇیغۇن كېلىدۇ

ئىلگىــرى ســۈرىلىۋاتقان پاكىــت یــوق قىلىــش شــۇملۇقىنىڭ بــۇ یېڭــى        
بىر شهرقىي تۈركىـستانلىق یېقىنـدىن دىقـقهت قىلىـشى      یۈزلىنىشىگه ھهر   

ــرەك ــىتىلىۋاتقان   . كېـ ــویىچه كۆرسـ ــهپلهر بـ ــۇنداق ھهرقایـــسى سـ ــا مۇشـ مانـ
تىرىشچانلىق، بۇنىڭغـا خىتایالرنىـڭ بـۇ قهدەر ئېتىبـار بېرىـۋاتقىنى ئـویالپ            

دېگهن ئىـسىمنىڭ بىـز ئۈچـۈن قانچىلىـك         » شهرقىي تۈركىستان «كۆرۈلسه،  
ىكهنلىكىنـى یهنىمـۇ ئىلگىـرىلىگهن ھالـدا بىلگىلـى          موھىم ئهھمىیهتكه ئ  

  .بولىدۇ
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شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىق 
  ھهركىتى ۋە ئامېرىكىنىڭ تۇتۇمى

 
شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىقى ئارزۇسىدىكى نۇرغۇن كىشىلىرىمىز 

چه ئامېرىكىنىڭ بىزگه یاردەم قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا ئۈمىـدۋار  ىشۇ كۈنگ 
ــۆز  ــۇپ، ئ ــدىلهرمۇ   بول ــانایدىغان ئهپهن ــشقان سىیاســىئون س لىرىنى خېلــى پى

ئامېرىكـا خىتایغــا بېــسىم ئىــشلىتىش ئـارقىلىق بــۇ ئىــشنى ھهل قىلىــدۇ،   
، ئهمدى )پودىستام یىغىنىدا(چۈنكى ئامېرىكا ۋاسىتىلىك ھالدا بىزنى ساتقان

ــدۇ    ــدۇ، دەپ قارای ــۆزلىرى تۈزىتى ــانى ئ ــارىخىي خات ــۇ ت ــپهئهت  . ب ــڭ مهن دۇنیانى
نىیىتىدىن ئېیتقاندا، ھېچ بىر دۆلهت بۇنداق بىـر خاتـا ئۈچـۈن خىجـالهت        قانۇ

 -بولۇپ، ئادەم كۈچى ۋە ماددىي كـۈچ سـهرپ قىلىـپ، ئهپـسانىلهردىكى مهرت                
 !مهردانه پالۋانالردەك ھهقنى قوغدایدىغان ئىش یوق

ئامېرىكا ئهركىنلىكنىڭ ھامىسىدەك كۆرۈنسىمۇ، ئهمهلىیهتته ئۇ پهقهت        
بۈگــۈنكى كۈنــدە بــۇنى ھهتتــا كىچىــك بــالىمۇ  . نىــڭ ھامىــسىئــۆز مهنپهئهتى

بىلگىدەك ھالغا كهلگهن بولىـشىغا قارىمـاي، بىزنىـڭ بىلگىنلىرىمىـز ھـاال       
ھهتتـا تـور بهتلىرىـدىكى      .  ئـۆزىنى پهپىلىمهكـته    -بالىالرچه ئۈمىد بىلهن ئـۆز      

 ئامېرىكىنىڭ« بىرلىرىنى ئاگاھالندۇرۇپ،    -دا بىر »پىت بازارلىرى «زامانىۋىي  
دېگهنـدەك  » ...ئاچچىقىنى كهلتۈرۈپ قویساق، ئامېرىكا یاردەم بهرمهي قالىـدۇ       

  .گهپلهرنىمۇ قىلىشقانلىقى مهلۇم
ئامېرىكىنىڭ مهنپهئهتى تهقهززا قىلسا، تىلالپ تۇرسـىڭىزمۇ یـاردىمىنى         

؛ ئهگهر )  ئافغانىستان ئۇرىشىدا بولغىنىدەك-خۇددى ئۆتمۈشته، سوۋېت(تاڭىدۇ 
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نـېمه دەپ  . بىز بىلهن ئىشى بولمایـدۇ » یولى چۈشمىسه«ئۇنىڭ مهنپهئهتىگه  
ئۇ بىزنى ئازاد قىلىپ قویغىدەك؟ بۇ قهدەرمۇ بالىلىق بوالمدۇ؟ شۇ دەلىللهرگه 

  :قاراپ باقایلى
ئامېرىكا سىیاسىي ئانالىزچىسى، كارتېرنىڭ سىیاسهت مهسلىھهتچىسى   

تابىـدا  نـاملىق كى  » بۈیۈك شاھمات تاختىسى  «بولغان زىبگىنىۋ بىرزىنسكى    
  : شۇنداق یازىدۇ

ــا « ــڭ یاۋروپـ ــهرقتىكى   -ئامېرىكىنىـ ــڭ شـ ــىیادىكى مهۋجۇتلىقىنىـ ئاسـ
 خىتـاي ئىـستراتېگىیىلىك یاراشمىــسى   -كۆۋرۈكبېـشى سـۈپىتىدە ئامېرىكـا   

-بولمىغــــان ھالــــدا، ئامېرىكىنىــــڭ ئاســــىیا قۇرۇقلــــۇقى ئۈچــــۈن گېئــــو 
  ».ئستراتېگىیىسى بولمایدۇ

شىگه ئۇیغــۇن بىــر سىیاســهت خىتاینىــڭ رایــون دائىرىــسىدە چهكلىنىــ«
یۈرگۈزمهك ئاقىللىق بولمایدىغانلىقى ئۈچۈن، خىتایغا سىمۋوللۇق شهكىلدە، 

ئۇنى .   سۈپىتىدە مۇئامىله قىلىنىشى كېرەك›شاھماتچى‹دۇنیادىكى ئاالھىدە 
ــان     ــارزۇ قىلغـ ــا جهلـــپ قىلىـــش ئـ ــارا ھهمكهرلىقالرغـ ــۇ كهڭ خهلقئـ تېخىمـ

ىلىـــك ئاچچىغىنىـــڭ ئۆتكـــۈر ســـاالھىیهتنى بېـــرىش، خىتاینىـــڭ مىللهتچ
  .»قىرلىرىنى سىلىقالش رولى ئوینایدۇ

كورىیهنىڭ بىرلىشىـشى، خىتـاي بىـلهن مـادارا قىلماسـتىن مـۈمكىن             «
  ».بولمایدۇ

پهي یېتهكچى ئورۇنغا -ئاسىیانىڭ یىراق شهرقىدە خىتاي پهیدىن  -یاۋروپا«
  ئـستراتېگىیىلىك  - خىتـاي گېئـو    —ئۆتىشى مۈمكىن ۋە ئامېرىكا، ئامېرىكا    

ــدا تهمىــن ئهتمىــگهن تهقــدىردە، ئاســىیا    ئىتتىپــاقنى مۇۋەپپىقىیهتلىــك ھال
  ».قۇرۇقلۇغىدا سىیاسىي مهنىدە پۇت قویغىدەك یېرى بولمایدۇ

بۇ قـۇرالردىن شـۇنى كـۆرۈۋېلىش تهس ئهمهسـكى، ئامېرىكىنىـڭ خىتـاي           
ــېقىن ئىتتىپــاق     ــوق، ئهكــسىچه تېخىمــۇ ی بىــلهن چاتاقلىــشىش نىیىتــى ی

  .ى باربولۇشقا ئىھتىیاج
شهرقىي تۈركىستان ماددىي ۋە مهنىۋىي جهھهتتىن پۈتـۈنلهي خىتاینىـڭ          
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ــدە ــان، پهقهت بىرلهشــكهن    ؛ئىلكى ــتهقىل بولغ ــته مۇس ــمه جهھهت ــا ھهم  ھهتت
ــدىمۇ      ــۋەن ھهققىـ ــان تهیـ ــدىن تونۇلمایۋاتقـ ــكىالتى تهرىپىـ ــلهر تهشـ مىللهتـ

  :ئامېرىكىنىڭ مهیدانى تهیۋەننىڭ مۇستهقىللىقىنى قولالش ئهمهس
اینىــڭ، تهیۋەننىــڭ مهزگىلــسىز ئایرىلىــپ تۇرىــشىنى ھېچقاچــان   خىت«

ــمهك     ــتىق ئهتـ ــاللىقنى تهسـ ــارەت رىئـ ــدىن ئىبـ ــۇل قىاللمایدىغانلىقىـ قوبـ
مۇشــۇ ســهۋەپ بىــلهن مهلــۇم نۇقتىــدا بــۇ تېمــا ئامېرىكــا بىــلهن   . موھىمــدۇر

.  بــاش تىركىشىــشىنى كهلتــۈرۈپ چىقىرىــشى مــۈمكىن-خىتاینىــڭ باشــمۇ
ق مۇناسىۋەتلىكلهر ئۈچۈن ناھایىتى زىیانلىق بولىشى بۇنىڭ نهتىجىسى بارلى

ــا  خىتاینىــڭ ئىقتىــسادىي ئۈمىــدلىرى ئارقىغــا . چوقــۇم  كېتىــشى؛ ئامېرىك
یاپونىیه مۇناسىۋەتلىرى ئېغىر دەرىجىـدە جىددىیلىشىـشى؛ ھهمـدە، شـهرقىي      

 ئاسایىشلىق بىر كۈچ تهڭپۇڭلىقى بارلىققا كهلتـۈرۈش  -ئاسىیادا تېنچ   -یاۋرو
  ».كى ئامېرىكىنىڭ تىرىشچانلىقلىرى ئىزدىن چىقىشى مۈمكىنجهھهتتى
ــلهر        ــۆلىمى ھهققىــدە بهزى  ئهركىــن ئاســىیا رادىئوســىنىڭ ئۇیغــۇرچه ب

قانــداقتۇر بــۇ رادىئــۇ . ھهددىــن زىیــادە مۇبــالىغىلىق ئۈمىــدلهردە سۆزلىــشىدۇ
! شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىللىقىغا یهل بهرمهك، كۈشكۈرتمهك ئۈچۈنمىش

دىكى نهقىللهر ئاساسهن ئامېرىكىنىڭ سىیاسىي مهیدانى ھهققىدىكى       یۇقۇرى
ــر ــقا   . چىغىـ ــاقچى بولۇشـ ــاینى ئىتتىپـ ــا پهقهت خىتـ ــدۇكى، ئامېرىكـ كۆرۈلىـ

سـۈپىتىدە رادىئـودا   ) بهلكـى بىـر پېچكـا    (قىستاشتىكى بىر قوشـۇمچه ئـۇرۇق       
ــېچ      ــېچ ۋە ھـ ــدا ھـ ــۇپ، ئۇنىڭـ ــان بولـ ــا قویغـ ــشنى یولغـ ــۇرچه ئاڭلىتىـ ئۇیغـ

ئهگهر ئۇنداق .   پىكرىنى كۆرۈكلهش نىیىتى یوشۇرۇنغان ئهمهسمۇستهقىللىق
بولمىسىدى، ئامېرىكا مهخسۇس ئادەملهرنى ئۇیۇشتۇرۇپ، بۇ نىیهتكه ئۇیغـۇن         
ئاڭلىتىــشالر بېرىــشكه ئهھمىــیهت بېرەتتــى؛ مهخــسۇس ئــادەملهر ئــارقىلىق  
ئاڭلىتىشنى تهقىپ قىالتتى ۋە ئۇنىڭ خىتایالرنى رەنجىتمهسلىكنى ئاساس       

دەل بىر پېچكا بولغىنى . ىۋاتقاندەك ھالىتىگه ئاللىقاچان خاتىمه بېرەتتىقىل
ــهۋىیهدە       ــسىز س ــىتىلىرىدىن پهرق ــارات ۋاس ــاي ئاخب ــڭ خىت ــۈن، رادىئونى ئۈچ
ــدىن چۈشــۈپ كهتكهنلىكــى بىلهنمــۇ ئىــشى     ــۋاتقىنى، خهلقنىــڭ نهزىرى تۇرى
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  .بولمایۋاتىدۇ
ىغـا تېگىـدىغان    تهبىئىیكى، ئهگهر ئىھتىیاج تۇغۇلـسا، خىتاینىـڭ یېغىر       

مهزمۇنالرنى كۆپهیتىش ئارقىلىق، خىتاینى سۇلھكه قىستاشتا قوشۇمچه قورال 
ئهمما بۇ ۋاقىتلىق ھادىسه بولىـدۇكى، بۇمـۇ        . قىلىپ پایدىلىنىشى مۈمكىن  

ئامېرىكىنىڭ شهرقىي تۈركىـستان مۇسـتهقىللىقىنى قولالیدىغانلىقىـدىن        
  . ئهمهس
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ى خىتاینىڭ قانۇن تۈزۈملىرى ئاستىدىك
 قانۇنسىزلىقى

  
ــدا    یېقىنقــى كــۈنلهردە ئاتۇشــنىڭ شــورۇق كهنتىــدە كوللىكتىــپ ھال
مهجبۇرىي كۆچۈرۈلۈش ۋەقهسى یۈز بېرىپ، بۇنى ئهركىـن ئاسـىیا رادىئوسـى          

بۇ .  مۇناسىۋەتلىك كىشىلهرنى زىیارەت قىلىش بىلهن بىرگه ئاڭالتقان ئىدى
ا ۋارىـسلىق  كوممۇنىستالر مۇستهملىكه تارىخىغـ  —مهجبۇرىي كۆچۈرۈلۈش   

قىلىــــشنى باشــــلىغاندىن بۇیــــان بولــــۇپ كېلىۋاتقــــان مىلیونلىغــــان  
 ئـائىله ئىچىـدە   180زوراۋانلىقتىن بىرى؛ ۋەیران قىلىنغان ۋە قىلىنىۋاتقان    

مېنىڭ ئائىلهممۇ بار بولسىمۇ، بۇ مېنىڭ ئائىلهمنىڭ یاكى پهقهت شـورۇق   
ــڭ پاجى    ــاجىئه ئهمهس،  مىللهتنى ــگهن پ ــشىغا كهل ــنىڭال بې ــى؛ خهلقى ئهس

بۇنـداق  .  قازاالرنىڭ بىـرى   -مۇستهملىكىچىلىك كهلتۈرىدىغان مۇقهررەر باال   
پـــاجىئهلهر ئىلگىـــرى ئېیتىـــپ ئۆتكىنىمـــدەك، یـــا مۇســـتهملىكه ئهل      
ئاسسىمىالتسىیه بولـۇپ یوقـالمىغىچه، یـاكى مۇسـتهملىكىچىلهر قـوغالپ          

  .چىقىرىلمىغىچه تۈگىمهیدۇ
ــائىلهمنىڭال مهســـىله مهھهللىـــۋىي، شـــۇنداقال شهخـــسهن مېنىـــ  ڭ ئـ

پاجىئهسـى بــولمىغىنى ئۈچـۈن، بــۇنى ئومـۇمىي نۇقتىــدىن قولغـا ئــېلىش     
شـۇڭا مهن تۆۋەنـدە بـۇنى كوممۇنىـستىك تـۈزۈلمه،           . تېخىمۇ جایىـدا بولىـدۇ    

مۇستهملىكىچى ھۆكۈمهت ۋە مۇستهملىكه خهلـق مۇناسـىۋەتلىرى بـویىچه          
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كى قـانۇنالرنى  بۇ ۋەقهنى قایتا تىلغا ئېلىش ۋە بۇ ھهقتى  . تهھلىل قىلىمهن 
 دەرىجىلىـك خىتـاي تهپـتىش    یۇقـۇرى قایتا مۇالھىزە قىلىشىمىزغا سـهۋەپ،    

ئهمهلدارى ۋە باشقا كاتتىۋاشالرنىڭ بـۇ خىـل ئىـشالر توغرىـسىدىكى رەڭـۋاز            
  .سۆزلىرى بولدى

تهپتىش ئهمهلدارى كوممۇنىـستالرنىڭ كونـا مېتـودى بـویىچه، خهلقـقه            
 مۈلۈكلىرىنى -ت ۋە خهلقنىڭ یهریېقىن كهلگۈسىدە یاغدۇرىلىدىغان شهپقه

مهجبۇرىي ئېلىۋېلىش، مهجبۇرىي كۆچۈرۈشتهك قىلمىشالرغا قهتئىـي زەربه       
. بېرىلىدىغانلىقى ھهققىدە بهكمۇ ئهلھامبهخش سـۆزلهرنى قىلغـان ئىـكهن    

ــق      ــۇ چىرایلى ــانلىقى، ب ــرا بولىۋاتق ــداق ئىج ــۇ قانۇننىــڭ قان ــز ب ئهمــدى بى
ىغانلىقى ھهققىــدە مهنتىقىــي   ۋەدىلهرنىڭمــۇ قانچىلىــك ئهمهلىیلىــشىد  

  .ئاساسالر ۋە ئهمهلىي پاكىتالر ئاساسىدا مۇالھىزە یۈرگۈزىمىز
قانۇن بىلهن ئىدارە قىلىنىدىغان دۆلهت   —قانۇننىڭ ئهمهلىیلىشىشى 

ــۈزىمىنى  سىیاســهت بىــلهن  . دېموكراتىــك تــۈزۈمنى تهقهززا قىلىــدۇ   —ت
 چۈشـۈرىدىغان؛  باشقۇرىلىدىغان، ھهربىر خان، بهگ یېڭىـدىن بىـر ھـۆججهت       

ــانۇن   ــۇن ق ــا ئۇیغ ــك ئىجرائاتق ــۇزاق مۇددەتلى ــق،   -ئ ــۈزۈم ئهمهس، ۋاقىتلى ت
تۇراقسىز، ھهتتا بىرەر باشلىقنىڭ خىیالىغا كهچكىنى بویىچه چىقىرىلغان       
ئاتالمىش قىزىلباشلىق ھۆججهتلهر مىزان قىلىنىـدىغان تۈزۈمـدە قـانۇنالر          

  .ھامان قهغهز یۈزىدە قالىدۇ
تېئورمىـسىنىڭ راسـت بولىـشىنىڭ      » مه باپبـاراۋەر  قانۇن ئالدىدا ھهمـ   «

ــایىتى تهبىئىیكــى   ــقه، ھهر  . باراۋەرلىــك —شــهرتى ناھ ــته ھهر تهبى جهمىیهت
ــدۇ   ــانۇن ھهقىقىــي ئىقــرا بولمای ــدىكهن، ق ــاراۋەر بولمای شــۇنىڭ . مىلــلهت ب

. ئۈچۈنمۇ قانۇننىڭ ئهمهلىیلىشىشى دېموكراتىك تـۈزۈمنى شـهرت قىلىـدۇ      
ىــستېمى ئازســانلىق گورۇھنىــڭ مهنپهئهتــى  ئهپــسۇسكى، كوممۇنىــست س

ئۈســتىگه قۇرۇلغــان؛ كوممۇنىــستالردىن ئىبــارەت ئــاز ســانلىق گورۇھنىــڭ  
مهنپهئهتىنى، مۇستهملىكه رایـونالردا بولـسا تاجاۋۇزچىالرنىـڭ مهنپهئهتىنـى          
چىقىش قىلغانلىقى ئۈچۈن، باراۋەرلىك شهرتى ئىشنىڭ بېشىدىال بۇزۇلغان 
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 پىرىنـسىپالر پهقهت ۋە پهقهت ئـادەتتىكى پـۇخراالرال          -بۇ ھالدا قانۇن  . بولىدۇ
 —قــانۇن. ئهمهل قىلىــشقا مهجبۇرلىنىــدىغان نهرســىگه ئایلىنىــپ قالىــدۇ

جۇمھۇررەئىسنىمۇ، دېھقاننىمۇ ئوخشاشال نوپۇزى ئاسـتىدا تۇتىـشى كېـرەك        
بولسىمۇ، دۆلهت ئورگانلىرى، كوممۇنىست كاتتىۋاشـالر، چـوڭ شـىركهتلهر،      

ــستالرغا  ــایالر ھامــان     كوممۇنى ــدىغان ب ــى بىــلهن خاراكتېرلىنى یېقىنلىق
كوممۇنىـست تۈزۈلمىـسىدە قانۇننىـڭ     . قانۇننىڭ نوپۇزى سـىرتىدا  قالىـدۇ      

قۇرۇق گهپ بولۇپ قېلىشىدىكى سهۋەپلهرنى كونكرېت چۈشىنىش ئۈچۈن،         
كوممۇنىـست تۈزۈلمىـسىدە خهلقنىــڭ   : شـۇ ئهمهلىـي ئىپـادىلهرگه باقـایلى    

ردىن قورقىــشى، ئۇالرنىــڭ ئهركىــن، دېموكراتىــك ئهمهلــدارالردىن، ســاقچىال
ــایالم ئــارقىلىق خهلــق تهرىپىــدىن تالالنمایدىغانلىقىــدىن تۇغۇلغــان       س

چۈنكى، قهدىمكى زامانالردا پادىـشاھالر ئۆزلىرىنىـڭ مـۇقهددەس         (ئاقىۋەتتۇر  
ئورنى ھهققىدە ئـۆزلىرىنى تهڭرىنىـڭ ئـوغلى دەپ چۈشـهندۈرۈپ، كىـشىلهر           

ــا  ــا قار«ئېڭىغ ــرەك    بۇالرغ ــسۇنۇشال كې ــدۇ، پهقهت بوی ــۇرغىلى بولمای ــى ت ش
دېگهننى سىڭدۈرگهن بولسا، كوممۇنىستالر بۇ خىل ئاڭ فورمىسىنى ئهینهن 

ئۆزىمىزدىن چىققان، «داۋام قىلدۇرىۋاتقانلىقى ئۈچۈن خهلقته ئهمهلدارالرنى     
دېگهن قاراش ۋە شۇنىڭغا ئۇیغۇن ئىپادىدە بولۇش » بىزدەكال ئاددىي ئىنسان

دىن، مۇقهددەس بىر جایدىن كهلگهندەك تۇیغۇ ئاڭغا یۇقۇرى قانداقتۇر ئهمهس،
ھۆكۈمرانلىق قىلىپ تۇرغاچقا، قۇللۇق قىلىـشتىن باشـقىنى گۇنـاھ دەپ            

ئهمدى دېموكراتىك تۈزۈمدە، ئهمهلدارالرنىڭ خهلق ). قاراش ئادەتكه ئایالنغان
ت كېلىشى، تهرىپىدىن سایالنغانلىقى، ئهمهلدارالرنىڭ خهلق ئىرادىسىگه زى

ئۇالرنىـــڭ داۋاملىـــق شـــۇ مهرتىۋىـــدە قېلىـــشى یـــاكى ئۆسىـــشىگه خهۋپ  
  .تۇغدۇرىدىغانلىقىدىن بولىدۇ

بۇ ئاددىي سېلىـشتۇرما، ئىجتىمـائىي تهڭـسىزلىكنىڭ ھـاكىممۇتلهق       
. تۈزۈمدە ساقالنغىلى بولمایدىغان مۇقهررەرلىك ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرىدۇ

امــان قــانۇن ئالدىــدا كونكرېــت    تهڭــسىزلىك ۋە باراۋەرلىــك ئۇقــۇمى ھهرز  
ــدا، تهڭــسىز ئىجتىمــائىي تهرتىــپ شــارائىتىدا   . ئىپادىــسىنى تاپىــدۇ بــۇ ھال
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قانۇننىڭ ھهممىدىن ئۈستۈن تۇرىـشى مـۈمكىن ئهمهس، ئـۇ پهقهتـال تـۆۋەن       
شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ، خىتاي . قاتالم ئاۋامدىنال ئۈستۈن تۇرۇش بىلهن چهكلىنىدۇ

ھهق تهرەپته ئهمهس، خىتاي تهرەپته؛  — كوممۇنىست ئىمپىرىیىسىدە قانۇن
ھهق تهرەپــته ئهمهس، دۆلهت شــىركهتلىرى تهرەپــته؛ ھهق تهرەپـــته ئهمهس،    

) خـۇددى شـۇنىڭدەك، شـورۇقتىكى ئىـشتا       (كوممۇنىست ئهمهلدارالر تهرەپته    
ــدۇ   ــته تۇرى ــۇش تهرەپ ــته ئهمهس، نۇقتىلىــق قۇرۇل كوممۇنىــست . ھهق تهرەپ

ــدىلىكى بىل  ــۇ ئاالھىـ ــا شـ ــستېمى مانـ ــدىن  سىـ هنـــال دېموكراتىـــك تۈزۈمـ
  .پهرقلىنىدۇ؛ مانا شۇ ئادالهتسىزلىكى بىلهنال خاراكتېرلىنىدۇ

كوممۇنىستالرنىڭ ئالدامچى تهشۋىقاتىغا كۆرە، جىمىكى بهختسىزلىك 
ئاتالمىش كاپىتالىزىم تۈزىمىدە، یهنى دېموكراتىك تۈزۈمدە بولۇپ، ئېرقىـي     

 تهڭـسىزلىكى، ئهمهلـدارالر،     ئایرىمىچىلىق، تهبىقىلهرنىڭ قانۇن ئالدىدىكى   
دېموكراتىك تۈزۈمنىڭ مۇقهررەر ... خوجایىنالرنىڭ یولسىزلىقى، زوراۋانلىقى،

ئهركىن دۇنیادا شۇنى كۆردۇقكى، كوممۇنىستالر دەل . نهتىجىسى دېیىلهتتى
ھهقىقهتنى .  ئۆز تۈزۈلمىسىنىڭ ئىللهتلىرىنى باشقىالرغا دۆڭگىگهن ئىكهن

 تهبىئىیكـــى، دېموكراتىـــك تـــۈزۈم بۇنـــداق سۈرۈشـــتۈرگهندىمۇ، ناھـــایىتى
باراۋەرسىزلىكلهر، خهلق مهنپهئهتىنى ئویۇنچـۇق كۆرۈشـتهك ئىللهتلهرنىـڭ     
ئۆسىـشى ئۈچــۈن یاخــشى تــۇپراق ئهمهس، چـۈنكى بۇنــداق بىــر ھۆكــۈمهت،   

  . بۇنداق بىر ئهمهلدار مهۋجۇت بولۇپ تۇرالمایدۇ
ك دۆلهتلهردە بىرەر یهنه شۇ ئهمهلىیهتلهرنىمۇ كۆرىۋاتىمىزكى، دېموكراتى

ــرەر     ــكه تهۋە مۇئهســسهسه بى ــاكى شــۇنىڭدەك دۆلهت ــول ی تېــز ســۈرئهتلىك ی
شهخسنىڭ یېرى یاكى ئۆیىگه توغرا كېلىپ قالسا، ئۇنى قورقۇتۇپ بېـسىم         
ئىشلىتىش ئهمهس، ئۇنىڭدىن ئۆتۈنۈپ سورىلىدۇ، ئۇنى قىزىقتۇرغۇدەك پۇل 

ــدۇ ــزمهت گ «. تهكلىــپ قىلىنى ــدىغا خى ــدىیه ھهل قىلى ــۇ »ورۇپپىــسىئى م
دۆلهتنىـڭ نۇقتىلىـق قۇرۇلىـشىغا پۇتلىكاشـاڭ        «ھېچقاچان  . ئهۋەتىلمهیدۇ

دېگهنـدەك  » ...بولۇشتىكى ئهسلى مهخسىدىڭ نېمه؟ كالالڭـدا مهسـىله بـار    
ــۈمكىن ئهمهس   ــېچىش ئهســال م ــقهت . تهھــدىتلهردىن ســۆز ئ ــۇ یهردە ھهقى ب
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لدىمۇ، مېنى مهن كۆچمهكچى ئهمهسىدىم، ساڭا الزىم بو« : ناھایىتى ئاددىي
مۈلــۈك مېنىــڭ، خاھلىــسام ســاتىمهن، خالىــسام یــوق؛  ! رازى قىلىــپ ئــال

  »!خالىسام ئهرزان بېرىۋېتىشىم مۈمكىن یاكى قىممهت
ــلىقىدىكى    ــۆڭلىگه یاقماسـ ــشىلهر كـ ــڭ كىـ كوممۇنىـــست تۈزىمىنىـ

 ھوقۇق توغرىـسىدا ئېغىـز ئـاچقىلى        -ئىللهتلهردىن بىرى، ئىنسانىي ھهق   
 ناھهق مهسىلىسىنى كۆرۈپ تۇرۇپمۇ، -هرنىڭ ھهقبولمایدىغانلىقى، كىشىل

كوممۇنىستالرنىڭ ھېساپ ئېلىشىدىن قورقۇش تۈپهیلى ھهق تهرەپكه یـان    
باسالماسـلىقى؛ كوممۇنىـست ھۆكۈمرانلىرىنىـڭ خـۇددى قهدىمقـى زامــان      

  .پادىشاھلىرىدەك خاھىشى بویىچه باشقىالرنىڭ ھهققىنى تارتىۋېلىشىدۇر
هتكه روبىرو قىلىـدىغان بولـساق، شـورۇق        مۇالھىزىلىرىمىزنى ئهمهلىی 

ــایاھهت      ــر سـ ــان؛ یهر بىـ ــۇ باقمىغـ ــشنى ئویالپمـ ــۆي سېتىـ ــانلىرى ئـ دېھقـ
بـۇ ھالـدا قانـداق بولىـشى كېـرەك؟ سـاڭا الزىـم         . شىركىتىگه الزىم بولغـان   

ئهممــا بــۇ دۆلهتنىــڭ . بولغــان بولــسا مۈلــۈك ئىگىــسىنى رازى قىلىــپ ئــال
غاچقا خۇددى دېگىنىمدەك، قانۇن نۇقتىلىق قۇرۇلىشى ئىمىش، شۇنداق بول

ھهقىـقهت تهرەپــته ئهمهس، شــىركهت تهرەپـته؛ باســقۇنچى ھۆكــۈمهت تهرەپــته   
شـىركهت مهلـۇم بىرلىـك ئـۆلچهم        . تۇرغان، ئۇالرنى كۆچۈشكه مهجبۇرلىغـان    

مىڭ سومدىن پۇل بهرگهنلىكىنى دەۋا قىلىدۇ؛ ئهمما دېھقانالرغـا       72ئۈچۈن  
زور پهرق بىلهن ئىنساپسىزالرچه یوقالغان بۇ قهدەر .  مىڭدىن پۇل تېگىدۇ12

پـــۇل نهگه كهتتـــى؟ كوممۇنىـــستالردىن ئىبـــارەت ئازســـانلىق گورۇھنىـــڭ  
ئهممــا بــۇ ئاتــالمىش قــانۇن، یهنه ئۈســتىلهپ  ! یانچۇقىغــا چۈشــۈپ كهتــكهن

ــسانىیهتچىلهرنى    ــدا، نهپ ــپ، ھهق مهیدان ــسىزلىكىنى ئىــسپات قىلى ئادالهت
ھنىڭ مهنپهئهتىنى قوغدایـدىغانلىقىنى   ئېنىقالش ئورنىغا، ھۆكۈمران گورۇ   

ــگهن ــۈك    . دەلىللىـ ــڭ مۈلـ ــۆلىگهن پۇلنىـ ــېتىۋالغۇچى تهرەپ تـ ــى، سـ یهنـ
ئىگىلىرىگه تولۇق تهگمىگهنلىكىدىكى سهۋەپلهرنى، جاۋاپكار شهخـسلهرنى   
ئېنىقالش ۋە جـازاالش، مۈلـۈك ئىگىلىرىنىـڭ ھهققىنـى قوغـداش ئورنىغـا،         

  .ېپىپ ئۇالرنى قوغدىغاننهپسانىیهتچىلهرنىڭ قىلمىشىغا چاپان ی
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نىڭ ئهۋەتىلىشى،  »خىزمهت ئىشلىگۈچى كادىر  «ھهر ئائىلىگه بىردىن    
مهسىلىنى ئادىـل ھهل قىلىـش نىیىتـى ۋە ئادىتىنىـڭ یـوقلىقى، بېـسىم              
ئىشلىتىش، قورقۇتۇش ئارقىلىق مهخسهتكه یېتىـشنىڭ كوممۇنىـستالرغا        

بۇنى ھهق یـول   ئهگهر  . خاس كونا مېتود ئىكهنلىكىنىڭ ئهمهلىي ئىپادىسى     
ــسىغا     ــزمهت گورۇپپى ــر خى ــداق بى ــسىدى، بۇن ــدىغان بول ــلهن ھهل قىلى بى

  .ئىھتىیاج چۈشمهیتى
خىتاي تهپتىش ئورگانلىرى مهسئۇلىنىڭ یاغلىمىچىلىق بىلهن ئـادەم        

: ئالداش سهپسهتىسىدىكى دىقـقهت قىلىـشقا تـېگىش نۇقتىالرنىـڭ بىـرى          
ۋانلىقنى خهلقـقه  ھوقۇقنى خهلق مهنپهئهتـى ئۈچـۈن ئىـشلىتىش، مىھرىـ        «

یهتكــۈزۈش، خهلــق ئۈچــۈن مهنــپهئهت ئىــزدەش، بــۇ ئــارقىلىق پۇخراالرنىــڭ  
دېـگهن جـۈمله بولـۇپ،      » پارتىیىگه بولغان ئىشهنچىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش    

ــۇ كوممــۇ ىــستالرنىڭ یالغــانچىلىق ۋە زوراۋانلىــق بىــلهن ئاللىقاچــان   —ب
ــانلىقى، كوممۇنىـــــست   خهلقنىـــــڭ ئىشهنچىـــــسىدىن مهھـــــرۇم قالغـــ

ــۇپ     ھا ــارقىلىق تۇت ــىتىلهر ئ ــۇرىي ۋاس ــۇتلىقى مهجب ــڭ مهۋج كىمىیىتىنى
ھهر زامان كوممۇنىستالر ! تۇرىلىۋاتقانلىقىنىڭ باشقا تۈرلۈك ئىقرارى خاالس

نهزەردىن چۈشكهندە مۇشۇنداق كۆز بویامچىلىق تهشۋىقاتى ئېلىپ بېرىپ،        
ــڭ     ــمه ئىــش خهلقنى ــاھهقچىلىكلهر تۈزىتىلىــپ، ھهم ــمه ن ــدىال ھهم یېقىن

ىنىچه بولۇشقا باشالیدىغاندەك كېلىمات یارىتىـدۇ، خهلـق ۋاقىتلىـق          كۈتك
» كــۆۋرۈكتىن ئۆتىۋالغــۇچه ئېـــشىكىم نهزرە  «كوممۇنىــستالر  . ئالدىنىــدۇ 

دېگهندەك، یهنىال خهلق مهنپهئهتىگه زىت مهنتىقىسى بویىچه ئىشىنى داۋام 
 -یهنه بىر رەزىل ئۇسۇلى بولسا، نۇرغۇن نـاھهقچىلىكلهرنى قىلىـپ         . قىلىدۇ

ــانلىق    ــدە بىــرەر ھوقــۇق رىقابهتچىــسىنى قۇرب قىلىۋېلىــپ، ئىــشى پۈتكهن
قىلىپ، ھهممه ئهسكىلىكنى ئۇ قىلغـانتى، پـارتىیه ئهسـلىدىن ئوبـدانتى،            
ئهسكىنى یوقاتتۇق، ئهمدى ھهممه ئىش تۈزىلىدۇ، دېگهندىن ئىبارەت بولۇپ، 
بۇمــۇ كــۆپ تهكــرار لىنىــپ، بارغانــسېرى ئىــشهندۈرۈش كــۈچىنى یوقۇتــۇپ،  

  .غا ئایالنماقتا»ئۆتمهس ماتا«
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 مۈلـــۈكلىرىنى تـــارتىۋېلىش -خىتــاي ئهمهلـــدارلىرى پۇخراالرنىــڭ یهر  
خاھىشلىرىغا قهتئىي زەربه بېـرىش توغرىـسىدىكى سىیاسـىتىنى ماختـاپ،        
بۇنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دېموكراتىیىلىشىش یولىدىكى چوڭ بىر قهدەم 

ئۇالر یېرىم ئهسىرلهپ : تادىققهت قىلىشقا تېگىش بىر نۇق(دەپ ماختىنىدۇ 
ــشىغا     ــپلىگهن بولى ــۇق دوزاق دەپ  تهرى ــۈزۈمنى قورقۇنۇچل ــك ت دېموكراتى
قارىماي، ئهمدى قىزارماستىن دېموكراتىیىلىشىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرىلهش 

ئهمما ۋەتىنىمىزنىڭ ھهرقایسى   ). سۈپىتىدە ماختىنىپ تىلغا ئېلىۋاتقىنى   
هلهر ئۇالرنىـڭ سهپــسهتىلىرىنىڭ  جایلىرىـدا ھهركـۈن یــۈز بېرىۋاتقـان پــاجىئ   

  .مېزىنى ئېتىپ تۇرماقتا
ــاي     ــسپىي دېموكراتىیىلىــشىش بهلكــى خىت ــار، نى ــر تهرەپمــۇ ب یهنه بى
تهۋەلىكىدە، خىتـاي پۇخرالىرىغـا ئهمهلىیلىـشىۋاتقان بولىـشىمۇ مـۈمكىن،       
ئهمما بۇ ھېچقاچان مۇستهملىكىدىكى شهرقىي تۈركىـستاننى ئـۆز ئىچىـگه          

 180نىڭ نـۇرى ئاسـتىدا شـورۇقتىكى        »پارالق سىیاسهت  «ئهنه شۇ   . ئالمایدۇ
 گه كهلسهك، 5%ى ماكانلىرىدىن ئایرىلىپ بولدى، قالغان 95%ئائىلىنىڭ 

جىقى تۈگهپ، ئېـزى قالغانـدا مهسـىلىدە ئىجـابىي یۈزلىنىـشنىڭ بولىـشى           
  .تهسهۋۋۇرغا سىغمایدۇ

ئىـــــشىنىمىزكى، كوممۇنىـــــستالر ئۆزلىرىنىـــــڭ یىركىنىـــــشلىك  
  .ىنى ئهمهلىیىتى ئارقىلىق ئىسپاتالیدۇیالغانچىلىق
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خىتایالر بىلهن ئاقالرنىڭ باسقۇنچىلىق 
  تهبىئىتىدىكى پهرقلهر

  
ئاســــىیا ۋە ئافرىقــــا قىتئهلىرىــــدە ) ئومــــۇمهن یاۋروپــــالىقالر(ئــــاقالر 

مۇستهملىكىچىلىك قىلىشقا باشلىغان مىنۇتتىن باشالپال، ئۇالرنىـڭ ئـۆز     
هتنى سـۆیگۈچى كىـشىلهر مۇسـتهملىكه    ئىچىدىن یهنه بىر بۆلۈك ھهققانىی    

ــلهرگه ھىســسىداشلىق قىلغــان  ــدىغان  . ئهل ھۆكــۈمهتكه ۋەكىللىــك قىلى
ئـۇالر  . ھۆكۈمران گورۇھ بىلهن ئاددىي پۇخراالرنىڭ مهیدانى پهرقلىق بولغان      

ــۇس قىلىــشقان ۋە       ــشىدىن نوم ــڭ تاجــاۋۇزچىلىق قىلمى ــۆز مىللىتىنى ئ
ئهمما ئۇ زامانالردا یاۋروپـادىكى  . ئىمكانىیىتى دائىرىسىدە توسۇشقا ئۇرۇنغان 

دۆلهت تۈزۈلمىلىرى پادىشاھلىق بولۇش بىلهن، بۈگۈنكىـدەك سـىمۋۇللۇق      
ــا،    ــۈزۈمى بولغاچقـــ ــارخىیه تـــ ــهكىلدىكى مونـــ ــتهبىت شـــ ئهمهس، مۇســـ
تاجاۋۇزچىلىقنى خالىمایدىغانالرنىڭ سانى كۆپ بولغان تهقدىردىمۇ گېپـى        

  .ىسى ئورۇنلىناتتىئاقمایتى ۋە ھۆكۈمران ئاز سانلىقنىڭ ئىراد
قاراشـــلىرىمىزنى بىـــرنهچچه دەلىـــل بىـــلهن تهمىـــن ئېتىـــشىمىزمۇ  

 یىلىـدا خىتـایالر    -1939مهرھۇم لېدېرلىرىمىزدىن ئىسا یۈسـۈپ      : مۈمكىن
 چهتـئهلگه  مهخسىدىدەئۈچۈن مۇسۇلمان ئهللىرىدە جامائهت پىكرى توپالش  

هزگىلـدە  چىققاندا ھىندىستانغا كېلىـپ شـۇنداق ئهھـۋالنى كـۆرگهن؛ بـۇ م            
ــۇپ،     ــان بول ــا راۋاجلىنىۋاتق ــى راس ــتهقىللىق ھهركىت ــستاننىڭ مۇس ھىندى
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ــى ئاشــكارە     ــارتىیىلىرى مىــڭ كىــشىلىك یىغىنالرن ئۇالرنىــڭ كۈچلــۈك پ
مانا شۇنداق قۇرۇلتایالرنىڭ بىرىگه یانداشقان . ئاچاالیدىغان ۋەزىیهتته ئىكهن

تلىرىنىـڭ  ئىسا كۆرۈپتۇكى، ئهنگىلىیىگه قارشى بـۇ مۇسـتهقىللىق ھهركه      
بــۇنى ! تهشــكىالتچىلىرى ئىچىــدە بىرمــۇنچه ئهنگىلىیهلىكلهرمــۇ بــارىكهن 

كۆرگهن ئىـسا ئاقالرنىـڭ ئىنـسابىغا، ئىنـسانلىق تهبىئىـتىگه ھهیرانلىـق             
خىتـاي مىللىتىـدە بۇنـداق بىـر     «ئىچىدە ئاپىرىن ئېیـتىش بىـلهن بىـرگه،     

ىیهتتىمۇ، ئهمهل.  دەپ ئویلىغان»ھالنىڭ بولىشى تهسهۋۋۇر قىلىنماس ئىدى
ئىسا ھهرزامان ماختاش، سۆیۈنۈش بىلهن تىلغا ئالىدىغان شۇ زامـان خىتـاي         

ــدا،     ــدە یازغىنىـ ــاخۇا ھهققىـ ــستىرى چۇجىیـ ــیهت مىنىـ ــڭ «مهدەنىـ بىزنىـ
ــز     ــشىمىز، یېقىنىمى ــتىمىز، مۇڭدى ــىنىدىغان دوس ــى ئهڭ چۈش دەردىمىزن

ــدى ــدۇ»ئى ــۇ    - دەپ تهرىپلهی ــلىرىدا ئهنه ش ــىرلىك ئۇرۇنۇش ــرىم ئهس ــۇ، یې  ی
سىلهرنىڭ دەۋایىڭالر، راست، ئهمما «نىڭ بولسىمۇ، كۆڭۈل یاساپ »دوستى«

دېگهن مهزمۇندىكى بىرەر ئېتىراپىنى ئاڭالپ » مېنىڭال قولۇمدىن كهلمهیدۇ
ــدۇ    ــان قىلى ــانلىقىنى بای ــۇ     (باقمىغ ــال ئاش ــادەم، یهنى ــسهر ئ ــۇ قهی ــا ب ئهمم

ــدىن      ــۋېلىش نىیىتىـ ــى ئېلىـ ــارقىلىق ۋەتهننـ ــالۋۇرۇش ئـ ــایالردىن یـ خىتـ
  ).قایتمایدۇ

ــان غهرب    ــا قىلىنغـ ــتهملىكىچىلىك دەۋرى تېمـ ــقا مۇسـ ــدىن باشـ بۇنـ
كىنولىرىدا ھېچ رەڭ بهرمهسـتىن ئافرىقىلىقالرغـا، ھىنـدىیانالرغا قىلغـان       

ــدۇ   ــان قىلى ــشىیلىكلىرىنى بای ــڭ   . ۋەھ ــالالردىمۇ بهزى ئاقالرنى ــۇ ھ ئهنه ش
ىن یهرلىكلهرگه، ئېزىلگۈچىلهرگه ھىسىداشلىق قىلىـش یۈزىـسىدىن، خـائ        
بۇ .  قاتارىدا جازالىنىپ، ئۆلتۈرۈلگهنلىكىدەك رەھىمسىزلىكلهر تهسۋىرلىنىدۇ

تېمىالرنىڭ كىنوالردا ئهكس ئهتتۈرىلىشى، ئۇالرنىڭ قىلمىشى ھهققىدىكى 
  .ئېتىراپى، پۇشایمىنى، ۋەھشىیلىكىدىن نومۇس قىلغانلىقىدۇر، ئهلۋەتته

 —هجــدادلىرىئهمــدى خىتایالرغــا كېلىــدىغان بولــساق، بــۇ جــانۋارالر، ئ
ــۇم ۋە      ــان زۇلـــ ــلهرگه قىلغـــ ــتهملىكه خهلقـــ ــته مۇســـ ــۇزاق ئۆتمۈشـــ ئـــ

ــدۇ   ــراپ قىلمای ــى ھــېچ ئېتى ــۈن  . قىرغىنچىلىقالرن ــاي مىللىتــى ئۈچ خىت



 181 

بولغاندا بۇ پادىشا زالىم پادىـشا، ئهزگۈچىلهرنىـڭ ۋەكىلـى، ئاغدۇرىۋېتىـشكه        
شـۇنىڭ  . تېگىشلىك ئۈستقۇرۇلما، یوقۇتۇشقا تېگىشلىك دۈشمهن بولىـدۇ       

چۈنمۇ ئـۇ زامـانالردىكى بـارلىق ھـاكىمىیهتكه قارشـى ئېلىـپ بېرىلغـان            ئۈ
» خهلق قوزغىلىڭى«خهلق قوزغىالڭلىرى ھهققانىي، توغرا ھېساپلىنىدۇ ۋە 

دەپ ئاتىلىدۇ؛ ئوخشاش شۇ پادىشاغا ئاز سانلىق مىللهتلهر قارشـى ئىـسیان        
رنى خىتاي كۆتۈرگهن بولسا، بۇ خاتا، ھهقسىز، ئهكسىیهتچىل بولىدۇ؛ ھهم بۇال

بــۇ ئىــسیانالرنى قــانلىق . دەپ ئاتایــدۇ» تــوپىالڭ«تهشــۋىقات ۋاســىتىلىرى 
ــسا     ــى بولـ ــشىیانه ھهركىتـ ــشاھالرنىڭ ۋەھـ ــتۇرغان پادىـ ــوپىالڭنى «باسـ تـ

ئوخــشاش بىــر ھهركهتــكه ئىككــى خىــل  ! دەپ ســۈپهتلىنىدۇ» تىنچىــتىش
  .ئۆلچهم قوللۇنۇشتا خىتاینىڭ یۈزىمۇ قىزارمایدۇ

ــۈمرا  ــسى   خىتایالرنىــڭ ھۆك ــۆۋەنكى ئهخلهتچى ــاكى ئهڭ ت ــورۇھى ی ن گ
بولـــسۇن، ئېزىلگـــۈچى مىللهتـــلهرگه ھىـــسىداشلىق قىلغـــان مىـــسالالر  

ئۇالر تۆۋەنـدە ھـاكىمىیهتكه قارشـى كوتۇلدایـدۇ،      . تارىختىن ھېچ تېپىلمایدۇ  
مۇستهملىكه مىللهت كىشىلىرىدىن بىرى ئۇنىڭ بىلهن بىلـله نـارازىلىق       

» ئىككى ئایرىلماسلىق«مما بۇ نارازىلىق ئىپادىلىشىپ بهرسه بولىدۇكى، ئه
پىرىنسىپى ئىچىدە، مهۋجۇت سىیاسىي تۈزۈمگه، مهۋجۇت ھۆكۈمهتكه قارشى 
بولسا بولىدۇ، ئهمما بۇ مۇستهقىللىق ئارزۇسىنى ئىپادىلهیدىغان نارازىلىق         
بولسا، ھېلىقى ھۆكۈمهتنىڭ دۈشمىنى خىتاي دەرھال ھۆكۈمهت بىلهن بىر 

، رەددىیه بېرىدۇ ھهتتا ئۇنى پاش قىلىـپ جازالىتىـشىمۇ   مهۋقهگه ئۆتىدۇ ـ دە 
  !مۈمكىن

ھهتتــا ئهركىــن دۇنیــادا، دېموكراتىــك ئهللهرنىــڭ نېنىنــى یهپ یــۈرگهن 
خىتـــایالرنىڭمۇ بـــۇ مهســــىلىدە ئهنه شـــۇ تۇغمـــا مۇســــتهملىكىچىلىك     

چهتئهللهردىكى . پىسخىكىنى نامایان قىلىدىغانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇپتىمىز    
ــارىخى  كهڭــرى ئىمكــانىی ــسىدە، ۋەتىنىمىزنىــڭ مۇســتهملىكه ت هتلهر سایى

ــال     ــۇ، یهنىــ ــۆرۈپ تۇرۇپمــ ــى كــ ــان دەلىللهرنــ ــدىكى بۇرمىالنمىغــ ھهققىــ
ــش      ــراپ قىلىـ ــسىۋالغانلىقىنى ئېتىـ ــى بېـ ــۇ زېمىننـ ــدادلىرىنىڭ بـ ئهجـ
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پوزىتىسىیىسىدە بولۇشتىن ئۆزىنى قاچۇرىـدىغانلىقى ھهممهیـلهن كـۆرۈپ          
نى دېمــوكراتچى دەپ پهدەزلهیــدىغان  ھهتتــا ئــۆزلىرى . تۇرغــان رېئــاللىقتۇر 

  .ئۆكتىچىلهرمۇ ئوخشاشال تاجاۋۇزچىلىق تابىئىتىنى یوشۇرمایۋاتىدۇ
غهرپلىكلهر بىلهن خىتایالرنىڭ باسقۇنچىلىق تهبىئىتىدىكى بۇ پهرقنى 
. ئۇنتۇپ قـېلىش بىزنـى یهنه ئهجهللىـك خاتاالرغـا ئېلىـپ بېرىـشى چوقـۇم             

ئهڭ تـــوغرا چۈشىنىـــشكه   ئۇنىـــڭ ئۈچـــۈن ھهر زامـــان دۈشـــمىنىمىزنى    
دۆلهت «خىتایالر یېقىنقـى كـۈنلهردە نهشـىر قىلغـان          . تىرىشىشىمىز الزىم 

ــدىن ئهال  ــى ھهممى ــۇ    » مهمپهئهت ــۇ ب ــاپتىكى بهزى مهزمۇنالرم ــاملىق كىت ن
بۇ كىتاپتىكى بهزى . قاراشلىرىمىزنىڭ تېخىمۇ قۇۋۋەتلىك دەلىلى بوالالیدۇ   

ىنى تاجاۋۇزچى دەپ تونىـشىدىن     مهزمۇنالردا، خىتایالر خهلقىمىزنىڭ ئۆزلىر   
ــام        ــر بهدن ــىز بى ــۇل قىلغۇس ــېچ قوب ــۇنى ھ ــكهن ۋە ب ــۈپ كهت ــاتتىق چۆچ ق

گویـا ئۇالرنىـڭ   : تهرىقىسىدە تىلغا ئالغان؛ بۇ ئۇالرنى ھهم ھهیران قالـدۇرغان        
ھهرقانداق بىر خهلق ! ۋەتىنىمىزنى بېسىۋېلىشى تاجاۋۇزچىلىق ئهمهستهك

ــازادلىقىنى تهلهپ قىلــسا بولىــد  ــا خىتایالرنىــڭ قولىــدا  ئــۆز ئ ۇ، ئهممــا، گوی
خىتایالرنىڭ !  بولغانالرنىڭ بۇنداق بىر تهلهپته بولىشى بهكال چۈشىنىكسىز

ــتهقىل       ــۇش، مۇس ــسىدە بول ــاي مۇستهملىكى ــا خىت ــۇمى گوی ــل تۇت ــۇ خى ب
ــۇپ، ئــۇالردىن قۇتۇلــۇپ چىقىــش    بولغانــدىنمۇ ئۈســتۈن بىــر قىــسمهت بول

  . كېسهل پىسخىكىدۇرئۇرۇنىشى غهلىتىلىك دېمهكچىدەك بىر خىل
الرنىـڭ بىـرى، خهلقىمىزنىـڭ      »ھهیـران قـېلىش   «یهنه شۇ كىتـاپتىكى     

دەپ » قهھرىمـانىمىز «مۇستهقىللىق ئۈچۈن شـېھىد بولغـان یىگىتلهرنـى       
. ئاتىغــانلىقى، ئۇالرغــا نهپرەتلهنمهســتىن، ھــۆرمهت ئىھتىرامــدا بولىــشىدۇر 

» هلـق دۈشـمىنى   تـوپىالڭچى، خ  «خىتایالرنىڭچه بولسا، خهلقىمىز ئۇالردىن     
مانا شۇنداق تهتۈر، كېسهل روھـى ھـالهت        . دەپ نهپرەتلىنىشى كېرەك ئىدى   

  .خهلقىمىزگه تېڭىلماقتا
بۇنىڭدىن یهنه شۇنداق بىر ئىجابىي بىشارەتنىڭ یىپ ئـۇچى كۆرۈنـۈپ         

دېــــمهك بىــــز قهھرىمــــانلىرىمىزنى، بولۇپمــــۇ كوممۇنىــــست  : تۇرۇپتــــۇ
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 گهۋدىلهنــدۈرۈپ تهشــۋىق ئىــستىالسىدىن كېیىنكــى قهھرىمــانلىرىمىزنى
ئهپسۇسكى، تهشكىالتلرىمىز بۇنداق بىر توغرا ! قىلىشىمىز كېرەك ئىكهن

  !یۆنۈلۈشنى ھاال تاپالىغىنى یوق
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خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇیغۇرالرنى 
كۆرسىتىش ئۇرۇنۇشلىرى » تېرورچى«

 ۋە بۇنىڭ پهردە ئارقىسى
  
ــرور ۋە تېرورچــى « ــ   » تې ــۇ یهردە ئىزاھ ــا بىــز ب ات بېرىــپ تېرمىنلىرىغ

ئولتۇرمىساقمۇ كۆپچىلىك ئاساسهن چۈشىنىدىغان، كۆپ قوللىنىلىۋاتقـان    
» تېرورچـى «خـۇددى ھهممهیلهنـگه مهلـۇم بولغىنىـدەك،         . سۆز بولۇپ قالدى  

ــى        ــۇچى، یهن ــاۋۇز قىلغ ــلهن تاج ــولى بى ــۇق ی ــگه زورل ــقىالرنىڭ ھهققى باش
ورلۇق  تهرۇز قىلغۇچىالرنىڭ ز-كىشىلهرنىڭ ئىنسانىي ھوقۇقلىرىغا دەخلى

ۋاستىسى قوللىنىدىغانلىرىنىڭ نامى ئىكهن، ئـۇ ھالـدا بـۇ نـام ئۇیغۇرالرغـا         
ــدۇ    ــاپ كېلى ــۇ ب ــاۋۇزچى ھۆكــۈمىتىگه تېخىم ــاي تاج ــۈنكى . ئهمهس، خىت چ

ــۇتلىقىنى    ــپ مهۋجـ ــۈچكه تایىنىـ ــۇق كـ ــستېم زورلـ ــستىك سىـ كوممۇنىـ
ــدىغان    ــانۇنىي دەپ تونۇی ــۇنى ق ســاقالیدىغان، تېرورنــى قــورال قىلغــان ۋە ئ

بۇ ئوبزورىمىزدا كوممۇنىست تۈزىمىنىڭ ماھىیهتلىك قۇرۇلمىسى . دۇرتۈزۈم
» تېرور« ئۈستىدە تهھلىل ئېلىپ بېرىش ئاساسىي نىشان بولمىسىمۇ، گهپ 

ھهققىدە كېتىۋاتقىنى ئۈچۈن، كوممۇنىـست تـۈزىمى ھهققىـدىكى خۇالسـه           
سۆزىمىزنى دەلىللهشكه ئاالقىدار بىرنهچچه نهقىل بېرىشنى ئارتۇق ئهمهس      

  .پ قارایمىزدە
 یىلى لېنىن یېڭى بىر جازا قانۇنى تهكلىـپ قىلىـپ، شـۇنداق          -1922
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پهقهت ئــۇنى كېــرەك ... ســود تېرورنــى چهكلىمهســلىكى كېــرەك، «: یازغــان
تېرورنى بىر پىرىنسىپ سۈپىتىدە . قىلغان ئاساسنى ئۆلچهم قىلىش كېرەك

ــى        ــدىكهنمىز، تېرورن ــشنى قىلى ــۇ ئى ــدە ب ــرەك، ھهم ــش كې ــانۇنىي قىلى ق
ــۇل قىلىنىــدىغان ھالغــا   گ ۈزەللهشتۈرۈشــكه ۋە كۆڭــۈل رىزاســى بىــلهن قوب

پهقهت ئهڭ كهڭ مهنىدە نىزام قىلىـش       . كهلتۈرۈشكه تىرىشىشىمىز كېرەك  
 لېـنىن قوبـۇل قىلغـان ماركىـست ئاساسـلىرىدىن بىـرىگه كـۆرە             ».كېرەك

مانا .  ئېلىپ بېرىش كېرەك ئىدى»شهپقهتسىزلىك بىلهن ئاممىۋىي تېرور«
» تېـرور «وممۇنىـستالرنىڭ ئـۆز تىلىـدىن قىلىنغـان ئىقـرار بولـۇپ،           بۇالر ك 

 . قالپىقى كوممۇنىستالرغا تېخىمۇ بهك ئۇیغۇن كېلىدىغانلىقىنىڭ دەلىلى
 ئىككىنچى دۇنیا ئۇرىشى دەۋرىدىكى ئهنگىلىیه باش ۋەزىرى ۋېنىستون 
چېرچىل كوممۇنىست تۈزىمى بىلهن فاشىزىمنىڭ ئوخشاشال قورقۇنۇچلۇق 

  . هت ئىكهنلىكىنى ئېیتقانىدىبىر ئاپ
» تېرورچى«ئهمدى ماقالىنىڭ ئهسلى تېمىسىغا كهلسهك، ئۇیغۇرالرنى      

ــپلهش   ــلهن ئهیـ ــالپىقى بىـ ــى -11«قـ ــىنتهبىر ۋەقهسـ ــیىن  » سـ ــن كېـ دىـ
بۇ خېلى ئۇزۇن . خىتایالرنىڭ ئهقلىگه بىردىنال كېلىپ قالغان ئىش ئهمهس

ــل    ــالمىش دەلىل ــۇنچه ئات ــیىن، بىرم ــارلىقالردىن كې ــدىن تهیی هر ھازىرالنغان
كېـیىن، ئـۆزلىرىچه مهلـۇم ئاساسـقا تایانغـان ھالـدا ئوتتۇرىغـا چىقىرىلغــان        

  .تۆھمهتتۇر
ۋەتىنىمىــز ئىچىــدىكى سوتــسىیال كېلىمــات خهلقــارا تېرورىزىمنىــڭ  
كۆكلىشىگه ھېچ باپ كهلمهیدۇ؛ چـۈنكى خهلـق ئۈسـتىدىكى دەھـشهتلىك        

گه تاجــاۋۇز قىلغــۇچى مىللىــي زۇلــۇم تــۈپهیلى خهلــق پهقهت مهنپهئهتلىــرى 
دۈشمهننىال تونۇیدۇ، دۇنیانىڭ باشقا بىر یهرلىرىدىن ئاللىقانـداق دۈشـمهن        
تېپىشقا رەغدى یوق؛ تاشقىرىغا یېپىق، قهپهزگه ئوخشاش بېكىـنمه ھایـات،      
ئهركىن پىكىرلهر بىلهن ئۇچرىشىش ئىمكانلىرىنىڭ ئازلىقىدىن ئېیتقاندا 

اي ئۆز ئىھتىیاجى ئۈچۈن بۇ خىل     شۇڭا خىت . بۇنداق بىر ئىھتىماللىق یوق   
پىكىر ئېقىمىنى پارنىكتا یېتىشتۈرۈپ، ئارىمىزغـا كۆچۈرۈشـكه ئۇرۇنـدى ۋە        



 186 

  .ئۇرۇنىۋاتىدۇ
تېرورىزىمنىڭ دۇنیادا ئومۇمىي نهپرەتكه قېلىشى، تېرورىزىمغا قارشـى       

ــۇرۇش  ــشى    —ت ــتىگه ئایلىنى ــاق ھهركى ــڭ ئورت ــا دۆلهتلىرىنى ــۈن دۇنی  پۈت
ــۆلچهرلىنهتتى ــۇ یۈز. م ــایالر   ب ــۈزگهن خىت ــۆز یهتك ــشكه ك ــهرقىي —لىنى  ش

تۈركىستانلىقالرنى یوق قىلىشنىڭ دۇنیاۋىي ئاساسىنى یارتىۋېلىش ئۈچۈن 
ــاپ    ( ــدىن توخت ــشاشال قهتلىئام ــسىزمۇ ئوخ ــداق باھانى ــستالر بۇن كوممۇنى

ــان بولــسىمۇ، شــهرقىي تۈركىــستان مۇســتهقىللىق ھهركىتىنــى       قالمىغ
 ئهقهللىـي ئـارزۇنى یامـان ســۈپهتلىك    قـارىالش، مۇشـۇنداق بىـر ھهققــانى ۋە   

بـۇ یۈزلىنىـشكه   ) قىلىپ كۆرسىتىپ، خهلقئـارادا یىـتىم قالـدۇرۇش ئۈچـۈن      
  . ئۇیغۇن دەلىل ئىشلهپچىقىرىش كېرەكلىكىنى تونۇپ یېتىشكهن

ئهگهر شــهرقىي تۈركىــستان مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهركىتــى ســاپ   
ــڭ یۆن    ــسه، ئۇنى ــىنى ئىپادىلى ــتهقىللىق ئارزۇس ــي مۇس ــشىمىللى  —ىلى

بىــردىن بىــر دۈشــمهن مۇســتهملىكىچى خىتــاي ھۆكــۈمىتى، ئــاخىرقى       
مهخسىدىمىز ۋەتىنىمىزنى مۇستهقىل قىلىش دېگهندىن ئىبارەت بولسا، بۇ 
ئادەتته نورمال ئىنسانىي ئـارزۇ، كىـشىلىك ھوقۇقنىـڭ بىـر تـۈرى بولىـشى               
ــدا       ــېچ بولمىغانـ ــقا، ھـ ــدە قولالشـ ــائهتچىلىكى ئىچىـ ــا جامـ ــلهن، دۇنیـ بىـ

مانا بۇنداق بىر خهلقئـارا     . اشلىققا ئېرىشىشى تهبىئىي ھال ئىدى    ھىسسىد
ئاتموسفرانىڭ بارلىققـا كېلىـشىدىن سـاقلىنىش، ئهكـسى ھالـدا خهلقئـارا             
جامائهت پىكرىنى قایمۇقتۇرۇپ، ھىسسىداشلىق ئهمهس، نهپرەت تۇیغۇسـى    
پهیدا قىلىش ئۈچـۈن قانـداق قىلىـش كېـرەك؟ قانـداق قىلغانـدا مىللىـي             

ىق ھهركهتلىرىمىزنى ساپ ھالدىكى مىللىي ئازادلىق ئارزۇسى   مۇستهقىلل
ئهمهس، بهلكى خهلقئارا تېرورىزىمنىڭ بىر پارچىسى قىلىپ كۆرسهتكىلى،       
پان ئىسالمىزىمنىڭ بىر شېخى، ئۆزلىرىنى بولـسا جـالالت ئهمهس، بهلكـى           
تېرورىزىمنىڭ زىیانكهشلىكىگه ئۇچرىغۇچى مهسۇم قىلىـپ كۆرسـهتكىلى    

  بولىدۇ؟
: ھهقـته بـاش قاتۇرغـان خىتــایالر مـۇقهررەر ھالـدا شـۇنداق ئویلىغــان      بـۇ  
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ھهرىكهت یۆنىلىشىنى بـۇراپ، ئاساسـىي مهخـسهدنى، یهنـى مۇسـتهقىللىق            
ئارزۇســــىنى بــــۇرمىالپ كۆرســــىتىش، بىــــرال دۈشــــمهن، یهنــــى خىتــــاي  
ــتهملىكىچى ھۆكۈمىتىــدىن ئىبــارەت بىــرال دۈشــمهن تونۇشــىنىمۇ،       مۇس

 قارشىسىغا ئېلىۋالىـدىغان تهلـۋە دىنىـي قاراشـنى     بۇرمىالپ، پۈتۈن دۇنیانى  
قویۇش؛ دۈشمهننى تاجاۋۇزچىلىق سۈپىتىگه كۆرە، ھهققىمگه كىـم تاجـاۋۇز          

... قىلدى؟ دېگهن ئۆلچهمگه كۆرە ئهمهس، دىنىي ئېتىقادقا كۆرە بهلگىـلهش         
ــا مۇشــۇنداق بىــر پاكىتقــا دۇنیــانى    قاتــارلىق تۇیــۇق یولغــا باشــالش؛ ھهتت

بۇنىـڭ  . ن باشقا دۆلهتلهرنى شاھىت قىلىـش زۆرۈر ئىـدى       ئىشهندۈرۈش ئۈچۈ 
 -7 یىـل  -1996ئۈچۈن بولسا، خۇددى كومممۇنىست خىتـاي مهركىزىنىـڭ     

ــتهقىللىق     ــي مۇسـ ــىتىلگىنىدەك، مىللىـ ــدە كۆرسـ ــۇق ھۆججتىـ نومۇرلـ
ھهركهتلىرى ئۈچۈن ئورتا ئاسىیا مهملىكهتلىرىنى تایانچ بازا بولۇپ قېلىشى 

خــۇددى شــۇ . یالر، ئالــدىن ھهرىكهتــكه كهلــدىمــۈمكىن دەپ قارىغــان خىتــا
ھۆججهتته دېیىلگىنىدەك، چهتئهللهردىكى جاسۇسلۇق تورىنى كـۈچهیتىش       
ئۈچـۈن یېڭـى خـادىمالرنى ئهۋەتىــش، تهشـكىالتالرغا سـوقۇندۇرۇش، ســهپنى      

... پـارچىالپ ئىخـتىالپ پهیـدا قىلىـش، تهرەپلهرنـى ئۆزئـارا تاالشـقا سـېلىش،        
لىرىنى كۈچهیتىش بىلهنال قالماي، یهنه خۇددى قاتارلىق جاسۇسلۇق ھهركهت

نـاملىق  ›» قـارا نۇرلـۇق چىـراق     ‹سىیاسـىدىكى   «مهن ئالدىنقى كىتابىمدا    
ماقالهمدە كۆرسهتكىنىمدەك، ساختا قارشىلىق كۆرسىتىش تهشكىالتلىرى      

  .قۇرۇلۇشىنىمۇ چىڭ تۇتتى
بۇنىڭ بىلهن ئىسالم ئېتىقادىنى سۈئىئىستىمال قىلغان، خىتاینىـڭ     

نىغا كۆرە ھهركهت قىلىدىغان بۇ خىل گورۇھالرنى تېرورچىلىق بىـلهن      پىال
شۇئارى بىلهن ئادەم ئالـداپ، قىـزغىن       » دۇنیاۋىي ئىسالم «یېقىنالشتۇرۇش،  

ۋەتهنـپهرۋەر كىـشىلىرىمىزنىڭ پهرق ئېـتىش ئىقتىدارىـدىكى بوشـلۇقتىن      
پایدىلىنىپ تۇیۇق یولغا باشـالش بىلهنـال قالمـاي، خهلقنىـڭ دىققىتىنـى             

تونۇشىنى باشقا تهرەپكه بۇراپ، یېنىدىكى    » ئاساسىي دۈشمهن «چالغىتىپ،  
ۋە مهنپهئهتلىرىگه بىۋاسىته تاجاۋۇز قىلغان دۈشمهننى ئۇنتۇلدۇرۇپ، پۈتـۈن         
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  .دۇنیا بىلهن قارشىلىشىدىغان ھاالكهتلىك یولغا یۆنلهندۈرۈشتى
» ئـوتنى ئـورۇپ یىالننـى ئۈركۈتـۈش       «خىتایالرنىڭ ھىله دەستۇرىدىكى    

ىلىــسى بــویىچه، خهلــق ئىچىــدە یوشــۇرۇن یاشــاۋاتقان، ھامــان بىــر كــۈنى  ھ
ئۆزلىرى ئۈچـۈن بـاش ئـاغرىقى بولىـدىغان قارشـىلىق كۆرسـهتكۈچىلهرنى،             
ئومۇمهن مۇستهقىللىق ئارزۇسـى كۈچلـۈك، خىتایغـا قارشـى ئىدىیىـدىكى            

یـاراملىق  » توپالنمـا بارگـاھى   «یاشالرنى بىلىۋېلىش ئۈچۈنمـۇ بۇنـداق بىـر         
  .ىبوالتت

ئۇسۇلى بـویىچه  » تهتۈر رىكالم«بۇنىڭ ئۈچۈن بولسا مهملىكهت ئىچىدە     
بۇ خىل ئالدامچى شـایكىالرنى ۋە ئۇنىـڭ   » پارنىكتا یېتىشتۈرگهن«ئۆزلىرى  

بۇ بولسا خىتایغا قارشـى ئىدىیىـدىكى       . باشلىرىنى خهلققه تهشۋىق قىلدى   
 ھهتتـا  .كهڭ ئاممىغا قهیهرگه بېرىپ توپلىنىش ھهققىدىكى ئىشارەت ئىدى     

پـاالنچى  «: جۈمه نامىزىغا توپالنغان خهلققه تارقاتقان تهشۋىق ۋەرەقىلىرىـدە      
پالنچى قاتارلىق بۆلگۈنچىلهر، ۋەتهننىڭ بىرلىگىنى پارچىالش ئۈچۈن پاالنى 

دېـگهن  » ... تهربىیه ئېلىپ بېرىۋاتىـدۇ -یهرلهردە ئادەم توپالپ، ھهربىي تهلىم  
اشــالرنىڭ قهیهرگه بېرىــشىنىمۇ ئېنىــق ئىــشارەتلهر بىــلهن، ئىنقىالپچــى ی 

 ھهركهت -ئهزەلدىن خىتایالرنىڭ مهلۇم شهخس یاكى ئىش. ئىشارە قىلىشتى
توغرىسىدىكى باھاسىنى ئۆزلىرىنىڭ تۇتىمىنى بهلگىلهشـته تهتـۈر ئـۆلچهم     

دۈشمهن یامان دەۋاتقـان ئىـكهن   «: قىلىشقا ئۈگهنگهن خهلق، تهبىئىي ھالدا 
دېگهن ئاددىي تونۇش بىلهن، خۇددى ئازراق » ئاشۇ یهردە چوقۇم یاخشىلىق بار

دان چېچىپ قویۇلغان قاپقانغا قـاراپ كهلـگهن قۇشـتهك، بـۇ خىـل توپالنمـا        
بارگاھلىرىغا تهلپۈندى، سۆیگۈ ئىزھار قىلدى؛ ئىمكـانى بولغـانالر كېلىـپ           

 دۈشمهن قارا   —تهبىئىیكى، بۇ یهردە تىزىملىككه چۈشۈش      . توپقا قوشۇلدى 
ئهمهلىیهتمــۇ بــۇنى ئىــسپات ! ڭ دەل ئــۆزى ئىــدىتىـزىملىكىگه چۈشۈشــنى 

ــدى ــۇن    : قىل ــۈمرۈكتىال تۇتق ــگه قایتقانالرنىــڭ ئاساســىي قىــسمى گ ۋەتهن
  .قىلىندى، ئازراقى كېیىن تۇتقۇن قىلىندى

خىتــاي جاسۇســلۇق سىستېمىــسى نــادان خهلقىمىزنىــڭ مىللىــي      
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ــۇراپ،      ــلهن بـ ــتىلىق بىـ ــشانىنى ئۇسـ ــڭ نىـ ــتهقىللىق ھهركىتىنىـ مۇسـ
ئىبارەت بىردىن ـ بىر دۈشمهننى نهزەردىـن سـاقىت قىلـدۇرۇپ،     ئۆزلىرىدىن 

ــدىیىنى     ــدە ئى ــدىغان دەرىجى ــى دۈشــمهن دەی كۆرۈپمــۇ باقمىغــان بىرلىرىن
ئۇالرنىڭ شۇئارى . قاالیمىقانالشتۇرۇپ، ھهركهتنى تۇیۇق یولغا باشالپ قویدى

ــتىن،   ــایتۇرىۋېلىش بولماسـ خىتـــاي مۇســـتهملىكىچىلىرىدىن ۋەتهننـــى قـ
ــ ــداقتۇر نـ ــدىكى  قانـ ــشانالر ھهققىـ ــسىز نىـ ــمهنلهر، مۇناسىۋەتـ اتونۇش دۈشـ

خىتـاي بۇنىـڭ بىلهنـال      . دەبدەبىلىك چـوڭ گهپـلهر بىـلهن ئـاۋارە قىلىنـدى          
قانـائهت قىلمـاي، یهنه ئاتــالمىش تالىبـان ســهپلىرىدە شـىمال ئىتتىپاقىغــا     
قارشــى ئۇرۇشــقا قاتنىــشىپ، شــىمال تهرەپــكه ئهســىر چۈشــكهن ئۇیغــۇرالر؛   

ــالمىش جــۈمه  ــۇپ، ئۆزبېكىــستانغا ئهســىر   ئات نامانگــانى قىــسىملىرىدا بول
چۈشكهن ئۇیغۇرالر؛ ھهتتا چېچهنىستان سهپلىرىدە بولۇپ، رۇسـىیهگه ئهسـىر    

بۇنىـڭ  . قاتـارلىق شـاھىتلىق دەلىللهرنىمـۇ یـاراتتى    ... چۈشكهن ئۇیغـۇرالر    
ئىكهنلىكىنـى باشـقا دۆلهتـلهرگه    » تېرورچـى «بىلهن خىتایالر ئۇیغۇرالرنىڭ  

ــى ــانلىق     بىۋاس ــات، ج ــىرچان كهیپىی ــارقىلىق، تهس ــدۇرۇش ئ ــس قىل ته ھى
ئۇ قهدەر ئاز ئۇیغۇرنىڭ ئهسىر چۈشىدىغان پۇرسهت . كۆرۈنۈش ھاسىل قىلدى

ۋە جــایالردىن نهسىۋىــسىز قالمــاي پۇتلىــشىپال تــۇرغىنى ھهیــران قــاالرلىق  
  !ئىدى

بۇ ھهرىكهت ئارقىلىق خىتایالر یهنه كونكىرىت ھالدا قوشنا دۆلهتـلهردە         
ــۇ دۆلهت     ــۈن، ش ــۇچرىتىش ئۈچ ــگه ئ ــالىیىتىنى چهكلىمى ئۇیغۇرالرنىــڭ پائ
ھۆكۈمهتلىرىگه ئۇیغۇرالرنى سهت كۆرسـىتىش، ئۇیغـۇرالرنى قىمىقتۇرۇشـتا         
خىتــایالر بىــلهن ھهمكارلىشىــشنىڭ زۆرۈرلىكىــگه ئىــشهندۈرۈش ئۈچۈنمــۇ   

مهســىلهن، كېیىنــرەك، جــۈمه نامانگانىنىــڭ ئــۆز كــۆرەش  . ئاســاس یــاراتتى
ئالدى بىلهن « : ھهققىدە توختۇلۇپ، تۇلۇمدىن توقماق چىققاندەكالنىشانى 

دەپ جۆیلۈشى، تهبىئىي ھالدا خىتاي ۋە » شهرقىي تۈركىستاننى ئازاد قىلىش
ــستاننى  ــتالر   «ئۆزبېكىـ ــان دوسـ ــاق بولغـ ــمىنى ئورتـ ــتىگه، » دۈشـ ۋەزىیىـ

یهنه بۇنىڭدىن، بۇ خىل ئىدىیىدىكىلهرنىڭ . ھهمكارلىشىشقا ئېلىپ باراتتى
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ۇجــــۇم نىــــشانى مهلــــۇم دۆلهت یــــاكى مهلــــۇم ھۆكــــۈمهت بىلهنــــال       ھ
ئېنهكنىـڭ بېـشىغا كهلـگهن    «چهكلهنمهیدىغانلىقىدىنمۇ دېـرەك بېرىـپ،     
دىــن یهنه باشــقا دۆلهتلهرنــى »كــۈن موزاینىــڭ بېــشىغىمۇ كېلىــدىغانلىقى

گویا ئۇالرنى ئورتاق یوقاتمىغاندا، ھهممىگه . ئاگاھالندۇرۇشقا یېتهرلىك ئىدى
  .السى تېگىدىغانلىقىنى ئىسپاتالیتىئوخشاش با

ــوق     ــدارلىرىغا ئ ــاي ســاقچى ئهمهل ــستاندا ئۇیۇشــتۇرۇلغان خىت قىرغىزى
چىقىرىش ۋەقهسى؛ خىتاي دىپلوماتىنى ئېتىش ۋەقهسى؛ قازاقىستاندا قازاق 
سـاقچىلىرى بىـلهن توقۇنـۇش ۋە بـۇ تـۈپهیلى پهیـدا بولغـان قـازاق ـ ئۇیغـۇر           

... رال كىرگـۈزۈپ تۇتۇلـۇپ قېلىـشالر      ئۆچمهنلىكى؛ مهملىكهت ئىچىـگه قـو     
بۇالرنىڭ ھهممىـسى خىتایالرنىـڭ ئویـۇنلىرى بولـۇپ، بىـرى بـۇ ئـارقىلىق               

بــایراق » تېرورىزىمغــا قارشــى«كېیىنكــى كۈنــدە باشــلىماقچى بولىۋاتقــان 
ــڭ ھىســسى     ــا جامائهتچىلىكىنى ــۈن دۇنی ــاملىرى ئۈچ ــتىدىكى قهتلىئ ئاس

لهتـــلهرگه ئۇیغـــۇرالرنى قوللىــشىنى قـــازىنىش؛ ئىككىنچىـــسى، قوشــنا دۆ  
ــاردىمى،      ــالمىش یـ ــڭ ئاتـ ــارقىلىق، ئۆزلىرىنىـ ــىتىش ئـ ــك كۆرسـ خهتهرلىـ

  . ھهمكارلىقىنى زۆرۈرى ھىس قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئىدى
بۇنىڭ بىلهنال قالماي، خىتایالر بىر چالمىدا ئىككـى پـاختهك سـوقۇپ،           
خهلق بىلهن ئىنقىالپچىالر ئارىسىغا ئىشهنمهسلىك ئۇرۇقى، خهلق ئىچىگه 

ــ ــستۇردى  نهپـ ــۇ قىـ ــېچىش ئویۇنلىرىنىمـ ــۇرۇقى چـ ــارقىلىق  . رەت ئـ ــۇ ئـ بـ
مۇستهقىللىق ھهركهتلىرىنى مهڭگۈ خهلق دەستىكىدىن مهھرۇم قىلىش،     

پارنىكتا یېتىشتۈرۈلگهن «خهلقنى ئىنقىالپچىالردىن تویدۇرىۋېتىش ئۈچۈن   
نـــى ئوتتۇرىغــــا چىقىرىـــپ، ئالمۇتىـــدا، بىــــشكهكته    »ئىنقىالپچىلىـــرى 
ۇپ كېتىــپ، ئــۇرۇپ، قىینــاپ مهجبــۇرىي پــۇل ئــېلىش تىجــارەتچىلهرنى تۇتــ

خهلقنىـڭ نـادانلىقى، ھادىـسه    . ۋاقهلىرىنىمۇ كۆپ قېتىم سادىر قىلىـشتى   
بىلهن ماھىیهتنى پهرق ئېتىش سهۋىیىسى بولماسلىقىدىن پایدىلىنىپ بۇ 
ۋەقهلهرگه ئۇالپال، تىجارەتچىلهر ئارىسىدىكى ئادەملىرىنىڭ تىلى ئارقىلىق بۇ 

ــا خىــل بۇالڭچىل ــۇالھىزە «ىقق ــا، م ــائهت   »باھ ــېالن قىلىــپ، جام لهرنىمــۇ ئ
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  .پىكرىگه چاندۇرماستىن یۆنۈلۈش بهلگىلهشكىمۇ ئۈلگۈرۈشتى
ــۆز    ــلهر ئىچىــدىكى ئ مهملىــكهت ئىچىــدە چهتئهلــدىن قایتىــپ كهلگهن

لهرنى یادلىتىپ، ھهقىقهتهنمۇ »ئىقرارنامه«ئادەملىرىگه ئالدىن تهییارالنغان    
ــ   ــارا تېرورىزىمنىــڭ بى ر پارچىــسى دېیىــشكه الیىــق ھىكــایىلهرنى    خهلقئ

سۆزلىتىـشتى، بــۇالردىن ھهتتــا ســىنئالغۇ فىلىملىــرى ئىــشلهپ چىقىــپ،  
بىـر یـاقتىن ئۇیغـۇرالرنى خهلقئـارا        ! پوالتتهك پاكىت مهیدانغا كهلتۈرۈشـتى    

ــر     ــاي، یهنه بى ــلهن چېتىــپ كۆرسىتىــشكه ئۇرىنىۋاتقــان خىت ــزىم بى تېرورى
ــشت   ــۆزلىرى ســۈنئىي یېتى ــتىن ئ ــى   تهرەپ ــر ئىقىمىن ــل پىكى ــۇ خى ۈرگهن ب

مهملىكهت ئىچىـدە داۋاملىـق بازارغـا سـېلىپ، ئـادەم قایمۇقتۇرۇشـنى داۋام              
 .قىلماقتا

بىزنىڭ دۇنیا خهلقىگه، قوشنا ئهللهرگه دەیدىغىنىمىز شۇكى، بىزنىڭ         
ئۇ بولسىمۇ مۇستهقىللىققا ئېرىشىش؛ بىزنىـڭ بىـرال        : بىرال ئارزۇیىمىز بار  

ولسىمۇ، مۇستهملىكىچى خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە ئۇنىڭ دۈشمىنىمىز بار، ئۇ ب
ــالچىلىرى ــلهن نــېمه      . غ ــقا خهلقــلهر بى ــۈمهتلهر، باش ــڭ باشــقا ھۆك بىزنى

  زىددىیىتىمىز بولسۇن؟ نېمه پایدا ـ زىیان توقۇنۇشىمىز بولسۇن؟
بىزنىـڭ ئهنه شـۇ بىـرال       : بىزنىڭ ئۆز خهلقىمىزگه دەیدىغىنىمىزمۇ شۇ    

شـقا بىرمـۇنچه دۈشـمهن كۆپهیتىۋالىـدىغان      دۈشمىنىمىز یېتهرلىـك، یهنه با    
ــۇ نهق      ــاي، ب ــۇپال قالم ــا بول ــلهر خات ــر ئېقىمــى ۋە ھهرىكهت ــداق پىكى ھهرقان
. دۈشمهننىڭ مۇناپىقالر ئارقىلىق كىشىلهر ئارىسىغا تارقىتىۋاتقان زەھرىدۇر

ئۆز خهلقىمىز ئۈچۈنمۇ مۇراجهتته بولىشىمىزنىڭ زۆرۈرىیىتى شۇكى، ھازىرمۇ 
ە داۋام قىلىۋاتقـــــان بـــــۇ خىلـــــدىكى ئاتـــــالمىش  مهملىـــــكهت ئىچىـــــد

نامـاز ئوقۇغـان، بـۇرۇت    . دىـن ھۇشـیار بولۇشـلىرى ئۈچۈنـدۇر    »تهبلىغچىـلهر «
ــادەتتىكى ئىنــسانىي ھهق ... قویغــان، ــدەك بهكمــۇ ئ  ھوقۇقالرنىمــۇ -دېگهن

دەپـــسهندە قىلىـــپ، ئـــادەم تۇتىـــدىغان خىتایالرنىـــڭ بۇنـــداق ئاتـــالمىش  
ــر    ــۆز یۇمۇشــى، بى ــلهرگه ك ــشىلهرنىڭ سىیاســىي   تهبلىغچى  تهرەپــتىن كى

قارىشىنى مۈجىمهللهشتۈرۈپ، ئۆز تهشۋىقاتى ئۈچۈن پاكىت یارىتىش ئۈچۈن 
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ــتىن،   ــغ«بولــسا، یهنه بىــر تهرەپ ــارا تىــزىملىككه  » تهبلى ــاڭلىغۇچىالرنى ق ئ
چۈشۈرىۋېلىش، زەربه نىشانلىرىنى پهرق ئېتىـۋېلىش ئۈچـۈن قىلىنىۋاتقـان      

  .ھىلىدۇر
 .یىلى، تورونتو-2002
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ئۇیغۇرنىڭ نهسلى قۇرۇتۇلىدىغان 
 !بولدى

  )فىلیهتون(
 

 بۇ مائارىپ نازارىتىما؟! ئالو—
   ۋەي، سىز كىم؟ كىم كېرەك؟—
  . مهسئۇلىڭالر بىلهن كۆرۈشمهكچىدۇق—
   ھه، نېمه گېپىڭىز بارىدى؟ ئۆزىڭىز كىم بولىسىز؟—
  .بىز ئهركىن ئاسىیا رادىئوسى، ئۇیغۇر تىلى بۆلىمى —
   ھه، نېمه گهپ؟—
 ئاڭلىساق یازلىق تهتىلدىن كېـیىن مهكـتهپلهردە ئۇیغـۇرچه دەرس            —

  توختۇتۇلىدىكهن، بۇ راستمۇ؟
 راست بوالمدۇ، یالغـان بوالمـدۇ سـىلهرنىڭ نـېمه ئىـشىڭالر بـار؟ بـۇ         —

  .دۆلىتىمىزنىڭ ئىچكى ئىشى
 بىــز پهقهت ، رادىئـــو ئاڭلىغۇچىالرنىــڭ قىزىقىـــشلىرىنى ئهكـــس   —

  .چه سوئال سورىماقچىدۇقئهتتۈرۈش یۈزىسىدىن بىر نهچ
  . نېمىنى سورىماقچىدىڭىز؟ سوراڭ، مهن ئالدىراش، ئۈگىنىش بار—
ــیىن، یهنه    — ــدىن كېـ ــنى چهكلىگهنـ ــۇرچه دەرسـ ــتهپلهردە ئۇیغـ  مهكـ

قانچىلىك ۋاقىت ئۆتكهندە پۈتـۈن جهمىیهتـته ئۇیغـۇر تىلـى ئىـستىمالدىن         
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  قالدۇرىلىدۇ؟
ال، بۇنىڭغــا جــاۋاپ  بــۇ دۆلهتنىــڭ ئىچكىــي پىالنىغــا ئاالقىــدار ســوئ—

  .باشقا سوئالىڭىز بولسا سوراڭ، بولمىسا ئىشىم بار. بېرىش ھوقۇقۇم یوق
   سىز ئۇیغۇرمۇ یاكى ئۇیغۇرچىنى بىلىدىغان خىتایمۇ؟—
   مهن ئۇیغۇر، ھه، نېمه ببوپتۇ؟—
 ئۇیغۇر تىلـى، یهنـى سـىزنىڭمۇ تىلىڭىـز چهكلهنگهنـدىن كېـیىن،        —

سۈپىتىدە مهۋجۇت بولـۇپ تـۇراالر؟   » یغۇرئۇ«ئۇیغۇرالر یهنه قانچىلىك ۋاقىت    
  دېیهلهرسىز؟» مهن ئۇیغۇر«مهسىلهن، سىز قاچانغىچه 

 ئۇیغۇر بولمىسام بولمامدىكهن؟ ئۇیغۇر بولىشىم شهرتمىكهن؟ كىم —
  بولىشىمنىڭ نېمه پهرقى؟ یاشىسامال بولمىدىمۇ؟ 

ئهممـا  .  سىز ئۈچۈن ئهلۋەتته شۇنداق، بۇنىڭغا كۆزۈم یېتىپ تۇرۇپتۇ       —
ىلمهكچى بولغىنىم، ئۇیغۇر تىلى چهكلهنگهندىن كېیىن یهنه قانچه ئۇزاق ب
  دېگهن مىللهت مهۋجۇت بولۇپ تۇراالر؟» ئۇیغۇر«

 مهن بۇنىڭغا قىزىقمایمهن، شـۇنىڭغا ئىـشىنىمهنكى، بىـز جۇڭخـۇا           —
  . مىللىتى مهڭگۈ مهۋجۇت بولۇپ تۇرىمىز

جۇڭخۇا «ئهمدى دېدىڭىز، » مهن ئۇیغۇر« ھه، مۇنداق دېمهمسىز، بایا —
ــى ــاكى، » مىللىتــ ــدىڭىز، یــ ــسىز،... بولــ ــا  ... كهچۈرىــ ــاپىڭىز خىتایغــ ئــ

  تهككهنلهردىنمىدى؟
   نېمىشكه ئهمدى؟—
بولمایدۇغۇ؟ ئۇیغۇر دېگهن » جۇڭخۇا مىللىتى« ئۇنىڭسىز بىر ئۇیغۇر —

یاكى ئـاپىڭىز خىتـاي بىـلهن تـوي         . ئۇیغۇر؛ جۇڭخۇا مىللىتى دېگهن خىتاي    
  ۇغۇپ قویۇپتىكهنمۇ؟سىزنى ت.... قىلمایال
  !  قویهۋە، چاخچىقىڭنى—
ــاۋاپ   — ــىگه جــ ــۆپ نهرســ ــا كــ ــاق بولغاچقــ ــىز قورچــ ــدا ســ  قارىغانــ

  بېرەلمهیدىغاندەك قىلىسىز، بىرەر خىتاي مهسئۇلنى چاقىرىپ قویاالمسىز؟
ــوراپ، خــى     — ــىلهرنى س ــان نهرس ــا قاالیمىق ــالي، ئهمم  ھه شــۇنداق قى
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  !شۇجىنى خاپا قىلماڭ جۇمۇ
  . ھه بولىدۇ—
  رادىئوما؟ نېمه گهپ؟ ... ۋەي، نىشى نالى؟ ھه، —
 تهتىلـــدىن كېـــیىن ئۇیغـــۇرچه دەرس تامـــامهن توختایـــدىكهن دەپ —

  ئاڭلىدۇق، بۇ راستما؟
 یىلـى رایونىمىزغـا   -1998 راست بولماي ئهمىسه، جىیاڭ زوڭشۇجى      —

» دۆلهتـلهر ئـارا    «كهلگهندە قىلغان موھىم سۆزىدە بىشارەت بېرىپ دېدىغۇ،        
  .تىیىمىز ئهزەلدىن سۆزىدە تۇرىدۇ، ئهمهسمۇدېمهك پار

یهنه .  راســت، راســت، مانــا شــۇ تىپتىكــى ســۆزلىرىدە بهك تۇرىــدۇ      —
  قانچىلىك ۋاقىت ئۆتكهندە پۈتۈن جهمىیهتته ئىستىمالدىن قالدۇرىسىلهر؟

 بۇ ئۆزىگه باغلىق، قاچانغىچه بهرداشلىق بېرەلىـسه شـۇ ۋاقىـتقىچه            —
سىمۇ بـار، جهمىیهتـته ئۇیغـۇر تىلىغـا ئىـش      یهنه شۇنى. دە-سۆرەپ یۈرىۋېرىدۇ 

  !نان الزىم بولسا، تىلىڭنى تاشال! یوق
   ئهگهر قارشىلىق ھهركهتلىرى چىقسا قانداق قىلىسىلهر؟—
  !  بۇنىڭغىمۇ گهپ كېتهمدۇ، باستۇرىمىز، بېشىنى یهیدۇ—
جىــت یوقۇلىــدىغان، قارشــى چىقــسا قــانلىق - مهیلــى دېــسه، جىــم—

؟ ۋاي خـۇدایىمهي، ئۇیغۇرنىـڭ تـونى پىچىلىـپ         !دە-یوقۇتۇلىدىغان گهپـكهن  
  بولدى دېسىڭىزچۇ؟

 ئاللىنهۋاق، ئۇلۇغ داھىمىز ماۋجۇشى ئۆزى پىچقان تون ئهمهسمۇ بۇ،  —
  !ئازاتلىقنىڭ دەسلهپكى كۈنلىرىدىال

 یىلغىچه چىقىـپ كېتىمىـز،   5 یىلدىن 3 ئۇنداقتا ئۇ چاغالردا ئاۋال   —
ال چىقىـــپ كېتىمىـــز؛  گومىنـــداڭ قالـــدۇق كـــۈچلىرىنى تـــازىلىۋېتىپ   

ــز،    ــاردەم بېرىــپ ئانــدىن چىقىــپ كېتىمى ... سوســیالىزىم قۇرۇشــۇڭالرغا ی
دېگهندەك گهپلهرنى قىلغان ئىكهنسىلهر، بایا دېدىڭىز، پارتىیهڭالر ئهزەلدىن 

  ...سۆزىدە تۇرىدىغان پارتىیهكهن،
ــشىپ       — ــرە تالى ــىر دائى ــالر تهس ــدا رۇس ــۇ چاغ ــا، ئ ــگهن تاكتىك ــۇ دې  ئ
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. ۈستىگه، ئۇیغۇرالرنىڭ مىللىي ئارمىیىسىمۇ مهۋجۇت ئىدىتۇرىۋاتقاننىڭ ئ
موسكۋادا ماۋجۇشى  . ئهگهر سۈركىلىش چىقسا غهرپ كۈچلىرى ئارىلىشاتتى     

بىلهن ستالىن ئارىسىدا ئۇزاققا سوزۇلغان یهڭ سودىسى بولۇپ، رۇسالر بىلهن 
كېلىــشىم ھاســىل قىلىنغــۇچه ئهنه شــۇنداق تۇرمــاي بولمــایتى؛ مىللىــي  

 پارچىالپ یوقۇتۇپ، ئاندىن بۇ مهملىكهتنىڭ خهلقىنى گویا كۆڭۈل ئارمىیهنى
رىزاسى بىـلهن بىـزگه قوشـۇلۇپ كهتكهنـدەك بىـر مهنزىـرە یارىتىـپ تـۇرۇپ                

شــۇ چـاغالردا ئۈرۈمچىــدىكى ئامېرىكــا  . یۇتۇۋېتىـشتىن باشــقا چـارە یوقىــدى  
ــى چېكىــپ      ــوپىالڭ تهشــكىللهپ، بىزن ــدا ت ــار ئهتراپلىرى ــسۇلىمۇ كۇچ كون

دېگهندەك، یۇمشاق ئۇسۇل » ئىپهكنى قىلىچ كهسمهیدۇ«ان تۇرسا، بېقىۋاتق
قولالنماي نېمه چارە؟ ئۇنىڭ ئۈستىگه، بىلىسىز، مىللىتىمىـزدە ئهزەلـدىن      

لۇق ئېـسىل ئهنـئهنه بـار ئهمهسـمۇ، بۇنىڭغـا      »یۇمشاق قۇرۇت«مانا شۇنداق   
  .ۇدەیدۇ ئهمهسم» ھارۋىدا توشقان ئالىدىغانالر«بىزنى » چهنتۇالر«قارىتا 

 ئهمدى بۇنداق یۇمشاقلىقنىڭ ۋاقتى ئۆتتى دەپ قارامسىلهر؟ ئهمدى —
  قاتتىق قوللۇق قىلساقمۇ چاتاق چىقمایدۇ، دەپ ئىشىنهمسىلهر؟

 یىلالردىكىگه 50 چاتاق ھامان چىقىپ تۇرىدۇ، ئهمما ھازىر ۋەزىیهت       —
ئۇیغۇرالرنىڭ ھېچنېمىسى یوق؛ شهرقىي تۈركىـستان دېـگهن     . ئوخشىمایدۇ

یاخـشى  (تنى خهلقارا جهمىیهت ئاساسـهن ئۇنتۇلـۇپ بـوالیال دېـدى؛            مهملىكه
ــۇپ       ــدىغان بول ــىنى بىلى ــۆزىچه سىیاس ــۇ، ئ ــڭ ئۆزلىرىم ــرى، ئۇیغۇرالرنى یې

نى ئهسلىتىدىغان نامدىن ۋاز كهچسهك پایدىلىقراق »تۈركچىلىك« كېتىپ،
دەپ ئــویالپ، یېڭـــى ئىــسىم قویۇشـــقا تىرىـــشىش ئــارقىلىق، بـــۇ خىـــل    

بىز ئهزەلدىن قاتتىق قوللـۇقنى  .) سسه قوشۇپ بېرىۋاتىدۇ ئۇنتۇلدۇرۇشقا ھه 
بوۋىمىز زوزۇڭتاڭ، بۇ زېمىننى تىنچىتىپ بولۇپال، . تاشالپ قویغىنىمىز یوق
 مىلیــون ئــادەمنى چېپىــپ تاشــلىغان ئىــدى  2.5ئــۆچ ئېلىــشنى باشــالپ، 

ئۇرۇشــتىمۇ بۇنچىلىــك قۇربــان بهرمىگهنتــى بــۇ چهنتــۇالر، ئهل بولغانــدىن  (
ھهرقاچان قارشىلىقسىز تۇرغـان    ! سىنى كۆزىگه كۆرسهتتۇق تازا   كېیىن ئانى 

ھهرقاچان !). ئادەمنى ئۆلتۈرۈش ھهم قوالي، ھهم چىقىمسىز بولىدۇ ئهمهسمۇ  
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پهقهت سىیاسـهتته یۇمـشاقلىق   . بىز یۇمـشاق قوللـۇق قىلىـپ باقمىـدۇق      
چهنتۇالر قارشى چىقىپ . بارىدى؛ ئهمدى سىیاسهتتىمۇ قاتتىقلىق باشالندى

ــسا   بىرەر ــدىغان بول ــۇرنىنى قانىتى ــل  »تېرورچــى«ىمىزنىــڭ ب ــا دەلى لىقىغ
یارىتىپ بېرىدۇ؛ ھهممه ئىمكان قولىمىزدا بولغاچقا قىلنـى پىـل قىلىـپ،         
تهشۋىقات ئویۇنى ئوینایمىز، چهتئهللهردە بىزگه ماسلىشىدىغان ئۇیغۇرالر ئاز  

ســــىزنىڭ . دېیىــــشىپ بېرىــــدۇ» تېرورچــــى«ئهمهس، تهشــــكىالتلىرىمۇ 
مانا شۇنداق قىلىپ، بۇ ئاۋارىلهرگه ئۆلۈمدىن . زمۇ بىگه ماسلىشىدۇرادىئوڭى

  !باشقا یول یوق
 خهلقارا جهمىیهت ئارىلىشىپ، بۇ مهسىلىدە ھهققه یان بېسىپ قالسا —

  بېشىڭالرغا پىتنى قۇیىۋالمامسىلهر؟
دۇنیـادا ھهق دەپ بىـر نـېمه بولمایـدۇ؛ كـۈچ           .  ئۇنداق ئىش بولمایدۇ   —

مهسـهلىدە  » بۆرى بىلهن قوزىچاق  «رۇس شائىرى كرىلوۋ    . دېگهن نهرسىال بار  
دۇنیانىڭ مهنتىقىـسى  » !كۈچلۈك ئالدىدا كۈچسىز گۇناھكار  «: نېمه دېگهن 

خهلقارا جهمىیهتنىڭ نېمه ئىشى؟ ئۇالرنىڭ ئاغزىدا دېگهنلىرىگه بىز ئىزا ! بۇ
تارتىپ كهتمهیمىز، بىلىسىز، بىزنىڭ یۈزىمىزنىڭ قانچىلىك چىـداملىق،        

قـۇرۇق گهپـلهرگه یهرنـى تاشـالپ بېرىـدىغان        .  چهملىكىنـى  یۇقۇرىسۈپىتى  
  . ئىش بوالمدۇ

  . ھهمىشه قۇرۇق گهپال بولىۋەرمهس، كۈچ ئىشلىتىپمۇ قاالر—
 مهنپهتىگه توقۇنۇش كهلـسه ئىـشلىتىدۇ، بولمىـسا یـوق؛ ئۇیغـۇرنى         —

نــى دەپ ھـېچكىم بىرتــامچه قـان، بىــر تىـیىن پــۇل    »ھهق«دەپ، قانـداقتۇر  
. ایـدۇ، بـۇنى بىلگىنىمىـز ئۈچـۈن مانـا شـۇنداق قىلىـۋاتىمىز             چىقىم قىلم 

ــك       ــوراللىرى، بىئولوگىیىلى ــادرو ق ــلهردە ی ــۈك دۆلهت ــا، كۈچل ــاراڭ، دۇنیاغ ق
مانـا بىـز ھهتتـا، بىئولوگىیىلىـك     (قورالالرنىڭ بولىشى یوللـۇق بىـر ئىـش       

ــۇرىمىز   ــدە ســىناپ ت ــاجىز )قــوراللىرىمىزنى ئۇیغۇرالرنىــڭ بهدىنى ؛ ئهممــا ئ
 یادرو قوراللىرى یاساشقا ئۇرۇنسا ئۇالرغا یول یوق، تېخىمۇ توغرىسى، دۆلهتلهر

مهسـىلهن، ئىراقنـى    ! بۇنداق دۆلهتلهرگه ھۇجۇم قوزغاشقا بـۇ یاخـشى باھـانه         



 198 

یوق یادرو، یوق بىئولوگىیىلىـك قـورال ئۈچـۈن ئىـستىال ئهتـكهن نـوچىالر،                
نى » ھهق« ، نى دەیدىغان»دۇنیا تېچلىقى«مهنپهئهتنى دېمهیدىغان، راستىنال 

دەیدىغان بولسا مانـا بىـزدە شـۇ دېـگهن قورالالرنىـڭ ھهممىـسى بـار، بىـزگه              
  !ھۇجۇم قىلىپ باقمىسۇنمۇ؟

   خېلى ئىشهنچىڭالر باردەك قىلىدۇ، بۇ ئىشهنچ نېمىدىن؟—
 جوڭخــۇا مىللىتــى ئویغۇنىۋاتىــدۇ، ئهمــدى ســهددىچىن ســېپىلىنى  —

ۇنیادا سـۆزى ئۆتىـدىغان   سوقۇشقا مهجبۇر بولغان قورقۇنچاقالردىن ئهمهس، د  
بىر نوچى؛ ئاندىن ھهربىي ئۈستۈنلىكىمىزمۇ كۈنسېرى زورىیىۋاتىدۇ، دۇنیاغا 

 دۇنیانىـڭ  —تېنچلىقنى تهرغىپ قىلغاچ، كهلگۈسـىدە بۈیـۈك ئېمپىـرىیه     
یېرىمــى قهدەر چـــوڭ ئېمپىـــرىیه قــۇرۇش یولىـــدىكى پىالنىمىـــز ئۈچـــۈن   

نمــۇ، ئهجــداتلىرىمىزنى مانــا شــۇنىڭ ئۈچۈ. ھـازىرلىقىمىز تېــز كېتىۋاتىــدۇ 
قورقۇتۇپ پوقىنى چىقىرىۋەتكهن، سېپىل سوقۇشقا مهجبـۇر قىلغانالرنىـڭ       

ىشقا دەسـسىتىپ، نۇرغـۇن پایـدا       خۆل  ھبۈگۈنكى ئهۋالدلىرىدىن تۈركلهرنى    
ــۋاتىمىز ــائىرودروم كېمىـــسىنى بوغـــۇزدىن : ئالـــدۇق ۋە داۋاملىـــق ئېلىـ ئـ

ــسا   بولمایــدىغان دېڭىــز ئۆتكــۈزۈپ، كهلگۈســىدىكى ئــارمىیىمىزدە كهم بول
ئۈستۈلىكى ئۈچۈن ئاساس سـالدۇق؛ یهنه شـۇالرنىڭ ئهۋالدلىرىـدىن بولغـان        
ئۇیغۇر دېگىنىڭىزنىڭ ھالىنى كۆرىۋاتىـسىز، ئهرلىرىنـى قـۇل، قىزلىرىنـى           

  .وتۇن قىلىۋاتىمىزخ
 چهتئهلگه چىقىپ كهتكهن ئۇیغۇرالر ئۇ یهرلهردە یېتىشىپ، بىر كۈچ    —

  دىت بولماسمۇ؟ھاسىل قىلسا بۇ سىلهرگه تهھ
چهتئهلـــدىكىلهرنىڭ ئهھـــۋالى چـــاڭگىلىمىزدا ! تـــۈفىي...  ھـــا ھـــا—

ئۇنىڭ ئۈستىگه چىقىۋاتقان ئادەملهرنىڭ    ! تىپىرالۋاتقانالرچىلىكمۇ ئهمهس 
دەل . كــــۆپچىلىكى بىزنىــــڭ ئىــــشىمىزنى قىلىــــشقا چىقىرىلىۋاتىــــدۇ 

پ بىزنىڭكىلهر كۆپ سانلىقنى تهشكىل قىلىۋالغاچقا، چهتئهلدە قۇرۇق گه       
ھهقىقىي ۋەتهن سۆیىدىغانالر یېـتىم قالـدۇرۇلغان ھالـدا،        ! جىق، ئىش یوق  

ھـــېچ یهردە ســـۆزى ئۆتمهیـــدۇ، بىـــرەر ئـــادەمنى یېنىغـــا تارتـــاي دېگىچىـــال  
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شهخسىیىتىنى مىللىي مهنپهئهتتىن ئۈستۈن    . ئوتتۇرىسىغا شىنه قاقىمىز  
. قبىرىگه دۈشمهن قىلماقتىنمۇ ئاسان ئىش یو     -قویىدىغان بۇ خهلقنى بىر   

یهنه بىر نۇقتىنىمۇ ئهستىن چىقارماسلىق كېرەك، ئادەم دېگهنگه ھامان كۆز 
ئالدىدىكى غهم ھهممىدىن موھىم ئورۇندا بولىـدىغان، نـۆۋەتتىكى تۇرمـۇش        
ئىھتىیاجى تېخىمۇ جهلپكـار بولىـدىغان قـانۇنىیهتكه كـۆرە، ئۇزاقتـا قالغـان          

ىدىكى ئىشالرغا دۈشمهنگه ئۆچمهنلىك كۈنسېرى تۆۋەنلهپ، ئۆزىنىڭ ئهتراپ     
كۆپرەك دىققهت قىلىدىغان بولىدۇ، ئۇزاقتا قالغـان ۋەتهنـگه كۆڭـۈل بۆلـۈش      
سۇسلىشىپ، ئهتراپىدىكى شهیئىلهرگه كۆڭـۈل بۆلـۈش ئاساسـلىق ئورۇنغـا         

چهتئهلدە تۇغۇلغانالردا بولـسا، ۋەتهن سۆیگۈسـى تهبىئىـي تۇغۇلغـان      . ئۆتىدۇ
 ئـۇالردىن ئهنـسىرەشنىڭ     بولماستىن، كىتاپالردىن ئۈگىنىلگهن بولغاچقـا،    

دېگىنـى ئـاغزاكى   » ۋەتهن«مانـا شـۇنداق قىلىـپ    . ھېچ ھاجىتىمۇ قالمایدۇ  
یهنه ئىنـسانالرنىڭ ئـۆز ئـارا       . غایىگه ئایلىنىپ، ئهمهلىي بولۇشـتىن قالىـدۇ      

مهنلىــك  -بهسلىــشىش، ئۈســتۈنلۈك تالىــشىش قوســاق ئۇرۇشــلىرى، مهن 
ــ    ــىي زېھىنن ــپ، ئاساس ــى چالغىتى ــشالر دىققهتن ــدۇتالىشى . ى ئىگهللىۋالى

پاالنچىنىڭكىدەك ئۆیگه ئىگه بولغۇسى كېلىش؛ پۇستانىنىڭكىدەك ماشىنا 
خۇددى روزى سایىت (» ئالدىغا سېلىۋالىدىغان«مىنىش ھهۋەسلىرى ئۇالرنى 

بولغاچقـا،  ) دېگهنـدەك » دىھقاننى ئالدىغا سـېلىۋالدى ئىـش     «شېئىرلىرىدا  
نورمال یـول بىـلهن پـۇل    سېرى غۇۋالىشىپ، ھهتتا، نسىیاسىي غایىلىرى كۈ  

ئىـش  «تېپىپ، پاالنچىغا یېتىشهلمىگهندە ئىالجىسىز ھالدا بىزگه كېلىپ      
بۇالرنىـڭ ھهممىـسىنى دىققهتـكه ئالمـاي        . مۇ بولـۇپ كېتىـدۇ    »سورایدىغان

  ؟!قالمایمىز، بىز دېگهن خىتاي تۇرساق، گېرى ئىشنى قىالمدۇق
ېمه  مهن یهنه ســـىزنى زىیـــارەت قىلىـــشىم مـــۈمكىن، ھـــازىرچه نـــ —

  .دېیىشىمنى بىلمهي قالدىم
 نېمه دېیىشىڭىزنى بىلمهي قالغان بولـسىڭىز بـۇ ئوڭـاي، بىـزدىن             —

ســوراپ تــۇرۇڭ، ســىز ئۆزىڭىزنىــڭ ھــازىرقى ماشىنىــسىدىن یــاكى » ئىـش «
  ئولتۇرىۋاتقان ئۆیىڭىزدىن بهك رازى بولمىسىڭىز كېرەك؟
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... شۇ، ئۇنى دېسهكقۇ، ئادەم دېگهننىڭ ھاجىتى پۈتمهیدىغان گهپكهن —
  .یهنه كۆرۈشهرمىز، قېنى كۆرەرمىز

ــېمىگه    — ــان كـ ــدۇ، چۆكىۋاتقـ ــۇنداق بولىـ ــادەم شـ ــق ئـ  ھه، ئهقىللىـ
  .یوپۇشىۋېلىپ، بىلله چۆكمهك ئاقىللىقمۇ؟ ئۆزىنى قۇتقۇزماق زەكىلىك

   .ماقۇل ئهمىسه، مهن تېلىفۇننى قویدۇم....  ئۇغۇ راست—
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  ئىلھامى» یاۋا كهپتهر«
  
  
» مهرىـپهت «ق سىمۋولىستىك تارىخىي ھىكـایىنى    ناملى» یاۋا كهپتهر «

بهلكىم . كېیىن ئۇقسام رادىئومۇ بۇنى ئاڭلىتىپتىمىش  . ژۇرنىلىدىن ئوقۇدۇم 
بۇنى رادىئو ئۈچۈن خالىس ئادۋۇكاتلىق قىلىدىغانالر چوڭ بىر دەلىل قىلىپ 

  . كۆتۈرىۋاالر
» رادىئوغا بىر نـېمه دېمهیلـى، رادىئـو قـالتىس ئىـشالرنى قىلىۋاتىـدۇ       «

. دېگۈچىلهرگه دەلىل بولغۇسى بۇ ھىكایه مهندە باشقا تۈرلۈك ئىلھام ئویغاتتى
كىمــگه ئــاپىرىن؟ مىللهتنىــڭ كېیىنكــى ئىككــى یــۈز یىللىــق تــارىخىىنى  

ئۈچـۈن ئـون    » گۇناھى«سىمۋولىزىملىق ئۇسلۇب بىلهن خۇالسىلىگهن ۋە بۇ       
ــا   ــاپىرىنمۇ؟ ی ــازغۇچى یىگىــتكه ئ كى یىللىــق زىنــدانغا ھۆكــۈم قىلىنغــان ی

كاللىــسىنى قولتۇقىغــا «نــى بېسىــشتا »خهتهرلىــك ئهســهر«مۇشــۇنداق بىــر 
تۇرۇپ، تهۋەككۈلچىلىك قىاللىغان، دۈشمهننىڭ چاڭگىلىـدا تـۇرۇپ        » ئېلىپ

ئاشۇنچىلىك ئىش قىاللىغان ژۇرنال خادىملىرىغا ئاپىرىنمۇ؟ ۋە یاكى، ئهركىن 
مىنلهنگهن تهییـار   دۇنیادا، ئۆزى یاراتمىغان، ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن ته      

ــادانى ئهكــس      ــگهن س ــادىن كهل ــستىك دۇنی ــدىلىنىپ، فاشى شــارائىتتىن پای
  ئهتتۈرگهن رادىئوغا ئاپىرىنمۇ؟

بۇالرغا ھهر ئهقىـل جـاۋاپ بېرىـدۇ، مـۇتلهق ئۈسـتۈنلۈكته قانـداق بىـر             
بـۇ  . ھىكایه ئاللىقاچان نهشىر قىلىنغان. جاۋاپنىڭ بولىشىمۇ كۆڭۈلگه تایىن  

یىغىۋېلىنىــپ،  . نىــپال بولۇنغــان نهرســه یوقالمایــدۇ   نهشــىر قىلى. پاكىــت
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قهلهمــدە یېزىلغــاننى پالتىــدا چېپىــپ    «. چهكلىنىــپ تۈگىتىۋېتىلمهیــدۇ 
دېگهن خهلق بېیىتلىرىدا دېیىلگهندەك، تارقاپ بولغان نهرسه ھامان » بولماس

شۇڭا ئۇنى قایتـا ئـېالن قىلىـشنىڭ ھېچقانـداق          . خهلق ئارىسىدا ساقلىنىدۇ  
. گهپ بـۇ ھهقـته مـۇالھىزە ئۇیۇشتۇرۇشـتا    . زىیدىغان تهرىپـى یـوق   ئاپىرىنغا ئهر 

چــۈنكى بــۇ ئهســهر بېــسىلغاندىن كېــیىن ئایغــاقچىالر تهرىپىــدىن تهھلىــل   
شـۇنداق  . قىلىنىپ، خىتاي خوجایىنغا ھۆرمهت، ئىھتىـرام بىـلهن سـۇنۇلغان       

ــوق  ــدە گهپ ی ــۈنچى ئۇنــسۇرالر     «: دېگهنلىكى ــۇ بۆلگ ــسىز جۇجــاڭ، ب قارىمام
اپتهك قىلىپ، ھۆكۈمۈتىمىزنىڭ پۇلى بىلهن چىقىدىغان ژۇرنالدا یۈرىكىنى ق

  »...بۆلگۈنچىلىك ئىدىیىسىنى تهشۋىق قىپتۇ ئهمهسمۇ؟
كۆپ ئهپسۇسكى، بۇ تهھلىـل ھهقىـقهتهن شـۇنداق، مهزمۇنغـا ئۇیغـۇن            
ــىۋەتلىك     ــڭ مۇناس ــاۋۇزچى ھۆكۈمهتنى ــۇنى پهقهت تاج ــدىمۇ، ئ ــان دېگهن بولغ

 ئهمهلـدار ئۇققـان ئۇققـان، كهڭ ئۇیغـۇر خهلـق      ئهمهلدارى ۋە بىرنهچچه قورچاق  
تهھلىل خهلققه ئۇختۇرۇلمىغان ئهھۋالـدا، بىزنىـڭ       . ئاممىسىنىڭ ئۇقمىغان 

نهسىرىددىن ئهپهندىمنىڭ  «بىچارە، نادان خهلقىمىز ئۈچۈن بۇ ھىكایه خۇددى        
مانـا  ). چـۈنكى ئـۇ سـىمۋولىزىملىق ئۇسـلۇپتا     (دەك كېلىشى تهبىئـى   »خېتى

نى ئوقۇپ بېرىدىغان ئىش »خهت«غهمخورسىز خهلققه بۇ ئهمدى بۇ ئىگىسىز،   
یهنى، ھېلىقـى قىیاسـىمىزدىكى غالچـا خىتـاي     . تهبىئىیكى رادىئوغا چۈشىدۇ  

پهدىــدە ئوقـــۇپ بېرىــشنى دېمهكچىمىزكـــى،   » ئوقـــۇپ بهرگهن«خوجایىنغــا  
  .ھهرگىزمۇ رادىئونىڭ ئوقۇغىنىدەك ئهمهس

  .ماق الزىم ئىدىیهنى بۇ ھىكایىنى یهشمهك، شهرھىیلىمهك، باھالى
؟ !الرغا ئىگه رادىئوغۇ بۇ»ئوبزورچى«بۇ قىلىنارمۇ؟ ھهر ھالدا مائاشلىق      

ــۇ   ــا ش ــان قاســساپ  «ئهگهر مان ــقاچ ســویۇپ باقق ــالى  »قۇش ــا ھ الرنىــڭ بۇنىڭغ
 — ھىكایىنى ئوپىراتسىیه قىلىدىغان ئىشنى —یهتكۈدەك بولسا بۇ ئىشنى    

) ھهقلىـــق یوســـۇنداتـــارىخىي یوســـۇندا، (قىلمـــاق، ئهركىـــن مهتبۇئاتنىـــڭ 
ــۇر  ــىدىغان بۇرچت ــسىگه چۈش ــسا   . زىممى ــدەك قىاللى ــۇنى كۆڭۈلدىكى ــا ش مان

  .شۇ چاغدا ئاپىرىن ئېیتساقمۇ كېچىككهن بولمایمىز! ئاپىرىن ئایالنسۇن
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  سهنئىتى -خىتاینىڭ یهنه بىر ئېالن
  

ــكهت      ــڭ مهملى ــات خىتاینى ــان دىپلوم ــۇپ تۇرغ ــى بول ــۈركىیهدە ئهلچ ت
ىستان تهشكىالتلىرىنىڭ ئهھۋالى توغرىـسىدىكى  تېشىدىكى شهرقىي تۈرك  

دىـن كېیىنكـى یهنه     » ئۇیغۇر تېرورىستالر تىزىمـى   «ماقالىسى ئهمهلىیهتته   
  .بىر تهتۈر ئېالن سهنئهتتۇر

سـاختا  «كىـشىلهرگه سـۈنئىي مهیـدانغا كهلتـۈرۈلگهن بىـر           » ئېالن«بۇ  
دۈشمهن شهرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ . ئهال كۆرسىتىشكه ئۇرۇنىدۇ» توۋارنى

یامان دەپ قارىغـان نهرسـىلهرنى بهكـرەك سـۆیۈش پىسخىكىـسىنى یاخـشى         
چۈشهنگهن خىتایالر،  تهتۈر یۆنۈلۈشـتىن كىـشىلهرنى غىـدىقالپ، ئۇالرنىـڭ       

ــا   ــشانگا توغرىلىماقت ــۇم نى ــۇن  . ئىــشهنچى ۋە ئىخالســىنى مهل خــۇددى نۇرغ
ئومـۇم  «ئىچكى ماتىیاللىرىدا تاشقى دۇنیادىكى ھهركهتلىرىمىز ئۈچۈن بىر     

بهرپا قىلىپ »  بىرلىككه كهلگهن تهشكىالت«ۋە بىر » ئېتىراپ قىلغان داھى
بېرىپ، ھهممه ھهركهتنى بىر قوللۇق كوترول قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرماقچى 
بولغىنىدەك، بهزى ئـادەملهرنى پـۈدەپ ئۇچۇرۇشـلىرى ۋە ئهمـدىلىكته دۇنیـا             

 ئاسـتىدا مهیـدانغا   ئۇیغۇر قۇرۇلتىیى دېگهن بۇ خىتایالرنىڭ قوماندا تـایىقى       
  .كهلتۈرۈلگهن تهشكىالتنى ھهیۋەتلىك كۆرسىتىشى دىققهتنى چېكىدۇ

غهرپتىكــى جوڭگۇغــا قارشــى كۈچلهرنىــڭ ئىھتىیاجىغــا ماسلىــشىش «
دىـــــن كېـــــیىن ئۇیغـــــۇرالر    ›ســـــىنتهبىر ۋەقهســـــى  -11‹« »ئۈچـــــۈن

زورلۇق كۈچ ئىشلىتىـشتىن ۋاز كېچىـپ،       ) ؟(ئىستراتېگىیىسىنى تهڭشهپ 
تىــدىكى ئاساســىي ئېقىمغــا ماسلىــشىپ، تېنچلىــق یــولىنى  دۇنیــا ۋەزىیى
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ناھـایتى چـوڭ ئالـدامچىلىق    «بۇنىـڭ »...تۇتۇشنى ئاساسىي ئورۇنغـا قویـدى     
ئىلگىرىكـى  . »...داالي المانىڭ تهجرىبىسىدىن ئۈلگه ئېلىپ،» « «رولى بار 

شهرقىي تۈركىستان مىللىي مهركىزى بىلهن دۇنیا ئۇیغۇر قۇرۇلتىیىنىـڭ   «
؛ »...ىدىكى بــــۇ مهزمۇنالرنىــــڭ ئــــورۇن ئالماشــــقانلىقى پىروگىراممىــــس

ــسىمنىڭ ئۆزگهرتىلىــشى « ئستراتېگىیىــسىنى تهڭــشىگهنلىكى،  » «...ئى
بىزنىـڭ شـهرقىي    «سـهۋەبىدىن   » سىیاسىیالشقانلىقى، خهلقاراالشقانلىقى 

تۈركىــستانچىالرغا قارشــى كۆرىــشىمىز تېخىمــۇ مــۇرەككهپ ۋە جىـــددىي      
ــدى  ــیهتكه دۇچ كهلـ ــشهشنىڭ   «!!!) ؟( »ۋەزىـ ــستراتېگىیه تهڭـ ــداق ئىـ بۇنـ

بـۇالر بهكمـۇ دىققهتـكه ســازاۋەر    » ئارقىـسىدا روشـهنكى ئامېرىكـا ئـامىلى بـار     
  .گهپلهردۇر
ــۇ  ــنچلىقچىالر«بـ ــىنتهبىر -11«» تېـ ــشاشال   »سـ ــۇ ئوخـ ــن بۇرۇنمـ دىـ

ــۇپ     ــشى بولــ ــقا ئىــ ــشتىن باشــ ــاي ئېچىــ ــلهن قۇرۇلتــ الیغهزەللىــــك بىــ
ــاي تۇر   ــز ئاچم ــقىالر ئېغى ــانلىقىنى، باش ــان   باقمىغ ــۈن ج ــىال ۋەتهن ئۈچ س

ــپلهپ،     ــى ئهی ــانلىق ھهركهتلىرىن ــڭ قهھرىم ــق  «بهرگهنلهرنى ــز تېنچلى بى
دېگهندەك مهزلۇم مىجهز گهپلهرنى قىلىپ، »...ئۇسۇلىنى یاقلىغۇچىالرمىز،   

قــان تۆككــۈچىلهرنى ئهیپلىگهنلىرىنــى نهزەرگه ئالىــدىغان بولــساق، ۋەتهن   
ــدۇ دەپ قــارىغ  ۇچىالر بىــلهن، بۇالرنىــڭ ئۈچــۈن جــان بهرمىــسه ۋەتهن بولمای

 بىرىگه یات ئىككى دۇنیا ئىكهنلىكىنى؛ ۋەتهن ئۈچۈن قۇربان  -ئهزەلدىن بىر 
بېرىــشنى یاقالیــدىغان ئېقىمنىــڭ بۇرۇنمــۇ، بۈگۈنمــۇ، كهلگۈســىدىمۇ شــۇ  
قاراشتا ئىكهنلىكىنى خىتاي ئارىالشتۇرىۋەتكهندىمۇ؟ خىتاي قهستهن ماۋۇالر 

ــوۋار«ئۈچــــۈن  ــازادلىق  ئېالنــــى تارقىت» ئهال تــ ــارقىلىق ئــ ىــــپ، ئــــۇالر ئــ
ــنى غهرەز     ــۇپ تۇرۇشــ ــۈك تۇتــ ــالهتته ئۆلــ ــما ھــ ــى لىڭتاســ ھهركىتىمىزنــ
قىلىۋاتهمدىغاندۇ؟ داالي المانىڭ تهجرىبىسىنىڭ نېمه ئۈلگه ئالغۇچىلىكى 
بــار؟ ئۇنىــڭ بــۇ خىــل مېتــودى بۈگــۈنكى كــۈنگىچه بىــرەر ئىجــابىي نهتىــجه  

یالرنىـڭ سـۆھبىتىدە نـېمه    بهردىمۇ؟ داالي گـورۇھى بىـلهن بولىـدىغان خىتا      
داالي گـورۇھى  : ئىلگىرىلهش بولىۋېتىپتۇ؟ خىتاي بۇ ھهقته ئېنىق قىلىـپ   
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تهیۋەننىــڭ ۋە تىبهتنىــڭ خىتــاي زېمىنــى ئىكهنلىكىنــى ئوچــۇق ئېتىــراپ 
دەپتۇغۇ؟ ئهگهر داالي بـۇنى ئېتىـراپ      ! ئویالشقىلى بولمایدۇ .... قىلمىغۇچه،  

ىر تىیىن بولىدۇ دېگهن گهپ؛ بۇنى قىلسا ئۇنىڭ قىلغان ئهتكهن ئىبادىتى ب
ئېتىراپ قىلمىسا ئۇنىڭ تېنچلىـق ئۇسـۇلى پاتقاققـا پاتقـان ھالـدا قىمىـر         

مانـــا بـــۇ تهجرىبىنىـــڭ نېمىـــسىنى  ! قىلماســـتىن تۇرىـــدۇ، دېـــگهن گهپ
  ئۈگهنگۈلۈك؟

ــۇر       ــا ئۇیغ ــۈنكى دۇنی ــزى ۋە بۈگ ــي مهركى ــستان مىللى ــهرقىي تۈركى ش
ۇرۇلغان جـــۈملىلهرگه دىقـــقهت قۇرۇلتىیىنىـــڭ پروگراممىـــسىدا ئالماشـــت

ــۋېلىش تهس     ــانلىقىنى كۆرى ــنىش بولىۋاتق ــسېرى چېكى ــسىمۇ، كۈن قىلىن
خىتاي ھهتتا ئۇالرنىڭ شـهرقىي تۈركىـستان دېـگهن ئىـسىمدىن ۋاز      . ئهمهس

ئىستىراتېگىیىـسىنى  «بـۇ ماختاشـنى     . كېچىشىنىمۇ ئاالھىدە ماختىماقتا  
 گویـا ئـۇالر پىـشىپ       .دېگهن چىرایلىـق نىقـاپ ئاسـتىدا بېرىـدۇ        » تهڭشىدى

یېتىلىپ، تېخىمۇ توغرا یولنى تېپىۋالدى، بىزگه تهس بولدى، دېمهكچىدەك 
ھه، دېمهك، ئۇالرنىڭ ئىسىم ئۆزگهرتىشى، «تۇیغۇ بېرىش ئارقىلىق، خهلقته 

ئېنىق مۇستهقىللىق تهلىپىدىكى مهزمۇنالر ئورنىغا تېنچلىق، بارابهرلىك، 
ــارىلهرنى یهڭ ...  ــدەك مهجھــۇل ئىب ــزگه تېخىمــۇ  دېگهن گۈشــلىگهنلىكى، بى

. پىكىر تۇغدۇرۇشنى مهخسهد قىلغاندۇر -دېگهن ئوي »!دە-پایدىلىق ئىكهن
ئهمهلىیهتته بولسا، ۋەتهن دەۋاسىدىكى بۇ مىسلىسىز چېكىنىشنى خهلقـقه         
كۆڭـۈل رىزاســى بىـلهن قوبــۇل قىلغۇزۇشـنى، مانــا مۇشـۇنداق، ئاللىقاچــان     

ىشتىن چىققان بىر تهشكىالتنى خهلقنىڭ قهلب ئارزۇسىغا ۋەكىللىك قىل
  . بىر قانۇنىي ۋەكىلىمىز دەپ تونۇتۇشنى كۆزلهیدۇ-بىزنىڭ بىردىن

» توۋار ئىشلهپچىقارغۇچىالر«نىڭ توغرىدىن توغرا »توۋار ئېالنى«بۇ تهتۈر 
تهرىپىــدىن بېــرىلمهي، خىتاینىــڭ ئاغزىــدىن بېرىلىــشى مۆلچهرلىگۈســىز  

خىتاي مۇنداق «لق ئاددىي ھالدا بىزنىڭ خه. نهتىجىلهرنى بېرىشىمۇ چوقۇم
دېگهن ئاددىي فورما بویىچه » دەۋاتمامدا، ئۇنداق بولغاندىكىن چوقۇم بۇنداق

ئىستراتېگىیىسىنى «قىممهت باھاالشقا ئۈگهنگهچكه، ئۇالرنى ھهقىقهتهنمۇ    
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ئۇالرنىـڭ ئالـدىنقى قېتىمقـى      : مهسـىلهن .دېیىشى تۇرغان گهپ  » تهڭشهپتۇ
ــى ــرورچىال (ئېالن ــالمىش تې ــىئات ــق   )ر تىزىم ــودىن ئاڭلىغــان خهل ــى رادىئ ن

ھهسهن مهخسۇمنى مۇناپىق دەپتىكهنمىز، بىـز چۈشـهنمىگهن تهرەپلىـرى          «
بولــسا كېــرەك جۇمــا، خىتــاي ئانــداق دەۋاتقىنىــدىن قارىغانــدا ئــۇ بىزنىــڭ   

خــۇددى شــۇنىڭدەك، ئــۇالر رادىئــو ئــارقىلىق . دېیىــشكهن» ئــادەمكهن جۇمــا
وقــۇم ئـۇالرنى سىیاســىني، سىیاســىي  نــى ئاڭلىـسا چ »ئـېالن «تارقىغـان بــۇ  

ــادەم      ــوپ ئ ــر ت ــاكتىكىكالرنى بىلــگهن بى ــستراتېگىیه، ت جــۇغراپىیىنى، ئى
ئـۇ بىچـارە خهلـق نهدىـن        . دەپ ئویلىـشى چوقـۇم    ) ›؟‹داھىالر كوللىكتىـۋى  (

ــادەملهر   ــۇ ئــــ ــستراتېگىیه تهڭــــــشهش«بىلــــــسۇنكى، بــــ ئهمهس، » ئىــــ
اتىـدا ئـون كىتـاپنى    ئىستراتېگىیهنىڭ نېمىلىكىنىمۇ ئاڭقارمایـدىغان، ھای    

ــۇپ بېقىــپ     ــىقىنىڭ تویغىنىنىمــۇ تۇت ــۇپ باقمىغــان، قورس ــۈپ ئوق تۈگۈت
  !بىلىدىغان ئاۋارىالر ئىكهنلىكىنى؟

ئۇالرنىڭ نورمالدا دەپ یۈرگهن گهپلىرىـدىكى مۇقامنىـڭ تـۆۋەنلىكىنى          
خهلـق ئـاڭالپ باقمىــسا، قىلىـپ یــۈرگهن ئىـشلىرىنىڭ چۈپرەنــدىلىكىنى     

روپا دۆلهتلىرى خىتاي بىلهن بولىدىغان سودىلىرىدا كۆرمىسه، ئاڭلىمىسا؛ یاۋ
چـاي  «ئۇالرنى تهڭشهك تېشى قىلىپ ئىشلىتىپ، بۇنىڭ ھېساۋىغا ئاز تـوال   

بهرسه، شۇنىڭ بىلهن قورساق بېقىـپ یـۈرگىنىنى نهدىـن بىلـسۇن؟        » پۇلى
نـى راسـت دېـمهي نـېمه        »ئېالن سـهنئهت  «رادىئودىن بېرىلگهن ھهیۋەتلىك    

 چارىسى؟
  الر؟»تراتېگىیىنى تهڭشهیدىغانئىس«كىم بۇ 

بىر » بۈیۈك« نهپهر   هھېلىقى كىشىلىك ئىززىتىنىمۇ بىلمهستىن ئالت    
نهپهر ماڭقا خىتاي بىلهن كېلىشىم قىلغانالر یـاكى شـۇ سـتاندارتتىكىلهر؛             
ئاتالمىش دېموكرات خىتایالر قهستهن خاتا یازغان تهشـكىالت ئىـسمىدىكى          

ڭ قانچىلىك سىیاسىي سهزگۈرلۈككه خهتنى ھېچ ئویالپ باقماستىنال، بۇنى    
ــان      ــشۇرۇپ ئالغـ ــتىن تاپـ ــى یهتمهسـ ــگه ئهقلـ ــىله ئىكهنلىكىـ ــگه مهسـ ئىـ

لهر ۋە یاكى شۇ تىپتىكىلهر؛ خىتاینىڭ قانچىلىك یاۋۇزلىقىنى، »یېتىشكهن«
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ــا     ــدەك، مهجلىــس ئاچقانغ ــۇپ قالغان ــۈزى قېلىنلىقىنــى ئۇنت قانچىلىــك ی
ــزدىن چىقىــپ كېتىــدۇ دەپ ھا  ــدۇرالپ  خىتــایالر ۋەتىنىمى ــاقهتلهرچه كول م

ــالقىلىق      ــۇنىمۇ ئهڭ ھ ــا ش ــوپ، ئهمم ــۇ خ ــق مېتودۇڭم ــۈرگهنلهر؛ تېنچلى ی
پهیتلهردە، ئهڭ موھىم سورۇنالردا قىلىشنى بىلمهي یاكى قهستهن قىلماي، 
ــېمه     ــالردۇر ھېچنــ ــدىن یىلــ ــدىغان ۋە بۇنىڭــ ــسال ئاچىــ ــۇرۇق مهجلىــ قــ

! دىغان ئاۋارىالرچىقمىغاندەك، بۇندىن كېیىنمۇ بىر ئۈنۈم بولىشى كۈتۈلمهی
روزەك باشـــىنىڭ راۋابىنـــى ! مىـــش»ئىـــستراتېگىیه تهڭـــشهي«ئهنه شـــۇالر 

  !تۆمۈرچىنىڭ شاگىرتى تهڭشىگهندەكال
  یهنه كىملهر ئىدى بۇ ئىستراتېگىیه تهڭشهیدىغانالر؟ 

دىن ئىبارەت نائۇستىنىڭ قولىدىن چىققـان،  »دۇنیا ئۇیغۇر قۇرۇلتىیى  «
ۇ بـۇزۇق كـېمىگه یېڭىـدىن كېلىـپ      تۇرغـان بـ    — سایازغا پېتىپ تۇرغىنى  

قوشۇلغان، سۇ ئۈزۈشنى بىلمهیدىغان بولغۇسى كاپىتـانالردىن مهمـتىمىن        
  تهڭشهمدىغاندۇ یا، بۇ ئستراتېگىیىنى؟... ھهز

كېتىۋاتقــان : مهن بىــر نهرســه كهشــپ قىلــدىم «نهســرىدىن ئهپهنــدىم 
تۆگىنىـڭ دۈمبىـسىدە قېتىـق ئۇیۇتـۇپ بولمایـدۇ؛ بىـراق بـۇ كهشـپىیاتىم         

ــدۇ  ئ ــاي تۇرى ــۇ یاقم ــتىكهن» ۆزۈمگىم ــۇنىڭدەك، . دەپ ــۈك  «ش ــان ی كېتىۋاتق
ماشىنىسىغا رادىئـو ئىستانسىیىـسىنى یۈكلىۋېلىـپ، كـوچىالردا مېڭىـپ         

ــۈرۈپ ــاكى ئالمۇتىنىــڭ كــوچىلىرى ئىــدى   (ی ــۇ بىــشكهك ی ) تهبىئىیكــى، ب
قىلغـان، ئهممـا ھـېچ بولمىغانـدا        » كهشپ«دېگهننى  » ئاڭلىتىش بېرىمىز 
ــاي، خهقنـــــى  ئهپهنـــــدىچىلىكمۇ  كهشـــــپىیاتىدىن گۇمانلىنىـــــپ باقمـــ

، ئاشــــۇ ئهقلـــى بىــــلهن بــــۇ  ...ئىـــشهندۈرىمهن دېــــگهن مهمـــتىمىن ھهز  
نـى چۆرىـدىگهن    »كهشـپىیاتى «ئۇنىڭ بـۇ    (ئىستراتېگىیىنى تهڭشهرمىدى؟   

تــارىخىي رەســـۋاچىلىقالر ۋە مۇنـــاپىقلىقالر ھهققىـــدە تهپـــسىلىي كىتـــاپ  
  )  ئورۇن بهرمىدۇقیېزىلغىنى ئۈچۈن بۇ یهردە تهپسىالتالرغا 

خىتاي ئۇالرنىڭ : تېخىمۇ دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك بىر نۇقتىمۇ بار
ئارقىــسىدا غهرپ دۆلهتلىــرى بــار دېــیىش ئــارقىلىق كىــشىلهرنىڭ كۆڭــۈل  
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غهرپ دۆلهتلىـرى ئهخمهقمــۇ؟ كىمــگه یــاردەم  . رىزاسـىنى ئۇتمــاقچى بولىــدۇ 
دانغــا بهرگهن نا«بېــرىش كېرەكلىكىنــى چوڭقــۇرراق تهكــشۈرۈپ كــۆرمهیال،  

دېگهندەك سىیاسىي، دىپلوماتىیه جهھهتته سـهتچىلىككه  » ئېسىت كۆڭلۈم 
قېلىشىنى ئویلىمامدۇ؟ خىتاي جاسۇسلىقى شۇنىمۇ بىلىدۇكى، خهلقنىڭ  
ــشى     ــدىغانلىقىنى بىلىـ ــۇ كهلمهیـ ــدىن پوقمـ ــكىالتالرنىڭ قولىـ ــۇ تهشـ بـ

 شۇنىڭ  سهۋەبىدىن بۇالرغا ھېچقانداق ئىشهنچ كۆزىدە قارىمایدىغانلىقىنى،     
بىلهن ھـېچكىم ئهگهشـمهیدىغانلىقىنى، ئېتىراپمـۇ قىلمایـدىغانلىقىنى،         

بىلهنـال ئـۇنى   » ئوسـما «شۇڭا پهقهت ئارقىسىدا غهرپ دۆلهتلىرى بار، دېـگهن     
ھهمـــمه . كۆرســـهتكىلى بولىـــدىغانلىقىنى قىیـــاس قىلغـــان» قارىقـــاش«

ــۆزلىرىال ئىكهنلىكــى، بىــر   -قىلمىــش ــاۋارىالر ئ ەر ئهتمىــشلىرىدىن ئاشــۇ ئ
دۆلهتنىڭ قوللىشىغا ئېرىشكهن ئىشنىڭ ئۇنداق چۇۋالچاق، ئۇنداق بىمهنه، 
پىالنسىز، نهتىجىسىز بولمایدىغانلىقىنى كىچىك بـالىمۇ بىلىـدىغان بىـر         
زامان بولسىمۇ، ئهمما مهملىـكهت ئىچىـگه بـۇ ئـېالن رادىئونىـڭ تۆھپىـسى         

  .دا گهپ یوقبىلهن یېتىپ بارغاندا نۇرغۇن نادان ئادەملهرنى قایمۇقتۇرىشى
ــدۇ   ــستۇرۇپ قویۇشــنىڭ زۆرۈرىیىتــى تۇغۇلىۋاتى ــۇالر : یهنه شــۇنىمۇ قى ئ

نىــڭ یــولىنى »ئــۈچ ئهپهنــدى«داالینىــڭ تهجرىبىــسىنى یهكۈنلىمىــسىمۇ، 
چـۈنكى  . لىكته داالیغا ئۇستاز بوالالیدۇ   »تېنچلىقپهرۋەر«تۇتىدىغانالر بولۇپ،   

ود بىـلهن ئىـش     مهرھۇم ئهپهندىلهردىن بىرى بولمىش ئىسا یۈسـۈپ بـۇ مېتـ          
ــى       ــاكى تېخـ ــۆیلهنگهن یـ ــدىن ئـ ــسىمۇ یېڭىـ ــڭ دادىـ ــلىغاندا داالینىـ باشـ
ئۆیلهنمىگهن بولىشى مۈمكىن؛ تهبىئىیكى داالي تېخى تۇغۇلۇشتىنمۇ كۆپ 

یىلــى ئىــسا ئهپهنــدى ئهنجانــدىكى خىتــاي  -1926یهنــى بــۇ، . ئۇزاقتــا ئىــدى
ــدىن    ــۈرگهن چاغلىرى ــشلهپ ی ــۇپ ئى ــارى بول  كونسۇلخانىــسىنىڭ خىزمهتك

ھهتتــا ئهپهنـــدىم بـــۇ جهھهتــته ئـــادەمنى تـــاڭ   . باشــالنغان مېتـــود ئىـــدى 
  :قالدۇرىدىغان پارالق خىزمهتلهرنى ئىشلهیدۇ

ــارەت ۋە     ــدە تىجـ ــىیا جۇمھۇرىیهتلىرىـ ــا ئاسـ ــۈمىتى ئورتـ ــوۋېت ھۆكـ سـ
مهدىكارچىلىق قىلىپ یـۈرگهن شـهرقىي تۈركىـستانلىقالرنى تهربىـیىلهپ،       
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ارقىلىق خىتایغـــا قارشـــى ئىـــسیان قۇرالالنــدۇرماقچى بولغـــان ۋە بـــۇالر ئــ  
ــدى    ــسا ئهپهن ــدا، ئى ــشنى پىالنلىغان ــستانلىقالرغا  (چىقىرى ــهرقىي تۈركى ش

ــۈپ ــسۇلى    ) كۆیۈن ــسۇلىغا ئېیتىــپ قویىــدۇ، خىتــاي كون ــۇنى خىتــاي كون ب
ھۆكۈمىتىگه دوكالد قىلىدۇ؛ خىتـاي ھۆكـۈمىتى سـوۋېت ھۆكـۈمىتىگه بـۇ         

ېیتىـپ رۇسـالرنى ئوسـال     ھهقته خهۋىرى بارلىقى ۋە ئۆزىنى تۇتىۋېلىـشنى ئ       
ىمىزغا كـېلىش ئىھتىمـالى بولغـان       بۇنىـڭ بىـلهن بىزنىـڭ بېـش       . قىلىدۇ

  !نىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ»قازا-بۈیۈك بىر باال«
ــۇ   ــا بـ ــك«مانـ ــڭ » تېنچلىقپهرۋەرلىـ ــۈرۈپ  «نىـ ــۈپ كۆكـ ــاقتىن ئۆتـ ئـ

؟ بىـر ئهسـىرگه یـېقىن    ! پهللىـسى بولـسا كېـرەك    قۇرىویتهك بىر   »كېتىش
ن دى قىلىپ كېلىۋاتقان بۇ مېتودنىڭ ئهال نهتىجىلىرى    ۋاقىتتىن بۇیان داۋام  

. نى ساناپ بېرەلهیـدىغان بىـرەر ئهپهنـدىم بولـسا مهن ئـاڭالپ باقـاي          0.0001
ــۇالرنى    ــایالر ئ ــۇق، خىت تېخىمــۇ «، »سهۋىیهســى ئۆســكهن «شــۇنداق تۇرۇقل

قارشى كۆرىشى تېخىمۇ جىددىي «، بۇ تۈپهیلى خىتایالرنىڭ »ئىلگىرىلىگهن
قىلىپ كۆرسـىتىپ، كىـشىلهرنى     » ەزىیهتكه چۈشۈپ قالغان  ۋە مۇرەككهپ ۋ  

قانــداق بىــر نىــشانغا یۆنلهنــدۈرىۋاتقانلىقىغا ئاالھىــدە دىقــقهت قىلىــش ۋە  
خىتایالرنىـڭ تىـبهتلىكلهرگه قویغـان تهلىپىـدىكى        . ھۇشیار بولۇش كېرەك  
تىبهتنىــڭ خىتــاي زېمىنــى ئىكهنلىكىنــى ئېتىــراپ «: قاتتىقلىققــا قــاراڭ

ــدۇ  » !....قىلمىغــۇچه  . بــۇنى ئېتىــراپ قىلــسا نــېمه قالىــدۇ؟ ھهمــمه تۈگهی
ئۇالرنىڭ قولغـا كهلتـۈرگهن نهتىجىـسىگه ئوخـشاش، بىزنىمـۇ ئهنه شـۇنداق        

دېگهنـدەك بىـر ئهۋارىگهرچىلىكـكه،    » ماڭىدۇ، قىـردىن ئاشـالمایدۇ   -ماڭىدۇ«
توغرىسى مهجرۇھالر دوختۇرخانىسىدىكى مهجرۇھالر ئۈچۈن ئورۇنالشـتۇرۇپ   

ئالىیهتتهك، مهڭگۈ نهتىجه بهرمهیدىغان، تهكرارلىنىشقا بـاغالپ       بېرىلگهن پا 
  قویماقچىمۇ؟ 

ــۆز    بىـــر تهشـــكىالت ئۆزىنىـــڭ خهلقىنىـــڭ ئاساســـىي ئارزۇســـىدىن ئـ
بېــشىمچىلىق بىــلهن ۋاز كهچــسه بــۇ تهشــكىالت نــېمىگه ئایلىنىــدۇ؟ دەۋا  
قىلىۋاتقــان ۋەتهننىــڭ نامىــدىن، تــارىختىن كېلىۋاتقــان، ئهجــداتالرنىڭ       
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ى، جانلىرى بهدىلىگه جاكاالنغان دۆلهت نامىدىن ۋاز كېچىپ، یهنه شۇ قانلىر
دۆلهتنىڭ دەۋاسـىنى قىلىـۋاتىمهن دېـیىش كۈلكىلىـك ئهمهسـمۇ؟ خىتـاي            
ئاساسىي پىرىنسىپىدا قانداق قاتتىق تۇرىدۇ، بۇنىڭـدىن نېمىـشكه سـاۋاق       
ئالمایمىز؟ نېمىشكه یېنىكلىك بىلهن ئهڭ پىرىنسىپال مهسىلىلهردە یول 

» یېنىكلىـك «بـۇ   . یۇلىۋاتىدۇ؟ بۇالرنىڭ تېگـى ئـاددىي بولمىـسا كېـرەك         قو
قىلىـپ بېرىـشىگه    » ئېالنچىلىـق «بىلهن خىتاینىـڭ ئوتتۇرىغـا چىقىـپ،        

بــاغالپ قارالــسا، بهزى مهســىلىلهرنىڭ یېــشىم یــولى چىقىــۋاتقىنى بهكمــۇ  
 .ئهجهپلىنهرلىكتۇر

ــداقتۇر   ــىله، قانـ ــر مهسـ ــىرتىدىك «یهنه بىـ ــى ۋە سـ ــكهت ئىچـ ى مهملىـ
دېـگهن مهسـىله بولـۇپ، بـۇ     » نىڭ بىـردىن بىـر قـانۇنىي ۋەكىلـى       ....بارلىق

ئىلگىــرى كــۆپ . ســالماقراق ئېغىــز ئــېچىش كېــرەك بولغــان مهســىلىدۇر 
ــدا   ــستانلىقالرنىڭ «چېكىــت ئورنى ــهرقىي تۈركى ــارلىق ش ــۆز  » ب ــگهن س دې

ــلهن      ــۇالر شــهرەپ بى ــدى ئ ــوالتتى؛ ئهم ــسىنى تهڭــشهپ «ب » ئىستراتېگىیى
تىۋالغاچقـا، بـۇ سـۆز چـوڭ كېلىـدىغان بولـۇپ، ئـۆزلىرىنى            ئىسمىنى ئۆزگهر 

دېیىشكه تـوغرا   » بارلىق ئۇیغۇرالرنىڭ «شۇڭا ئهمدى   . كىچىكلىتىۋېلىشتى
» ۋەكىلسىز«بۇ ھالدا یهنه بىرمۇنچه شهرقىي تۈركىستانلىق . كهلسه كېرەك

مانا ئهمدى قالغان شهرقىي تۈركىستانلىقالر قانداق قىـالر؟ ئۇالرمـۇ     ! قالىدۇ
قۇرىشى كېرەكمىدۇ؟ چىقىۋاتقان چاتاقنىڭ » قۇرۇلتىیى... دۇنیا «ەردىن بىر

  !بولغۇسى یوگسالۋىیه: مانا مهن دەپ ماراپ تۇرغىنىنى قاراڭ
ئهمدى بۇ ۋەكىللىك مهسىلىـسىدە سـالماقراق بولـۇش كېـرەك ئىـدى             
دېگهن مهسىلىگه قایتساق، شۇنى دېمهكچىمىزكى، بۇنداق بىر ھوقۇق ئۆز       

 مۇسـتهبىتلهرچه مهیـدانغا كهلمهیـدۇ،    —ىلىش یولى بىلهن ئۆزىنى ئېالن ق  
خهلق ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى چۈشهنمهیدۇ؛ . بهلكى خهلقنىڭ رایىدىن تۇغۇلىدۇ

بىلمىگهن ئادەمنىڭ سىرتىنى سېتىپ، سۈئىئستىمال شـهكلىدە بۇنـداق         
ــدەبىلىك  ــر دەبــ ــك«بىــ ــامهرتلىككىمۇ،  »ۋەكىللىــ نــــى دەۋا قىلىــــش نــ

لىككىمۇ ئوخشاپ كېتىدۇ؛ ئهممـا ئـۇالر ھهدەپ        ئۇششۇقلۇققىمۇ، مۇستهبىت 
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قــاش كىرپىكىنــى تــۈزەپ، مــۈمكىنقهدەر تهقلىــد قىلىــشقا تىرىــشىۋاتقان   
خهلـق چۈشـهنمىگهن یـاكى پىكىـر       ! غهرپنىڭ دېموكراتىك تۇتـۇمى ئهمهس    

قاتناشتۇرۇشقا ئىالجىسى یوق ئهھۋالدىن پایـدىلىنىپ بۇنـداق یوغـان گهپ     
رنى چۈشـهنگهندە ئهھـۋال قانـداق بولىـدۇ؟         قىلىۋېلىنغان بىلهن، خهلق ئۇال   

  !خهلق تۈكۈرۈپ تاشالیدۇ: بۇنى تهسهۋۋۇر قىلماق تهس بولمىسا كېرەك
» ۋەكىللىك قىلىـدىغان  «بۇ ۋەكىللىك تاماسىدىكى تهشكىالت، ئۆزى      

ئـېالن  » )تىلنىڭ ئىستىمالدىن قالدۇرىلىشى  (ئۆلۈم جازاسى «ئاشۇ خهلققه   
تهسىرى بار ھهرىكهت تهشكىللىدىمۇ؟    قىلىنىشى مۇناسىۋىتى بىلهن بىرەر     

ئۇیغـۇر  «، »ئۇیغـۇر تىلـى كـۈنى    «خهلقارا تهشكىالتالرغا ئىلتىماس قىلىپ،     
ــسى  ــارىپى ھهپتىـ ــقا    » مائـ ــېالن قىلدۇرۇشـ ــشالرنى ئـ ــر ئىـ ــدەك بىـ دېگهنـ

بۇنداق قىلغاننىڭمىغۇ ھېچ پایدىسى یوق، ئهمما بۇالرنىڭ (تىرىشىۋاتامدۇ؟ 
بۇ ۋەكىللىككه نېمه دېسهك  !  ئهمما یاق  )مېتودىغا كۆرە دېگهن تهقدىردىمۇ   

  !بهك قاملىشىدىكىن تاڭ؟ ئویلىماق الزىم
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ئىمان بىلهن مۇناپىقلىق بىر قهلبكه 
  !سىغمایدۇ

  
 ئىنــــسانىیهتنىڭ تېخىمــــۇ بهختلىـــك یاشىــــشى ئۈچــــۈن  —دىـــن  

  . چۈشۈرۈلگهن قانۇندۇر
ر،  بۇالڭچىال-جهمىیهتته قانۇن بولمىسا تهرتىپ ئىزدىن چىقىدۇ؛ ئوغرى 

كىشىلهرنىڭ نورمال تۇرمۇشـىغا  ... قاتىلالر، چېرىك ئهخالق، قىلىقسىزالر، 
خۇددى شۇنىڭ ئۈچـۈن قـانۇن    . كاشىال تۇغدۇرۇپ، خاتىرىجهملىكىنى بۇزىدۇ   

ــۈن     ــسانالر ئۈچ ــانۇن ئىن ــدۇر؛ ق ــۈن زۆرۈرى ــیهت ئۈچ ــسانالرنىڭ —جهمى  ئىن
  .بهختىیار بولىشى ئۈچۈن خىزمهت قىلىدۇ

 ئهخـــالق پىرىنـــسىپى، ئهخـــالق دىـــن .  ئىالھـــى قانۇنـــدۇردىـــن 
شـۇنىڭ  . دەرسلىكى، یاخـشىلىق، یامـانلىقتىن ئاگـاھ بهرگـۈچى ئۇسـتازدۇر          

ــدىغان بهلگىلىـــك ۋە   ــانىالردىال قىلىنىـ ئۈچـــۈنكى، دىـــن پهقهت ئىبادەتخـ
 پۇچقـاقلىرىغىچه  -مىخانىك ھهرىكهت ئهمهس، جهمىیهتنىڭ جىمى بۇلـۇڭ   

ئــۇ . هپ قىلىنىــدىغان مىزانــدۇرتهتبىقلىنىــدىغان، جــانلىق قوللۇنــۇش تهل
ــدەك بهلگىلىــك قهرەل ۋە   ــاكى ئىبادەتخانىالردىكى پهقهت ئىبادەتخــانىالردا ی

شهكلىي ئىبادەت ئهمهس، » قۇتۇلىدىغان«بهلگىلىك مىقداردا ئادا قىلىنىپ 
  .ھایاتنىڭ ھهممه ساھهسىگه تهتبىقلىنىدىغان ھهركهت مىزانىدۇر

ئىكهنلىكىـدىن  » تىگه بىھاجهت بهندىلهرنىڭ ئىبادى «ئهگهر ئالالھنىڭ   
ــراپ      ــسى ئېتى ــدىئولوگىك تېئورمى ــۈپكى ئى ــڭ ت ــسالم دىنىنى ــارەت ئى ئىب
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قىلىنىدىكهن، ئۇ ھالدا، دىننىـڭ بىـزدىن بهلگىلىـك سـائهتته، بهلگىلىـك           
ســاندا نامـــاز ئوقۇشـــنى تهلهپ قىلىـــش ئۈچـــۈنال چۈشـــۈرۈلمىگهنلىكىنى،  

كى مۇددىئـا ھهققىـدە    ئۇ ھالدا بىز دىننىڭ چۈشۈرۈلىـشىدى     . چۈشىنهلهیمىز
ئالالھنىـڭ كائىناتنىـڭ یىگـانه     . چوڭقۇرراق پىكىر قىلىشقا یۈزلىنهلهیمىز   

نىـڭ ھهرقانــداق  )مهخلــۇق(یاراتقۇچىـسى بولـۇش ســۈپىتىدە، یـارىتىلغۇچى   
نېمىسىدىن بىھاجهت بولىشى ئهقهللىي ئۇقۇمغـا ئایلىنىـدۇ؛ یاخـشىلىقى          

ــۈكلىكىگه ھېچقانــ   ــاكى یامانلىقىنىــڭ ئالالھنىــڭ بۈی داق تهســىرىنىڭ ی
 ئالالھنىڭ دېمهك، دىن : یوقلىقى ئاڭلىشىلغاندىن كېیىن، قالدى ئىش

 زېیىنـــى ئۈچـــۈن - زېیىنـــى ئۈچــۈن ئهمهس، ئىنـــسانالرنىڭ پایــدا   -پایــدا  
  . چۈشۈرۈلگهنلىكىنى كونكرېت چۈشىنىشته قالىدۇ

بولۇپمــۇ شــهكلىي (ئــۇ ھالــدا دىننىــڭ بىــزدىن تهلىپــى یــالغۇزال نامــاز  
ئهمهس، بـۇ ئىالھىـي قانۇننىـڭ       ) یالنـدۇرۇپ قویۇلغـان ئىبـادەت     ھهركهتكه ئا 

ھهممه تهلىپىگه ئۇیغۇن ئىنسان بولۇش ئىكهنلىكى، جهمىیهتكه پایدىلىق، 
ئىنسانىیهتكه پایـدىلىق ئـادەم بولـۇش ئىكهنلىكىنـى چۈشىنىۋېلىـشىمىز         

  .تهس ئهمهس
دىكى تهرىـــپ ۋە ئېنىقلىمىلىرىمىـــز تـــوغرا بولـــسا، بـــۇ  یۇقۇرىـــئهگهر 

) ناماز ئوقۇیـدىغان مۇناپىقالرنىـڭ    (تىدىن بهزى مىللىي مۇناپىقالرنىڭ     نۇق
مۇناپىقلىقتىن ئىبارەت زىددىیهتلىك ئىپادىسىگه باھا بېرىشته بىر سىناق 

مىللىتىمىـز ئىچىـدە تـارىختىن بۈگـۈنگىچه        . تېشىغا ئېرىـشكهن بـولىمىز    
 كهلدى  نۇرغۇن مۇناپىق موللىالر تاجاۋۇزچى خىتایالرغا یاالقچىلىق قىلىپ      

ۋە بۈگۈنمۇ مۇناپىق موللىالر ۋە یاكى نامـاز ئوقۇیـدىغان بىـر تـوپ مۇنـاپىق               
بىزنىڭ دىنىمىزنى !  یهنىال خىتایالرنىڭ یالىقىدا یۈندە ئىچىپ سهمرىمهكته

چۈشىنىش ۋە چۈشهندۈرىشىمىزدە نۇقسان توال بولغانلىقى ئۈچـۈن، نۇرغـۇن         
ــرىش مهسىلىــسىدە گــ    ــا بې ــداق باھ ــا قان ــدۇكىــشىلهر ئۇالرغ : اڭگىراپ قالى

مۇناپىق دەي دېسه ناماز ئوقۇیدۇ، ھهتتا ھېچ قازا قىلماستىن ئوقۇیدۇ؛ تهقۋادار 
كـۆپ ھـالالردا ئـۇالر    . مۆمىن دەي دېسه، خىتاینىڭ دېپىغـا ئۇسـۇل ئوینایـدۇ    
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ــۈرۈلمهي،      ــدىن تۈكـ ــق تهرىپىـ ــۈپهیلى خهلـ ــانلىقى تـ ــاز ئوقۇغـ ــال نامـ یهنىـ
  !ئىززەتلىنىپ كېلىنمهكته

 مـــاھىیىتى ھهققىـــدىكى ئېنىقلىمىلىرىمىـــز    ئىـــسالم دىنىنىـــڭ 
ال ۋاقىتتـا  ركۆرسىتىۋاتىدۇكى، ئىمـان بىـلهن مۇنـاپىقلىق بىـر قهلـبكه، بىـ       

دەل ئهكسىچه ئوت بىلهن سۇدەك ! سىغىدىغان بىر تىپتىكى شهیئى ئهمهس
 بىـرى بىـلهن كېلىـشهلمهیدىغان، تـۈپ خاراكتېرىـدىن زىـت ئىككـى        -بىر  
راسـتمۇ؟ مۇنـاپىقلىقىمۇ؟ یـاكى قایسىـسى        ئۇ ھالدا ئۇنىـڭ ئىمـانى       . نهرسه

  .ئېغىر باسىدۇ؟ دېگهن سوئال تۇغۇلماي قالمایدۇ
ــسىدىن     ــوقلىقى نۇقتى ــسى ی ــا پایدى ــڭ ئالالھق ــدىنىڭ ئىبادىتىنى بهن

 زېیىنـــى بولمىغـــان -ئېیتقانـــدا ئۇنىـــڭ ئىبـــادىتى باشـــقىالرغىمۇ پایـــدا 
ىقى ئۈچـۈن   مهۋھۇملۇقتۇر؛ ئىخالس ۋە ساداقهتنى ئۆزىگه ئاساس قىلمىغانل      

ــدۇ     ــدا كهلتۈرەلمهی ــداق پای ــۇ ھېچقان ــۆزى ئۈچۈنم ــڭ ئ ــڭ  . ئۇنى ــا ئۇنى ئهمم
مۇنــاپىقلىقى ئهمهلىــي ۋە كونكرېــت بولــۇپ، تاجاۋۇزچىالرغــا پایــدىلىق،      

ئـۇ ھالـدا ئۇنىـڭ مۇناپىقلىقىنىـڭ ئېغىـر سـالماقتا            . مهزلۇمالرغا زىیانلىق 
 —ر مهۋھۇم ۋەدە چۈنكى، بى. ئىكهنلىكى ناھایىتى ئاددىي پاكىتقا ئایلىنىدۇ

ــال     ــسا، ئهقلــى نورم ســاختا ۋەدە ۋە بىــر ئهمهلىــي نهق شــهیئى سېلىشتۇرۇل
. ھهركىــم ئهمهلىــي نهرســىنىڭ بېــسىپ چۈشــىدىغانلىقىنى تهســدىقالیدۇ 

ــۆز       ــان، ك ــالس بولمىغ ــان، ئىخ ــان بولمىغ ــدا ئىم ــۇنىڭدەك، دىل ــۇددى ش خ
قۇغۇچىنىـڭ  بویامچىلىق بىلهن ئوقۇلغـان نامـاز نه ئالالھقـا ئهرزىیـدۇ، نه ئو          

ئـۇ خـۇددى سـاختا ۋەدىـدەك،        . ئۆزىگه یاكى ئهتراپىدىكىلهرگه پایدا كهلتۈرىدۇ    
قولغا چىقمایدىغان مهۋھۇملۇق؛ ئهمما ئۇنىڭ دۈشمهنگه قىلغان خىزمىتى 
زۇلۇمغا یاردەم بېرىش، ئۆز قهۋمىنىڭ ھـاالكىتىنى تېزلىتىـشتهك ئهمهلىـي          

  . ھهركهت
شــنىڭ ھهمــمه ساھهســىگه   قاچانالردىنــدۇر، خهلقىمىــز دىننــى تۇرمۇ  

تهدبىقلىنىدىغان ھهركهت مىزانى ئاالھىدىلىكىدە چۈشهنمهیدىغان بولدى ۋە 
شۇ تۈپهیلىدىن بهزى ئادەملهر . ئۇنى ئىبادەتخانىالرغا مهھكۇم قىلىپ قویدى
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ناماز بىلهن قىلىۋاتقان قىلمىشنىڭ قىلچه ئاالقىسى یوقتهك، قىلغۇلۇقنى 
امازنىمۇ قازاسىز ئوقۇپ، مۇسۇلمان سانىلىپ قىلىۋاتقاچ، یهنه بىر تهرەپتىن ن

گویا ناماز ئالالھ ئۈچۈن، ئالالھ چۈشۈرگهن ۋەزىپه یاكى ھاشار،          . كېلىنىۋاتىدۇ
 بۇال ئورۇنداپال شودۈیجاڭدىن قۇتۇلغاندەك قۇتۇلـسىال بولىـدىغان     -ئۇنى چاال 

نهرسه؛ قىلىۋاتقان قىلمىشىنى بولسا یاشاشنىڭ تهقهززاسى، بىر زۆرۈرىـیهت         
ــسىنى     دە ــاپىقلىق ئىككى ــلهن مۇن ــان بى ــۈن، ئىم ــالغىنى ئۈچ ــۇپ ق پ تون
خهلقمـۇ ئۇالرنىـڭ نامىزىغـا     . بىلله ئېلىـپ یـۈرمهكته    » پۇتالشتۇرماستىن«

یېقىنقـى زامـان تـارىخىمىزدىكى    . ئالدىنىپ، مۇناپىقلىقىغـا كـۆز یۇمماقتـا      
ئابــدىغوپۇر دامــولال، ھــازىرقى زامانــدىكىلهردىن ھارۇنخانھــاجى قاتــارلىق       

اپىقالر نامازنى قازا قىلماستىن خىتایغا ئىشلىگهنلهر ئهمهسـمۇ؟ سـاختا     مۇن
ئهنه شـۇ  ) ئـابال شـهیتان یـاكى ئـابال تهخهي     (مۇجاھىدالردىن ئابـدۇلالھ قـارى      

نامازنىـڭ  . جۈملىدىن ئهمهسمۇ؟ ئىمان ھېچقاچان مۇناپىقلىققا بۇیرىمایدۇ      
دىن ئىبـارەت  یامـانلىقتىن توسـىدىغانلىقى  ) ئهگهر ئىخالس بىلهن ئوقۇلسا  (

ئۇالرنى مۇنـاپىقلىقتىن چهكلىـیهلمىگهن     . ئاالھىدىلىكى بۇنى دەلىللهیدۇ  
  .بولسا، دېمهك، ئوقۇغان نامىزى سۈنئىیدۇر

مۇجاھىدالر بىر مۇناپىقنى یوقۇتۇشنى قارار : ھهتتا مۇنداق بىر ھىكایه بار
ــنلىگهن     ــنى تهیى ــى یاش ــپىگه ئىكك ــۇ ۋەزى ــپ، ب ــد  . قىلى ــى مۇجاھى ئىكك

ئىزىغا چۈشۈپ، خاس كهلتـۈرەلمهي، ئـاخىرى ئـۇنى مهسـجىتته        مۇناپىقنىڭ  
دىنىـي چۈشـهنچىنىڭ   . یالغۇز نامـاز ئوقۇۋاتقـان ھالـدا ئۈسـتىدىن چۈشـكهن       

ئــۇزۇن یىللىــق مۈجىمهللىــشىپ كېتىــشى تــۈپهیلى، ئىككــى یــاش نامــاز  
ئۇالر قانداق قىلـش  . ئوقۇۋاتقان مۇناپىققا قول سېلىشقا پېتىنالماي قالغان  

ىر قارارغا كېلهلمهي ئىككىلىنىـپ، ئهڭ یاخـشى پۇرسـهتنى      مهسىلىسىدە ب 
كېیىن نېمىال بولمىسۇن بۇیرۇقنى ئىجرا قىالیلى، خاتا . كهتكۈزۈپ قویغان

قىلغان بولساق كېیىن كـۆرەرمىز دەپ، قـول سـېلىش نېیىـتىگه كهلـگهن         
بولسىمۇ، یاخشى پۇرسهتنى قولدىن بېرىپ قویغاچقا، مۇناپىق یارىلىنىـپ،        

ان ۋە خىتـــاي خوجایىنلىرىنىـــڭ غهمخـــورلىقى سایىـــسىدە  ئـــۆلمهي قالغـــ
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ھهتتا .  دۈشمهنگه رەھىم قىلىش، دوستقا ۋابال قىلىشتۇر! ساقىیىپ كهتكهن
مۇجاھىتلىرىمىزدىمۇ، ئىمانى، ئىخالسى بـار ئۆلىمـالىرىمىزدىمۇ، دىننىـڭ      
ماھىیىتىگه بولغان چۈشهنچه، تونۇش ئایدىڭ بولمىغاچقا، بهزى یاشالر بهزى       

الرنى یوقۇتـۇش ھهققىـدە پهتىـۋا سـورىغاندا تىـل چاینـاپ، ئۇالرنىـڭ               مۇناپىق
داۋاملىق یاشاپ داۋاملىق بۇزغۇنچىلىق قىلىشىغا ۋەسـىله بولـۇپ قالغـان           

  .بۇنداق مىسالالرمۇ نۇرغۇن
بۇنداق مهسىلىلهردە شۇنىسى ئاددىي ئۇقۇمكى، بىرى مهۋھۇم ئىبادەت، 

نچىلىـــق، مـــۆمىنلهر باشـــقىالرغا پایدىـــسى یـــوق؛ بىـــرى ئهمهلىـــي بۇزغۇ 
شۇڭا، ئۇنىڭ ئىمانى یالغان، ساختا، رىیا؛ . جامائهسىگه زىیان ئېلىپ كېلىدۇ

ئىمـان بىـلهن مۇنـاپىقلىق ھېچقاچـان بىـر قهلـبكه       . مۇناپىقلىقى راسـتتۇر  
  !سىغىشىپ بىلله مهۋجۇت بولۇپ تۇرالمایدۇ
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  مىللىي ئۆچمهنلىك تهبىقه تونۇمایدۇ
  

ان ئىككى یاكى ئۇنىڭـدىن ئـارتۇق       ئوخشىمىغ مىللىي ئۆچمهنلىك   
ئېتنىــك گــورۇپ ئارىــسىدىكى ئــاداۋەت تۇیغۇســىنى بىلدۈرىــدىغان ئاتــالغۇ  
ــۇپراق ۋە    بولــۇپ، مىللىــي ئۆچمهنلىكنىــڭ پهیــدا بولىــشىدىكى ئۇیغــۇن ت

دىـن  »مىللىـي «.  مىللىـي تهڭـسىزلىك ۋە مىللىـي زۇلۇمـدۇر         كېلىمات  
ەك، بـۇ سـۈپهت بىـلهن     ئىبارەت بۇ سۈپهت شهخـسكه تهئهللـۇق بولمىغىنىـد        

یهنى .   مۇ شهخسكه تهۋە ئهمهس» ئۆچمهنلىك« سۈپهتلىنىۋاتقان ئىسىم 
یهنى، بىر كوللىكتىپنىڭ یهنه . بۇ بىر كوللىكتىپ ئۆچمهنلىك تۇیغۇسىدۇر

ئۇنىـڭ كوللىكتىپقـا تهۋە     . بىر كوللىكتىپقـا قارىتىلغـان ئۆچمهنلىكىـدۇر      
ــۈر   دىكى قىــساس تۇیغۇســى، بولۇشــتهك ئاالھىــدىلىكى، باشــقا ھهر خىــل ت

بىـر  . ئۆچمهنلىك تۇیغۇسىغا ئوخـشىمایدىغان ئاالھىـدىلىكىنى بىلدۈرىـدۇ       
كوللىكتىپ یهنه بىر كوللىكتىپقا ئـۆچ بولـدى، دېـمهك، قارشـى تهرەپنىـڭ           

نى ئایرىپ ئولتۇرمایدىغانلىقىنى »یاخشىالر تهبىقىسى«ئىچىدىن قانداقتۇر 
ومتـاقلىقتىن قۇتۇلـدۇرۇش   ئىسپاتالشقا یېتهرلىك بولـسىمۇ، مهسـىلىنى ت      

ــاز تهپــسىالت بېرىــپ، ئېنىقلىققــا ئېرىــشتۈرۈش ئۈچــۈن    یۈزىــسىدىن بىرئ
  .مۇشۇنداق بىر تېمىدا توختۇلۇشقا توغرا كېلىۋاتىدۇ

 یهنـى، ئۆچمهنلىـك   مىللىـي ئۆچمهنلىكنىـڭ تهبىـقه تونۇماسـلىقى     
ر، یاخـشىالر، ئوتتۇراھـالال  «ئوبېكتى بولغان مىللهتنى تهبىقىـلهرگه ئایرىـپ    

ــلهت    » ئهســكىلهر ــۈن مىل ــۇ پۈت ــي زۇلۇمنىڭم ــلىقى، مىللى دەپ ئولتۇرماس
كوللىكتىپى تهرىپىدىن كېلىدىغانلىقى، پۈتـۈن مىلـلهت كوللىكتىـۋىنى        
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بولۇپمۇ خىتایالردىكى تۇغما . تىشنى نىشان قىلغانلىقى  ئۈچۈندۇرېوقۇتۇۋی
چىلىك » مهن مهركهز«مىللىي كۆرەڭلىك، مىللىي كېڭهیمىچىلىك، تۇغما 

ئېڭىغــا ئىــگه بىــر مىلــلهت ئىچىــدىن بۇنــداق تهبىقىلهرنىــڭ ئایرىلىــشى  
  .ئهقىلگه سىغىدىغان ئىش ئهمهس

ــوغرا، بۈگـــۈن دۇنیانىـــڭ ئاساســـىي شـــۇئارى بولـــۇپ قېلىۋاتقـــان        تـ
قاتارلىقالرنىڭ تهشهببۇسى بۇ   » كىشىلىك ھوقۇق «،  »تېنچلىقپهرۋەرلىك«

ا، بهزىلهرگه بۇ خىل كوللىكتىپ ئۆچمهنلىك ئېڭى بىلهن سىغىشالمىغاچق
ئۆزلىرىنىـــڭ مۇنـــاپىقلىقىنى پهردىلهشـــنىڭ یاخـــشى باھانىـــسى بولـــۇپ  

ــاكى    . بېرىۋاتىــدۇ ــلهت ئهزالىرىنىــڭ ھهممىــسى یاخــشى، ی ــى، بىــر مىل یهن
بــۇ ئاجایىــپ تېئــورى قارىماققــا تــوغرا، قىــل ! ھهممىــسى ئهســكى بولمایــدۇ

ا ئهممــا مهســىلىنى كونكرېــت شــهرتلهر ئاســتىد ! ســىغمایدىغان ھهقىــقهت
كونكرېت تهھلىل قىلغاندا، ئېغىزدىكى شۇئارنىڭ ھامان ئهمهلىیهتكه توغرا 

  .كهلمهیدىغانلىقىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ
 بهتلىرىنــى ۋاراقــالپ كۆرســهك بۇنىــڭ  خبىــر ئــاز ئارقىغــا بېقىــپ، تــارى 

ئىككىنچى دۇنیا ئۇرىشى مهزگىلىدە،    : پوالتتهك دەلىللىرىنى كۆرىۋاالالیمىز  
ــانال  ــادادا گېرم ــان؟    كان ــامىلىگه ئۇچرىغ ــداق مۇئ ــاپونالر قان ــانالر، ی ر، ئىتالی

بهلكىم بۇ خىل ئهھۋال ئامېرىكىدا ۋە باشقا فاشـىزىمغا قارشـى سـهپتىكى       (
دۇنیا ئۇرۇشىنى قوزغىغۇچى ) دۆلهتلهردە ئوخشاش بولغان بولىشىدا گهپ یوق

مىللهتلهرنىڭ باشـقا دۆلهتلهردىكـى تېـنچ پـۇخرالىرى ئىنتـایىن بىـمهنه ۋە         
ــان  ئىن ــامىلىلهرگه ئۇچرىغ ــسىز مۇئ ــا   : سانىیهت ــشىلهر ئۇالرغ ــوچىالردا كى ك

تېخىمۇ غهلىته . تۈكۈرگهن، ھاقارەتلىگهن، ھهتتا ئۇرۇپ ئاچچىغىنى چىقارغان
بولغىنى دۆلهتمۇ ئاشۇنىڭغا ئۇیغۇن سىیاسهت یۈرگۈزۈپ، گېرمان، ئىتالیان، 

پلىرىغـا  یاپونالرنىڭ ئۆي مۈلۈكلىرىـدىن ھهیـدەپ چىقىرىـپ، توپلىمـا كام       
ئـۇالر پهقهت   . بـۇالر تاجاۋۇزچىالرمىـدى؟ یـاق     ! توپالپ، نازارەت ئاستىدا تۇتقان   

ئۇرۇش قوزغىغانالر بىلهن بىر مىللهت بولغىنى ئۈچۈنال ئىشهنچىـسىز دەپ       
ئهممـا، شـۇنى ئېتىـراپ قىلمـاي     ! قارالغان، نهپـرەتكه نىـشان بولغـان ئىـدى        
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چـۈنكى،  .  ئهمهس ئىـدى بولمایدۇكى، شـۇ ۋاقىـت ئۈچـۈن ئېیتقانـدا بـۇ خاتـا          
تاجاۋۇزغا ئۇچرىغۇچىالرنىڭ ئۇالرغـا بولغـان نهپرىتـى، كوللىكتىـپ نهپـرەت       

دەپ ئاتىلىـدۇ ۋە بـۇ   » مىللىـي ئۆچمهنلىـك   «بولۇپ، دەل مانا شۇ نهپرەت      
  !تۇیغۇ ھېچقاچان تهبىقه ئایرىپ ئولتۇرۇشنى خالىمایدۇ

هپهنـدىلهردە  بهزى ئ» ئېڭـى ئالغـا كهتـكهن    «ئهمما، ئۇیغۇرالر ئىچىـدىكى     
بۇ دۇنیانىـڭ  . خىتاینىڭ ھهممىسى ئهسكى ئهمهس، دېگهن تېئورما بارىكهن   

شـۇئارىغا مـاس قهدەمـدە بولغاچقـا قارىماققـا توغرىـدەك            » تېنچلىقچىلىق«
تۇیۇلسىمۇ، ئهمهلىیهتـته بـۇ بىـر خىـل خىتایپهرسـتلىكنى پهردىلهشـتىكى             

ــاپتۇر ــۇم چ   . نىق ــز، زۇل ــۇچى مىللهتمى ــا ئۇچرىغ ــز تاجاۋۇزغ ــۈچىمىز، بى هكك
. نهسلىمىز قۇرۇتۇلۇش خهۋپىگه دۇچ كېلىۋاتقان ئهڭ بهختسىز مىللهتمىـز         

 كېـسىل   -مۇشۇنداق تۇرۇپ خىتایغـا بولغـان ئۆچمهنلىكىمىزنىـڭ ئـۈزۈل           
بــۇ بولــسا ھهرخىــل شــۈبھىلهرگه ئاســاس  . بولماســلىقى، چۈشىنىكــسىزدۇر

ــدۇ ــۇپ   . بوالالی ــلهن تول ــي ئۆچمهنلىــك بى ر  تاشــقان بىــ -ھهقىقىــي مىللى
ئۇنىـڭ  . كىشىنىڭ قهلبىدە خىتاي بىر دۈشمهندۇر، بىـر یىرتقـۇچ ھایۋانـدۇر        

....... كۆرىنىشى، سـۆزى، مۇزىكىـسى، قىلىقـى، ھهركىتـى        : ھهممه نېمىسى 
قانداقتۇر بۇنىڭ ئىچىدە تۈرگه ئایرىش مهۋجۇت . ھهممىسى یىركىنىشلىكتۇر

لهن ئۆي  خىتایغا قارشىمهن دەپ، یهنه خىتاینىڭ یهلپۈگۈچلىرى بى      ! ئهمهس
ــڭ      ــسمهن بولغانالرنى ــىلهرگه ھېرى ــلۇبىدىكى نهرس ــاي ئۇس ــزىگهن، خىت بې

مىللىي ئۆچمهنلىك . مىللىي ھىسىیاتىدا شۈبھه بارلىقىغا قىل سىغمایدۇ
 تاشقان بىر قهلبكه یهنه شۇ دۈشمهن مىللهتنىـڭ بىـر نهرسـىلىرى          -تولۇپ  

 بــۇ! دۈشــمهن مىللهتنىــڭ ھېچنهرسىــسى گــۈزەل كۆرۈنمهیــدۇ ! ســىغمایدۇ
ــۆزلىرىنى    ــۇ ئــ ــدىن كېیىنمــ ــئهلگه چىققانــ ــدا، چهتــ ــدىن ئېیتقانــ مهنىــ

ــا خىتــایالر قویغــان ھاقارەتلىــك   » جوڭگولــۇق« ــاكى ھېلىقــى یۇرتىمىزغ ی
ئىسىمنى دەیدىغانالرنىڭ ھىسىیاتى ساغالم بولىشى مۈمكىنمۇ؟ چهتئهلدە 

 كهلـــدى قىلىــدىغان، خىتایـــدىن  - ىۇرۇپمــۇ یهنه خىتــایالر بىـــلهن بــارد   ت
 بىرلىرى بىلهن -بولىدىغانالرنىڭ ھىسىیاتى ساغالممۇ؟ بىر » دوستلىرى«
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ــشىدىغان   ــایچه سۆزلى ــشكهن«خىت ــاغالممۇ؟   »یېتى ــسىیاتى س ــڭ ھى لهرنى
رېــستۇران یــاكى دۇكــان ئاچــسا ئىــشىك بېــشىغا خىتاینىــڭ پانۇســلىرىنى  
ئېسىۋالىدىغانالرنىڭ مىللىـي ھىـسىیاتى سـاغالممۇ؟ مېـنىڭچه مىللىـي           

ولغان بىر قهلـب بـۇ قىلىقالرنىـڭ بىرەرىنىمـۇ          ئۆچمهنلىك بىلهن پهۋەس ت   
  !سىغدۇرالمىسا كېرەك

ــا نهزەر تاشلىــساقمۇ، مىللىــي    ــاتلىق مۇساپىــسىگه قایت دۇنیانىــڭ ھای
ئۆچمهنلىكنىڭ تهبىقىگه تۈرگه ئایرىپ ئولتۇرمایدىغانلىقىنى، دۈشمهن دەپ 
بىلگهن مىللهتكه بولغان كوللىكتىپ نهپرەت، دۈشمهن مىللهتنىڭ ھهممه 

بۇ ھایاتلىقنىڭ بىر خىل . ىسىنى سهت كۆرسىتىدىغانلىقىنى كۆرىمىزنېم
  .قانۇنىیىتى بولۇپ، بۇنى قۇرۇق شۇئارالر ئۆزگهرتىۋېتهلمهیدۇ
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مىللىي قهدىرىیهتلىرىمىزنى 
  !قهدىرلهیلى

  
سۈپىتىدە مهۋجۇت بولـۇپ تۇرىـشى ئۈچـۈن       » مىللهت«بىر مىللهتنىڭ   

لهر » مىللىي سۈپهت« بۇ .  رەكلىرى بولىشى كې»مىللىي سۈپهت«بهلگىلىك 
شۇ مىللهتنىڭ مىللىیلىكىنى بهلگىلىـگهن نهرسـىلهر بولـۇش سـۈپىتىدە      

 شۇ —مانا شۇ مىللىي قهدىرىیهتلىرىنى قانچىلىك قهدىرلهش. قهدىرلىكتۇر
ــاكى مىللىــي ئېڭــى  «مىلــلهت ئهزالىرىنىــڭ  ــا »مىللهتچىلىــك ئېڭــى ی غ

ي قهدىرىیهتلهرنـى  ئىككىنچـى تۈرلـۈك قىلىـپ ئېیتقانـدا، مىللىـ      . باغلىق
 مىللىي ئـاڭ تهرىپىـدىن    —قهدىرلهش، قوغداش، داۋامالشتۇرۇش تۇیغۇسى     

ــۇ  . بهلگىلهنــگهن بولىــدۇ ئهگهر مىللىــي ئــاڭ چىــن ۋە ســهمىمىي بولــسا، ئ
ھىسسىیلىقتىنال ئهمهس، ئهقلىیلىقتىن مهنبهلهنگهن بولسا، ھهتتا بهلكى 

ــ) یوشــۇرۇن ئاڭــدىن(ئاڭــدىن ھالقىغــان تۇیغــۇالردىن   ــسا، مهن بهلهنگهن بول
مىللىـي قهدىرىیهتلهرنــى قهدىــرلهش، قوغــداش، ئهۋالدالرغــا ئۈگىتىــپ، داۋام  
. قىلىشى ئۈچۈن زېمىن یارىتىش ئادىتى ناھایىتى تهبىئىـي ئهكـس ئېتىـدۇ       

ــل   ــۇ خى ــاڭ   «ئهگهر ب ــي ئ ــاكى مىللى ــك ی ــپه  » مىللهتچىلى ــۈنئىي، ۋەزى س
 زامـان، ئاڭنىـڭ   -شهكىللىك، ئالـدامچىلىق خاراكتېرىـدە بولـسا، ئـۇ زامـان       

بۇیرىقىدىن چىقىپ، ئاڭسىزلىقنىڭ ئىتتىرىشى بىلهن، ئهسلى قىیاپهتنى 
  .ئاشكارىالشقا ھازىر تۇرىدۇ

ــز خىتــایالر تهرىپىــدىن ئۆلــۈمگه ھۆكــۈم قىلىنــدى      بــۇ ! مىللىتىمى
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بۇ ئاشۇرىۋېتىش شهكلىدىكى ئىپـادىلهش ئهمهس،      ! كهسكىن تۈردە شۇنداق  
مانـا شـۇنداق بىـر ۋەزىیهتـته       ! سۈتۈلىشىبهلكى رېئاللىقنىڭ پهردازسىز كۆر   

ئىكهنمىز، مىللىیلىكىمىزنى قوغداپ قـېلىش، یهنـى مىلـلهت سـۈپىتىدە         
مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇش ئۈچۈن نېمىلهر قىلىۋاتىمىز؟ بولۇپمۇ نېمه قىلساق         
قىلغىلى بولىدىغان ئهركىن دۇنیادىكىلهر نېمىلهر قىلىۋاتىمىز؟ مىللىـي    

ىمىزنـى  »مىللىي قهدىرىیهتلهر «رى بولغان   ئاالھىدىلىكىمىزنىڭ ئىپادىلى 
  .قانچىلىك قهدىرلهۋاتىمىز؟ بۇالر ھهققىدە بىر ئاز مۇالھىزە یۈرگۈزۈپ باقایلى

مىللىیلىكىمىزنــى بهلگىلىــگهن مــاددىي ۋە مهنىــۋىي ســۈپهتلىرىمىز 
نېمىلهر؟ مىللىیلىكنى بهلگىلهیدىغان فىزىئولوگىك تاشقى قىیاپىتىمىز 

ــساقمۇ ــدە توختالمىـ ــزگه   ھهققىـ ــۇ بىزنىـــڭ ئىرادىمىـ ــۈنكى ئـ ــدۇ، چـ  بولىـ
بېقىنماسلىقى مۈمكىن، ئۇندىن باشقا مىللىي بهلگىلهر بۈگۈن ئېتىبـارى     

بۇالرنىـڭ  . ئانـا تىـل، دىنىـي ئېتىقـاد، مىللىـي ئهنئهنىلىرىمىـزدۇر           : بىلهن
 . ئىچىدىكى ئهڭ موھىمى تىل ۋە دىنىي ئېتىقادىمىزدۇر

ي بهلگىمىزنىـــڭ ئهمـــدى بـــۇ ئىككـــى تۈرلـــۈك ئهڭ مـــوھىم مىللىـــ 
ــئهللهردە  ــادا (چهت ــن دۇنی ــسىدا  ) ئهركى ــانلىقى توغرى ــداق قهدىرلىنىۋاتق قان

چهتــئهللهردە یاشــاۋاتقان . ئىزدىىنــپ، ئهتراپىمىزغــا نهزەر ســېلىپ كــۆرەیلى
 خىتاینىڭ دەھشهتلىك زۇلمى ئاستىدىكى     —ئۇیغۇرالر مهملىكهت ئىچىدە    

ۇرلـۇق سـۈپهتلىرىدىن    قېرىنداشلىرىمىزغا قارىغانـدا تېخىمـۇ تېـزرەك ئۇیغ       
مهھرۇم بولىشى تهسهۋۋۇر قىلىش قىیىن ئىشمۇ ئهمهس، ھهممىمىز كۆرۈپ 

ئـــائىلىمىزدە ئانـــا تىلـــدا سۆزلهشـــكه ســـهل قارایـــدىغان  . تۇرغـــان پاكىـــت
ئۆزىمىزنى یېتىشكهن مىللهت بىلهن پهرقى ئاز قالغان یـاكى         (بولغىنىمىز  

ــدىراش تۇیغ   ــۈگىگهن، مهدەنىــي قىلىــپ كۆرسىتىــشكه ئال ــلهن ت ) ۇســى بى
بــۇ دېــمهك، ئىككىنچــى . بــالىلىرىمىز ئانــا تىلىنــى بىلــمهي چــوڭ بولىــدۇ

 ! ئهۋالدقا بارغاندىال ئۇیغۇرچه سۆزلهیدىغانالر تۈگهیدۇ دېگهن گهپ
! بوالمدۇ؟ كهسكىن تۈردە یاق» ئۇیغۇر بولغىلى«ئۇیغۇرچه سۆزلىمهیمۇ   

ــدىكى ئۇیغــۇرال      ــۈركىیه جهمىیىتى ــۇرۇپ، ت ــۇپ ت ــسىنى قوی ــز باشقى رنى بى
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ــۆزلىرى بىــر     بىرىنــى -كۈزىتىــدىغان بولــساق، ۋەتهنــدىن چىققانالرنىــڭ ئ
بىلىشىدۇ، بىر بىرىگه ئارىلىشىدۇ؛ ئۆتكهن ئهسـىرنىڭ باشـلىرىدىن تـاكى           
كوممۇنىست ئىستىالسى ھارپىسىدا چىققانالرغىچه تـۈركىیه جهمىیىتىـدە       

ى سىڭىــشىپ یوقالغــان بولــۇپ، بۈگــۈنكى یېڭــى چىققــان ئۇیغــۇرالر ئــۇالرن 
بىلمهیــدۇ ۋە ئۇالرنىڭمــۇ ئاللىقاچــان خاتىرىــسىدىن مۇســتهملىكه ۋەتهن      

 !چىقىپ كهتكهن
ــار ۋە    ــۇرالر خېلــــى بــ ــدىغان ئۇیغــ ــۇرچه بىلمهیــ ــستاندا ئۇیغــ  ئهرەبىــ
ــولغىنىچه ئــۆزىنى ئهرەپ قىلىــپ كۆرســىتىش    بىلىــدىغانالرمۇ مــۈمكىن ب

ن تىرىــشچانلىقىدا ۋە ئۆزىنىــڭ ئۇیغــۇر ئىكهنلىكىــدىن نومــۇس قىلىــدىغا 
ــۈمكىن قهدەر      ــدا م ــلهر ئالدى ــۇنى ئهرەپ ــى، ب ــى، یهن ــا ئىكهنلىكىن كهیپىیاتت

 بىـرى  -یوشۇرۇشقا ئۇرۇنىدىغانلىقىنى، پهقهت، بىـر قىـسىم ئۇیغـۇرالر بىـر            
خۇددى خىتاي تهمـسىلىدە تۇڭگـانالرنى      ( بىرىدىن ھېیىقىپ،    -یېنىدا بىر   

تۇڭگان راست بىر تۇڭگان یالغان تۇڭگان، ئىككى تۇڭگان چاال تۇڭگان، ئۈچ «
زورىغـا ئۇیغـۇر بولـۇپ یۈرىۋاتقـانلىقىنى ئهلهم      ) دېیىلگهن نۇسقىدا » تۇڭگان

ئهممـا یهنه شـۇ ئهرەبىـستاننىڭ ئۆزىـدە        . ئىچىدە ھـېس قىلىـپ تـۇرۇپتىمىز      
ئـۆكتهبىر ئىـنقىالۋى زامانىـدا قاچقانالرنىــڭ پۇشـتىدىن بولغـان، شــۇ یهردە      

. زلهیدىغانلىقىنى بىلىمىزتۇغۇلغان ئۆزبىكلهرنىڭ بالىلىرىمۇ ئۆزبىكچه سۆ
ــىمىزنى       ــي یوقۇلۇش ــسخىكىمىز مىللى ــاینىش پى ــان ئ ــل ئاس ــۇ خى ــا ب مان

  .تېزلىتىش رولى ئوینایدۇ، ئهلۋەتته
مهدەنىیهت دۇنیاسىدا تىلنىڭ ئایرىلماس بىر یاندىقى، تېخىمۇ ئىلمىي 

ناھـــایىتى ئهپـــسۇسكى، چهتـــئهللهردە ئۇیغـــۇر . ئىپـــادە شـــهكلى یېزىقتـــۇر
مىللهتكه «چۈنكى، بىر توپ  . ىشى تېخىمۇ تېز بولىۋاتىدۇ   یېزىقىنىڭ یوقۇل 

 غهرپ —یېزىقىمىزنــــــى ئۆزگهرتىــــــشنى» كۆیۈنگــــــۈچى بىلهرمهنــــــلهر
بـۇ  .  تهشـهببۇس قىلىـشقانىدى    —قۇلچىلىقىنىڭ بىر خىـل ئىپادىـسىنى       

» ئېلىپبهسـىڭالر قانـداق؟   «ئۇقۇمۇشلۇق زاتالرنىڭ ئىچىدە چهتـئهللىكلهر      
راستىنى دېیهلمهي، التىـن ئېلىپبهسـىنى      ،  »نومۇس قىلىپ «دەپ سورىسا،   
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مىللىـــي . ئاســـاس قىلغـــان ئېلىپبهمىـــز بـــار، دېگهنلىكىنـــى ئاڭلىـــدىم
قهدىرىیىتىمىزنىـڭ بىـرى تىـل بولـسا، تىلنىـڭ ئایرىلمـاس بىـر یانــدىقى        

دېـمهك مىللىـي یېزىقىمىزمـۇ مىللىـي قهدىرىیهتلىرىمىزنىـڭ          . یېزىقتۇر
 –سـهت، كېلىـشمىگهن، خـۇي       ئـانىمىز   .  ئـانىمىزدۇر  —مىلـلهت   . بىرىدۇر

ــان       ــداق قىلغ ــسا، قان ــان بول ــۈدەك ئهمهس بولغ ــشى دېگ ــۇ بهك یاخ پهیلىم
دېیىشتىن نومۇسىمىز كېلىپ، ئانا ئىكهنلىكىدىن » ئانا«بوالرىدۇق؟ ئۇنى 

  دەۋاالتتۇقمۇ؟» ئانا«تاناتتۇقمۇ؟ كوچىدىكى سهتهڭلهردىن بىرىنى 
اتىرىلهیدىغان بىـر   ئۇ تىل تاۋۇشلىرىنى خ   . یېزىقنىڭ بىر گۇناھى یوق   

ئىلگىـرى باسمىـشىمىز   . یهنـى كېلىـشىۋېلىنغان بىـر پـارول     . خىل بهلـگه  
یېزىقتىنمۇ؟ خىتایالرغا ئۇالرنىڭ شهكىل یېزىقى پۇتالشمىدى، ئـۇالر ئـۇنى      
تاشلىۋېتىش، ئىسالھ قىلىشنى ئویالشمىدى؛ ھهتتا كوممۇنىست خىتایالر    

ــاي بهلگىلىـــرى ت  ــتۇرۇلغان خىتـ ــۋەنتهرىپىـــدىن ئاددىیالشـ ــوڭ . هیـ خوڭكـ
یهنـى،  . خىتایلىرى ۋە چهتئهللهردىكى خىتایالر تهرىپىدىن تهنقىد قىلىنـدى    

یېزىقنــى ئــۆزگهرتىش، ئېلىپبهلىــك یېزىــق قوللۇنۇشــنى ئــویالپ بــېقىش  
ــاز   ــالىتىنى بىـــــر ئـــ ــاقتهك ھـــ ئهمهس، ئهســـــلىدىكى چـــــېگىش توقۇنـــ
ئاددىیالشتۇرۇشـــقىمۇ قارشـــى تۇرىۋاتقـــان یهردە، بىزنىـــڭ ئېلىپبهلىـــك     

زىقىمىزنىڭ گۇناھى نېمىدى؟ یاپونالرنىڭ یېزىقى ئۇالرنىـڭ دۇنیـادىكى      یې
ئهڭ تهرەققىي قىلغان مىللهتنىڭ بىرى بولىشىغا پۇتالشتىمۇ؟ ھىنـدىالر،     
تایالندلىقالرنىڭ یېزىقلىرىمۇ التىنچه ئهمهسقۇ؟ ھهتتا بىلهرمهنلىرىمىزنىڭ 

ــان     ــۇدىیالر ئاللىقاچ ــولمىش یهھ ــدىغىنى ب ــدىن بهك چوقۇنى ــارىخ ھهممى ت
سهھنىسىدىن ئۆچكهن ئىبرانى یېزىقى ۋە تىلىنى تهتقىق قىلىپ تېپىپ، 

  قوللۇنىۋاتىدىغۇ؟
ھهتتا بهزى ئۇقۇمۇشلۇق كىشىلىرىمىز، ئۇیغۇر یېزىقىنى كومپیۇتېردا   

ئۇالرنىــــڭ  ! ئىشلىتىــــشكه بولىدىغانلىقىــــدىنمۇ خهۋەرســــىز ئىــــكهن   
ىنتهرنهتتىكـى   ئ،توردا ئۇیغۇرچه ئىـشلهتكىلى بولمایـدىكهن   چۈشىنىشىچه،

ئۇیغۇرچه كـۆرۈنگهن نهرسـىلهر ئهمهلىیهتـته كونۇپكىـدىن ئۇرۇلغـان یېزىـق           
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مانا شۇنداق بولغاچقـا، ۋەتهننـى ئـازاد    ! بولماستىن رەسىم ھۆججىتى ئىكهن 
قىلىش یولىدا پارالق خىزمهتلىرى بىلهن كىشىلهرنىڭ كۆڭلىنى ئاینىتىپ 

سهھىپىلىرىدە مىللىي تۇرىدىغان تهشكىالتلىرىمىزمۇ ئۆزىنىڭ ئىنتېرنهت 
بۇنىـڭ  . بهلگىمىزنىڭ بىرى بولغان مىللىي یېزىقىمىزنى قولالنمایۋاتىدۇ     

نهقهدەر چوڭ سىیاسىي خاتالىق ئىكهنلىكىنى، قىلىۋاتقان دەۋاسىغا، تۇتقان 
یولىنىڭ رەپ كهلمهیۋاتقانلىقىنى، ھهتتا بۇنىڭ ئهنه شۇنداق چهلهڭگۈشلۈك 

ى یـوقلىقىنى ئهلهم ئىچىـدە كـۆرۈپ    بولىشىنى ئویالپ كۆرگىـدەكمۇ ئهھـۋال   
مىللىیلىكنى، مىللىي مهۋجۇتلۇقنى دەۋا قىلىۋاتقان كىشى ۋە ! تۇرۇپتىمىز

ئورگان ئالـدى بىـلهن ئـۆزلىرى مىللىـي خۇسۇسـىیهتلهرنى تولـۇق نامـایهن               
  قىلىشى ئهقهللىي ئۇقۇم ئهمهسمۇ؟

ــسىدا    ــۇتېردا ئۇیغــۇرچه یېــزىش توغرى مهن نۇرغــۇن كىــشىلهرگه كومپی
ــراقتىكىلهرگه    قىزغى نلىــق بىــلهن تهشــهببۇس قىلىــش بىــلهن بىــرگه، یى

پروگرامما كوپىسىنى ئهۋەتىپ، یېقىنلىرىغا ئۇیغـۇرچه یېزىـق كىرگـۈزۈش          
پروگراملىرىنــى یــۈكلهپ بېرىــپ، قانــداق یېــزىش ھهققىــدە زېــرىكمهي       
ــته یهنىــال ئۇیغــۇرچه     ــولغىنىم ۋە ئۇالرنىــڭ ئهمهلىیهت ــاۋارە ب چۈشــهندۈرۈپ ئ

ــشكه قى ــرار     ئىشلىتى ــڭ تهك ــۈرگىنىنى؛ مېنى ــپ ی ــنچه یېزى ــاي، التى زىقم
ــاۋابهن   ــۇمغا ج ــاپتۇق «تهشهببۇس ــۈپ ق ــسال   » كۆن ــر مى ــشكىنىنى بى دېیى

ھهتتـا مهن شـۇنداق جاكـاالردىمۇ       . سۈپىتىدە كۆرسـۈتۈپ ئۆتۈشـۈم مـۈمكىن      
ئهگهر بىرسى ئۇیغـۇرچه ئىـشلىتىمهن دېـسه، پـۇلى مهنـدىن       : بولغان ئىدىم 

دەسلهپكى زامانالردا مهن   ! هپچىقتۇرۇپ بېرىمهن قىلىپ، ئۇیغۇرچه پروگرام ئ   
ئۇیغۇرچه یېزىش ئىھتىیاجىم ئۈچۈن كېرەكلىك پروگرامنى ئهپچىقتۇرالماي، 
ــشنى     ــۇرچه یېزىــ ــقا ئۇیغــ ــۈن باشــ ــكهنلىكىم ئۈچــ ــالرچه ھهپىلهشــ یىلــ
ئىستىگۈچىلهرنىڭمۇ ئاشۇنداق جاپا تارتىپ قالماسـلىقىنى، تهسـلىكىدىن    

ئۈچـۈن شـۇنداق    » كۆنۈپ قالماسـلىقى  «چىگه  زېرىكىپ، نهقراق دەپال التىن   
خهیرىیهت، ھازىر ئۇیغۇرچه یېزىق كىرگـۈزۈش   . بایانات ئېالن قىلغان ئىدىم   

ــوردا بىكارغــا تارقىتىلىۋاتىــدۇ  ــۈپ «ئهممــا شــۇندىمۇ، . پروگراممىــسى ت كۆن
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! ئاتــالمىش مىللهتچىــلهر! نىــڭ بــۇنى ئویلىغۇســىمۇ كهلمهیــدۇ »قالغــانالر
  !هڭچىلىرىمىللىي داۋانىڭ ھارماس ج
نـى ئۆزگهرتىـشكه خـۇش      »كۆنـۈپ قالغـانچىلىق   «ئهگهر مۇشۇنداق بىـر     

یاقماي بىر مىللىي بهلگىنى تاشالۋېرىدىغان بولساق، بهك تېزال خىتایالرنى 
ئۇ ھالدا یهنه خىتایالرنى تىلىمىزنى چهكلهۋاتىـدۇیهي،     . مۇرادىغا یهتكۈزىمىز 

… غــا قویــدىیهي،مىللىــي مهكــتهپلهردە خىتــایچه ئوقۇشــنى مهجبــۇرىي یول 
دېــگهن قاخــشاشلىرىمىزنى چۈشــهنگىلى بولمایــدىغانلىقىنىمۇ ئــویالپ     

سهن ئۆزۈڭمۇ خاالپ تاشلىۋېتىۋاتقان مىللىي سۈپهتلىرىڭنى، ! كۆرمىدۇقمۇ؟
خىتاي زورالپ تاشالتقۇزىۋەتسه نېمه بوپتۇ؟ بۇنىڭ نهتىـجه ئېتىبـارى بىـلهن            

  !ئۆزى بولمامدۇ؟بىر پهرقى بارمۇ؟ تازا سېنىڭ ئارزۇ قىلغىنىڭنىڭ 
دىنىـي  . ئهمدى دىنىي ئېتىقاد ھهققىدە بىر ئىككى ئېغىز گهپ قىـالي  

ئېتىقاد بهك مۇقهددەس، شۇنداق دەۋرلهر بولىدۇكى، ئۇ مىللىي ھېسالردىن      
كۆپ دەرىجىدە ھالقىپ كهتكهن، بىرلىكنىڭ ئورگانىـك بىرىكتۈرگۈچىـسى         

هپ ئۆتىـدىغان  ئىككى قېتىملىق جۇمھۇرىیىتىمىزنى ئهسـل . بولۇپ قالىدۇ 
بولــساق، خهلقنىــڭ مىللىــي مۇســتهقىللىق ھهركىتــى ئۈچــۈن ئومــۇمىي  
ــقا    ــك تۇیغــۇلىرىنى غىدىقالش ســهپهرۋەرلىككه كهلتۈرىلىــشى مىللهتچىلى
. تایانغان ئهمهس، ئهكسىچه دىنىي تۇیغۇلىرىنى غىدىقالشقا تایانغان ئىـدى        

الپ بۈگۈنكى كۈندىمۇ بـۇ خىـل سـېھرىي كـۈچ یهنىـال مهۋجـۇتلىقىنى سـاق        
 یىلالردىكى ئوتتۇرا ئاسىیا دۆلهتلىرىدە ئېلىـپ     -1998 —1997. كهلمهكته

گهرچه بېـشىغا فـائىلى مهجھـۇل شهخـسلهر     (بېرىلغان مىللىي ھهرىكهتلهر   
، بىر مىللىي ئویغۇنۇش ھهركىتى بولسىمۇ، مىللىي )چىقىۋالغان بولسىمۇ

بارلىققـا  تۇیغۇالرغا ئهمهس، دىنىي ئېتىقادنىڭ سېھرىي كۈچىگه تایىنىـپ،     
ــۈك     ــساقال، دىننىــڭ مهڭگۈل ــۈرۈلگهنلىكىنى ئهســلهپ ئۆتۈدىغــان بول كهلت
ھایــاتىي كــۈچكه ئىــگه ئىالھىــي تۇیغــۇ ئىكهنلىكىنــى ئېتىــراپ قىلمــاي    

بىــز مهیلــى قاچــان مىللىــي ئویغۇنــۇش ھهركىتــى، مىللىــي  . تۇرالمــایمىز
ــاقچى بولىـــدىكهنمىز، خهلقنـــى    مۇســـتهقىللىق ھهركىتـــى ئېلىـــپ بارمـ
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ــا  ئومۇیۈزلــــۈ ك ســــهپهرۋەر قىلمــــاقچى بولىــــدىكهنمىز دىنىــــي ئېتىقادقــ
ئهگهر ئـۆزىمىز تاھـارەتنى قانـداق ئالىـدىغاننى بىلـمهي        . ئىھتىیاجىمىز بـار  

. تۇرۇپ، خهلقنى دىن بىلهن قوزغىماقچى بولساق خهلق بىزگه ئهگهشـمهیدۇ  
ــى جۇمھــۇرىیىتىمىز      ــۇ رۇس كوممۇنىــستلىرى ئىككىنچ ــۇنىڭ ئۈچۈنم ش

ەرلىكنى ئهخمهدجـان قاسـىمى باشـچىلىقىدا ئهمهس،    ھارپىسىدىكى سـهپهرۋ  
  !ئېلىخان تۆرە رىیاسهتچىلىكىدە ئېلىپ بارغان ئىدى

 جهھلى بىلهن ھهپىلىشىۋاتقىنىمۇ -بۈگۈنكى كۈندە خىتایالرنىڭ جان 
ــارلىق ئىنــسانالر —چــۈنكى دىنىــي ئېتىقــاد  . دەل دىنىــي ئېتىقــادىمىز  ب

ــۈ  ــدەك، بىـــز ئۈچـ ــۇقهددەس بولغىنىـ ــارتۇق نۇقتىـــسىدىن مـ ــۇ ئـ ن تېخىمـ
ئــۇ ھهم مۇســتهملىكىچى دۈشــمهن بىــلهن  : مۇقهددەســلىك ئىپــادە ئېتىــدۇ

ئارىمىزدىكى ئېتىقاد پهرقىنى نامایان قىلىپ تۇرىدىغان ئامىل بولـسا، ھهم      
شــۇنداقال مىللىــي روھىمىزنىــڭ    . مىللىــي پهرقنــى ئىپــادىلهپ تۇرىــدۇ   

ش سـۈپىتىدە،   تازىلىقىنى تۇتۇپ تۇرىـدىغان ئهڭ مۇسـتهھكهم قورغـان بولـۇ          
خالىغان ۋاقىتتا، مىللىي تۇیغۇلىرىمىز تاشقىن بولۇپ پارتالپ چىقىدىغان 
زامـــانالردا ئـــۇ ئۆزىنىـــڭ ئىالھىیلىـــق ســـېھرى كـــۈچى بىـــلهن خهلقنـــى  
بىرلهشـتۈرۈش، شهخــسىیهتتىن خـالى، خالىــسلىق بىـلهن سىیاســىي غــایه    

. هیولىدا كۆرەش قىلىش نىشانى ئۈچـۈن غـایهت زور چـاقىرىق كـۈچىگه ئىـگ          
ئهمهسلىكىمىزنىڭ بهلگىـسى بولغـان   » جوڭخۇا مىللىتى«بىزنىڭ مهڭگۈ  

گه ئایلىنىـپ كېـتىش خهۋپىـدىن       »جوڭخۇا مىللىتى «ئېتىقادىمىز، بىزنى   
ــان   ــشهنچىلىك قورغـ ــدىغان ئهڭ ئىـ ــداپ تۇرىـ ــهۋەپلهر  . قوغـ ــۇ سـ دەل مۇشـ

تۈپهیلىدىن خىتایالر ئېتىقادىمىزغا ئۆلگىدەك ئۆچمهنلىك قىلماقتا، ئۇنى        
كۆنـدۈرۈلگهن  «ىن قهدەر یوقۇتۇۋېتىـشكه، ئهڭ بولمىغانـدىمۇ خـۇددى     مۈمك

ــۋاس ــۋىگه ئایالندۇرىۋېتىـــشكه    » یولـ ــتلهر مهكتىـ ــدىكى خىتایپهرەسـ تىپىـ
  !ئۇرۇنماقتا

دۈشـمهن قارشـى   «: ماۋزېدوڭنىڭ بىر سۆزى دىققهت قىلىـشقا ئهرزىیـدۇ    
تۇرغــانلىكى نهرســىنى بىــز ھىمــایه قىلىــشىمىز الزىــم، دۈشــمهن ھىمــایه   
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خىتـایالر دىنىمىزغـا   » .غانلىكى نهرسىگه بىز قارشى تۇرىـشىمىز الزىـم       قىل
ئۆلگۈدەك ئۆچمهنلىـك قىلىۋاتىـدۇ، بىـز ئـۇنى جـان تىكىـپ قوغدىـشىمىز          
ئهقهللىي ئۇقۇم ئهمهسمۇ؟ ئۇ بىزگه پایدىلىق بولمىـسا ئىـدى، خىتـایالر ئـۇ          

 كهڭرى قویۇپ» بىزگه كۆیۈنۈپ«دەرىجىدە ئۆچمهنلىك قىلمىغان، ئهكسىچه 
  !بهرگهن بوالتتى

ــته     ــمهي غهپلهتـ ــۇالرنى بىلـ ــى بـ ــشكهن بىلهرمهنلهرنـ ــدە یېتىـ چهتئهلـ
قالدىمىكىن دېسىڭىز سىزگه دەرس بهرگۈچىلىكى بـار؛ ئهممـا ئـۆزلىرى بـۇ              

ــدۇ    ــویالپ كۆرمهیـ ــنى ئـ ــۆزىگه تهدبىقالشـ ــهیئىنى ئـ ــك شـ ــز . كېرەكلىـ بىـ
قـالپىقى كهیـدۈرۈپ    » قاالقلىق«ىمىز تۈپهیلى،   »مهدەنىیلىشىپ كېتىش «

» مۇسۇلمان «①قویۇلغان ئېتىقادىمىزدىن ۋاز كهچسهك یاكى تۆمۈر داۋامهتچه
 دېــسه مۇســۇلمان دەیدىغانــدىن باشــقا ؟بولــۇپ قالــساق، یهنــى، نــېمه ســهن

–ھېچقانـداق پهرز ئهمهلـلهرگه ئهمهل قىلمىـساق، پىـسخىك جهھهتـته ئاتــا      
 شۇنداق مانا. ئانىنى ئۆرنهك ئالىدىغان بالىالر دىندىن تېخىمۇ یىراقلىشىدۇ

ئـۇ چاغـدا بىـز    . قىلىپ یهنه بىر مىللىي بهلگىمىزدىن ئایرىلىـپ قـالىمىز     
؟ !سـۆزلهیدىغان ئۇیغـۇر   ... كىم بولىمىز؟ ئېنگىلىزچه، نېمىـسچه، ئهرەپـچه،      

ھېچقانداق مىللىي سۈپىتى بولمىغان، مىللىي تۇیغۇسى ئـۆچكهن، ۋەتهن         
گه ۋارىسلىق سۆیگۈسىدىن خهۋەرسىز كېیىنكى ئهۋالدنىڭ، مىللىي غایىمىز

قىلىشى مۈمكىنمۇ؟ ھهتتا فاشىست كوممۇنىست بولۇش ئۈچۈنمـۇ مهلـۇم          
دەپ » كوممۇنىــستالرنىڭ بهش شــهرتى«شــهرتلهر كېــرەك، بــۇنى ماۋزېــدوڭ 

دېــمهك، ئــۆزىنى مهن كوممۇنىــست دېــۋىلىش  . تهپــسىلىي شــهرھىیلىگهن
 خۇددى شۇنداق، مۇسۇلمان بىر. بىلهنال كوممۇنىست بولمایدۇ، دېگهن گهپ

                                            
① بىر زاماندا بىر مۇسۇلمان دۆلهتتىن كهلگهن مىھماننى كۈتىۋالغان تۆمۈر داۋامهت، ئۇنىڭدىن      

هسجىدكه نامازغا بىلله كىرىدۇ، ھهممه ئادەم سهجدىگه باش قویغان ئایرىلىپ قالغىلى بولمىغاچقىال م
سهجدىدىمۇ یاكى بېشىنى «چاغدا ئۇ بىرئاز بېشىنى كۆتۈرۈپ، ئهتراپقا قاراپ  باشقىالر تېخىچه 

  . بۇ تېلىۋىزور خهۋەرلىرىدە كۆرۈلگهن ئىدى.  بىلىپ باقماقچى بولغاندەك قارىغان ئىدى»  كۆتهردىمۇ؟
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ئۇنىڭمۇ .  مىللهتنىڭ ئهزاسى بولغانغىال مهن مۇسۇلمان دېۋالغىلى بولمایدۇ
ئۆزىگه چۇشلۇق شهرتلىرى بار، شۇالرغا ئهمهل قىلىش بىلهن مۇسۇلمانلىق    

  .نامایان بولىدۇ
ئۇنـداق بولـسا نـېمه    «مانا بۇالردىن كېـیىن، تېمىمىـز تهبىئىـي ھالـدا           

  .دېگهن نۇقتىغا كېلىدۇ» قىلىشىمىز كېرەك؟
 بۇ سوئال نۇرغۇن مىللهتنىڭ ئاۋانگارتلىرى —» ېمه قىلىش كېرەك؟ن«

تهرىپىــدىن مىللىــي ئویغۇنۇشــنىڭ ھارپىلىرىــدا ئوتتۇرىغــا قویۇلغــان، شــۇ  
بىزمـۇ بۈگـۈن ئـۆزىمىزگه      ... ئىسىمدا نۇرغۇن ماقالىالر، كىتاپالر یېزىلغـان،     

  .دېگهن سوئالنى قویۇپ ئولتۇرۇپتىمىز» نېمه قىلىش كېرەك؟«
كـى، مىللىـي ئـاڭنى ئۇرغۇتـۇش ۋە مىللىـي ئـاڭنى ئویغۇتـۇش        تهبىئىی

ــداق   . دېــگهن جــاۋاپ بېرىلىــدۇ ! كېــرەك ــۇنى دېمهكقــۇ ئاســان، ئهممــا قان ب
 مىللىي ئـاڭنى ئویغۇتـۇش بىـلهن    —قىلىپ؟ یوقۇلۇشقا قارشى تىرەجهش     

بولسا، مىللىي ئاڭنى ئویغۇتۇش مىللىي قهدىرىیهتلىرىمىزنى قهدىرلهشنى 
ــار  ــدۇتهشــۋىق قىلىــش ئ ــى   . قىلىق بولى ــرەر ئهمهلن ئهگهر كىمــدە كىــم بى

كىــشىلهرگه تهشــۋىق قىلىــدىكهن، ئالــدى بىــلهن ئــۆزى ئــۈلگه بولــۇپ،        
ئهگهر ! ئهمهلىیىتى ئارقىلىق قىلىۋاتقان تهشهببۇسىنى كۈچهیتىشى شهرت      

بۇنـداق ئىـش    . ئۇنداق بولمایدىكهن، تهشۋىقاتنىڭ تهسـىر كـۈچى بولمایـدۇ        
لمهیدىغانالرنى ھهتتا یالغانچىلىقتا كاززاپلىق ھهركىتى بىلهن سۆزى رەپ كه

دەرىجىــسىگه یهتــكهن كوممۇنىــستالرمۇ تهنقىــد قىلىــپ، بــۇنى بىــر خىــل  
باشقىالرغا ماركىسىزمنى، «: لىبرالىزىملىق ئىپادە دەپ سۈپهتلىگهن ئىدى

  . »ئۆزىگه لىبرالىزىمنى ئۆلچهم قىلىدۇ
چهكـسهڭ بولمایـدۇ،    تاماكـا   «ئۆزى تاماكا چېكىدىغان بىر دادا ئوغلىغـا        

دېسه كۈلكىك بولۇپال قالمـاي، بالىـدا دادىـسىغا قارىتـا     » !...تاماكا زىیانلىق 
ڭ نىـ تۈپهیلىـدىن بهدىنى » مهدەنىیلىكـى «تۆۋەن باھا تۇغدۇرىشى مۈمكىن؛    

:  چوڭقۇرلىرىنى بىلىندۈرۈپ كېیىنىدىغان بىر ئانا، قىزىغا-بارلىق ئویمان 
دېـسه بۇنىـڭ    » ...بـۇزۇق ئـادەملهر كـۆپ     كېچه كلۇبلىرىغـا بارمـا، ئـۇ یهردە         «



 230 

  قانچىلىك تهسىر كۈچى بولىشى مۈمكىن؟
 ھهققىــدە گهپ بولغــان ئىــكهن، ئهقلىمىــزگه ھامــان ئۇنىــڭ  تتهشــۋىقا

نىڭ تهشــۋىقات. ئـوبېكتى بولغـان كهڭ خهلــق ئاممىـسى كېلىــدۇ، ئهلـۋەتته    
 تهشـۋىقات ئـۇ یهردە    . ئاساسىي ئوبېكتى ۋەتىنىمىـزدە یاشـاۋاتقان خهلقىمىـز       

. ئارقىلىق ئۇالرنىڭ مىللىي ئېڭىنى بىلهشتىن ئېغىز ئـاچقىلى بولمایـدۇ    
ــدىكى     ــدىكىلهرنىڭ چهتئهلـ ــسىغۇ ۋەتهنـ ــلۇق بولـ ــك بوشـ ئهگهر قىلچىلىـ
یېتىشكهنلهرگه ئىھتىیاجىمۇ چۈشـمهیتى؛ ئـۇ یهردە یۈرىكىـدە ئـوت یېنىـپ           

ــۇرىتۇرغــان ھهم بىلىــم ساپاســىمۇ   ــار ئىــدى یۇق ــا، .  كىــشىلىرىمىز ب ئهمم
ۇ دەل ئۇ یهردە بۇنداق كهڭ تـۈردە ئـاممىۋىي تهشـۋىقات ھهركىتـى              خاپىلىقم

ــدۇرغىلى بولماســلىقى  ــات یای ــز   . قان ــا شــۇ ســهۋەپتىنال چهتئهلــدىكى بى مان
ــمهكته     ــېلىش چۈشــ ــتىمىزگه ئــ ــى ئۈســ ــۇ ۋەزىپىنــ ــغهرلهرگه بــ ! بهچچىــ

نىڭ یـولى   تهشـۋىقات ئېچىنىشلىقى، چهتئهللهردىن ۋەتهنگه یۈرگۈزۈلىدىغان     
ــشىدۇر  ــزدە   :توســاق بولى ــدىن باشــقا، ۋەتىنىمى ــگه ئۇچرىغان ــور چهكلىمى  ت

كومپیۇتېرنىڭ ئومۇملىشىش نىسبىتى ئارقىدىن بىرىنچى ئورۇندا تۇرىـدۇ،       
ئۇندىن باشقا توردا چهكلهنگهن رایونالرغا كىرىشنىڭ خهتىرى چوڭ بولغاچقا 

مانا بۇ بىر قاتار توسالغۇالر تور      . جۈرئهت قىلىدىغان ئادەم چهكلىمىلىكى بار    
  ! قىلىشنىڭ ئۈنۈمىنى ئاساسهن یوققا چىقارماقتاتهشۋىقاتقىلىق ئار

ســۈپىتىدە، ئهركىــن ئاســىیا » شــال پــاخىلى«ئــاخىرقى ئېــسىلىدىغان 
رادىیوسىنىڭ ئۇیغۇرچه ئاڭلىتىش سائىتى ھهممه ئېغىرچىلىقنى ئۈستىگه 

ئهمما ئىلگىرىدىن .  ئېلىشقا مهجبۇر بىردىن بىر مۇئهسسهسه بولۇپ چىقىدۇ
ــایالر تهرىپىـــــدىن كـــــونترول     دەپ كېلىۋ ــدەك، رادىیـــــو خىتـــ اتقىنىمـــ

قىلىۋېلىنغاچقا، خهلققه جىددىي كېرەكلىـك نهرسـىلهرنى ئاڭلىتىـشتىن         
 —مىللىـي قهدىرىیهتلىرىمىزنـى     ! ئۆلگىدەك ئۆزىنى قـاچۇرۇپ كهلمهكـته     

تىلىمىزنى، دىنىمىزنى قوغداش تېمىلىرىدا مۇالھىزە، ئوبزورالر ئۇیۇشتۇرۇش 
هتبۇئاتلىرىـدىنمۇ ئېرىـشكىلى بولىـدىغان ئوتتـۇرا شـهرق       ئورنىغا، خىتاي م  

» ھىندىستانغا قارىمۇچ ئاپارغاندەق «خىتاي خهۋەرلىرى؛ ھهتتا    ... خهۋەرلىرى،
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ــۋاتقىنى   گویـــا خهلـــق بـــۇنى (ۋاڭ لېچۈەننىـــڭ خهلقىمىـــزگه نـــېمه قىلىـ
ھهتتا مېكـسىكا فىلىملىرىـدەك كـۆپ قىـسىملىق          ... ،)ئاڭلىمایۋاتقاندەك

غــا ... قــالىالردا جیــاڭ زېمىننىــڭ قــانچه ئاشنىــسى بــارلىقى، ما) مــارافونچه(
  !ئوخشاش تېمىالرغا كهڭ تۈردە ئورۇن بېرىلمهكته

ــقه      ــۇ خهلقـ ــسىمۇ، شـ ــۋاتقىنىنى دېمىـ ــېمه قىلىـ ــڭ نـ ۋاڭ لېچۈەننىـ
قىلىۋاتقاچقــا خهلــق بىلىــدۇ، گهپ خهلــق ئــۇنى بىــر ھهقىــقهت ســۈپىتىدە، 

 یهنـى، خـاالدا ئـۇزاق       .یاخشىلىق سۈپىتىدە قوبۇل قىلىـشى مهسىلىـسىدۇر      
ــدىال      ــۇم ئىچى ــشه زۇل ــدەك، ھهمى ــسىق پۇرىمىغان ــشىگه سې ــان كى ئولتۇرغ

 غارایىــپ بىمهنىلىكـلهر ھهقىــقهت ســۈپىتىدە قوبــۇل  -یاشـىغان، ئاجایىــپ  
قىلدۇرۇلۇپ كۆندۈرۈلگهن خهلقنىڭ، ئۆزىگه زىیـانلىق نهرسـىلهرنى نورمـال        

ا، ئېنىقلىمىغـا،  مانـا بـۇ نۇقتـ    . بىلىپ قوبۇل قىلىۋېلىـشى مهسىلىـسىدۇر     
رادىیونىــڭ ۋەزىپىــسى ۋاڭ لېچۈەننىــڭ نــۆۋەتته خهلقــقه . ئىزاھاتقــا مۇھتــاج

قانداق یېڭى ئالۋاڭ سالغىنى، یېڭى سىیاسهت چىقـارغىنىنى ئاڭلىتىـشال          
تېخىمۇ كۆپرەك، بۇ سىیاسىي ئویۇنالرنىڭ ئارقىسىغا      . بولماسلىقى كېرەك 

ۇقالر ھهققىدە ئوبزور، مـۇالھىزە   قازا ۋە قارا نىیهت، شۇمل   -یوشۇرۇنغان باالیى   
ئۇیۇشتۇرۇش؛ بۇنى ئالۋاڭ تهرىقىسىدە بىـرەر قېـتىم، بىـرەر پـارچه یىلىمـان           

ــوبزور« ــدى قىلىــش ئهمهس، ھهر ســاھه پىكىــر ئىگىلىرىنــى   » ئ بىــلهن بول
تېگىگه یهتمهي قویماسلىق، «سهپهرۋەر قىلىش، خۇددى كوممۇنىستالرنىڭ 

 –لتىزىغىچه قېـزىش، خهلقـقه بـاال        مېتودى بویىچه یى  » یىلتىزىنى قېزىش 
یهنـــى ئۇالرغـــا ۋاقىـــت . قازانىـــڭ دەرىجىـــسىنى تونۇتـــۇش كېـــرەك ئىـــدى 

خاراكتېرلىق خهۋەرنىـال ئهمهس، بىلىـم خاراكتېرلىـك تېمىالرنـى سـۇنۇش          
بــۇ ئىــشالرنىڭ ھــېلىغىچه ئهھمىــیهت بېــرىلمهي تاشــالپ  . كېــرەك ئىــدى

ــالمىش مىللىــي داۋاچىلىرىمىزنىــ  —قویۇلىــشى  ــۇ ئات ــۈپهتلىرىنى  ب ڭ س
خهلــق جیــاڭ زېمىننىــڭ قــانچه ئاشنىــسى     . كۆرســىتىدىغان ئهینهكتــۇر 

بارلىقىنى بىلىۋالمىسىمۇ بولىدۇ، ئهمما ئۆزلىرىگه یۈزلىنىۋاتقان خهتهرنىڭ 
  !دەرىجىسىنى تونۇپ یهتمىسه پهقهت بولمایدۇ
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ــازادلىقنى     ــي ئـ ــۆیىدىغانلىقىنى، مىللىـ ــى سـ ــسى، مىللهتنـ قىسقىـ
ەتهننىڭ مۇستهقىللىقىنى ئارزۇ قىلىـدىغانلىقىنى     ئىستهیدىغانلىقىنى، ۋ 

داۋا قىلىدىغان بارلىق ۋەتهنداشالرغا مۇراجهت شۇكى، مىللىـي سـۈپىتىمىز      
ــى،      ــۇڭا مىللىیلىكىمىزن ــدۇ، ش ــڭ ئاساســى تۈگهی ــي داۋانى ــسا مىللى یوقال
مىللىي سۈپهتلىرىمىزنى تهشكىل قىلغان مىللىي قهدىرىیهتلىرىمىزنـى       

ىلىرىمىزنـى قهدىرلهشـكه تىرىـشایلى، خهلققىمـۇ     ساقالشقا، مىللىـي بهلگ   
رادىیودىكى ۋىجدانىدا جاراھهت یوق،  ! بۇنىڭ زۆرۈرىیىتىنى تهشۋىق قىالیلى   

پاك یۈرەك دوستالرنىڭمۇ خهلققه نېمه ئهڭ كېرەكلىـك؟ نـېمه بېرىـشىمىز     
ــسقا      ــپ، قى ــتایىدىلراق ئىزدىنى ــىدا ئهس ــوئالالر ئاساس ــگهن س ــرەك؟ دې كې

ــۈك پا  ــتىن ئۈنۈملـ ــز  ۋاقىتـ ــد قىلىمىـ ــشىنى ئۈمىـ ــشقا تىرىشىـ . یدىلىنىـ
قىسقىسى، بارلىق ۋەتهنپهرۋەرلهر، مىللىي تهقدىرىمىزگه كۆڭۈل بۆلىدىغان  
ــى    ــۆزلىرى مىللىـــي قهدىرىیهتلىرىمىزنـ ــلهن ئـ ــدى بىـ ــشىلهرنىڭ ئالـ كىـ
قهدىرلهشكه، ئۆزىگه تهدبىقالشـقا، ئائىلىـسىگه تهدبىقالشـقا، بـۇ ئـارقىلىق            

ۇشــقا، یوقۇلۇشــقا قارشــى قهیــسهرلىك بىــلهن كېیىنكــى ئهۋالدقــا ئــۈلگه بول
  .تىرەجهشكه چاقىرىمىز

مهســىلىنىڭ جىــددىیىتىنى شــۇنىڭدىن كۆرىۋېلىــشقا بولىــدۇكى، بــۇ 
مهسىله توغرىسىدا ھهتتا بارلىق مىللىي مۇناپىقلىرىمىزنىمۇ بۇ جهھهتـته          

ــار      ــك ئاســاس ب ــۈن یېتهرلى ــش ئۈچ ــهپهرۋەر قىلى ــشقا س ــۈچ چىقىرى ئهي، : ك
مىللىـي سـۈپهت یوقالـسا، ئۇیغـۇر        !  یهۋاتقـان مۇنـاپىقالر    مىللهتنى سېتىپ 

ــۇرۇن     ــدۇ، یوشــ ــاجى قالمایــ ــىلهرگه ئىھتىیــ ــڭ ســ ــسه، خىتایالرنىــ تۈگىــ
مائاشىڭالردىن ئایرىلىپ قالىـسىلهر؛ خىـزمهت ۋە مائاشـىڭالرغا كېیىنكـى           
ئهۋالدىڭالرنى ۋارس بولسۇن دېسهڭالر، مىللىي مهۋجۇدىیىتىمىزنى قوغداش 

ــاش تا  ــىلهرنىڭمۇ ب ــق   س ــۇرىیىتىڭالردۇر، داۋاملى ــدىغان مهجب ــپ بولمای رتى
  ؟!تۈگىسه كېیىن نېمىنى ساتىسىلهر» مېلىڭالر«ساتىدىغان 
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  یارىشىملىق بىر تهستهك
  

ــدىكى ئاخبــارات ساھهســىنى    ســهرگهردان ھۆكــۈمهت یىغىنىنىــڭ ئاخىرى
ــربهك      ــڭ خىزى ــىیا رادىئوســى مۇخبىرىنى ــن ئاس ــدا ئهركى ــۋېلىش ۋاقتى كۈتى

:  سورىغان سوئالى، رادىئونىڭ ئىزچىل مهیدانىنى ئىپادىلىدىغهیرىتۇلالھتىن
دۈشمهنلىك، قىتىغۇرلۇق، تهرەپبازلىق ئىللهتلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئۆزىـدە       
مۇجهسسهم قىلغان بـۇ سـوئال، بىـر ئۇیغۇرنىـڭ ئاغزىـدىن چىقىـش تـۈپهیلى          

 .تېخىمۇ رەسۋا بىر كهیپىیات یاراتتى
الـدا مۇشـۇنداق بىـر ســوئالنى     بىـر ئۇیغۇرنىـڭ تهبىئىتـى چىــدىغان ھ      

سورىیالىـــشى، كىــــشىلهرنىڭ چهمیۈزلـــۈكته قایــــسى دەرىجىـــگه بېرىــــپ    
  . یېتىدىغانلىقىنىمۇ كۆرسهتتى

ئهگهر شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىل بولۇپ قالسا، ئىلى قازاق ئاپتونوم   «
ئوبالســــتىنى قانــــداق بىــــر تهرەپ قىلىــــسىلهر؟ ئــــایرىم فىدراتــــسىیه      

 ئـایرىم دۆلهت قىالمـسىلهر؟ دېمهكچـى ئىكهنلىكـى       بۆلۈپ( »...قىالمسىلهر؟
خۇددى خىزىربهك دېگهندەك بۇ خۇددى خىتاي سـورایدىغان        ). چىقىپ تۇراتتى 

سوئال، خىتاي ئالدىن پىالنالپ، پۈتۈشهلمهسلىكنىڭ ئۇرۇقى بولۇپ قالـسۇن          
دېگهن مهخسهتته بۆلۈپ قویغان مهمـۇرىي بىرلىـك ۋە سـوئال سـورىغۇچىنىڭ        

  ! دەل خىتاینىڭ كۆڭلىگه پۈككهن بولغۇسى نهتىجه ئىدىكۆزدە تۇتقىنىمۇ
دەسلهپته بۇ ھۆكۈمهت قۇرۇلغاندا مـۇخبىر ئهۋەتـكهن بولـسىمۇ بـۇ ھهقـته       
خهۋەر بېرىشكه تهتۈرلۈك قىلغـان بـۇ رادىئـو بـۇ قېـتىم دۈشـمهنلىك ئـۇرۇقى                  

خــۇددى . تېــرىش ئۈچــۈن ئهنه شــۇنداق رەزىــل بىــر ســوئالنى ســورىغان ئىــدى 
هنلىك تېرىش غهرىزىـدە ئـاۋارە بولىۋاتقـان تهشـكىالتالرنىڭ      شۇنىڭدەك، دۈشم 
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قــولى ئــارقىلىق تارقاتقــان پىتــنىلهردىن بىــرى بــۇ ھۆكــۈمهتته قازاقالرنىــڭ   
نىسبىتىنىڭ كۆپلىكى مهسىلىسى بولۇپ، بۇمـۇ ئىچكـى زىـددىیهت تېـرىش       

ــۇملۇقتۇر  ــى ش ــدە مۇشــۇنچىلىك گهپ    . نىیىت ــسبىتى ھهققى خىتاینىــڭ نى
ۈرگهن بـۇ ئادەملهرنىـڭ قازاقالرنىـڭ نىـسبىتىدىن بىئـارام           قىلىشقا یارىماي ی  

بۇمـۇ  . ئىككىنچى پىتنه ھۆكۈمهت تىلى ھهققىدە ئىدى ! بولىشى كۈلكىلىك 
قازاق تىلىغا تاقىلىۋاتقان پىتـنه بولـۇپ، نـۆۋەتته ۋەتىنىمىـزدە ئۇیغـۇر تىلـى            
چهكلىنىۋاتىدۇ، یوقۇلىدىغانلىقى، ئىستىمالدىن قالىدىغانلىقىنىڭ ئالدىن     

  بۇ ھهقته ئاشۇنچىلىك پىكىر یۈرگۈزۈلدىمۇ؟! ىشارىتى بېرىلدىب
ئهگهر شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىل بولۇپ قالسا قازاقالر بىزنى سـوراپ،   
قازاق تىلى ئىشلىتىلىپ كېتهرمۇ؟ دېگهن ئهندىـشىمىدۇر بـۇ؟ نـېمه بوپتـۇ؟          
پۈتۈنلهي قازاقالر سورىـسىمۇ بولىۋېرىـدۇ، بىرىنچـى مـوھىم ئىـش خىتایـدىن            

ۇتۇلـۇش ئهمهســمۇ؟ بــۇ قهدەر بۈیــۈك نىــشان تۇرغــان یهردە خوتــۇنالرچه كــۆزى  ق
ئۇیغۇر مىللىي « كىچىكلىك بىلهن ئېسىلىۋاتقان بۇ مهسىلىلهر ھهقىقهتهنمۇ 

بۇ خىتاي ئۈچـۈن پۇرسـهت      ! دىن تۇغۇلغانمىدۇ؟ مېنىڭچه ناتایىن   »ھېسىیاتى
  !ىلىدۇقازاندۇرىدىغان دۈشمهنلىك بولۇپ، بۇنى پهقهت دۈشمهنلهرال ق

رولــى ئوینــاۋاتقىنى ئاالھىــدە دىققهتنــى » غهیــۋەتچى خوتــۇن«رادىئونىــڭ 
سهرگهردان ھۆكۈمهتنى قۇرۇشىمىزغا «: باش مىنىستىر ئهنۋەر یۈسۈپ: چېكىدۇ

دېـگهن بولـسىمۇ، رادىئـو بـۇنى        » یول قـویغىنى ئۈچـۈن ئامېرىكىغـا رەخـمهت        
ىغـانلىقىڭالر  قولل«: بۇرمىالپ، ئامېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىـستىرلىكىدىن     

  ! دېگهن شهكىلدە سوراپ، كالال سوقۇشتۇرۇشقا تىرىشقان» راستمۇ؟
رادىئونىڭ بۇ خىـل دۈشـمهنلىك پوزىتسىیىـسى، ئۇنىـڭ داۋراڭلىرىنىـڭ       
ئهكــسىچه تهرەپبــاز ئىكهنلىكىــنىال ئهمهس، ئىلگىرىكــى ماقـــالىلىرىمىزدا     

 یهنه بىر دەلىللهشكه تىرىشقىنىمىزدەك، خىتاي كونتروللۇقىدا ئىكهنلىكىنى
  !قهدەم ئىلگىرىلهپ ئىسپاتلىدى
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ھۆكۈمهت تهركىۋى ھهققىدە بهزى 
  قاراشلىرىم

  
ھۆكـۈمهت دەپ ئاتالغـان ئىـكهن، ھهر ئىــشى ھۆكـۈمهتكه الیىـق بولۇشــى      

ــۇم    ــي ئۇق ــر ئهقهللى ــۇ بى ــرەك، ب ــشىلهرنىڭ   . كې ــلىق، كى ــۈلكىگه قالماس ك
 .ئىشهنچىنى قازىنىش ئۈچۈن بۇ بهك موھىم

ــۈمه ت ئهزالىــــرى بۇنىــــڭ ھهقىقهتهنمــــۇ ھۆكــــۈمهت    ئهڭ ئهۋەل ھۆكــ
ئانــدىن ئۇنىـڭ ھۆكـۈمهتلىكىگه یارىــشا   . ئىكهنلىكىـگه ئىشىنىـشى كېـرەك   

ــۆزى ئىــشهنمىگهن نهرســىگه  . بولــۇش پىسخىكىــسى یېتىلىــشى مــۈمكىن  ئ
بۇ خۇددى شهرقىي تۈركىستاننىڭ ھامان . باشقىالرنى ئىشهندۈرگىلى بولمایدۇ

غا ئـۆزلىرى ئىـشهنمهیدىغان بىرمـۇنچه       بىر كۈنى مۇسـتهقىل بولىـدىغانلىقى     
چۈپرەندىلهرنىڭ تهشكىالت قۇرۇپ، ئۇنى قوساق باقىدىغان، نام قازىنىـدىغان         
شىركهتكه ئایالنـدۇرىۋالغىنى ۋە ئـۆزى ئىـشهنمىگهنلىكى ئۈچـۈنال ئادەمنىـڭ       
كۈلگىسى كهلگۈدەك بىلجىرالشالرنى پىرىنسىپ، پروگرام، نىـشان ۋە پىـالن        

  .گىنىدەك ئاقىۋەت كېلىپ چىقىدۇسۈپىتىدە كۆتۈرۈپ یۈر
ئۆزلىرى تولۇق ئىشهنچ تۇرغۇزغاندىن كېیىن بولسا، ھۆكۈمهت تهركىۋىگه 
ھۆكۈمهتكه الیىق ئـادەملهرنى كىرگـۈزۈش ئىككىنچـى مـوھىم ئىـش بولـۇپ،         

بىـرى سىیاسـىي ئـۆلچهم، یهنه بىـرى       : بۇنىڭ ئىككى ئاساسـىي ئـۆلچىمى بـار       
ــدا بولىــشى ھهققىــدە  سىیاســىي ئۆلچهمنىــڭ بىرى. ئهقلىــي ســاپا نچــى ئورۇن

ھېچكىمدە قارشى پىكىر بولمىسىمۇ، ئهمما بۇنىڭغا دىققهت قىلىـش ھامـان       
بۈگـۈنگىچه تهشـكىالتالردا نۇرغـۇن پېىئلـى مهجھـۇل      . ئاسان ئىشقا ئاشـمایدۇ  

ــۆردە«شهخــسلهرنىڭ  بولىــشى تهشــكىالتالرنى خهلقنىــڭ سۆیگۈســىدىن   » ت
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ىـسى خىتـاي ئهلچىخانىـسىنىڭ      قارىـسىڭىز بىرىنىـڭ ئاك    . مهھرۇم قىلماقتا 
ئازاد « یۇ، ئىنىسى -غالچىسىدەك، ھهمىشه خىتایالر بىلهن ئارىلىشىپ یۈرىدۇ   

 بىـرى خىتـاي بىـلهن سـودا قىلىـپ،      ؛»لهشـكهر بېـشى   «قوشـۇندا   » قىلغۇچى
ــولى « ــڭ یــ ــدۇ »قوغۇنلۇقنىــ ــاپ تۇرىــ ــشى  -دەك قاتنــ ــر قېرىندىــ ــۇ، بىــ  یــ
تاینىـڭ ئۆلـۈگى   ىخ«چه  بىرى تېخـى تۈنۈگـۈنگى    ... ؛دىن بىرى »داھىلىرىمىز«

دەپ خىتاینى ماختاپ ئاغزى قۇرۇپ كهتكهن بولسىمۇ، بىـر      » مىڭ یاخشىكهن 
  !...غا ئایلىنىپ، رەئىس سهھنىسىدىن ئورۇن ئالىدۇ»ئىنقىالپچى«یۇمۇالپال 

ــۈمهت«بۇنـــداق داشـــقایناقلىق  ــشالمایدۇ؛  » ھۆكـ ئېتـــى بىـــلهن سىغىـ
ا، ھۆكۈمهت ئىلگىرىكى شۇڭ. ھۆكۈمهتنى ئېتىباردىن چۈشۈرۈش رولى ئوینایدۇ

تهشــكىالتالردا ســاقالنغان بــۇ خىــل كېــسهلنى یۇقتۇرىۋالماســلىقى، ئــاز تــوال  
  .یۇققان بولسا دەرھال ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋاالشنى جىددىي تۇتىشى الزىم

نىڭ چوڭقۇر ئىجتىمائىي »بۇلمىقى ئارىلىشىپ كېتىش_ پوقى «بۇنداق 
ــۋەتته  ــوغرا  ئهگهر بۇنىڭــدىكى ســ. ئاساســى بــار، ئهل ــوغرا تونۇلمىــسا، ت هۋەپلهر ت

» تازا« پوزىتسىیه، بولۇپمۇ تهۋرەنمهس ئىنقىالۋىي پىرىنسىپ بولمىسا، بۇنداق 
  . بولۇش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرغىلى بولمایدۇ

ــلهت « ــائىي ئهخــ ــالپال   »ئىجتىمــ ــدىن باشــ ــى كۈنىــ ــڭ بىرىنچــ لهرنىــ
بــۇالر تهشــكىالتالردىن ئــورۇن ئېلىــشىدا بىــر قــانچه تۈرلــۈك ســهۋەپ بولــۇپ،   

خاراكتېرى جهھهتتىن ئىچكىي سهۋەپ ۋە تاشقى سهۋەپ دېگهن ئىككى تـۈردە          
  . بولىدۇ

ئىچكىي سهۋەپ دېگىنىمىز تهبىئىیكى، تهشكىالتنىڭ ئىچىدە ئاشۇنداق 
ئهمما كـۆپ ھـالالردا بـۇ تـار         . یوچۇق، كهمتۈكلۈك، بىخهستهلىك بار دېمهكتۇر    

كېلىــپ چىقىۋاتقــان مهزھهپچىلىكــتىن، پهسكهشــلهرچه مهھهللهبــازلىقتىن 
ــدۇر ــسىپ . نهتىجى ــى  : تهشــكىالتالردىكى پىرىن ــي روھ ــمهس ئىنقىالۋى تهۋرەن

یـاكى تېخىمـۇ یـامىنى ماڭـا قۇللـۇق      » ماڭـا سـادىق بولـۇش     «بولۇش، ئهمهس   
 ئهمهلىیهتته ئاڭلىق —قىالمدۇ یوق، دېگهندىن ئىبارەت بولغاچقا، بۇ یوچۇق 

نىڭ سىڭىپ كىرىشى ئۈچـۈن   بولماس ئادەملهر-تۈردىكى قىتىغۇرلۇق، بوالر    
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ــدۇ   ــان بولىۋاتىـ ــشى ئىمكـ ــشىنىڭ كۈچلـــۈكلىكى   . یاخـ ــدارلىق قارىـ تهرەپـ
دېسىمۇ، مهن بىـلهن ئارىـسى     » بۇ یاخشى ئادەم ئهمهس   «تۈپهیلىدىن یۈز ئادەم    

یاخشى بولغاندىكىن، ماڭا یاخشى كۆرۈنىۋېرىدىغان، ھهتتا مېنىڭ یۇرتلۇقـۇم       
الىنى ئویلۇغــۇم كهلمهیــدىغان بولغــاچقىال ئۇنىــڭ مۇنــاپىق بولــۇش ئىھتىمــ

یهنه بىر سهۋەپ بولـسا، سـان كـۆپهیتىش ئىھتىیاجىـدىن         ! ئهھۋال ئومۇمىیدۇر 
ســـان كۆپهیتىـــشكه بولغـــان ھېرىـــسمهنلىكمۇ شهخـــسىیهت . تۇغۇلىۋاتىــدۇ 

رىیاكــارانه ئــۆزىنى كۆرســىتىش، مهنمهنلىــك، ماختىنىــشقا  _ ئامىللىرىــدىن 
  .بولغان ئالدىراشتىن كېلىپ چىقىۋاتىدۇ

هركىپنىڭ ساپ بولىـشى، ئهممـا ئادەمنىـڭ ئـاز بولىـشى قورقۇنۇچلـۇق              ت
بــۇنى ھــېچكىم ئىنكــار ! »غولغــا قــۇرۇت چۈشــمهك«ئهمهس، قورقۇنۇچلــۇقى 

ــاددىي ئۇقـــۇم       ــك بـــالىمۇ بىلىـــدىغان ئـ ــدۇ، گویـــا كىچىـ ئهممـــا، . قىلمایـ
شهخسىیهتچىلىكتىن تامامهن خالىي بولمىغىچه بۇنىڭغا دىققهت قىلغىلى،    

  .قلىغىلى بولمایدۇئۆزىگه تهدبى
تاشقى سهۋەپ، سوقۇنۇپ كىرگۈچىنىڭ كىرىشكه بولغـان قىزغىنلىقـى،     

بۇنىڭ .  بىزنى قىزىقتۇرىدىغان پۇلى، جامائهت ئىچىدىكى نوپۇزى قاتارلىقالردۇر
ئالـدىنى ئااللماسـلىقىمىزدىكى سـهۋەپمۇ، شهخـسىیهتچىلىككه چىرمىلىـپ      

ئۇنىڭ پۇلى قىزىقتۇرىدۇ، چۈنكى . قالغان كىشىلىك پهزىلىتىمىزدىن بولىدۇ
ــدۇ؛ گهرچه ئــۇ پــۇل بېرىــپ     ــۇر دېیىــشكه تىلىمىــز بارمای شــۇڭا ئــۇنى نېــرى ت
. توشقۇزىۋەتمىسىمۇ، مهنپهئهت تاماگهرلىكى، بىزنى ئۇنىڭغـا یـېقىن قىلىـدۇ        
. ئۇنىڭدىكى تهشكىالتقا كىرىش قىزغىنلىقىمۇ رەت قىلغۇسـىز بىـر ئامىـل          

ــوپالپ نــام چى  ــادەم ت ــدۇرراق ئ ــشقا بولغــان ھېرىــسمهنلىك،  چــۈنكى، بال قىرى
ئادەمنى ئاۋۇتۇشقىال بېرىلىـشكه ئېلىـپ بېرىـپ، ئۇنىـڭ سـۈپىتى ھهققىـدە        

ئهقىلنىــڭ ئۈســتىگه شــهیتان «بــۇ . ئــویالپ كۆرۈشــتىن غهپلهتــته قالدۇرىــدۇ 
قىزغىنلىـق ئارقىـسىدا ئىككـى خىـل ئهھـۋال بولىـشى         . دېیىلىدۇ» مىنىش
زىپه ئېتىبـارى بىـلهن كىرمىـسه       بىرى، غهرەزلىك سوقۇنۇش بولۇپ، ۋە    : چوقۇم

بولمایدىغان بولغاچقـا قىزغىنلىـق بىلدۈرۈشـكه تـوغرا كهلـگهن؛ یهنه بىـرى،           
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ھهقىقهتهنمۇ یۈرىكىدە ۋەتهن مىللهت ئىشقى یېنىپ تۇرغان ساپ دىل، ئهمما     
! ئۆزى ئاق قهغهزدەك ساپ بولۇش بىلهن بىـرگه، ھـېچ خهت یېزىلمىغـان ئـاق      

ىسى تهگمىسىمۇ ھهرھالدا زېیىنى تهگمهیدۇ؛ كېیىنكىسىنىڭ تهشكىالتقا پاید
  .ئهمما ئاۋالقىسى تهبىئىیكى دۈشمهندۇر

ھۆكۈمهت، بۇ نۇقتىالرغا دىققهت قىلمـاقچى بولغانـدا دۇچ كېلىـدىغان           
بهزى زۆرۈر بولمىغـان  . ئادەم یېتىشمهسلىكتىن باش قاتۇرماسلىقى كېـرەك     

 شارائىتالر -شهرتئىشالر ۋاقتىنچه قالسا ھېچقىسى یوق، مۇشۇ كۈندە، مۇشۇ 
 ئهڭ زۆرۈرى نېمه بولسا شۇالرنىڭال غېمىنى  ئاستىدا نېمه قىلغىلى بولسا ۋە

ــرەك  ــمه    . قىلىــش كې ــرەك بولغــان ھهم ــته بولىــشى كې ــر دۆلهت ــۇددى بى خ
ــۇرىیهت ئهمهس   ــشى مهجبـ ــستىرلىكنىڭ بولىـ ــوھىمى، ســـاننى  . مىنىـ مـ

اسلىق؛ ئىچ  چاۋارنىمۇ ئهكىرىۋېلىپ، كۈلكىگه قالم-ئاۋۇتىمهن دەپ ئهخلهت
  .دۈشمهن یارىتىپ،باقماسلىقتۇر

غـا ھۆكـۈمهت    »ئۇچرىغـان ئۆینىـڭ تېمـى     « نهشىر ئهپكـارى بولـۇش،           
ــاتلىرىنى   ــاپلىۋېلىش، خهقنىـــــڭ بهتلىـــــرىگه بایـــ ھـــــۆججهتلىرىنى چـــ

ئهمما . قىستۇرىۋېلىش، ھۆكۈمهتكه الیىق ئىش ئهمهس، بالىالرچه قىلىقتۇر       
. لىالرنىڭ قىلمىشىغىال ئوخـشایدۇ بۇ بالىالرچه بولۇش بىلهن قىلىقسىز با   

ئــۆزىگه خــاس نهشــىر ئهپكــارى بولمىــسا، ھۆۈمهتنىــڭ نــۇقتىئىینهزىرى،       
سىیاسهتلىرى خهلق بىـلهن قانـداق یـۈز كۆرىـشىدۇ؟ سىیاسـىي پائـالىیهت               
ئومۇمالشتۇرۇپ ئېیتقاندا تهشۋىقات دېمهكتۇر، تهشۋىقات بولسا نهشىرىیات،       

  .مهتبۇئاتالرنى شهرت قىلىدۇ
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  ان قاالرلىق ئېسهنكىرەشھهیر
 

ئامېرىكىدا شهرقىي تۈركىستان سهرگهردان ھۆكۈمىتىنىـڭ قۇرۇلىـشى،         
خىتاینىڭ خوش !  ھهیران قاالرلىق كۈچلۈك نارازىلىق ئوقلىرىغا نىشان بولدى

بولمایدىغانلىقى كۈتـۈلگهن نهتىجىغـۇ، ئهممـا ھهیـران قـاالرلىقى ئـۆزلىرىنى             
 - چــېچهك، كهپپــارە-دىغان چۇپپـۇر ۋەتهننىـڭ دەۋاگهرلىــرى قىلىـپ كۆرســىتى  

ــردە     ــر پىكىـ ــىۋالغاندەك بىـ ــسىال پۈتۈشـ ــكىالتالرنىڭ ھهممىـ ــپهك تهشـ كېـ
كۆتــۈم مېنــى «تــوغرا ئىـش ئۈســتىدە ھېچقاچــان كېلىـشهلمهي،   . بولىـشىدۇر 

پهدىـــسىدە خىتایغــا قارشـــى ئىـــشالرغا ھـــېچ  » ...یاراتمایــدۇ، مهن كۆتـــۈمنى 
ئـــۆمرى ئۆتىۋاتقـــان بـــۇ  بىرلىـــرىگه قارشـــى مۇجادىلىــدە  -ئېــشىنماي بىـــر 

تهشكىالتالرنىڭ، بۇ ھۆكۈمهتنىڭ قۇرۇلىشىغا قارشى ئۇ قهدەر       » ئىنقىالبىي«
 .ئاڭلىق بىرلىشهلىگهنلىكى مۆجىزىۋىي ھادىسه، ئهلۋەتته

ئهممـا بـۇ سـهۋەپلهر ھهرگىزمـۇ        . بۇنىڭدا نۇرغۇن سهۋەپلهر بولىشى كېرەك    
رغىلى بولمایـدىغان  ئۇالرنىڭ جامائهتكه سۇنغانلىرى ئهمهس، ئېغىزدىن چىقا    

  .سهۋەپلهر ئىكهنلىكىدە گهپ یوق
دېگهنـدىن  » ۋاقتـى ئهمهس ئىـدى    «ئۇالر كۆرسهتكهن سهۋەپلهرنىڭ بىـرى      

ئىبـارەت بولـۇپ، بۇنىـڭ نهقهدەر كۈلكىلىــك ئىكهنلىكـى ھهققىـدە یىلــالرچه      
بۇ بىمهنىلىككه !  ئاتسا پۈتمهیدۇ-توختالسىمۇ گهپ تۈگىمهیدۇ، مېزىنى ئاتسا 

قاچان ۋاقتى بـوالتتى، ئهپهنـدىم؟ خىتـایالر ئۇیغـۇر تىلىنـى تامـامهن              ! قاراڭالر
چهكلىگهندىن كېیىنمۇ؟ یاكى ئۇیغۇرالرنىڭ ئۆزىنىمـۇ تامـامهن یوقاتقانـدىن      

ھـازىر  : كېیىنمۇ؟ قاچان؟ بۇنى چۈشهندۈرۈپ بىر داھى شۇنداق یېـزىپتىمىش      
ىـپ  ئىقتىدارلىق كادىرلىرىمىز یوق، بـۇ ئىـشنى تېگىـشلىك سـهۋىیهدە ئېل           
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  !كېتهلمهیمىز
راق یۇقـۇرى ئۈچـۈن  » ھۆكـۈمهت «قۇرۇلتایلىرىڭىز ئۈچۈن سـهل تـۆۋەنراق،     
قاچــان ئىقتىــدارلىق كــادىرالر  : ســهۋىیه كېتهمتــى؟ یهنه بىــر تۈرلــۈك جــاۋاپ  

پـاالنالر  ... قوشۇنىمىز بولىدۇ؟ ھېلىمۇ چهتئهللهردە بىـر قـورو دوكتـور، ئـالىم،          
چراشـقاندا خىتـایچه سۆزلىـشىپ،     بىـرىگه ئۇ -یۈرۈپتـۇ، بىلىـشىمچه ئـۇالر بىـر    

ئورمانـــدا كـــاۋاپ یېگىلـــى بارغـــان یىغىلىـــشلىرىدا خىتـــایچه سۆزلىـــشىپ، 
ھهتتـا  ... بالىلىرىنى خىتایچه تهرتىپكه ئۈنـدەپ، یـاكى خىتـایچه ھـاي بېرىـپ،        

ــدىغان بىــرەر یېــرىم    ــداق ســورۇنلىرىغا ئایرىاللمای ــى »دوســت خىتــاي«بۇن ن
داق یېتىشهمدۇ؟ خىتایالرنىڭ ئـۇزاق     شۇن... چاقىرىپ، بىلله ئالغاچ كېلىپ،   

سىناقلىرىدىن ئۆتۈپ ئوقۇشقا چىققانالر ئىچىدىن یېتىشهمدۇ؟ یاكى خىتاي         
  ئۆز قولى بىلهن یېتىشتۈرۈپ بېرەمدۇ؟

یىغىلىــش بــار ! چهتـئهللهردە یېتىــشكهن ئــادەملىرىڭىزدىكى ئهھــۋال ئــۇ 
  ! باردەیدىغان یېتىشكهنلهرمۇ» سىیاسىي گهپ بولمىسا بارىمىز«دېیىلسه 

بىلىپ قویۇڭكى، ۋەتهننىـڭ ئـازادلىقى قۇربـان بېـرىش ئارقىـسىدا قولغـا          
. كېلىدۇ، قۇربان بېرىش بولسا بۇنداق یېتىشكهنلهرنىڭ قولىـدىن كهلمهیـدۇ         

قهھرىمـــانلىق بىلىمـــدىن ئهمهس، ۋىجـــدان ۋە ئادىمىیلىـــك تۇیغۇســـىدىن 
پ یاشاش، كىم بولۇپ یاشاشنىڭ پهرقىنى بىلمهیدىغان؛ خىتاي بولۇ. تۇغۇلىدۇ

رۇس بولۇپ یاشاش، ئۇیغۇر بولۇپ یاشاش یاكى ئادەم ۋە یا چوچقا بولۇپ یاشاش         
ــۈرىكى      ــدە ی ــادەملهر ۋەتهن ھهققى ــدىغان ئ ــسىال بولى ــان؛ یاشى ــسىز بولغ پهرق

ئۇنداقكهن، ۋەتهننىڭ داۋاسىنى یېتىشكهنلهر . ئېچىشىپ كېتىدىغانالر ئهمهس
تىشكهن بهچچىغهرلهرنىـڭ غهرپ    یې. ئهمهس، ئوت یۈرەك ۋەتهنپهرۋەرلهر قىلىدۇ    

ــى ۋە     ــارەتتىكى مىللىت ــۈرۈپ، ئاس ــى یۈتت ــي كىملىكىن ــدە مىللى جهمىیىتى
ــسىزدەك ھهددى   ــلهن مۇناسىۋەت ــدىرى بى ــدىن -ۋەتىنىنىــڭ تهق  ھهرىكهتلىرى

یېتىـشىپ چىققانـدىن    » یېتىشكهن كادىرالر قوشۇنى  «قارىغاندا، بۇنداق بىر    
  .ىل ئابداللىقتۇر قىز-كېیىن ئاندىن ئىش باشالش پىكرى قىپ 

یهنه بىر تهرەپتىن، خىتایالرنىڭ كۈنسېرى كۈچىیىۋاتقان چهتئهللهردىكى  
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ئاخبارات تـورى ۋە بۇزغۇنچىلىـق پائـالىیهتلىرى بۇنـداق بىـر ئارزۇغـا ھهرزامـان             
توسالغۇ یارىتىپ، بىزنىڭ ئۇنداق بىر قوشـۇنىمىزنىڭ بارلىققـا كېلىـشىنى           

  !تىئورىسى بىمهنه» هسۋاقتى ئهم«بۇ ھالدا، . قىیىنالشتۇرىدۇ
ــشى     ــان بولى ــدىن تۇغۇلىۋاتق ــا چوڭلــۇق رىقابىتى ــچه ئهســلى مۇددىئ مهن

ئهگهر مۇشــۇنداق بولىــدىغان بولــسا، بــۇ ئۇالرنىــڭ پهزىلىتىــدىكى  . مــۈمكىن
قورقۇنۇچلــۇقى ئۇالرنىــڭ  . كېــسهل بولــۇپ، ۋىجدانىــدىكى كېــسهل ئهمهس   
  .ۋىجدانىدا بولۇش ئىھتىمالى بولغان كېسهللىكتۇر

الرنىــڭ چهتئهللهردىكــى جاسۇســلۇق تــورى كــۈچىیىش بىــلهن،      خىتای
چهتئهلــدىكى تهشــكىالتلىرىمىزنى پــالهچ قىلىــش یولىــدىكى خىزمهتلىــرى  

بۇالرنىــڭ ئىچىــدە ئهڭ كــۆزگه   . كۆرىنهرلىــك ئۇتــۇقالرنى قولغــا كهلتــۈردى   
كۆرۈنگىنى، ھهممه تهشكىالتنىڭ تىزگىنىنى بىر ئارىغا تـوپالپ، ۋە تـارىخىي           

ــالمىش  پاكىــت بولغــان دۇنیــا ئۇیغــۇر « ۋەتهن نامىنىــدىن ۋاز كــېچىلگهن ئات
ــۇرۇلتىیى ــۇزدى   » ق ــۇل قىلغ ــسىمنى قوب ــگهن ئى ــش   . دې ــمه ئى ــدى ھهم ئهم

خىتاینىڭ ئارزۇسى ۋە ئىرادىسى بىـلهن بولىدىغانـدەك مهمنۇنىیهتلىـك بىـر             
شـهرقىي  «ۋەزىیهتته، یهنه بۇ خىتایالرنىڭ یـۈرىكىگه تىغـدەك سـانچىلىدىغان           

ېگهن ئىـسىم بىـلهن بىـر تهشـكىالتنىڭ مهیـدانغا كېلىـشى،             د» تۈركىستان
ســېتىۋېلىش، ھــۆل . خىتــایالرنى سهراســىمىگه سېلىــشىدا گهپ یــوق ئىــدى 

ــى      ــار كهتكهنلىك ــۇللىرى بىك ــگهن پ ــۈن خهجلى ــشلهر ئۈچ ــشقا دەسسىتى خى
  . ئهلهملىك ئىدى

سهرگهردان ھۆكۈمهتكه قارشى تۇرۇشتىكى ئورتـاق ھهمكـارلىق كىـشىنى         
بۇ قتىغۇرلۇقتىنمۇ؟ داھىلىق رىقابىتىدىنمۇ؟ یاكى بۇالرنىـڭ     : ىئویغا ساالتت 

ھهممىسىنىڭ كـۆتىكى بىرمـۇ؟ نـېمه ئۈچـۈن ئۇالرمـۇ خىتایالرغـا ئوخـشاشال           
یىــپ بازىرىــدىكى  «سهراســىمىگه چۈشــىدۇ؟ ھــېچ كېلىــشهلمهیدىغان بــۇ     

بۇ ئىـشقا كهلگهنـدە خـۇددى بىـر كومانـدىغا ئـاۋاز قوشـقاندەك بىـر                 » خوتۇنالر
نىـڭ  »دۇنیـا ئۇیغـۇر قـۇرۇلتىیى   «ن قارشى چىقىدۇ؟ ھهتتا ئاتـالمىش   ئېغىزدى

مهیــدانغا كېلىــشىگه جــۇدۇنى تۇتــۇپ، بوتنــاپ قالغــان تــۈركىیهدىكى مهلــۇم   
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لېدىرالرمۇ، ھۆكۈمهت قۇرۇلىشى مهسىلىسىنى جىددىي مۇزاكىرە قىلىدىغان  
دەرىجىدىن تاشقىرى یىغىننىڭ ھهمتاۋاقلىرىـدىن بولـۇپ چىققـان؛ بهلكىـم          

گىرى ئۇ بۇ قۇرۇلتایدىن بىر نېمه تهگمىگىنى ئۈچۈن بوتنىغانمىـدىكىن،   ئىل
تـېگىش بىلهنـال،   » قۇرۇق ئۆسـتهڭنىڭ مىرابلىقـى  «بۇ قېتىم ئۇنىڭغا بىرەر    

ئهگهر . مهیـدانىنى ئۆزگهرتىـپ، ئۇمـۇ ھۆكـۈمهت ئۆكتىچىـسى بولـۇپ كهتــكهن      
لىــق ئۈچــۈن »مىــراب«ئۇنىــڭ ئىلگىرىكــى نــارازىلىقى پهقهت ئاشــۇنچىلىك 

  !بولغان بولسا بۇ ھهقىقهتهنمۇ ھۆ قىلغۇدەك پهسكهشلىك بولغان بولىدۇ
ئهمـدى ســهرگهردان ھۆكـۈمهتنى قۇرغۇچىالرنىــڭ سهۋىیىـسى، سىیاســىي    

  :سۈپهتلىرى توغرىسىدا دېیىلگهن گهپلهرگه كېلهیلى
سهۋىیه مهسىلىسى ھهققىدە ئىلگىرى پاكىتالر ئاساسىدا ئىككـى ماقـاله    

ــدۇق ــنىڭچه ①بهرگهن ئىـ ــۇ، مېـ ــادەملهر  ،بـ ــاغلىق ئـ ــایچىالرنىڭمۇ چـ  قۇرۇلتـ
بىز ئۇالرنىڭ سىیاسىي مهیـدانى،    . ئىكهنلىكىنى دەلىللهشكه یېتىپ ئاشىدۇ   

  .سىیاسىي سۈپىتى ھهققىدە بىر ئاز توختۇلىمىز
ــڭ     ــتهقىللىق ھهركىتىنىـ ــستان مۇسـ ــهرقىي تۈركىـ ــادەملهردە شـ ــۇ ئـ بـ

سىمۇ بولـسۇن،  ئىستىقبالى ھهققىدە كۆیۈنۈش شۇ دەرىجىدىكى، مۇناپىق بول      
  .مېنى قوللىسا بولدى، دېگهن ئۆلچهم بویىچه ئادەم تالالیدۇ

 یىلى ئىیۇندا ئالمۇتىدا ئابلىمىت تۇرسۇن ئىجارە ئولتۇرغان ئۆیدە       -1998
تــــۆرت مۇجاھىــــد ئۆلتــــۈرۈلگهن، تېخىمــــۇ توغرىــــسى، قاســــساپالر گــــۆش  

ر بۇنى پۈتۈن دەلىلله. پارچىلىغاندەك پارچىلىنىپ، ئهخلهتكه كۆمۈلگهن ئىدى
قىلغانالرنىڭ ئابلىمىت تۇرسۇن ۋە ئۇنىڭ شایكىسىدىكى مائاشلىق قاتىلالر 

ئهممــا ئابلىمىتنىــڭ گېرمــانىیىگه كېتىــشى  . ئىكهنلىكىنــى ئىــسپاتالیتى
ــاردىمى     ــكىالتالرنىڭ یېقىنــدىن ی ــۈن تــۈركىیهدىكى تهش باشــقىالرنى ( ئۈچ

لمىــشى مـۈمكىن قهدەر قوغالشــقا تىرىــشىدىغان بـۇ تهشــكىالتالرنىڭ بــۇ قى  
                                            

ئالتىگه « ۋە »  نىڭ نامى قانداق كهلگهن؟› دۇنیا ئۇیغۇر قۇرۇلتىیى‹ تالمىش ئا« كىتاپتىكى بۇ   ①
 .گه قاراڭ)توربهتته(» بىر ئىمزا
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، ئۇ گېرمانىیىگه كېلىشى بىلهنال ئاتالمىش مىللىي )كىشىنى ئویغا ساالتتى
مهركهزنىڭ ئۇنىڭغا موھىم ۋەزىپه بېرىشى، قانلىق ۋەقهنىڭ زامانىدا ئالمۇتىدا 

ــت    ــا دوســ ــى قىلىنغۇچىالرغــ ــاھىت، قهتلــ ــان، ۋەقهگه شــ ــۇرادەر -بولغــ  بــ
بولـسىمۇ، یهنىـال   بولغۇچىالرنىڭ قاتتىق قارشىلىقىنى كهلتۈرۈپ چىقارغـان     

ئېلىـشى، ئۇالرنىــڭ كىمـگه ۋەكىللىــك   » تــۆرگه«پىـسهنت قىلىنمــاي ئـۇنى   
  . قىلىشىنى ئىسپات قىلىشقا یېتهرلىكتۇر

خۇددى شۇ تىپتىن بولغانلىقى ئۈچـۈن، ئهركىـن ئاسـىیا رادىئوسـىمۇ بـۇ              
قاتىلالر كاتتىۋېشىنى رادىئوغا ئهكىلىش ئۈچۈن غایهت زور تىرىشچانلىقالرنى 

» پېـــسى پېـــسى بىـــلهن ئایقاراڭغۇســـىدا تېپىـــشىدۇ «. ن ئىـــدىكۆرســـهتكه
ــا مىقیاســىدا ئوخشىــشىپ كېتىــشى،    ــۇ تېپىــشقانالرنىڭ دۇنی ــدەك، ب دېگهن

  .یىلتىزى قېزىلسا بىر كۆتهككه بېرىپ باغلىنىشى كىشىنى چۆچۈتىدۇ
ــاالش     ــشىنى جاك ــۈمهت قۇرۇلى ــڭ دەل ھۆك ــۈپنىڭ خانىمىنى ــۋەر یۈس ئهن

گهنلىكى توغرىـسىدىكى گۇمانالرغـا كهلـسهك،      ھارپىسىدا ۋەتهنگه بېرىپ كهل   
بۇنداق گۇمان تامـامهن مهنتىقىلىـق، ئهممـا، بـۇ مىـزان ھهممىـگه ئوخـشاش             

ئهگهر بۇنىڭغا قوشۇلىدىغان . قوللۇنۇلسا تېخىمۇ لىلال بولىدۇ دەپ ئویالیمهن     
 تىزىمىنى تاپاالیسىز ۋە ئۇالر     لهرنىڭ»بېرىپ كهلگۈچى «بولسىڭىز بىر تاالي    

. چوڭقۇرراق ئویالپ كۆرىشىڭىز ھۆرمهت بىلهن تهۋسىیه قىلىنىدۇھهققىدىمۇ 
ــالپتېكىن بارمىــدىمۇ؟ رادىئونىــڭ   : مهســىلهن ــۇغلىرىمىزدىن ئهركىــن ئ ئۇل

بېشىدىكى جانـابى دولقـۇن قهمبىـرى بىـر تهشـكىالتنى جاكـاالپال ئارقىـدىن              
 بېیجىڭغا یولى چۈشمىدىمۇ؟ ۋەتهنگه بارمىدىمۇ؟ 

ۈركىیهدىكى ئۇلۇغىمىزمـۇ ھهمىـشه خىتـاي    دا زىكرى قىلىنغـان تـ    یۇقۇرى
كونسۇلخانىـسىنىڭ تهكلىپىنــى تاپــشۇرىۋېلىپ تۇرىـدۇ، یۇندىــسىگه داخىــل   
بولۇپ، بایرامالرنى بىرلىكته قۇتلۇشۇپ، رېـستۇرانالردا دوسـتانه ئولتۇرۇشـالردا     

ــۇپ،  ــولى «بول ــلهن » ســۆھبهت ی ــزمهت قىلىــپ «بى ــگه خى ــدىغۇ؟ » ۋەتهن تۇرى
خىتاي ئهلچىخانىـسىغا قاتنـاپ تۇرىـدىغان،     . ىمۇ نۇرغۇن بۇنداقالر یهنه ئهنقهرەد  

ــدىغان      ــرلىكته قارشــى ئالى ــى بى ــى یىلن ــۈزۈپ، یېڭ ــله ئۆتك ــایرامالرنى بىل ب
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رادىئونىڭ ئاكتىۋىستلىرى، سابىق مىللى مهركهزنىڭ بۈیۈكلىرىنىمـۇ ئاشـۇ        
  بىلهن بىر ماھىیهتته دېسهك بوالرمۇ قانداق؟» بېرىپ كهلگهنلهر«

ر ۋە بهك تــوال ھاڭرایــدىغان ئېــشهكلهرنىڭ ئارقىــسىغا  بهك یــۈگرۈك ئــاتال
ــدىغان،     ــسا یۈگرەلمهیــ ــدۈرۈپ قویــ ــاختىنى تهگــ ــۈرۈلگهن پــ ــۇمایغا تۆگــ ســ

ــاالرمىش؛ شــۇنىڭدەك   ــدىغان بولــۇپ ق دە »بېرىــپ كهلگــۈچىلهر«ھاڭرىیالمای
ــۇ ئىـــش     ــۆڭلىگه شـ ــڭ كـ ــسا ئادەمنىـ ــلهرگه قارىـ ــۆرۈلگهن بهزى ئۆزگۈرۈشـ كـ

كىگىمۇ یاغقا مىلهنگهن پـاختىنى تهگـدۈرۈپ       خىتایالر شۇالرنىڭ : كېلىدىكهن
  !قویغانمىكىنا؟
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  »قالپاق«ۋاقتى ئۆتكهن 
  
دېگهنـلهرگه  » پان گېرمـانزىم  «،  »پان سالۋیانزىم « —» پان تۈركىزىم «

ئوخشاشال بىر زامان تهشهببۇس قىلىنغان ۋە مىللهتچىلىك تۇیغۇلىرىدىكى 
ى ۋە قانداشـلىقى   ئهسهبىیلىكنى تهكرار ئـوت ئالـدۇرۇپ، تىـل تۇققـانچىلىق         

بولغان ئېتنىك گورۇپالرنى قایتا بىرلهشتۈرۈپ بۈیۈك، قۇدرەتلىـك مىلـلهت        
   .بولۇش شېرىن چۈشى ئىدى

ئهگهر بۇنداق بىر مهنزىل قۇچاق ئاچىدىغان بولسا ئهلۋەتته بهك گـۈزەل          
  كىمنىڭ قۇدرەتلىك چوڭ مىللهت بولغۇسى یوق؟ .بولغان بوالتتى

بىلهن رىیاللىققا …  ماھىرانه تهشكىللهش،ئهمما ئارزۇ، قۇدرەتلىك كۈچ،
ئایلىنىدۇ؛ نۇرغۇن قۇربان بېرىشنى تهلهپ قىلىدۇ؛ خىیال قىلغانغىال ئىشقا 

یهنه بىـر تهرەپـتىن، بۈگـۈنكى مهۋجـۇدىیهت      .ئاشـىدىغان ئاسـان ئىـش یـوق    
مهیلى سۈنىي مهیدانغا كهلتۈرۈلگهن بولسۇن، مهیلى تهدرىجىي ھالدا تهبىىي 

تارىخنىڭ چاقىنى  .هلىیهت بولسۇن، قىسقىسى، رەاللىقشهكىللهنگهن ئهم
  .ئارقىغا بۇرىماق ئىنسانالرنىڭ قولىدىن كهلمهیدۇ

ــالۋیانىزىم « ــان س ــدىن    »پ ــالۋیانالر قایتى ــان س ــدالىرى بولغ ــڭ ھهغ نى
بىرىكىپ بىر دۆلهت بولىشى، بىر مىلـلهت بولىـشى مۈمكىنمـۇ؟ بـۇ ھالـدا         

ىللىق ئارزۇســـىدا یىلـــالرچه ئــۇكراىنالر، بېلىرۇســـالر، پـــولهكلهر مۇســـتهق 
ــان گېرمــانىزىم«تىپىــرالپ، رۇســالرغا قارشــى تۇرمىغــان بــوالتتى؛   نىــڭ »پ

ــۈن    ــادا بىــر پۈت ھهغــدالىرى بولغــان گېرمــانالر ئاللىقاچــان شــىمالىي یاۋروپ
ــشىدا قانداشــلىرىغا قارشــى      ــا ئۇرى ــوالتتى، دۇنی ــان ب ــان دۆلىتــى قۇرغ گېرم

  .ئۇرۇشمىغان بوالتتى
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ــۆپ دۆل  ــېربىیهنىڭ كـ ــشى  سـ ــدىن جازالىنىـ ــسىملىرى تهرىپىـ هت قىـ
ــسىدا رۇســىیهنىڭ   ــلىق«ھارپى ــا قارشــى   »قېرىنداش ى تۇتــۇپ، ئامېرىكىغ

ــدەك، پۇرســهتتىن    ــیىن بىلىنگىنى ــدۈرگهنلىكى، خــۇددى كې ئىنكــاس بىل
پایــدىلىنىپ نهپ ئۈنــدۈرۈش ئۈچــۈن قىلىنغــان تېــرە تاراقــشىتىش بولــۇپ،  

غــۇپ كهتكهنلىكىــدىن لىـق غۇرۇرىنىــڭ ئۇر »پــان ســالۋیانىزىم«ھهرگىزمـۇ  
  .ئهمهس ئىدى
غا كهلسهك، بۈگۈنكى كۈندىكى تۈركى تىللىق  »پان تۈركىزىم «ئهمدى  

ــۈچ  ــڭ ك ــشقا     خهلقلهرنى ــارزۇنى ئى ــر ئ ــداق بى ــدا بۇن ــدىن ئېیتقان قۇۋۋىتى
بۇ پهقهت شېرىن ئارزۇال بولـۇپ، ئۇمـۇ    .ئاشۇرالىشى تېخىمۇ مۈمكىن ئهمهس

 زورۇقۇپ توۋلىنىدىغان شۇار بولۇپ   پات -ئىنتایىن تار بىر گورۇھ ئىچىدە پات     
ــشىغا     ــشقا ئېشىــ ــڭ ئىــ ــۇ غایىنىــ ــدا، بــ ــساپقا ئالمىغانــ ــاننى ھېــ قالغــ

  .ئىشىنىدىغانالرمۇ كۆپ ئهمهس
تاشقى ئامىلالر تېخىمۇ پایدىـسىز بولـۇپ، ئورتـا ئاسـىیادا، بۇنـداق بىـر                
ــشاشال     ــایالرنى ئوخ ــشقا ئېــشىش ئىھتىمــالى رۇســالرنى، خىت غایىنىــڭ ئى

ىغان بولغاچقا، ئۇالر قول قوشتۇرۇپ قاراپ تۇرىشى ناتایىن؛ ئهندىشىگه سالىد
دۇنیادا، بۇنداق بىر غایىنىڭ ئىشقا ئېشىشى یولىدىكى بىر ئهمهلىي قهدەم،   
ئالتهیۈز یىللىق ئوسمان ئىمپېرىیىسىنى ئهسـلىرىگه سېلىـشى مـۇقهررەر           
بولغاچقــا، ئهرەپ دۇنیاســى، یاۋروپــا، شــىمالىي ئافرىقــا بــۇنى ئــاپهت بىلىــپ  

الدىنى ئېلىشقا تىرىشىـشى چوقـۇم؛ بۇنـداق بىـر بۈیـۈك كـۈچ، دۇنیانىـڭ                ئ
قازىسى بولۇش كویىدا تىرىشىۋاتقان ۋە بۇنى ئاساسهن رېاللىققا ئایالندۇرغان 
ئامېرىكا ئۈچۈنمۇ ئوخشاشال یېقىـشلىق كهلمهیـدىغانلىقى، بـۇ سـهۋەپتىن       

ئـاددىي  بۇنداق بىر غایىنى بۆشـۈكىدىال ئۇجۇقتۇرۇشـقا كىرىـشىدىغانلىقى      
قىسقىــسى، بۇنــداق بىــر ئارزۇنىــڭ ۋۇجۇدقــا چىقىــشى تهبىىــي ۋە   .ســاۋات

ئىجتىماىي توسالغۇالر ئىچىدە چىرمىلىـپ، ئاللىقاچـان تۇنجۇقـۇپ بولغـان           
  .ئوتۇپىیهدۇر

خىتایالرنىــڭ، شــهرقىي تۈركىــستانلىقالر ھــېچ خىیالىغــا كهلتــۈرمهس 
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ئهپهنـدىنىڭ  بولغان بـۇ بـایراقنى كۆتـۈرۈپ چىقىـشى، خـۇددى نهسـىرددىن              
دەك، ئـۆزىگه قارشـى خهلقـارا جاماەتنىـڭ نهپرىتىنـى      »خۇرجـۇن یۈتتۈرىـشى  «

ــاقچى     ــۆزىگه ئىتتىپـ ــدا، ئـ ــۈك ئېیتقانـ ــى تۈرلـ ــتۇرۇش؛ ئىككىنچـ سۇسالشـ
دىكى بایــانىمىزدا یۇقۇرىــخــۇددى  .كــۆپهیتىش ئۈچــۈن ئویناۋاتقــان ئویۇنــدۇر

ــزدەك،  ــسزىم«ئېیتقىنىمىـــ ــان تۈركـــ ــڭ »پـــ ــى «نىـــ ــۇن دۆلهتنـــ نۇرغـــ
تهرىپى، خىتایالر ئۈچۈن كوزېر بولغاچقا، بۇ كونا قالپاقتىن »تىدىغانئهنسىرى

ھهممه بىرلىكته قارشى تۇرمىسا بولمایدىغان بۈیۈك دۈشمهن «پایدىلىنىپ، 
  .ئاگاھالندۇرىشى چالماقتا»  قازا یاكى بۈیۈك باال

مهۋزۇمىز داخىلىدا بولمىسىمۇ، خاراكتېرى ئوخشاپ كهتكهچكه، قوشۇپ 
قــالپىقىمۇ ئهنه  »پــان ئىــسالمىزىم« :یىتــى تۇغۇلىۋاتىــدۇقویمــاق زۆرۈرى

  .شۇنداق شۇم نىیهت بىلهن بىزگه كهیدۈرىلىۋاتىدۇ
ــاس     ــى، خ ــتهقىللىق ھهركىت ــستان مۇس ــهرقىي تۈركى ــته، ش ئهمهلىیهت
ــسى      ــۇپ، ھېچنېمى ــسۇلى بول ــىنىڭ مهھ ــتهقىللىق ئارزۇس ــي مۇس مىللى

رىجىدىن تاشـقىرى  بولمىغان بهختسىز شهرقىي تۈركىستانلىقالر بۇنداق دە    
بۇ قالپاقالر ھېچ بىزگه  !ئارزۇالرنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ھازىر ھالدا ئهمهس

  !مۇۋاپىق كهلمهیدۇ
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مېڭىسىگه دوغ «رادىئودىكى 
  »ئىچىۋالغانالر

  
 دېكــابىردىكى ئاڭلىتىـشىدا دەل ئۇیغــۇر  -29یىلـى   -2006رادىئونىـڭ 

ــى  ــان «خهلق ــسىگه دوغ ئىچىۋالغ ــۋىرلهیدى» مېڭى ــشنى  دەپ تهس ــر ئى غان بى
لىقلىرىـدىن پهقهتكىـنه   »ئایالمبـاش « رادىئونىڭ ھېساپسىز    —بۇ  . بایقىدىم

بىرى بولسىمۇ، بۇندىن سهل ئىلگىرىـرەك ئاڭلىتىلغـان بىـر ئاجایىـپ خهۋەر      
بـۇ ئوخـشاش    . بىلهن ئوخشاش خـاراكتېرگه ئىـگه بولۇشـى ئوغـامنى تاشـۇردى           

ۇخبىر ھازىرلىغـان  خاراكتېردىكى ئىككى خهۋەرنىڭ ھهر ئىككىسىنى بىـر مـ        
مهن بىـر  . بولۇپ، ھهر ئىككىسى ئوتتۇرا ئاسـىیا ئۇیغۇرلىرىغـا ئاالقىـدار ئىـدى       

ــدە مۇســتهملىكه دەۋرىنــى     ــۇرا ئاســىیا خهلقلىرى قىــسىم كىتاپلىرىمــدا ئوتت
سېغىنىش، مۇستهملىكه دەۋرىنىڭ بایراملىرىنى قۇتلـۇقالش، مۇسـتهملىكه       

نـى  )لهن مۇنـاپىقالر، یـاالقچىالر  بۈگـۈن ئېتىبـارى بىـ    (دەۋرىدىكى قهھرىمـانالر    
 توال توختىلىپ ئۆتكهن -تهك بىنورمال روھى ھالهت ھهققىدە ئاز ... ئۇلۇغالش،

 یېڭى دەلىللهر بىلهن تهمىنلهپ، شۇ باھالىرىمدا -تهقدىر مېنى یېڭى . ئىدىم
  .ئاشۇرىۋەتمىگهنلىكىمنى ئىسپاتلىماقتا

مۇخبىرنىــڭ ئـاخىرقى خهۋەر بىـر ك گ ب جاسۇســى ھهققىـدە بولـۇپ،     
. ئۇنى بىر مۇناپىق سۈپىتىدە زىیـارەت قىلىۋاتمـایۋاتقىنى بىلىنىپمـۇ تۇرىـدۇ           

 یىـــل 27ئۇنـــداق ئىـــكهن ئـــۇنى قهھرىمـــان دېمهكچىمىـــدۇ؟ ك گ ب گه     
 یىلىنى ئافغانىستاندا ئۆتكـۈزگهن بـۇ ئـادەم نـېمه دەپ       19ئىشلىگهن، بۇنىڭ   

ــسانىیهتكه م   ــۈن ئىنـ ــوۋېت ك گ ب ســـى پۈتـ ــدى؟ سـ ــارەت قىلىنـ ــۇم زىیـ هلـ
بولغىنىدەك، جىنایهتلهرنىڭ ئۇۋىسى، جالالتالرنىڭ سهرخىللىرى توپالنغـان       
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ــانىي دۇنیانىــڭ دوزىقــى بولغــان     ــاكى پ ــانىي دۇنیانىــڭ دوزىقــى ی قۇشــخانا، پ
  !كوممۇنىست تۈزىمىنىڭ ئهڭ ئىشهنچلىك قورۇقچىسى

ئىلگىــرى ئۇیغـۇرالر ئىچىــدىن مۇنـداقمۇ چــوڭ   : بـۇ زىیــارەتته بهلكىـم  
بـــۇ زىیارەتنىــــڭ مهخــــسىدىمىدۇر؟  . شكهن، دېمهكچىــــدۇرئـــادەملهر یېتىــــ 

كوممۇنىست ئىمپىرىیىسىنىڭ بۇ ئۇزۇن یىللىق غالچىسىنى، كوممۇنىست 
جاھانگىرلىكىنىڭ كېڭهیمىچىلىك پىالنلىرىغا ھۇل ھازىرالش مهخـسىدىدە     
ئافغانىستانغا ئهۋەتىلگهن بۇ گۇماشتىنى قهھرىمـان دەپ زىیـارەت قىلـدىمۇ؟           

گهرچه، .  زلهرنىڭ ئورانىدىن بۇالرنى ئىلغا قىلىش بهك تهسنېمه دېمهكچى؟ سۆ
روشهن ماختىنىش تۇیغۇسى بىلىنىپ تۇرسىمۇ، سـوۋېتلهرنىڭ ئافغانىـستان     

  .تاجاۋۇزى ھهققىدىكى مهۋھۇم ئهیىپلهشلهر یهنه بۇنى رەت قىلىدۇ
دېـگهن ھایـات قـانۇنىیىتىگه كـۆرە      » مال ئىگىسىنى دورىمىسا ھـارام    «

رە توپالنغان بۇ ئادەملهرنىڭ ساپالىرى ھهققىدە ئوتتۇرىدا لىرىغا كۆ»خوجایىن«
ــۈپهتلىرىنى    ــلهن بىلـــله، ئۇالرنىـــڭ سـ ــاتىراالر بولـــۇش بىـ ــۆپ سـ خېلـــى كـ

ۋاي بىچـارە  (» دەیدىغانغا سۆز تاپالمـاي قىینىلىـدىغانلىقى  «ئاشكارىالیدىغان  
  چۆچهكلهرمۇ-ھهققىدىمۇ بىۋاسىته ئېتىراپالردىن تارقالغان سۆز!) جاپاكهشلهر

 قانچه مىسالالر بىلهن    -بۇنىڭ راست ئىكهنلىكىگه ھهركۈنى قانچه      . بار ئىدى 
ــۇق   ــۇپ تۇرۇپت ــاھىت بول ــمهك، . ش ــسا «دې ــدىغانغا گهپ تاپالمى ــداق » دەی قان

 یـوق   -بارى  ! ته-نى تاپسىمۇ شۇنى دەیدىغان گهپ    »تازنىڭ تۇمىقى «قىلىدۇ؟  
! نىدىغان گهپبىر سائهتلىك ئهركىن سۆز ھهققىمىزدىن مانا شۇنداق پایدىلى

  !»ئۇن ئالماي دۇتار ئالغاندەك«خۇددى 
ــڭ      ــستان س س س ر نى ــدە قازاقى ــوۋېت دەۋرى ــاۋال س ــهل ئ ــدىن س بۇن
بىرىنچى سـېكرىتارى بـولمىش بىـر ئۇیغۇرنىـڭ ھهیكىلـى تىكلهنگهنلىكـى             

مانــا مۇشــۇ مــودا بــویىچه بولغانــدا، ئهگهر ! توغرىــسىدا خهۋەر بېــرىلگهن ئىــدى
تان ئهسـلىگه كهلـسه، بىزمـۇ تۆمـۈر داۋامهتنىـڭ           كهلگۈسىدە شهرقىي تۈركىس  

ئهجهبـا  : نېمىشكه؟ مـاھىیهت ئوخـشاش    ! ھهیكىلىنى تىكلهیمىز دېگهن گهپ   
سوۋېت دەپ ئاتالمىش مۇستهملىكه دەۋرىـدە، مۇسـتهملىكىچىلهر تهرىپىـدىن       
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تالالپ، ئاشۇ یۈكسهك ئورۇنغا الیاقهتلىك دەپ قارىلىپ، مۇستهملىكه ئهلنىڭ   
ئانـدىن شـۇ   ! ئهنه شۇ بۈیۈك پالتىغـا بېكىـتىلگهن  » ساپ«ۇ ئۆزىدىن بولغان ب 

مانا ئهمدى شۇ تهلهیلىك . پالتا بىلهن ئهركىنلىك ئارزۇلىرى قىرقىپ تۇرۇلغان
 یىـل ئۆتكهنـدىن كېیىنمــۇ یهنه   16ئـادەم مۇسـتهملىكه دەۋرى ئاخىرلىـشىپ    

دېـمهك، بۇنـداق بىـر غالچـا ئۇلـۇغ بىـر قهھرىمـان           . قهدىرلىك بولـۇپ تۇرۇپتـۇ    
تاجاۋۇزچى (ۈپىتىدە خاتىرىلهنگهن ئىكهن، غالچىنى یېتىشتۈرگهن خوجایىن س

  !تېخىمۇ ئۇلۇغلىنىشى كېرەك بولۇپ چىقىدۇ) رۇس بولشىۋىكلىرى
ئۇنداق ئىكهن، ئوخشاشال تاجاۋۇزچى ھۆكۈمهت تهرىپىدىن بېشىمىزغا       
قورچاق قىلىپ تىكلهنگهن تۆمۈر داۋامهتنى نېمىشكه ئۇلۇغلىمایدىكهنمىز؟        

ى ئۇنىڭ رەسىمىنى شهرقىي تۈركىستاننىڭ پۇلىغا بېسىۋالساق تېخىمۇ بهلك
یاخشى بوالر؟ مۇبارەك دىدارىنى ھهركۈنى ھهر یهردە كۆرۈپ تۇرۇشقا ئهپ بولسۇن 

  .ئۈچۈن
خۇش، ئورتا ئاسىیادىكى قېرىنداشالردا مىللىي ساپا مهسىلىسى بهكال 

ــسى   ــات تېمى ــر تهتقىق ــق بى ــ  . قىزى ــداق چۆگىلىتى ــڭ بۇن ــۇپ ئۇالرنى پ قوی
 سولىنى پهرق ئهتمىـشىنىڭ پىـسخىك ئارقـا كۆرىنىـشى        -بېرىلگهندەك ئوڭ 
لېــنىن «بولغىنىــدىن، » ســىتىخانوۋچى«ئــۇالر ھېلىمــۇ . خېلــى مــۇرەككهپ

بولغىنىــدىن  » ســوۋېت ئىتتىپــاقى قهھرىمــانى  «ئالغىنىــدىن؛  » ئــوردىنى
بۇنىــڭ ۋودكىنىــڭ كاللىغــا ئىچىلگهنلىكنىــڭ . ئىپتىخارلىنىــپ یۈرىــشىدۇ

 ئالالھنىـڭ ئىنـایىتى بىلهنـال كېلىـپ قالغـان      —ىرى یاكى تۇیۇقسىزال  تهس
ــېخىچه ئاڭقىرىــپ كېتهلمهیۋاتقــانلىقى ئېنىــق ئهمهس   ــۈكنى ت . تهییــار ھۆرل

ئىشقىلىپ، ئۆزى ئـارزۇالپ، یهتـمهك ئۈچـۈن جـان پىـدا قىلىـپ، قـان تۆكـۈپ                
 .ئېرىشمىگهن نهرسىنىڭ قهدرىمۇ شۇنچىلىك بولسا كېرەك

 »مىللهتلهر ئىتتىپـاقى « ھازىر شهرقىي تۈركىستاندا ئاشۇ مودا بویىچه
 »ئارمىیهنى ھىمایه قىلىـپ خهلقنـى سـۆیۈش نهمۇنىچىـسى    «نهمۇنىچىسى؛ 

بولغــانالرمۇ، كهلگۇســىدىكى شــهرقىي تۈركىــستان دۆلىتىــدە قهدىرلىنىــشى  
  !رەك بولىدۇېك
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ــشلىق تهرىپـــى، رادىئـــونى       ــا مهســـىلىنىڭ تېخىمـــۇ ئېچىنىـ ئهممـ
دەپ » ...بـــۇ نــېمه؟ نـــېمه دېمهكچـــى؟ «الرنىــڭ  »اشگۆشـــب«باشــقۇرىۋاتقان  

ئویلىنىپ ئولتۇرمایال مۇشـۇنداق بىـر نېمىلهرنـى ئىجـابىي خهۋەر تهلهپپـۇزى             
ــشىدۇر  ــلهن ئاڭلىتى ــشىغا   . بى ــاۋۇالر ۋودكىنــى بې ــدۇكى، ئ بۇنىڭــدىن كۆرىنى
  !»مېڭىسىگه دوغ ئىچىۋالغان«ئىچىۋالغاندەك، بۇالرمۇ 

ۇنداق بىـر سـوئال تهبىئىیكـى    بۇنى ئاڭالتماسلىق كېرەكمىدى؟ مۇش 
دەیـــــدىغانغا گهپ تاپالمـــــاي «مهن نـــــېمه دەي؟ . سورىلىـــــشى مـــــۈمكىن

تازنىڭ تۇمىقىنى «بىر توپ جاپاكهشنىڭ كالوننىسى تۇرسا،     » قىینىلىدىغان
ئاڭالتمـاي نـېمه ئىالجـى؟ تـوغرا، بىرلىـرى ۋودكىنىـڭ خـاپىلىقى              » تاپسىمۇ

ماي، ھېلىقـى قورچـاق ئۇلـۇغ    بىلهن نېمه قىلىۋاتقىنىنىڭ پهرقىنى ئاجرىتال  
 سابىق بىرىنچى سېكرىتارغا ھهیكهل تىكلىگهن بولسۇن، دەیلى؛ —باشلىققا 

داداڭنى ئۆلتۈرگهنگه «بۇ تازا ! بۇ ۋەقه خهۋەر قىلىشقا ئهرزىیدىغان خهۋەر ئهلۋەتته
ــۈك،   » ئانــاڭنى بهر تىپىــدىكى تهلۋىلىــك بولغاچقــا، بــۇنى بىــر تۈرلــۈك تهتۈرل

یهنى، سوۋېت دەۋرىدە ئاڭ . خهۋەر قىلىشقا ئهلۋەتته بوالتتىتهلۋىلىك سۈپىتىدە 
قۇرۇلمىسى بۇزۇلغان، ئىستېتىك ئۆلچهملىرى تهتۈر بولۇپ كهتكهن بۇ خهقنى 
قاراڭالر، نېمه ئهخمهقلىقلهرنى قىلىپ یۈرىدۇ؟ دېـگهن شـهكىلدە ئـاڭلىتىش           

ى ئىنسانالرن) ئومۇمهن كوممۇنىست تۈزىمىنىڭ(بىلهن بىلله، سوۋېت دەۋرى 
ــدۇرۇپ   -یاخــشى ــدىغان ماشــىنىالرغا ئایالن ــوغرا پهرقلهندۈرەلمهی ــاننىمۇ ت  یام

ئهممــا، خهۋەر ! قویغــانلىقى ھهققىــدە مــۇالھىزە بهرســه ئهلــۋەتته قاملىــشاتتى 
تهسىرىدە بولغاچقا بۇ بىـر     » ھېلىقى رۇس ۋودكىسى  «قىلغۇچىمۇ ئوخشاشال   

  .ئىجابىي خهۋەر سۈپىتىدە ئاڭلىتىلغان
كهن ئـۇنى  ىـ ایات تۇرغان بىر ئادەمنى زىیـارەت قىالر   تهبىئىیكى، ئۆزى ھ  

، » ①دىپلومات ئۇیغۇر«سهلبىي قهھرىمان سۈپىتىدە قىالالیتىمۇ؟ بىز ھېلىقى 
ــوق،    ــسا گهپ ی ــىیالىقىمىز قوشۇل ــا ئاس ــا ئورت ــالال «بۇنىڭغ ــكهن ك » دوغ ئىچ

                                            
①   .ناملىق ماقاالمغا ئىشارە›»  مىجهزىچىلىقدىپلومات‹ئۇیغۇرالردىكى «پېقىرنىڭ    
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ئـۇ ھالـدا سـابىق ك گ ب جاسۇسـى ئىجـابىي      ! مهیدانغا كېلىدۇ، دېـگهن گهپ    
بىـر مـۇخبىر سـۈپىتىدە ئۇنىـڭ     . ۇپ ئوتتۇرىغا چىقىدۇ، ئهلۋەتته   قهھرىمان بول 

ئــوبېكتنى ئىجــابىي یــاكى ســهلبىي دەپ چۈشــىنىش ھوقــۇقى بــار، ئۆزىنىــڭ  
مهۋقهسىنى ئىسپات قىلىـشقا تىرىشىـشى غـایهت تهبىئىیمـۇ دەیلـى، ئهممـا              
بۇنىڭ ئىزچىل ئهمهسـلىكى، یهنـى ئـۇ قاتناشـقان تاجـاۋۇزچىلىق ئۇرىـشىنى           

بىلهن سۆكۈشلهر، بۇ ئادەمنىڭ ئېسى جایىـدىمۇ قانـداق دېـگهن    مهۋھۇم تىل  
  !سوئالنى تۇغدۇرىدۇ

ھهققىـــــــدە ھهر زامـــــــان دەپ  » ئۇلـــــــۇغلىرىمىز«رادىئـــــــودىكى 
كېلىۋاتقىنىمىزدەك، بۇ دەلىللهرگه تایىنىپ یهنه، ئۇالرنىـڭ مىللىتىمىـزگه          
ــال      ــاد قىلىــشى پهقهت ــر ســائهتنى بهرب ــۇ قىممهتلىــك بى تهئهللــۇق بولغــان ب

لىكىــدىن ئهمهس، تېخىمــۇ شــۈبھىلىك تهرىپــى،    »اللىغــا دوغ ئىچــكهن ك«
ــسىدۇر  ــال ! سىیاســىي كىملىكلىــرى مهسىلى ئهگهر ئۇالرنىــڭ پهقهت ۋە پهقهت

ئىقتىدارســـــىزلىقىدىن، سىیاســـــىي ســـــهزگۈرلىكىنىڭ تۆۋەنلىكىـــــدىن،  
نادانلىقىدىن مۇشۇنداق بولىۋاتىدۇ، دېیىش بىلهن بۇنداق بىـر جىنایهتنىـڭ           

قى شۇنىڭ ئۈچـۈنكى، ئهگهر بـۇ خاتـالىق یېڭـى ئىـش باشـلىغان            ئاقالنماسلى
لهرنىـڭ  »دۆتلـۈك «بۇنداق  . دەۋرلهردە روي بهرگهن بولسا، چۈشىنىشكه بوالتتى     

ئاخىرى ئۈزۈلمهي داۋام قىلىشى ناھایىتى ھهقلىق یوسۇندا گۇمانالرغا سهۋەپ         
  !بولماي قالمایدۇ

 مهسـىلىلهر   ئهجهبا بۇ مىللهتـته ئاڭلىتىـشقا تـېگىش تېخىمۇمـوھىم         
تۈگهپ كهتكهنمۇ؟ بۇ مىللهتكه بىلدۈرۈشكه تېگىشلىك ئىلمىـي سـاۋاتالرمۇ          
تۈگىگهنمــۇ؟ تېخـــى ئېچىلمىغــان بـــوزدەك، دۇنیاغـــا مهلــۇم بولمىغـــان بـــۇ    

ئاشـۇ ئورتـا ئاسـىیالىق    ( نىڭگاڭدىن باشقا ئىشى یوقمـۇ؟   -مىللهتنىڭ نىڭگا 
ــدا س    ــدۇ، رۇس ئارخىپلىرىـ ــچه بىلىـ ــى رۇسـ ــشىمىز بهلكـ ــىي قېرىندىـ ىیاسـ

 سـوۋېت ئویـۇنلىرى ئـازمۇ؟       —تارىخىمىزنىڭ یېقىن ئۆتمۈشـىدىكى خىتـاي       
ھهركىــم ) گهپ تاپالمىغـان بولـسا مانـا شـۇ تـېمىالردا ئىزدەنـسه بولمـایتىمۇ؟       

بۇالرنى ئویلىغان ۋاقتىدا ئاندىن ھىس قىالالیدۇكى، بۇ ئهپهندىلهرنىڭ ۋاقىت      
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ئــۇالر بــۇ .  ئهمهسلىقــتىن»گۆشــباش«زایــا قىلىــشلىرى ھهرگىزمــۇ ئــاددىیال 
قىلمىشلىرىنىڭ ھىسابى سورالمایدىغاندەك ئویلىسا كېرەك، ئهمما ئهۋالدالر، 

 -مىللهتنىـڭ كهلگۈسـى ئهۋالدى بۇنـداق مۇناپىقـانه پوزىتـسىیهنىڭ ھىـساپ      
ــىلىرىنى     ــك نهرسـ ــڭ قىممهتلىـ ــدۇ؛ مىللهتنىـ ــاي قالمایـ ــابىنى قىلمـ كىتـ

ــۇ    ــانالر، ب ــا تىكىۋېتىــپ بارغ ــۈن دوغ ــسىیهتلىرى ئۈچ ــانه  شهخ ــل مۇناپىق  خى
  .قىلمىشلىرىغا تارىخ ئالدىدا چوقۇم جاۋاپكار بولىدۇ

  . یانۋار، خامىلتون، كانادا-1 یىلى، – 2007
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بىز نېمىگه مۇھتاج؟ دەۋامىز نېمىگه 
  مۇھتاج؟

  
 —ئهمهلىیهتـــتىن ئایرىلغــــان نهزەرىــــیه  

ــان    ــدىن ئایرىلغــ ــیه؛ نهزەرىیىــ ــۇرۇق نهزەرىــ قــ
 . قارىغۇ ئهمهلىیهت—ئهمهلىیهت 

  ستالىن. ئى.  ۋ —
 

مهقـسهت بولىـدۇ، ئانـدىن بـۇ مهخـسهتكه قانــداق      ئىنـساندا ئـاۋال بىـر    
-بـۇ تۇرمۇشـتىكى ھهر بىـر ئۇشـشاق    . یېتىش ھهققىدە بىر یول چۈشىنىلىدۇ   

. چۈششهك مهقسهتلهردىن تارتىپ، بۈیۈك سىیاسـىي نىـشانالرغىچه ئوخـشاش         
سـۇل، چـارە بولمىـسا،    ئهگهر مهخسهتال بولۇپ، ئۇنىڭغا یېتىشته بىـرەر یـول، ئۇ       

مهخسهتكه یېتىشتىن گهپ ئـاچقىلى بولمایـدۇ؛ مهخـسهت یۆنۈلۈشـىدە بىـرەر        
  !ئهمهلىي قهدەممۇ ئېلىنمایدۇ

خۇددى شۇنداق، ۋەتهن سىرتىدىكى سىیاسىي داۋا ھهركهتلىرىمىزنىڭ 
یېرىم ئهسىردىن ئۇزاق بىر ۋاقت ئىچىـدە ئورنىـدىن سـىلجىمىغانلىقىنىمۇ           

شىنىمىزنىڭ رولىدا اھازىرغىچه داۋا م. ىنىشكه بولىدۇئهنه شۇ سهۋەپتىن چۈش
دىـن بـۇ ھهقـته سورىـسىڭىز، چوقـۇمكى ئـۇالر خـۇددى              »ئۇسـتىالر «ئولتۇرغان  

. چۆگلىتىــپ قویــۇپ بېــرىلگهن ئادەمــدەك، كــۆزىڭىزگه چهكچىیىــپ قارایــدۇ 
ــا،      ــویالپ باقمىغاچقـ ــچ ئـ ــدە ھىـ ــه ھهققىـ ــر نهرسـ ــداق بىـ ــۇ بۇنـ ــۈنكى، ئـ چـ

  .نداق ھاڭقىیىدۇئاڭقىرالماستىن ئهنه شۇ
ۋەتهندىن یېڭى چىققان بىرنهچچه ئۇقۇمۇشلۇق یاش مهندىن شۇنداق        
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  :سورىدى
 چهتئهللهردىكى ھهرىكهتلهرنىڭ ئىدىیىۋىي ئاساسى نېمه؟ قانـداق        —

بىر نهزىرىیىۋىي سىستېمغا ئاساسلىنىدۇ؟ بىزنى شۇ نهزىرىیه بویىچه ئوقۇتۇپ 
  ؟تهربىیىلهپ ئىشقا سالىدىغان ئورگانالر یوقمۇ

ئورگانالرغۇ یوق، چۈنكى ئورگـان دېـمهك مۇئهسـسهسه؛ ئـۇنى           .  یوق —
بهرپا قىلىشقا پۇل كېتىدۇ، پېشىگه ئېسىلىپ مېڭىلىۋاتقان بىرەر نهزىرىیهمۇ 

 دەپ جاۋاپ —، ...یوق، گهرچه بۇنىڭغا یىپ بىلهن موم كهتمهیدىغان بولسىمۇ
  . ھهم زەردە ئارىالشقان ھالدا، ھهم خىجىللىق مهنبهردىم

بۇ قانداق گهپ؟ چهتئهللهردە تهشكىالتلىرىمىز بار، ۋەتهن ئازادلىقى  —
خۇسۇسىدا ھهركهت قىلىۋاتقان نۇرغۇن ئادەملىرىمىز بار دەپ بىلهتتۇق، ئهجهبا 
بۇ ھهرىكهتلهر نېمىگه تایىنىپ ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ؟ ئهگهر ئۇنىڭ مۇقىم بىر 

 تۇتــــۇپ ئــــۆي«نهزىرىیىــــۋىي ئاساســــى بولمىــــسا، كىچىــــك بالىالرنىــــڭ  
   ئىش بولمامدۇ؟»ئوینىغىنىدەك

   ،تهبىئىیكى شۇنداق  ،دېدىم تهستىقالپ   ئهگهر كىمدۇر بىرىـدە 
ــایتى؛      ــاي قالمـ ــول ئویلىمـ ــر یـ ــۇم بىـ ــسا، چوقـ ــسهت بولـ ــر مهخـ ــۇم بىـ چوقـ

  !كۆرۈلىۋاتىدۇكى، مهخسهتنىڭمۇ تایىنى یوق
*****  

ــىرلىك    ــرىم ئهس ــشىمچه، یې ــۇئانالردا بىلى ــزىش «ش ــا خهت یې » قۇمغ
ئالىیىتىدىن كېیىن، تۇنجى قېتىم، بىر سىیاسىي غایىنى ئىشقا ئاشۇرۇش         پا

ــى       ــیهت ئىكهنلىك ــشى زۆرۈرى ــاس بولى ــۋىي ئاس ــر نهزىرىیى ــۇم بى ــۈن چوق ئۈچ
ــشىلىۋاتىدۇ ــا ئوخــشاش بهش . ئویلى ــۇ ماڭ ــدىكى باشــسىز  -بۇم ــالته ئهتراپى  ئ

ئهممـا ئۇلـۇغ تهشـكىالتلىرىمىزنىڭ بېـشىدىكى        . سولتهكنىڭ یادىغا یهتتـى   
تتىلىرىمىزنىڭ تېخى بۇنىڭغـا چولىـسى تهگمىـدى، یـاكى بـۇنى ئهقلىـگه        كا

  .كهلتۈرگىدەك ھالى بارالر رولدا ئهمهس
مهن چهتئهلگه چىقىپ ئهڭ ئاۋال بایقىغان بوشلۇقلىرىمىزدىن بىـرى   
مۇشــۇ ئىــدى ۋە ئهڭ دەســلهپكى قهلهم ئهمگهكلىرىمــدىن باشــالپ بــۇ ھهقــته  
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گهرچه مهخسۇس ماۋزۇ ئاستىدا    . لدىم مۇنچه گهپ تېشىشكه ئۇرۇنۇپ كه     -ئانچه
توختالمىغــان بولــساممۇ، ھهرقاچــان بۇنــداق مهزمــۇنالرنى تىلغــا ئېلىــپ       

یېقىندىن بېرى، بـۇ تېمىـدا بوشـلۇق ھىـس قىلىـدىغانالرنىڭ             . تۇرىۋاتىمهن
پهیــدا بولىــشى، بولۇپمــۇ یېڭــى چىققــان یىگىــتلهردىن بهزىلهرنىــڭ دەرھــالال  

ىرى، ئهمدى بۇ تېمىدا رەسمىي توختالساق، بۇنداق بىر تېمىدا سوئال سوراشل
دىققىتــى قوزغىلىــدىغان كىــشىلىرىمىز پهیــدا بولغانلىقىــدىن بىــشارەت      

ئىلگىرى بۇنداق تېمىدا گهپ . (بېرىۋاتقاچقا، بۇ تېمىنى قولۇمغا ئېلىۋاتىمهن
  )قىلماق خۇددى خېچىرغا دۇخاۋا كهیدۈرگهندەك ئىش بوالتتى

ئوقۇمىغــان ســولتهك بولغاچقــا،  ئىلگىرىمــۇ دېگىنىمــدەك، مهن بىــر  
بۇنداق چوڭ گهپلهرنىڭ ئاخىرىغـا چىقىـپ بواللمـایمهن؛ پهقهت، بىلىملىـك         
ئهرباپلىرىمىزنىڭ زادىال چولىـسى تهگمهیۋاتقانلىقىغـا ئىچىـم پۇشـۇپ، ھىـچ       
ــشىچه     ــدىن كېلىـ ــسۇن دەپ قولۇمـ ــۇپ قالـ ــلىنىش بولـ ــر باشـ ــسا بىـ بولمىـ

قىلغـان قېرىنداشـالرنىڭ بـۇ      بۇ ھهقته بوشلۇق ھىس     . تاتىالشتۇرۇپ باقتىم 
مۇنازىرە قوزغاپ، تهدرىجىي ھالـدا بىـر خـش، بىـر خىـشتىن         -تېمىدا بىر بهس  

  .قویۇپ، مهخسىدىمىزنىڭ قهسىرىنى ئۆرە قىلىشقا تىرىشساق ئهجهپ ئهمهس
ــىرىگه    ــدىال تهس ــلىرىمىز ھه دېگهن ــایدىغان قېرىنداش ــدە یاش تۈركىیى

» تۇرانچىلىق« ، » پان تۈركزىم— یاكى —تۈركزىم «ئاسان ئۇچراپ تۇرىدىغان 
دېگهنلهرمـۇ، كوممۇنىـستالرنىڭ خىیــالىي چۈشـى بولغـان كوممۇنىزىمــدەك     

ۋاقتـى ئـۆتكهن   «یهتكىلى بولماس ئوتۇپىیه بولـۇپ، مهن ئىلگىـرى بـۇ ھهقـته      
چۈنكى، بۇ ھهرىكهتنىڭ . دېگهن ماقالهمدە چهكلىك توختالغان ئىدىم» قالپاق

تۈركىیهنىـڭ ئۆزىـدىمۇ، بـۇ ئوتۇپىیهنىـڭ       ئاۋانگارتى بولىـشى كېـرەك بولغـان        
شـۇنداقال بـۇنى ئىـشقا ئاشـۇرۇش        . ئىشقا ئېشىشىغا ھىچقانداق ئىشهنچ یوق    

یولىدا ھىچقانداق ئهمهلىي ھهركهتمۇ، كۈچمۇ، ئىمكانىیهتمۇ یوق؛ بىـرنهچچه         
فانتاسـتىك مىللهتچـى گورۇپپىالرنىـڭ ئاغزىـدىكى شـۇئار بولۇشـتىن باشــقا،       

ى بولمىغان بىر چۈش بـولغىنى ئۈچـۈن، بۇنـداق بىـر           ھىچقانداق رېئال تهرىپ  
ــى     ــۋىي ئاساسـ ــڭ نهزىرىیىـ ــتهقىللىق ھهركىتىمىزنىـ ــدىئولوگىیه، مۇسـ ئىـ
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 ھهتتا  .قىلىنىش توغرۇلۇق چۈشۈنۈلمهسلىكى ئهقهللىي شهرت بولۇپ قالدى      
بۇنداق مهزمۇنالرنىڭ ھهرىكهت پروگراممىمىزدا ئىككىلهمچى ئورۇندا بولسىمۇ 

  .اۋانى كىرىزىسقا پاتۇرۇشتىن باشقىغا یارىمایدۇتىلغا ئېلىنىشى، د
ــوي        ــدا ب ــلهن ئوتتۇرى ــۇئارى بى ــسالم ش ــاۋىي ئى ــلهر دۇنی ــارا بهزى ــر ئ بى

بىزگه سىر ئهمهسكى، بـۇ ئهپهنـدىلهرگه بـۇ مهپكـۈرىنى         . كۆرسىتىشكهن ئىدى 
ــسىز    ــمىنى دىنـ ــهددىي دۈشـ ــسالمنىڭ ئهڭ ئهشـ ــانالر، ئىـ ســـىڭدۈرۈپ قویغـ

ــا گهپ قىلىـــشتىنمۇ ئـــۆزىنى   خىتایالر—كوممۇنىـــستالرنىڭ  نىـــڭ زىتىغـ
قاچۇرىدىغان، ئۆزلىرىنىڭ جىسمانىي مهۋجـۇتلىقى ئۈچـۈن، خىتـایالر بىـلهن           

دېـمهك،  . سىیاسىي یهڭ سودىسى قىلىشتىن یىركهنمىگهن بىـر تـوپ ئىـدى     
خالىسلىق ئاساسـىغا قۇرۇلمىغـان بولـسا، ئۇمـۇ بىـر تـۈر             » دۇنیاۋىي ئىسالم «

ــقا نهرســـه   ــدا بىزنىـــڭ . بولمـــاي قالىـــدۇسىیاســـىي ئویۇنـــدىن باشـ ئـــۇ ھالـ
نــى مېنىڭــسىپ، »ئــزىم«مۇســتهقىللىق ھهرىكىتىمىــز، مانــا بۇنــداق بىــر  

ئۆزىنىڭ نهزىرىیىـۋىي ئاساسـى قىلىـدىغان بولـسا، بۇمـۇ بىـر تۈرلـۈك تۇیـۇق                
ــدۇر؛  ــیول ــشىمىزغا    یۇقۇرى ــدەك، بې ــدە دېگىنىم ــان ماقالهم ــرى قىلىنغ دا زىك

خىتایالر .  ىغا كىرىپ قالغان بولىمىزتۈگىمهس پىت قۇیىۋالىدىغان خالتا كوچ
نىڭ بىر پارچىسى قىلىپ كۆرسىتىش؛     »دۇنیاۋىي ئىسالم تېرورىزمى  «بىزنى  

ئافغانىستاندا سـۈنئىي تهییارلىغـان پاكىتالرغـا ئاساسـهن بـۇنى دەلىللهشـكه             
ئـۇرىنىش ئــارقىلىق بىزنــى یىــتىم قالدۇرۇشــقا، ئۆزىــدىن باشــقا یهنه نۇرغــۇن  

بىــــرو قىلىــــپ قویــــۇپ، ئۆزىنىــــڭ یــــۈكىنى  كۈچلــــۈك دۈشــــمهنلهرگه رو
بۇ نۇقتا بىزگه بىر سىیاسىي دەرس بولىشى  . یهڭگىللىتىشكه ئۇرۇنغان ئىدى  

كېرەككى، بۇنداق ھۆل خىشالردىن ئىھتىیات قىلمىساق، نهپهس ئالغۇدەكمۇ 
ــدۇ ئىتتىپــاقچىمىز ئازىیىــپ دۈشــمىنىمىز كۆپىیىــپ  . بوشــلۇقىمىز بولمای

  .كېتىدۇ
بىــــلهن » پــــانتۈركزىم، پــــان ئىــــسالمزىم«خىتایالرنىــــڭ بىزنــــى 

ئهیپلهشلىرى ھهرگىزمۇ چۈشهنمهسلىكتىن خاتا دەپ قېلىۋاتقان گهپ ئهمهس؛ 
بهلكــى غهرەزلىــك ھالــدا بىزنــى بىــر تــوپ دۈشــمهننىڭ ئوتتۇرىــسىدا یىــتىم   
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قالــدۇرماق شــۇم غهرىزىــدىن دېیىلىۋاتقــان پىالنلىــق تهشــۋىقاتنىڭ بىــر       
دا، ھهرقانداق دۆلهت ھالقىغان ئىتتىپاقالر، چۈنكى بۈگۈنكى دۇنیا. مهزمۇنىدۇر

ــا، قارشــى      ــدىغان بولغاچق ــوپ دۆلهتنىــڭ ئهندىشىــسىنى قوزغای ــر ت باشــقا بى
شۇڭا ھهرقانداق بۈیۈك بىر . ئىتتىپاق تۈزۈلۈشكه سهۋەپ ۋە باھانه بولۇپ قالىدۇ

تــۈس ئالغــان شــۇئارالردىن پایــدا ئهمهس، زىیــان  » دۇنیــاۋىي«غــایىمۇ بۇنــداق 
ــۈم  ــشى م ــتى    . كىنكۆرى ــان، دوس ــسى بولمىغ ــزدەك ئىتتىپاقچى ــۇ بى بولۇپم

ــتهقىللىق      ــى خــاس مىللىــي مۇس ــي دەۋان ــلهت، مىللى ــر مىل بولمىغــان بى
ھهركىتى تۈسىدە ئېلىپ بارماي، زىكرى قىلىنغاندەك دۇنیاۋىي ئۇلۇغ قـۇرۇق    
گهپــلهر بىــلهن بىرلهشــتۈرۈپ قویىــدىغان بولــسا، دوســتى ئهمهس، دۈشــمىنى  

  .كۆپىیىدۇ
ــا شــۇكى، خهلقنىــڭ زور   ئهممــا دى قــقهت قىلىــشقا تــېگىش بىــر نۇقت

. كۆپچىلىكىنى ھهركهتكه كهلتۈرۈشتىكى بىردىن بىـر ئىـدىئولوگىیه دىنـدۇر    
ئهگهر، بىزنىڭ مۇستهقىللىق ئىـدىئولوگىیىمىز دىننـى چهتـكه قاقىـدىغان،           
دىنىي سهزگۈرلۈكلهرگه سهل قارایدىغان تىپته ؛ دىننىڭ تۈپ پىرىنسىپلىرىغا 

دىغان بولـۇپ قالـسا، ناھـایىتى ئېنىقكـى، خهلقنىـڭ قوللىـشىغا             زىت كېلىـ  
مۇســتهقىللىق ھهركىتىمىزنــى ئومۇمخهلــق ھهركىــتىگه     ! ئېرىــشهلمهیدۇ

بىلهن، »  دۇنیاۋىي ئىسالم«دا رەت قىلىنغان یۇقۇرىئۇنداقتا، . ئایالندۇرالمایمىز
ىپ بۇ دېیىلىۋاتقان مهسىلىنى قانداق قىلغاندا زىتلهشتۈرۈپ قویماستىن ئېل

ــقا تېگىــــشلىك مــــوھىم        ــڭ بــــاش قاتۇرۇشــ ــارغىلى بولىــــدۇ؟ بىزنىــ بــ
  .نۇقتىلىرىمىزنىڭ بىرسىمۇ دەل مۇشۇ

پىرىنسىپ سۈپىتىدە، بىز ھهرقانداق بىر تاشقى كۈچنىڭ یاردىمىنى،    
دىنىي ئېتىقادى، سىیاسىي دۇنیا قارىشى نېمه بولىشىدىن؛ ئىرقىي پهرقىدىن 

دىمىنى چهتكه قاقماسلىقنى قوبـۇل     قهتئىینهزەر، ھهرقانداق بىر كۈچنىڭ یار    
دۈشـمىنىمىز ناھـایىتى چـوڭ دۈشـمهن بولىـشى بـۇنى        . قىلىشقا مهجبۇرمىز 

ــڭ       ــدىن قوللىغۇچىالرنىـ ــن قهلبىـ ــى چىـ ــاي، بىزنـ ــپال قالمـ ــهرت قىلىـ شـ
خىتایـدىن ئىبـارەت بىـرال دۈشـمىنىمىز        «. بولماسلىقىمۇ بۇنىڭغا قىـستایدۇ   
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رەككـى، بـۇ دۈشـمهن تېـشىدا     دەیدىغان دۈشمهن قارىشىمىز بولىشى كې » !بار
ھىچقانداق بىر كۈچ بىلهن دۈشمهنلهشمهسلىك تۈپ پىرىنسىپلىرىمىزدىن        

  .بىرى بولىشى كېرەك
سىیاسىي نىشان سۈپىتىدە، بىزنىـڭ سىیاسـىي نىـشانىمىزمۇ پهقهت        
بىرال بولىـشى كېرەككـى، ئـۇ بولـسىمۇ ۋەتىنىمىـز شـهرقىي تۈركىـستاننىڭ               

بۇندىن باشقا دۇنیـاۋىي تـۈس ئالغـان    ! شمۇستهقىللىقىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈ 
سىیاسىي نىشانالرنى مېنىڭسىمهك، ئىشىمىزغا زەرەر بېرىـشى مـۈمكىنكى،      

بۇ سىیاسىي مۇددىئایىمىز تېشىدىكى ھهرقانـداق      . پایدىسى بولىشى ناتایىن  
بىر سىیاسىي قاراشالرنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىماسلىققا دىققهت قىلىش، ئۇالرغا 

ى ئوچۇق ۋە كهسكىن ئىپـادە قىلىـشتىنمۇ مـۈمكىن          تۇتقان پوزىتسىیىمىزن 
  .قهدەر ساقلىنىش كېرەك

ــڭ،    ــر توپلۇقنىـ ــداق بىـ ــشىدىكى ھهرقانـ ــشانىمىز تېـ ــىي نىـ سىیاسـ
مىللهتنىڭ، دۆلهتنىڭ سىیاسىي مهخسهتلىرىگه قارىتـا مهیـدانىمىز قانـداق          
بولىشى كېرەكلىكى مهسىلىسى سالماق ئویلۇنۇلمىسا، یېنىكلىك بىـلهن،       

تهكلىكـى بىلهنـال جاكالىنىـپ كېتىلـسه، ئومـۇمىي        ننىـڭ ته  »ىرلېـد «بىرەر  
بۇنداق ئىشالردىكى ئـاغزاكى مهیـدان      . مىللىي ھهركىتىمىزگه زىیان یېتىدۇ   

بىز بـارلىق مىللهتلهرنىـڭ     : ئومۇمهن مودا بولىۋاتقان شهكلى بویىچه مۇنداق     
ھهققانىي ھهركهتلىرىنى قولالیمىز؛ زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىالرغـا ھىـسىداشلىق    

  .قىلىمىز، دېگهندەك شهكىلدە بولىشى كېرەك
ئالدىراپ تېنهپ، كهشمىرلىكلهرگه ھىسىداشلىق قىلىـش     : مهسىلهن

چـۈنكى،  . بىلهن، ھىندىستاننىڭ دۈشمهنلىكىنى قوزغاشنىڭ پایدىسى یـوق      
بىز مۇسۇلمان دەپ كهشمىرلىككه ھىسىداشلىق قىلىـشىمىزنى تـوغرا دەپ    

ندىـــــستانلىقالرغا بولغـــــان   ئهممـــــا، كهشـــــمىرلىكلهر، ھى ؛ئـــــویالیمىز
دۈشمهنلىكتىكى ئورتاقلىقى نۇقتىسىدىن، خىتایالرنى سۆیىدىغان سىیاسىي 

خىتـایالر، مۇسـۇلمانالرنى سـۆیگهنلىكىدىن      . تهبىئىيمهیدانغا ئىگه بولىشى    
ئهمهس، ھىندىستان بىـلهن بولغـان دۈشـمهنلىكى تۈپهیلىـدىن، پاكىـستانغا            
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بۇ . ى پهردە ئارقىسىدا دەستهكلهۋاتىدۇ  یاردەم بېرىۋاتىدۇ، كهشمىر مهسىلىسىن   
دۈشمهننىڭ دۈشمىنى بىلهن : سىیاسىدا بهك ئهقهللىي فورمۇال بولۇپ قالغان

بـۇ فورمـا بـویىچه بولغانـدا، بىـز پاكىـستان تهرەپـته ئهمهس،            . دوست بولۇشـتۇر  
ئهممـا خهلقىمىزدىكـى سىیاسـىي      ! ھىندىستان تهرەپته تۇرساق توغرا بولىـدۇ     

شـۇڭا  . ۈپهیلىـدىن بـۇنى قوبـۇل قىلـدۇرۇش بهكمـۇ تهس          ساۋات مهسىلىـسى ت   
» ئۇیاققا تارتسام بۇقا ئۆلىدۇ، بۇیاققا تارتسام ھارۋا سـۇنىدۇ        «بۇنىڭغا ئوخشاش،   

ۋەزىیىتىگه دۇچ كهلگهندە، ئهڭ یاخشىسى ئېنىـق پوزىتـسىیه بىلدۈرۈشـتىن           
  .ئۆزىمىزنى قاچۇرۇشنى بىلىشىمىز كېرەك

ــىي ن   ــۇمهن، ئهگهر بىــز ئهڭ ئاساس ىــشانىمىزنىڭ نېمىلىكىنــى،  ئوم
قوشۇمچىلىرىنىڭ نېمىلىكىنى ئایرىۋااللمىـساق، ھامـان خاتـا سۆزلهشـتىن،      

خـۇددى شـۇنداق، ئهگهر بىـز    . خاتا سىیاسهت قوللۇنۇشتىن خالىي بواللمایمىز  
ئاساسىي دۈشمىنىمىز، بهلكى بىردىن بىـر دۈشـمىنىمىزنىڭ كىملىكىنـى          

. وخـــشاشال خاتالىـــشىمىزئېنىــق بىلمىـــسهك یـــاكى بهلگىلىۋالمىــساق، ئ  
سىیاسـىدا شـۇنداق    . سىیاسهت ھىسىیاتچانلىق بىلهن ھىـچ سىغىـشالمایدۇ      

ــدىغان قېرىندىــشىمىزنى كــۆزىمىزنى     ــر یاخــشى كۆرى ھــالالر بولىــدۇكى، بى
ــى     ــىمىز ۋە رەڭگىمىزنــ ــۇپ قویۇشــ ــۈمگه ئۇزۇتــ ــۇرۇپ، ئۆلــ پارقىرىتىــــپ تــ

ــۋالىمىز یىغىمىزنــى یوشــۇرۇن . (ئۆزگهرتمهســلىكىمىز زۆرۈرى بولىــدۇ یىغلى
 ھىــس، ھایــاجىنىنى ئهمهس، —سىیاســىون كۆڭلىنىــڭ مهیلىنـى  ). تهبىئـى 

ئۆزىنىڭ ئۆمۈرلۈك غایىسى قىلغان سىیاسىي نىشاننى ھهممىـدىن ئۈسـتۈن       
  .قویۇپ ھهرىكهت قىلىدۇ ۋە قىلىشى كېرەك

ــتىن    ــۆزىنى تۇتالماســـ ــپ، ئـــ ــسىدىن ھایاجانلىنىـــ ــر ھادىـــ ھهربىـــ
الپ ئولتۇرىــدىغان بولــسا، دەســلهپكى پوزىتسىیىــسىنى، مهیــدانىنى ئاشــكارى

  .قهدەملهردىال مۈدۈرۈپ كېتىدۇ ۋە تهكرار قوپالماي قېلىشى مۇقهررەر
ھهرقانداق بىر سىیاسىي ھهركهتنىڭ بىر سىیاسىي ئىـدىئولوگىیىگه،   

 -یهنى نهزەرىیىۋىي ئاساسقا تایىنىدىغانلىقى، مانـا شـۇ نهزەرىـیه ئاساسـىدا ئـۆز          
ــادىمالرنى ته  ــۆزىمىزنى ۋە خ ــڭ   ئ ــۇ دېگهنلىرىمىزنى ــارقىلىقال ب ــیىلهش ئ ربى



 261 

چـۈنكى،  . ھهممىـسىگه ئېرىشىـشكه بولىـدىغانلىقىنى كۆرىـۋالغىلى بولىـدۇ     
مهلــۇم سىیاســىي ســاۋاتقا ئېرىــشىش ئۈچــۈن ئومــۇمىي سىیاســىي پهنلهرنــى   
ئۈگىنىش زۆرۈر بولسىمۇ، ھهربىر مىللهت یاكى ئىجتىمائىي گـورۇھ ئۆزىنىـڭ            

ېــرەك بولىــدىغان سىیاســىي ســاۋاتنى،     سىیاســىي غایىــسىگه یېتىــشته ك   
سىیاسىي دەرسلهرنىڭ . ھهرىكهتنىڭ ئاساسىي نهزەرىیىسىگه كۆرە بهلگىلهیدۇ

ھهر مىللهت ۋە ھهربىر سىیاسىي گورۇھقا كۆرە مهلۇم خاسلىقى، ئۆزگىچىلىكى 
مانــا شـۇ ئۆزگىچىلىــك، شـۇ توپلۇمنىــڭ سىیاسـىي نهزەرىیىــسىنىڭ    . بولىـدۇ 

  . یادروسىدۇر
دەپ قاخشاۋاتقىنىمىزمۇ سىیاسـىي نهزەرىیهنىـڭ      » لۇقبوش«بىزنىڭ  

بۇنى دېمىگهندە ( یادروسىدۇر —دەل مانا شۇ مىللىي خاسلىققا ئىگه قىسمى 
یارىتىلىشى كېرەك بولغان ). سىیاسىنىڭ تهییار نهزەرىیىلىرى تولۇپ یېتىپتۇ

نـى ھـازىرچه   )یـاكى ئـۆزىمىزگه خـاس نهزەرىیىـۋىي ئاسـاس         (» ىـزىم «بۇ یېڭـى    
دەپ ئاتىساق، مانا شۇ ئۇیغۇرزىمنى بارلىققا كهلتۈرۈشكه ئورتاق        » زىمئۇیغۇر«

  . نۆۋەتته ئۇقۇمۇشلۇقالر تائىپىمىزنىڭ موھىم ۋەزىپىسىدۇر—تىرىشىش 
ئهمهلىیهتتىن ئایرىلغـان نهزەرىـیه   «: ستالىن بۇ ھهقته شۇنداق دېگهن  

» .ىیهت قارىغۇ ئهمهل— قۇرۇق نهزەرىیه؛ نهزەرىیهدىن ئایرىلغان ئهمهلىیهت     —
بــۇنى مهغلــۇپ بولغۇچىالرنىــڭ . مېــنىڭچه بــۇ بىــر تېئــورى ســۈپىتىدە تــوغرا

ــۇ   ــسپاتالپ تۇرۇپت ــاۋاقلىرى ئى ــارىغۇالرچه   . س ــتىن ق ــاۋاقالرنى یهكۈنلىمهس س
  .كېتىۋەرسهك، ئىنسانلىق سۈپهتلىرىمىزنىمۇ چۈشۈرىۋېتىمىز
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نى چهتئهللهردە مىللىي مهۋجۇتلىقىمىز
ساقالپ قېلىش ئۈچۈن نېمىلهرگه 
  دىققهت قىلىشىمىز كېرەك؟

  
  . ئۇیغۇر—مىللىتىم 

  . ئىسالم—دىنىم 
ــنىم  ــهرقىي —ۋەتىــــــ  شــــــ

  .تۈركىستان
  . خىتاي—دۈشمىنىم 
   مىللىي شۇئارىمىز—

 
ــان    ــگه دۇچ كېلىۋاتقـ ــددىي تهھلىكىـ ــۇتلىقىمىز جىـ مىللىـــي مهۋجـ

بولۇپمـۇ  . مـاي بولمایـدۇ  بۈگۈنكى كۈندە، بۇنىڭ كونكرېـت چـارىلىرىنى ئویلى    
 مىللىـي یوقۇلۇشـقا   ،نېمه قىلساق ئـۆزىمىزگه بـاغلىق بولغـان چهتـئهللهردە      

كۆزىمىزنى پاقىرىتىپ قاراپ تۇرىشىمىز مىللىي زۇلۇمدىن ئهمهس، مىللىي       
  . دانىمىزنىڭ قانچىلىكلىكىدىن مهنبهلهنگهن دېیىلمهي مۈمكىن ئهمهسجۋى

-غۇر ئۈچۈن مىللىي كىملىك ئاز    ئهگهر چهتئهللهردە یاشاۋاتقان بىر ئۇی    
توال قهدرى بار نهرسه ھېساپالنسىال، ئائىلىسىدە مىللىـي مهۋجۇتلـۇق ئۈچـۈن     

شــۇنداقال، بــۇنى قىــالي دېــسىال . قىلىــشقا تېگىــشلىك بىرمــۇنچه ئىــش بــار
قىلغىلى بولىدىغان ئىشالر بولـۇپ، كېیىنكـى ئهۋالتلىرىمىزنىـڭ قهلـبىگه           

یگۈسى، ئېتىقادقـا بولغـان ھـۆرمهت ۋە    مىللىي كىملىك تۇیغۇسى، ۋەتهن سۆ   
مۇھهببهت، دۈشمهننىڭ كىملىكى ۋە دۈشمهنگه بولغان نهپـرەت تۇیغۇسـىنى          
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مهن ئىلگىرىكــى بىــر ماقالهمــدە توپلىــشىپ یاشاشــقا  . ســىڭدۈرۈش كېــرەك
... تىرىشىش، بـۇ ئـارقىلىق مىللىـي مهكـتهپ بولىـشىنى قولغـا كهلتـۈرۈش،            

ــدىمۇ . ا قویغــان ئىــدىمقاتــارلىق بهزى تهكلىپلهرنــى ئوتتۇرىغــ  ئهڭ بولمىغان
بۇنــداق توپلىــشىش ئــارقىلىق، ھهپتىــدە بىــرەر قېــتىم بولــسىمۇ بىــر یهرگه  
ــي      ــارقىلىقمۇ، مىللى ــۇش ئ ــۆھبهتته بول ــزدا س ــي تىلىمى ــپ، مىللى یىغىلى
كىملىكىمىز ئهسلهپ تۇرۇلسا، بالىالر ئۈچۈن مىللىي مۇھىت بهرپـا قىلىـپ     

ە زىكـرى قىلىنىـدىغان خىتـاي زۇلمـى،        ئـارا سـۆھبهتلىرىمىزد    -بهرسهك، ئـۆز    
خىتایالرنىــڭ مىللىــي خۇسۇســىیهتلىرى، ۋەھــشىیلىكى، رەھىمــسىزلىكى،  
ئىنسانىیهتــسىزلىكى، ئادەملىــك تهبىئىتىنىــڭ زەئىپلىكــى ھهققىــدىكى     
مهزمۇنالر بالىالرنىڭ قۇالقلىرىغا دائىم ئاڭلىنىـپ تۇرسـا، ئـۇالردا دۈشـمهنگه            

  .بولغان نهپرەت یېتىلىشى چوقۇم
هزىلهر، مىللهتنىڭ خهتهرلىك ۋەزىیىتى ھهققىدىكى قاراشالرغا ھۇجۇم ب

 دېیىـشلىرى   »بۇ ئۈمىدسـىزلىككه جامـائهت پىكرىنـى كۆنـدۈرۈش        «قىلىپ،  
ــۇ ھهقــسىزلىقتۇر  چــۈنكى، مهۋجۇتلــۇقنى ســاقالپ قــېلىش یولىــدا     . تولىم

قىلىنىۋاتقـان ھىچقانـداق ئىـش یــوق ئىـكهن، ئۇالرنىـڭ قـۇرۇق ئۈمىــدلىرى       
. یىنىۋاتىدۇ؟ ھهرقانداق بىر ئىشتا چوقۇم بىر سهۋەپ بولىشى كېرەكنېمىگه تا

مىللىي مهۋجۇدىیىتىمىزنى یوق قىلىشقا دائىر قىلىنىۋاتقان نۇرغۇن ئىـش         
بار، بۇنىسى بىر رېئاللىق؛ ئهمما، بۇنىڭغا قارشـى نـېمه قىلىنىۋاتىـدۇ؟ ھىـچ               

هدەر ئىزچىـل   بهلكىم دۇئا قىلىۋاتقاندىمىز؟ مېنىڭچه، ھهتتا بۇمۇ ئـۇ ق        ! ئىش
ــداق    ! ئهمهس ــاردەملىرىمۇ، ھىچقانـ ــى یـ ــڭ قىلغۇسـ ــسۇسكى، ئالالھنىـ ئهپـ

  . سهۋەپسىزال تاشالپ بېرىلمهیدۇ
ئىسانى تهۋەللۇد قىلىـش ھارپىـسىدىكى مهریهمنىـڭ كهچۈرمىـشىنى          

مهریهم ئاچچىق تولغاق دەستىدىن : ئهسلهپ باقساقال، بۇنى دەلىللىیهلهیمىز   
ھ ئۇنىڭغا خۇرما دەرىخى تۈۋىدىن خىتاپ قىلىپ، ھالسىز ئهھۋالدا تۇغاندا ئالال

خۇرمىنى ئۆزەڭ تهرەپكه ئېغىتقىن، ئالدىڭغا پىـشقان، یېڭـى خـۇرمىالر        «
ئهگهر ئالالھنىـڭ یـاردىمى ھىچقانـداق تىرىشچانلىقـسىزال        .  دەیـدۇ  »چۈشىدۇ
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ــدىكى       ــسىز ئهھۋال ــسا ھال ــچ بولمى ــدى، ھى ــسا ئى ــدىغان بول ــالپ بېرىلى تاش
یالالرنىڭ ئۈلگىسى بولغان ۋە كهلگۈسى ئهلچىـسىنىڭ     مهریهمگه، شۇنداقال ئا  

ئانىسى بولغان مهریهمگه، ئۇنى ھهركهت قىلىشقا ئۈنـدىمهیال تاشـالپ بهرگهن        
  .بوالتتى

مىللىــي مهۋجــۇدىیىتىمىز ھهققىــدە بــاش قاتۇرىۋاتقــان قىیــاپهتكه      
ــي     ــسىدىكى مىللىــ ــڭ ئائىلىــ ــدىلهر ئۆزىنىــ ــان یهنه بهزى ئهپهنــ كىرىۋالغــ

وبدانراق كۈزىتىپ بـاقتىمۇ؟ مېنىـڭ كۈزىتىـشلىرىم شـۇنى          ئاتموسفىرانى ئ 
ــى     ــي كىملىكىن ــڭ مىللى ــئهللهردە بالىلىرىمىزنى ــىتىۋاتىدۇكى، چهت كۆرس

ى ســاقالش جهھهتتىكــى مۇۋەپپىقىیهتلىرىــدىن ئهمهس، شــۇ یهرنىــڭ تىلىنــ  
بـۇ خىـل پوزىتـسىیه      . ىرلىنىـدىكهنمىز لىقىـدىن پهخ  »سۇدەك سۆزلهیدىغان «

ــېمىگه ھهمم ــدىكى پىــسخىك   بالىالرغــا ن ــۈش ھهققى ــۈل بۆل ــدىن بهك كۆڭ ى
دە، ئــــۇ بىزنىـــڭ ئىخالســـىمىز نــــېمىگه بهك   -ســـىگنال رولـــى ئوینایـــدۇ   

. مهركهزلهشكهن بولسا شۇنىڭغا بهكرەك كۆڭۈل بۆلىـدىغان بولـۇپ یېتىلىـدۇ          
شۇڭا، چهتئهللهردىكى مهۋجۇتلۇقىمىز ئۈچۈن، بالىلىرىمىز ئارىسىدا مىللىـي   

ىل مۇسابىقه قانات یایدۇرۇشـقا تىرىشىـشىمىز،    یېزىقىز جهھهتته بىر خ -تىل
ئهگهر یاشاۋاتقان یېرىمىزدىكـى مىللىـي تـوپلىمىمىز جهھهتـتىن مۇناسـىپ            
بولمىغــان تهقــدىردە، ئــۆز ئــائىلىمىزدە بالىلىرىمىزغــا بىزنىــڭ ئهڭ كۆڭــۈل  
بۆلىــدىغىنىمىز مىللىــي كىملىكــكه ئائىــت ئىــشالر ئىكهنلىكىنــى ھىــس  

مهلۇم مهكـتهپ   «: مهسىلهن. ىرا بولىشى كېرەك  قىلدۇرۇشقا ئۇیغۇن ئاتموسف  
تاپشۇرىقىنى یاخشى ئىشلىگهنلىكى ئۈچۈن بىر شاكىالت، ئۇیغۇرچه ئوقۇش،        

» یېزىش جهھهتتىكى نهتىجىسى ئۈچۈن ئىككـى شـاكىالت مۇكاپـات قىلىـش       
ــوش      ــرەك خـــ ــېمىگه بهكـــ ــوھىملىقىنى، نـــ ــڭ مـــ ــهكلىدە، نېمىنىـــ شـــ

قىلدۇرىدىغان چارىالرنى ئویالپ بولىدىغانلىقىمىزنى بالىالرغا تهبىئىي ھىس 
  .تېپىپ، شۇنى ئائىلىدە باال تهربىیىسىدىكى پىرىنسىپ قىلىشىمىز كېرەك

بهزى بىلىمدانالر، یېزىقىمىز ھهققىدە بىمهنىلىكته ئۇچىغـا چىققـان         
بۇ مىللهتكه قانداق ) ئهگهر قولىڭىزدىن كهلسه  (ئهته  . قاراشالردا بولىشىۋاتىدۇ 
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ڭىز كۆرۈڭ؛ ئهمما بۈگۈن ئېتىۋارى بىلهن، بۈگۈنكى      بىر ئېلىپبهنى راۋا كۆرسى   
 ئهرەپ ئېلىپبهسىدىن ئىسالھ قىلىپ ئېلىنغان —مىللىي یېزىقىمىز مۇشۇ 

ئوتتۇز مىلیوندىن ئارتۇق شهرقىي تۈركىستان خهلقى قوللىنىۋاتقان ! ئېلىپبه
ھهممىنى . بۇ یېزىقنى سىز یاراتمىسىڭىزمۇ، ھازىرچه سهۋر قىلىپ تۇرغایسىز

ــقى ــالىڭىز كىـــشىنى چوڭقـــۇر     باشـ دىن قىلىـــشتهك قهھرىمـــانالرچه خىیـ
تهســىرلهندۈرىدىغان بولــسىمۇ، لــېكىن بهزى ئىــشالر ۋاقتقــا مۇناســىۋەتلىك   

  .بولغاچقا رېئاللىقنى كۆزدە تۇتماي بولمایدۇ
شـۇنىڭ ئۈچــۈن، ئالــدىنقى ماقالىلىرىمـدا دېیىلگىنىــدەك، بۈگــۈنكى   

ــۇ مىللىـــي قهدىرىی  ــي یېزىقىمىزمـ ــدە مىللىـ ــرى كۈنـ ــڭ بىـ ! هتلىرىمىزنىـ
یېزىقىمىز بىلهن یېزىشتا چىڭ تۇرۇش، یېزىقىمىز بىـلهن نهشـىر قىلىـشتا             
چىڭ تۇرۇشمۇ بىزنىڭ مىللىي كىملىككه بولغـان پوزىتـسىیىمىزنىڭ بىـر          

ــۆلچىمى ــكىالتالرنىڭ   . ئـ ــتىدىكى تهشـ ــي داۋا ئۈسـ ــۈن مىللىـ ــۇنىڭ ئۈچـ شـ
ــا بهك چىرایلىـــق ئاڭالنمایـــدىغ  ــدە قۇالققـ ــاالرنى تـــوربهتلىرى ھهققىـ ان باھـ

ــالىمهن  ــكىالتالرنىڭ  . قىلىـــشتىن ئـــۆزەمنى تۇتالمـــاي قـ چـــۈنكى بـــۇ تهشـ
بـۇ مىللىـي داۋاچىالرغـا     . ھهممىسىدە دېگۈدەك، ئۇیغۇر یېزىقىدا بهتـلهر یـوق       

   دېمهي نېمه ئامال؟،دىئاگنوز قویۇشتىكى بىر یىپ ئۇچى
ــي       ــان، مىللى ــاداقىتى بولغ ــن س ــایىمىزگه چى ــي غ ــز ئهگهر مىللى بى

زگه چىــن ســاداقىتى بولغــان كىمــسىلهر بولــساق، بــۇ ئىــشالر   كىملىكىمىــ
ئهسلىدە تهبىئىي ئىپادىلىنىشى كېرەك بولغـان ئهقهللىـي نهرسـىلهر ئىـدى،        

ــورۇن   -بــۇنى بىرىنىــڭ تهنقىــدىي تىــل بىــلهن قایتــا   ــا ئهسلىتىــشىگه ئ قایت
مىللىــي داۋا «یهنه تېخىمــۇ یىرگىنىــشلىك بىــر تهرىپــى شــۇكى،  . قالمــایتى

ىق بولىشىدىن قهتئىینهزەر، سهن دېگهنلىكىڭ ئۈچۈنال بۇ ئىش ئۈچۈن پایدىل
بۇنداق پهسكهش ھهم شهرمهندە . دېگهندەك پوزىتسىیهدۇر» !ھىچ تۈزىتىلمهیدۇ

ــۇ      ــسا ۋە ب ــویالپ باق ــۇنى ھهركىــم ئ ــارمۇ؟ ب ــسى ب ــا پایدى پوزىتــسىیهنىڭ داۋاغ
  .نۇقتىدىن بۇ داۋاچىالرنىڭ مىللىي سۈپهتلىرىگه باھا بهرسه بولىدۇ

مــدى گېپىمىزنــى یهنه مىللىــي كىملىكىمىزنــى قوغــداش یولىــدا  ئه
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ئالــدى بىــلهن شــۇنى تونــۇپ . قىلىنىــشى زۆرۈر بولغــان ئىــشالرغا قــارىتىمىز
ــچ    ــان، ھىـ ــۈپهتلىرىمىز یوقالغـ ــى، ئهگهر مىللىـــي سـ ــشىمىز كېرەككـ یېتىـ

ــدا  -بولمىغانـــدىمۇ یېـــرىم  ــا مىللىـــي ســـۈپىتىمىز قالغـــان ئهھۋالـ  — یاتـ
دەیدىغاندىن باشـقا، ئـۆزىمىزدە     » ئۇیغۇرالردىنكهنمىز «مىللىتىڭ نېمه دېسه  

ھىچقانداق مىللىي سۈپهت بىلىنىپ تۇرمایدىغان ھالغا كهلـسهك، مىللىـي          
ــۈمكىن ئهمهس   ــېچىش م ــز ئ ــدە ئېغى ــي  ! داۋا ھهققى ــۈن، مىللى شــۇنىڭ ئۈچ

ــاتىنى بېغىـــشلىغان كىـــشىلىرىمىز، مىللىـــي   ــازاتلىقىمىز ئۈچـــۈن ھایـ ئـ
ىلىرىمىز ئائىلىدە بالىالرغـا بېرىلىـشى شـهرت        غایىمىزگه چىن سادىق كىش   

بـۇ ھهر  . بولغان مىللىي كىملىك تهربىیىـسىگه سـهل قارىماسـلىقى كېـرەك     
ئۇیغۇر ئائىلىسىنىڭ بىرىنچى دەرىجىدىكى موھىم ئىـشى بولـۇپ قېلىـشى،           

ئـۆزىنى ئۇیغـۇر دەیـدىغانلىكى    . شۇنداق ئۆلچهم بىلهن چىڭ تۇتۇلىشى شهرت 
الىلىرىنى ئۇیغـۇرچه یازاالیـدىغان، ئوقۇیاالیـدىغان       شهرقىي تۈركىـستانلىق، بـ    

تهربىیىلهشنى ئۆزلىرىنىڭ مىللىي ئازاتلىق یولىدا ئېلىپ بېرىشقا تېگىش       
 خىزمىتى دەپ قارىشى؛ بۇنى مىللىي ئـازاتلىق ئۈچـۈن تىكىلـگهن           ىنچىبىر

  .بىر تۈپ كۆچهت دەپ قارىشىنى تهۋسىیه قىلىمهن
شـایدىغان قېرىنداشـالرغىمۇ بـۇنى      ئهمدى، تـۈركىیه ۋە ئهرەبىـستاندا یا      

جىــددىي تهۋســىیه قىلىــش بىــلهن بىــرگه، ئۇالرنىــڭ ھىــسىیاتىنى گــولالپ،  
مىللىي كىملىك ھهققىدە سهل قاراشقا ئېلىپ بارغان سهۋەپلهر ھهققىدە بىر 

  . ئىككى ئېغىز قارىشىمنى سۆزلهپ ئۆتىمهن-
ــتىن    ــابىي تهرەپــــ ــدىكى تۇرانچىلىــــــق ھاۋاســــــى ئىجــــ تۈركىیىــــ

ىرىمىزنى شــهرقىي تۈركىــستانلىقمىز، دەیــدىغان ھالــدا تۇتــۇپ     ۋەتهنداشــل
ــۇرتنى ئۇنتۇماســلىققا ئۈندەیدىغانــ  ــۈركچىلىككه دەكتۇرۇشــقا، ی ، ئومــۇمىي ت

ــلهن    ــۇ بى ــر تۇیغ ــسىمۇ ئائىــت بى ــقا  »مىللهتچىلىــك«بول ــۇپ تۇرۇش ــى تۇت ن
ــۇ   ــسىمۇ، دەل ش ــدەك قىل ــك «یاراۋاتقان ــۇمىي تۈركچىلى ــى، » ئوم ئاتموسفراس

ــلىرىم ــامهن    قېرىنداش ــشىنى تام ــدە ئویلى ــى ھهققى ــۇر كىملىك ىزنىڭ ئۇیغ
مىنىمۇمغا چۈشۈرۈپ، ھهتتا ئۇیغۇر كىملىكى ھهققىدە ھىچ ئویلىماس ھالىغا 
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ئاۋال زىكرى قىلىنغان پایدىلىق تهرىپى شۇ سېلىشتۇرما . كهلتۈرۈپ قویماقتا
غهرپ دۆلهتلىرىدە نۇرغۇن مىللىي مۇناپىقالر، ئاتالمىش      : بىلهن گهۋدىلىنىدۇ 

ھهتتـا  » جوڭگۇلـۇق « ئۆزلىرىنى   ،الر»تېنچ پۇخرا «سىیاسىیغا ئاالقىسى یوق،    
ــشتۇرما     ــا سېلى ــدىغان ھارامتاماقالرغ ــاتنى دەی ــاي قویغــان ئ ــا خىت یۇرتىمىزغ
ــۈلگه یېقىــشلىق     ــۇ مىللىــي ھــاۋا خېلــى كۆڭ ــۈركىیهدىكى ب ــدا، ت قىلىنغان

ئىتىڭىز جـۈر (دەیدىغان بىرەر مۇناپىقنى » جوڭگۇلۇق«ھهتتا ئۆزىنى  . كېلىدۇ
كوچىدىال ئۇرۇپ دەردىڭىزنى چىقارسىڭىزمۇ بولىدىغان مىللىي ھاۋا ) بولسىال
بۇ جهھهتته تۈركىیه، بىز ئۈچۈن دۇنیانىڭ ھهرقانـداق بىـر یېرىـدىن           . مهۋجۇت
غهرپ دۆلهتلىرىدە بىرىنىـڭ مىللىـي مۇنـاپىق بولىـشىمۇ ئۆزىنىـڭ       (یاخشى  

  ).!كىشىلىك ھوقۇقى بولغاچقا، ھېچنېمه دېیهلمهیسىز
مىللىي ھاۋاسـى ئىچىـدە غایىـپ       » ئومۇمىي تۈركچىلىك «لېكىن، بۇ   

گهرچه ! بولىۋاتقان ئۇیغۇر مىللىي كىملىكـى، بىـز ئۈچـۈن یهنىـال خهتهرلىـك           
ھهممىمىز تۈرك، تۈرك بولساقمۇ، ئۇیغۇر بولساقمۇ نېمه «نهزىرىیه جهھهتتىن، 

، )نداقئهمهلىیهتتىمــۇ تــۈركىیهدىكى كهیپىیــات شــۇ(دېیىلــسىمۇ » ...پهرقــى
ــتا    ــۇر بولۇش ــاجىمىز ئۇیغ ــڭ ئىھتىی ــېكىن، بىزنى ــهرقىي   ! ل ــز ش ــر قىرغى بى

ــاردەمچى بولىــشى مــۈمكىن، ئهممــا ئاساســىي داۋاگهر    تۈركىــستان داۋاســىدا ی
ــۈركى شــهرقىي تۈركىــستان داۋاســىنىڭ ســاھىبى     ــادولۇ ت بواللمایــدۇ؛ بىــر ئان
ــشى     ــسى بولىـ ــسى، یاردەمچىـ ــسىداشلىق قىلغۇچىـ ــدۇ، پهقهت ھىـ بواللمایـ

شـۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ   ! بۇ داۋا ئۈچۈن ئۇیغۇر بولمىـسا قهتئىـي بولمایـدۇ    . مۈمكىن
  ! ئۇیغۇر بولىشىمىز، ئۇیغۇر ھالىتىمىز بىلهن قېلىشىمىز شهرت

ئومۇمىي «بۇ تهرىپى دىققهتكه ئېلىنسا، تۈركىیهدىكى قېرىنداشالرنى       
ــۇچراش بىــلهن، ئۇیغــۇر مىللىــي كىملىكىنــى   » مىللىــي ھــاۋا تهســىرىگه ئ

پ قویماسلىققا، یهنىال ئائىلىدە مىللىـي تىـل یېزىـق تهربىیىـسىنى            ئۆلتۈرۈ
  .چىڭ تۇتۇشقا تهۋسىیه قىلىمهن

ئهمدى ئهرەپ دۆلهتلىرىدە یاشایدىغان قېرىنداشالرغا كهلسهك، خۇددى        
ئومـۇمىي  «نىـڭ ئوخشىـشى بولغـان    »ئومۇمىي مىللىـي ھـاۋا   «تۈركىیهدىكى  
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ــسالم ــاكى » ئىـ ــراھىم خېلىلىلالھن «یـ ــز ئىبـ ــى ھهممىمىـ ــڭ مىللىتـ » ىـ
ھاۋاسىنىڭ تهسىرى بىلهن، مىللىي كىملىكىنى یوقۇتۇپ قویماقتا ۋە بـۇنى           
  !بىلىپ تۇرۇپ، خاالپ تۇرۇپ قولدىن چىقىرىپ قویىۋاتقانلىقى بىلىنمهكته

ــز    ــر مىللهتمى ــۇلمان بى ــز مۇس ــوغرا، بى ــا    . ت ــۈن دۇنی ــدا پۈت ــۇ نۇقتى ب
ئهینى زاماندا ئهرەپ  قېرىنداش بولساقمۇ، بىز یهنه -مۇسۇلمانلىرى بىلهن قان 

بىزنىڭ مىللىي مهۋجـۇتلىقىمىز، مىللىـي ۋە      . ئهمهس، ئۇیغۇر مۇسۇلمانمىز  
سىیاسىي غایىمىز نۇقتىسىدىن ئالغاندا، ئهرەپ مۇسۇلمىنىغا ئایلىنىپمۇ بـۇ     

بـۇ سىیاسـىي غـایه،     . داۋانى قىالالیمىز دېسهك، تهبىئىیكى، بوۋاقلىق بولىـدۇ      
ا ئوتتۇز مىلیوندىن ئارتۇق مۇسۇلمان بىر مىللىي مهۋجۇدىیهت، ئهینى ۋاقىتت   

خهلقنىڭ دۆلىتى ۋە ئىسالم كىملىكىنى قوغداش ئۈچۈنمۇ، بۈگـۈن بىزنىـڭ          
» ئۇیغــۇر «بىــز ئالالھنىــڭ خاھىــشى بىــلهن     . ئۇیغــۇر بولىــشىمىز شــهرت  

شۇڭا، ئالالھنىڭ بىزگه تهقسىم قىلىپ   . ئۆزىمىز بولىۋالمىدۇق . یارىتىلدۇق
  نى رازىلىق بىلهن قوبۇل قىلمامدۇق؟)ىقىمىزئۇیغۇرل(بهرگهن بۇ نېمىتى 

ــستانلىق     ــهرقىي تۈركى ــارلىق ش ــاۋاتقان ب ــئهللهردە یاش ــدا، چهت ئاخىرى
ــي       ــۇ مىللى ــڭ ش ــۇكى، بىزنى ــىیهم ش ــر تهۋس ــدىغان بى قېرىنداشــالرغا قىلى
كىملىك، مىللىـي مهۋجۇتلـۇق ئىپـادە قىلىنغـان شـۇئارىمىزنى بالىلىرىغـا        

تــتىگهن ۋە كهچــته، ئهڭ بولمىغانــدىمۇ ھهر كــۈنى ئه. یادلىتىـشلىرى كېــرەك 
ئانىالر بىلهن بالىالر ئوتتۇرىسىدا شۇ سوئال جاۋاپالر  -ئهتتىگهندە بىر ۋاقت ئاتا

  :بىر قېتىم تهكرارلىنىشى شهرت
   مىللىتىڭ نېمه؟—
  .ئۇیغۇر —مىللىتىم  —
   دىنىڭ نېمه؟—
  .ئىسالم —دىنىم  —
   ۋەتىنىڭ قهیهر؟—
  .شهرقىي تۈركىستان —ۋەتىنىم  —
   دۈشمىنىڭ كىم؟—
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  .خىتاي —دۈشمىنىم  —
ئۇالر جاۋاپ بهرمهیدۇ، ئهمما ئۇالرغا سۆزلهش ( یاشلىق0بۇ مىللىي شۇئار 

 یاشلىق بالىالرغىچه 15 بالىالردىن )ئارقىلىق، یوشۇرۇن ئېڭىغا سىڭدۈرىلىدۇ
بۇنى ئۇالرنىڭ روھى قاتالملىرىغىچه سىڭدۈرۈش . یادلىتىلسا مۇۋاپىق كېلىدۇ

 یاشتىن كېـیىن، تـوغرا مىللىـي تهربىـیه بىـلهن تهربىـیىلهنگهن         15. كېرەك
ئـۇ  . بالىدا، مىخانىك یـادالش ئهمهس، ئـاڭلىق تونـۇش شـهكىللهنگهن بولىـدۇ           
  .ھالدا ئۇنىڭغا ئىلمىي ئىزدىنىشلهر یولىدا یېتهكچىلىك قىلىنسا بولىدۇ

  . مارت، تۈركىیه، قهیسىرى- 28 یىلى، - 2007
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  رقىتهنقىد ۋە ھاقارەتنىڭ په
  

ــاالردىن  —تهنقىــــد  ــا ئېتىبــــارى بىــــلهن، خاتــ  ئاڭلىــــشىلغان مهنــ
ئاگاھالندۇرۇش، زىیانـدىن ئاگاھالنـدۇرۇش، جىـددىیرەك ئېیتقانـدا، خهتهردىـن        
ئاگاھالنــدۇرۇش، دېگهنلىــك بولــۇپ، نورمالــدا بهك ســىپایه دېگهنــدىمۇ یهنىــال  

ــقا . ئـــاچچىقراق بولىـــدۇ ــدا ماختاشـ  ئىنـــساننىڭ نهپـــسانىیىتىدىن ئېیتقانـ
 —شۇ سـهۋەپلىك، دۇنیـا   . خۇشتارلىقى سهۋەپلىك، تهنقىد قارشى ئېلىنمایدۇ 

دۇنیا بولغانـدىن بۇیـان ھهق گهپ قارشـىلىققا ئـۇچراپ كهلـدى؛ ھهق گهپنـى          
یالغان بولسىمۇ، ئۆزىدە یوق سۈپهت . قىلغۇچىالر نهپرەتكه نىشان بولۇپ قالدى

ھهتتــا بۇنــداق . بىــلهن ماختالــسىمۇ، ئىنــسانغا ھامــان بۇنىــسى خۇشــیاقىدۇ 
ئاساسسىز ماختاشتا بىر یوشۇرۇن دۈشمهنلىكنىڭ بولىشى ئىھتىمـاللىقىمۇ      

تهنقىـدىي پىكىـر پایـدىلىق دېگهننـى     . ئویالپ كـۆرۈلمهیال قارشـى ئېلىنىـدۇ     
ــىتىپ    ــتىن ھهركىـــم دەپ یۈرســـىمۇ، خاتالىقىنىـــڭ كۆرسـ نهزەرىـــیه جهھهتـ

  .بېرىلىشى قارشى ئېلىنمایدۇ
نىڭ مهلۇم ئوخشاشلىقى باردەك قىلسىمۇ، تهنقىد بىلهن بىلهن ھاقارەت

 مهیلى توغرا نىیهتتىن یـاكى    —تهنقىد  : تۈپ نېگىزىدا پىرىنسىپال پهرق بار    
باھانه قىلىپ سـانجىۋېلىش نىیىتىـدىن كېلىـپ چىققـان بولـسۇن، تهنقىـد          

بهك . ئوبېكتىنىڭ مهلۇم خاتاسىنى تۇتقا قىلىدۇ؛ ھاقارەت ئاساسـسىز بولىـدۇ      
ۇ پهقهت بىرىنىڭ جىسمانىي ئهیىبى، شهخسىیىتىدىكى ئاساسى بار دېگهندىم

كهمتۈكلۈكلهرگه تایىنىدۇ، شۇنداقال، ھاقارەت ئاساسسىز بولغاچقا كۆپ چاغدا    
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شــهكلىدە » یوشــۇرۇن تــاش ئېــتىش«یــۈز ئهمهس، ئارقىــدىن غاجــاش،  -یۈزمــۇ
  .بولىدۇ

ــادىكى مـــۇۋەپپىقىیهت قازانغـــان تـــوپالر  ــلهر، —لـــېكىن، دۇنیـ  دۆلهتـ
ــارتىیىلهر، ــدكه    پ ــان تهنقى ــسا ھهرقاچ ــورۇھالر بول ــائىي گ ــلهر، ئىقتىم  مىللهت

گهرچه ئىنسان شهخس سۈپىتىدە ماختاشنى یاخشى . ئهھمىیهت بېرىپ كهلدى
ــر كوللىكتىــپ      ــسىمۇ، بى ــان كۆرۈشــته ئوخــشاش بول ــدنى یام كــۆرۈپ، تهنقى
سۈپىتىدە تهنقىدنىڭ نهزەرىیهدىكى تهرىپىنى نهزەرگه ئېلىپ، ئۇنىڭدىن دەرس 

  . الر پایدا ئالدى، مۇۋەپپىقىیهت قازاندىئالغان
ناھـــــایىتى ئهپـــــسۇسكى، مىللىتىمىـــــزدە ماختاشـــــقا بولغـــــان     
ھېرىــسمهنلىكنىڭ كۈچلــۈك بولىـــشى بىــلهن بىلـــله تهنقىــدكه بولغـــان     
ــش     ــدىن، ھهق گهپ قىلىــ ــشى تۈپهیلىــ ــادە بولىــ ــى زىیــ ــىلىق روھــ قارشــ

ــدۇ   ــتهیال دەپ قېلىۋاتى ــۈپ كې ــۇغىتىمىزدىن ئۆچ التالر  تهشــكى،ھهق گهپ. ل
ــا،      ــى ئېلىنغاچق ــدە قارش ــمهنلىك نهزىرى ــۈر، دۈش ــایىن تهت ــدىنمۇ ئىنت تهرىپى

ــدۇ   ــاچقىلى بولمایـ ــۆز ئـ ــشتىن سـ ــدتىن پایدىلىنىـ ــك،  . تهنقىـ ــۇ دېگهنلىـ بـ
كۆرسىتىلگهن خاتا تۈزىتىلمهیدۇ، شۇ خاتادا قهستهن چىـڭ تۇرىلىـدۇ، دېـگهن         

» !ىسېنىڭ دېگىنىڭنى قىلغىنىمدىن ئۆلگىنىم مىڭ یاخـش      «یهنى،  ! گهپ
  !دېگهن شهكىلدە

 یــۈز  –بۇنــداق تهلۋىلىــك باشــقا مىللهتلهردىمــۇ مۇشــۇنداق یــۈزدە      
ئومۇمالشقان بولـسا، ئىنـسانىیهت بۈگـۈنكى تهرەققىیـات مهنـزىلىگه یېتىـپ          

باشقا مىللهتتىمۇ چهكلىك دەرىجىـدە بولىـشى غـایهت      . كېلهلمىگهن بوالتتى 
 یاخــشىچاقلىق تهبىئىــي بولــسىمۇ، بىزدىكىــدەك، بۇنــداق یــاغلىمىچىلىق، 

 سىیاسىي نا بۇ خىل پایدىسىز شهكىللىنىشما. دەرىجىسىدە بولمىسا كېرەك
  !ئىشلىرىمىزدا تهسهۋۋۇر قىلغۇسىز زىیانالرغا ئىتتهرمهكته

دا شهخـــسىي ھاقـــارەتلهر قۇشـــخانىنىڭ »تـــور پىـــت بـــازارلىرى«بهزى 
ئېرىقىدىن ئاققـان ژىـن ۋە قاننىـڭ ئارىالشمىـسىدەك كۆڭـۈل ئاینىتىـدىغان          

ەرىجىـــدە ئېقىـــپ تۇرســـىمۇ، ئۇنىڭغـــا ھېچقانـــداق ئۆچمهنلىـــك، نهپـــرەت  د
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ــان    ــتهقىللىق ئۈچـــۈن پایـــدىلىق بولغـ ئویغانمىغـــان یهردە، مىللىـــي مۇسـ
بۇنــداق . تهنقىــدلهرگه قارىتىلغــان بىرلىكــسهپ كىــشىنى ھهیــران قالدۇرىــدۇ

توربهتلىرىــدە مۇشــۇنداق بىــر ژىــن ئازگىلىنىــڭ داۋاملىــق مهۋجــۇت بولــۇپ   
ــىغا  ــرەك    تۇرۇشــ ــسا كېــ ــتىن بولمىــ ــوغرا نىیهتــ ــشىمۇ تــ ــول بېرىلىــ . یــ

قېرىنداشلىرىمىزنى مىللىي قىسمىتىمىز ھهققىدە بىرەر ئىلمىـي تېمىـدا         
مۇھاكىمه، مۇنازىرە، مۇتائىلىگه جهلپ قىلىپ ئاڭالتقىلى بولمىغان یهردە، بۇ 

 بىھــۇدە ھاقــارەتچىلىككه ۋاقىــت ۋە زىھنىــي كــۈچ ســهرپ دا»پىـت بــازارلىرى «
ــشى، بۇ ــل     قىلى ــوپالپ تهھلى ــشلهرنى ت ــراق یېقىــپ بېرى ــشىل چى ــا یې الرغ

 ئىلمىـــي ۋە پایـــدىلىق —قىلغانـــدا، بىـــر ئۇچىـــدىن یهنه شـــۇ مهرىزىمىـــز 
تهنقىــدلهرگه قارشـــى كىــن قۇســـۇدىغان مۇشـــۇنداق بىــر ســـورۇن، تهنقىـــد    

تــوغرا ۋە ئاشــكارە  زۆرۈرىــیهت بولغــانلىقى بىلىنمهكــته؛ئــوبېكتلىرى ئۈچــۈن 
» یوشـۇرۇن تـاش ئېـتىش   «ردە ئـۇالر نامهرتلىـك بىـلهن    بـۇ یه  تهنقىدكه قارشـى    

  !شهكلىدە ھاقارەت بىلهن جاۋاپ بېرىشمهكته
دېگهنـدەك،  » قورققـان یهردە جىـن بـار     «شۇنىسى ئـاددىي ھهقىقهتكـى،      

ئهگهر سېنىڭ كۆڭلۈڭدە شهیتان بولمىسا، یۈرىكىڭ ئاغزىڭـدا كۆتۈرۈرىۋالغـان          
هخــسىي ئىناۋىتىڭـــدىن،  ش دەپ یانــسا، نېمىــشكه   ، ۋەتهن،شــۇئارغا ئۇیغــۇن  

مهنمهنلىكىڭــدىن چۈشـــۈپ، كهمتهرلىـــك بىـــلهن بـــۇ پىكىرلهرنـــى قوبـــۇل  
قىاللمایسهن؟ یاكى، تهنقىد نـاتوغرا ۋە تـۆھمهت خاراكتېرلىـك بولغـان بولـسا       

ئاتىـسهن؟  » یوشـۇرۇن تـاش   «نېمىشكه ئاشكارە تۈردە رەددىـیه بېـرىش یېـرىگه          
ىي شۆھرەتپهرەســلىك بــۇالردىن كۆرىــۋېلىش تهس ئهمهســكى، ســهندە شهخــس 

ــسانىیهت بولــسا ســېنى مۇناپىققــا         ــى بېــسىپ چۈشــىدۇ ۋە بــۇ نهپ ھهممىن
  !ئایالندۇرىۋېتىشى مۈمكىن

نورمــــال ئهھۋالــــدا، تهنقىــــد مهلــــۇم توپلۇمنىــــڭ، ئىجتىمــــائىي      
كوللىكتىپنىڭ تاكامۇللىشىشىدا كهم بولسا بولمایدىغان بىر ئۇنسۇر بولۇپ،   

... ا مۇپهتتىش، ئىنتىزام تهكشۈرۈش،ىدھهتتا دۆلهت تهشكىالتىنىڭ قۇرۇلمىس 
ــدەك فونكىــسىیىلهرنىڭ تهســىس قىلىنىــشىمۇ، دۆلهت ئاپپاراتىنىــڭ    دېگهن
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تهدىرىجىي بىیۇكراتلىشىپ، تهدرىجىي یولدىن چىقىـپ، نهپـسانىیهتچىلهرگه        
ئهگهر . ئایلىنىپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن كۆزچى قىلىپ تهیىن قىلىنغـانالردۇر     

ۇشـنى، تاكامۇللىشىـشنى ئـارزۇ قىلىـدىكهن،     بىر تهشـكىالت كۈنـسېرى زورۇی     
مائاش تهلهپ قىلمایدىغان، ۋەزىپه تهلهپ قىلمایدىغان خالىس تهنقىدچىلهرگه 

  .رەخمهت ئېیتىشتىن باشقا سۆز قىلىشى دۇرۇست ئهمهس
بهزى ســـهمىمىي دوســـتالر ماڭـــا ئـــاچچىق تهنقىـــدلىرىم توغرۇلـــۇق  

 یىتىم قالدۇرۇشتىن باشقا بۇنىڭ بىلهن، ئۆز ئۆزەمنى. نهسىھهتلهردە بولۇشتى
مهن تهنقىــد ئــوبېكتلىرى . نهتىـجهم بولمایــدىغانلىقى بىــلهن ئاگاھالنـدۇردى  

بولغان بهز قۇالقالر تهرىپىـدىن تاشلىۋېتىلىـشىمنى یىـتىم قالغـانلىق دەپ            
 »پۇرسـهتلهردىن «قارىمایمهن؛ بۇ تۈپهیلى بۇ تهشكىالتالردا ۋەزىـپه ئېلىـشتهك        

چۈنكى بۇنداق بىر یهردە ۋەزىپه (ىلىك ئهمهس مهھرۇم قېلىشىممۇ بهك ۋەھىم
ــوق   ــالىم ی ــېلىش خىی ــشلىرىم   )ئ ــۇ یازمى ــسىغا ب ــق ئاممى ؛ ئهگهر كهڭ خهل

ئهمما مهنمـۇ،  . یاقمىغان بولسا، ھهم شۇنىڭغا كۆزۈم یهتسه، ئهلۋەتته یازمایتىم    
قهلبىم بىـلهن شـۇنى ھىـس قىلىـپ تۇرىـۋاتىمهنكى، زور كۆپچىلىـك خهلـق              

. یىن یاخشى كۆرىدۇ، بۇنىڭغا قهتئىي ئىشهنچىم كامىـل   یازغانلىرىمنى ئىنتا 
ئهگهر ئۇنـــداق بولمىغانـــدىمۇ، ئهگهر ئـــۆزەم ھهق دەپ ئىـــشهنگهن ســـۆزنى     
قىاللمایــدىغان بولــسام، ئۆزەمنىــڭ پىرىنــسىپىمدىمۇ مۇناپىققــا ئایلىنىــپ   

منىڭ ئالدىدا ھهق بىر زالى« مهن ئېتىقاد قىلىدىغان ئىسالم دىنىدا . قاالتتىم
دەیدىغان یوقۇرى باھاغا ئىگه بـۇ ئىـشنى   » مۇ جىھاد قىلغانلىق  شسۆز قىلى 

مهنمۇ قىلمىسام، بۈگۈنكى ئۇیغۇر جهمىیىتىدە ئىككىنچى بىر ئادەمدىن بۇنى 
سىلهرنىڭ ئىچىڭالردا یاخشىلىققا دەۋەت قىلىپ، « ئالالھ تائاال . كۈتهلمهیمىز

تته بۇنـداق   ئهگهر نۆۋە . دېگهن» یامانلىقتىن توسىدىغان بىر گورۇھ بولسۇن    
تهنقىدلهرنىڭ زىیىنـى پایدىـسىدىن چـوڭ دېگـۈچىلهر بولـسا، بـۇنى ئىـسپات         
ــلهن قارشــى     ــى خوشــاللىق بى ــسۇن، مهن ھهر قاچــان رەددىیهلهرن قىلىــپ باق

  .ئالىمهن
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ئهمما شۇنى كۆرسىتىپ ئۆتۈش زۆرۈرىیهتكى، خاپا بولىۋاتقان ئىنتایىن    
ئهگهر ئۇالر بۇنى . ۋاتقىنى یوقئازساندىكى بۇ كىشىلهر، بۇالرنى تهنقىد دەپ قارا

تهنقىد دەپ بىلـسىدى، سـاختا ئىلمىـي پوزىتـسىیه بىـلهن بولـسىمۇ، ئىپـادە            
ــوالتتى    ــمىیهتچىلىك قىلغــان ب ــدۈرۈپ، رەس ــۇ تهنقىــدلىرىمنى   . بىل ئــۇالر ب

ــدەك      ــۇپ قالغان ــاكى شــۇنداق تون ــدى ی ــۇپ كهل ــارەت دەپ تون ھــېلىغىچه ھاق
ال، ئۇالرنىڭ ئاغرىنىشلىرى ئۈچۈن، شۇنداق بولغاچقى. كۆرۈنۈشكه تىرىشماقتا

ــى   ــالپ، مېن ــا دات ــى  یېقىنلىرىغ ــشقا ئهلچ ــاالغا سېلى ــانالپ، س ــاالچى ،  یام س
قاتـــارلىق تهتـــۈر ئىنكاســـلىرىغا یـــول ... ماڭـــا ھـــاي بهرگـــۈزۈش،ئـــاختۇرۇپ، 

بۇ نۇقتا، ئۇالرنىـڭ كىـشىلىك      !). خۇددى تاالققا یول تاپقاندەك   (تېپىلىۋاتىدۇ  
ــز ئویلىغانــ  ــسپاتلىماقتا قىممىتىنىــڭ بى ــۆۋەن  ئىكهنلىكىنــى ئى ! دىنمۇ ت

چۈنكى بىر كىشى ھاقارەت بىلهن تهنقىـدنى ئاجرىتالمىـسا، تـۆھمهت بىـلهن            
  ھهقنى ئاجرىتالمىسا ئۇنى كىم دېیىش كېرەك؟

ــسپاتالشقا     ــۇقتىئىینهزەرلىرىمنى ئى ــلهن بهزى ن ــسالالر بى ــاددىي مى ئ
ۇدەك ئهھــۋالى چــۈنكى ئابىتراكــت تېئــورمىالرنى قوبــۇل قىلغــ(تىرىــشىمهن 

بارلىقى ناتایىندەك قىلىۋاتقان بۇ كىشىلهرگه مۇشۇنداق قىلماي باشـقا چـارە          
  ):یوق

، یولــدىن ئۆتـــۈپ  ڭ شهخــسىي ئــۆي ســېلىۋاتقان بولــسا    ســهن ئهگهر 
 یاراتمایـدىغان بىـر دەلـته    ڭھهتتـا ئـۆزە  (كېتىۋاتقـان بىـر خـالىس كۈزەتكـۈچى    

  ):ئادەم
 دېسه، —سىیىپ كېتىپتۇ،  بۇرادەر، ئهتكهن تېمىڭ بىر تهرەپكه قىی—

ال، دەرھال تامدىن چۈشۈپ، ئۇنىڭ تۇرغان یېرىدىن ڭهن ئهگهر ساراڭ بولمىساس
، تـام قىڭغىـر     ڭ جانىجان مهنپهئهتى  —چۈنكى، ئۆي   . هنسغا قاراپ باقى  ڭتېمى

 تۆۋەنبولۇپ، ئهتىال ئۆرۈلۈپ كهتسه، یاكى سۈپىتىگه تهسىر یېتىپ، قىممىتى 
مانـا شـۇنداق   . هنسهن بۇنىڭغا ھهرگىز چىدىمایـ  سئۆي بولۇپ قالسا بولمایدۇ،     

. گه دوست كۆرىنىدۇڭزىیاندىن ئاگاھالندۇرغانلىقى ئۈچۈن ھېلىقى ئادەم كۆزۈ
ھهتتا ئۇ بىر دانا ئادەم بولىشى، تامچىلىقنىڭ ئهھلى بولىشىمۇ شهرت ئهمهس، 
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گه ڭدە، شــۇڭا ھهرقــانچه ئــۆزە-ېنى زىیانــدىن ئاگاھالندۇرىۋاتىــدۇســچــۈنكى ئــۇ 
 بولغان تهقدىردىمۇ، یهنىـال ئاسـما بىـلهن بىـر      ڭغا ئىشهنچى ڭ، تانا ڭنچىئىشه

ــ    ــتىم تهكشۈرىۋېتىــشنى ئــارتۇق ھېساپلىمای بۇنچىلىــك كىچىــك  . هنسقې
 كهلمىسه، ھېلىقى ئادەمنىڭ دېگىنى     ڭئىشتىن ئېرىنىپ، تامدىن چۈشكى   

ــسا، زىیــان تېخىمــۇ چــوڭ بولىــدىغان گهپ   ــا ئۇنىــڭ ! راســت بولــۇپ قال ھهتت
ۇرىشى بىرئـاز ئهدەپـسىز شـهكىلدە، مهسـخىرىلىك تۈسـته بولـسىمۇ          ئاگاھالند
  :مهسىلهن. مهیلى

ــاقچى — ــگهن ئــ ــاالنى دېــ ــداق  - ھهي، پــ ــڭ نېمانــ ــۆكچى، تېمىــ كــ
  ...؟!ھېجىقىزنىڭكىدەك

تام ئېتىمهن دېگىچه پوقاڭنى چاۋاكالپ ئوینىساڭ بـوپتىكهن،      !  ۋې —
نىـڭ  ڭېیداپ، ئۆزە  دېگهن بولسا، ئۇنىڭغا ق    —!... بولماپتۇ بۇ، تېمىڭ مایماق   

نى ڭهنمۇ؟ گهرچه ئۇنىڭ قوپاللىقى ئـاچچىقى     سنى زىیانغا ئۇچرىتى  ڭمهنپهئهتى
ېنىڭ جانىجـان  سـ كهلتۈرىـشى ئېنىـق بولـسىمۇ، لـېكىن ئۇنىـڭ دەۋاتقىنـى       

دە غـۇدراپ تـۇرۇپ، یهنىـال       ڭـ گه تاقىلىدىغان ئىـش بولغاچقـا، ئىچى      ڭمهنپهئهتى
ر مهن بولغـان بولـسام    ئهگه. مـۈمكىن ڭنى قایتـا تهكـشۈرۈپ چىقىـشى     ڭتېمى

  !چوقۇم شۇنداق قىلىمهن
بــارەۋەي، ئىــشىڭنى قىــل، ئهگــرى بولــسا «: هن ئهكــسى ھالــداســئهگهر 

سـېنىڭ دېگىـنىڭگه تـامنى ئوڭلىـسام، مایمـاق          «یاكى  » قانداق قىالتتىڭ؟ 
قىلغىنىمنـى ئېتىــراپ قىلغـان بولــۇپ قالمامـدىم، ئۇنــدىن كـۆرە، قهســتهن     

ــپ، م   ــسىنى قىلى ــڭ تهتۈرى ــمهن  دېگىنىڭنى ــى داۋام قىلى ــاق تېمىمن » !ایم
ــسه ــا    ڭدېـ ــوالتتى؟ یـ ــان بـ ــداق ئویلىغـ ــشىلهر قانـ ــڭ ئهمهس، «، كىـ ئۆزىنىـ

كـۈن ئۇیاققـا، گـۇڭ بۇیاققـا ئۆتـسه          ‹خوجایىننىڭ تېمى بولسا كېـرەك، شـۇڭا        
بۇ « دەپ ئویالپ قېلىش مۈمكىن، یا » دەۋاتسا كېرەك› بولمىدىمۇ، كارىم نېمه

بۇنىڭــدىن !  ئــویالپ قــېلىش مــۈمكىندەپ» بىنورمــال ئــادەم ئوخــشىمامدۇ؟
  . تهسهۋۋۇر قىاللمایمهننىباشقىچه بىر قاراشنىڭ بولىشى
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تهقسىرلهردىن بۇنىڭغا قوشۇلمایدىغانالر بولسا پىكىـر بایـان قىلىـپ           
  .باقسا بولىدۇ

بـــۇالر داۋاغـــا ھهقىقىــــي   «بۇنىڭـــدىن شـــۇنى خۇالســــىالالیمىزكى،   
 ئىــشلهۋېتىپتۇ، شــۇڭا بــۇ بــۇالر كىمــدۇر بىــرىگه یاللىنىــپ! كۆیۈنمهیــدىكهن

دېیىـشكه  » ...دېـگهن چىـن نىیهتـتىن قىلمـایۋېتىپتۇ،       › بولـسىكهن ‹ئىشنى  
  . مهجبۇر بولىمىز

ئهگهر بىـــر كىـــشى ئـــۆزى قىلىۋاتقـــان ئىـــشنىڭ مـــۇۋەپپىقىیىتىنى 
كۆزلىسه، ئۇنىڭ ھهقىقىي مهخسىدى شۇ بولسا، زىیان تارتىـشنى خالىمىـسا،            

ئۆزى ھهقىقىـي  . رىنى ئېتىۋارغا ئالىدۇناھایىتى تهبىئىیكى، ھهركىمنىڭ پىك  
خوجــا  ( ئهنه شــۇنداق رىیاكــار،  ،كۆیۈنمهیــدىغان ئىــش خۇسۇســىدا ئىنــسان   

  .، ئهنه شۇنداق ئېتىۋارسىز مۇئامىلىدە بولىدۇ)كۆرسۇنگه
تهنقىــد بىــلهن ھاقارەتنىــڭ پهرقىنــى ئاجرىتالمــاي، ســاالغا ئهلچــى       

ــۇكى   ــدىغىنىم شـ ــدىلهرگه دەیـ ــدىغان ئهپهنـ ــاختۇرۇپ یۈرىـ ــازادلىق ئـ ، مهن ئـ
كۆرىشىمىزنىڭ تهقدىرىگه سـىزدەك سـاختا مۇئامىلىـدە بواللمـایمهن، شـۇڭا،          

ــشى « ــشى، مهن یاخـ ــهن یاخـ ــۈش  » سـ ــلهن ئۆتـ ــاغلىمىچىلىق بىـ  —دەپ یـ
ــدىردىمۇ،    ــالغۇز قالغــان تهق ــۆزۈم ی ــات؛ ئهگهر مهن ئ دوســتۇم «تهبىئىــتىمگه ی

اۋام قىلغــان دەپ ئىــشهنگهن ھالــدا، تــوغرا دەپ بىلــگهن ئىــشىمنى د» ئــالالھ
چـۈنكى، بـۇ   . ئهمما ئىشىنىمهنكى، خهلقىم بۇالرنى سۆیۈپ ئوقۇیـدۇ  . بوالتتىم

ئاۋۇالرغا قارىتىلغان تار دائىرىدىكى تهنقىـدال ئهمهس، بىـر تۈرلـۈك سىیاسـىي              
 .شۇڭا بۇ دەرس خهلققه كېرەك. دەرس
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