
 

www.uyghurpen.org/uy/Qayta_shekillendurulush.pdf ""قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشتىن قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشكه         

 
 

1	
	

 



 

www.uyghurpen.org/uy/Qayta_shekillendurulush.pdf ""قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشتىن قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشكه         

 
 

2	
	

 
قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشتىن   
قايتا شهكىللهندۈرۈشكه  

 
رۇقىيه تۇردۇش  

 

 

كىرىش سۆز  
 

بۇ كىتابتىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغا يۈرگۈزۈۋاتقان سىستېمىلىق 
مېڭه يۇيۇش تاكتىكىسى ھهققىده ئىزدىنىشلىرىم، مۇستهملىكه ئاستىدا ياشاۋاتقان 
مىللهتنىڭ مېڭه يۇيۇشقا كۆرسىتىدىغان ئىنكاسىنىڭ كىملىك، مىللهتچىلىك، 

انلىقىنى تهھلىل قىلىش ئهركىنلىك چۈشهنچىسىگه ئاساسهن ئوخشاش بولمايدىغ
بىلهن باشالندى. شهرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي زۇلۇمىدىن قۇتۇلۇپ ئهركىن 

 تهۋھىددۆلهتلهرگه چىققان ئۇيغۇرالرنىڭمۇ ئهركىنلىك، مىللهتچىلىك ۋه 
كۆرۈنمهس قولىدىن  يۇيۇشنىڭچۈشهنچىسى ئېنىق بولمىغاندا، ئوخشاشال مېڭه 

پتۇق. مانا مۇشۇ رېئاللىقالرغا ئاساسهن، گهرچه قۇتۇاللمايدىغانلىقىنى كۆرۈپ تۇرۇ
مهن بۇ كىتابتا مۇستهملىكه ئاستىدىكى بىر مىللهت كىشىلىرىنىڭ قامال قىلىنغان 
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جهمئىيهتته ياشىشى بىلهن ئېچىۋېتىلگهن جهمئىيهتته ياشىشىنىڭ، مېڭه 
ئۇچرىماسلىقى بىلهن زىچ مۇناسىۋىتى بولسىمۇ،  يۇيۇشنىڭ تهسىرىگه ئۇچراش ـ

ما ئاللىقاچان يۇيۇلغان مېڭىگه نىسبهتهن ئېيتقاندا، يۇيۇلغان مېڭىنى قايتا ئهم
تۈزهشته بۇ خىل جۇغراپىيىلىك ئالمىشىشنىڭ چوڭ تهسىر كۆرسىتهلمهسلىكىدىكى 

سهۋهبلهرنى ئۆگىنىش ۋه تهھلىل قىلىشنى ئاساس قىلدىم.  

ۈن جۈملىدىن پۈت ئۇيغۇرغا،خىتاينىڭ مېڭه يۇيۇش تاكتىكىسىنىڭ ھهر بىر 
شهرقىي تۈركىستان خهلقىگه يۈرگۈزۈلۈش ئۇسۇللىرىنى ۋه ئۇنىڭ ئۈنۈم بېرىش 
بهرمهسلىكىدىكى سهۋهبلهرنى، بىر قىسىم زىيارهت خاتىرىلىرى ئاساسىدا 
پىسخولوگىيهلىك ئامىلالرغا باغالپ تهھلىل قىلىشقا تىرىشتىم. شۇنداقال يۇيۇلغان 

ئانالىز ئېلىپ باردىم.مېڭىمىزنى قانداق قىلىپ قايتا تۈزهش ھهققىده   

ئهركىنلىككه ئېرىشىش ئۈچۈن كىمدىن ۋه قهيهردىن باشلىنىشى « ئهگهر سىز 
دېگهن سوئالغا جاۋاپ ئىزدهۋاتقان بولسىڭىز، بۇ كىتاپنى ئوقۇش » كېرهك؟ 

جهريانىدا يۇيۇلغان مېڭىنى قايتىدىن ئهسلىگه كهلتۈرۈش ھهققىدىكى مهلۇمات ۋه 
ق سوئالىڭىزغا مهلۇم دهرىجىده جاۋاپ تاپىسىز. بۇ ئۇسۇلالرنى ئۈگۈنۈش ئارقىلى
دهپ » مىللهتچىلىك ئۆزىنىڭ مىللىتىنىال سۆيۈش«كىتاپ بىزنىڭ ئادهتتىكى 

قارىغان ئهنهنۋى چۈشهنچىمىزنى كېڭهيتىش ئارقىلىق مىللهتچىلىك ئۇقۇمىغا باشقا 
چۇن پهنجىرىدىن قاراشنى تهۋسىيه قىلىدۇ.  ئهگهر سىز   ئهركىنلىكنىڭ نىمه ئۇ

كىملىككه مۇراجهت قىلىدىغانلىغىنى ۋه كىملىكنىڭ مىللهتچىلىك بىلهن قانداق 
باغلىنىشى بارلىقىنى بىلمهكچى بلوسىڭىز، شۇنداقال مىللهتچىلىك ۋه 
ئۇممهتچىلىك ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋهتنى ياخشى بىر تهرهپ قىاللمايۋاتقان 

بولسىڭىز بۇ كىتاپ دهل سىز ئۇچۇندۇر.  

ئاالقه ۋاسىتىلىرى ـ  مۇئهييهن ئۇچۇر ئۇيغۇرلىرىمىزىرتىدىكى گهرچه ۋهتهن س
ئارقىلىق ئىسالم ئهقىدىسى ۋه ئۇيغۇر كىملىكى ئاساسىدا تار دائىرىده بولسىمۇ 
ئۆملۈكنى ساقالپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن پىكىر ۋه ھهرىكهت جهھهتتىكى 
بۆلۈنۈش ئىنتايىن ئېغىر.مانا بۇ سهۋهپتىن بىزگه كهلگۈسىمىز ئىنتايىن قاراڭغۇ 

لىككه ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ. ھهممهيلهننىڭ مىللهتنى تۇيۇلىۋاتىدۇ، ئۈمىدسىز
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نېمه « قۇتقۇزۇش ئۈچۈن بىرهر ئىش قىلغۇسى، بىرهر يول تاپقۇسى بار. لېكىن 
مهسىلىسىده چېچىالڭغۇلۇق، يهككىلىك، » ئىش قىلىش ۋه قهيهردىن باشالش 

ھېسسىياتقا تايىنىش ياكى بىر سهكرهپال مۆجىزىگه ئېرىشىشنى ئۈمىد قىلىش 
هك قااليمىقانچىلىق مهۋجۇت. دېگهند  

ئهگهر سىز مىللىتىڭىزنىڭ ئهركىنلىككه ئېرىشهلمىگهنلىكى ئۈچۈن 
چۈشكۈنلهشكهن بولسىڭىز، ياكى ئۆزىڭىزنىڭ قىممىتىنى بۇ دۇنيادا، قهيهرده، 
كىملهر ئۇچۇن، نىمه مهقسهتته جارى قىلدۇرۇشتا مۈجىمهللىك ئچىده قالغان 

ىڭىزدا كىملىكىڭىزنى ئىزدهشكه، ئهركىنلىكىڭىز بۇ كىتابنى ۋاراقلىغىن بولسىڭىز،
مېڭىڭىزنى قانداق قىلىپ قايتا  ھهققىده قايتا ئويلىنىشقا باشاليسىز.

پروگراممىالشتۇرۇپ، ئۆزىڭىزنىڭ غايىسى ئۈچۈن خىزمهت قىلدۇرۇشنى ئۈگىنىسىز.  

بۇ كىتاب سىزگه مىللهتچىلىكىنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى يهتكۈزۈش بىلهن  
ى ئۇيغۇر مىللهتچىلىكىنى قانداق چۈشۈنۈش ھهققىده ئويغا سالىدۇ. بىرگه، سىزن

ئۇيغۇر خهلقىنىڭ كۆرهش ئستراتېگىيىسى ئۈچۈن ئويلىنىشقا تېگىشلىك 
مهسىلىلهرنى، دۇنيانىڭ كهلگۇسى ۋهزىيىتى بىلهن مۇناسىۋهتلىك بهزى ئانالىزالر 

كىم بىلهن؟ ئىشنى نهدىن؟ كىمدىن؟ « ئاساسىدا ئوتتۇرىغا قويىدۇ. شۇنداقال 
مهسىلىلهر ھهققىدىكى دېگهن » قايسى مهسىلىلهردىن باشاليمىز؟ 

چوڭقۇرلىشىشى ۋه جاۋاب تېپىشى ئۈچۈن رىغبهتلهندۈرگۈچ كۈچ  ئىزدىنىشىڭىزنىڭ
پهيدا قىلىدۇ.  

بۇ كىتاپنى قىسقىغىنه ۋاقىت ئىچىده يېزىپ چىققانلىقىم ئۈچۈن كهمچىللىكلهر 
كۆپ، جۈملىلهرنى ئىشلىتىشىم جايىدا بولماي قالغان بولىشى مۇمكىن. ئهمما 
ئاساسىي مهقسهتنىڭ ۋه مهزمۇننىڭ ئېنىق بولىشىغا كاپالهتلىك قىلىشقا تىرىشتىم. 

رهسمىي يۇسۇندا ئېالن قىلىشقا دوكتور ئهسهت سۇاليماننىڭ مېنى بۇ كىتاپنى 
ئىلھامالندۇرغانلىقىغا، شۇنداقال ئهركىن ئاسىيا رادىئوسىنىڭ تهھرىرى مهمهتجان 
ـ جۇمه ۋه باشقا دوستالرنىڭ ئىمال خاتالىقلىرىنى تۈزىتىپ بهرگهنلىكىگه كۆپتىن 

كۆپ رهھمهت ئېيتىمهن.   
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:بىرىنچى باپ  

مېڭه ۋه مهنبه   
 

ئىنسانالرنىڭ مېڭىسى كومپيۇتېرغا ئوخشايدۇ. بىزمۇ داۋاملىق كېرهكسىز مۇھىم 
بولمىغان نهرسىلهردىن مېڭىمىزدىن چىقىرىپ، ئۇنتۇپ ئهخلهت ساندۇقىغا 
تاشالپ تۇرمىساق مېڭىمىز چارچاپ ئىشلىمهي قالىدۇ. يېڭى ئۇچۇرالرنى قوبۇل 

ىمىزنىڭ ئاستىالپ قىلغىنىمىزدا كونا نهرسىلهر بىلهن توشۇپ كهتكهن مېڭ
ئىشلىمهي قالماسلىقى ئۈچۈن، خۇددى كومپيۇتېرنى قايتىدىن ئۆچۈرۈپ 

يىلالرغا  ـ 1960قايتىدىن پروگراممالشقا توغرا كېلىدۇ.  مېڭىمىزنىمۇئاچقاندهك 
كهلگۈچه كىشىلهر ئىنسانالرنىڭ مېڭىسى ئۆزگهرمهيدۇ، مهلۇم ياشتىن كېيىن مېڭه 

پ قاراپ كهلگهن ئىدى. بۇ سهۋهپتىن تهرهققىي قىلىشتىن توختايدۇ ده
بهزىلهرنىڭ ھهرقانچه قىلسىمۇ مۇزىكا ئۆگىنهلمهسلىكى، يهنه بهزىلهرنىڭ شۇنچه 
تىرىشچانلىقىغا قارىماي نۇتۇق قابىلىيىتىنى ئاشۇرالماسلىقىنى يۇقىرىدىكى 
سهۋهپكه باغالپ تهھلىل قىلغان ئىدى. ئهمما يېقىنقى مهزگىللهرده مېڭه 

ۋه پسىخولوگالر مېڭىنىڭ ئهۋرىشىمچانلىقى نهزىرىيىسىنى  ئىلىمشۇناسلىرى
ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئىنسان مېڭىسىنىڭ باشتىن كهچۈرگهن ھايات تهجرىبىسىگه 

كىچىكلهپ  –چوڭىيىپ ئاساسهن ئۆزگىرىپ تۇرىدىغانلىقىنى، ھهتتا شهكلىنىڭمۇ 
ئىسپاتالپ چىقتى. تهتقىقاتالردا كۆرسىتىلىشىچه، مېڭىنىڭ  تۇرىدىغانلىقىنى

 –ئۆزگىرىشى ئۆگىنىش، تهجرىبه ۋه ئهسته تۇتۇش قابىلىيىتىنىڭ كۈچلۈك 
ئاجىزلىقى ياكى مېڭىنىڭ بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىشىغا ئاساسهن ۋۇجۇدقا چىقىدۇ. 

الرنى كىشىلهر كۆپىنچه مېڭه تهرهققىي قىلىپ مهلۇم باسقۇچقا يهتكهنده ئۇچۇر
قوبۇل قىلىش، ئۆگىنىش ۋه جاۋاب بېرىش فۇنكسىيىسىنى توختىتىپ قويىدۇ 
دهپ قارايدۇ. ئهمما مېڭه زهخمىگه ئۇچراپ مېڭىنىڭ مهلۇم فۇنكسىيهلىرى 
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بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىسىمۇ، مېڭىنىڭ ساغالم تهرهپلىرى زهخمىگه ئۇچرىغان 
نۇرمال جارى  فۇنكسىيىلهرنىڭ يۈكىنى ئۆزىنىڭكىگه قېتىپ، ئىقتىدارىنى

قىلدۇرۇش مۇمكىنچىلىكى مهزكۇر كۆز قارشنى رهت قىلىدۇ. بۇ جهريانغا 
مۇھىتنىڭ كۆرسىتىدىغان تهسىرى ئىنتايىن مۇھىم. ئۇنىڭدىن باشقا، 
ئېرسىيهتنىڭمۇ كۆرسىتىدىغان تهسىرى ئىنتايىن چوڭ بولۇپ، مېڭه  قايسى 

ىلىدۇ. شهكىلده مهشق قىلدۇرۇلسا، شۇ تهرهپكه قاراپ تهرهققىي ق  

)، يهنى ئۆزگىرىشى داۋاملىق  neuroplasiticityمېڭه ئهۋرىشىمچانلىقى (
ياخشى تهرهپكه قاراپ ئۆزگهرمهيدۇ. مهسىلهن: زهھهرلىك چېكىملىك ۋه 

( روھى ۋه جىسمانىي سهۋهبلهر  تۇپهيلىدىن پهيدا بولغان  پاتالوگىكال
سهلبىي تهسىر  كېسهللىكلهر ) كېسهللىكلهر كىشىنىڭ مېڭىسى ۋه ھهرىكىتىگه

كۆرسىتىدۇ.  

مېڭه ئوخشىمىغان رايونالرغا بۆلۈنگهن بولۇپ، بۇ رايۇنالر ئويالش، تهھلىل 
قىلىش سۆزلهش، ھاياجانلىنىش، جىسمانىي ھهرىكهت ئېلىپ بېرىشىغا 
قوماندانلىق قىلىش دېگهندهك ھهر خىل ۋهزىپىلهرنى ئۈستىگه ئالغان. بهزى 

رى ئاالھىده تهرهققىي قىلغان بولۇپ، كىشىلهرنىڭ مېڭىسىنىڭ بهزى قىسىملى
بهزى قىسىملىرى ئانچه تهرهققىي قىلمىغان بولىدۇ. بۇ سهۋهبتىن كىشىلهرنىڭ 
ئىقتىدارى ۋه قابىلىيىتىمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. شۇڭا بهزىلهر مهشھۇر چېرتىيۇژچى 
بواللىسا، بهزىلهر ئسخېما سىزىشنى ئاسانلىقچه ئۆگىنهلمهيدۇ. بهزىلهر ئىنتايىن 

جادچان كهلسه، بهزىلهر ناھايىتى قېلىپلىق ئىش قىلىشنى ياخشى كۆرىدۇ. مانا ئى
بۇ سهۋهپلهردىن بهلكىم سىزمۇ مېڭىڭىزنىڭ ئانچه ئاكتىپ بولمىغان بهزى 

قىسىملىرىنى ئىشلهتمىگهن بولىشىڭىز، پاسسىپ ھالهتته تۇرغان بولىشى مۇمكىن.  

لغۇزلۇق، قورقۇش، ( ئېغىر چۈشكۈنلىشىش كېسىلى) يا PTSDتهراپىستالر 
گۇمانخورلۇق كېسىلى بار كىشىلهرنىڭ زهخمىگه ئۇچرىغان بهزى مېڭه 
فۇنكسىيهسىنىڭ ئورنىغا، مېڭىگه ساغالم شهكىلده ئويالش ۋه ھهرىكهت قىلىشنى 

. دۆلهتلهر مهزكۇر فونكىسىيىلهرنى ئهسلىگه كهلتۈرىدۇمهشىق قىلدۇرۇش ئارقىلىق 
قنىڭ مېڭىسىنى ھهر خىل تهشۋىقات ياكى ھۆكۈمرانلىق قىلغۇچىالرمۇ خهل
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ۋاستىلىرى ۋه ئۆزىنىڭ مهنپهئىتىگه ئۇيغۇن ئىددىئولوگىيىلهر ئارقىلىق مهشىق 
قىلدۇرۇپ، ئهسلىدىكى ئىددىيهلىرىنى يۇيۇپ چىقىرىۋېتىپ، ئۆزلىرىگه ئىتائهت 

قىلدۇرۇشقا تىرىشىدۇ.  

بىر ئۇيغۇرالر ئۇزۇن مۇددهت ئهركىنلىكتىن بهھرىمهن بواللماي كهلگهن 
مىللهت بولغانلىقتىن، ئۇالرنىڭ مېڭىسى مۇستهملىكه قىلغۇچىالرنىڭ ھهر 

باشتىن كهچۈرۈپ كهلدى. باشقىالر تهرىپىدىن  پروگراممىالشتۇرۇشىنىتهرهپلىمه 
مېڭه ئهلۋهتته باشقىالرنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن خىزمهت  پروگراممىالشتۇرۇلغان

ئېرىشهلمىسه مهلۇم چهكلىمه  قىلىدۇ. مېڭه ئهركىن تهرهققىي قىلىش پۇرسىتىگه
ئىچىده قېتىپ قالىدۇ ۋه ئۇ دائىرىدىن ھالقىپ چىقالمايدۇ. كېلىدۇ. ئهگهر 
ئۆزىڭىز ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان، ئهركىن مېڭىگه ئېرىشمهكچى بولسىڭىز، 
ئۇنداقتا باشقىالر تهرىپىدىن سىڭدۈرۈلگهن چۈشهنچىلهرنىڭ ھهممىسىنى 

ېچكىمنىڭ باشقۇرۇشىغا ئۆتمىگهن ئهركىن مېڭىڭىزدىن تازىالپ چىقىرىپ، ھ
چۈشهنچه بهرپا قىلىشىڭىز ۋه بۇ ئارقىلىق مېڭىڭىزنى قايتىدىن 

شهكىللهندۈرىشىڭىزگه توغرا كېلىدۇ.   

ئۇيغۇرالر ئۈچۈن ئېلىپ ئېيتقاندا، مېڭىنى قايتا تۈزهش ئهمهلىيهتته بىر پۈتۈن 
ئۇ ئهركىنلىك،  نى قايتىدىن شهكىللهندۈرۈپ چىقىش بولغانلىقتىن،»مهن « 

كىملىك، مىللهتچىلىك، ۋهتهنپهرۋهرلىك، دىن، مۇھىت ۋه سىياسىي تهقدىر 
دېگهندهك بىرمۇنچه ئۇقۇمالرغا چېتىلىدۇ. ئۇقۇمالر چۈشهنچىمىزنى، چۈشهنچىمىز 
ھهرىكىتىمىز شهكىللهندۈرىدۇ. چۈشهنچىدىكى مىللىمېتىرلىق ئېغىپ كېتىش، سۆز 

كېتىشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مانا بۇ ۋه ھهرىكهتته كلومېتىرلىق ئېغىپ 
سهۋهپتىن ئۇقۇمالرغا توغرا ئىزاھات بېرىشىمىزگه توغرا كېلىدۇ . مېڭه ئادهتته 

ئىنساننىڭ سۆز  ھهرىكىتى، قورقۇنچىمىز، ئۈمىدىمىز، قارار بېرىش ئىقتىدارى،  -
ئانالىز قىلىش، خاراكتېرى، كۆرۈشىگه يېتهكچىلىك قىلىدىغانلىقتىن، توختىماي 

رتتىن ئۇچۇر قوبۇل قىلىپ ئۆگىنىپ تۇرىدۇ ۋه بۇ ئۆگىنىشلهر شهخسنىڭ سى
كىملىكىنى پهيدا قىلىدۇ. مهسىلهن: ئهگهر بىر ئۇيغۇر بوۋاق تۇغۇلغان ۋاقتىدىال 
بىر خىتاي ئائىلىسىگه بېرىۋېتىلگهن ۋه خىتاي ئائىلىده يېتىشتۈرۈلگهن بولسا، 

ي بوۋاق بىر ھىندى ئائىلىده ئۇنىڭ كىملىكى خىتاي بولىدۇ. ئهگهر بىر يهھۇدى
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تهربىيىلىنىپ چوڭ قىلىنسا، ئۇ ھىندى كىملىكى چوڭ بولىدۇ. شهخسنىڭ 
تىن ئايرىلغان ھالدا  »مۇھىت « ۋه » ئۆز « مېڭىسى ئۇ مهنسۇپ بولغان 

خىزمهت قىاللمايدۇ. كىشى ھهرقانداق بىر قارارنى بهرگهنده مهنسۇپ بولغان 
ن مۇھىتنىڭ تهسىرىگه ئۇچرايدۇ. مهسىلهن كىملىك ۋه ئۇ كىملىك مهنسۇپ بولغا

ئهڭ ئاددىيسى كهسىپ تاللىغاندا ئالدى بىلهن بۇ كهسىپنى ياقتۇرۇپ  - 
كۇپايه قىلمايدۇ. چوقۇم ئوقۇش پۇلى، مهكتهپنىڭ  ىغانلىقىڭىزالياقتۇرمايد

ئورنى، قايسى مهكتهپكه كىرهلىشىڭىز، ئائىلىڭىزنىڭ قولالش  قوللىماسلىقى،  -
ۇسىڭىز نېمه ئىش قىلىدىغانلىقىڭىز، ئۆز كهسپىڭىزنى قهيهرده، بۇ كهسىپنى ئوق

قاتارلىق بىر قاتار مهسىلىلهرنى  ئىشلىتىدىغانلىقىڭىزكىملهر ئۈچۈن 
مېدىتسىنا ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ  بايلور تېكساستىكىئويلىنىشىڭىزغا توغرا كېلىدۇ. 

بۇ ھهقته ئهڭ كۆپ سېتىلغان  ئهن' گلهمان داۋىد پروفېسسورى ۋه نېرۋاشۇناس
ئادهت ۋه مهدهنىيهت كىشىلهرنىڭ  ـكىتاب يازغان بولۇپ، ئۇنىڭ قارىشىچه ئۆرپ 

مېڭىسىگه ئۆز ئىمزاسىنى ئاتىدىكهن. كىشىلهرنىڭ ھهر خىل ئۆرپ  ئادهتلهرنى  -
بىرىگه ئوخشىمىغان ھالدا يېتىلدۈرۈۋېلىشى، ئوخشىمىغان مهدهنىيهت ۋه  ـبىر 

ئورپ  مهنسۇپ كىشىلهرنىڭ ئوخشاش مهسىلىلهرگه تۇتقان  ئادهتكه ـ-
مۇئامىلىسىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقى، پهرقلىق كىملىك ۋه مهدهنىيهتكه مهنسۇپ 
كىشىلهر مېڭىسىنىڭ، ئوخشاش مهسىلىلهرگه قايتۇرىدىغان پسىخولوگىيىلىك 

جاۋابىنىڭ ئوخشاش بولمىغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدىكهن.   

ئۇنىڭ كىملىكىنى شهكىللهندۈرىدىغان  دېمهك، شهخسنىڭ مېڭىسى ۋه
مهدهنىيىتى بىر  بىرىدىن ئايرىلمىغان ھالدا مهۋجۇت  ـبىرىنى تولۇقالپ، بىر  ـ -

بولۇپ تۇرىدۇ. مانا بۇ سهۋهپتىن، باشقىالر تهرىپىدىن قايتا شهكىللهندۈرۈلگهن 
 مېڭىمىزنى قايتىدىن شهكىللهندۈرۈش  ھهققىده توختالغان ۋاقتىمىزدا، ئهلۋهتته
ئالدى بىلهن شهخسنىڭ كىملىكى ۋه بۇ كىملىك تهقهززا قىلغان ئهركىنلىك، 
شۇنداقال كىملىك ۋه ئهركىنلىكىنىڭ ئومۇمغا باغالنغان مهنىسى بولغان 

مىللهتچىلىك ھهققىده توختىلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ.  
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كىملىك ۋه ئهركىنلىك  
 

دهرهخكه ئوخشايدۇئهركىنلىك يىلتىز تارتىۋالسىال كۆكلهپ كېتىدىغان   

- جورج ۋاشىنگتون   

 

باشقىالرنىڭ كونتروللۇقىدىن، باشقۇرۇشىدىن قۇتۇلۇش بولۇپ، ئهركىنلىك ـ 
بۇ قۇتۇلۇش جهريانى شهخسنىڭ ئۆزىگه، يهنى ئۆز ئىندىۋىدۇئاللىقىغا، باشقىالرغا 
ۋه بىر گۇرۇپپا ياكى بىر مىللىي توپلۇققا زىچ مۇناسىۋهتلىك. چۈنكى شهخسنىڭ 

مهن « الر ياشىغان كونتروللۇقتىن قۇتۇلۇپ ئهركىنلىككه چىقىشى، ئۇنىڭ باشقى
بواللىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. ئۆزى » مهن « بولماستىن، بهلكى ئۆزى خالىغان » 

، مهلۇم گۇرۇپپا ياكى مىللىي توپقا باغلىنىش ئارقىلىق كىملىك »مهن « خالىغان 
شهكلىده مهۋجۇت بولىدۇ ياكى ئۆز ئىپادىسىنى تاپىدۇ. چۈنكى ئۆزىڭىز سىزىپ 

بولىشى، ھېچنهرسىگه، ھېچكىمگه باغالنمىغان يوقلۇق نىڭ كىم »مهن « چىققان 
بولىشى بولماستىن، بهلكى سىز تاللىغان » مهن « ۋه بوشلۇقتىكى 

، باشقىالر »مهن « دۇر. سىز ياشىماقچى بولغان »مهن « مهۋجۇدلۇقتىكى 
تهرىپىدىن ئېتىراپ قىلىنىشقا، تونۇلۇشقا موھتاج. مهسىلهن: ئانا كىملىكى بالىغا، 

ش كىملىكى تۇغقانلىرىغا، كهسىپ كىملىكى سىز شۇ كهسىپنى قېرىندا
يهتكۈزۈۋاتقان ئىنسانالرغا، مىللىي كىملىك سىز مهنسۇپ بولغان مىللهتكه 

باغالنغان بولىدۇ. ئۇنداقتا بىزنى بىر  بىرىمىزگه باغاليدىغان بۇ كىملىك، دهل  -
مىسا ئاتائهركىنلىكنىڭ تېپىلىش مهنبهسى ئهمهسمۇ؟ ئهگهر بالىلىرىڭىز بول ئانا -

بواللمايسىز، قېرىنداشلىرىڭىز بولمىسا قېرىنداشلىرىڭىزنىڭ قېرىندىشى 
بواللمايسىز، كهسپىڭىزگه ئېھتىياجلىق ئىنسانالر بولمىسا سىز ئۇ كهسىپنىڭ 
ئىگىسى بواللمايسىز، مىللىتىڭىز بولمىسا مىللىي كىملىكىڭىزمۇ بولمايدۇ. يهنى، 

بواللمايسىز. بۇ نوقتىدىن » ئۇيغۇر « ۇرۇپ ئۇيغۇر مىللىتىگه تهۋه بولماي ت
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ئېيتقاندا، ئهركىنلىك، مىللىي كىملىك مهنبهسىگه مۇراجىئهت قىلىدۇ ۋه مىللىي 
كىملىك ئهركىنلىك ئارقىلىق ئۆز ئىپادىسىنى تاپىدۇ. كىملىك ئۆز ئالدىغا 
ھېچكىمگه باغالنمىغان ھالدا مهۋجۇت بواللمىغانلىقتىن، شهخسنىڭ ئهركىنلىكىمۇ 

هخس مهنسۇپ بولغان مىللهت ۋهياكى بىرهر توپلۇمنىڭ ئهركىنلىكىدىن ش
ئايرىلغان ھالدا ئۆز ئالدىغا مهۋجۇت بواللمايدۇ.  

مانا مۇشۇ سهۋهبتىن بولسا كېرهك، ھهممه كىشىده ئېتىراپ قىلىنىش ئارزۇسى 
بولىدۇ. بولۇپمۇ، ئۇيغۇرالرنىڭ يوقىلىپ كېتىش ئهندىشىسى ئۇالرنى باشقىالر 

ىن تونۇلۇش، ئېتىراپ قىلىنىش ئارزۇسىغا ئۈندهيدۇ. بۇ ئارزۇ شۇ تهرىپىد
كىشىنىڭ بالىلىق ھاياتىدا يېتىلدۈرگهن خاراكتېرىگه ئاساسهن سهلبىي ياكى 

 ئىجابىي شهكىلده ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان بولىدۇ. پسىخولوگالرنىڭ بىردهك
ش، چهتكه قارىشىچه، بالىلىق ۋاقىتلىرىدا باشقىالر تهرىپىدىن رهت قىلىنى

قېقىلىش مۇھىتىنى بېشىدىن كهچۈرگهنلهر ئېتىراپ قىلىنىش، تونۇلۇش ئارزۇسىغا 
باشقىالرغا ياخشىچاق بولۇش ئارقىلىق يېتىشكه ئۇرۇنسا، ساغالم بالىلىق ھاياتى 
بولغان كىشىلهر تونۇلۇشقا ئالدى بىلهن باشقىالرنى تونۇش ۋه ئېتىراپ قىلىش 

ز كىملىكىڭىز ئېنىق ئهركىن ئىنسان بولىمهن، ئارقىلىق ئېرىشىدىكهن. ئهگهر سى
ھېچكىمنىڭ كونتروللۇقىنى قوبۇل قىلمايمهن دهيدىكهنسىز، سىزنىڭ بىر شهخس 
سۈپىتىده يوقىلىپ كهتمهسلىك، يهنى باشقىالر تهرىپىدىن ئېتىراپ قىلىنىش 
ئارزۇيىڭىز بولىدىكهن، ئالدى بىلهن سىزنى ئېتىراپ قىلىشىغا ئېھتىياجىڭىز 

مىللىتىڭىزنى ئېتىراپ قىلىشىڭىزغا، ئۇنىڭ دهردىنى چۈشىنىشىڭىزگه، بولغان 
تونۇپ يېتىشىڭىزگه، ئۇنىڭ دۈشمىنىگه دۈشمهن، دوستىغا دوست بولىشىڭىزغا 

توغرا كېلىدۇ.   

ئۇيغۇر جهمئىيىتىدىكى مۇناسىۋهتلهرگه دىققهت قىلىدىغان بولساق، 
ىنى تونۇتۇشقا ئالدىرايدىغان باشقىالرنى تونۇشقا ئالدىرايدىغان ئۇيغۇرالردىن ئۆز

ئۇيغۇرالرنى كۆپرهك ئىكهنلىكىنى كۆرىمىز. چۈنكى ئۇيغۇرالر ئۇزۇن يىلالردىن 
بېرى مۇستهملىكىنى بېشىدىن كهچۈرۈپ كېلىۋاتقان ۋه مىللىي مهۋجۇدلىقىنى 
ساقالپ قېلىش كرىزىسى ئىچىده تۇرۇۋاتقان بىر مىللهتتۇر. بۇ سهۋهپتىن يهر 

ـلهتلهرگه ئوخشاش قهدىر يۈزىدىكى باشقا مىل قىممهتكه ئىگه بولۇش ئارزۇسى،  -
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يوقىلىش خهۋپىدىن ھېس قىلغان ئهندىشىسى، ھهر بىر ئۇيغۇرنىڭ شهخسىي 
ھالدا كۆزگه كۆرۈنۈش، قهدىر  قىممهتكه ئېرىشىش ۋه تونۇلۇش ئارزۇسى  ـ-

بىلهن ئىپادىلىنىدۇ. ئهگهر سىزده بۇ سهۋهبتىن باشقىالرغا ياخشىچاق بولۇش 
« راكتېرى يېتىلىپ قالغان بولسا، ئۆزىڭىزدىكى تونۇلۇش ئارزۇيىڭىزنى خا

، يهنى سىز مهنسۇپ بولغان توپلۇمنىڭ ئهركىنلىكىگه باغالش »مىللهتچىلىك 
ئاشۇرالىشىڭىز مۇمكىن.  ئارقىلىق، بۇ سهلبىي خاراكتېردىن قۇتۇلۇشنى ئهمهلگه
كۆپلۈكنى مهنبه قىلغان مانا بۇ ۋاقىتتا سىزنىڭ ئېتىراپ قىلىنىش ئارزۇيىڭىز، 

شهخسنىڭ يالغۇزلۇقى ۋه يېتىملىكى  يۇغۇرۇلغانلىقتىن،ئېتىراپ قىلىنىش بىلهن 
ئۈستىدىن غالىپ كېلىدۇ. مانا بۇ ئۇسلۇپ مېڭىمىزدىكى يالغۇزلۇقنىڭ ئورنىنى 

شۇنىڭغا ماس ھالدا  خاراكتېرىمىزمۇئالغاندا، تهپهككۇرىمىز، ھهرىكىتىمىز ۋه 
ئۆزگىرىدۇ.  

لىلىقتا چهتكه قىقىلىش تۈپهيلى باشقىالرغا ياخشىچاق بولۇش ۋهياكى گهرچه با
تۇرالماسلىق پسىخىكىسىنى » ھهق ۋه توغرىدا « خوشامهت قىلىش تۈپهيلىدىن، 

يۇقتۇرىۋېلىش ھهممه مىللهت كىشىلىرىده تېپىلسىمۇ، ئهمما ئۇيغۇرالرغا ئوخشاش 
پىسخىكىسى، خۇددى  مهتچىلىكمۇستهملىكه ۋه زۇلۇم ئاستىدىكى مىللهتته خوشا

ئادهتكه ئايالنغاندهك پۈتۈن بىر مىللهتنىڭ خاراكتېرىگه سىڭىشقا  ئۆرپ ـ
ئانىسى  مهسىلهن: بىر ئۇيغۇر باال ئاتا ـ باشلىشىدىن ئهنسىرهش ئورۇنسىز ئهمهس.

تهرىپىدىن قاتتىق قوللۇققا، ئارزۇلىرى داۋاملىق چهتكه قېقىلىپ رهت قىلىنىشقا 
ئهركىلىتىلمىگهن، مهكتهپتىمۇ باشقىالر تهرىپىدىن ياكى ھهددىدىن زىياده 

ئانىسى ۋه ئائىلىسى خىتاي  رىمىغان تهغدىردىمۇ، ئۇنىڭ ئاتا ـكهمسىتىلىشكه ئۇچ
شارائىت سهۋهبىدىن بىۋاسته ياكى  –ھۆكۈمىتى پهيدا قىلغان ئىجتىمائي شهرت 

 ا بىۋاستهۋاستىلىق چهتكه قېقىلىشقا ئۇچرايدۇ. بۇ ئهھۋال بالىغا ۋاستىلىق ھهتت
ئانىنىڭ مهزكۇر مۇھىتقا بولغان ئىنكاسى،  تهسىرگه تهسىر كۆرسىتىدۇ. ئاتا ـ

بويسۇنۇشنى قوبۇل قىلىپ جاھاننىڭ رهپتارىغا كىرىش ئۈچۈن خوشامهتچىلىك 
يوللىرىغا مېڭىش ياكى قارشى چىقىش شهكلىده ئىپادىلىنىشىمۇ مۇمكىن. مهيلى 

نهزهر، ئاتاقانداق بولىشىدىن قهتئىي ئانىنىڭ مهزكۇر مۇھىتقا قايتۇرغان  ـ-
گه ئىنكاسىنىڭ بالىنىڭ زېھنىده ئۈلگه سۈپىتىده ئورۇن ئالىدىغانلىغى ھهممىمىز
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ئانا ئالدىنقى يولنى تۇتتى ۋه بۇ يول ئۇالرنىڭ  ئايان. ئهگهر بىر قىسىم ئاتا ـ
بالىلىرىغا تهسىر كۆرسهتتى دهيلى، ئۇنداقتا بۇ بالىالرنىڭ ئوخشاش تهسىرنى 

ا سىزىپ بهرگهنلىك ئادهت شهكلىدىكى بىر يولنى ئۇالرغ ـۇل قىلىشى ئورپ قوب
ئهسىرنىڭ باشلىرىدا ياشىغان  ـ 20ـ ئهسىرنىڭ ئاخىرى  19بولماسمۇ؟ 

ئاۋۇستىرىيىلىك مهشھۇر روھى كېسهللهر ئالىمى ئالفرېد ئادلېر، بالىالرنىڭ 
ياتتا پۈتۈنلهيال ھاياتنى ئاجىزلىق تۇيغۇسى بىلهن باشاليدىغانلىقى ئۈچۈن، ھا

چوڭالرغا تايىنىدىغانلىقىنى؛ ئاجىزلىق ۋه چارىسىزلىكتىن تۇغۇلغان غالىپ كېلىش 
تۇيغۇسىنىڭ، ئۈستۈنلۈككه ئېرىشىشتىن ئىبارهت كۈچلۈك ئارزۇنى پهيدا 

قىلىدىغانلىقىدىن ئىبارهت نهزهرىيهنى ئهمىلىي پاكىتالر بىلهن ئوتتۇرىغا قويغان.  

جهمئىيهت، ئورپ ساسالنغاندا، ئىجتىمائي ئادلېر نهزهرىيهسىگه ئا  ئادهت،  -
ئانىسىنىڭ چهكلىمىسى قاتارلىق ئامىلالرنىڭ تهسىرىگه  قائىده ـ يوسۇن ۋه ئاتا ـ

ئۇچرىماسلىقىغا ئاساسهن، بالىالرنىڭ ئۈستۈنلۈككه ئېرىشىش ياكى  –ئۇچراش 
 كۈچكه ئىگه بولۇش ئارزۇسىنىڭ ئىپادىلىنىش شهكلىمۇ ئوخشاش بولماسلىقى
مۇمكىن. مۇنداقچه ئېيتقاندا، بىر ئۇيغۇر بالىسى يهسلىده خىتايچه ئۈگۈنۈش 
مهجبۇرىيىتى تېڭىلمىغان، ئۇيغۇرچه سوزلهش چهكلهنمىگهن ئهھۋال ئاستىدا، 
ئۆزىنىڭ باشقا بالىالردىن ئاالھىده بولىشىنى خىتاي تىلىنى چىرايلىق سۆزلهش 

تىلىنى پهخىرلىنىپ سوزلهش  ئارقىلىق پهخىرلىنىش بىلهن ئهمهس، بهلكى ئۇيغۇر
ئارقىلىق ئىپاده قىلىشى مۇمكىن.  

قايغۇ بالىالرنىڭ  ـئادهتته ئائىلىده ئىقتىساد ھهققىدىكى قىيىنچىلىق ۋه غهم  
ئالدىدا كۆپ تىلغا ئېلىنغاندا، باال چوڭ بولغاندىمۇ پۇلى بولسىمۇ داۋاملىق پۇل 

غان تهغدىردىمۇ ھهققىده غهم قىلىدىغان، ئىقتىسادى ھهرقانچه كۆپ بول
ئىقتىسادتىن زادىال خاتىرجهم بواللمايدىغان خاراكتېرنى ئۆزىده يېتىلدۈرىۋېلىشى 

مۇمكىن. چۈنكى باال ئاساسهن ئاتا  ئانىسىنى ئۆرنهك قىلىدىغانلىقى ۋه ئۇنىڭ  ـ-
كىرىزىسالرغا مۇۋاپىق جاۋاپ بېرىش ئىقتىدارى تېخى يېتىلمىگهنلىكتىن، مهزكۇر 

ىدىن كۆتۈرۈلمهيدىغان ئېغىر بېسىم بولۇپ شهكىللىنىپ مهسىله ئۇنىڭغا ئېس
قالىدۇ. ئۇنىڭ ئهكسىنچه، ئائىلىده پهقهت ئىقتىساد ھهققىده ھهرقانداق پاراڭغا 
شېرىك قىلىنمىغان، پۇلنى قانداق يىغىش، قانداق خهجلهش توغرىسىدا 
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ھېچقانداق تهجرىبه ئىگه بولماي چوڭ بولغان بالىنىڭ، ئىقتىسادنى قانداق 
شقۇرۇشنى بىلمهيدىغان بولۇپ يېتىلىدىغانلىغى ئېنىق. شۇڭا پىسخولوگىيه با

ئالىملىرى بالىالرغا ئىقتىساد باشقۇرۇش بىلىملىرىنى مۇۋاپىق شهكىلده ئۈگىتىش 
ۋه پۇلنىڭ پهقهت غايىگه يېتىشتىكى كۆۋرۈك ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈش بىلهن 

غان مهسىلىلهرنى تهكىتلهپ، بىرگه، بالىالرنىڭ ئالدىدا ئۇالر ھهل قىاللمايدى
ئۇالرغا يۈك قىلماسلىقنى تهرغىب قىلىدۇ.   

گۈزهللىكى ئارقىلىق باشقىالردىن ئۈستۈنلۈككه ئېرىشىشنى ئارزۇ قىلىدىغان  
ياسانچۇق قىزالرنىڭ ھهددىدىن زىياده ياسانچۇق بولىشى، ئاتا  ئانىسى ۋه  -
مهشھۇرلۇق ۋه جهمئىيهت تهرىپىدىن چهكلهنگهن ئهھۋال ئاستىدا، ئۇالر 

ئۈستۈنلۈكنى كىنو چولپىنى بولۇش ئارزۇسى بىلهن ئهمهس، بهلكى ئهال ئوقۇش 
مهدهنىيهت ساپاسى، دىن  –نهتىجىسى، پهن  دىيانىتى ياكى باشقا ئىلىم  ـ-

كىم سادىر قىلىشىدىن ۋهياكى كىمنىڭ « ئارقىلىق ئىزدىشى مۇمكىن. خاتانىڭ 
 ئىكهنلىكى ئۈگىتىلمهي، ئهكسىنچه »اتارىبىر خئىنكار قىلىشىدىن قهتئىينهزهر به

ئوقۇتقۇچىنى شهرتسىز ھۆرمهتلهش كېرهك، ئۇ ھهممىدىن بىلىملىك، « 
دهپ ئۈگىتىلگهن بىر ئوقۇغۇچى، » ھهممىدىن ئهقىللىق، ئۇنىڭ ھامان توغرا 

ئانىسى، ھهتتا دىنى تهرىپىدىن ئىنكار  –ئوقۇتقۇچىسىدىن ئۈگهنگىنى ئاتا 
تلهق توغرا دهپ قوبۇل قىلىۋېلىشى مۇمكىن. بۇ قىلىنغان تهغدىردىمۇ، مۇ

ئارقىلىق ئهقىللىق ئوقۇغۇچى بولۇشتىن ئىبارهت ئۈستۈنلۈككه يېتىشنى ئارزۇ 
قىلىش بىلهن بىرلىكته، خاتانى كۆرۇپ تۇرۇپمۇ دادىللىق بىلهن رهت 

دىگهن سۆزنى كۆپ ھالالردا ئشلىتىشكىمۇ جۈرئهت » ياق « قىاللماسلىق، 
اراكتېرىنى يېتىلدۈرىۋېلىشى مۇمكىن. قىاللماسلىقتهك خ  

ئېسىمده قېلىشىچه گېرمانىيهده تۇرۇشلۇق شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر 
ـ 2007مهركىزىنىڭ، شهرقىي تۈركىستانغا مهخپىي ئهۋهتىلگهن بىر مۇخبىرى  - 

يىلى خىتاينىڭ ئىچكى ئۆلكىلىرىگه مهجبۇرى ئهمگهككه سېلىنىش ئۈچۈن، خىتاي 
قىزالرنى زىيارهت قىلغىنىدا، بۇ  هۋهتىلگهن ئۇيغۇرىتى تهرىپىدىن ئھۆكىم

ھۆكۈمهت ئائىلىمىزگه بېسىم قىلسىمۇ قاتتىق « قىزالرنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك: 
قارشىلىق بىلدۈرۈپ كهلگىلى ئۇنىمىغان ئىدۇق، ئهمما ئوقۇتقۇچىلىمىز ئارقىلىق 
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ىال دهپ جاۋاب بهرگهن. بالىلىق دهۋرىد» بېسىم قىلغاندا ئامالسىز قالدۇق 
ۇم ھهقىقهت بىلهن ئائىلىسىنىڭ زۇلۇمغا ئۇچرىشىغا گۇۋاھ بولغان بالىالرغا، زۇل

ئانىسى قارىلىنىپ گۇناھكار قىلىپ كۆرسىتىلگهنده، بهلكىم باال ـ  بويىلىپ، ئاتا
ئاتا  ئانىسىغا بولغان قارشىلىق،  ـئانىسىدىن نهپرهتلىنىشى، ئۈستۈنلۈكنى ئاتا  ـ-

ھهتتا ئاتا  ئانىسىنىڭ دۈشمهنلىرىگه يېقىنچىلىق قىلىش ۋه ياخشىچاق بولۇش  ـ-
بىلهن ئىزدىشى مۇمكىن. لېكىن، بۇ يهرده تهكىتلىمهكچى بولغۇنۇم، ئۇيغۇر 
جهمئىيىتىدىكى بالىنىڭ خاراكتېرىنىڭ قانداق تهسىرگه ئۇچرىشىدىن 

ماي، قهتئىينهزهر، مېڭىنىڭ ئىنكاسى مۇھىتنىڭ تهسىرىگه قارىتا ئۆزگۈرۈپال قال
مېڭىنىڭ ئىنكاسى خاراكتېرىمىز ۋه ئهتراپىمىزدىكى مۇھىتقا تهسىر 
كۆرسىتىدىغانلىقتىن، خاراكتېرنىمۇ مېڭىمىزنى قايتا تۈزهش ۋه مهشىق قىلدۇرۇش 
ئارقىلىق تهرهققىي قىلدۇرغىلى ۋه ئۆزگهرتكىلى بولىدىغانلىقىدىن ئىبارهت 

نداق بىر سۆزى بار:ھهقىقهتتۇر. ئالفرېد ئادلېرنىڭ بۇ ھهقته مهشھۇر مۇ  

مۇھىم پاكىتنى ئۇنتۇماڭ، ئۇ بولسىمۇ ۋارسلىق ياكى مۇھىتنىڭ «  
ھېچقايسىسى بهلگۈلىگۈچى ئهمهس. ھهر ئىككىلىسى رامكا سىزىپ بهرگۈچى ۋه 
تهسىر قىلغۇچى بولۇپ، شهخىسنىڭ مېتودى ۋه ئىجادىي كۈچى تهرىپىدىن جاۋاب 

». بېرىلىدۇ   

نى سىزىپ چىقىش ئۈچۈن، ئۆز مىللىتى »مهن « دېمهك، ئۆزى تاللىغان 
تهرىپىدىن تونۇلۇش ۋه ئېتىراپ قىلىنىشقا ئىنتىزار بىر ئۇيغۇر، ئالدى بىلهن 

دىن ئىبارهت مىللهتنى تونۇشى كېرهك. ئۇنىڭ »ئۇيغۇر « ئۆزى مهنسۇپ بولغان 
مىللىي كىملىكى ئهتراپىدىكى مۇھىت ۋه مىللىتىنىڭ ھالىغا بېرىلگهن جاۋابى 

للهنگهنده، ئۇ ئۆزىده باشقىالر تهرىپىدىن تېڭىلغان ۋه  مۇھىتنىڭ بولۇپ شهكى
تهسىرىگه ئۇچراش نهتىجىسىده شهكىللهندۈرگهن خاراكتېردىن قۇتۇلۇشقا قادىر 

بولىشى مۇمكىن.  

كىملىكنى ساقالپ قېلىش، بىر گۇرۇپپا ياكى بىر مىللىي توپالمدا ئۆز 
لىي توپالمنىڭ كوللېكتىپ ، مىللىي كىملىك مىلتاپىدىغانلىقتىنئىپادىسىنى 

شهكىلده مهۋجۇت بولىشىغا بېقىنىدۇ. كوللېكتىپ شهكىلدىكى مهۋجۇتلۇق ئهڭ 
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« ئاۋۋال سىياسىي ئهركىنلىككه موھتاجدۇر. يهنى، شهخسنىڭ ئۆزى خالىغان 
بولۇپ ئهركىن ياشىشى، ئۇ مهنسۇپ بولغان مىللىي توپالمنىڭ » مهن 

ا كهلتۈرىدىغان سىياسىي ئهركىنلىكتىن مهۋجۇتلۇقى ۋه بۇ مهۋجۇتلۇقنى مهيدانغ
خالىي ھالدا مهۋجۇت بواللمايدۇ.   

ئۇنداقتا شهخس مهنسۇپ بولغان توپلۇم ئهركىنلىكتىن مهھرۇم بولسىمۇ، 
جۇغراپىيىلىك ئالمىشىش ئارقىلىق شهخسنىڭ زۇلۇم ۋه كونتروللۇق ئاستىدىكى 

االمدۇ؟ ئهركىن نى يارىت»مهن « ھاياتى ئۆزگهرتىلگهنده، ئوزى خالىغان ھۆر 
؟ ۋۇجۇدقا چىقىرالىدىمۇنى »مهن«دۇنيادا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر ئۆزى خالىغان 

ئهركىن دۆلهتلهرده ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر مۇتلهق ئهركىنلىككه ئېرىشتىمۇ؟   

مهن ئۇيغۇر كىملىكىمنى ساقالپ قېلىۋاتىمهن، خىتايغا قارشى « ئهگهر ئۇ: 
دهپ قارىسا؛ » ركهت قىلمىساممۇ بولىدۇ مىللىتىمنىڭ ئهركىنلىكى ئۈچۈن ھه

ئۇنداقتا ئۆزى مهنسۇپ بولغان ئۇيغۇرالرنىڭ بىر پۈتۈن گهۋده شهكىلدىكى مىللىي 
مهۋجۇتلۇقى تهھدىتكه ئۇچراۋاتقان، زۇلۇم ئاستىدا يوقىلىۋاتقان شارائىتتا، بۇ 

نى مىللىي گهۋدىنىڭ كىملىكىنى ھاسىل قىلىۋاتقان ئهركىنلىكىگه بولغان باغلىنىش
يوقاتقانلىقىنى قانداق چۈشهندۈرىدۇ؟ باغلىنىش يوقالغاندا، ئۇ شهخس ئۆزى 

نى يوقىتىدۇ. بىر ئۇيغۇر بىئولوگىيه »مهن « ئىزدىگهن ياكى خاھىشىدىكى 
ئالىمى بولۇپ ياكى مهشھۇر سهنئهتكار بولۇپ ئۇتۇق قازىنالىشى مۇمكىن. ئهمما ئۇ 

ان مىللهتنىڭ ئهركىنلىكى بىلهن قازانغان بۇ ئۇتۇقنىڭ مهنىسى ئۇ مهنسۇپ بولغ
باغالنمىغاندا، ئۇ پهقهت كىملىكسىز كهڭ بىر بوشلۇقتا چهكلىنىپ تۈگهيدۇ ياكى 
باشقا بىر ئومۇمىيلىققا خاس بولغان مهنبهدىن كىملىك ئىزدهشكه مهجبۇر بولىدۇ.  

بۇ، بىر مىللهتنىڭ كۆرهش ئارقىلىق يېتىدىغان، كهڭ دائىرىده سىزنى  
هندۈرىدىغان، يهنى سىزگه مۇتلهق بىخهتهرلىك بهخش ئېتىدىغان مۇتلهق قانائهتل

مىللهتچىلىك كۈچىدهك كۈچلۈك بولمايدۇ. چۈنكى ئۇنىڭ تهسىر دائىرىسى 
« ئېنگلىز، ئۆزىنىڭ  رىچاردچهكلىك بولىدۇ. ئېرالندىيهلىك مهشھۇر يازغۇچى 

رهت  دېگهن كىتابىدا مىللهتچىلىكنىڭ تارتىش كۈچىنىڭ» ئېرالند ئهركىنلىكى 
« قىلغۇسىز دهرىجىده كۈچلۈك ئىكهنلىكى ھهققىده توختىلىپ مۇنداق دهيدۇ: 
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مىللهتچىلىك، ئىنساننىڭ باشقا نۇرغۇن نهرسىلهر قاندۇرالمايدىغان ئارزۇسىنى 
قاندۇرۇشقا مۇۋهپپهق بوالاليدۇ. بولۇپمۇ تېررىتورىيه، جىنسىيهت ۋه دۇنيادىكى 

غان ئېھتىياجىنى قاندۇرىدۇ. سىنىپ پهرقىدىن ئىبارهت دهرىجىسىگه بول
مىللهتچىلىك ئۆز ئىچىگه ئالغان مهنا ناھايىتى كهڭ بولۇپ، ئۇ ئىنساننىڭ ماددىي 

مهنىۋى روھى، سىياسى، مهدهنىيهت ۋه پسىخىكىدىن ئىبارهت نۇرغۇن  -
.1»مهنىلهرنى ئۆز ئىچىگه ئاالاليدۇ   

ئۇنىڭ ئۇنداقتا، مىللهتچىلىك دېگهن نېمه؟ ئۇيغۇر مىللهتچىلىكى ۋه 
ئهركىنلىك بىلهن قانداق مۇناسىۋىتى بار؟ نىمه ئۈچۈن بىز  كىملىكىمىزنى پۈتۈن 

ئنسانىيهتكه باغالنغان ئومۇمىيلقتىن ۋهياكى پهقهت تىل، ئۆرپ  ئادهت،  -
مهدهنىيهت ۋه باشقا خاسلىقالر بىلهن شهرھىلىنىدىغان مىللهت ئۇقۇمى بىلهن 

بىلهن شهرھىلىنىدىغان مىللهت  ئهمهس، بهلكى تېرىتورىيه ۋه زېمىن ھوقوقى
ئۇقۇمىدىن ئىزدهشكه مۇھتاج؟  

 

مىللهتچىلىك بىلهن ئۈممهتچىلىكنىڭ مۇناسىۋىتىنى قانداق 
قىلغاندا توغرا بىر تهرهپ قىلغىلى بولىدۇ؟  

 

ئامانلىقى ئۈچۈن ھۆرلىكىنى قۇربان قىلىدىغانالر، مهڭگۈ ھۆر ۋه ئامان 
.بولمايدۇبواللمايدۇ ياكى ھهر ئىككىسىگه اليىق   

فرانكلىنبېنيامىن  -  

 

																																																													
5 » ئھركىنلىكى اندئېرل« 	1 نۇسخا.  ئٻلٻكتٻرونلۇق قىلىنغان ئٻالن یىلى - 2008.  رىچارد ئىنگلىز. بھت - 	

 www.panmacmillan.com 	
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دهپ » ئهركىنلىكنى تالالمسهن ياكى مىللهتچىلىكنىمۇ؟ « ئهگهر بىرى مهندىن 
نى دېگهن بوالتتىم. لېكىن بىزنىڭ ھازىرقى »ئهركىنلىك « سورىسا، ئهلۋهتته 

شاراىتىمىزدا بۇ ئككىسىنى قانداقمۇ ئايرىۋهتكىلى بولسۇن؟ ئىنساننىڭ ئىنسان 
هق ئهركىنلىككه يېتىشى پهقهت ئۇنىڭ ياراتقۇچىسىغا بولغان سۈپىتىده مۇتل

مۇتلهق ئېتىقادى ۋه ياراتقۇچىدىن باشقا بارلىق كونترول قىلغۇچى كۈچلهرنى 
ئىنكار قىلىشى بىلهن ئهمهلگه ئاشىدۇ. باشقا كونترول قىلغۇچى كۈچلهرنى ئىنكار 

ولغان توپلۇق قىلىش جهريانى بولسا ئهڭ ئالدى بىلهن سىزنى ۋه سىز مهنسۇپ ب
ياكى مىللهتنى كونترول قىلغۇچى كۈچنى ئىنكار قىلىش ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇش 

جهريانى بىلهن باشلىنىدۇ. بۇ جهريان دهل مهن ھىس قىلغان  مىللهتچىلىكتۇر.  

ئهركىنلىك، ئهركىنلىكى باشقىالر تهرىپىدىن تارتىۋېلىنغان ئۇيغۇرالرنىڭ، 
ىڭ كىملىكى بىلهن زىچ مۇناسىۋهتلىك. مهنسۇپ بولغان مىللهتن» مهن « يهنى 

بۇ كىملىك پهقهت ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخىي مهدهنىيىتى، دىنىي ئېتىقادى، تىلى، 
ئهدهبىياتى ۋه پهننىي تهرهققىياتىدىال ئۆز ئىپادىسىنى تېپىش بىلهن 

زېمىن ھوقۇقى  تېررىتورىيهلىكچهكلهنمهستىن، بهلكى سىياسىي، ئىقتىسادىي، 
هسىده ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان كۆرهش جهريانىدىن ئىبارهت ۋه بىخهتهرلىك ساھ

مىللهتچىلىككه مۇناسىۋهتلىك.   

باغلىنىپ،  ئالالھقىالئهركىنلىك يهنه، كائىناتنى ياراتقۇچى پهقهت بىر 
ئىنساننىڭ ئۆز روھىنى مۇتلهق ئازاد قىلىش جهريانى بولغانلىقتىن، مهن ئهلۋهتته 

ئهركىنلىك ئۈچۈن مىللهتچىلىكنىمۇ تالالشقا نى تالاليمهن ۋه بۇ »ئهركىنلىك « 
مهجبۇرمهن.  

بولۇپ، »  Nation« دېگهن بۇ سۆزنىڭ ئىنگلىزچه ئاتىلىشى » مىللهت « 
دېگهن سۆزدىن كىرگهن. »  Nasci« ياكى »  Nationem« التىنچىدىكى 

دېگهن » مىللهت « يهنى »  Nation« بولۇپ، » قانداشلىق « مهنىسى 
مهلۇم ئىرقتىكى، ئومۇمىي يىلتىز، تارىخ « سۆزنىڭ ھازىرقى زامان لۇغهت مهنىسى 

ئادهتته ئايرىم سىياسىي دۆلىتى ياكى ». ۋه تىل بىلهن خاراكتېرلهنگهن 
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تېررىتورىيىسى بولغان توپالمغا قارىتىلغان بولۇپ، مىللهتچىلىك مۇنداق ئىككى 
ۈرىدۇ:تۈرلۈك مهنىنى بىلد  

. ۋهتىنىگه، مىللىتىگه بولغان سۆيگۈ ۋه ساداقهت، ئۆزىنىڭ مىللىتىنى 1 
. مهلۇم ئىرقىغا ئوخشاش مهدهنىيهت، 2باشقا ھهممه مىللهتتىن ئۈستۈن كۆرۈش. 

تېرىتورىيه ۋه  تارىخ ۋه تىلغا مهنسۇپ كىشىلهرنىڭ ئايرىم دۆلهت قۇرۇش،
ۋهتهنگه ئىگه بولۇش ئارزۇسى.  

ان ئىككى خىل لۇغهت مهنىسىنىڭ ئىچىده مىللهتچىلىكنىڭ يۇقىرىدا ئېيتىلغ
ئىككىنچى مهنىسىگه ئاساسهن، دۇنيادىكى نۇرغۇن مىللهتلهرنىڭ ئۆز ئالدىغا 
مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇش ئارزۇسى شهرھلهنگهن بولۇپ، ئېرالند مىللهتچىلىكى 

سنىڭ ئىنگلىز بۇ نوقتىنى تهستىقالپ، مىللهتچىلىكنىڭ شهخ رىچاردتهتقىقاتچىسى 
ئۆزىگه قانائهت تېپىش جهريانى بولۇپال قالماستىن، بهلكى بىر پۈتۈن توپلۇق 

.2سۈپىتىده كۈچكه ئېرىشىش كۆرىشى ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ  

بىر مىللهتنىڭ مۇستهقىللىققه ئېرىشىش كۆرىشى، ئىقتىسادىي ۋه سىياسىي  
 ئېرالندالرنىڭ ئىنگلىزنىڭ، رىچاردئهركىنلىككه ئېرىشىشىنى كۆرسىتىدۇ. 
مىللهتچىلهرنى كۆرهشكه بۇنچىۋاال « مىللهتچىلىكى ھهققىدىكى تهتقىقاتىدا، 

دېگهن سوئالغا بهرگهن جاۋابى، ئۇيغۇر » ئۈندىگهن كۈچ نېمه؟ 
مىللهتچىلىرىنىڭ ۋهياكى باشقا مۇستهملىكه ئاستىدىكى مىللهتچىلهرنىڭ كۆرىشى 

دىغان جاۋابى بىلهن ئوخشاش قاتارلىق بىر قاتار كۆرهش ۋه ئىستهكنىڭ بېرى
ھهق « بولۇپ، ئۇ بولسىمۇ  « دۇر. ئۇ مۇنداق دهيدۇ: »ناھهق تۇيغۇسى  -

مىللهتچىلهرنىڭ كۆرىشى بهختسىزلىكنىڭ ئورنىغا ئۆزلىرى ئارزۇ قىلغان بهخت ۋه 
…»نهتىجىنى دهسسىتىش ۋه بىر پۈتۈن مىللهتنىڭ ئازادلىق نىشانىنى قوغلىشىش  

؛ مىللىتى، ئالدىدا باراۋهر ئىكهنلىكىنى ئالالھىڭ ئىسالم دىنى ئىنسانالرن
چىرايلىق بولىشى، مېيىپ ياكى ساغالم بولىشىغا قاراپ  رهڭگى، سهت ـ

مىللهتچىلىك « تهرغىپ قىلىدىغانلىقتىن، بهزىلىرىمىز  كهمسىتىلمهيدىغانلىقىنى

																																																													
- 2008، رىچارد ئىنگلىز، »ئېرېاند ئهركىنلىكى « 	2 یىلى ئېالن قىلىنغان ئېلېكتېرونلۇق نۇسخا،  

www.panmacmillan.com 	
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 ممهت بىلهندېگهن زىتلىق ئۇقۇمنى سىڭدۈرۈۋالدۇق. بولۇپمۇ ئۇ» دىنىمىزغا يات 
بىرىگه قارمۇ  مىللهت ئۇقۇمىنى بىر ـ قارشى قىلىپ كهلدۇق. ئالالھنىڭ  ـ-

ياراتقانلىرىنى ئۇ ئۇنداق ياكى بۇ بۇنداق دهپ كهمسىتىشىمىز ئېغىر گۇناھ 
ئهمهسمۇ؟ كىبىرلىك ئهمهسمۇ؟ كىبىرلىك قىلىش ئهڭ باشتا شهيتان تهرىپىدىن 

ولساقمۇ، ئهمما ئهمهسمۇ؟ دېيهلىگهن ب3پهيدا قىلىنغان بىرىنچى گۇناھ
باشقىالرنىڭ خاتاسىغا قارشى تۇرۇشنى ئۇنىڭ يارىتىلىشىغا قارشى تۇرۇش بىلهن 

بىزنىڭ مىللهتچىلىكىمىز خىتايدىن ئىبارهت مهخلۇققا،  .ئارىالشتۇرۇۋالدۇق
مۇنداقچه ئېيتقاندا خىتاي ئۆزىنى سۈپهتلىگهن بارلىق كىملىكلىرى 

لىقىغا ئهمهس، بهلكى خىتاينىڭ » ئىنسان« ئۆچۈرۈۋېتىلگهن ھالهتتىكى پهقهت 
تاجاۋۇزچىلىقىغا، ئۇنىڭ ئىددىئولوگىيهسىگه، دۇنيادا ئېلىپ بېرىۋاتقان 
ئىنسانىيهتكه زىيانلىق ھهرىكىتىگه ۋه ئادهتلىرىگه، تېرورلۇق زۇلۇمىغا، 
ئادالهتسىزلىكىگه ۋه ۋهتىنىمىزنى بېسىۋالغانلىقىدىن ئىبارهت غايهت زور 

ۇۋاتىدۇ.يولسىزلىقىغا قارشى تۇر  

تهرهپتىن  ئالالھياراتتى، ئهمما ئۇنىڭ قىلمىشلىرى  ئالالھخىتاي مىللىتىنى  
كهلگهن ئهمهس. دهل شۇ سهۋهبتىن ئۇيغۇرالرنىڭ مىللهتچىلىكى مىللهتچىلىكنىڭ 

مانا سهۋهپتىن  نىسىگه چۈشمهيدۇ ۋه ئۇنىڭغا زىت.بىرىنچى خىل لۇغهت مه
ئسالمدىكى مىللهت ئايرىپ كهسىتمهسلىك بىلهن توقۇنۇشمايدۇ. چۈنكى ئۇيغۇر 
مىللهتچىلكى، گىرمان ناستىستلىرىنىڭ مىللهتچىلىكىدهك ياكى خىتاي چوڭ 
مىللهتچىلىگىدهك ئۆز مىللىتىنى ھهممىدىن ئۈستۈن كۆرۈپ، باشقا مىللهتلهرنى 

بىرىنچى لۇغهت مهنىسى بولماستىن، كهمسىتىشتىن ئىبارهت مىللهتچىلىكنىڭ 
بهلكى سىياسىي، ئىقتىسادىي، ئىجتىمائي ئهركىنلىك ۋه زېمىن ھوقۇقىنى قولغا 

كهلتۈرۈش نوقتىسىدا ئۆزىنى نامايهن قىلىدۇ.  

ئۈممهتنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇش « ئۈممهت ۋه مىللهت چۈشهنچىسىده، 
ۇيغۇرالر ۋه باشقا مۇسۇلمان مهسىلىسى، ھازىرغىچه ئ» كېرهكمۇ ياكى مىللهتنىمۇ؟ 

																																																													
- 2قۇرئان، 	3 -34سۇرە، بهقهرە،   ئایهت.    	
ئادەمگه روھ پۈۋلهنگهندىن كېیىن، ئالالھ پهرىشتىلهرنى ئادەمگه سهجدە قىلىشقا بۇیرىدى. ئىبلىس بۇنى رەت قىلىپ كىبىرلىك  

قىلدى، شۇنىڭ بىلهن شهیتان بولۇپ كهتتى. 	



 

www.uyghurpen.org/uy/Qayta_shekillendurulush.pdf ""قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشتىن قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشكه         

 
 

21	
	

مىللهتلهر بىرلىككه كېلهلمىگهن مهسىلىدۇر. بولۇپمۇ يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇرالردا 
، پۈتۈن ئۈممهتنى بىرلهشتۈرۈش سىياسىيۋىيلىكئهۋج ئېلىۋاتقان ئىسالمدىكى 

ئۈچۈن مىللهت ئۇقۇمىنى يوققا چىقىرىش شهكلىده ئۆزىنى ئهكس ئهتتۈرمهكته. 
ۇمى، دىننى سىياسهتتىن ئايرىۋېتىش ئارقىلىق ئۈممهتنى مىللهتچىلىك ئۇق

ئهمهس، مىللهتنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇش بولۇپ كهلمهكته.  

ئهلۋهتته، ئۈممهتنىڭ بىرلىشىشى، پۈتكۈل مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىشىشى، 
كۈچلىنىشى ۋه تهرهققىي قىلىشىدا ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ. چۈنكى ھازىرغا 

مىللهتلهر ئۆز مهسىلىسىنى ئۈممهتكه تايىنىش ئارقىلىق ئهمهس، قهدهر مۇسۇلمان 
بهلكى ئېتنىك ( مىللىي ) مهسىله سۈپىتىده بىر تهرهپ قىلىپ كهلگهنلىكى 

ئۈچۈن، ھهمكارلىشىشتىن ئۇزاقلىشىپ كهتتى، ھهتتا بىر  بىرىنى سېتىش  -
ىيا ياكى دهرىجىسىگه بېرىپ يهتتى. مهسىلهن: ئىراق تاجاۋۇزغا ئۇچرىغاندا مااليس

پاكىستان ۋهياكى باشقا بىر مۇسۇلمان دۆلهت بۇ مهسىلىگه ئارالشمىدى. ئۇيغۇرالر 
مۇستهملىكىده قالغاندا ئهرهب مۇسۇلمان دۆلهتلىرى ئۇيغۇرالر ئۈچۈن باش 
قاتۇرۇپ قويمىدى. ھهتتا پاكىستان، قازاقىستان ۋه قىرغىزىستان قاتارلىق 

ىشىپ ئۇيغۇرالرنى باستۇردى ۋه ساتتى. مۇسۇلمان دۆلهتلهر خىتايالر بىلهن بىرل  

« مۇسۇلمان دۆلهتلىرىنىڭ دىننى سىياسهتتىن ئايرىغان شهكىلده بولسىمۇ 
NATO  ) «تهشكىالتى )غا ئوخشاش بىر ھهربىي  شىمالىي ئاتالنتىك ئهھدى

بىرلىكى بولغىنى يوق. ئىسالم ھهمكارلىق تهشكىالتى قۇرۇلغان ۋه پۈتۈن 
ڭ مهسىللىرى، ئورتاق مهنپهئهتى ئۈچۈن خىزمهت مۇسۇلمان مهملىكهتلهرنى

قىلىشنى مهقسهت قىلغان بولسىمۇ، ئهمما بۇ پهقهت ئىقتىسادىي، سىياسىي ۋه 
مهدهنىيهت جهھهتتىكى ھهمكارلىق بىلهن چهكلىنىپ قالغان بولۇپ، تېخى 
كۈچلۈك ھهربىي بىرلىكسهپ قۇرۇپ چىقالمىدى. بۇنداق بىر باسقۇچقا تهرهققىي 

ىڭ كۈچلۈك قىدىكى سهۋهبمۇ، دهل ھهر بىر مۇسۇلمان ئهلنقىاللماسلى
شارائىتالرنى ھازىرالپ بولمىغانلىقىدا. شۇنىڭدىن  بولمىغانلىقى ۋه شهرت ـ

قىلىپ مىللهتچىلىككه قارشى  ئۈممهتچىلىككۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، نوقۇل ھالدا 
تۇرۇش ۋهياكى نوقۇل ھالدا مىللهتچىلىكنى تهشۋىق قىلىپ ئۈممهتنىڭ 

بىرىدىن رادىكالالرچه ئايرىۋېتىش  ىشىگه سهل قاراپ، ئىككىسىنى بىر ـۈچىيك
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ھهم مىللهتكه ھهم ئۈممهتكه زىيان يهتكۇزۇشتىن باشقا نهرسه ئهمهس. بولۇپمۇ 
ئىبارهت مۇستهملىكه ئاستىدىكى بىر مىللهت، مىللهتچىلىكتىن ئىبارهت  ئۇيغۇردىن

لۇش ئارزۇسىنى يوقاتقاندا دۆلهت قۇرۇش ئارزۇسىنى، ئۆزىگه ئۆزى خوجا بو
ن قانداقمۇ ئۈممهت ئۈچۈن خىزمهت قىاللىسۇن؟ ئۈممهتنىڭ بىرلىشىشى زامان، ماكا

ۋه كۈچتىن ئىبارهت شهرت شارائىتالرنى ھازىرالشنى تهقهززا قىلىدۇ. بولۇپمۇ  ـ-
ئۇيغۇرالردا ئۈممهت دېگهن شوئارنى كۆتۈرۈپ چىققۇدهك ھېچقانداق كۈچ ۋه 

ي تۇرۇپ، ھهتتا ئۆزىمىزنى قوغداش ئۇياقتا تۇرسۇن، مهۋجۇت شارائىت ھازىرالنما
بولۇپ تۇرۇشىمىزمۇ تهھدىتكه ئۇچراۋاتقان بىر شارائىتتا قايسى كۈچىڭىز بىلهن 
ئۈممهت ئۈچۈن توۋاليسىز؟ ئهگهر بىزدىكى مىللهتچىلىك يوقالسا، ئۇ ھالدا 

ئېرىشىش ئىگه بولۇپ بىخهتهرلىككه  ىكى دۆلهت قۇرۇش ۋه تېرىتورىيهگهبىزد
يوقالغان بولىدۇ. تېررىتورىيه ۋه بىخهتهرلىككه ئېرىشهلمىگهنده كۈچلىنىشتىن 
ئېغىز ئېچىش مۇمكىنمۇ؟  مىللهتچىلىك ئۈممهتكه قارشى قويۇلغان ئايرىمچىلىق 

بولماستىن، بهلكى تېرىتورىيهگه ئىگه بولۇپ ۋهتهن قۇرۇش ئارقىلىق ئۆزىنى  
ن ئۈممهتنىڭ كۈچىيىشى ئۈچۈن خىزمهت كۈچلهندۈرۈش ۋه بۇ ئارقىلىق بىر پۈتۈ

قىلىشتۇر. مانا بۇ سهۋهپتىن ئۇيغۇر دهۋاسىدا مىللهتچىلىكنى تۇرغۇزۇش، 
بىرىنى چهتكه  راپ قىلىش ۋه بۇ ئىككىسىنىڭ بىر ـئۈممهتنى ئېتى

قاقمايدىغانلىقىنى تهستىقالش مېنىڭچه بهكمۇ زۆرۈر.  

، جهمئىيهتشۇناسالر ۋه مىللهتچىلىكنىڭ پهيدا بولىشىغا قارىتا تارىخچىالر
مىللهت تهتقىقاتچىلىرى ئوخشىمىغان كۆزقاراشتا بولۇپ كېلىۋاتقان بولۇپ، ئۇالر 
ھازىرقى ئىجتىمائىي پهن ساھهسىده مودېرنىزمنى تهرغىب قىلىدىغان 

تىن ئىبارهت سىمۋولسىت – ئېتنوۋه  ،پېرپېتۇئالىسىت، شۇنداقال مودېرنىست
ئۈچكه بۆلىنىدۇ.  

لىل قىلىدۇ. چۈنكى مىللهتچىلىكنى رومانتىزمغا باغالپ تهھ مودېرنىستالر
ئهسىرده رومانتىزمنىڭ ئهۋجىگه چىقىشى بىلهن رومانتىك  ـ 18ياۋروپادا 

مىللهتچىلىك مهيدانغا كهلگهن. رومانتىك مىللهتچىلىك، رومانتىزمنى يهنى خهلق 
تىلى، مهدهنىيهت  لسهپىۋى سهنئىتى، خهلق ئهدهبىياتى، خهلق مۇزىكىسى، په ـ-

چۈشهنچىلىرى قاتارلىق خهلق سهنئىتىنى مهنبه قىلغان.   
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دېگهن بۇ ئاتالغۇنى ئهڭ دهسلهپته گېرمانىيهلىك شائىر » رومانتىزم « 
) ئهدهبىياتنى سۈپهتلهشته  (Karl Wilhelm Friedrich Schlegel شلېگ فرېدرىخ

يىلالردا ياشىغان فىرانسىيهلىك پهيالسوپ، يازغۇچى  ـ 1784، 4ئىشلهتكهن بولۇپ
قاتارلىقالر ياۋروپادا رومانتىزمنىڭ  ( Jean-Jacques Rousseau ) روسسو

مهيدانغا كېلىشىگه چوڭ تهسىر كۆرسهتكهن. رومانتىزم ئهدهبىياتتا تهسهۋۋۇر، 
ھېس تۇيغۇ ۋه ئهركىنلىكنى تهرغىب قىلغان بولۇپ، ئهسلىدىكى تۇيغۇنى 

تۈزۈم ۋه نازاكهتنى تهرغىب  ـول قىلىش، لوگىكا، تهڭپۇڭلۇق قائىده كونتر
قىلغان يېڭى كالسسىك ئهدهبىياتتا ئېلىپ بېرىلغان چوڭ بىر ئىسالھات ئىدى. 

ـئاكا  گرىممهسىلهن: ئهڭ دهسلهپته گېرمانىيهلىك ئاكادېمىك   Jacobئۇكىالر ( -
Ludwig Carl Grimm 1785–1863، Wilhelm Grimm 1786 )  1859 ـ-

تىل ۋه مهدهنىيهت جهھهتته تهتقىقات ئېلىپ بېرىپ، خهلق ئهسهرلىرىنى 
، ) »سىندېرېلال) كۈلقىز « ، »پاقا شاھزاده « ، »قار مهلىكه « توپلىغان ۋه 

قاتارلىق نۇرغۇن مهشھۇر چۆچهكلهر توپالملىرىنى » ئۇيقۇدىكى ساھىبجامال « 
چىلىكنىڭ مهيدانغا كېلىشى مانا يىغىپ، رهتلهپ يېزىپ چىققان. رومانتىك مىللهت
مۇشۇنداق خهلقنىڭ ئۆزىگه خاس مهدهنىيهت  سهنئهت بايلىقىدىن ئىلھام  ـ-

ىگه خاس مهدهنىيهت ، ياۋروپادىكى نۇرغۇن مىللهتلهر ئۆزلىرىنىڭ ئۆز5ئالغانلىقتىن
سهنئىتىنى بايقاش ۋه گۈللهندۈرۈش ئارقىلىق ئۆز ئهركىنلىكى،  ۋه ئهدهبىيات ـ

رۇسسىيهگه  پولشانىڭمۇمۇستهقىل دۆلهت قۇرۇش ئېڭىنى كۈچهيتكهن. ئۆز ئالدىغا 
قارشى مىللهتچىلىكىنى كۈچهيتىپ مۇستهقىللىق ئېڭىنى يېتىلدۈرۈشى ۋه ئاخىرى 

مۇستهقىل بولىشىدا رومانتىزم ناھايىتى مۇھىم رول ئوينىغان.  

مىللهتچىلىك مودېرنىستالر، ئوخشاش  گېللنېرغابۇ سهۋهبتىن، ئېرنىست  - 
دۆلهت قۇرۇش ئېڭى شهكىللهنگهندىن كېيىن، فىرانسىيه ئىنقىالبىدىن كېيىن 
مهيدانغا كهلگهن. چۈنكى پهن تېخنىكا ئىنقىالبى، مهتبهئهچلىك مىللهتنىڭ 

																																																													
-3پهنگۇئىن لۇغىتى،  4 ). 1991نۇسخا. لوندون: پهنگۇئىن كىتاپلىرى، (  	

The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory. Third Ed. London: Penguin 
Books, ( 1991 ) 	

-ئاكا 	5 ئۇكا گرىمالرنىڭ بىئوگرافىیهسى  	

  http://www.germanpulse.com/2012/04/10/the-history-of-the-brothers-grimm/ 	
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ئاالقىسىنى كۈچهيتىپ ئۇيۇشۇشىنى، پىكىر ئالماشتۇرۇشىنى، بۇ ئارقىلىق 
قارىشىچه،  رنىستالرنىڭمودېبىرلىشىشىنى تېزلهتكهن، دهپ قارايدۇ. 

ئېتنو ـمىللهتچىلىك تالالشقا بولىدىغان نهرسه بولۇپ، ئۇ،   مىللهرچىلهر -
(Ethno-Nationalists ـ) ئېيتقاندهك، مهيلى چوقۇم بىر ئىنسان ئۆزى خالىسۇن - 

خالىمىسۇن كىملىككه ۋه تارىخى يىلتىزغا ئوخشاش ئۆزلىكىدىن مهنسۇپ 
كى شهخس ۋه مىللهت ئۇنى ئهركىنلىك ئۈچۈن بولىدىغان نهرسه بولماستىن، بهل

 ئېتنوقاتارلىق  كوننوربىر يهرگه كېلىش مهقسىتىده تاللىيااليدۇ، دهپ قارايدۇ. 
بولسا مىللهتچىلىك قهدىمدىن تارتىپ، يهنى مىللهت  مىللهرچىلهر

شهكىللهنگهندىن تارتىپ مهۋجۇت ئىدى، دهپ قارايدۇ. شۇنىڭ بىلهن بىرگه، 
غا كېلىشى، مىللهتلهرنىڭ قهبىله ئايرىش كۆرهشلىرى، كۈچ دىنالرنىڭ مهيدان

ئۈچۈن بىرلىشىش، ئۇيۇشۇش ۋه بىر قوغداش تېررىتورىيهسىنىتالىشىش،   ـ-
بىرىگه ئوخشىمىغان مهدهنىيهت شهكىللهندۈرۈپ بۇنىڭ ئۈچۈن كۆرهش قىلىشى، 
شۇ چاغدىمۇ مىللهتچىلىكنىڭ مهۋجۇت ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. مىللهتچىلىك 

نداقتۇ سانائهت ئىنقىالۋىدىن كېيىنكى دۆلهت قۇرۇشنىڭ ئهۋج ئېلىشى بىلهن قا
پهيدا بولغان ئهمهس، دهپ قارايدۇ ۋه مىللهتچىلىككه تهبىر بهرگهنده كىملىك ۋه 

  .6ئۆز مىللىتىگه بولغان ساداقهتنى ئهڭ مۇھىم ئورۇنغا قويىدۇ

سىمۋولىزم بولسا مىللهتچىلىكنىڭ زامانىۋىلىشىش ۋه شهھهرلىشىشنىڭ  ئېتنو
تهستىقاليدۇ. شۇنىڭ  مودېرنىستالرنىنهتىجىسى ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىپ 

بىلهن بىرگه، مىللهتچىلىكنى چۈشىنىش ئۈچۈن مىللهتته مىللهتچىلىك ئېڭىنىڭ 
ن ئىلگىرىكى تارىخى پهيدا بولىشىدا رول ئوينايدىغان دۆلهت ئېڭى شهكىللىنىشتى

يىلتىز ۋه سموۋوللۇق خاراكتېرىغا سهل قارىمايدۇ. ئۇالر مىللهتچىلىكنىڭ پهيدا 
بولىشىدا قهدىمىي ئهجدادالر روھى، قهھرىمانالر ۋه قهبىلىلهر رهئىسلىرى، 
جهمئىيهت بولۇپ شهكىللىنىش، تهبىئىي ۋه ئورگانىك شهكىللىنىش، سۈپهت ۋه 

دۇ دهپ قارايدۇ. مۇھىم رول ئويناي مهشھۇرلۇق  

																																																													
- 6، »ئېتنىك مىللهتچىلىكنى چۈشىنىش ھهققىدە ئىزدىنىش « كوننور ۋالكهر، 	6 بهت. پرەستىتون ئۇنىۋېرسىتى نهشرى،  

1994. 	
 Connor, Walker (1994), Ethnonationalism  The Quest for Understanding (Princeton: 

Princeton University Press) page 6 	
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بىر مىللهتنىڭ سىمۋوللۇق  ىنچاقلىغاندا، ئېتنىك سىمۋولىزم ـيىغ
هت مىللهتچىلىك سانائ مودېرنىستالرنىڭئېلېمېنتلىرىنى تهھلىل قىلىپ، 

ئهسىرنىڭ ئاخىرلىرىدا بارلىققا كهلدى دېگهن  ـ 18ئىنقىالبىدىن كېيىن، يهنى 
دهپ رهت » ئۇنداقتا مىللهتمۇ شۇ چاغالردا مهيدانغا كهلگهنمۇ؟ « كۆز قارىشىنى 

قىلىدۇ. چۈنكى ئۇالر مىللهت مىللهتچىلىكنى پهيدا قىلىدىغان ئاساسى كۈچ 
بۇنى پۈتۈنلهي رهت قىلىپ، مىللهتچىلىك  مودېرنىستالر 7.ۇتۇرسا، دهپ قارايد

بۇ كۆز  مودېرنىستالرنىڭ ،مىللهرچىلهر ئېتنومىللهتنى پهيدا قىلىدۇ دهيدۇ. ئهمما 
قارىشىغا قېتىلمايدىغان بولۇپ، مىللهتچىلىك باشتا پهيدا بولىدىغان بولسا، 
ئۆزلىكىدىن بىر توپلۇق سىياسىي كۈچنى نىشان قىلغانلىقى ئۈچۈنال بۇ توپلۇق 

چىلىك پهيدا بولۇشتىن ئىلگىرىكى مىللهت مىللهت بولۇپ شهكىللىنهلهمدۇ؟ مىللهت
ئۇقۇمىنى قانداق چۈشهندۈرۈش كېرهك؟ دهپ مودېرنىستالرنىڭ قارىشىنى رهت 

قىلىدۇ.   

، مىللهتچىلىك ئهزهلدىن تهبىئىي شهكىللهنگهن ۋه تارىخى مودېرنىستالر
يىلتىزى تۈپهيلىدىن كېلىپ چىققان كۈچ ئهمهس. ئۇ شهھهرلىشىشتىن كېيىن، 

مان پهن يېقىنقى زا مهدهنىيهت ۋه جهمئىيهت تهرهققىياتى ھازىرلىغان شهرت  ـ- - 
شارائىت ئاستىدا، ئهقىل بىلهن ئېلىپ بېرىلغان پىالنلىق ھهرىكهتتىن پهيدا 
بولىدۇ. چۈنكى ئۇ فېئودالىزمغا، ئىمپېرىئالىزمغا قارشى پهيدا بولغان، ئۇيۇشقان 

ىكهت مىللهتنى بىر مىللهتنىڭ ھهرىكىتىنى ئاساس قىلىدۇ ۋه بۇ ھهر
شهكىللهندۈرىدۇ دهيدۇ. شۇنىڭ بىلهن بىرگه، مىللهتچىلىكنى شۇ مىللهت 
دۆلىتىنىڭ پسىخولوگىيىلىك كۈچىدىن ۋه جهمئىيىتىنىڭ رېئاللىقىدىن ئايرىپ 

ئايرىپ  سخېمىالردىنقارىغىلى بولمايدۇ. بىر ماشىنىنى ياساشنى خهرىته، 
نىمۇ ئاالقه ۋاسىتىلىرى، تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمىغاندهك، مىللهتچىلىك

																																																													
 43خا، (، بىرىنچى نۇس»ئېتنىك سىمىۋوللۇق ۋە مىللهتچىلىك: مهدەنىیهت نوقتىسىدىن تهھلىل « ئانتونى در. سمىت، 	7

- بهت)  	
Anthony	D.Smith,	Ethno-	Symbolism	and	Nationalism:	A	cultural	approach.	First	edition,	page	43	
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شهھهرلىشىش، كهڭ ئېچىۋېتىلگهن مائارىپ ۋه سىياسهتكه قاتنىشىشتىن ئايرىپ 
.8قارىغىلى بولمايدۇ، دهپ قارايدۇ  

ئۇنداقتا ئۇيغۇر مىللهتچىلىكىچۇ؟ ئۇيغۇرالرنىڭ دۆلهت قۇرۇش ئېڭى، 
 هتېررىتورىيهگمىللهتچىلىككه بىر مىللهتنىڭ ياكى مهلۇم  مودېرنىستالرنىڭ

مهنسۇپ مىللهتلهرنىڭ دۆلهت قۇرۇش، يهنى ئهركىنلىككه ئېرىشىش ئۈچۈن 
ئېلىپ بارغان كۆرىشى ۋه سانائهت ئىنقىالبىنىڭ تهسىرىده مهيدانغا كهلگهن دهپ 
ئىزاھلىغىنىدهك، ياۋروپا سانائهت ئىنقىالبىدىن كېيىن مهيدانغا كهلگهنمۇ؟ ياكى 

دېگهن بۇ ئىسىم ۋه » للىتى ئۇيغۇر مى« ئۇيغۇر مىللهتچىلىكى، ئۇيغۇرالر 
؟ ئهگهر شۇ چاغالردىال مهۋجۇت بولسا مهۋجۇتمۇكىملىككه ئېرىشكهندىن بېرى 

ئۇيغۇرالردا ئۆز ئالدىغا دۆلهت قۇرۇش ئارزۇسى بولغانمۇ؟   

مىللهتچىلىككه بهرگهن  مودېرنىستالرنىڭئهگهر ئۇيغۇر مىللهتچىلىكىنى 
ئىگه  تېررىتورىيهگهئورتاق  ئىزاھاتىغا ماسالشتۇرۇش ئۈچۈن، مىللهتچىلىك

خهلقنىڭ سىياسىي كۈچكه ئېرىشىپ، مۇستهقىل ھالدا ئۆزىنى ئۆزى ئىداره قىلىش 
ئىدىيىسى دهپ قارالسا، ئۇنداقتا ئۇيغۇرالرنىڭ مىللهتچىلىكىنى ئىككى 
جۇمھۇرىيىتىمىز بىلهن باغالپ تهھلىل قىلىشقا توغرا كېلىدۇ. لېكىن ئۇيغۇرالرنىڭ 

دۆلىتى قۇرۇشتىن ئىلگىرىمۇ، ھهر بىر تارىخىي دهۋرىده ئىككى جۇمھۇرىيهت 
ئهركىنلىك ئۈچۈن ئۆزىگه خاس قوزغاتقۇچى كۈچى بولغان. يۇقىرىدىكى 
نهزىرىيىگه ئاساسالنغاندا بىز بۇ كۈچنى، يهنى ئۇيغۇرالردا تهبىئىي پارتلىغان 

غهزهپ  نهپرهت، قارشىلىق، ئادالهتنى ياقالش ئىستىكى، ئېتىقادى  ـ-
سى، مهدهنىيىتى ۋه كىملىكىنى رهت قىلىشىمىزغا، پهخىرلىنىش چۈشهنچى

تۇيغۇسىنى ئىنكار قىلىشىمىزغا، ئۇيغۇر مىللهتچىلىكىنى تۇيۇقسىز ھېچنهرسىدىن 
ئوزۇقالنمىغان ھالدا پارتالپ چىققان بىر نهرسىدهك چۈشىنىشىمىزگه توغرا 

ى بېسىپ كېلىدۇ. لېكىن مىللهتچىلىك مهلۇم تارىخىي تهرهققىيات جهريانىن

																																																													
- 23، »مىللهتچىلىك ۋە مودېرنىزىم « ئانتونى در. سمىت، 	8 ). 1998بهت، بىرىنچى نۇسخا (   	
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، بۇنداق قاراشنىڭ ئاساس يوق، تايىنىدىغانلىقتىنئۆتىدىغان ۋه مهنبهگه 
ئهلۋهتته. ئۇنداقتا مىللهتچىلىكنىڭ بىر مىللهتنىڭ تارىخىي جهريانىدىكى كۆرهش 
ئارقىلىق مىللهت سۈپىتىده سىياسىي كۈچكه، ئۆز دۆلىتىگه ئېرىشىشى 

ۈنكى ئۇيغۇرالر يېقىنقى يىلالردا ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلغان بوالمدۇق؟ ( ياق ) چ
پهيدا بولۇپ قالغان بىر مىللهت ئهمهس، ئۇ بىر قهدىمىي مىللهت. ھهرقانداق 
مىللهتچىلىكته بىر مىللهتنىڭ مىللىي مهۋجۇتلۇقى ۋه مهدهنىيىتى ئۆز ئهكس 

ئهتتۈرىدۇ.  

بۇ مهنىدىن ئېيتقاندا، ياشىغان مۇھىتىدا ئۇچرىغان تاجاۋۇزغا قارشى  
ه ساقلىنىش، قۇتۇلۇش ۋه كۈچىيىش، غهلىبه قىلىشالرغا بولغان ئۇيۇشۇش ۋ

ھهرىكهتلهندۈرگۈچى كۈچ؛ ياكى گۈللهنگهن دهۋرىدىكى مىللهت ۋه ئىمپېرىيه 
سۈپىتىده پهخىرلىنىش؛ قۇدرهت تېپىش سۈپىتىنى ئالغان ئۇيۇشۇش ۋه 

ۇ ئىبارهت ب ئۇيغۇردىنگۈللىنىشكه بولغان ھهرىكهتلهندۈرگۈچى روھ، ھهممىسىال 
مىللهتته ئۆز ئهكسىنى تاپىدۇ. شۇنداق بولغان ئىكهن، مىللهتچىلىك روھىمىزنى 
تارىخىي يىلتىزىمىزدىن، پهخىرلىنىش تۇيغۇمىزدىن ئايرىپ قاراشقىمۇ، ھازىرقى 

دۆلهت قۇرۇش ئارزۇيىمىزدىن  شارائىتلىرىمىزدىن، –زامان رېئاللىقىدىن، شهرت 
ئايرىپ قاراشقىمۇ بولمايدۇ. ئهگهر ئۇيغۇرالردا دۆلهت قۇرۇش ئېڭى ۋه ئارزۇسى 
بولمىغان بولسا ئىدى، ئۇنداقتا ئۇنىڭ مىللهتچىلىكى ھهرىكهت شهكلىگه ئۆتمهي، 
پهقهت پهخىرلىنىش تۇيغۇسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان مهۋجۇتلۇق ۋه كىملىك 

ىپ قالغان بوالتتى.باسقۇچىدىال ساقلىن  

يىلى قۇرۇلغان شهرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ  ـ 1944ـ يىلى ۋه  1933
ئىبارهت ئېتنىك  دىن»ئۇيغۇر « قۇرۇلۇش جهريانى، ئۇيغۇرالرنىڭ 

ت ئورتاقلىقنى غايه قىلغان مىللهتچىلىككه ئهمهس، بهلكى ۋهتهن قۇرۇشتىن ئىباره
يهده ياشايدىغان بىردىن كۆپ مىللهتچىلىك ( ئوخشاش تېررىتورى سىۋىك

مىللهتنىڭ بىرلىكته دۆلهت قۇرۇش ئارزۇسى ) ۋه دىننى ئاساس قىلغان دىني 
مىللهتچىلىك ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. چۈنكى ئىككى قېتىملىق جۇمھۇرىيهت 
يالغۇز ئۇيغۇر مىللىتىنىال ئاساس قىلغان كۆرهش بولماستىن، بهلكى قازاق، 

 ـ- 1990نىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالغانلىقى ھهممىمىزگه ئايان. قىرغىز قاتارلىق مىللهتلهر
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يىللىرى قازاق، قىرغىز ۋه ئۆزبېك قاتارلىق مىللهتلهر سوۋېت ھاكىمىيىتىنىڭ 
پارچىلىنىشى بىلهن مۇستهقىللىققا ئېرىشكهندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ ئۇيغۇرالر 

. ھهتتا بىلهن بىرلىكته شهرقىي تۈركىستان دۆلىتىنى قۇرۇش غايىسى سۇسالشتى
شاڭخهي « بۇ مۇستهقىل دۆلهتلهر خىتاي ھۆكۈمىتى بىلهن بىرلىشىپ 

گه قول قويۇش ئارقىلىق، ئۇيغۇر ئهركىنلىك ھهرىكىتىنى »شهرتنامىسى 
 ئۇيغۇرالردىكىباستۇرۇشتا رول ئويناشقا باشلىدى. شۇنىڭدىن كېيىن 

تقان دىنىي مىللهتچىلىك ئهسلىدىكى ئۇزۇن تارىخالردىن بېرى داۋام قىلىپ كېلىۋا
مىللهتچىلىكنى داۋام قىلىش بىلهن بىرگه، ئېتنىك مىللهتچىلىك ( كۆپلىگهن 
مىللهتلهرنىڭ ئهمهس، بهلكى بىر مىللهتنىڭ ئهركىنلىك ۋه دۆلهت قۇرۇش 
ئارزۇسى ) تۈسىنى ئالغان مىللهتچىلىككه قاراپ تهرهققىي قىلىدى. بارىن 

ئىنقىالبى بۇنىڭ تىپىك بىر مىسالى.  

ىن ئىنقىالبى ياۋروپادا سانائهت ئىنقىالبىدىن كېيىن مهيدانغا گهرچه بار 
كهلگهن دۆلهت قۇرۇش ئارزۇسىدهك شهھهرلىشىش ۋه زامانىۋىلىشىش، ئۇچۇر  - 

ئاالقىنىڭ كۈچىيىشى دېگهندهك تهسىرلهرگه ئۇچرىمىغان، دهل ئهكسىچه بىر 
شۇنداقال يېزىدا پهيدا بولغان ئىنقىالب بولسىمۇ، كۈچلۈك دىنىي تۈس ئالغان. 

ئېنىق ھالدا ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇش ئارزۇسىنى ئهكس ئهتتۈرگهن 
بولۇپ، شۇ چاغدىكى خىتاي تارقاتقان بهزى ئىچكى ماتېرىيالالرنى كۆرگهن 
ئۇيغۇرالرنىڭ گۇۋاھلىق بېرىشىچه، خىتاي ھۆكۈمىتى بارىن ئىنقىالبىنى 

هرقىي تۈركىستان دۆلهت گېربى، باستۇرغاندا، بارىن قهھرىمانلىرىنىڭ يېنىدىن ش
دۆلهت بايرىقى ۋه دۆلهت خهرىتىسى دېگهندهك نهرسىلهر چىققان. بارىن 
ئىنقىالبىنىڭ يول باشچىسى زهينىدىن يۈسۈپ شۇ قېتىمقى ئىنقىالبتا خىتاي 

ھۆكۈمىتىگه شهرت قويۇپ مۇنداق خهت يازىدۇ:  

ىنايهت بىگۇناھ ئادهمنى ئۆلتۈرۈش دۇنيانىڭ ھهرقانداق جايىدا ج« 
ھېسابلىنىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ گۇناھسىز بوۋاقالرنى ئانا قارنىدا تۇرغۇزۇپال 
ئۆلتۈرۈۋېتىشى، نېمه ئۈچۈن جىنايهت ھېسابلىنىپ جازاغا تارتىلماسلىقى 
كېرهككهن؟ شهرقىي تۈركىستان ئۇيغۇرالرنىڭ زېمىنى، ئۇيغۇرالر نېمه ئۈچۈن 

رهت بىر بېسىپ كىرىۋالغان ھۆكۈمهتكه ئۆزىنىڭ زېمىنىدا خىتاي ھۆكۈمىتىدىن ئىبا
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باج ئۆتهيدىكهن؟ بىز خىتاي ھۆكۈمىتىگه باج ئۆتهشنى رهت قىلىمىز! خىتاي 
ياساقنى، ھاشارنى توختاتسۇن! نوپۇسنى  ىتى باج سېلىقنى، ئالۋان ـھۆكۈم

تىزگىنلهش باھانىسىده ساناقسىز بوۋاقلىرىمىز ئۆلتۈرۈلدى ۋه ئۆلتۈرۈلمهكته. 
تىزگىنلهش توغرا كهلسه، خىتاي ئىچكىرى ئۆلكىدىن شهرقىي ئهگهر نوپۇسنى 

تۈركىستانغا ھهر يىلى مىليونالپ توشۇۋاتقان خىتاي كۆچمهنلىرىنى توشۇشنى 
توختاتسۇن! بىز خىتاي كۆچمهنلىرىنىڭ شهرقىي تۈركىستاندىن چىقىپ كېتىشىنى 

ىن تهلهپ قىلىمىز! خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ، خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ زېمىنىمىزد
چىقىپ كېتىشىنى تهلهپ قىلىمىز! خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پىالنلىق تۇغۇت 

.9»سىياسىتىگه، بىزنى قۇل قىلىش سىياسىتىگه جهڭ ئېالن قىلىمىز!   

ئۇنىڭ بۇ خېتى تېررىتورىيىسى، مۇستهملىكىگه بولغان قارشىلىقى، 
مۇستهقىللىق ئارزۇسى، ھهققانىيهتته چىڭ تۇرۇش، توغرىنىڭ چوقۇم غهلىبه 

ىلىدىغانلىقىغا بولغان ئىشهنچىسى ئېنىق بولغان خهت بولۇپ، كۈچلۈك دىنىي ق
ۋه ئېتنىك مىللهتچىلىك روھىنى نامايهنده قىلىدۇ. بارىن ئىنقىالبى 
باستۇرۇلغاندىن كېيىن، ئۇيغۇرالرنىڭ ئهركىنلىككه ئېرىشىش ۋه دۆلهت قۇرۇش 

يىن، غۇلجا ئارزۇسى ھهرىكهت شهكلىگه ئۆتمىدى. بارىن ئىنقىالبىدىن كې
ۋهقهسى، ئۈرۈمچى ۋهقهسى قاتارلىق چوڭ قوزغۇلۇشالر ۋه نۇرغۇن يهككه 
ھالدىكى كىچىك قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكهتلىرى مهيدانغا كهلگهن بولسىمۇ، 
بۇالرنىڭ ھېچقايسىسى بارىن ئىنقىالبىدهك مۇستهقىللىق ۋه دۆلهت قۇرۇش 

ئۇالر پهقهت ئۇيغۇر مىللىي ئارزۇسىنى كۈچلۈك شهكىلده ئوتتۇرىغا قويالمىدى. 
كىملىكى سۈپىتىدىكى باراۋهرلىك تهلهپ قىلىدىغان قارشىلىق شهكلىنى 
ئالغانلىقتىن، ئۇيغۇر مىللهتچىلىكىنى، يهنى دۆلهت قۇرۇش ئارزۇسىنى 

.گهۋدىلهندۈرمهيدۇ  

ئۇيغۇرالر خاراكتېرى جهھهتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا، ھېس  تۇيغۇغا باي،  ـ-
هنئهتكار خهلق بولغان بولسىمۇ، ئۇزۇن مۇددهتلىك ئىپادىلهشكه ماھىر س

مۇستهملىكه كىشهنلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ ئهركىن پىكىر قىلىشىنى؛ ئهدهبىيات  - 

																																																													
، شهرقىي تۈركىستان ئۇچۇر مهركىزىدىن ئېلىندى.»ڭ خېتى زەینىدىن یۈسۈپنى« 	9 	
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سهنئهت ۋه مهدهنىيهت ئارقىلىق مىللهتنىڭ روھى ھالىتىنى تهھلىل قىلىپ، 
مىللهتنى يېتهكلهشنى مهقسهت قىلىدىغان ئهسهرلهرنىڭ مهيدانغا كېلىشىنى 

ويدى. بىرىنچى قېتىملىق جۇمھۇرىيىتىمىز قۇرۇلۇشتىن ئىلگىرى چۈشهپ ق
ئابدۇقادىر دامولالم باشچىلىقىدىكى ئاقارتىش ھهرىكهتلىرى مهيدانغا كهلگهن 
بولسىمۇ، ئهمما كهڭ كۆلهملىك مائارىپ، ئىشلهپچىقىرىش، شهھهرلىشىشنىڭ 

ىي قىلىشى ئاالقه ۋه قاتناشنىڭ تهرهقق ۇملىشىشى، نهشرىياتچىلىق، ئۇچۇر ـئوم
دېگهندهك ئامىلالرنىڭ، ياۋروپادا سانائهت ئىنقىالبىدىن كېيىنكى باش كۆتۈرگهن 
رومانتىزمنى مهيدانغا كهلتۈرۈشى ۋه رومانتىزمدىن ئىلھامالنغان مىللهتچىلىك 
ئۇيغۇرالرغا يېتىپ كېلهلمىدى. ئۇيغۇرالر ياۋروپادىكى رومانتىزمدىن ئىلھام ئالغان 

رومانتىك مىللهتچىلىكنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىمىدى.  دۆلهت قۇرۇشتىن ئىبارهت
ھهتتا بهزى ئهدىبلىرىمىز ئۇيغۇرالرنىڭ تا ھازىرغىچه ئهركىنلىك تهرغىب 
قىلىدىغان بۇ ئېقىمالردىن مۇستهسنا ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدۇ. ئۇيغۇرالردا 

هھىم گهرچه لۇتپۇلال مۇتهللىپتهك ئهركىنلىكنى تهرغىب قىلغۇچى شائىرالر، ئابدۇر
ئۆتكۈر ۋه زوردۇن سابىردهك يازغۇچىالر چىققان بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ خهلقنى 

 لىرىنىڭ ھهممىسى تارىخى تهجرىبه ـئويغىتىش ئۈچۈن خىزمهت قىلغان ئهسهر
ساۋاقالرنى يهكۈنلىگهن ۋه رېئالىزمنى ئاساس قىلغان ھالدا ئهركىنلىك ئىزدهش 

بولۇپ، رومانتىزىم ئېقىمىدىن مهيدانغا كهلگهن ئهركىنلىكنى تهرغىب قىلمىغان.  

تارىخىمىزغا دىققهت بىلهن نهزهر تاشاليدىغان بولساق، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىككى 
ئىسالم دىنىنى ئۇيۇشۇش ۋه  قېتىملىق دۆلهت قۇرۇش جهريانىنىڭ پۈتۈنلهي

قوزغىلىش ئوبيېكتى قىلغانلىقى كۆرۈپ يېتىمىز.  

ئۇنداقتا ئۇيغۇرالرنىڭ بىرىنچى ۋه ئىككىنچى قېتىملىق دۆلهت قۇرۇش 
ئارزۇسىنى ئهكس ئهتتۈرگهن كۆرهشلىرىنىڭ ھهممىسى نوقۇل ھالدىكى دىنىي 

امىللىرى مىللهتچىلىك دهپ كېسىپ ئېيتاالمدۇق؟ رومانتىك مىللهتچىلىك ئ
ئۇيغۇرالردا زادىال ئۆز ئىپادىسىنى تاپمىغانمۇ؟ ئهمهلىيهتته ئۇيغۇرالردا ئۆز 

تۇيغۇ ۋه غهزهپ  –مىللىتىدىن پهخىرلىنىش، ھېس  نهپرهت تولۇپ تاشقان  ـ-
بولۇپ،  رامكىالرنى، مۇستهملىكه قانۇن  ، مىللهتنىڭ پاچاقالپتۈزۈملىرىنى  -

قىلىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتهك رومانتىك  ئۆزىنى ئۆزى دېموكراتىك ھالدا ئىداره
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مىللهتچىلىكى، تهبىئىي ھالدا ئۇالرنىڭ دىنىي مىللهتچىلىكى بىلهن يۇغۇرۇلۇپ 
كهتكهن. ئۇيغۇرالردا بۇ خىل رومانتىك مىللهتچىلىك ئامىللىرىنىڭ تېپىلىشى 
گهرچه، ياۋروپادىكى گۈللهنگهن رومانتىزم ۋه سانائهت ئىنقىالبى بىلهن قىلچه 

سىۋهتسىز بولسىمۇ، ئهمما بىرىنچىدىن ئىنتايىن تۇغما شهكىلده ئۇيغۇرالرنىڭ مۇنا
مىللىي خاراكتېرىدىن ئوزۇقالندۇرۇلغان؛ ئىككىنچىدىن ئۇيغۇرالرنىڭ مىللهت 
سۈپىتىدىكى پهخىرلىنىش تۇيغۇسىنىڭ ۋهتهنپهرۋهرلىككه تهرهققىي قىلىشىدىن 

اساسىي ئورۇننى ئىگىلىگهن ئوزۇقالندۇرۇلغان (ئهلۋهتته، دىنىي مهجبۇرىيهت ئ
بولۇپ، بىز بۇ يهرده پهقهت رومانتىك مىللهتچىلىك ئامىللىرىنىڭ ئۇيغۇرالردا 

تېپىلىشى ھهققىدىال توختىلىمىز).  

مهسىلهن: ئۇيغۇر سهنئهتلىرىدىن دارۋاز ئويۇنىغا ئوخشاش ئۆلۈمگه جهڭ 
شاش ئېالن قىلىدىغان، باتۇرلۇقنى تهلهپ قىلىدىغان، ئات بهيگىسىگه ئوخ

جهسۇرلۇق، ئهركهكلىك ۋه غۇرۇر تهلهپ قىلىدىغان ئويۇنالر، ساما ئۇسۇلىغا 
ئوخشاش ئهركىنلىك، بۆسۈپ چىقىش، كۈچ ئهكس ئهتتۈرۈلىدىغان 
ئۇسۇللىرىمىز، تاشۋاي مۇزىكىسىغا ئوخشاش ھهسرهت، مۇڭ ۋه قارشىلىق ئهكس 

راكتېرىگه ئهتتۈرۈلىدىغان مۇزىكىلىرىمىزنىڭ ھهممىسى، ئۇيغۇرنىڭ مىللىي خا
يوشۇرۇنغان ئهركىنلىك ئۈچۈن پىداكارلىق كۆرسىتىش ئىستهكلىرىنى نامايهنده 
قىلىدىغان بولۇپ، نهتىجىده بۇ مىللهتچىلىك ئىدىيىسىنىڭ تهرهققىي قىلىشىدا 

كهم بولسا بولمايدىغان ئامىلالرنىڭ بىرىدۇر.  

دىن، ئۆز مىللىتىدىن پهخىرلىنىش تۇيغۇسى، كىشىنىڭ تارىخىدىن، ئېتىقادى
مهدهنىيىتىدىن، ئىنسانىيهتكه قوشقان تۆھپىسىدىن، تىل ۋه ئۆزىگىال تهۋه 

 ىنىدتۇرالىشبولغان زېمىنى بولغانلىقىدىن، شۇنداقال ئادالهتسىزلىككه قارشى 
ئىبارهت بۈيۈك قهھرىمانلىق روھىدىن پهخىرلىنىش بولۇپ، ئۇيغۇرالر ئىنسانىيهت 

« لالر دىۋانىدهك قىممهتلىك قامۇس، ، تۈركى تى»ئون ئىككى مۇقام « تارىخىغا 
كه ئوخشاش دۆلهت باشقۇرۇش قانۇنلىرىنى ۋه يهنه بىز بۇ يهرده »بىلىكقۇتادغۇ

تىلغا ئااللمىغان نۇرغۇن ئۆلمهس ئهسهرلهر بىلهن ئۇنتۇلماس تۆھپىلهرنى قوشتى. 
قۇردى. بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۇيغۇرنىڭ  ئۆز تارىخىدا ئىمپېرىيه ۋه جۇمھۇرىيهتلهر

لىكىنى كۆرسىتىدىغان، پهخىرلهندۈرىدىغان، ئۇنى ئۆز كىملىكىگه ۋه ۋهتهن كىم



 

www.uyghurpen.org/uy/Qayta_shekillendurulush.pdf ""قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشتىن قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشكه         

 
 

32	
	

سۆيگۈسىگه مهھكهم باغاليدىغان ئامىلالر بولۇپ، مىللهتچىلىكنىڭ پهيدا بولىشى 
ۋه تهرهققىي قىلىشىدا ئۆزىنى نامايهن قىلىدۇ.  

خىتاي ھۆكۈمىتى بىزدىكى مىللهتچىلىك تۈسىنى ئالغان ياكى ئالمىغان 
الرنىڭ ھهممىسىنى تېررورىزمغا باغالشقا تىرىشتى. مهيلى غۇلجا ۋهقهسى، قوزغۇلۇش

ياكى ئۈرۈمچى ۋهقهسىدهك تىنچلىق بىلهن باراۋهرلىك تهلهپ قىلغان كوللىكتىپ 
ھهرىكهتلهر بولسۇن ياكى بارىن ئىنقىالبىدهك مىللهتچىلىك تۈسىگه ئىگه، خىتايغا 

ممىسىنى زوراۋانلىق تۈسىدىكى شهرت قويغان قوراللىق قوزغىالڭالر بولسۇن، ھه
مىللهتچىلىك ياكى تېرورىزم دهپ تهرىپلهپ كهلدى. ھهتتا ئۇيغۇرالرنى 
مىللهتچىلىككه ئۇل سالىدىغان مىللىي كىملىكىدىنمۇ ئهندىشه قىلىدىغان 

ئاينىڭ  ـ- 6يىلى   ـ  2015قىلىۋهتتى. مهسىلهن: خىتاي مىللهتلهر گېزىتىنىڭ 
كىملىكتىكى مىللىتى دېگهن تۈرنى بىكار قىلىش « كۈنىدىكى سانىدا،  – 23

يىلى  ـ 2012بېسىلغان بولۇپ، ماقالىده  دېگهن تېمىدا بىر ماقاله» كېرهكمۇ؟ 
بهزىلهر كىملىكتىكى مىللىتى دېگهن سۆزنى چىقىرىۋېتىشنى تهلهپ قىلغان 

مهلگه ئاشمىغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. بولسىمۇ، رهت قىلىنغانلىقتىن بۇ تهلىپىنىڭ ئه  

ئۇنىڭدىن باشقا مهزكۇر ماقالىده، بۇ ئۇقۇمنىڭ مىللىي ئايرىمىچىلىقنى 
كهلتۈرۈپ چىقىرىپ، خىتايدىكى مىللهتلهرنىڭ چوڭ قوشۇلۇشىغا تهسىر 
يهتكۈزىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولۇپ، كىملىكتىكى مىللىتى دېگهن يهرگه 

زىنىڭ تېررورىزمنى سۈيىئىستېمال قىلىپ، ئۇيغۇرالرنى يېزىلغان ئۇيغۇر سۆ
ماشىنىغا ئالماسلىق، ئۇالرغا ياتاق بهرمهسلىك، ئۇالرنى نۇرغۇن جهھهتلهرده 

ۋه  خۇتۇيهكلهشنى كهلتۈرۈپ چىقارغانلىقى تىلغا ئېلىنغان. ھهتتا ئۇگاندادىكى 
گه ئايرىپ ئىبارهت ئىككى مىللهتنىڭ ئهسلى بىر مىللهت بولۇپ، ئىككى تۇتسىدىن

مۇئامىله قىلىنغاندىن كېيىن، ئىككى مىللهت ئوتتۇرىسىدا ئۆچمهنلىك ۋه 
قىرغىنچىلىق پهيدا بولغانلىقىنى مىسال قىلىپ ئۆتكهن.  

» ئۇيغۇر « يىغىنچاقلىغاندا، ئېغىر دهرىجىدىكى كهمسىتىش، كىملىكتىكى 
بسىز ئىبارىسى تۈپهيلىدىن قاتتىق تهكشۈرلۈش، چهتكه قېقىلىش، ھهتتا سهۋه

خهۋپىگه ئۇچراۋاتقان  يوقىتىۋېتىلىشتۇتقۇن قىلىنىش، ئىز دېرهكسىز 
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ئۇيغۇرالردا، ئۇيغۇر كىملىكىدىن ۋاز كېچىش پىكىرلىرى مهيدانغا كېلىشكه 
باشلىدىمۇ قانداق؟  

ئهگهر شۇنداق بولسا، بۇ بىر مىللهتنىڭ يوقلىشىنى كۆرسهتمهمدۇ؟ 
اشالش ئارقىلىق، ئۇيغۇرالرغا ئىبارىسىنى ئۆچۈرۈپ ت» ئۇيغۇر « كىملىكتىكى 

قارىتىلىۋاتقان ئومۇمىي مىللىي كهمسىتىشنى ئازلىتىپ، ئۇالرنى خىتايدىكى باشقا 
مىللهتلهر بىلهن ئوخشاش مۇئامىلىگه ئېرىشتۈرگىلى بوالمدۇ؟ كىشىنى 

دېگهن بۇ ئىسىمنى ئهڭ » ئۇيغۇر « ئهندىشىلهندۈرىدىغان مۇمكىنچىلىك شۇكى، 
تىش، بارا باشتا كىملىكتىن يوقى بارا جهمئىيهتتىن يوقىتىشقا ئېلىپ بارىدۇ.  ـ-

كىملىكسىز بۇ مىللهتته پهخىرلىنىش، ئۆزىگه ئىشىنىش، كىملىكنى مهنبه قىلغان 
ئهركىنلىككه ئىنتىلىشنىڭ ھهممىسى سۇسلىشىدۇ. ئۇ ئهنئهنىسىنى كىمگه 
ۋاكالىتهن ساقاليدۇ؟ مانا بۇنىڭدىن ئهگهر مىللهتچىلىك يوقالسا شهرقى 
تۇركىستان ئۇيغۇرلىرىنىڭ كىم بىلهن قوشۇلۇپ كېتىدىغانلىغى ياكى كىمگه 

ئايلىنىپ قالىدىغانلىغىنى تهسهۋۋۇر قىلىش تهس ئهمهس.  

كىملىكى يوقالغان بىر مىللهت گهرچه ئېتىقادىنى ساقالپ قالسىمۇ، ئهمما    
مۇمكىن. تىلىنى قوغداپ قېلىشقا پهرۋاسىز مۇئامىله قىلىشى ۋه تىلىنىمۇ يوقىتىشى 

چۈنكى ئۇ ئۆزىنى ئۇيغۇر دهپ ھېسابلىمىسا، ئۇنىڭ ئۇيغۇرچه سۆزلىشىنىڭ 
ھاجىتى قالمايدۇ، ئهلۋهتته. تىلنىڭ بىر مىللهتنىڭ مىللهتچىلىك روھىنى 
يېتىلدۈرۈشتىكى رولى، خۇددى باشقا تارىخى مىراسلىرىغا ئوخشاشال مۇھىم. 

ىشته ئۆز مىللىتىنىڭ تىلىنى دۇنيادىكى نۇرغۇن مىللهتلهر مىللهتچىلىكنى كۈچهيت
 ـ 1920بۇنىڭ مىساللىرىدىن بىرى،  كۈچهيتىشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويغان.
يىلالردا ئۆتكهن ئىراقلىق گېنېرال ئهل ياۋروپا مۇستهملىكىچىلىكىگه  ھۇسرى، -

قارشى ئويغانغان ئهرهب مىللهتچىلىكىنىڭ تۈزۈلۈشىده ئهڭ چوڭ رول ئوينىغان 
ئانا تىلى تۈركچىسى بولسىمۇ، ئهمما ئۇ ئهرهب تىلى بولۇپ، گهرچه ئۇنىڭ 

. ئهرهب 10بىلمىگهنلهرنى ئهرهب دهپ ئېتىراپ قىلماسلىقنى يولغا قويغان
																																																													

). 173، كىندله نۇسخىسى ( »مىللهتچىلىكنىڭ ئهۋج ئېلىشى: ئهرەپ دۇنیاسى، تۈركىیه ۋە ئىران « 	10 	
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مىللهتچىلىكى ئهنه شۇ ئهرهب تىلىنى ساقالش ۋه تهرهققىي قىلدۇرۇش جهريانىدا 
كۈچىيىش بىلهن بىرگه، كىملىكىنى ئىنتايىن گهۋدىلىك ھالدا ساقالپ قالىدۇ.  

هيلىدىن، مىللهتچىلىك ىللهتچىلىك چۈشهنچىمىزنىڭ يۈزهكى بولىشى تۈپم
بهزىلىرىمىز ئۆز مىللىتىنى باشقا ھهممه مىللهتتىن ئۈستۈن كۆرۈش،  دېيىلگهنده

باشقا مىللهتنى كهمسىتىش دېگهن خاتا چۈشهنچىنى كۆز ئالدىمىزغا 
م. بۇ يهرده كهلتۈرىۋالىمىز. بۇ ھهقته يۇقىرىدا تهپسىلى توختۇلۇپ ئۆتكهنىدى

پهخىرلىنىش تۇيغۇسى بىلهن، ئۆز مىللىتىنى باشقىالرغا سېلىشتۇرۇپ ئۈستۈن 
كۆرۈش ئارقىلىق، باشقىالرنى پهس كۆرۈش تۇيغۇسىنى ئارىالشتۇرۇپ 

قويماسلىقىمىزنى ئۈمىد قىلىمهن.  

پهخىرلىنىش تۇيغۇسى، يهنى بىر مىللهتنىڭ مىللهت بولۇپ شهكىللهنگهن 
ئادىتى، تىلى، مهدهنىيىتى، سهنئىتى  ـېرى، ئېسىل ئۆرپ تارىخى، ئېسىل خاراكت

قاتارلىق قهدىرلهشكه تېگىشلىك بولغان، باشقىالرغا ئوخشىمايدىغان ئۆزىگه خاس 
سۈپهتلىرى ۋه مهنىۋى بايلىقلىرىدىن پهخىرلىنىپ ئۇنى ئۆزىگه سىڭدۈرۈش؛ بۇ 

بولۇپ، ئارقىلىق ئۆزىگه ئىشىنىش ۋه ئىلھام ئېلىپ تۇرۇشنى كۆرسىتىدىغان 
كهمسىتىش تۇيغۇسى بىلهن ھېچقانداق مۇناسىۋىتى يوق. بۇ، بىر ئنساننىڭ 
ئۆزىگه ئشىنىش تۇيغۇسى بىلهن ھاكاۋۇرلۇق تۇيغۇسىنىڭ پهرقىگه يهتمىگىنىگه 
ۋه ئارىالشتۇرىۋهتكىنىگه ئوخشايدۇ. كونىالر ئېيتقاندهك، باشقىالرغا غادىيىپ 

هقهت بىر ئهھمهقنىڭ ھاكاۋۇرلىقى ئۆزىنى ھهممىدىن ئېسىل ۋه ئۈستۈن كۆرۈش  پ
بولۇپ، بۇ ئۆزىگه ئشهنگهنلىك ئهمهس. ئۆزىگه ئشىنىش، ئهمىلىيهتته ئۆزىنى 
ھېچكىمگه سېلىشتۇرماسلىق، يهنى باشقىالرنى ئۆزىدىن تۆۋهنمۇ كۆرمهسلىك، 
ئۈستۈنمۇ كۆرمهسلىكتۇر. خۇددى ئاجىز كىشىلهر باشقىالرنى كهمسىتىش ئارقىلىق 

رنى ياپماقچى بولىغىنىغا ئوخشاش، روھى ۋه ئهخالقى ئۆزىدىكى قۇسۇرال
نوقتىدىن ئاجىز مىللهتلهرال باشقا مىللهتنى كهمسىتىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ كۈچىنى 
كۆرسهتمهكچى ياكى پۇت تىرهپ تۇرماقچى بولىدۇ. تارىخىي ئۇلى چىڭ، 
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ساغالم مىللهت ئۆزىگه ئىشىنىدىغان  پسىخولوگىيىسىمهدهنىيىتى كۈچلۈك، 
، ئۇنىڭ ئۆزىنى بۇ شهكىلده ئىپاده قىلىشىنىڭ ھاجىتى بولمىسا كېرهك.بولۇپ  

ئىسالمدىكى ئۈممهتنىڭ بىرلىشىشىمۇ يهنه بىر تهرهپتىن ئېلىپ ئېيتقاندا، 
مىللهتچىلىك قىلىپ باشقا مىللهتنى كهمسىتمهسلىككه، بولۇپمۇ ئۆز مىللىتىنى 

ىرلىك قىلىش بىلهن سۆيۈش ۋه پهخىرلىنىش تۇيغۇسىنى، باشقىالر ئۈستىدىن كىب
ئارىالشتۇرۇۋهتكهن خاتا چۈشهنچىلهرگه قارىتىلغان رهددىيهدۇر. ئۇ ھهرگىزمۇ 
تاجاۋۇز قىلىپ بېسىۋالغان مۇستهملىكىچى ياۋۇز مىللهتكه باش ئهگمهسلىك، ئۆز 
مىللىتىنىڭ مهنپهئهتىنى ھهممىدىن ئۈستۈن قويۇپ ئىزدىنىش ۋه تىرىشىش 

قارشى تۇرۇشنى كۆزده تۇتمايدۇ. مۇبارهك ھايات روھىدىن ئىبارهت مىللهتچىلىككه 
نىڭ باشتىن »قۇرئان « كىتابىمىز  ئاخىر ھهق  - ئادالهتنى تهرغىب قىلغانلىقى  -

ھهممىمىزگه ئايان. مىللهتچى بولۇش ۋه مىللهتچىلهرنىڭ ھهق  ناھهق تۇيغۇسى -
تۈپهيلىدىن، ھهق   قۇرئان« ئادالهت ۋه توغرا ئۈچۈن كۆرهش قىلىش نىشانى  ـ-

دىكى ئىبادهتنىڭ جۈملىسىدىن ئهمهسمۇ؟»  

ئالدىنقى قىسىمدا نېرۋاشۇناس داۋىد ئهنگلهمهننىڭ كۆز قاراشلىرىنى مىسال 
قىلىپ ئۆتكىنىمىزدهك، پىسخولوگىيه ئالىملىرى ھهر بىر مىللهتنىڭ مېڭىسىدىكى 
ئاڭ ۋه ئېقىمىنىڭ يېتىلىشىنىڭ، مىللهتنىڭ ياشىغان مۇھىتى، تارىخى، 

، دىنىي ئهقىدىسى ۋه مىللىي خاراكتېرى بىلهن ئوڭ تاناسىپ تېررىتورىيىسى
بولىدىغانلىغىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ كهلمهكته. ئۇيغۇرالرنىڭ مىللهتچىلىك ئېڭىنىڭ 
يېتىلىشىمۇ ئۇنىڭ دىنىي ئهقىدىسى، ياشىغان مۇھىتى ۋه مىللىي خاراكتېرى 

دۈرۈشنىڭ بىلهن زىچ مۇناسىۋهتلىك. قايسى خىل مىللهتچىلىك ئېڭىنى يېتىل
مۇۋهپپهقىيهتلىك بولىدىغانلىقى ھهققىده ئويالنغان ۋاقتىمىزدا، بۇ ئامىلالرنى 

نهزهردىن ساقىت قىلماسلىق كېرهك.  
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مهسئۇلىيهتسىزلىك –بىزدىكى گۈزهل غايىنىڭ دۈشمىنى   
 

ئۆزىڭىزگه مهسئۇلىيهتچان بولۇڭ. سىز بهلكىم پهسىللهرنى، شامالالرنى 
مۇمكىن، ئهمما سىز  ئۆزىڭىزنى ئۆزگهرتهلهيسىز. ئۆزگهرتهلمهسلىكىڭىز  

- جىم روخن   

يۈرىكىنىڭ بىر  ئۇيغۇرنىڭمۇھهر بىر ئۇيغۇر، ھهتتا ئهڭ ئۈمىدسىز بىر 
دېگهننى ئارزۇ » مۇستهقىل بىر ۋهتىنىم بولغان بولسىچۇ! « يهرلىرىده، 

قىلىدىغانلىقى ھهممىمىزگه ئايان. خىتاينىڭ قىزىل پاسپورتىنى ئهمهس، كۆك 
ڭلىك شهرقىي تۈركىستان پاسپورتىنى شهرهپ بىلهن كۆتۈرۈپ يۈرۈشنى كىممۇ ره

خالىمىسۇن؟ ۋهتهن ئىچىده ئۆزىمىزنىڭ پارالمېنت بىنالىرىدا يۈرۈشنى، 
ۋهتىنىمىزنى قوغدىيااليدىغان باتۇر، كۈچلۈك ئارمىيمىز، ئادىل دېموكراتىك 

ۈن دۇنياغا سوت، تهرهققىي قىلغان ھهقسىز مائارىپىمىز ۋه سهھىيه، پۈت
ئېچىۋېتىلگهن ئهركىن بازا تۈزۈمى، ھهر كۈنى بهش ۋاقىت ئهزان ئاڭلىنىپ 

تۇرىدىغان كۈچلۈك مۇسۇلمان دۆلىتىمىز بولىشىنى كىممۇ ئارزۇ قىلمىسۇن؟  

مهن شهرقىي تۈركىستانلىق، ئۆز تۇپرىقىمدا، تۇغۇلغان يېرىمده « 
ياشىيااليمهن، قورقماي ئهركىن پىكىر قىلىش ھوقۇقۇم بار، ئۆزۈم توغرا دهپ 
تاللىغان يولدا مېڭىش ۋه خاتا دهپ قارىغان ئىشالرغا، ھهقسىزلىققه قارشى 

پ سايالش ۋه تۇرۇش ئهركىنلىكىم بار. ھهمده دۆلهتنى باشقۇرغۇچىالرنى تالال
دېيىشنى كىممۇ خالىمىسۇن؟ مانا بۇ ئۇيغۇر » ئۇالرغا بىلهت تاشالش ھوقۇقۇم بار 

مىللىتىنىڭ ئهڭ چوڭ ئارزۇسى بولۇپ، بۇنداق ئارزۇنىڭ مىللهتنىڭ ھهر بىر 
پۇشتىدا بولىشى ناتايىن. ئهمما سىز ئهركىنلىكنى سۆيىدىغان، بويۇنتۇرۇقالردىن 

ڭىزنىڭ مۇستهقىل بىرى ئىكهنلىكىدىن قۇتۇلۇشنى خااليدىغان، ئۆزى
پهخىرلىنهلهيدىغان بىرى بولماقچى بولسىڭىز بۇ ئارزۇ چوقۇم سىزده بار. گهرچه 
ئۇ ھهرىكهت باسقۇچىنى ئااللمىغان،  مىللهتچىلىككه قاراپ تهرهققىي قىاللمىغان 
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تهقدىردىمۇ بۇ ئارزۇ سىزده بار. ئهمما سىز ئۈمىدسىز، چۈشكۈن، بېقىنما ۋه 
ئازاب بىلهن ئېتىراپ قىلغان ئۇيغۇر بولسىڭىز ياكى مېڭىڭىز خىتاي  قىڭىزنىقۇللۇ

ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن پۈتۈنلهي يۇيۇلغان بولسا ئۇ ھالدا بۇ ئۇلۇغۋار ئارزۇ سىزده 
يوق.  

دۇنيادىكى قۇللۇق تۈزۈمدىن قۇتۇلغانالر، مۇستهقىللىق ۋه ئهركىنلىككه 
را ئاسىيا دۆلهتلىرىدهك تاشقى ئامىل ئېرىشكهنلهرنىڭ ھهممىسى، قانداقتۇر ئوتتۇ

ۋه دۇنيا سىياسهتلىرىنىڭ ئۆزگىرىشىگه توغرا كېلىپ قالغانلىقتىن ياكى بىر 
كېچىده ئۇخالپ قوپسا تهقدىرى ئۆزگىرىپ قالغانلىقتىن ئهمهس، بهلكى ئهڭ 
دهسلهپته يۈرىكىگه ئهركىنلىككه ئېرىشىشتىن ئىبارهت بىر ئارزۇنى تىكلىگهنلىكى، 

نى ياققانلىقى ئۈچۈن ئېرىشكهن.ئىشق ئوتى  

 3سۈرىسىنىڭ  بهقهرهدا ئالهمنىڭ يارىتىلىشى ھهققىده توختالغان  »قۇرئان« 
ئايىتىده مۇنداق دېيىلگهن: ـ  

تهقۋادارالر غهيبكه ئىشىنىدۇ، نامازنى ئادا قىلىدۇ، ئۇالر بىزنىڭ ئۇالرغا ئاتا « 
».قىلغانلىرىمىزنى ئالالھ يولىدا سهرپ قىلىدۇ   

الالھ بىزگه ئاتا قىلغان بايلىقالردىن تولۇق پايدىلىنالىدۇقمۇ؟ ئالالھنىڭ بىز ئ
رىزاسى يولىدا ئىنسانىيهتنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن، ئادالهت ئۈچۈن ئىشلىتهلىدۇقمۇ؟ 
قىسقىسى ھهر بىر شهخس ئۆزىمىزدىكى ئهۋزهللىك ۋه بايلىقنى بايقىيالىدۇقمۇ؟ 

دۇنياال ئهمهس،  ـق پهقهت پۇل، مال تېپىپ چىقالىدۇقمۇ؟ ( بۇ نوقتىدىكى بايلى
بهلكى ئالالھنىڭ بىزگه بهرگهن بارلىق بايلىقلىرىنى كوزده تۇتقانلىغى 
ئۇچۇن،پهقهت پۇل ماللىرىمىزدىن ئالالغا شۇكۇر ئېتىدىغانلىغىمىزنى بىلدۈرۈش 
ئۈچۇن زاكات بېرىشنىال ئهمهس، بهلكى بىز ئىگه بولغان ئىنسانىيهتكه مهنپهئهتى 

ھهممه نهرسىدىن زاكات بېرىشىمىزگه توغرا كېلىدۇ. بهدىنىمىزدىكى تېگىدىغان 
ھهر بىر ئهزامۇ ئالالھنىڭ بىزگه بهرگهن نېمىتى بولۇپ، ئۇنى توغرا يولدا 
ئىنسانىيهتنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن ئىشلهتمهسلىكنىڭ ئىسراپچىلىق، يامان ئىشالرغا 

ئىشلىتىشنىڭ گۇناھ ئىكهنلىكى ئېنىق ئهمهسمۇ؟ ).  
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سىز ئۆزىڭىزنىڭ چوقۇم باشقىالردهك ياكى باشقىالرغا ئوخشىمايدىغان ئهگهر 
كىچىككىنه بىر ئىشنى قىاللىشىڭىزغا ئىشهنسىڭىز ۋه بۇ ئىشهنچنى بىز يۇقىرىدا 
تهكىتلىگهن ئۇلۇغۋار ئارزۇغا باغلىيالىسىڭىز، ئۇنداقتا سىز بۇ ئارزۇنى ئهمهلگه 

نېمىلهردىن قۇتۇلۇش  ئاشۇرۇش ئۈچۈن قهدهم باسااليسىز . بۇنىڭ ئۈچۈن
كېرهك؟  

 

. ئاغرىنىش كېسىلى1  

 

)  : « Jean-Jacques Rousseauروسسو (فىرانسىيهلىك مهشھۇر پهيالسوپ 
ياخشى ئادهم تېگىدىنال تهبىئىي بولىدۇ، جهمئىيهتته ئهركىنلىك، مۇستهقىللىق، 

باراۋهرلىك، كۆيۈنۈش، مېھرى  شهپقهت ۋه سۆيگۈ  - مۇھهببهت ئۈچۈن تۆھپه  -
دهپ قارىغان بولۇپ، بۇ ئۇنىڭ بىر كىشىنىڭ ياخشى ياكى يامان » االيدۇ قوش

ئىكهنلىكىگه ۋهياكى ئهخالقىغا باھا بېرىشتىكى پرىنسىپى بولغان.   

ئۇيغۇرالردىمۇ  كىشىلهرگه تهبىئىتىگه قاراپ باھا بېرىدىغان ئادهت بار. 
خشى ئهمهس تۇخۇمى يا« ،  »قېنى بۇزۇق « مهسىلهن: بىزده ناچار ئادهملهرگه 

»  تېگى ياخشى كىشىلهر « ، »خېمىتۇرىچى ياخشى « ؛ ئېسىل ئادهملهرگه »
دهپ باھا بېرىمىز.  

ئۇيغۇرالر ھازىرغىچه، ھهقىقهتنى ياقاليدىغان، باشقىالرغا باراۋهر مۇئامىله 
شهپقهت تۇيغۇسى كۈچلۈك مىللهت بولۇپ، ئۆزىنى،  –قىلىدىغان، مېھرى 

ىرلهيدىغان، تهبىئهت ۋه جانلىقالرنى ئاسرايدىغان، ئائىلىسىنى ۋه مىللىتىنى قهد
قهلبى دهريادهك كهڭ، ئېسىل ئهنئهنىۋى ئهخالقىنى ساقالشقا تىرىشىپ كهلدى. 
ئۇنداقتا ياخشى ئىنسان بولۇپ ياشاش ۋه جهمئىيهتكه تۆھپه قوشۇش قانداق 
ۋۇجۇدقا چىقىدۇ؟ بۇ بىر تهرهپتىن ياراتقۇچىغا قىلىدىغان ئىبادىتىمىزنىڭ 

قهززاسىدىن بولسا؛ يهنه بىر تهرهپتىن ئىنساننىڭ ئۆزىگه ۋه ئۆز خهلقىگه، ته
تهبىئهت دۇنياسىغا بولغان مهسئۇلىيهت تۇيغۇسىدىن ۋه شۇ مهسئۇلىيهت 
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تۇيغۇسىنى يېتىلدۈرۈشتىن تۇغۇلىدۇ. ئۇنداقتا مهسئۇلىيهت تۇيغۇسىنى قانداق 
يېتىلدۈرلىدۇ؟  

ه ئاالاليدىغان، مهسئۇلىيهت ئۆز ئىشىنىڭ مهسئۇلىيىتىنى تولۇق ئۈستىگ
تۇيغۇسى كۈچلۈك كىشىلهر كۆپىنچه مۇنداق ئىككى خىل خۇسۇسىيهتكه ئىگه 

بولغان كىشىلهردىن بولىدۇ:  

بىرىنچىسى، ئۇالر ھهرقانداق ئىشتا مهغلۇپ بولغاندا، مهسئۇلىيهتنى 
باشقىالردىن ئهمهس ئۆزىدىن ئىزدهشكه تىرىشىدۇ. باشقىالردىن ئاغرىنىدىغان 

 ئىنېرگىيهنىئۇالردا ئهسال بولمايدۇ، ئاغرىنىشقا كېتىدىغان ۋاقىت ۋه  مىجهز
ئۇسۇل چاره ئىزدهشكه ئىشلىتىدۇ. ئىككىنچىسى ئۇالردا پهرۋاسىزلىق يوق.  

مهن يېقىندا، ياۋروپادا بىر ئۆمۈر شهرقىي تۈركىستاننىڭ كۆك بايرىقىنى 
خىتاي «  كۆتۈرگهن ۋهتهنپهرۋهر بىر ئۇيغۇر زاتنىڭ جىنازا نامىزىغا،

دېگهن باھانه بىلهن ئاران ئون نهچچه ئادهم » ھۆكۈمىتىدىن قورقىمىز 
رهھمهتلىك « قاتناشقانلىقىنى ئاڭلىغىنىمدا ئىنتايىن ئازابالندىم. كىشىلهرنىڭ: 

ئوت يۈرهك ۋهتهنپهرۋهر ئىدى، لېكىن بۇنداقالرنىڭ قهدرى بولمايدۇ. بىر ئۆمۈر 
ازا نامىزىغىمۇ تۈزۈك ئادهم كهلمىدى. مۇساپىرلىقتا ئۆتكىنىنىڭ ئۈستىگه جىن

دېگهن چۈشكۈن » ئۇيغۇر زادى پىداكارالرنىڭ قهدرىنى قىلىشنى بىلمهيدۇ 
ئىنكاسلىرىنى ئاڭلىدىم. ئهگهر بۇ ۋهتهنپهرۋهر زاتنىڭ روھى بىز ئاڭلىغان 

مهن ئالالھنىڭ ۋه مىللهتنىڭ « ئىنكاسالردهك ئويلىمىغان بولسىچۇ؟ بهلكىم ئۇ 
دىن كېلىدىغان مهجبۇرىيهتنى ئادا قىلدىم. ۋهتهننى سۆيۈش ئالدىدا قولۇم

روھىدىن ئىبارهت گۈزهل ئهنئهنىنى ئهۋالدالرغا قالدۇرۇپ كهتتىم، بۇ بهلكىم مېنى 
جهننهتكه ئېلىپ ماڭىدىغان ساۋابالرنىڭ بىرى. مهن بهرىبىر يالغۇز كېتىمهن. 

الر مهن بىلهن جىنازا نامىزىمغا ئادهم كېلىش كهلمهسلىكى مۇھىم ئهمهس، ئۇ
دهپ ئويالۋاتقان؛ جىنازا نامىزىغا » بهرىبىر ئۇ دۇنياغا بىلله كېتهلمهيدۇ 

كىشىلهرنىڭ كهلمىگىنى ئۈچۈن ھېچ ئازابالنمىغان، باشقىالردىن ھهرگىزمۇ 
ئاغرىنمىغان، روھى ئىنتايىن خاتىرجهم ياتقاندۇ، بهلكىم.  
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يهنه بهزى كىشىلهرنىڭ مىللىتى ئۈچۈن ئىقتىسادىي ۋه باشقا جهھهتلهردىن 
تۆھپه كۆرسهتكهندىن كېيىن، مىللهت مېنى كۆتۈرۈپ ئهزىزلىشى، مهشھۇر قىلىشى 

كۆردۈم،  ۋايسىغانلىقىنىمۇكېرهك ئىدى، بۇ مىللهت ئهجرىمنى كۆرمىدى، دهپ 
گهرچه بۇالر ئىنتايىن ئاز سانلىق بولسىمۇ.  

شقا خهلق بىزنى سۆيۈپ كۆككه كۆتۈرگهنده نهتىجىلىرىمىزنىڭ بىز نېمى
ھهممىنى ئۆزىمىزدىن كۆرىمىز ۋه ئۆزىمىزدىن پهخىرلىنىمىز؟ بىز شۇنچه بهدهل 
تۆلىسهكمۇ خهلق قهدرىمىزنى قىلمىغاندا، نېمه ئۈچۈن پۈتۈنلهي باشقىالردىن 

هدرىنى بىلمىدى ئاغرىنىمىز؟ باشقىالر ماڭا رهھمهت ئېيتمىدى، قىلغان ئىشىمنىڭ ق
دهپ، ھهتتا قىلىۋاتقان ئىشىمىزدىن ۋاز كېچىمىز؟ نهتىجىده قىلىۋاتقان ئىشىڭىز 
ئۆزىڭىزنىڭ ئۆزىڭىزگه، ۋهتهن ئالدىدىكى ۋىجدانىڭىزغا مهسئۇل بولۇش 

؟ نېمه ئۈچۈن باشقىالردىن مهسئۇلىيهت سۈرۈشتۈرىمىز؟ نېمه ئۈچۈن ئۈن ئۈچۈنغۇ
 مۇجاھىدلىرىمىزدىكىز ئىسمىنىمۇ بىلمهيدىغان تىنسىز شېھىت بولغان، ھهتتا بى ـ

روھ بىزده يوق؟  

ئۆتمۈشتىكى پۇرسهتلهرنى قولدىن « بوۋىلىرىمىزدىن ئاغرىنىپ  يهنه، ئاتا ـ
ئاخىرىدا « ، »ھوقۇق تاالشتى « ، »خائىنلىق قىلدى « ، »بېرىۋهتتى 

 دېگهن نۇرغۇن ئۇيغۇرالرنى كۆردۈم. ئۆتمۈش» ۋهتهننى قولدىن بېرىۋهتتى 
پهقهت ساۋاق ئېلىش ئۈچۈن كېرهك، ئهمما ئۇنىڭ ۋهتهنگه بولغان شهخسىي 

مهسئۇلىيىتىڭىزنىڭ يېرىمىنى كۆتۈرۈپ بېرىدىغان مهجبۇرىيىتى يوق.  

يهنه، ئۆزىنىڭ كىملىكىدىن نۇمۇس قىلىپ ئۇيغۇر دېيىشنى خالىمايدىغان، 
» اپتىمهن بىچاره، ۋهتهنسىز كىچىك مىللهتتىن تۇغۇلۇپ ق ئهجهبمۇ« زارلىنىپ: 

دهيدىغان نۇرغۇن ئۇيغۇرالرنى كۆردۈم. سىز ۋهتهنسىزمۇ؟ ياق! ۋهتىنىڭىز بار 
ۋهتىنىم بار ئىدى، « ئىدى ۋه بولغان ئىدى، ئۇنى باشقىالر تارتىۋالدى. ئۇنى 

دېيىشنىمۇ » ئىسمى شهرقىي تۈركىستان ئىدى، خىتاي بېسىۋالغان! 
تهلهپپۇز  ئاغزىداھېچكىمنىڭ  خالىمىسىڭىز، ۋهتىنىڭىزنى ھېچكىم بىلمهيدىغان،

قىلىنمايدىغان قىلىۋېتىپ بارغان دهل ئۆزىڭىز ئهمهسمۇ؟ سىز ئالدى بىلهن 
ۋهتىنىڭىزنى، ۋهتىنىڭىزنىڭ ئىسمىنى قوبۇل قىلغاندا، ئاندىن باشقىالر قوبۇل 
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قىلىدۇ. ۋهتىنىمىز بېسىۋېلىنغان دهپ نۇمۇس قىلىشقا تېگىشلىك كىشىلهر بىز 
بېسىۋالغۇچى تاجاۋۇزچى خىتاي ھۆكۈمىتى بولۇپ، ئهمهس، بهلكى ئۇنى 

تاجاۋۇزچىلىق بىر جىنايهت! ئۇنداقتا بىز ئهمهس، ئهكسىچه جىنايهتچى نۇمۇس 
قىلىشى كېرهك. چۈنكى بىز گۇناھكار ئهمهس، جىنايهتچى گۇناھكار. 
ئهجدادلىرىمىزنىڭ ئۆتمۈشتىكى ئاجىزلىقى ياكى دۇنيا ۋهزىيىتى ۋه جۇغراپىيهلىك 

بىزنىڭ  تهلهيسىزلىكلهرنىڭ ئىستراتېگىيىلىك ئهھمىيىتى نوقتىسىدىكى ئورنىمىز
خاتالىقىمىز ئهمهس، بىزنىڭ گۇناھىمىز ئهمهس. مهسئۇلىيىتىڭىزنى ئادا قىلىش 
ئۈچۈن، ئانا ۋهتهننى قايتۇرۇپ ئېلىش ئۈچۈن قولىڭىزدىن كهلگهنچه 

« راپ قىلماي: تىرىشالىسىڭىز؛ ئۆزىڭىزنىڭ خىتايدىكى بىر قۇل ئىكهنلىكىنى ئېتى
ياق، مهن خىتاينىڭ بىر پارچىسى ئهمهس، مهن ئۇالرنىڭ قۇلى ئهمهس، مهن 

دېيهلىسىڭىز؛ روھىڭىز ۋه » مۇستهقىل بولۇشۇم كېرهك! ئهركىن ياشىشىم كېرهك! 
زۇلۇم ئاستىدا « ئهركىنلىكىنى قولغا كهلتۈرهلىسىڭىز؛  زېھنىيىتىڭىزنىڭ

ىشى قايسى يول، قايسى تاكتىكا قولۇمدىن ياشاۋاتقان مىللىتىم ئۈچۈن خىتايغا قار
» كهلسه شۇ يول بىلهن قارشى تۇرااليمهن، ۋىجدانىمنى ساتمايمهن 

؟يوشۇرغۇدهكسىزدېيهلىسىڭىز، نېمه ئۈچۈن نۇمۇس قىلىپ ئۆز كىملىكىڭىزنى   

يهنه نۇرغۇنلىرىمىز ئۈمىدسىز ھالغا چۈشتۇق، خىتايغا قارشى تۇرۇشتا 
دىغان بىر يولمۇ؟ بىز خاتا قىلىۋاتامدۇق؟ دهپ تهۋرهنمهسلىك ئايىغى چىقماي

ئويلىساق؛ يهنه نۇرغۇنلىرىمىز بىز خىتايغا قارشى چىققانلىقىمىز ئۈچۈن خىتاي 
بىزنى باستۇرۇۋاتىدۇ، قارشى چىقمىغان بولساق، خىتاي بىزنى بۇ قهدهر ئېغىر 
باستۇرمىغان، ئۇالر بىلهن كېلىشىپ ياخشى ئۆتكهن، كۆپ قان تۆكۈلمىگهن 

التتى دهپ ئويلىدۇق. بىزنىڭ مېڭىمىز پۈتۈن ياكى يېرىم ھالدا يۇيۇلغان بو
بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرنىڭ كۆپ سانلىقىنىڭ مېڭىسىنى مهلۇم 
دهرىجىده قايتا پروگراممىالشتۇرۇش مهقسىتىگه يهتتى. بۇ ھهقته كېيىنكى باپتا 

تهپسىلىي توختىلىمىز.  

هنگه يېتىشتىن ئىبارهت بىر نىشان ۋه ئارزۇنى يىغىنچاقلىغاندا، ئهگهر سىز ۋهت
 تۇرغۇزسىڭىز، بۇ ئارزۇغا يېتىشتىكى بىرىنچى ئامىل ئۆزىڭىزنىڭ مهسئۇلىيىتىنى

تونۇش! بۇ، خۇددى شهخسنىڭ ئىسسىق ئۆي، خاتىرجهم ئائىله، باياشات  %100
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تۇرمۇش ياكى ھاياتتا ئۇنى قانائهتلهندۈرىدىغان ھهرقانداق ماددىي نهرسىگه 
ىشمهكچى بولسا، بۇنىڭ ئۈچۈن قىلىشقا تېگىشلىك مهسئۇلىيهتنى ئۈستىگه ئېر

ئېلىشى كېرهك بولغىنىدهك ئىنتايىن ئهقهللىي ۋه ئاددىي بىر ئۇقۇم. ئاشۇ گۈزهل 
غايه ئۈچۈن، بىر ئۇيغۇرنىڭ ئۆزىگه تېگىشلىك مهسئۇلىيهتنى ئۈستىگه ئالماسلىقى 

چوقۇم « ايهن قىلىدۇ. بۇ خۇددى ئۇنىڭ ئۆز ئۆزىگه سهمىمىي بولمىغانلىقىنى نام
دهپ ئارزۇ قىلغان كىشىنىڭ، يهنىال ئۆزىگه سهمىمىي » ئورۇقلىشىم كېرهك 

بواللماي ئوغرىلىقچه كۆپ تاماق يهۋالغىندهك؛ ئۇنىۋېرسىتېتنى ئوقۇۋېتىپ كۆڭۈل 
ئېچىش كۈنلىرىدىن مهھرۇم قالماسلىق ئۈچۈن دهرسلهرگه چىقماي، مهكتهپتىن 

نىڭ ئۆزىگه سهمىمىي بواللمىغىنىدهك بىر ئىش. ئهگهر سىز ھهيدهلگهن كىشىلهر
مهسئۇلىيهتچان بولسىڭىز، ئۆزىڭىزگه ۋه باشقىالرغا ئىگه چىقااليسىز، ياردهم 

، تىرىشااليسىزقىالاليسىز، ئۆزىڭىزنى ۋه باشقىالرنى كۈچلهندۈرۈش ئۈچۈن 
لىكلىرىنى مهغلۇبىيهتته باشقىالرنىڭ خاتالىقلىرىنى ياكى ئۆزىڭىزنىڭ يېتهرسىز

. ياخشى بولسۇن ياكى يامان بولسۇن قىلىۋاتقان ئىشىڭىزدا قىلىۋالمايسىزباھانه 
پىرسهنت مهسئۇلىيهتنى ئۈستىڭىزگه ئااللىغاندا، ئۆزىڭىزنى سوراققا  100

قالسا پهقهت ئۆزىڭىزنىڭ قولىدا  ئالالھتىنكېلهچىكىڭىزنىڭ  تارتالىغاندا
ۈن ئهڭ ئاۋۋال ئاغرىنىش ئىللىتىدىن ئىكهنلىكىنى ھېس قىالاليسىز. بۇنىڭ ئۈچ

قۇتۇلۇڭ!  

بىز ئۇيغۇرالر داۋاملىق تهلهيسىز. يېتىمنىڭ ئېغزى ئاشقا تهگسه بۇرنى  -
قاناپتۇ.  

بىزدهك ئاجىز مىللهت مۇشۇنداق كهچكىچه ئويۇنچۇق بولىمىزكهن. -  

خىتاي مۇنداق قىلمىغان بولسا، بىز مۇنداق بوالتتۇق ئۇنداق بوالتتۇق. -  

ھازىر ھهممه ئۇيغۇرنى سېتىۋاالاليدۇ، ئۇيغۇرالرنىڭ ھېچقايسىغا خىتاي  -
ئىشهنگىلى بولمايدۇ.  

بىرىنىڭ پۇتىدىن تارتىپ  ـبولۇۋاتىمىز، ئۇيغۇر دېگهن بىر  بىز بىكار ئاۋاره -
مىللهت. ئىلگىرىلهتمهيدىغان  
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ئۇيغۇر دېگهن ئېزىلىپ كهتكهن خهق، قانچه كۈچىسهكمۇ بىكار... ... -  

جۈملىلهرنى كاللىڭىزدىن چىقىرىۋهتكهندىن كېيىن، ئۆزىڭىزگه دېگهندهك 
مۇنداق سوئالالرنى قويۇپ بېقىڭ:  

مهن نېمه ئىشالرنى قىلغان ئىدىم؟ قىلغان ئىشلىرىم قايسى قايسىالر؟  

بۇ ئىشالرنى قىلىشنى قارار بهرگىنىمده نېمىلهرنى ئويلىغان ئىدىم؟  

ئىشهنگهن ئىدىم؟ بۇ ئىشالرنى قىلىشنى باشلىغىنىمدا نېمىلهرگه  

مهقسىتىمگه يېتىش ئۈچۈن قانداق ئوخشىمىغان يولنى تۇتۇش مۇمكىنچىلىكىم 
بار ئىدى؟  

مهن نېمه ئۈچۈن ۋاز كهچتىم؟  

ۋاز كېچىشىمگه سهۋهب بولغان ئىشالر قايسىالر؟   

ۋاز كېچىش جهريانىدا نېمىلهرنىڭ، كىمنىڭ قايسى ئورۇننىڭ قانداق  
؟ شارائىتنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىدىم  

ئهگهر مهن بۇ تهسىرلهرگه ئۇچرىمىغان بولسام ۋاز كېچهتتىممۇ؟   

ۋاز كېچىش جهريانىدا ماڭغان يولۇمنى خاتا دهپ قارىغانلىقىم ئۈچۈن ۋاز 
كهچتىممۇ؟ ياكى باشقىالرنىڭ زهربىسىگه ئۇچرىغىنىم ئۈچۈنمۇ؟ ياكى ياردهمچىسىز 

قالغىنىم ئۈچۈنمۇ؟   

مىلهر ئىسپات ياكى سهۋهب بولدى؟ مېنى ماڭغان يولۇمنى خاتا دهپ قاراشقا نې
قىالرلىق پۇشايمان قىلىشقا مهجبۇر قىلغان پاكىت ۋه سهۋهبلهرنىڭ قايىل 

ئۆزۈمدىن باشقا قايسى مهنبهلهر ئىسپاتاليدۇ؟ تهرىپىنى  

بۇ سهۋهبلهرنىڭ كۈچسىز ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان باشقا مهنبه، ئورۇن،  
سىالر؟كۈچ ياكى سهۋهب بارمۇ؟ ئۇالر قاي  

نېمىلهرنى تۈزىتىشىم كېرهك؟  
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ئهگهر مهن ھېچنېمه قىلمىغان بولسام، مهسئۇلىيىتىمنى ئادا قىلىش ئۈچۈن 
نېمه قىلىشتىن باشلىشىم كېرهك؟  

ئهلۋهتته سىز چوقۇم ۋهتهن، مىللهت ئۈچۈن بىر ئىش قىلىپ بېرىشنى 
ئارقىسىنى، نېمىلهرگه ئېرىشىدىغان،  –پىالنلىغاندا، بۇ ئىشالرنىڭ ئالدى 

« چوقۇم ئوياليسىز. سىز بهلكىم ئامېرىكىنىڭ  يوقۇتىدىغانلىقىڭىزنىنېمىلهرنى 
ناملىق كۆپ قىسىملىق تېلېۋىزىيه فىلىمىنى كۆردىڭىز. » تۈرمىدىن قېچىش 

كۆرمىگهن بولسىڭىز بىر كۆرۈپ بېقىشىڭىزنى تهۋسىيه قىلىمهن. فىلىمدىكى باش 
قۇش ئۇچۇپ ئۆتهلمهيدىغان ئامېرىكا تۈرمىسىدىن قېچىشتا  مايكېلنىڭقهھرىمان 

غهلىبه قىلىشىغا نېمىلهر سهۋهب بولدى؟ فىلىمنىڭ باشلىنىشىدا، ئاكىسىنى 
ئاكىسىنىڭ ئۈمىدسىز چىرايىغا  مايكېلقۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن تۈرمىگه كىرگهن 

دهيدۇ. ئۇنىڭ » ئازراق ئهقىدهڭ، يهنى ئىشهنچ ۋه ئېتىقادىڭ بولسۇن « قاراپ: 
قېچىپ كېتهلىشىگه بولغان تهۋرهنمهس ئىشهنچىنىڭ ئاكىسىنى قۇتۇلدۇرۇشقا 
بولغان كۈچلۈك ئارزۇسى، ئاكىسىغا بولغان چهكسىز سۆيگۈسىدىن كهلگهنلىكىنى 

ئاكىسىنى تۈرمىدىن ئېلىپ قېچىشىدا، ئۇنىڭ  مايكېلنىڭھېس قىالاليمىز. فىلىمدا 
س، بهلكى ئۇنىڭ شهخسىي خاراكتېرىمۇ ئىنتايىن ئاالھىده تاالنتلىق بولىشىال ئهمه

مۇھىم رول ئوينايدۇ. چۈنكى ئۇ ھېچقاچان ئۆزىگه توسالغۇ پهيدا قىلغان، 
ئىشلىرىنى بۇزۇۋهتكهن، ئىنتايىن ئېغىر دۈشمهنلىك قىلغان ئىنسانالردىن 
ئاغرىنىپ، ئۇالر بىلهن ھهپىلىشىپ ئۇششاق ھېساپالر ئۈچۈن ۋاقىت ئىسراپ 

چوڭ مهقسىتىگه يهتكهنگه قهدهر، ھېساۋات دهپتىرىنى بىر چهتكه  قىلمايدۇ. ئۇ
تاشلىۋېتىپ، ئۇالرنىڭ ھهممىسىدىن سهمىمىيلىك بىلهن پايدىلىنىدۇ. چۈنكى 
قېچىشتىن ئىبارهت ئوخشاش نىشان ئۇالرنى بىرلهشتۈرىدۇ. گهرچه بۇ بىر فىلىم 

رنىغا كۈچلىنىشنى بولسىمۇ، ئهمما فىلىم دىرېكتورى رېئاللىقتىكى ئاغرىنىشنىڭ ئو
ئىنتايىن جانلىق ئىپادىلىگهن.  

بۇ « ئهگهر سىز بىر ئىشنى قىلىشنى نىشان قىلغان ۋه باشالشتىن بۇرۇن 
دهپ » ئىشالرنى باشقىالرنىڭ مېنى كۆككه كۆتۈرۈشى ئۈچۈن قىلىۋاتىمهن 

ئويلىغان بولسىڭىز، ئۇنداقتا ئىشىڭىزدا مهسئۇلىيهتنى ئۆز ئۈستىڭىزگه ئااللماي ۋه 
غرىنىش بىلهن ئاخىرالشتۇرۇپ قېلىشىڭىز مۇمكىن.ئا  
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. پهرۋاسىزلىق2  

 
كۆپىنچىلىرىمىزده، بولۇپمۇ ياشلىرىمىزدا ھازىر بىر خىل پهرۋاسىزلىق 
يامرىماقتا. مهنچه بۇ بىزدىكى مهسئۇلىيهت تۇيغۇسىنى ئولتۇرىدىغان بىر روھى 

پهرۋاسىزلىق كېسهل. مهسئۇلىيهت تۇيغۇسى تۇرغۇزۇش ئۈچۈن ئهڭ ئالدى بىلهن 
ئىللىتىدىن قۇتۇلۇش ھهممىدىن مۇھىمدۇر.  

ئهگهر سىز داۋاملىق:  

ۋاي، مهن بىر ئادهمنىڭ قولىدىن نېمه كېلهتتى؟ -  

ئهڭ ياخشىسى سىڭگهن نېنىمنى يهي! -  

ۋهتهننىڭ سىياسىي دهۋا ئىشلىرى چوڭ ئىشالر، ئېغىر ۋه مۇرهككهپ،  -
منى ئاغرىتماي.بولۇپمۇ بىز ئۈچۈن بهك تهس، ئهڭ ياخشىسى بېشى  

نېمه كارىم. -  

ھهر كۈنى خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرنى ئۆلتۈرۈۋاتقان خهۋهرلىرىدىن جاق  -
تويدۇم. بىرمۇ خۇشاللىق يوق، يۈرهك ئاغرىقى بولۇپ كهتمهي، ئهڭ ياخشىسى 

ئاڭلىمايال، كۆمهيال، بىلمهيال قۇتۇالي.  

مهن بىلهن نېمه مۇناسىۋىتى؟ -  

هيمهن.بىلمىدىم، بىلهلمىدىم، بىلم -  

باسا سىياسىي گهپمۇ؟... نهگىال -  

دېگهندهك سۆزلهرنى قىلسىڭىز ياكى شۇنداق ئويلىسىڭىز، دېمهك بۇ كېسهل 
سىزدىمۇ بار. بۇنداق بولغاندا، تۆكۈلۈۋاتقان قانالرغا، ئۆزىڭىزنىڭ كىملىكىگه، 
كهلگۈسىڭىزگه، باللىرىڭىزنىڭ شهرىپىگه بىپهرۋالىق بىلهن قارىغان بولىسىز. 
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بۇنداق ئهھۋالدا، سىز تالالشالرغا دۇچ كهلگهنده مۈرىڭىزنى قىسىپ نېمه بولسا 
بولمامدۇ، دهپال قارار بېرىش ھوقۇقىڭىزنى باشقىالرغا بېرىۋېتىدىغان بىرى. ئهمما 
بۇ ۋهتهن سىزنىڭ، بۇ مىللهت سىزنىڭ، باشقىالرنىڭ ئهمهس. قان تۆكۈپ جان 

–ئىنى، ئاچا  –قېرىنداشلىرىڭىز، ئاكا  سىزنىڭ يهنجىلىۋاتقانالربېرىۋاتقانالر، 
سىڭىللىرىڭىز، دىنداشلىرىڭىز. قىسقىسى، ۋاز كېچىپمۇ كېچهلمهيدىغان بۇ قان 
ۋه تۇپراققا باغلىق قىسمهت سىزنىڭ! ھاياتىڭىز ئۈچۈن ئېلىنىدىغان ھهر بىر 
تالالش ۋه قارارنىڭ سىز بىلهن مۇناسىۋىتى بار. سىز بىر كىشى نۇرغۇن 

زگهرتهلهيسىز. سىز بىر كىشى دۇنيانى ئۆزگهرتهلمهسلىكىڭىز نهرسىلهرنى ئۆ
مۇمكىن، ئهمما شۇ دۇنياغا تهۋه بىر تال چېكىتنى ئۆزگهرتهلهيسىز ۋه بۇ بىر تال 
چېكىت بهلكىم نۇرغۇن ئۆزگىرىشلهرگه سهۋهب بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. 

ان كىچىك ھهممىمىزده ھېچ بولمىغاندا، دېڭىز يۇلتۇزلىرىنى قۇتۇلدۇرۇشقا تىرىشق
بالىنىڭ روھى بولغان بولسا نېمه دېگهن ياخشى بوالتتى!  

بىر كۈنى بىر بوۋاي دېڭىز ساھىلىدا كېتىۋېتىپ، دېڭىز دولقۇنىنىڭ سان  - 
ساناقسىز دېڭىز يۇلتۇزنى قىرغاققا ئۇرۇپ چىقىرىۋهتكهنلىكىنى، بىر كىچىك 

زغا بىر تالدىن تېرىپ دېڭى ـبالىنىڭ دېڭىز يۇلتۇزلىرىنى بىر تال 
 ئاۋاره بولما قوزام، سان ـ« لىپ: تاشالۋاتقانلىقىنى كۆرۈپتۇ ۋه بالىنىڭ يېڭىغا كې

بىر تالدىن قۇتقۇزۇپ  ـساناقسىز دېڭىز يۇلتۇزلىرىنى سهن بهرىبىر بىر تال 
دهپتۇ. باال بىر تال دېڭىز » بواللمايسهن، ئۇالرنىڭ ھاياتىنى ئۆزگهرتهلمهيسهن 

بىراق، مهن ماۋۇ « غا قارىتىپ ئېتىپتۇ ۋه بوۋايغا: يۇلتۇزىنى قولىغا ئېلىپ دېڭىز
دهپتۇ.» بىر تال دېڭىز يۇلتۇزىنىڭ ھاياتىنى ئۆزگهرتهلهيمهن   

تهسهۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ، سىز بىر كىشى قانداق بىر نهرسىنى 
ـئۆزگهرتهلىشىڭىز؛ ۋهتىنىڭىزنىڭ، مىللىتىڭىزنىڭ، ئۇرۇق  تۇغقانلىرىڭىزنىڭ -

ىك ياكى چوڭ بىر ئىشنى قىاللىشىڭىز مۇمكىن؟تهقدىرى ئۈچۈن قانداق كىچ  

ئهگهر دۇنيا ۋهزىيىتى تۇيۇقسىز ئۆزگىرىپ، ئهتىال خىتاي ئاجىزلىشىپ ۋهيران 
بولۇش گىردابىغا قاراپ ماڭسا، سىز نېمىلهرنى قىلغان بوالتتىڭىز؟ ئهگهر سىزنىڭ 

ڭىز؟ قولىڭىزدا مىليارد دولالر پۇل پهيدا بولۇپ قالغان بولسا قانداق قىالتتى



 

www.uyghurpen.org/uy/Qayta_shekillendurulush.pdf ""قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشتىن قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشكه         

 
 

47	
	

يىل ئىچىده  10؟ ئهگهر شهرقىي تۈركىستان سهرپ قىالتتىڭىزنېمىلهرگه 
يىل ئىچىده  10ئهركىنلىككه ئېرىشىپ قالسىچۇ؟ تهسهۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ، سىز بۇ 

ئۆزىڭىزنى قايسى شهكىلده ۋهتىنىڭىز ئۈچۈن ھازىرلىغان بولىشىڭىز كېرهك ئىدى؟  

ان ياكى بىلىمىم، ئىقتىدارىم تهسهۋۋۇرىڭىزدا ئۆزىڭىزنى ھهي!!! پۇلۇم بولغ
ئۈچۈن مۇنداق بىر ئىش قىالتتىم دېگهننى خىيالىڭىزدا  ئۇيغۇرۇمبولغان بولسا 

ئۆتكۈزۈپ بېقىڭ. سىز شۇ ئىشنى قىلىۋاتقاندا ئۆزىڭىزنى قهيهرده كىملهر بىلهن 
بىلله قانداق بىر گۈزهل تۇيغۇدا كۆردىڭىز؟ ئۆزىڭىزنى شهرقىي تۈركىستاننىڭ 

ده ئازاد بولغان كۈنىده دهپ تهسهۋۋۇر قىلىپ بېقىڭ، ئۇ كۈن سىز داغدۇغا ئىچى
ئۆزىڭىزنى كىم بولغان ۋه نېمه ئىشالرنى قىلغان ھالهتته كۆرۈشنى خااليسىز؟  

 

. بىۋاسته باغلىنىش ھېس قىاللماسلىق 3   

 

ئادهتته ئىنسانالر ئۆزى بىلهن بىۋاسته مۇناسىۋىتى بولغان زۇلۇمغا، كۆزى 
يهنى كۆز ئالدىدا يۈزبهرگهن تىراگىدىيهلهرگه قارشى تۇرۇشتا، بىلهن كۆرگهن، 

ئۆزىنىڭ ئهخالقىي ۋه ۋىجدانىي مهجبۇرىيىتىنى ناھايىتى ئاسانال ھېس قىلىدۇ. 
شۇنداقال، بۇ مهجبۇرىيهتنى سىياسىي مهسئۇلىيهت ئارقىلىق ئىپادىلهشكه ۋه ئادا 

مانالرنى خانىۋهيران قىلىشقا تىرىشىدۇ. سۈرىيهدىكى ئۇرۇش نۇرغۇنلىغان مۇسۇل
قىلىۋهتكهن، ئۇالرنى بومبا ئاستىدىن قېچىشقا مهجبۇرلىغان بولسىمۇ، لېكىن 
تۈركىيهدىن باشقا ھېچبىر دېموكراتىك دۆلهت، تاكى ئۈچ ياشلىق سۈرىيهلىك 
ئوغۇل باال ئائىلىسى بىلهن قېچىش جهريانىدا سۇدا تۇنجۇقۇپ ئۆلۈپ، جهسىتى 

بالىنىڭ جهسىتىنىڭ دېڭىز ساھىلىدا ياتقان دېڭىز ساھىلىدا قالغان ۋه ئۇ 
رهسىمى دۇنياغا يېيىلغانغا قهدهر سۈرىيهدىكى پانالىق تىلىگۈچىلهرنى قوبۇل 
قىلىشقا ئانچه كۆڭۈل بۆلۈپ كهتمىدى. ھهتتا كانادانىڭ سابىق باش مىنىستېرى 

بىز كاناداغا سۈننى « ستېۋهن خارپېر ئىنسانلىق مهسۇلىيىتىنى ئۇنۇتقان ھالدا: 
 ـ ئايدا،- 9يىلى  ـ– 2015دهپ جاكالىغان ئىدى. » مۇسۇلمانالرنى ئالمايمىز 

ئۈچ ياشلىق سۈرىيهلىك ئوغۇل بالىنىڭ دېڭىز ساھىلىدىكى جهسىدى پۈتۈن 
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دۇنيانى تهۋرىتىۋهتتى. ستېۋهن خارپېر خهلقنىڭ نهزىرىدىن چۈشۈپ كهتتى ۋه 
نادانىڭ يېڭى باش سايالمدا ئۇتتۇرۇپ قويدى. بىر قانچه ئاي ئۆتمهيال، كا

مىڭ  25مىنىستېرى جۇستىن ترودو دهرھال قارار چىقىرىپ، بىر قېتىمدىال 
سۈرىيهلىك پانالىق تىلىگۈچىنى كاناداغا يۆتكهپ كهلدى ۋه داۋاملىق سۈرىيهلىك 

پانالىق تىلىگۈچىلهرنى تېزلىكته قوبۇل قىلىشقا باشلىدى.  

غان، ھهتتا ئۆزى ياشىغان ئۇيغۇرالرچۇ؟ ئۇالرنىڭ ئۆزى بىۋاسته مهنسۇپ بول 
جهمئىيهتتىكى مىللهتنىڭ ھالىنى، دهردىنى بىۋاسته ھېس قىاللماسلىقى مۇمكىنمۇ؟ 
بىز تېخى ئۈرۈمچىلىك ئۇيغۇرالرنىڭ خوتهنده قانلىق باستۇرۇش بولغاندا، 
ئۈرۈمچىدىكى قانلىق باستۇرۇشتا ئازاپ ۋه غهزهپتىن تىترىگهندهك تىترىگىنىنى، 

تالپ كوچىالرغا چىققىنىنى كۆرهلمىدۇق. غۇلجىدا قانلىق ھهتتا غهزهپتىن پار
قهشقهر خهلقى باستۇرۇلغاندا دات باستۇرۇش بولغاندا قهشهردىكى ئۇيغۇرالرنىڭ، 

پهرياد توككهندهك ناله قىلغىنىنى كۆرهلمىدۇق. نىمه ئۈچۈن؟ چۈنكى تهسىر  ـ
كۆرهلمىدۇق. بىۋاسته ئهمهس. چۇنكى بىز ۋهقهلهرنى ئۆز كۆزىمىز بىلهن بىۋاسته 

قهلبىمىزنى لهخته قىلىدىغان تىراگىدىيهلهرنى كۆز ئالدىمىزدا كۆرمىگهنلىكىمىز 
ئۈچۈنال، بۇ ۋهقهلهر بهزىلهرگه ھېكايىدهك تۇيۇلدى. خىتاي ھۆكىمىتىمۇ دهل 
مۇشۇ سهۋهبتىن ئۇچۇرالرنى قاتتىق كونترول قىلىدىغان بولۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ 

ۆرۈنۈشلىرىنى قاتتىق چهكلىدى، گۇۋاھچىالرنىمۇ سن ك باستۇرۇلىشىغا دائىر ئۈن ـ
النى باستۇرغاندا، ئۈنىنى چىقارماس قىلىۋهتتى. ھهتتا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر

بىرىگه ھېسداشلىغىنى قوزغىماسلىق ئۈچۈن غۇلجىغا قهشقهردىن  ئۇالرنىڭ بىر ـ
ئىشپىيون ۋه ساقچىالرنى مهخسۇس يۆتكهپ كېلىپ ئىشلهتسه، خوتهنگه ئۈرۈمچى 

ياكى قارامايدىن ساقچىالرنى يۆتكهپ ئىشقا سالماقتا.  

ۋهتهن سىرتىدىكى ئۇيغۇرالر تېخىمۇ شۇنداق. ئۇالرنىڭ كۆپ سانلىقىنىڭ ئۆز  
مىللىتىنىڭ ئهركىنلىگىگه بولغان سىياسىي مهسئۇلىيهتتىن قېچىشى، پۈتۈنلهي 

ىشقا ئۆزلىرىنىڭ ئهخالقىي، ۋىجدانىي ۋه سىياسىي مهجبۇرىيىتىنى يوققا چىقىر
سهۋهب ئىزدهش ئارقىلىق، ئۆزلىرىنى ئاشۇ سهۋهبكه ئىشهندۈرۈپ كۆڭلى ۋه 
ۋىجدانىغا تهسهللى تېپىشىدىن باشقا نهرسه بولمىسا كېرهك. مهن نۇرغۇن 
ئۇيغۇرالرنىڭ، بولۇپمۇ ئايالالرنىڭ، ھهتتا ياشالرنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا 
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نى كۆرۈشتىن ئۆزىنى سىن ھۆججهتلىرى –بولۇۋاتقان ۋهقهلهر ھهققىدىكى ئۈن 
مهن ئۇنداق « ، »كۆڭلۈم يېرىم بولىدىغان نهرسىلهرنى كۆرمهي « قاچۇرۇپ 

دېگهنلىكىگه شاھىت بولدۇم. كۆرمهسكه » نهرسىلهرگه پهقهتال قارىمايمهن 
سېلىش سىزنىڭ كۆڭلىڭىزنى ئهمىن تاپقۇزغان بىلهن، باستۇرۇلغان ۋه قىرغىن 

هھۋالىدا ئۆزگۈرۈش پهيدا قىاللمايدىغانلىقى قىلىنغان ھالى خاراپ ئۇيغۇرالرنىڭ ئ
ئېنىق. ھهرقانچه كۆرمهسكه سالساقمۇ ئاچچىق رىئاللىق بۇ دۇنيادىن سۈپۈرلۈپ 
ئۆچۈپ كهتكىنى يوق. ئهمما كۆرمهسكه سېلىش، بىزنى ئۇالرنى ئۇنتۇپ قېلىشقا، 
ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتىش ۋه ئۇالرغا ياردهم قىلىش ئۈچۈن ھېچقانداق 

ىكهت قىلماسلىققا ئېلىپ بارىدۇ. نهتىجىده بىز مهجبۇرىيتىمىزنى ئۇنتۇپ ھهر
قالىمىز ۋهياكى ھېچقانداق مهجبۇرىيهت ھېس قىاللمايمىز. ئهگهر شۇ ۋهقهنى 
بىۋاسته ئاڭلىغان ياكى كۆرگهن بولساق ئىدۇق، بىزگه بىۋاسته تهسىر قىلغان، 

ئۈچۈن كۆرهش قىلىشتىن  يۈرىكىمىز ئېچىشقان ۋه ئۇالرغا ياردهم قىلىش، ئۇالر
ئىبارهت ۋىجدانىي ۋه ئهخالقىي مهسئۇلىيىتىمىزنى، شۇنداقال سىياسىي 

يۈرىكىمنى « مهجبۇرىيتىمىزنى ھېس قىلىپ يهتكهن بوالتتۇق. دېمهك، 
دېيىش ئارقىلىق مهجبۇرىيهتتىن قاچتۇق ۋه » ئاغرىتىدىغان نهرسىلهرنى كۆرمهي 

ئۆزىمىزنى ئالدىدۇق.  

 
. جاۋاپكارلىق بىلهن مهجبۇرىيهتنى ئارىالشتۇرىۋېتىش4     

 

نېمه ئۈچۈن مهن مهجبۇرىيهت تۇيغۇسى ھېس قىلغۇدهكمهن؟ ئۇيغۇر « 
بولغۇنۇم ئۈچۈنلىمۇ؟ پۈتۈن بۇالرغا مهن سهۋهپ بولمىسام يا؟ ئۇيغۇرنىڭ 
مۇستهملىكه بولۇپ قېلىشىنى مهن كهلتۈرۈپ چىقارغانمىدىم؟ بۇ مېنىڭ 

يىتى مهسئۇلىيىتىم ئهمهس. بىز يېڭى بىر ئهۋالتنىڭ بۇنىڭدا سىياسىي مهسئۇلى
بهزىلىرىمىز ئهنه شۇنداق سوئالالرنى قويۇش ئارقىلىق جاۋاپكارلىق ». يوق 

بىلهن مهجبۇرىيهتنى ئارىلشتۇرىۋېتىپ، مهجبۇرىيهتتىن قۇتۇلۇشقا باھانه 
ئىزدهيمىز. توغرا ئۇيغۇرنىڭ مۇستهملىكىده قېلىشىغا سىز ۋه مهن جاۋاپكار 
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ارلىقنى بىز ئهمهس، خىتاي ئهمهس. بۇنى بىز كهلتۈرۈپ چىقارمىدۇق. بۇ جاۋاپك
دۆلىتى ئۈستىگه ئېلىشى ۋه بۇ جىنايىتى ئۈچۈن تۆلهم تۆلىشى، جاۋاپكار بولىشى 
كېرهك. بۇ ئۇنىڭ جاۋاپكارلىق مهسئۇلىيىتى بولۇپ، جاۋاپكاالرلىق ئاللىقاچان 
بولۇپ ئۆتۈپ كهتكهن، قىلىنغان، يۈزبهرگهن ئىشالرغا قارىتىلىدۇ. ئهمما 

نىڭ ئۆز مىللىتى ۋه دۇنيادىكى باشقا ھهرقانداق بىر دهۋرىمىز ئۇيغۇرلىرى
ئېزىلگۈچىگه بولغان مهسئۇلىيهت ۋه مهجبۇرىيىتى بۈگۈن ۋه كهلگۇسى ئۈچۈن 
سۈرۈشتۈرۈلىدۇ. چۈنكى ئۇيغۇرنىڭ ياكى باشقا ئېزىلگۈچىنىڭ كهلگۈسىنى 
ئۆزگهرتىش، ئۇنىڭ ئېچىنىشلىق ھالىنىڭ داۋامالشماسلىغى ۋه ئهركىنلىككه 

ى ئۈچۈن كۈچ چىقىرىش ھهر ئىنساننىڭ سىياسىي مهسئۇلىيىتىدۇر. ئېرىشىش  

سىياسىي مهسئۇلىيهت دېگىنىمىزده، بۇ بىر شهخسنىڭ يالغۇز ئېلىپ 
بارىدىغان مهسئۇلىيىتى بولماستىن، بهلكى ئادالهتسىزلىك، ھهقسىزلىق ۋه زۇلۇمغا 

لۇمنى توسۇش ئۇچرىغۇچىالرنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتىش، ئۇالرغا يۈرگۈزلىۋاتقان زۇ
ئۈچۈن، كىشىلهرنىڭ ئۇيۇشۇپ بىرلىكته ئېلىپ بارىدىغان ھهرىكىتىدۇر. ئهگهر 
ھهر بىر شهخس، شهخسىي ھالدا بۇ ئۇيۇشۇشتىن ۋه ھهرىكهتتىن ئۆزىنى 
 ـقاچۇرسا، تهشكىللىك شهكىلده ھهرىكهت ئېلىپ بېرىش مۇمكىن بولماي قالىدۇ 

ويغان؛ سۈكۈت قىلماسلىغىمىز ده، نهتىجىده ناھهقچلىككه سۈكۈت قىلىپ يول ق
بىلهن ئۆزگۈرىشى مۇمكىن بولغان شارائىت ئۆزگهرمىگهن ۋه بۇنىڭلىق بىلهن بۇ 
ئۆزگهرمهسلىككه ھهسسه قوشقان بولىمىز. ئۇ چاغدا بىز كهلگۈسىگه مهسئۇل 
بولۇش مهجبۇرىيىتىنى ئۈستىگه ئالغۇچىالر سېپىدىن چۈشۈپ قېلىپ، جاۋاپكارالر 

ان بولىمىز. سېپىگه قېتىلىپ قالغ  

 

. تهقدىرگه تهن بېرىش 5  

 

پىشانىمىزگه پۈتۈلگهن ئوخشايدۇ، ھهرقانچه كۈچىگهن بىلهنمۇ پايدىسى « 
».يوق. ئالالھ ئۆزى بىر كۈنى ئاسان قىلىپ قاالر   
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ئالالھ مۇسۇلمانالرنىڭ پىشانىسىگه يامان كۈن كۆرۈشنى، باشقىالرنىڭ  
چهكسىز مېھرىباندۇركى، ۇ؟ ئالالھ ۈن كۆرۈشنى پۈتىۋهتكهنمپىشانىسىگه ياخشى ك

ھېچكىمنىڭ پىشانىسىگه يامان كۈن كۆرۈشنى ئۆزگهرمهس قىلىپ پۈتىۋهتكهن 
ئهمهس. ئهگهر شۇنداق بولسا ئىدى، ئالالھ بهندىلىرىگه ئهركىن تالالش، ئهركىن 

ئىنسانالرنىڭ ھاياتىنى « پىكىر قىلىش ھوقۇقىنى ۋه ئهقىلنى بهرمىگهن بوالتتى. 
دېگهن بۇ » ىلهمدۇ ياكى ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ ئهركىن تاللىشىمۇ؟ تهقدىر بهلگ

تارتىش بولۇپ كېلىۋاتقان بولۇپ،  ـمهسىلىده ئهسىرلهردىن بېرى تاالش 
ھازىرغىچه ھهر ئىككىسىدىن بىرى ئىنكار قىلىۋېتىلگهن ئهمهس. پىسخولوگالرنىڭ 

ۋېتىلگهن قارىشىچه، ئىنساننىڭ ئۆزىگه ئىشىنىش قابىلىيىتى ۋه ئۈمىدى يوق قىلى
ئهھۋال ئاستىدا ئۇ ئهركىن تالالش ھوقۇقىدىن، ئۆز تهقدىرىنى ئۆزگهرتىش 
ھوقۇقىنىڭ ئۆزىنىڭ قولىدا ئىكهنلىگىدىن ۋازكېچىپ چارىسىز ھالغا چۈشىدىكهن 

ۋه تهقدىرگه تهن بېرىدىكهن.    

ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاي تهرىپىدىن مۇستهملىكه قىلىنىشى، ئۇالرنىڭ خورلۇققا 
شانىمىزگه پۈتۈلگهن دهپ قاراش،  ئهمهلىيهته ئالالغا تۆھمهت ئۇچرىشىنى پى

قىلغانلىق ۋه ئالالھنڭ ئلكىدىكى پۇتۇلگهن ئشالرنى ئالالھ ئۆزى خالىسا ئنساننىڭ 
ئهمىلىگه كۆره ئۆزگهرتىدىغانلىقىغا ئشهنمىگهنلىك ئهمهسمۇ؟ ئهگهر ئالال بهزى 

لسا زۇلۇمغا ئۇچراشنى ئنسانالرنىڭ تهغدىرىده زۇلۇم قىلىشنى بهزىللىرىگه بو
پۇتىۋهتكهن بولسا، ئالالھنىڭ سوال سوراق كۇنىده ئنسانالرنى ئۇالرنڭ توغرا ۋه 
خاتا ئشلىرى ئۇچۇن جازا ۋه مۇكافاتقا تارتىشىنىڭ ھاجىتى قالمىغان بوالتتى 
.كىشىلهرنىڭ ئالال بهرگهن ئهركىن ياشاش مهسۇلىيتى ۋه ھوقۇقىنى تهغىرگه 

ر كېسهل بولغان ئادهمنىڭ، بۇ مېنىڭ تهقدىرىم دهپ ئاتىپ قويۇش خۇددى ئېغى
تهن بېرىپ، داۋاالشنى رهت قىلغىنى ۋه ئۆلۈمىنى تېزلهتكىنىگه ئوخشايدۇ. 
ئۈمىتسىزلىكنى تهقدىرگه تهن بېرىشنىڭ ئورنىغا دهسسىتىۋېلىش، مهسئۇلىيهت 

تۇيغۇسىنى چۈشهپ قويىدىغان يهنه بىر خهتهرلىك توسالغۇدۇر.   
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چغايه ۋه ئىشهن  

 
 

كىچىك ئىشالرغا ئشهنچ قىلىڭ. چۇنكى سىىزنىڭ كۈچىڭىز ئاشۇنداق 
يهرلهردىن تېپىلىدۇ.  

مادېر تېرېسسا -  

مېنىڭ ھاياتتىكى نىشانىم نېمه؟ ئۇ نىشانغا يېتىشتىكى « ھهر بىر مۇسۇلمان 
جهننهت « دېگهن سوئالغا، گهرچه ناھايىتى ئېنىق قىلىپ » مهقسىتىم نېمه؟ 

مېنىڭ نىشانىم، ھهقىقىي مۇسۇلمان بولۇش مېنىڭ نىشانىم، بۇ دۇنيادا گۈزهل 
تكه يېتىش مېنىڭ نىشانىم ئىشالرنى قىلىش، توغرا يولدا تۇرۇش ئارقىلىق جهننه

؟ ھهر بىر ئۇيغۇرنىڭ جاۋابى ئۇيغۇرچۇدهپ جاۋاب بېرهلهيدۇ. ھهر بىر » 
يۇقىرىدىكى جاۋاپ بىلهن ئوخشاش بولىشى كېرهكمۇ؟ ئهلۋهتته ئۇيغۇرالرمۇ 
مۇسۇلمان بولغانلىقى ئۈچۈن مۇشۇنداق جاۋاپ بېرهلهيدۇ. ئهمما سىز جهننهتكه 

 ئالالھقاىلهن قانداق يېتىسىز؟ بىر ئۇيغۇرنىڭ بىر ئۇيغۇر بولۇش سۈپىتىڭىز ب
ئىمان كهلتۈرگهن مۇسۇلمان بولىشى، بۇ دۇنيادا ياخشى ئىشالرنى قىاللىشى 

ئىمان كهلتۈرگهن مۇسۇلمان  ئالالھقاقانداق ئهمهلگه ئاشىدۇ؟ ئهگهر سىز 
ئېيتىلغاندهك،  تهۋھىدتهشېرىك كهلتۈرمهسلىك ئۈچۈن  ئالالھقابولسىڭىز، 

باشقا ھېچكىمگه بوي سۇنماسلىقىڭىز كېرهكقۇ؟ بىر ئۇيغۇر ئهگهر ئۆز  ئالالھتىن
رازىلىقى، ئۆز ئىختىيارى بىلهن خىتاينىڭ ئۇالرنى دهپسهنده قىلىشىنى قوبۇل 
قىلىپ، قارشىلىق كۆرسىتىشتىن ۋازكېچىپ ياشىسا ( بۇ يهرده، ھېچقانداق 

ئىستراتېگىيه، زامان، ماكان، ئىچكى  ئويلىشىپ تاشقى شارائىت بىلهن  -
ئولتۇرماي، جېنىمىزنى سېلىپ بېرىش ئارقىلىق بويسۇنۇشنى رهت قىلىش كۆزده 

شېرىك كهلتۈرگهن بولمامدۇ ۋه  ئالالھقاتۇتۇلمايدۇ، ئهلۋهتته )، ئۇ ھالدا ئۇ 
ئىمان كهلتۈرۈشى ئورۇنالنمىغان بولمامدۇ؟ روھىڭىزنىڭ باشقىالرغا  ئاالھقائۇنىڭ 

بوي سۇنمايمهن ياكى دىلىڭىزدا بوي  زدائاغزىڭىبوي سۇنماسلىقى ئۈچۈن، 



 

www.uyghurpen.org/uy/Qayta_shekillendurulush.pdf ""قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشتىن قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشكه         

 
 

53	
	

سۇنمايمهن دېگهنلىك بىلهنال ئهركىنلىككه قاراپ يولغا چىققان بولمايمىز، 
ئهلۋهتته. بۇنىڭ ئۈچۈن ئهركىنلىكتىن ئىبارهت بىر غايه تىكلىنىشى كېرهك. بۇ 
غايه قانداق تىكلىنىدۇ؟ غايه تىكلهش ئۈچۈن ئهلۋهتته بۇ غايىگه ئىشىنىش 

داقتا بىر ئۇيغۇر مۇسۇلمان بۇ غايىگه ئىشىنىش نهدىن باشلىنىشى كېرهك. ئۇن
،  تهۋھىددىنكېرهك؟ بۇ ھهر بىر مۇسۇلمانغا ئايان بولغىنىدهك ئهڭ ئالدى بىلهن 

ھهق  ،شۇنداقال خاتا بىلهن توغرىنى ، ئايرىشتىنئادالهت بىلهن ھهقسىزلىقنى  -
ھهقىقهتكه قىممهت بېرىشتىن باشلىنىدۇ.  

ئۇقۇمى قانداق  تهۋھىددىكى »قۇرئان « دېگهن نېمه؟  ھىدتهۋئۇنداقتا، 
ئۇقۇم؟  

جهننهتتىن ئىبارهت بۇ نىشانغا يېتىش  ئهگهشكىنىمىزدهقۇرئان كهرىمىگه 
ئۈچۈن ئىبادهت قىلىش كېرهك. ئۇنداقتا ئىبادهت قانداق ئېلىپ بېرىلىدۇ؟  

ئىبادهت ئىككى خىل بولۇپ، بىرى ئالالھتىن باشقا ھىچقانداق ياراتقۇچى 
 ئالالھقايوقلىغىنى، ئۇنىڭ پهقهت ۋه پهقهت بىر ئىكهنلىگىنى ئېتىراپ قىلىش، 

ئۈزۈل  كېسىل ئېتىقاد قىلىش، بهلگىلهنگهن ئىبادهتلهرنى، يهنى دىننىڭ  -
ئادا قىلىش. يهنه بىرى،  ئاساسىي بولغان ناماز، روزا، زاكات ۋه ھهج قاتارلىقنى

ئالالھنىڭ كىتابلىرىدا كۆرسىتىلگهن تهلىماتقا ئاساسهن ھهق  ئادالهت ئۈچۈن  -
گۈزهل دۇنيا قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن تىرىشىش.  

ئالالنىڭ پهقهت بىر ۋه بىر ئىكهنلىكىنى، تهڭداشسىز ۋه  - تهۋھىد
ىخالس بۇنىڭ كهمچىللىكسىز ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، قۇرئاندا سۈره ئ

ئهڭ يارقىن ئىپادىسى.  

ئۇقۇمىنى مۇنداق ئۈچكه ئايرىپ شهرھىلهيدۇ:  تهۋھىدئىسالم ئالىملىرى 
ئهل  تهۋھىد ئهل  تهۋھىدۋه  ئهل  ئۇلۇھىييه تهۋھىد ،رۇبۇبىييه -  ئهسما -

11.ۋهلسىفهت  

																																																													
-تهۋھىدنىڭ مهنىسى ۋە كاتېگورىیهسى، شهیخ مۇھهممهد سائالىھ ئهل	11 مۇناججىد.    	

 https://islamqa.info/en/10262  	
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پهقهت بىردۇر، ئۇنىڭ ئوخشىشى  ئالالھ ـنىڭ مهنىسى رۇبۇبىييه ئهل تهۋھىد
يوقتۇر، ئۇ ھهممىدىن ئۈستۈندۇر، ئۇ پۈتۈن كائىناتالرنى ۋه پۈتۈن مهۋجۇداتنى 

ياراتقۇچىدۇر، ھاياتلىق ۋه ئۆلۈمنى ياراتقۇچىدۇر.  

ھهرىكىتىمىز، ئىچىمىز ۋه  –پۈتۈن ئىش  ـنىڭ مهنىسى ئۇلۇھىييه ئهل تهۋھىد
ئېتىقاد قىلىش، پهقهت  ئالالھقاسىرتىمىز، سۆزىمىز ۋه ئهمهلىيىتىمىز بىلهن 

باشقا ھېچكىمگه، مهيلى ئۇ كىم بولىشىدىن  ئالالھتىنقورقۇش،  ئالالھتىنال
قهتىئينهزهر ئۇنىڭغا چوقۇنماسلىق ۋه باش ئهگمهسلىك.  

لالھنىڭ بۈيۈكلۈكىگه ۋه ئا نىڭ مهنىسى ـۋهلسىفهت ئهسما ئهل  تهۋھىد
ئالىيلىقىغا، ئۇنىڭ ئىسىم  سۈپهتلىرىگه ئىمان كهلتۈرۈش، ئالالھنىڭ گۈزهل  ـ-

ئىسىم  سۈپهتلىرىنىڭ مهنىسىنى بۇرمىلىماسلىق، ئۆزگهرتىۋهتمهسلىك، بۇ  ـ-
ئىسىم سۈپهتلهرنىڭ بهرھهق ئىكهنلىكىدىن گۇمان قىلماسلىق، مۇزاكىره 

قىلماسلىق.  

اننى يۈكسهك ئهركىنلىككه يېتهكلهيدۇ. چۈنكى ئۇ ئىنس تهۋھىددېمهك، 
ئىبادهت قىلىشىنى، تهڭداشسىز  ئالالھقائىنساننىڭ پهقهت ۋه پهقهت بىر 

رهببىمىزدىن باشقا ھېچكىمدىن قورقماسلىق ۋه ھېچكىمگه بويسۇنماسلىقنى 
تهشهببۇس قىلىدۇ. ئۇيغۇر مىللهتچىلىكى دهل ئهنه شۇ ئهركىنلىككه ئېرىشىش 

ئۇقۇمى مىللهتچىلىكنى  تهۋھىدش بولغانلىقتىن، ئېتىقادىمىزدىكى ئۈچۈن كۆره
چهتكه قاقمايدۇ.  

ئىبادهتنىڭ ئىككىنچىسى، قۇرئانغا ئهگىشىپ، ئىنسانىيهت ئۈچۈن پايدىلىق 
  ـ ئىشالرنى قىلىش ۋه يهر شارىنى گۈللهندۈرۈش ئۈچۈن ھهسسه قوشۇش. ھهق

كىنچى تۈردىكى بۇ ئادالهت ئۈچۈن كۆرهش قىلىش. بىر مۇسۇلماننىڭ ئىك
ئىبادىتى، باشقا بىر دىنسىزنىڭ ياكى غهيرىي دىندىكى ئىنساننىڭ دۇنيانى 
ياخشى تهرهپكه ئۆزگهرتىش غايىسى بىلهن ئوخشاش بولىشى مۇمكىن. بهلكىم بىر 
دىنسىز ياكى غهيرىي دىندىكى شهخسته گهرچه ئالالھنىڭ رازىلىقىنى ئېلىش ۋه 

نى بولمىسىمۇ، ئهمما ئۇنىڭ دۇنيانى ياخشى جهننهتتىن ئىبارهت ئۇلۇغۋار نىشا
تهرهپكه ئۆزگهرتىش نىيىتى، ئالالھ ياقتۇرغان ۋه ھاياتىمىزنىڭ گۈزهللىشىشى 
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ئۈچۈن ئنسانالرغا بۇيرىغان يولى بولۇپ، ئۇ بۇنى بىلمهيدۇ ۋهياكى كىبىرى 
سهۋهپلىك ئېتىراپ قىلمايدۇ. مهيلى قانداق بولسۇن، ئىنسانىيهتنى 

يدىلىق ئىشالرنى قىلىش، ھهق گۈللهندۈرۈش، پا ئادالهتته تۇرۇش  -
دېگىنىمىزده نېمىلهرنى كۆزده تۇتىمىز ياكى قانداق بىر ئارزۇنى تىكلهيمىز؟ بىر 
ئۇيغۇر ئۈچۈن ئۇ ياقاليدىغان ھهق ئهڭ ئالدى بىلهن زادى نېمه؟ ئۇنىڭ 
پايدىلىق ئىشالرنى قىلىشى نهدىن، كىمدىن باشلىنىدۇ؟ ئهلۋهتته، ئۆزىدىن، 

زىنى باشقىلالرنىڭ كونتروللىقىدىن قۇتۇلدۇرۇش ئۇچۇن ئۆزى مهنسۇپ بولغان ئۆ
ئۇيغۇر مىللىتىدىن ئبارهت مىللى كىملىكنى مهنبه قىلغان ۋه ئۇنىڭغا ئهڭ يېقىن 

بولغان ئۇنى قورشاپ تۇرغان چهمبهردىن باشلىنىدۇ.   

شۇ سهۋهبتىن، ھهر ئىككى ئىبادهتنى تهھلىل قىلغاندىمۇ، بىر ئۇيغۇر 
سۇلماننىڭ مىللىتىگه، ۋهتىنىگه قىلىنىۋاتقان ئېغىر زۇلۇمغا ۋه ئادالهتسىزلىككه مۇ

قارشى تۇرۇش ئىرادىسىنى تىكلهش ۋه ئهركىنلىككه ئېرىشىش ئارزۇسىنى 
قىلىدىغان ئىبادىتىنىڭ مۇھىم بىر قىسمىدۇر. ئالالھقاتۇرغۇزۇشى، ئۇنىڭ   

بىرى بولۇڭ، ئادالهتسىز مهيلى سىز ئىمانلىق بىرى بولۇڭ ياكى ئىمانىڭىز يوق 
مهن « دۇنيانى ئۆزگهرتىشكه تۆھپه قوشۇش غايىسى بولىدىكهن، بۇ ئارزۇ ئۈچۈن 

دېيىشنىڭ ئورنىغا، » نېمه قىالاليتتىم؟ بىر ئادهمنىڭ قولىدىن نېمه كېلهتتى؟ 
مهن بىر تال دېڭىز يۇلتۇزىنى قۇتقۇزغان كىچىك بالىدهك بولسىڭىز ياكى نۇرغۇن 

تهركىپ تاپقان ئادالهتسىزلىك ئىچىدىكى بىر تال چېكىتنى  قارا چېكىتلهردىن
ئۇچۇرۇۋېتهلهيمهن دېيهلىسىڭىز ۋه ئۆزىڭىزدىن مهن قانداق كىچىك ئىشالرنى 
قىالاليمهن؟ قىلىۋاتىمهن ياكى قىلماقچى؟ دهپ سورىيالىسڭىز، بىز بۇ يهرده 

ىز تهكىتلهۋاتقان غايىنى دهسلهپكى قهدهمده تىكلىگهن بولىسىز. ئهگهر س
كۈندىلىك ھاياتىڭىزدا قىلىۋاتقان ھهر بىر كىچىك ئىشىنى، مهن ئاشۇ ئۇلۇغۋار 
غايه ئۈچۈن قىلىۋاتىمهن دېيهلمىگهن بولسىڭىز، ئۇنداقتا تۆۋهندىكى مهشىقنى 

ئىشلهپ كۆرۈڭ:  

1. ئۆزىڭىزده بار بولغان ئهڭ مۇھىم قابىلىيهت ياكى سۈپهتتىن ئىككىنى  
يېزىپ چىقىڭ. بهلكىم بۇ سۈپهتلهر باشقىالر سىزده دهرھال كۆرهلهيدىغان 



 

www.uyghurpen.org/uy/Qayta_shekillendurulush.pdf ""قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشتىن قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشكه         

 
 

56	
	

سۈپهتلهر بولىشىمۇ ياكى ھهممه ئادهم ھېس قىاللىغان قابىلىيهت بولىشىمۇ 
زلهش مۇمكىن. مهسىلهن: باشقىالرنى چۈشىنىش قابىلىيىتىم ئۈستۈن، سۆ

ئىقتىدارىم يۇقىرى، تىرىشچان خاراكتېرىم بار، ئىجادچانلىقىم يۇقىرى، 
تېببىي ساھهده نهتىجه ياراتتىم، باال تهربىيىلهش ماھارىتىم بار، ئاق 
كۆڭۈل بېرىمهن، ئادۋوكاتلىق قىالاليمهن، مهن تامچى يهر مۈلۈك تىجارىتى 

مهن تىجارهتچى، قىالاليمهن، مهن رهسسام گۈزهل سهنئهتنى سۆيىمهن ياكى 
پۇل تېپىشنىڭ يوللىرىنى بىلىمهن... دېگهندهك.  

2. ئۆزىڭىزده بار بولغان بۇ ئىككى سۈپهتنى قانداق  
ئويالپ كۆرۈڭ. مهسىلهن: سىز ئاق كۆڭۈل بىرى  ئىپادىلهۋاتقانلىقىڭىزنى

باشقىالرغا قانداق پايدىسى بولدى؟ مىللىتىڭىزگه قانداق  نىڭبولسىڭىز، بۇ
ھهممىال ئادهمنى سىزگه  كۆڭۈللىكىڭىزگهر ئاق پايدىسى بولدى؟ ئه

« ئىشهندۈرهلىسه، ئۇ ھالدا مهن ئاق كۆڭۈل دېگهن سۈپهتنىڭ ئاستىغا 
دهپ يېزىڭ. ئهگهر سىز تېببىي ساھهده نهتىجه » باشقىالر ماڭا ئىشىنىدۇ 

ياراتقان بولسىڭىز، سىزنىڭ بۇ نهتىجىڭىز ئۆز مىللىتىڭىزگه قانچىلىك 
نۇرغۇن كېسهللهرنىڭ ھاياتىنى قۇتقۇزدۇم « ئاستىغا  مهنپهئهت يهتكۈزدى؟

ئۇالرغا دوختۇرخانا ئېچىپ « ياكى » ئۇيغۇرالرنى ھهقسىز داۋالىدىم « ، »
دهپ يېزىڭ.» بهردىم   

3. ئۆزىڭىزنى ئىنتايىن بهختلىك ھېس قىلىڭ ۋه پۈتۈن غهم   - 
ۆز ئهندىشهم توسالغۇالر تۈگىدى، خالىغىنىمنى قىالاليمهن. ئۆز ۋهتىنىمده ئ

خهلقىمنىڭ ئىچىده مۇستهقىل ۋه ئهركىن ياشاۋاتىمهن دهپ تهسهۋۋۇر 
قىلىڭ.  

4. قهلهمنى قولىڭىزغا ئېلىپ، يۇقىرىقى ئۈچ تېمىنى بىرلهشتۈرۈپ  
مېنىڭ مهقسىتىم « ھاياتتىكى مهقسىتىڭىزنى يېزىپ بېقىڭ. مهسىلهن:  - 

 ئاق كۆڭۈل خاراكتېرىمدىن پايدىلىنىپ باشقىالرنىڭ ئىشهنچىگه ئېرىشىش
ۋه كهلگۈسىدىكى خاتىرجهم گۈزهل شهرقىي تۈركىستان ئۈچۈن كىشىلهردىن 

».ئىئانه توپالش فوندى قۇرۇپ چىقىش   
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ئادۋوكاتلىق خىزمىتىمدىن پايدىلىنىپ « مېنىڭ مهقسىتىم:  .5
ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي پاناھلىق ۋه كۆچمهنلىك مهسىللىرىگه ياردهم 

ىي تۈركىستاننىڭ قىلىش، بۇ ئارقىلىق كهلگۈسىدىكى گۈزهل شهرق
ئۇيغۇر  كۈچلهندۈرهلهيدىغانقۇرۇلۇشى ئۈچۈن، ئهركىن دۆلهتلهرده ئۆزىنى 
».توپلىمىنىڭ ئولتۇراقلىشىشىنى قولغا كهلتۈرۈش   

6. مهن ئىنتايىن ساغالم ۋه كۈچلۈك بهدهن قۇۋۋىتىمدىن ئىبارهت «  
ئارتۇقچىلىقىمدىن پايدىلىنىپ، ھهربىي ئىستراتېگىيه مهكتىپىگه كىرىشكه 

رىشىمهن ۋه بۇ ئارقىلىق كهلگۈسىدىكى مۇستهقىل شهرقىي تۈركىستانغا تى
».ئېرىشىش ئۈچۈن ئۇل سالىمهن   

ئۆزىڭىز ئۈچۈن يېزىپ چىقىلغان بۇ مهقسهتنى، ھهر دائىم كۆزىڭىزگه 
كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان بىر يهرگه يوغان قىلىپ يېزىپ، ئېسىپ قويۇڭ ۋه ھهر كۈنى 

لهش ھهرگىزمۇ قانداقتۇر بىر ئۇلۇغ ياد ئېتىپ تۇرۇڭ. بۇ مهشىقنى ئىش
پىالنالرنى، ئۇلۇغ غايىلهرنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى ئۆزىڭىزنى 
ئىلھامالندۇرۇپ تۇرۇش ۋه ئىشىڭىزغا ئوتتهك قىزغىنلىق يېتىلدۈرۈش ئۈچۈندۇر. 
ئۇتۇق قازانغان كىشىلهرنىڭ ھهممىسى ئهنه شۇ ئوتتهك قىزغىنلىقى بار 

نىڭ ئۈچۈن تۆۋهندىكى ھېكايىنى دىققىتىڭىزگه سۇنىمهن:كىشىلهردۇر. بۇ  

بىر كۈنى بىر ياش يىگىت گىرېتسىيهلىك مهشھۇر سىياسىيون ۋه پهيالسوپ 
 سوقراتدهپ سوراپتۇ. » غهلىبىگه قانداق يېتىش كېرهك؟ «  سوقراتتىن:
مهن بىلهن ماڭ، ساڭا غهلىبىگه قانداق يېتىشنى كۆرسىتىپ قوياي؟ « ئۇنىڭغا: 

. ئاندىن يىگىتكه ئۆزى بىلهن بىرگه كهپتۇبىر دهريانىڭ بويىغا ئېلىپ  دهپ» 
دهرياغا كىرىشنى بۇيرۇپتۇ. دهريانىڭ يېرىمىغا كېلىپ سۇ ھهر ئىككىسىنىڭ 

تۇيۇقسىز ھېلىقى يىگىتنىڭ بوينىدىن تۇتۇپ بهشىنى  سوقراتبوينىغا كهلگهنده، 
ڭ يۈزى كۆپ سۇغا باستۇرۇپ مىدىرلىغىنى قويماپتۇ. ھېلىقى يىگىتنى كۆك  -

« كۆكىرىپ، ئۆلگىلى تاس قالغاندا سۇدىن چىقىرىپتۇ. ئۇ يىگىت ئاچچىقالپ: 
سهن بايا : « سوقراتدهپ سورىغان ئىكهن، » نېمه قىلغىنىڭىز بۇ ئهپهندىم؟ 

دۇنيادا ھهممىدىن بهك نېمىنى ئارزۇ  تىنالمايۋاتقىنىڭدا،سۇنىڭ ئىچىده 
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دهپ جاۋاپ » ئهلۋهتته، ھاۋا « هرھال: دهپ سوراپتۇ. يىگىت د» قىلغانىدىڭ؟ 
ھاۋانى ئارزۇ قىلغىنىڭدهك  تىنالمىغانداسهن غهلىبىنى، بايا : « سوقراتبېرىپتۇ. 

دهپ جاۋاب بېرىپتۇ.» ئهنه شۇنداق ئارزۇ قىلغىنىڭدا ئاندىن ئۇنىڭغا يېتىسهن   

ئهگهر ھهممه ئۇيغۇر، ھهتتا ئۆزىنىڭ شهخسىي ھاياتىدا غهلىبه قىلغان 
ئۇيغۇرالرمۇ مۇستهقىل ۋهتىنىنى، ئۇنىڭغا يېتىشنى، ئاۋۋال ئۆزىنىڭ مۇستهقىل 
دۆلىتى بولىشىنى ۋه شۇ دۆلهتكه ئوتتهك ئاشىق بولۇشنى، خۇددى سۇنىڭ 

هكلىده ئارزۇ قىلغان ھاۋاغا تهشنا بولغاندهك كۈچلۈك ش تىنالمايۋاتقىنىدائىچىده 
ۋه پۈتۈن ئىشلىرىنى ئاشۇ ئارزۇ ئۈچۈن باشلىغان بولسا ئىدى، نهتىجه قانداق 

بوالتتى؟ تهسهۋۋۇر قىلىپ باقايلى...  

 

 

:ئىككىنچى باپ  

يۇيۇلغان مېڭه   
 

 

بىز يۇقىرىدا ئهركىنلىك ۋه مىللهتچىلىك ھهققىده توختالدۇق ۋه بۇنىڭ 
ھهققىده ئىزدىنىپ مهسئۇلىيهت تۇيغۇسى ۋه ئۈچۈن قانداق قىلىپ غايه تىكلهش 

ئىشهنچ تۇرغۇزۇش يوللىرىنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. ئهمهلىيهتته ئۇيغۇرالر بىر 
مىللهت سۈپىتىده خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مېڭه يۇيۇش تاكتىكىسىنىڭ قۇربانى 
بولۇپ كهلگهن ۋه كېلىۋاتقانلىقتىن، ئهركىنلىك ھهققىده سۆز ئېچىشتىن ئاۋۋال 

يۇيۇۋهتكهن مېڭىمىزنى قانداق قىلىپ قايتا تۈزهش مهسىلىسى تولىمۇ خىتايالر 
مۇھىم.  
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خىتاينىڭ مېڭه يۇيۇشى روسالردىمۇ بۇرۇن باشالنغان. ئامېرىكالىق بىر 
 «دېگهن بۇ سۆزنى 洗 » «ى خىتايچىدىكژۇرنالىست بىرىنچى بولۇپ 

Brainwashing « دهپ ئىشلهتكهن. خىتايدىكى مېڭه » مېڭه يۇيۇش « ، يهنى
يۇيۇش باشقا دۆلهتلهردىكىدهك، مهسىلهن: ئامېرىكا كورېيه ئۇرۇشىدا ئىشلهتكهن 
مېڭه يۇيۇش ھهرىكىتىدهك، مهلۇم مهزگىلدىكى مۇئهييهن مهسىلىگه قارىتىلغان 

ھهربىي  بولماستىن، بهلكى ھۆكۈمرانالرنىڭ خهلقنى كونترول قىلىشى ئۈچۈن
دېھقانالر، تېببىي ساھه ۋه  ـئوقۇتۇش ئورگانلىرى، ئىشچى  –ئهمهلدارالر، ئوقۇ 

باشقا ساھهلهرگه ناھايىتى سىستېمىلىق ھالدا تهشكىللىك كىرگۈزۈلگهن. 
خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان مېڭه يۇيۇش ھهرىكىتى، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىسالمى 

ى ناھايىتى قىيىن بولغانلىقتىن، ئېتىقادىنى يېڭىپ، ئۇنىڭ ئورنىنى ئېلىش
ۋهھشىي ھالدا ئۈزلۈكسىز غالجىرلىق بىلهن دىننى پۈتۈنلهي يوق قىلىش 
تاكتىكىسىنى قوللىنىش بىلهن باشلىغان. خىتاي ھاكىمىيىتى دىنىي چهكلهش 
بىلهن بىرگه، مېڭه يۇيۇش ھهرىكىتىنى بىرلهشتۈرۈپ ئېلىپ باردى ۋه ئېلىپ 

بارماقتا.  

 

ىنىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان مېڭه يۇيۇش خىتاي ھاكىمىيىت
تاكتىكىلىرى  

 

ئهمهلىيهتته خىتاينىڭ مېڭه يۇيۇش تاكتىكىسى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ پۈتۈن 
خىتاي خهلقىگه يۈرگۈزۈۋاتقان مېڭه يۇيۇش تاكتىكىسىدىن تۈر جهھهتته تېخىمۇ 
 كوپ بولۇپ، ئۇيغۇرالرغا قارىتىلغان مېڭه يۇيۇش ھهرىكهتلىرى يېقىندا جاڭ

سۈپىتىده يولغا » بهش ئالتۇن ئاچقۇچ تۈزۈمى « چۈنشيهن تهرىپىدىن مهخسۇس 
قويۇلدى. ۋهھشىيلىكى، ئۈزلۈكسىزلىكى ۋه غالجىرلىقى جهھهتته خىتايالرغا 
قارىتىلغان مېڭه يۇيۇش تاكتىكىسىدىن نهچچه ھهسسه ئېغىر بولماقتا. مېڭه 
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ئۆز ئىپادىسىنى  يۇيۇش ھهرىكىتى ئادهتته تۆۋهندىكى ئىككى چوڭ جهھهتته
تاپقان:  

1. )  dictatorial leadershipزومىگهر رهھبهرلىك (     

ھهرقانداق مېڭه يۇيۇش ھهرىكىتى، بويسۇندۇرغۇچىنىڭ ھوقۇقنى ئۆزىگه 
) بىلهن Dictarorial Leadershipمهركهزلهشتۈرگهن زومىگهر رهھبهرلىك ئۇسۇلى (

رهھبهرلىك خىتاي يۈرگۈزۈلىدىغان بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتىدىكى بۇ خىل 
كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ ناھىيه  يېزا بازارلىرىغىچه، مهكتهپ، ئىداره  -

ئورگانالرغىچه تهشكىللىك قوندۇرۇلغان كوممۇنىستىك پارتىيه رهھبهرلىرى ۋه 
ئهزالىرى ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ.  

2. بۇرمىالش    

مېڭه يۇيۇش ھهرىكىتى، مېڭىدىكى ئهسلى بار بولغان ئۇچۇر  شهنچه، چۈ -
چۈشهنچه،  –ئىددىيه ۋه ئاڭنى يۇيۇپ، ئۇنىڭ ئورنىغا بۇرمىالنغان يېڭى ئۇچۇر 

دهسسىتىشنى مهقسهت قىلىدۇ. ئىددىيىلهرنىئاڭ ۋه   

ئۇيغۇر تارىخىنى بۇرمىالش، ئىسالم دىنىنى  ۇيغۇرالرغا قارىتىلغان بۇرمىالش ـئ
. مهسىلهن: جاڭ بۇرمىالش... قاتارلىقالردا تېخىمۇ كهڭ دائىرىده قوللىنىلغان

ئىچىدىكى دىنغا » بهش ئالتۇن ئاچقۇچ سىياسىتى « چۈنشيهننىڭ ئاتالمىش 
دىن بىلهن قارشى تۇرۇش، مهدهنىيهتكه مهدهنىيهت بىلهن قارشى تۇرۇش، 

تېررورغا تېررور بىلهن قارشى تۇرۇش، ئۆرپ  ئادهتكه ئۆرپ  - ئادهت بىلهن  -
لىنى ئالغان.قارشى تۇرۇشنىڭ ھهممىسى كۈچلۈك بۇرمىالش شهك  

خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا قاراتقان مېڭه يۇيۇش تاكتىكىلىرى، ئۆز خهلقى بولغان 
خىتايالرغا قاراتقان مېڭه يۇيۇش تاكتىكىلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ. ئهمما 
ئۇيغۇرالرنىڭ دىنىي، مهدهنىيىتى ۋه ياشاۋاتقان مۇھىتى، مىللىي خاراكتېرىگه 

ھالدا تهرهققىي قىلدۇرۇلغانلىقتىن، خىتايالرغا ئاساسهن تېخىمۇ ئىلگىرىلىگهن 
قارىتىلغان مېڭه يۇيۇش تاكتىكىسى ھهققىده ئايرىم توختالمايمىز.  
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زومىگهرلىك بىلهن بويسۇندۇش ۋه بۇرمىالشنى بىرلهشتۇرۇش ئارقىلىق مېڭه 
يۇيۇش تۆۋهندىكىدهك ئۇسۇلالر بىلهن ئېلىپ بېرىلماقتا:  

1. يېتىم قالدۇرۇش   

يېتىم  مۇجاھىدالرنىئۇيغۇرالرنى تېررورچى قىلىپ كۆرسىتىپ، 
قالدۇرۇش ۋه ئۇالرنى ھهتتا ئۆز خهلقىمۇ خىتاي بىلهن بىرلىشىپ 

باستۇرىدىغان ھالهتكه ئېلىپ كېلىش.  

تېخى يېقىندىال خوتهندىن كاناداغا كهلگهن بىر ئاكىمىز يېزىدىكى 
ى ئېيتىپ بهردى:يېقىن تۇغقانلىرى گۇۋاھ بولغان مۇنداق بىر ۋهقهن  

نىڭ ئاغزى ئارقىلىق  XXX هندىن كاناداغا زىيارهتكه كهلگهن(ۋهقه خوت
ئايدا  تورونتو شهھىرىده قهلهمگه ئېلىندى ). ـ 3ـ يىلى - 2016  

ئىسىملىك بىر باال بار بولۇپ، خوتهن كېرىيهلىك ئىدى.  ئهركىنجان
كىچىكىدىن بىزنىڭ تۇغقانالر بىلهن بىر يهرده ئولتۇرىدىغان بولغاچقا 

ياشالردا بولسا كېرهك، دهپ  20تونۇيتتىم، قامالشقان چىرايلىق باال ئىدى. 
سۆزىنى باشلىدى ئۇ ئاكىمىز:  

ئايدا تىرىكچىلىك ئۈچۈن كوچىدا ئهسكى  ـ 7ـ يىلى  2015
تېلېفونالرنى يىغىپ ساتقانلىقى سهۋهبىدىن ساقچىالر قاتتىق ئۇرۇپ، بىر 

قىيناپتۇ. تۈرمىدىن چىقىپ ئۇزۇن  يىل سوالپ ئېغىر ئهمگهككه سېلىپ
بولماي، يهنه يىغىۋېلىش ھهرىكىتىده بۇرۇن تۈرمىگه كىرگهنلهرنى 

يىغىۋالىمىز دهپ بىكاردىن  ساقچى  6 - 5بىكار قايتا تۇتۇپ كېتىپ،  -
ئىشخانىسىغا باغلىۋېلىپ قىيناپ ئويناپتۇ. ئۇ باال باغالقتىن بوشىنىۋېلىپ 

سىنى ئۇرۇپ ياتقۇزۇۋېتىپ قېچىپ ئىشخانىدىكى بهش ساقچىنىڭ ھهممى
كېتىپتۇ. ھۆكۈمهت پۈتۈن يېزىنىڭ ئاھالىسىنى مهجبۇرى ھهرىكهتلهندۈرۈپ 

قولىغا چىراغ كۆزهتكۈزۈپ، بهش كېچه  كۈندۈز ئويمۇ ئوي، چۆلمۇ چۆل  -
، ئاخىرى يېزىلىق دېھقانالر ھېلىقى بالىنى بىر گهمىدىن ئىزدهتكۈزۈپتۇ
ش كېچه سېنىڭ دهستىڭدىن به«تېپىۋېلىپ:  كۈندۈز بولدى  -
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توق كۆرمىگهننى كۆردۇق  –تېرىقچىلىقىمىزنى قىاللماي ئۇيقۇسىز، ئاچ 
دهپ تىلالپ، ھهممىسى بىرلىشىپ ئۇرۇپ » سېنى ئىزدهيمىز دهپ 

ئۆلتۈرۈۋېتىپتۇ.  

بۇ ۋهقهنى ئاڭالپ بهش مايمۇننىڭ ھېكايىسى كۆز ئالدىمغا كهلدى:  

ئالىمالر بهش مايمۇننى تهجرىبه قىلىش ئۈچۈن بىر ئۆيگه سوالپ، 
ئۆيدىكى تۈۋرۈكنىڭ ئۇچىغا بىر باغالم باناننى ئېسىپ قويۇپتۇ. باناننى 
ئېلىش ئۈچۈن بىر مايمۇن تۈۋرۈككه ياماشقاندا، تهجرىبه قىلغۇچىالر 
دهرھال ھهممه مايمۇننىڭ ئۈستىگه سوغۇق سۇ تۆكۈپ، مايمۇننى 

ۈشۈرۈۋېتىپتۇ. كېيىن باشقا بىر مايمۇن ياماشقاندا يهنه تۈۋرۈكتىن چ
مايمۇنالرنىڭ ھهممىسىگىال ئوخشاش   5، - 4، - 3شۇنداق قىلىپتۇ. 

ئۇسۇلنى قوللىنىپ سۇ تۆكۈپتۇ. ئهڭ ئاخىرىدا مايمۇنالرنىڭ ھهممىسى 
يامىشىشتىن قورقۇپ جىم تۇرۇپتۇ. تهجرىبه قىلغۇچىالر تۈۋرۈككه ياماشقان 

مۇننىڭ ئورنىغا باشقا بىر مايمۇننى ئالماشتۇرۇپ قويغان بىرىنچى ماي
ئىكهن، ئۇ يېڭى مايمۇن سۇ تۆكۈلىدىغانلىقىنى بىلمىگهچكه دهرھال 

. ياماشقۇزماپتۇدهرهخكه يامىشىپتۇ. لېكىن كونا تۆت مايمۇن ئۇنى ئۇرۇپ 
تهجرىبه قىلغۇچىالر، ئۇنى ئۇرغان تۆت مايمۇننىڭ ئىچىدىكى بىر مايمۇننى 

ىپ، ئورنىغا يېڭىدىن يهنه بىر مايمۇن ئېلىپ كىرىپتۇ. ئۇمۇ ئېلىۋېت
تۈۋرۈككه ياماشماقچى بولغان ئىكهن، كونا ئۇچ مايمۇن ۋه باشتا تاياق 
يېگهن مايمۇن بىرلىشىپ ئۇنى ئۇرۇپ كېتىپتۇ. قىزىقارلىق يېرى سۇ 
تۆكۈلگهننى كۆرمىگهن، ئهمما بىرىنچى قېتىم تاياق يېگهن مايمۇنمۇ، 

يمۇننى باشقىالر بىلهن بىلله ئۇرۇپتۇ. شۇنداق قىلىپ، سۇ ئىككىنچى ما
تۆكۈلگهندىن قورقۇپ كهتكهن مايمۇنالرنىڭ ھهممىسى ئالماشتۇرۇلۇپ 

تۈۋرۈككه ياماشقان  مايمۇنغىچهبولغاندىمۇ، مايمۇنالر ئاخىرقى ئالماشقان 
 ياماشماسمايمۇننى ئۇرۇپتۇ. نهتىجىده ھېچقايسىسى مايمۇن تۈۋرۈككه 

.بوپتۇ  
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رۈۋېلىشقا بولىدۇكى، مېڭه يۇيۇش تاكتىكىسى ئۇيغۇر جهمئىيىتىنى كۆ
ئىنتايىن قورقۇنچلۇق بىر ھالغا ئېلىپ كېلىدىغان بولۇپ، نۆۋهتته بىزنى 

، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرنى قىرغىن قىلىش چۆچۈتىۋاتقىنىئهڭ 
ئارقىلىق ئولتۇرۇپ تۈگىتىش مهقسىتىنى، ئۇيغۇرالرنىڭ مېڭىسىنى يۇيۇش 

بىرلهشتۈرۈپ، يېتىم قالدۇرۇپ يوق قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىدۇر.  بىلهن
 قورقىتىۋېتىلگهچكه،خۇددى ئالدىنقى بهش مايمۇن سوغۇق سۇ تۆكۈپ 

كېيىنكى بهش مايمۇن سوغۇق سۇنى كۆرۈپ باقماي تۇرۇپمۇ بانان ئېلىش 
ۋه ياماشقان مايمۇنالرنى ئۇرغاندهك،  ياماشمىغاندهكئۈچۈن دهرهخكه 

ى ئاشۇ ۋهقهده مېڭىسىگه سۇ تۆكۈلمىگهن، خىتاي بىلهن خوتهندىك
بىۋاسىته ئۇرۇشنىڭ ئىچىده بولمىغان ئۇيغۇرالرمۇ خىتايغا قارشىلىق 
كۆرسىتىش ئۇياقتا تۇرسۇن، قارشىلىق كۆرسهتكهن باشقا ئۇيغۇرنى ئۇرۇپ 

ئۆلتۈرىۋهتكهن.  

 

2. تېررور پهيدا قىلىش   

 

ولغان ھهرقانداق زۇلۇم قىلىش ۋه باستۇرۇش، ئۆزلىرىگه قارشى ب
ئىدىيه، سۆز ۋه ھهرىكهتنى قاتتىق باستۇرۇش، قارشىلىق قىلغۇچىالرنى 

 زېھنىيىتىده باستۇرۇلغۇچىنىڭئۆلتۈرۈش ۋه تۈرمىگه تاشالش، بۇ ئارقىلىق 
) پهيدا قىلىش؛ سۆز ئهركىنلىكى، تاشقى traumaئۇنتۇلماس قورقۇنچ (

ى پۈتۈنلهي ئۈزۈپ دۇنياغا باغلىنىش ئهركىنلىكى ۋه تور ئهركىنلىكىن
باشقا  ئىددىئولوگىيىسىدىنتاشالپ، ئۆزلىرى ياراتقان تاشقى مۇھىت ۋه 

ھهرقانداق بىر ئىددىيه ياكى سىستېمىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىشىنى قاتتىق 
كونترول قىلىش ۋه تاشقى دۇنيا بىلهن بولغان ئاالقىسىنى ئۈزۈش، 

رلىك ۋه ئوچۇق خىتاينىڭ مېڭه يۇيۇش ۋاسىتىلىرىنىڭ ئهڭ كۆزگه كۆرۈنه
ئاشكارا قوللىنىدىغان ۋاسىتىلىرىدىن بىرسىدۇر. بۇ مېتودالر ئارقىلىق  -

يېڭى  ئىددىيهنىڭكونترول قىلىنغۇچىالرنىڭ مېڭىسىگه سىڭدۈرۈلگهن 



 

www.uyghurpen.org/uy/Qayta_shekillendurulush.pdf ""قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشتىن قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشكه         

 
 

64	
	

ئىددىيه تهرىپىدىن چهتكه قېقىلىپ تازىلىنىشىغا يول قويماسلىق، سىرتتىن 
ه تۈرمه ئىچىدىكى ئاالقىسىنى ئۈزۈپ مېڭه يۇيۇش تاكتىكىسى، ئادهتت

مهھبۇسالرغا ئىشلىتىلىدىغان بولۇپ، ئوچۇق تۈرمىگه ئايالنغان پۈتۈن 
شهرقىي تۈركىستاندا خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ چارىلهرنى ئىشلهتمهكته. 

Google، YouTube،FaceBook  الرنىڭ چهكلىنىشى، ھېچقانداق بىر
پىكىر ئهركىنلىكىگه يول قويۇلماسلىقى بۇنىڭ بىر مىسالى. ئۇيغۇر خهلقى 
پهقهت خىتاي ھۆكۈمىتى كونتروللۇقىدىكى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مهنپهئهتى 
ئۈچۈن بۇرمىالنغان خهۋهرلهرنىال كۆرهلهيدىغان بولۇپ، باشقا بىر 

ۆرۈش پۇرسىتىگه ئىگه ئهمهس.دۇنيانىڭ كۆزى بىلهن دۇنيانى ك  

 

3. تۈرمىده مهجبۇرىي ئىقرار قىلدۇرۇش، قهسهم قىلدۇرۇش ۋه تهۋبه  
قىلدۇرۇش:  

بۇ مېتود ئاساسهن تۇتقۇن قىلىنغان تۈرمه ئىچىدىكى 
مهھبۇسالرغا ئىشلىتىلىپال قالماي، بهلكى شهھهر  - 

يېزىالردىكى ئۇيغۇر ئاھالىلىرىنى ئىشتىن سىرتقى سىياسىي 
گراممىسى باھانىسىده مهجبۇرىي يىغىۋېلىشتىمۇ ئۆگىنىش پرو

قوللىنىلىدۇ. خىتاينىڭ مېڭه يۇيۇش تاكتىكىسى كار 
قىلمايدىغان كىشىلهر ئاساسهن  ئۇچ خىل بولۇپ بۇالر 

تۆۋهندىكىچه:  

ئا.   

« بۇالر خىتاي سىياسىتىده  باش ئهگمهي قارشى چىقىدىغانالر.  
دېگهن ناھايىتى كونا قالپاق بىلهن ئاتىلىدىغانالر » ئۆزگهرمهس ئۇنسۇر

بولۇپ، ئاقىۋىتى ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنىش، سىياسىي ئۆگىنىش 
سورۇنلىرىدا بولسا تۇتقۇن قىلىنىش خهۋپىگه ئۇچراپ كېلىۋاتماقتا. 

ي ھۆكۈمىتى ئۇالرغا شۇنداقال ئۇزۇن مۇددهتلىك كېسىلىپ كهتمهكته. خىتا
مېڭه يۇيۇش تاكتىكىسىنىڭ كار قىلمايدىغانلىقىنى بىلىدۇ ۋه بۇ سهۋهپتىن 
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ئۇالرنى ئۆزگهرتىشكه ئۇرۇنۇپمۇ يۈرمهيدۇ. مهسىلهن: غۇلجا ۋهقهسىنىڭ 
يول باشچىسى ئابدۇخېلىل ۋهھشىيلهرچه قىيىن  قىستاققا ئېلىنغاندىمۇ  -

وئاللىرىغا جاۋاب بېرىشنى رهت قىلچه يالۋۇرمايدۇ. خىتاي ساقچىلىرىنىڭ س
قىلىدۇ. ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغان سوت مهيدانىدا تۇتقان يولىدىن ھهرگىز 
يانمايدىغانلىقىنى، چۈنكى ھهقىقهتنىڭ ئۇيغۇرالر تهرهپته ئىكهنلىكىنى، 
ئۇنى ئۆلتۈرۈش بىلهن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنى باش 

ه قۇربان بولىدۇ.ئېيتىپ باتۇرالرچ ئهگدۈرهلمهيدىغانلىقىنى  

ئۇقۇمى  تهۋھىدبۇنداق كىشىلهر ئادهتته ئىككى تۈرلۈك بولۇپ، بىرى 
ئېنىق بولغان ئېتىقادى مۇستهھكهم كىشىلهردۇر. يهنه بىرى ئۆزىنىڭ 

چىڭ تۇرااليدىغانالر. مهسىلهن: يهنه كېرهم قارى،  ئىدىيهسىدهھهققانىيهت 
ۇنىڭ مىسالى.ئىلھام توختى قاتارلىق نۇرغۇن قهھرىمانلىرىمىز ب  

ـ 1991كېرهم قارى، دىنىي تهلىم تهربىيه ئېلىپ بارغانلىقى ئۈچۈن  - 
يىلى سوت  ـ- 1993يىلى خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن قولغا ئېلىنغان. 

 ـيىل كېسىلگهن بولسىمۇ، تا ھازىرغىچه جازا مۇددىتى قايتا  12ئېچىلىپ 
ڭىسىنى يۇيۇش . خىتاي ئۇنىڭ مې12قايتا ئۇزارتىلىپ قويۇپ بېرىلمىگهن

مهقسىتىگه يېتهلمىگهنلىكتىن، ئۇنىڭ ساالمهتلىكىنىڭ ئېغىر ھالدا 
ناچارلىشىپ كهتكىنىگه قارىماي، خهتهرلىك ئادهم دهپ قاراپ داۋاملىق 

تۈرمىده تۇتۇپ تۇرۇشنى قارار قىلغان.  

« ئىلھام توختىنىڭ سوتقا چىققاندا سوت مهيدانىدا رهددىيه بېرىپ: 
جىنايهت بىلهن ئهيىبلىدىڭ. ئهگهر بۇ زېمىن مېنى بۆلگۈنچى دېگهن 

جۇڭگونىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى بولۇپ مهن بۆلگۈنچى بولسام، نېمه 
ئۈچۈن بۇ زېمىندا بىڭتۇهن تۇرغۇزۇلىدۇ؟ جۇڭگوغا مهنسۇپ بولغان قايسى 
بىر ئۆلكىده بىڭتۇهن دهپ ئاتىلىدىغان مۇنداق كۆپ ھهربىي كۈچ 

																																																													
12 -abduweli-http://www.rfa.org/uyghur/xewerler/tepsili_xewer/kerem

08232012154652.html 	
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توغرا قىلىۋاتقانلىقىدىن قهتئىي  دهيدۇ ۋه ئۆزىنىڭ» تۇرغۇزۇلدى؟ 
يانمايدۇ. ئىلھام توختى بېيجىڭ مهركىزى مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ 
ئىقتىساد فاكۇلتېتىدا پروفېسسور بولۇپ، ئۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ھهقسىزلىققا 
ئۇچراۋاتقانلىقىغا ئائىت يازمىلىرى ۋه ئۆتكۈر پىكىرلىرى بىلهن نارازىلىق 

ا ئېلىنغان ۋه مۇددهتسىز كېسىلگهن ئىدى.بىلدۈرگهنلىكى ئۈچۈن قولغ  

ئىلھام توختىغا ئوخشاش تۈردىكى خىتاي تهرىپىدىن بۆلگۈنچى، يهنى دۆلهت 
قۇرۇش نىيىتى بار دهپ قارالغان ئۇيغۇر سىياسىي مهھبۇسالرنىڭ ھهممىسى 
دېگۈدهك ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغان بولۇپ، ئىلھام توختى دۇنيانىڭ دىققىتىنى 

ه تارتقانلىقى، شۇنداقال ھهتتا خىتاي خهلقىنىڭمۇ ھېسداشلىقىنى كۈچلۈك دهرىجىد
قوزغىغانلىقى  ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇنى ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىاللمىغان.  

 

ب.  

  

قىستاقتىن ئېغىر  ـئىقرار قىلغاندىن كېيىنكى ئاقىۋهتنىڭ قىيىن 
  .قىلىدىغانالرمۆلچهرلىيهلهيدىغان ۋه ئىقرار قىلىشنى قهتئىي رهت  بولىدىغانلىقىنى

بۇ تۈردىكىلهر خىتايغا بولغان سادىقلىقىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن، ئۈستىگه 
رهت قىلىشتىن  ئىقرارنامىلهرنىخىتاي تهرىپىدىن جىنايهت دهپ ئارتىلغان 

پهرقلىنىدىغان رهت قىلىشتۇر. ( سادرقلىقنى ئسپاتالش ئۈچۈن رهت قلغۇچىالر 
جىنايهتلهرنى نومۇس دهپ بىلىدۇ. سادىقلىقى تۈپهيلىدىن ئۆزىگه ئارتىلغان 

لېكىن ئۇالرنىڭ ئىقرار قىلىشنى رهت قىلىشى ئۇزۇنغا بارمايدىغان بولۇپ، ئۇالر 
قىيىن  قىستاققا چىدىماي كۆپىنچه ھالالردا دهرھال مهجبۇرىي ئىقرار  -

قىلدۇرۇشقا ئىمزا قويىدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىگه ئىنتايىن سادىق بولغانلىقتىن 
ر تهرىپىدىن خاتالىشىپ تۇتۇلدۇم، تۆھمهتكه ئۇچرىدىم، دهپ ئۆزلىرىنى ساقچىال

سادىقالر تېمىسىدا تهھلىل قىلىندى.) ئهزهلدىنقارايدۇ. بۇ تۈردىكىلهر   
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يۈسۈف ئىمىن. شېئىر يازغانلىقى ئۈچۈن تۇتۇلغان بولۇپ، بىرنهچچه ئايدىن 
پ سوراق قىلىنى 2005يىلدىن  1998كېيىن قويۇپ بېرىلگهن. قايتا تۇتۇلۇپ 

يىل  7قويۇپ بېرىلگهندىن كېيىن ئۇچۇنچى قېتىم يهنه قايتا تۇتۇلۇپ 
كېسىلگهن.   

تۆۋهندىكى يۈسۈف ئىمىننىڭ ئۆز ئېغىزى ئارقىلىق بايان قىلىنغان سوراق 
جهريانى:  

يۈسۈف ئىمىن سهنمۇ؟ -  

ھهئه، مهن. -  

سهن مهلۇم كۈنى، مهلۇم سائهتته، مهلۇم مهسچىتته جامائهتكه سۆزلهپ  -
ئېلىپ باردىڭمۇ؟ تهبلىغتكه قارشى ئىسالمىي ھۆكۈمه  

ياق. -  

مهلۇم مهكتهپته ئوقۇغۇچىالرنىڭ ياتاقلىرىغا كىرىپ، ئۇالرغا شهرقىي  -
؟كۈشكۈرتتىڭمۇتۈركىستان مۇستهقىللىقى ھهققىده تهشۋىقات ئېلىپ بېرىپ   

ياق. -  

xxx -  كۈنىxxx  پارتىيىسى قۇرۇشقا قاتناشتىڭمۇ؟ ئالالھكىشىلهر بىلهن  

ياق. -  

xxx - كۈنىxxx  جايدا تهشكىالتنىڭ قورال  xxxياراق سېتىۋېلىشى ئۈچۈن  -
سودىگهردىن پۇل ئالدىڭمۇ؟  

ياق. -  

كىشىلهر بىلهن ھۆكۈمهتكه قارشى قوراللىق  xxxئالالھ پارتىيىسىدىكى  -
قوزغىالڭ كۆتۈرۈشكه پىالن تۈزدۈڭمۇ؟  

ياق. -  
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xxx  -كۈنىxxx   ئېلىپ بېرىپ كىشىلهرنى جىھاد قىلىشقا،  تهبلىغجايدا
شهرقىي تۈركىستاننى مۇستهقىل قىلىش ئۈچۈن تېررورلۇق ئېلىپ بېرىشقا 

؟كۈشكۈرتتىڭمۇ  

ياق. -  

سوراقچى: سهن بىر دىندار ئادهم. ئۆزۈڭ بىلهن مېنىڭ كۈنۈمنى سېلىشتۇرۇپ 
ىز ھهر باق. ئىككىمىزنىڭ پهرقى، سهن تۈرمىده مهن ئهركىن. ئوخشايدىغان يېرىم

ئىككىمىز مۇسۇلمان. مهن يېقىندا ھهرهمگه بېرىپ ھهج قىلىپ كهلدىم، دىنىمغا 
ئهركىن ئېتىقاد قىلىش ھوقۇقۇم بار. ھۆكۈمىتىمىز تىنچلىقنى تهلهپ قىلىدۇ، 
بارلىق مۇسۇلمان دۆلهتلهر بىلهن مۇناسىۋىتى ياخشى. دىنىمىزمۇ تىنچلىقنى 

مۇسۇلمان بولغان بولساڭ،  تهرغىب قىلىدىغان دىن. ئهگهر سهن ھهقىقىي
دۆلىتىمىز بهرگهن تىنچلىقنى ھۆرمهت قىلغان، قااليمىقانچىلىق چىقارمىغان، 

قىلىپ ياشالرنى باالغا تىقمىغان بوالتتىڭ. سېنىڭ  تهبلىغھۆكۈمهتكه قارشى 
تۈپهيلى ئازغان ياشالردىن قانچىسى تۈرمىده، قانچىسى ئۆلدى  تهبلىغىڭ

قىي مۇسۇلمان دېسهڭ، قىلىۋاتقان ئىشىڭنىڭ بىلهمسهن؟ سهن ئۆزۈڭنى ھهقى
ئىسالمغا يات ئىكهنلىكىنى بىلىشىڭ كېرهك.  

سهن قۇل بولۇشنى قوبۇل قىلدىڭ، مهن قوبۇل قىلمىدىم. سهن « ئۇنىڭغا: 
ۋهتهن، مىللىتىڭنىڭ غۇرۇرىنى، زېمىنىڭنى، مۇستهقىللىقىنى ئهمىلىڭگه 

هلگه ئېشىشىغا تېگىشتىڭ. سهن ئۈمىدسىز، مۇستهقىللىقىمىزنىڭ ئهم
ئىشهنمهيسهن. چۈنكى سهن خىتاينىڭ كۈچىنى ئالالھنىڭ كۈچىدىن ئۈستۈن 
كۆردۈڭ. بۇ ئىماندىن چىققانلىق، سهن قانداقمۇ ئۆزۈڭنى مۇسۇلمان چاغاليسهن 

دېمهكچى ئىدىم. ئۇنىڭغا بۇالرنى سۆزلهشنى كېرهكسىز ھېس قىلدىم. شۇڭا » 
جاۋاپ بهرمىدىم. ئۇ يهنه:  

چلۈك. مۇستهقىللىق بهرىبىر ئهمهلگه ئاشمايدىغان بىر چۈش. دۆلىتىمىز كۈ -
تۆت توك  توك ئۇيغۇر نېمىسىگه ئىشىنىپ بۆلگۈنچىلىك قىلىپ ۋهتهننى ئازاد  -

قىلىمىز دهيدۇ؟ ھهرقايسىڭالرنىڭ ھهربىي كۈچى، ئىقتىسادىي كۈچى بارمۇ؟ 
اۋاتقان قولۇڭدا تۆمۈرنىڭ سۇنۇقى يوق، زامانىۋى قوراللىرى بار، دۇنيانى سور
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دۆلىتىمىز ئۈچۈن سهن تۆت توك  توك ئۇيغۇر كىم؟ نېمه قىلىشااليتتىڭ؟  -
كالالڭنى سىلكىۋېتىپ ياخشى ئويالش.  دېدى. -  

يۈسۈف ئىمىن شۇ چاغدىكى كهچۈرمىشلىرى ھهققىده توختىلىپ مۇنداق 
دهيدۇ:  

بار. خىتاي  ئالالھىمىزبىزنىڭ سېنىڭ خىتاي دۆلىتىڭدىن كۈچلۈك « مهن: 
زگه زۇلۇم قىلىۋاتىدۇ، دۆلىتىمىزنى بېسىۋالدى. ھهق بىز تهرهپته، خهلقىمى

ناھهقچىلىك سهن تهرهپته. خىتاينىڭ زامانىۋى قوراللىرى بولغىنى بىلهن، 
»  بىزنىڭ قورال بىلهن ئۆلتۈرۈپ يوق قىلىپ بولغىلى بولمايدىغان روھىمىز بار 

دېمهكچى ئىدىم. گهپ قىلمىدىم ئۇ چىقىپ كهتتى.  

قىستاققا ئېلىندىم، ئىنسان چىدىغۇسىز قىيىن  ىق قىيىن ـكېيىن قاتت - 
يالۋۇرۇشتىن باشقا ھېچنهرسه كهلمىدى.  ئالالھقاقىستاققا ئېلىنغاندا كالالمغا 

ئىچىمده ئالالھنىڭ ئىسمىنى تهكرارالشتىن باشقا ھېچنهرسه يوق ئىدى.  

نكى بۇ ئىشالرنىڭ بهزىلىرىنى مهن قىلغان بولساممۇ ئىقرار قىلمىدىم. چۈ
خىتاينىڭ ئىقرار قىلساڭ كهڭچىلىك قىلىمىز دېگىنى يالغان ئىدى. ئهگهر ئىقرار 
قىلسام بهك ئېغىر جازا ئارتىلىپ كېتىدىغانلىقىنى، نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ 
چېتىلىدىغانلىقىنى، مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزگه پالتا ئۇرىدىغانلىقىمنى بىلهتتىم.  

قىيىن  تۇغقانلىرىمغا  ئائىلهمگه، ئۇرۇق ـكرهك خىتاينىڭ قىستاقتىن به ـ-
زۇلۇم قىلىشى ھهممىدىن ئېغىر كهلدى. ئۇالر ئاكامنى، ئىنىمنى ۋه ئانامنى تۇتۇپ 
سولىغانلىقىنى، ئىقرار قىلسام ئۇالرنى قويۇپ بېرىدىغانلىقىنى، ئىقرار قىلمىسام 

هك ئۇالرنىڭ بىھۇده تۈرمىده چىرىپ كېتىدىغانلىقىنى ئېيتتى. شۇ چاغدا يۈرىكىم ب
ئېچىشتى، ئهمما ئۇرۇق  تۇغقانلىرىمنى قۇتقۇزىمهن دهپ ئىقرار قىلسام،  -

مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزگه چېتىشلىق نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ئىسمىنى ئىقرار 
قىلىشىمغا توغرا كېلهتتى. ئهگهر ئۇالر تۇتۇلسا مۇستهقىللىق ھهرىكىتىمىزگه 

مهس بوالتتى. بىر پۈتۈن ئهگهشكۈچىلهر بۇندىن كېيىن بىزگه ئىشهنمهس، ئهگهش
ئۇلۇغ مىللهتنىڭ روھىنى سۇندۇراتتىم، بىر ئۆمۈر ھاياتىمنى ئاتىماقچى بولغان بىر 

ۋازكېچىشىم كېرهك ئىدى. بۇ دېمهك تىرىك تۇرۇپ ئۆلدۈم دېمهك، نىشاندىن 
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مهنال ئهمهس پۈتۈن مىللهت ئۆلدى دېمهك ئىدى. بهدهل تۆلىمهي ئهركىنلىككه 
. مهيلى ئائىلهم، ھهتتا ئانام تۈرمىگه قامالغان بولسىمۇ، ئېرىشىش مۇمكىن ئهمهس

مىللهتنىڭ مۇستهقىللىقىگه، ئهركىنلىككه ئېرىشىش يولىمىزغا ئۇالرنى 
ئۇالرنىڭمۇ  ئالالھئۈچۈن ئۇالر مهندىن رازى بولىدۇ.  تېگىشمىگهنلىكىم

كۆرسهتكهن پىداكارلىقىغا ئۇنىڭدىن نهچچه ھهسسه گۈزهل مۇكاپات بېرىدۇ دهپ 
ويلىدىم. ئهمما ئۇالر ماڭا ئۆز ئىددىيىلىرىنى تاڭغاندا ئىچىمده قوبۇل قىلمىساممۇ ئ

قارشىلىق كۆرسهتمىدىم، ئۆتكهلدىن ئۆتۈش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئىددىيهمنى 
ئۆزگهرتىش ئۈچۈن ئۆتكهن دهرسلىرىنى قارشىلىق كۆرسهتمهي ئاڭلىدىم، باشقا 

م، ئالغان ئېمتىھانلىرىدا ئامالىممۇ يوق ئىدى، ھهتتا كۆڭۈل قويۇپ يادلىدى
».ئۇالرنىڭ كۆڭلىگه كۆره جاۋاب بهردىم   

يۈسۈف ئىمىن، دىنىي ساھهده بىر قهدهر يېتىشكهن، ئوقۇمۇشلۇق  
بولغانلىقتىن، خىتاي ئۇنىڭ خاراكتېرىگه ئاساسهن ئۇنى باشتا قىيىن  قىستاققا  -

، كېيىن تارتماي تۇرۇپ، ئۆزىنىڭ نهزهرىيىسى بىلهن قايىل قىلماقچى بولغان
نهزهرىيه ئارقىلىق مېڭه يۇيۇش تاكتىكىسى ئاقمىغانلىقتىن، قىيىن  قىستاققا  -

چۈشهنچىسى كۈچلۈك،  تهۋھىدئېلىپ قورقۇتۇش تاكتىكىسىنى قولالنغان. 
ئىسالمىي ئهقىدىسى چوڭقۇر يۈسۈف ئىمىنغا خىتاينىڭ قىيناشلىرى كار قىلمىغان. 

كىلهرنى تۇتقۇن قىلىش ئارقىلىق نهتىجىده خىتاي يۈسۈف ئىمىننىڭ ئائىلىسىدى
ئۇنى روھى جهھهتتىن ئازابالپ، ئۇنىڭغا ئۆزىنى گۇناھكار ھېس قىلدۇرماقچى، بۇ 
ئارقىلىق ئۇنى پۇشايمان قىلدۇرۇپ ئىككىنچى باسقۇچتا مېڭىسىنى يۇماقچى 
بولغان. ئهمما يۈسۈف ئىمىننىڭ ھايات نىشانى ئېنىق، قىلىۋاتقان ئىشىغا بولغان 

ۈشهنچىسى مۇكهممهل بولغانلىقتىن، نهتىجىده خىتاينىڭ بۇ ئىشهنچى ۋه چ
تاكتىكىسىمۇ ئاقمىغان. ئهمما ئۇ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نهزهرىيه جهھهتتىكى مېڭه 

يۇيۇش خىزمهتلىرىگه ئوچۇق  ئاشكارا قارشىلىق كۆرسهتمىگهنلىكتىن، خىتاي  -
ېيىن، يهمچۈك مېڭه يۇيۇشنى داۋامالشتۇرغان. ھهتتا تۈرمه مۇددىتى توشقاندىن ك

تاشالپ بېلىق تۇتۇش تاكتىكىسى بويىچه، ھهم ئۇنىڭ ئىپادىسىنى كۆزىتىش ھهم 
باشقا يىپ ئۇچىغا ئېرىشىش ئۈچۈن ئۇنى قويۇپ بهرگهن. بۇ خىل ئۇسۇلنى 
خىتاي ھۆكۈمىتى كۆپلىگهن سىياسىي مهھبۇسالرغا ئىشلىتىدىغان بولۇپ، نازارهت 
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يهنه تۇيۇقسىز تۇتۇپ كېتىدۇ. بۇ  ئاستىدا قويۇپ بېرىدۇ ۋه ئۇزۇن ئۆتمهي
جهرياندا يۈسۈف ئىمىن غهرب ئهللىرىگه قېچىپ كېتىشكه مۇيهسسهر بولغان.  

ئايدا تۈركىيه  ـ 7ـ يىلى  2015بىلهن بولغان سۆھبهت، ( يۈسۈف ئىمىن 
ئىستانبۇلدا ئاپتۇر تهرىپىدىن قهلهمگه ئېلىندى. گۇۋاھچىنىڭ ئىسمى ئۆزگهرتىلدى 

.(  

 

قىيىن س.  قىستاقتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن مهجبۇرىي ئىقرار قىلىدىغان،  ـ-
ئهمما بۇنى چىن دىلىدىن قوبۇل قىلمايدىغانالر  

 

بۇ تۈردىكى ئۇيغۇر مهھبۇسالرنىڭ مېڭىسى گهرچه خىتاي ئىددىئولوگىيىسىنى 
قوبۇل قىاللمىسىمۇ، ئۇالرنىڭ يولسىزلىق قىلىۋاتقانلىقىنى بىلىپ تۇرسىمۇ، قىيىن 

ماي ئىقرار قىلىشقا، ئاڭلىق ھالدا توغرىدىن ۋازكېچىشكه، قىستاققا چىدى -
ئهمهلىيهتته يۇيۇلۇشقا بويسۇنمىغان مېڭىسىنى سۆز ۋه ئىش  ھهرىكىتىده  -

يۇيۇلغان قىلىپ كۆرسىتىشكه تىرىشىدۇ. بهلكىم نۇرغۇن چېتىشلىق كىشىلهرنى 
پاش قىلىۋېتىشى مۇمكىن، بۇنىڭلىق بىلهن ئۆز  ى ئۆزىنى ئهيىبلهش تۇيغۇس -

بولغان نهپرىتى  ئىددىئولوگىيىسىگهكۈچىيىپ خىتاي ھۆكۈمىتى ۋه ئۇنىڭ 
ئهمما قىيىنكۈچىيىدۇ. مېڭىسىده ئۇنى ياقالشقا ئورۇن بهرمهيدۇ.  قىستاق ۋه  ـ-
نى يوشۇرىدىغان »مهن « تهھدىتكه بولغان قورقۇنچ، ئۇالرنى خىتايغا قارشى بۇ 
اي تۈرمىسىدىكى بۇ خىل ماسكا بىلهن يۈرۈشكه مهجبۇر قىلىدۇ. گهرچه خىت

ئۇيغۇر سىياسىي مهھبۇسالر ھهققىده ستاتىستىكىلىق تهتقىقات ئېلىپ بېرىش 
مۇمكىن بولمايدىغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇيغۇر جهمئىيىتىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ 
ئىنكاسلىرىدىن قارىغاندا، خىتاينىڭ ھهددىدىن تاشقىرى ئېغىر زۇلۇم ۋه 

ه سىرتىدىكى ئۇيغۇرالرنى ئهنه شۇنداق تهھدىتلىرى كۆپلىگهن تۈرمه ئىچى ۋ
ماسكا بىلهن ياشاشقا مهجبۇر قىلىۋاتقان بولۇپ، شهرت  شارائىت ئۆزگهرمىگهن  -

ئهھۋال ئاستىدا، ئۇالرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگه تهھدىت بولىشى ياكى ئۇيغۇر 
 ئاشكارا مهنپهئهت يهتكۈزهلىشى ناتايىن. ىتىنىڭ سىياسىي تهقدىرىگه ئوچۇق ـمىلل



 

www.uyghurpen.org/uy/Qayta_shekillendurulush.pdf ""قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشتىن قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشكه         

 
 

72	
	

قىستاق دهستىدىن قىلغان ۋه قىلمىغان  تۈرمىسىده ياتقان، قىيىن ـ خىتاي
ئىشلىرىنىڭ ھهممىسىنى قىلدىم دهپ ئىقرار قىلغان، ھهتتا باشقىالرنىمۇ پاش 
قىلىشقا مهجبۇر بولغان، ئهمما خىتاينىڭ نۇرغۇن قېتىملىق ئىددىيه ئۆزگهرتىش، 

مېڭىسىنى يۇيۇش ئۆتكهللىرىدىن ساق  يىل تۈرمىده ياتقان  5ساالمهت ئۆتكهن،  -
ۋه كېيىن غهرب دۆلهتلىرىگه قېچىپ كېلىپ پاناھلىق تىلىگهن بىرهيلهن مۇنداق 

دهيدۇ:  
ئۇالر ھهر كۈنى ئالالھنىڭ يوق ئىكهنلىكى، دۇنيانىڭ ماددىدىن « 

يارالغانلىقىغا دائىر نهرسىلهرنى؛ كوممۇنىست پارتىيه بولمىسا ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ 
انلىقى؛ خىتاي بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ بىر دۇنيادىن يوقاپ كېتىدىغ بىرىدىن  -

ئايرىاللمايدىغانلىقى، خىتايالر شىنجاڭنى تهرهققىي قىلدۇرۇپ بهرمىگهن، كۆۋرۈك 
سېلىپ پويىز ئىستانسىسى قۇرۇپ بهرمىگهن، مهكتهپ ئېچىپ خىتايچه 
ئۆگهتمىگهن بولسا ئۇيغۇرالرنىڭ ئېشهك ھارۋا ھهيدهپ، لهڭمهن ئېتىپ يهپ، 

 ئۈزۈندىدائىر  يۈرۈۋېرىدىغانلىقىغاكى دوپپىسىنى دۇنيا مۇشۇ دهپ بېشىدى
. يادلىيالمىغان، ئېسىده يادالتقۇزاتتىماقالىلهرنى، سىياسىي ئهسهرلهرنى 

تۇتالمىغانالرنى كۆز ئالدىمىزدا ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈۋېتهتتى. مهنمۇ يادلىدىم، ئهمما 
هن بىلهن دىلىمدا ئۇالرنىڭ سۆزلىگ ئاغزىمتهۋبه قىلىپ تۇردۇم.  ئالالھقائىچىمده 

جاق تويدۇم، قهتئىيال قوبۇل قىلمىدىم. ھهم ئۇالردىن بهك  نهزهرىيهلىرىدىن
نهپرهتلهندىم. ئۇالر مېنى نۇرغۇن ئادهمنى پاش قىلىشقا ئۇالرنى سېتىشقا مهجبۇر 

».ئامالسىز ئىدىم … قىلغان ئىدى  
 

2016 ( ئىسمىنى ئاشكارىالشنى خالىمىغان بۇ كىشىنىڭ گۇۋاھلىغى يىلى ـ -
گولالندىيهنىڭ مهلۇم شهھىرىدىن گۇۋاھچى تهرىپىدىن ئاپتورغا قىلىنغان تېلېفون 

ئاالقىسى ئارقىلىق، گۇۋاھچىنىڭ قېتىلىشى بىلهن قهلهمگه ئېلىندى ).   
 

قىستاق ئارقىلىق مهجبۇرى ئخرار قىلدۇرۇش ۋه سۆز  تۈرمىدىكى قىيىن ـ - 
ھهرىكىتىنى مهشق قىلدۇرۇپ ئىددىيىسىنى ئۆزگهرتىش ياكى مېڭه يۇيۇش 
گهرچه يۇقىرىدا مىسال قىلىنغان بىر قانچه تۈردىكى كىشىلهرگه كار 
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قىلمىسىمۇ، ئهمما يهنه تۆۋهندىكىدهك بىر قانچه تۈردىكى كىشىلهرگه ئۆز 
ىدۇ:تهسىرىنى كۆرسىت  

 
قىستاقتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن مهجبۇرى ئىقرار قىلىدىغان، ئهمما  ئا. قىيىن ـ 

ئاخىرىدا بۇنىڭغا ئىشىنىپ قالىدىغانالر ۋهياكى كاللىسى قايمۇقۇپ ئىددىيىسى 
كېتىدىغانالر. مۇجىمهللىشىپ  

خىتاينىڭ ئىددىيه ئۆزگهرتىش الگېرىدىكى تۈرمه ھاياتىنى بېشىدىن 
داق دهيدۇ:كهچۈرگهن بىرهيلهن مۇن  

ئۇالر ماڭا ئوخشاش ئوقۇمىغانالردىن گهپ سوراپ يۈرمهيدۇ، بىكار  «  - 
بىكاردىن ئۇرۇپ قاتتىق قىينايدۇ، بهزىلهرنى ھهتتا ئۇرۇۋېرىپ ئۆلتۈرىۋېتىدۇ. 
مهن شۇنداق تاياقالرنىڭ بىرىدىن ساق قالغاندىن كېيىن، ئۇالر مېنى مهن 

زىپ ئېلىپ كېلىپ قول قوي، دېدى. ئۆزۈممۇ بىلمهيدىغان گۇناھىمنى قهغهزگه يې
مېنىڭ خهت ئوقۇشنى بىلمىگىنىم بىلهن كارى يوق، ماڭا گۇناھىمنى ئوقۇپمۇ 
بهرمىدى، چۈشهندۈرۈپمۇ قويمىدى. مهن ئۆمرۈمده ئاڭالپ باقمىغان ئىسىمالرنى، 

تۈڭمۇ؟ دهپ رهسىملهرنى كۆرسىتىپ، بۇنى تونۇمسهن؟ شۇنى تونۇمسهن؟ كۆرۈش
قىستاققا چىدىماي، ئاخىرى كىمنىال سورىسا تونۇيمهن  ن ـسورايتتى. مهن قىيى

دهپ » قانداق ئادهم ئىدى؟ « دهۋهردىم. باشتا تونۇيمهن دېگهن ئادهملىرىمنى 
« دېسهم تېخىمۇ بهك ئۇرۇپ كهتتى. » ياخشى ئادهم ئىدى « سورىغاندا، 

دېسهم داغمال » ياق « دهپ سورىسا، » بۆلگۈنچىمۇ؟ ئىددىيىسى چاتاقمۇ؟ 
دېيىشكه مهجبۇر بولدۇم. » چاتاق ئىدى، بۆلگۈنچى ئىدى « قتى. چىدىماي: يا

وراق جهريانىم ئهنه شۇنداق قىيىنمېنىڭ س قىستاق ئىچىده بىر ئاي  ـ-
ئايلىق ھهر كۈنى كوممۇنىست پارتىيهنى مهدھىيىلهيدىغان   5داۋامالشتى. كېيىن 

شېئىر يادلىتىپ، ناخشا ئېيتقۇزىدىغان، ئىددىيه ئۆزگهرتىش الگېرىغا 
ئهۋهتىلدىم. كالالمغا ئۇالرنىڭ ھهر كۈنى قۇلىقىمغا قۇيۇۋاتقان نهزهرىيهلىرىنىڭ 

قا نهرسه يوق ئىدى. چۈنكى جىسمىمال ئهمهس، روھىيمۇ ئورنىنى ئالغۇدهك باش
سىم توسۇقالرنىڭ ئىچىده ئىدى. ھهر كۈنى ئوخشاش نهرسىلهر ئىچىده ياشىدىم 

قايتا  ىشىنىپ قالدىم. بىر ئىشنى قايتا ـۋه ئاخىرى ئۆزۈممۇ بۇنىڭغا ئ
، مېڭىڭىز سىزنى باشقۇرالمايدىكهن، كۆنىسىزكهنتهكرارلىسىڭىز شۇنىڭغا 
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ىيىلىك ھالدا خىتاي سىزنى مهجبۇرلىمىسىمۇ شۇ ئىشنى قىلىدىكهنسىز. ئىستىخ
دېگهن » مېنى  قوغدىمايدۇ، كوممۇنىست پارتىيه قوغدايدۇ  ئالالھ« ئۇالر: 

گهپنى قايتا  قايتا دېگۈزىۋهرگهندىن كېيىن، كېيىنچه ئۇالر مېنى  -
مهجبۇرلىمىسىمۇ، مهن شۇنداق دهپ يۈرىدىغان بولۇپ قالدىم. سىزگه 

ۈشهندۈرهلىدىممۇ بىلمهيمهن، ئۇ چاغدا مهن ھهتتا تۈرمىدىن چىققاندىن چ
كېيىنمۇ ئالالھنىڭ بارلىقىدىن گۇمان قىلدىم. چۈنكى ئۇالرنىڭ ماڭا 
ئۆگهتكهنلىرى شۇنداق قايىل قىالرلىق ئىدىكى، مهن ئۆزۈمنىڭ كۆز ئالدىمدىكى 

تىقاد قىلىپ دۇنياغا ئهمهس، مهن ھېچقاچان كۆرۈپ باقمىغان غايىۋىلىككه ئې
كهلگىنىمدىن ئۆكۈندۈم. سىز دهپ بېقىڭ، خىتايالر كېلىپ بىزگه بىنا سېلىپ 

؟ ئايروپىالندىن بىلهمتۇقبهرمىگهن بولسا، بىز ئۇيغۇرالر ئېگىز بىناالرنى سېلىشنى 
تارتىپ قهغهز قهلهمگىچه بىزگه ئۇالر ئېلىپ كهلمىدىمۇ؟ خىتايالر كېلىشتىن بۇرۇن 

ق ئىدىغۇ؟ بۇنىڭ قهيىرى يالغان ۋه قايىل قىالرلىق ئۆيلىرىمىزده توكمۇ يو
ئهمهس؟ مهن تونىيمهن دىگهنلىگىم ئۈچۈن بهلكىم نۇرغۇن كىشىلهر تۇتۇلغاندۇ. 
ئهمما ئۇالر گۇناھسىز بولغان بولسا ھۆكۈمهت ئۇالرنى سۈرۈشته قىلمىغان بوالتتى. 

شىپ، ئهمما مهن نهچچه يىلالردىن كېيىن چهتئهلگه چىقىش پۇرسىتىگه ئېرى
دۇنيانى كۆرۈش پۇرسىتىگه ئېرىشكهندىن كېيىن، ئۆزۈمنىڭ شۇ چاغالردا 
ھهيكهلدهك جىسمىم بىلهن كالالمدىكى ئۇالر ئۆگهتكهن پارتىيهمدىن باشقا نهرسه 
ئهمهس بولۇپ قالغانلىقىمنى ئاندىن ھېس قىلدىم. ئهمما مهن ۋهتهنپهرۋهر، 

ت بولۇپ ئۈگىنىش ۋه مىللهتپهرۋهر دوستلىرىم بىلهن داۋاملىق ھهمسۆھبه
ئىزدىنىش ئارقىلىق ئۆزهمنى ئۆزهم ئۆزگهرتىش پۇرسىتىگه ئېرىشمىگهن بولسام، 

يهنىال ئۆزهمنىڭ نېمىگه ئايلىنىپ قالغانلىغىمنى بىلهلمىگهن بوالتتىم. بۇنىڭغا  
».ئنتايىن  ئۇزۇن بىر جهريان كهتتى   

ـ 2016سۆزى ( يۇقىرىدىكى ئىسمىنى ئاشكارىالشنى خالىمىغان گۇۋاھچىنىڭ  - 
ئايدا، كانادانىڭ تورونتو شهھرىده ئاپتورنىڭ گۇۋاھچى بىلهن بولغان  – 8يىلى 

يۈزتۇرانه سۆھبىتى ئارقىلىق گۇۋاھچىنىڭ رازىلىقى بىلهن قهلهمگه ئېلىندى ).  
بۇ سۆزنى قىلغان كىشى ئۆزى خالىمىغان، ئهمما مهجبۇرىي مېڭىنى يۇيۇش 

نى قۇرۇپ »مهن « قىتىپ، يېڭى بىر نى يو»مهن « نهتىجىسىده ئهسلىدىكى 
 ائىده ـچىققان بولۇپ، ئۇ كىچىكىده ئاچچىقى يامان دادىسىنىڭ قولىدا، قاتتىق ق
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تۈزۈملهر ئىچىده چوڭ بولغان، بويسۇنۇش پسىخىكىسى كۈچلۈك بولۇپ، ئهركىن 
تهسهۋۋۇر قىلىش، مهسىلىلهرگه سوئال قويۇش قابىلىيىتىنىڭ كۆپ قىسمى بوغۇپ 

ائىلىسىنىڭ ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقى بولغانلىقتىن ئوقۇش پۇرسىتىگه تاشالنغان. ئ
ئېرىشهلمىگهن. دادىسى ئۇنىڭغا چهكلىك دىنىي سهۋىيىسى بىلهن ئىسالم 
دىنىنىڭ مهنىسىنى، ماھىيىتىنى ئهمهس، شهكلىنى مهجبۇرىي سىڭدۈرگهن 
 بولۇپ، بالىنىڭ قهلبىدىكى ئىسالم دىنى ئۆزى چۈشهنمهيدىغان ئهرهب تىلى
بىلهن، ئىبادهتنىڭ مهنىسىنىمۇ چۈشهنمىگهن ھالدا كېچىلىرى ناماز ئوقۇمىسا 
دادىسىدىن تاياق يېيىش بولۇپ شهكىللىنىپ قالغان. چوڭ بولۇپ ئۆيلۈك 
ئوچاقلىق بولغاندىن كېيىن، كىچىكىده ئۆگهنگهن ئهرهبچه ئايهتلهرنىڭ 

اشقىالر ئوقۇسا ھهممىسىنى ئۇنتۇپ قالغان ۋه نامازنىمۇ تاشلىۋهتكهن. ئهمما ب
يالغاندىن ئهگىشىپ ئوقۇپ قويۇش بىلهنال كۇپايه قىلغان. ئۇنىڭ بالىلىقتىكى 
شهرتسىز دادىسىنىڭ سىزغان سىزىغىدىن چىقماسلىق كهچۈرمىشلىرى، ئۇنىڭدا 
مهسىلىلهرگه قارىتا ئۆز ئالدىغا قارار بېرهلمهسلىك، توغرا بىلهن خاتانى 

ېرنى يېتىلدۈرگهن. بۇ خاراكتېر ئۇنى ئارىالشتۇرۇپ قويۇش قاتارلىق خاراكت
ئهركىنلىك ۋه سۆيگۈگه، باشقىالرنىڭ مېھرىبانلىقىغا ئېرىشىشكه تهشنا قىلغان ۋه 
بۇ تهشنالىقنى باشقىالرغا شهرتسىز ئهگىشىش ۋه ئۇنى شهرتسىز قوبۇل قىلىش 

ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشۇرىدىغان قىلىپ قويغان.  
 

لۇش نهتىجىسىده مېڭىسى ب. ئالداش تاكتىكىسىنىڭ قۇربانى بو
يۇيۇلىدىغانالر.  

قىستاقالرنى قوللىنىش  ۈرمىدىكىلهرگه ئهڭ ۋهھشىي قىيىن ـخىتاي ھۆكۈمىتى ت
ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ئۈمىدى پۈتۈنلهي ئۈزۈلگهنده، ئازراق ئىنسانلىق مۇئامىلىسى 
كۆرسىتىش تاكسىسىنى ئىشلىتىپ، مهھبۇسنىڭ تايىنىش پسىخىكىسىدىن 

پايدىلىنىدۇ.  
 

ئالىم نۇر ئىسىملىك بىر ياشنىڭ كهچۈرمىشلىرى:   
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ياشتا ئىدىم، يېزىمىزدا خىتايالر بارغانسېرى  17مهن ئۇ چاغدا ئهمدىال 
كۆپىيىپ كهتكىلى تۇردى. دوستۇمنىڭ ئۆيى بازار كوچىدا بولۇپ، ئورنى ئىنتايىن 

دهپ » ئۆيۇڭنى چاقىمىز، ھۆكۈمهت بىناسى سالىمىز « ياخشى ئىدى. ھۆكۈمهت: 
لغان باھانه كۆرسىتىپ، ئۇالرنى ئۆيىدىن مهجبۇرىي كۆچۈرىۋېتىپ، ئۆيىنى يا

ئىچكىرىدىن يېڭىدىن چىققان بىر ئاققۇن خىتايغا بېرىۋهتتى. ئاڭلىساق ئۇ خىتاي 
ئوينىڭ ئورنىغا ئېگىز بىنا ساالرمىش. ئۇالرغا بىر تىيىن ھهق بېرىلمىدى، دوستۇم 

تىپ بارغان يېرىده پىچاق تىقىپ ئاچچىقالپ بىر كۈنى ئۇ خىتاينى كوچىدا كې
يارىالندۇرۇپ قويغانلىقى ئۈچۈن مۇددهتسىز كېسىلدى. يهنه بىر يېقىن دوستىمىز 

تۈرمىگه « تۇرسۇن، مېنى ۋه ئادىل ئىسىملىك يهنه بىر ئاغىنىمىزنى چاقىرىپ: 
دهپ تهشۋىق » بىگۇناھ قامالغانالر قويۇپ بېرىلسۇن! ئادىل سوت ئېچىلسۇن! 

كۈندىن كېيىن ئۈچىلىمىز پاش بولۇپ  15تارقىتايلى دېدى. ئهمما ۋهرهقه يېزىپ 
قېلىپ، تۇتۇلۇپ قولغا ئېلىندۇق. ھېچقانداق سوراق قىلىنمايال، ئىنسان ھاياتىدا 

كۆرمهيدىغان قىيىن  قىستاقالرغا ئېلىندىم. ئىتنىڭ ئورنىدا خارالندىم، كۈن  -
پ قويۇلدۇم. ھاياتتىن كۈن سوال 15كۆرگىلى بولمايدىغان يهر ئاستى كامىرىغا 

ئۈمىدىمنى ئۈزگهن، جېنىمدىن جاق تويغان، ئويالش، چۈشىنىش قابىلىيىتىمنى 
پۈتۈنلهي يوقاتقان ئىدىم. قانچه قېتىم بىر ئامال قىلىپ ئۆلۈۋېلىشنى ئويلىغان 
بولساممۇ، ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش دىنىمىزدا قاتتىق چهكلىگهچكه، ئۇ دۇنيادىكى 

قۇپ ئۆزۈمنى تۇتىۋالدىم. ئهمما يورۇقلۇق، بىر ئىستاكان مهڭگۈلۈك جازادىن قور
سۇ، ساپ ھاۋادىن باشقا ھېچنهرسىنى ئويلىيالمىدىم. شۇنداق بىر ھالهتتىكى 
ۋاقتىمدا ئۇالر مېنى تۇيۇقسىز چىقىرىپ، يۇيۇنۇشىمغا رۇخسهت قىلىپ تاماق 

ىچ بهردى. سوراق قىلغۇچى ياشتا چوڭ ئۇيغۇر كىشى بولۇپ، ماڭا ناھايىتى ئ
قارا، سهن ئهقىللىق باال ئىكهنسهن، يېشىڭ تېخى شۇنچه كىچىك، « ئاغرىتتى: 

مهكتهپته بىر ئوبدان ئوقۇۋاتقان ئىكهنسهن. مهكتهپتىمۇ ياخشى ئوقۇغان 
ئىكهنسهن، ناچار بالىالرنىڭ كهينىگه كىرىپ كېتىپسهن ئهمهسمۇ. ئۇ ئىككى 

ساڭا ئارتىپ قويۇپتۇ،  دوستۇڭ سېنى ئازدۇرۇپتۇ. ئهمما ئۇالر ھهممه گۇناھنى
سېنى باشالمچىلىق قىلدى دهيدۇ، خهقنى دهپ قاراپ تۇرۇپ بىر ئۆمۈر تۈرمىده 

دىدى. مهن » چىرىپ كهتمه، مهسىلهڭنى تاپشۇرۇپ كهڭچىلىككه ئېرىش 
ئىنتايىن ئاچچىقالندىم، ئۇ ئىككىسىنىڭ قاراپ تۇرۇپ مېنى ساتقانلىقىدىن 
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ۇق؟ يالغان دۇنيا، ئۇالر نېمه ئۈچۈن مېنى ئىنتايىن ئازابالندىم. قېنى بۇ دوستل
يهمچۈك قىلىدۇ؟ بىز قانداق ۋهدىلهرنى بېرىشكهن ئىدۇق؟ تۇتۇلۇپ قالساق 

ھهرگىز بىر  بىرىمىزنى ساتمايمىز، دېمىگهنمىدۇق. مهن ياشانغان سوراقچىغا  -
تۇرسۇننىڭ ئادىل ئىككىمىزگه بۇ تهكلىپنى قانداق بهرگهنلىكىنى، مېنىڭ 

ينىگه كىرىپ، ئۇالرغا قانداق ئىشىنىپ خاتا يولدا ماڭغانلىقىمنى، شهيتاننىڭ كه
ئۆزۈمنىڭ قانچىلىك پۇشايمان قىلغانلىقىمنى ئاڭالتتىم. كېيىن ئهمگهك بىلهن 
ئۆزگهرتىش مهيدانىغا ئهۋهتىپ بىر يىل ئېغىر ئهمگهككه سېلىندىم، بىر يىلدىن 

كلىتىپ بهش يىل كېيىن سوت ئېچىپ گۇناھىمنى تاپشۇرغانلىقىم ئۈچۈن يېنى
كېسىلگهنلىكىم ئېالن قىلىندى. تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن تۇرسۇن بىلهن 

يىلدىن كېسىلگهنلىكىدىن خهۋهر تاپتىم. ئهمما  35ئادىلنىڭ ھهر ئىككىسىنىڭ 
مهن ئاجىز ئىدىم، تۈرمىگه كىرگهن دېگهن قالپاق بولغانلىقى ئۈچۈن داۋاملىق 

وراقچى تهرىپىدىن ئالدانغانلىقىمدىن، نازارهت ئاستىدا ئىدىم، ياشانغان س
پايدىالنغانلىقىمدىن خورلۇق ھېس قىلدىم. ئهمما بۇ مېنىڭ سهۋهنلىكىم ئهمهس 
ئىدى، چۈنكى مهن بىلمهيتتىم. دېمىسىمۇ ئاشۇ ئىككى دوستۇمنىڭ سهۋهبىدىن 

يىل يېتىپ كهتتىم، ئاسانمۇ؟ قاراپ تۇرۇپ باشقىالرنىڭ  5بىكاردىنال خورالندىم، 
ه كىرىپ قااليمىقان ئىشالرغا چېتىلىپ قالغان ئىدىم.كهينىگ  

يۇقىرىدىكى كهچۈرمىشلىرىنى سۆزلهپ بهرگۈچىنىڭ ئىقتىسادى ئهھۋالى قالغان 
ئىككى دوستىغا سېلىشتۇرغاندا بىرقهدهر ياخشى بولغان، ئهتىۋارلىق ئائىلىنىڭ 

يالغۇز ئوغلى بولۇپ، ئاتا  تۇلغان ئانىسىنىڭ ئهركه بالىسى ئىكهن. بىلله تۇ -
ـئىككى دوستىغا سېلىشتۇرغاندا جۇغى كىچىكرهك بولۇپ، ئادهتته ئاتا  - 

ئانىسىنىڭ سىزغان سىزىقىدىن چىقمايدىكهن. مهكتهپتىمۇ قۇلىقى يۇمشاق، گهپ 
ئاڭاليدىغان بالىالر توپىدىن بولۇپ، ئىنتايىن خىجىلچان، مۇاليىم بولغانلىقى 

زاڭلىق قىلىدىكهن. ئۇ رهسىم ئۈچۈن قىزالر ئۇنى داۋاملىق قورقۇنچاق دهپ 
سىزىشنى، ھۆسنى خهت يېزىشنى ياخشى كۆرىدىغان بولۇپ، نۇرغۇن قېتىم 
ھۆسنخهت يېزىش مۇسابىقىلىرىغا قاتنىشىپ مهكتهپته مۇكاپاتالنغان ئىكهن. 
خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇنىڭ يېشىنىڭ كىچىكلىكى، ئاق كۆڭۈل ۋه باشقىالرغا ئاسان 

دىالنغان بولۇپ، ئۇنىڭ يېشىنىڭ كىچىكلىكى، ئىشىنىدىغان خاراكتېرىدىن پاي
سىياسىي مهسىلىلهرگه قىزىقىپ باقمىغانلىقى، ئۇيغۇرالرنىڭ سىياسىي ئورنىنى 
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ياخشى چۈشهنمهيدىغانلىقىدىن ئۇستىلىق بىلهن پايدىلىنىپ، ئۇنىڭ 
كاللىسىدىكى سىياسىي زىددىيهتنى شهخسىي زىددىيهتكه ئايالندۇرۇپ 

يهتكهن ۋه ئۇنىڭ مېڭىسىنى يۇيۇشقا مۇۋهپپهقىيهتلىك  سوراقخانىدىكى مهقسىتىگه
يىل كېسىلگهنلىك خهۋىرىنى  35ھالدا يول ئاچقان. ئۇ گهرچه  دوستلىرىنىڭ 

ئالغاندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ ئۇنى ساتمىغانلىغىنى، ئۆزىنىڭ سوراقچى تهرىپىدىن 
ىغان ۋه ئالدانغانلىغىنى تونۇپ يهتكهن بولسىمۇ، لېكىن بۇنىڭ ئۈچۈن ئازاپالنم

ئۆزىنى دوستلىرىنىڭ خاتالىقىغا شېرىك بولۇپ قالغان دهپ قارىغان. ئۆز ۋاقتىدا 
دوستلىرى بىلهن بىلله ئېلىپ بارغان تهشۋىق ۋهرهقه تارقىتىپ، ئادالهت تهلهپ 

قىلغان ھهرىكىتىنى ئهرزىمهس ئهقىلسىزلىق دهپ ئېتىراپ قىلغان.  
 

ئهزهلدىن سادىقالر س.    

 

ئهسلىدىنال خىتايغا سادىق بولۇپ، خىتاينىڭ ئۇالر ئهمهلىيهتته 
مۇستهملىكىچىلىكىنى خاتالىق دهپ قارىمايدىغانالردۇر. ئهمما خىتاي تهرىپىدىن 
يۈز خاتىره قىلىنماي تۇتۇلغانالر بولۇپ، بۇنداقالر ئۆزلىرىگه ئارتىلىپ گۇناھ دهپ 

نىڭ پسىخىك قارالغان خاتالىقنى ئىچىده ئېتىراپ قىلىشنى خالىمايدۇ. ئهمما خىتاي
مېڭه يۇيۇش تهشۋىقاتىغا ئاجىز كهلگهنلىكتىن، ئۆزلىرىنى دهرھال گۇناھكار 
ھېساباليدۇ، ھهتتا ئۆزلىرى قىلمىغان ئىشالرنىڭ جاۋابكارلىقىنىمۇ ئاكتىپلىق 

بىلهن ئۈستىگه ئالىدۇ.  
ياش. ھۆكۈمهتنىڭ پىالنلىق تۇغۇت خىزمهتچىسى بولۇپ،  42گۈلنىسا ئابلىز، 

ىق ئېغىر ئاياق ئايالنىڭ بالىسىنى ئالدۇرۇۋېتىشكه مهجبۇرلىنىشىغا ئايل 9خوتهنده 
چىدىماي، ۋاقتىنى كېچىكتۈرۈپ ئۇنىڭ قېچىپ كېتىشىگه سهۋهب بولغانلىقى 
ئۈچۈن تۈرمىگه تاشالنغان. گۈلنىسا تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن ئاپتور بىلهن 

ھهقته سۆزلهپ  مهلۇم دۆلهتتىكى ساياھىتى جهريانىدا ئۇچرىشىپ قالىدۇ ۋه بۇ
بېرىشكه ماقۇل بولىدۇ. ئۇ ئۆزىنىڭ سادىق ھۆكۈمهت خىزمهتچىسى بولىشىغا 
قارىماي قولغا ئېلىنغانلىقى، قولىغا كىشهن سېلىنىپ ئىككى كۈن سۇسىز ۋه ئاچ 
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قالدۇرۇلغانلىقىنى، چېچىدىن پۇتى يهرگه ئارانال تهگكۈدهك قىلىپ بىر كېچه  - 
ئۇچ كۈندىن كېيىن سوراققا ئېلىپ چىققاندا كۈندۈز ئېسىپ قويۇلغانلىقىنى ۋه 

ھېچنېمىنى ئويالپ ئولتۇرماي دهرھال ئىقرار قىلغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دهيدۇ:   
مهن پهقهت قۇتۇلۇشتىن باشقىنى، ئاشۇ ئۆتكهلدىن ئۆتۈپ كېتىشتىن باشقىنى 

بىر ئويلىمىدىم، دهرھال توۋا قىلىپ ئىقرار قىلدىم. ئهمهلىيهتته مهن پهقهت ئاشۇ 
ئايالنىڭ قېچىپ كېتىشىگه مهقسهتلىك ئهمهس، پهقهت سهل ئىككىلىنىپ 
قالغانلىقىم ئۈچۈن ۋاقىتنى ئۆتكۈزۈۋېتىپ سهۋهب بولۇپ قالغان. ئۇالر ماڭا مهن 

نهچچه بالىنىڭ بارلىقىنى،  60تۇرۇشلۇق ناھىيهدىن مۇشۇنداق پىالنسىز تۇغۇلغان 
لغان، دۆلهت سىياسىتىنى ئاياق بۇالرنىڭ ھهممىسىگه مهن يوشۇرۇنچه ياردهم قى

ئاستى قىلىپ، ئۇالرنىڭ قانۇن تورىدىن قېچىشىغا ياردهملهشكهن دهپ جىنايهت 
تۇرغۇزغان ئىدى. بۇالر مېنىڭ سهۋهنلىكىم ئهمهس ئىدى. ئهمما مهن بۇالرنى 
ئۈستۈمگه ئالسام ماڭا كهڭچىلىك قىلىپ قايتا تهربىيىلهشكه ئهۋهتىدىغانلىقىنى، 

ه ئۆلۈكىمنىمۇ ھېچكىمنىڭ تاپالمايدىغانلىقىمنى ئېيتتى. ئىككى بولمىسا تۈرمىد
سوراقچى ساقچى كىرگهن بولۇپ، ئۇيغۇر سوراقچى ساقچى ئىنتايىن قوپال تهلۋه 
بىر نېمه ئىدى. ئۇ مهن راستىنىال بىلمهيمهن، بىلسهم يول قويارمىدىم 

مسهن؟! نېمىنى بىلمهيسهن، ھۆكۈمهتتىن مائاشنى بىكارغا ئاال« دېيىشىمگه. 
خۇپسهنلىك قىما، جىنايىتىڭ ئېغىر! سېنىڭ ھۆكۈمهتنىڭ پىالنلىق تۇغۇت 
سىياسىتىگه قارشى ئىددىيهڭ ئىنتايىن خهتهرلىك ئىكهن، كىم بىلهن 

دهپ ۋارقىراپ بېشىمنى ئۈستهلگه نهچچىنى » قارشىلىشىۋاتقانلىقىڭنى بىلهمسهن؟ 
نۇمدىن شۇرقىراپ قان ئۆستۈرۈۋهتتى. مهن ئايلىنىپ كهتكىلى تاس قالدىم، بۇر

ئېقىپ كهتتى. ئۇنىڭ يېنىدىكى خىتاي ساقچى خېلى تهربىيه كۆرگهن مۇاليىم 
ئادهمكهن، ئۇ دهرھال ئۇنى توختىتىۋالدى ۋه ئۇنى چىقىرىۋېتىپ مېنى يالغۇز 
سوراق قىلدى، سېسترا چاقىرىپ بېشىمنى تاڭدۇرۇپ قويدى. مۇاليىملىق بىلهن: 

ى ئوماق بالىڭىز ۋه گۈلدهك ھاياتىڭىز بار گۈلنىسا سىز تېخى ياش، ئىكك« 
ئىدى. قاراڭ، شۇ ھالىڭىزغا، دۆلىتىمىز سىزگه ئىشهندى، سىزنى ئۆستۈردى. 
بىلىمهن پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتى مهسئۇلىيىتى ئېغىر خىزمهت، مۈشكۈل خىزمهت. 
مۇشۇنداق بىر خىزمهتنى پارتىيىمىز سىزگه ئىنتايىن ئىشهنگهنلىكى ئۈچۈن 

ئويالپ بېقىڭ، ئاشۇ بالىالر قانۇنسىز تۇغۇلغاندىن كېيىن مهكتهپكىمۇ  تاپشۇردى.
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چېكهرمهن بولۇپ كېتىدۇ،  ـبارالمايدۇ. ھهممىسى كوچىدا لۈكچهك، ئىچهرمهن 
ئانىسىغىمۇ، جهمئىيهتكىمۇ بىر ئېغىر  –جېنىنى باقماي ئوغرىلىق قىلىدۇ. ئاتا 

لىق قىلغانسىز ، ئهمما بۇ يۈك. سىز بهلكىم ئايال كىشى بولغاچقا كۆڭلى يۇمشاق
كۆڭلى يۇمشاقلىقنىڭ نهتىجىسى كهلتۈرۈپ چىقىرىدىغان زىياننى ئويالپ 
باقتىڭىزمۇ؟ سىز ئهقىللىق ئايال گۈلنىسا، نېمىنىڭ توغرا، نىمىنىڭ خاتا 
ئىكهنلىكىنى ئايرىيااليسىز. پارتىيىنىڭ ئىشهنچىنى قانداق يهرده 

توۋا قىلسىڭىز كهڭچىلىككه ئېرىشىسىز.  قويغانلىقىڭىزدىن ئازابالنمامسىز؟ ئهگهر
بولمىسا مهنمۇ سىزگه ياردهم قىاللمايمهن، باللىرىڭىزنى كۆز ئالدىڭىزغا كهلتۈرۈڭ 

دىدى.»   
مهن نېمه دېگهن يۈزى قارا! مهن نېمه دهپ « مهن يىغالپ كهتتىم. 

پارتىيىنىڭ ماڭا بولغان ئىشهنچىنى يهرده قويدۇم؟ مهن يۈزى قارا! مهن 
شقا تېگىشلىك! مېنىڭ بىخهستهلىكىم تۈپهيلى جهمئىيهت ۋه دۆلهتكه جازالىنى

كهلگۈسىده بىر مۇنچه ئېغىر يۈك پهيدا بولىدۇ. ئهمدى مهن قانداق قىلىمهن؟! 
دهپ يالۋۇرغانچه » مهن توۋا قىلدىم، گۇناھىمنى تونۇيمهن! ماڭا ياردهم قىلىڭ 

ىمغا ئىقرار قىلدىم. نهچچه بالىنىڭ پىالنسىز تۇغۇلۇشىغا سهۋهبچى بولغىن 60
شۇنىڭ بىلهن پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتىنى بىخهستهلىك قىلىپ ياخشى 
ئىشلىيهلمىگهن دېگهن جىنايهت بىلهن ھۆكۈمهتنىڭ كهڭچىلىك قىلىش سىياسىتى 

يىل ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىپ قايتا تهربىيىلهش ئورنىغا ئهۋهتىلدىم.  2بويىچه 
 8ھهقلىق ئىدىم. ئىككى يىل ھهر كۈنى  ئهسلى ئۇنىڭدىن ئارتۇق جازالىنىشقا

سائهت قىغ توشۇپ، تۆت سائهت سىياسىي ئۆگىنىشكه قاتناشتىم. ھهر كۈنى قايتا 
قايتا مهسىلهمنى، ئىددىيهمدىكى سۇسلۇقالرنى، ئۆزۈمنى چوڭقۇر تهھلىل  -

قىلىپ تاپشۇرۇشقا تىرىشتىم. نېمه ئۈچۈن پىالنلىق تۇغۇت خىزمىتىنى ياخشى 
لىكىمنى تېپىپ چىقىشقا تىرىشتىم. پارتىيه ماڭا شۇنچه ئىشهنسه، ئىشلىيهلمىگهن

مهن پارتىيىنىڭ ئىشهنچىنى يهرده قويغان ئىدىم. ھهرقانچه جازاالنسام ھهقلىق 
».ئىدىم   

نهچچه بالىنىڭ پىالندىن سىرت  60ئۇ مېنىڭ تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىنمۇ 
ېگهن سوئالىمغا جاۋاب تۇغۇلۇشىغا ئۆزىڭىزنى سهۋهبچى دهپ ئويلىدىڭىزمۇ؟ د

ئهلۋهتته، مهن مهسئۇل بولۇشۇم كېرهك، مهن شۇ ناھىيه پىالنلىق « بېرىپ: 
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» تۇغۇت كومىتېتىنىڭ مهسئۇلى ئىدىم. مېنىڭ بۇ مهسىلىده جاۋابكارلىقىم چوڭ 
دهپ جاۋاب بهردى.  

پسىخولوگالرنىڭ تهھلىل قىلىشىچه، ھهر قانداق بىر كىشىنىڭ خاراكتېرى 
ارقا كۆرۈنۈشى ۋه بالىلىق كهچۈرمىشلىرى بىلهن زىچ باغالنغان ئۇنىڭ ئائىله ئ

بولۇپ، كىشىلهرنىڭ مېڭىسىنىڭ قانچىلىك دهرىجىده يۇيۇلۇشى، ئۇالرنىڭ 
تارىخى ئارقا كۆرۈنۈشى بىلهن زىچ باغالنغان. مهسىلهن: گۈلنىسانىڭ ئاتا  - 

ئانىسى پارتىيه ئهزاسى بولۇپ، ئىسالم ئهقىدىلىرى دىن سۈپىتىده 
ىتلهنمهيدىغان بىر ئائىلىده ئۆسۈپ يېتىلگهن. ئۇنىڭ دېيىشىچه ئۇ ئاتا تهك - 

ئانىسىنىڭ ناماز ئوقۇغانلىقىنى كۆرۈپ باقمىغان. ئۆزىمۇ ناماز ئوقۇشنى 
تهرىپىدىن  ئالالھبىلمهيدىكهن. ئالالھنىڭ ياراتقۇچى ئىكهنلىكى، قۇرئاننىڭ 

پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه چۈشۈرۈلگهنلىكى، مۇھهممهد ئهلهيھىسساالمنىڭ ئاخىرقى 
ئائىت ھېچ نهرسه بىلمهيدىكهن. ئىسالمغا ئائىت بىرهر پارچه كىتاب ئوقۇپ 
باقمىغان ئىكهن. ئهمما ئۇيغۇرالر چوشقا گۆشى يېمىگهنلىكى ئۈچۈن، ئۇ ئۆزىنى 

ـمۇسۇلمان دهپ ئېتىراپ قىلىدىغان بولۇپ، ئۆرپ  ئادهتكه مهنسۇپ مۇسۇلمانالر  -
تىپىغا كىرىدىكهن. ئۇ مهكتهپته ئىنتايىن ياخشى ئوقۇغان، تولۇقسىز ئوتتۇرا 

، تولۇق ئوتتۇرىنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن دهرھال ئهزاسىغامهكتهپته ئىتتىپاق 
قوبۇل قىلىنغان بولۇپ، ئۆزىدىن ئىنتايىن پهخىرلهنگهن. ئۇ  ئهزالىقىغاپارتىيه 

ىستىك پارتىيىسىگه بولغان سادىقلىقى بىلهن، ئۆزىنىڭ مهدهنىيهت خىتاي كوممۇن
جهھهتتىكى ئۇيغۇر كىملىكىنى بىرلهشتۈرۈشكه تىرىشقان ۋه بۇ ئىككىسى 
ئوتتۇرىسىدىكى روشهن توقۇنۇشنى چۈشىنىشكه ئاجىزلىق قىلغان. ئۇنىڭ پهقهت 

ىكىنىڭ بىر ئايلىق بوۋاقنى قۇتۇلدۇرۇپ قېلىشى، ئۇنىڭ يۈر 9بىر قېتىم بولسىمۇ 
شهپقهت ۋه ئۇيغۇر  ـيهرلىرىده ساقلىنىپ قالغان ئانىلىق، ئىنسانلىق مېھرى 

كىملىكى بىلهن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىنسانىيهتكه قارشى قىرغىنچىلىق 
خاراكتېرىنى ئالغان پىالنلىق تۇغۇت سىياسىتى ئوتتۇرىسىدىكى كۆرهشنىڭ 

نهتىجىسى ئىدى.  
 

4. سېتىۋېلىش   
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لهر بىلهن ئۆزىگه تارتىپ، خائىنالر ۋه ساتقىنالر ئىقتىسادىي مهنپهئهت
گۇرۇھىنى كۆپهيتىش.  

خىتاي ھۆكۈمىتى، ئۆزىگه قارشى چىققان ئۇيغۇر قاچقۇنالرغا تۇتۇش بۇيرۇقى 
چىقىرىش بىلهنال قالماي، تۇتۇپ بهرگهنلهرنى يۇقىرى پۇل سوممىسى بىلهن 

لدۇرىدىغان، ئۇيغۇر مۇكاپاتالشنى تهشۋىق قىلىپ، ئىقتىسادىي جهھهتته يېتىم قا
بىرىنى  ـبىرىنى ساتىدىغان كهيپىيات شهكىللهندۈردى. بىر  ـخهلقىنى بىر 

بولۇپ، پاش  يۇيۇلغانلىقسېتىش كهيپىياتى، ئهمهلىيهتته يهنه بىر تۈرلۈك مېڭه 
قىلغۇچى ئۆز ھهرىكىتىنى خاتا دهپ قارىغان تهقدىردىمۇ، ھهرىكىتىنى ئهقلى 

دهرىجىسىگه يېتىدۇ. يهنى ئۇنىڭ مېڭىسى قارار ئارقىلىق توسۇپ قااللماسلىق 
بېرىشته پۈتۈنلهي تاشقى كۈچ ۋه مۇھىت تهرىپىدىن تولۇق كونترول قىلىۋېلىنغان 
بولۇپ، مېڭىنىڭ ئۆز ئالدىغا ئۇچۇرالرنى شالالش، تهھلىل قىلىش ۋه قارار 
بېرىش مۇستهقىللىقىنى يوقاتقان. ئهگهر پاش قىلغۇچى قىلىۋاتقان ھهرىكىتىنى 

اتا دهپ تونۇمىغان تهقدىرده ئۇ ئۆزىنىڭ كىملىكىدىن پۈتۈنلهي ئايرىلغان ۋه خ
مېڭىسى تولۇق يۇيۇلغان بولۇپ، قارار بېرىشته مېڭىنىڭ فۇنكسىيهسىنى پۈتۈنلهي 
بىر تهرهپلىمه چۈشهنچىسىگه، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قىزىقتۇرۇشىغا ۋه شهخسىي 

. مېڭىسىگه ئهركىن تهھلىل رىدۇتاياندۇئېھتىياجىغا مۇناسىۋهتلىك ئۇچۇرالرغا 
قىلىش پۇرسىتى بهرمهيدۇ.  

يىلى ئاپرېل ئېيىدىن باشالپ تېررورىزمغا ئاالقىدار  ـ 2016خىتاي ھۆكۈمىتى، 
گۇمانلىق ھهرىكىتى بولغانالرنى ۋه قانۇنسىز دىنىي پائالىيهت بىلهن 

مىليون خىتاي پۇلى بىلهن  5شۇغۇلالنغانالرنى پاش قىلغۇچىالرنى 
اليدىغانلىقىنى بىلدۈرگهن ۋه قىسقىغىنه بىرنهچچه كۈن ئىچىده بۇ مۇكاپات

.13مۇكاپاتقا ئېرىشكۈچىلهرنىڭ بولغانلىقى مهلۇم  
ئىقتىسادىي مهنپهئهت ئارقىلىق سېتىۋېلىنغانالر، يالغۇز خىتايغا قارشى 
ئۇيغۇرالرنى پاش قىلغان خائىنالرنىال ئۆز ئىچىگه ئالمايدۇ. ئهمهلىيهتته خىتاي 

																																																													
13 http://www.rfa.org/english/news/uyghur/chinese-offer-reward-04122016164714.html 	
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ئۇيغۇرالرنى خىتاي ھۆكۈمىتىگه سادىقالر ۋه سادىق ئهمهسلهر دهپ  ھۆكۈمىتى
ئىككى تۈرگه بۆلگهن بولۇپ، سادىقالر ئاساسهن خىتاي ھۆكۈمىتىدىن ئازدۇر  - 

كوپتۇر ئىقتىسادىي مهنپهئهت كۆرۈش ئارقىلىق جان بېقىشنىڭ يولىغا كىرىۋالغان 
ياشاۋاتقان بولسۇن ياكى  ئۇيغۇرالردۇر. ئۇالر مهيلى شهرقىي تۈركىستاننىڭ ئىچىده

بىز خىتاي « تېشىدا ياشاۋاتقان بولسۇن ھهممىسىنىڭ جاۋابى بىردهك بولۇپ: 
ھۆكۈمىتىگه بهرىبىر تهڭ كېلهلمهيمىز. قارشىلىق كۆرسهتكهننىڭ پايدىسى يوق 

ئهجهبا ئۇالر خىتاي ھۆكۈمىتى يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇمنى بىلمهمدۇ؟ ئۇالرنىڭ ». 
نلىكىنى بىلمهمدۇ؟ بىلىدۇ، ئهگهر ئۇالرنىڭ بۇ بىلىشى سىياسىتىنىڭ خاتا ئىكه

ئۇمىتسىزلىك ئارقىلىق ھهقىقهتنى تونىماسلىققا كۆچكهن ۋه بۇ ئارقىلىق ئۆزىنى 
قايىل قىلىش بولغان بولسا، بۇنىڭ يۇيۇلغان مېڭىدىن نېمه پهرقى بولسۇن؟ 

دۆلهتكه  ئۇالرنىڭ بهزىلىرىگه نېسىپ بولغان جۇغراپىيىلىك ئالمىشىش ۋه ئهركىن
كېلىپ ياشاش نېمه ئۈچۈن ئۇالرنىڭ مېڭىسىگه تهسىر كۆرسىتهلمىدى؟ گهرچه بۇ 
خىل كىشىلهرنىڭ مېڭىسى خىتاينىڭ سىياسىتىنى توغرا دهپ ئېتىراپ قىلمايدىغان 
بولسىمۇ، ئهمما قۇللۇق پسىخىكىسى يېتىلدۈرۈش ئارقىلىق ئۆزلىرى تهرىپىدىن 

يۇيۇلغان. مېڭىسى قورقۇنچ ۋه ئۇرۇق  تۇغقانلىرىغا بولغان تهھدىتكه  -
. مهسىلهن: ئهگهر بىر ئۇيغۇر پروگراممىالشتۇرۇلغانبويسۇندۇرۇلۇش ئارقىلىق 
توغرا دهپ ئېتىراپ قىلىپ، مهيلى ئۆزى  ئاغزاكىخىتاينىڭ سىياسهتلىرىنى 

قهيهرده ياشىمىسۇن خىتاينىڭ تهشۋىقاتىنى قىلىپ بهرسه، ئۇ ئۆزىنىڭ 
تۇغقانلىرىنىڭ بىخهتهرلىككه  ئېرىشكهنلىكىنى، ئۇرۇق ـتهرلىككه بىخه

ئېرىشكهنلىكىنى كۆرىدۇ. ئۇنداق قىلمىغاندا، شهرقىي تۈركىستان ئىچىده بولسا 
ئۆزىنىڭ، شهرقىي تۈركىستان سىرتىدا تۇرۇۋاتقان بولسا تۇغقانلىرىنىڭ تهھدىتكه 

بولۇپ، ئۇنىڭ ئۇچرايدىغانلىقىدىن ئىبارهت تهشۋىقاتنىڭ ئىسكهنجىسىده قالغان 
« بۇ ھايات تهجرىبىسىگه مېڭىنىڭ بېرىدىغان ئىنكاسى سوئال شهكلىدىكى 

« دۇر. جاۋاب شهكلى بولسا »قانداق قىلىپ بىخهتهرلىككه ئېرىشىمهن؟ 
بولىدۇ. چۈنكى ) »  internalizeۋهزىيهتنى ئۆزىدىن كۆرۈپ قوبۇل قىلىش ( 

شارائىت بىلهن كونترول ئۇنىڭ مېڭىسى خىتاي تهرىپىدىن تېڭىلغان ئۇچۇر ۋه 
قىلىنغان بولۇپ، ئۇ بۇ شارائىت ۋه ئۇچۇرنىڭ سىرتىدىكى دۇنياغا مېڭىسىنىڭ 

ئادهتكه مهنسۇپ بىر  باقمىغان. مهسىلهن: مهلۇم ئۆرپ ـ ئىشىكىنى ئېچىپ
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ئايالالرنىڭ ۋهزىپىسى ئهرنى كۈتۈش ۋه باال تۇغۇش، « جهمئىيهتته بىر ئايالنى 
دېگهن ئىددىيه بىلهن مېڭىسىنى يۇيۇش » ايدۇ ئايالالر باشقا ئىش قىاللم

ئارقىلىق بۇنى ئۇنىڭ كاللىسىغا ئورنىتىۋهتكىنىده، بۇ ئايالنىڭ ئۆزىمۇ بۇنى 
« شهرتسىز قوبۇل قىلىپ، ئۆزىمۇ شۇنداق قارايدىغان بولۇپ قالىدۇ. دېھقانالرغا 

دېگهن خاتا ئۇقۇمنى » دېھقان دېگهن كهتمهندىن باشقىنى تۇتالمايدۇ 
تىۋهتكهنلىك ئۈچۈن نۇرغۇن ئۇيغۇر دېھقانلىرى بۇ خاتا چۈشهنچىنى قوبۇل تارقى

قىلىۋالىدۇ ۋه بالىلىرىنى كۆپ ئوقۇتمايال مهكتهپتىن چىقىرىۋالىدۇ. ئهمهلىيهتته 
خاتا چۈشهنچىنىڭ قۇربانى بولغان ئايال ۋه دېھقان ھهر ئىككىسىال، ئۆزلىرىنىڭ 

مما ئۇالر بۇنى شهرتسىز ئۆزىگه تۇرمۇشىدىن قانائهت ھاسىل قىلغىنى يوق، ئه
سىڭدۈرۈۋالىدۇ. شهرقىي تۈركىستاننىڭ سىرتىدا ياشاۋاتقان بهزى ئۇيغۇرالرمۇ، 
دهل ئهنه شۇنداق خىتاينىڭ ئۇيغۇرالرغا زۇلۇم قىلىۋاتقىنىنى ئېتىراپ قىلسىمۇ، 
ئهمما ئۇنى شهرتسىز ياكى شهرتلىك ( خىتاي تهرىپىدىن تېڭىلغان تهھدىت 

ۇل قىلىش تهرهپدارىدا بولۇپ، ئۆزلىرى خالىمىغان ھالدا زۇلۇمنى شهرتلىرى ) قوب
قوبۇل قىلماسلىق ھهققىدىكى بارلىق ئۇقۇم، ھهرىكهت ۋه ئىددىيهلهرگه 
مېڭىسىنىڭ ئىشىكىنى تاقىۋالىدۇ. مهسىلهن: قولۇڭدىن كهلگىنىنى قىل! دهپ 

گه خىتاي بىزنى مهجبۇر قىلىش ئهمهس، بىز خىتاينى مهجبۇر قىلىش مهقسىتى
كۆز تىكىلىپ تۇرسىڭىز،  ـيېتىشكه جۈرئهت قىاللماسلىق. سىز بىرى بىلهن كۆزمۇ 

چوقۇم سىز ياكى قارشى تهرهپنىڭ كۆزى تالىدۇ. مهسىله ئۇيغۇرالر بىلهن 
ئۇيغۇرالر بهل قويۇۋېتىشى كېرهكمۇ؟ ياكى  قادىلىشىداكۆز  ـخىتاينىڭ بۇ كۆزمۇ 

خىتاي دهل ئۇيغۇرالردىن بىرسىنى  خىتايمۇ؟ ئهگهر بىر ئۇيغۇر بهل قويۇۋهتسه،
باش ئهگدۈرۈپ، قالغانلىرىنى ئهگهشتۈرۈشتىن ئىبارهت قويغا ئوخشاش خاراكتېر 

يېتىلدۈرۈش پسىخولوگىيه ئۇرۇشىدا غهلىبه قىلغان بولىدۇ.  
شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئۇيغۇرالر ئهركىن دۆلهتكه، ئېچىۋېتىلگهن 

ئهركىنلىك ئۇالرنىڭ ئۆز زېمىنىدىكى جهمئىيهتكه چىققان تهقدىردىمۇ، بۇ 
ئهركىنلىك بولمىغانلىقتىن، ئۇالرنىڭ مېڭىسى يهنىال خىتاي كونسۇلىنىڭ بىۋاسىته 
تهھدىتى ۋه كۆرۈنمهس قولالر ئارقىلىق كونترول قىلىنىپ تۇرىدۇ. نوقۇل ھالدا 
ئۇيغۇر مىللىتىنى ياكى ئۇيغۇر مىللىتىگه ئوخشاش تهقدىردىكى باشقا 

 يۇيۇلۇشنىڭبۇ خىل تهقدىرىنى كۆزده تۇتقىنىمىزدا، مېڭه  مىللهتلهرنىڭ
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تهسىرىگه ئۇچراش، سىرتقى دۇنيانىڭ غىدىقلىشىدىن باشقا، شهخسنىڭ ئۆزىنىڭ 
ئۆز مېڭىسىنى ئېچىش ياكى تاقىشىغا باغلىق بولۇپ، ئېچىۋېتىلگهنده ئۇ مېڭىنىڭ 

وگىكىلىق قوبۇل قىلىدىغان ئۇچۇرلىرىنىڭ كۆپ خىللىشىشىغا يول قويىدۇ ۋه ل
سهۋهبلهرنى ئانالىز قىلىش ئارقىلىق مېڭىنىڭ قارار بېرىش فۇنكسىيهسىنى 
نۇرمالالشتۇرىدۇ. ئېتىۋالغىنىدا بولسا مېڭىنى بىرال ئۇچۇرنىڭ، مهسىلهن: 

تهھدىتنىڭ، تېررورنىڭ ياكى بىر تهرهپلىمه كۆز قاراشالرنىڭ قۇلى قىلىۋالىدۇ.  
 

تهشۋىقات. .5  

 

خىتاي ھۆكۈمىتىنى ئۇلۇغالشنى، خىتاي مىللىتىنى ئۈستۈن كۆرۈشنى تهشۋىق 
قىلىش، ئۇيغۇرالرنى ئۇالرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىدىن ئايرىلىپ 
ياشالمايدىغانلىقىغا، بىچاره ئىكهنلىكىگه ئىشهندۈرۈش، ئىسالمنى بۇرمىالش ۋه 

ۈزۈلۈۋاتقان سۇسالشتۇرۇش تهشۋىقاتلىرى. شهرقىي تۈركىستاندا ئۇيغۇرالرغا يۈرگ
بۇ خىل تهشۋىقاتالر خهۋهر، فىلىم ۋه نوقتىلىق ھالدا ئۇيغۇرالرنى توپالپ 
ـ سىياسىي ئۆگىنىش قىلدۇرۇش ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىپال قالماي، كوچا 

پارتىيه بولمىسا « رهستىلهرگه خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيسىنى مهدھىيىلهيدىغان 
دېگهندهك » بهرمهيدۇ پارتىيه بېرىدۇ ناننى ئالالھ « ؛ »ھاياتلىق بولمايدۇ 

ئىسالم دىنىنى چهكلهيدىغان چوڭ خهتلىك ئېالنالرنى چاپالش ئارقىلىق ئېلىپ 
بېرىلىۋاتىدۇ. تهشۋىقاتالر ئۇيغۇرالر كۆزىنى ئاچسا كۆزىگه كۆرۈنىدىغان، كۆزىنى 
يۇمسا چۈشىگه كىرىدىغان دهرىجىده ئۇيغۇرالر جهمئىيىتىنىڭ ھهر قاتلىمىنى 

گهن بولۇپ، بۇ ئارقىلىق خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرنىڭ مېڭىسىگه ئىگىلى
ھېچقانداق بوشلۇق قالدۇرمىغان.  

 

تهشۋىقات گۇرۇپپىلىرىنى تهشكىللهپ سۆزلىتىش:ئا.   
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ئۇيغۇرالرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىگه قارشى تۇرۇش، ئۆز دۆلىتىنى قايتۇرۇپ 
يازدۇرۇش، ئۇيغۇر غالچا دۆلهت قۇرۇش ئىددىيىسىگه قارشى ماقاله ۋه شېئىرالرنى 

ئاكتىپالرنى تهربىيىلهپ يېزا  يېزىدا سۆزلىتىش، ئۆيمۇ  - ئۆي كىرىپ سۆزلهش.  -
خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرنىڭ مېڭىسىنى كونترول قىلىشتا ئۇالرنىڭ كۆزى بىلهن 
كۆرۈشىنى كونترول قىلىپال قالماي، بهلكى ئاڭالش، سۆزلهش دائىرىسىنىمۇ 

ولۇپ، بۇ دهل ئۇيغۇر مېڭىسى سىرتقى مۇھىتتىن ئالدىغان كونترول قىلىۋالغان ب
بارلىق ئۇچۇرالرنىڭ مېڭىگه كىرىش ئىشىكلىرىگىچه كونترول قىلىشتۇر.  

ب.  
قهسهم بېرىش پائالىيهتلىرىنى سىياسىي ئۆگىنىشنىڭ مۇھىم بىر قىسمى  

قىلىپ جىددىي ئۇيۇشتۇرۇش.  
ئاھالىلىرىنى، دېھقانالرنى بازارالردا ئۇيغۇر  ـخىتاي ھۆكۈمىتى، شهھهر، يېزا 

ئىشتىن سىرت سىياسىي ئۆگىنىشكه يىغىۋېلىپ، خىتاي ھۆكۈمىتىگه سادىق 
بولۇش ئىددىئولوگىيهسىنى ئوقۇتۇپال قالماي، يهنه ئۇيغۇرالرنى خىتاي بايرىقى 

خىتاي ھۆكۈمىتىگه ۋه كوممۇنىست پارتىيگه قارشى ھهرىكهتلهرگه، « ئالدىدا: 
دهپ » . ئۇالرنى يوقىتىش ئۈچۈن كۆرهش قىلىمهن كىشىلهرگه قارشى تۇرىمهن

قهسهم بهرگۈزىدۇ. بۇ خىل قهسهم بهرگۈزۈش، مېڭه يۇيۇشتا خىتاينىڭ ئۆزىگه 
سادىقالرنى تهربىيىلهشكه ئىشلىتىدىغان مۇھىم ئۇسسۇللىرىدىن يهنه بىرى 

بىرىگه دۈشمهن ئىككى سهپكه ئايرىشنى  ـبولۇپ، بۇ ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنى بىر 
تهكرار سىياسىي ئۈگۈنىشكه  ـهت قىلدۇ. ئهمما قهسهم بهرگۈزۈش ۋه تهكرار مهقس

قاتناشتۇرۇلۇشىغا كىشىلهر مېڭىسىنىڭ بېرىدىغان ئىنكاسى ئوخشاش بولمايدىغان 
بولۇپ، ھېچقانداق باشقا مهنبه بىلهن ئۇچرىشىپ باقمىغان مېڭىنىڭ سادىقلىق 

هكس تهسىر كۆرسۈتۈپ بىلدۇرۇش ئىنكاسى تېز بولىدۇ. ئهمما بهزىلهرگه ئ
يوشۇرۇن نهپرهتنى كۈچهيتىىشىمۇ، ھهتتا بهزىلهرنىڭ مېڭه ئىنكاسى ۋه 

چۈشۈرۈپ ھهرىكىتىنى روبوتالشتۇرىشىمۇ مۇمكىن. بىز ـ تۇيغۇسىنى پارالىچ ھالغا 
بۇ يهرده ئسمىنى ئاشكارىالشنى خالىمىغان شهرقى تۈركىستانلىق بىر دېھقان 

قىلغۇزىۋهرگهن ، يالغاندىن ئاغزىنى كهچكىچه قهسهم « مۇنداق دهيدۇ: 
مىدىرىتىپ قويسا ياكى بوش دېسه، ئىچىڭدىن چىقىرىپ دېمىدىڭ دهپ ئۇرۇپ 
چاال ئۆلۈك قىلىۋهتكهن، ئاپىرىپ سولىۋهتكهنلىكتىن، باشتا ئادهم قهتئىي 
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دېگۈسى كهلمهيدىغان، دېيىشتىن قوققان گهپنىمۇ خىيالىمىزغا كىرىپ چىقماي 
ىغان بولۇپ كېتىدىكهنمىز. ئشقىلىپ مهن، قهسهم دهپ قهسهم بېرىۋېرىد

».بېرىۋاتقان مېنىڭ ئاغزىممۇ، مهنمۇ ئهمهسمۇ بىلهلمهس بولۇپ كهتكهن   
 

س. ئۆرپ  ئادهتنى بۇرمىالش خىزمهت گۇرۇپپىلىرى -  

 

ـئادهتكه ئۆرپ  ئۆرپ ـ ئادهت بىلهن قارشى تۇرۇش شوئارىنى كۆتۈرىۋالغان  -
ئۇيغۇر غالچىالرنى تهشكىللهپ، مۇكاپات  خىتاي خىزمهت گۇرۇپپىلىرىنى ۋه

سوممىسى تارقىتىش ئارقىلىق ئۇيغۇرالرنى خىتايالر بىلهن چاڭلىشىپ توي قىلىشقا 
قىزىقتۇرۇش، ھهتتا مهجبۇرالش. بۇ ئۇسۇلالر ئهمىلىيهتته ئاسسىمىالتسىيهگه 
يېتىشنىڭ بىر خىل شهكلى بولۇپ، مېڭه يۇيۇشنى ئۇزۇن مۇددهتلىك نىشان 

قىلىدۇ.  
اراق ئىچىش مۇسابىقىسى ئۇيۇشتۇرۇپ، ھاراق ئىچىشنى ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆرپ ھ

ئادىتى ئىدى، ئۇيغۇرالر ھاراق كۆتۈرهلهيدىغان مىللهت، ئىسالم دىنى  ـ-
ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ ئۆرپ  ئادىتىنى يوق قىلىۋهتمهكته، دهپ تهشۋىق قىلىش. ـ-  

جهمئىيهت، شهھهر، يېزا  –ئۇزۇن چاچ كۆرگهزمىسى ئېچىپ، ئىداره  - 
قىشالقتىكى ئايالالرنى خالىمىغىنىغا قارىماي، مهجبۇرىي قىسقا كۆڭلهك 
كىيدۈرۈپ، چاچلىرىنى چۇۋۇتۇپ كۆرگهزمه قىلدۇرۇپ، ئۇيغۇر ئايالالرنىڭ ئۇزۇن 
چاچ قويۇشى تارىختىن بۇيان ئۇيغۇرالرنىڭ مهدهنىيىتى ئىدى، ئىسالم دىنى 

لىكىنى نامايهنده قىلىشىنى يوشۇرۇپ، ئۇيغۇر ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ گۈزهل
« ئاياللىرىنىڭ گۈزهللىكىنى ئىسراپ قىلىۋهتتى دهپ تهشۋىق قىلىش. كوچىالرنى 

دېگهندهك ئېالنالر » بهدىنىڭىزنى ئېچىپ گۈزهللىكىڭىزنى نامايهنده قىلىڭ 
. بۇرمىالش، مېڭه يۇيۇش تاكتىكىسىدا خىتاي ھۆكۈمىتى توشقۇزۇشبىلهن 

قوللىنىپ كېلىۋاتقان تاكتىكىالرنىڭ بىرى بولۇپ خهلقنى قايمۇقتۇرۇش، ئۈنۈملۈك 
ئهسلىنى ئۇنتۇلدۇرۇش، ئۇالرنىڭ كىملىكىنى خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن سىزىپ 

بېرىش ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشۇرۇلماقتا.  
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يېقىنقى بىرنهچچه يىلدىن بېرى ئۇيغۇرالرنى كوللېكتىپ ئۇسۇل ئويناشقا 
ن ئهۋج ئالغان بولۇپ، ھهتتا ئىمامالرنى باش بولۇپ كىچىك مهجبۇرالش ئىنتايى

ئالما ئۇسۇلىنى ئويناشقا مهجبۇرالش ئارقىلىق، ئۇيغۇر ئاممىسىدا كىشىلهرنىڭ 
روھىنى مهست قىلىدىغان بهزى بىر ناخشا  دهپ » ھارام « ئۇسۇلالرنى  -

.قارايدىغان ئىسالمىي تهشۋىقاتقا قارشى تۇرۇشنى تهشۋىق قىلىپ كهلمهكته  
بولۇپ، ئۇنىڭدا ئادهم  MTVكورېيهده ئىشلىگهن بىر  كىچىك ئالما ئۇسۇلى ـ

ئهلهيھىسساالم بىلهن ھاۋا ئانىنىڭ شهيتاننىڭ كىچىك ئالما ئۇسۇلىغا ئالدىنىپ 
اپ، ئالمىنى يېگهنلىكى ۋه شهيتان بىلهن بىلله يهر يۈزىده بۇ ئۇسۇلنى ئوين

اشىغانلىقى تهسۋىرلهنگهن. ھهۋهسلهردىن بهھرىمهن بولۇپ ي پۈتۈن ھاۋايى ـ
خىتاي ھۆكۈمىتى مهخسۇس بۇ ئۇسۇلنى تالالپ كهڭ ئۇيغۇرالرغا ۋه دىنىي زاتالرنى 
باشالمچى قىلىپ ئوينىتىش ئارقىلىق، ئۇيغۇرالرغا شهيتانغا ئهگىشىشنى مهنىۋى 
جهھهتتىن مهشىق قىلدۇرۇپ، ئۇالرنىڭ مېڭه ئهۋرىشىمچانلىقىدا ئۆزگۈرۈش ياساپ 

قسىدىگه يهتمهكچى. بۇ ئۇسۇلنى بىرنهچچه قېتىم ئويناشقا مېڭه يۇيۇش مه
مهجبۇرىي قاتناشقان بىر قىز مۇنداق دهيدۇ:  

ئۇسۇل ئويناشنى ئانچه ياخشى كۆرمهيتتىم، ھهر ھالدا ئوغرىلىقچه بولسىمۇ « 
ناماز ئوقۇيتتىم، ئۇ ئۇسۇلنى ئويناۋهرگهندىن كېيىن ئۇ ئۇسۇل كالالمغا 

قا نهرسىگه يىغالماس بولۇپ قالدىم. شۇ ئۇسۇلنى كىرىۋالدى، دىققىتىمنى باش
ئوينىغان كۈنلىرىمده نامازنىمۇ تاشلىۋهتتىم، قانداقتۇر نۇرغۇن نهرسىلهردىن 

».جىجىل بولمايدىغان، ئۆزۈمنى ئانچه تارتمايدىغان بولۇپ قالدىم   
 

6. دىننى بۇرمىالش   

7.   

يىلهش خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسى ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان ئىمام تهربى
ئىمامالر تۈرمىلهرده، مهسچىتلهرده بۇرمىالنغان  ۋه بۇ ئارقىلىق دىننى بۇرمىالش.

دىن ئارقىلىق مىللهتنىڭ مېڭىسىنى يۇيۇش ئىددىئولوگىيه تهشۋىقاتى ئېلىپ 
نى مۇستهملىكه خىتاينىڭ »قۇرئان « بارىدىغان بولۇپ، پۈتۈن كۈچى بىلهن 
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مهسچىتلهردىكى تهشۋىقاتالر ئارقىلىق مهنپهئىتىگه خىزمهت قىلدۇرۇشقا تىرىشىش، 
خهلقنى خىتاينىڭ زۇلۇمىغا قارشىلىق كۆرسهتمهسلىككه ئۈندهش. بۇ تهشۋىقاتالر 
خىتاي ساقچىلىرىنىڭ بىۋاسىته كۆزىتىشى ئاستىدا ئېلىپ بېرىلىدىغان بولۇپ، 

ئىمامنىڭ بۇرمىالنغان تهشۋىقاتىغا سوئال قويغۇچىالر دهرھال تۇتقۇن قىلىنىدۇ.  
ئايدا ئىمامنىڭ  ـ 3يىلى  ـ 1998ياش.  29هن: ئهمهت ئوبۇل، مهسىل

تهبلىغىگه سوئال قويغاندىن كېيىن، ئۈرۈمچى ئاق مهسچىتته جۈمه نامىزىدىن 
يېنىشىدا قولغا ئېلىنغان. ئۆلۈك  تىرىكلىكى ھازىغىچه نامهلۇم. باشقىالرنىڭ  -

ھهر جۈمه تهرىپلىشىچه ئاق مهسچىتكه خىتاي تهرىپىدىن تهيىنلىگهن ئىمام 
نامىزىدا ئنساننىڭ بېشىغا كېلىدىغان ياخشى كۇن ۋه يامان كۇنلهرنىڭ 
يوقسۇزلۇق ۋه چارىسىزلىك ھهممىسىنىڭ ئالالھنىڭ تهغدىرى ئكهنلىگى، شۇڭا 
سهۋرى قىلىشنى تهكىتلهيدىغان بولۇپ، ئالالھنىڭ يهنه بهنىدىنى ئهركىن 

تۇرۇش بىلهن بهندىنىڭ ياراتقانلىقىنى، باستۇرۇلۇش ۋه باستۇرۇلۇشقا قارشى 
ئۇ ئۈرۈمچى  اسىۋهتنى يوشۇرۇشقا تىرىشىرىكهن.مهسۇلىيىتى ئوتتۇرىسىدىكى مۇن

ۋهقهسى ھهققىده توختىلىپ مۇنداق دېگهن:  
مۇكاپاتاليمهن دېگهن ۋهدىسى ئالالھنىڭ سهۋرى قىلغۇچىغىنى جهننهت بىلهن 

قانچىلىك ئېغىر  بېشىمىزغا نىمه كۇن كهلسه ئالالھتىن كېلىدۇ، بۇ دۇنيادا بار.
كۈنلهرنى كۆرسىڭىز، گۇناھىڭىز يۇيۇلۇپ جهننهتكه كىرىش يولىڭىز شۇنچه تېز 
ئېچىلىدۇ. ئهڭ جاپالىق، ئهڭ قىيىن تۇرمۇش كهچۈرگهنلهر ۋه ئۆتكهن كۈنىگه 
شۈكۈر قىلغانالر ئالالھنىڭ يېقىن بهندىلىرىدۇر. ئهمهت ئوبۇل ئورنىدىن تۇرۇپ 

مۇنداق دېگهن:  
ئهگهر قىيىنچىلىق ۋه ئېغىر كۈنلهر ئادالهتسىزلىك تۈپهيلىدىن بولسىچۇ؟ « 

ئۇنىڭغىمۇ شۈكرى قىلىش كېرهكمۇ؟ ئۇنداقتا قۇرئاندىكى قىساس ئېلىشنى ۋه 
ئىمام جاۋاب ». ئادالهت ھهققىدىكى ئايهتلهرنى قانداق چۈشهندۈرىسىز؟  ـھهق 

ۇنىڭدىن كېيىن بۇ ئىمامغا بېرهلمىگهن. جۈمهگه قاتناشقۇچىالر غۇلغۇال قىلىپ ب
ئهگىشىپ ناماز ئۆتىمهيمىز دهپ ئورۇنلىرىدىن تۇرۇپ چىقىپ كهتكهن.  

( بۇ ۋهقه، ۋهقهگه ئۆز كۆزى بىلهن بىۋاسته گۇۋاھچى بولغان يۇنۇس 
ئايدا ئاپتۇرنىڭ ئۈرۈمچىدىكى زىيارىتى جهريانىدا  ـ 11ـ يىلى  2001مهھمهتنىڭ 

سوھبىتىدىن ئېلىندى ).ئۇنىڭ بىلهن بىۋاسته ئېلىپ بارغان   
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8. كۆڭۈلنى مايىل قىلىش   

 

خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ تاكتىكىنى تۈرمىده سىياسىي مهھبۇسالرنى مهجبۇرىي 
ئىقرار قىلدۇرۇشقىال ئىشلىتىپال قالماي، يهنه شهرقىي تۈركىستان خهلقىگه تۈرمه 
سىرتىدىمۇ ئىشلىتىدىغان بولۇپ، يهرلىك كادىرالرنى ئىنتايىن قاتتىق قول 

شقا مهجبۇراليدۇ. ئۇالر خهلققه قانچه قاتتىق قول ۋه ۋهھشىي بولغانسېرى، بولۇ
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىشهنچىگه شۇنچه ئېرىشىدۇ ۋه ئۆز ئورنىنى بۇ خىل 
ساداقىتى ئارقىلىق مۇستهھكهملهشكه تىرىشىدۇ. ھهتتا خىتاي ھۆكۈمىتى يهرلىك 

ېتلىرىغا ئۇيغۇرالردىن كادىرالرنى تالالپ يېتىشتۈرگهنده، يهرلىك ساقچى كومىت
ساقچى قوبۇل قىلغاندا ئۇالرنىڭ پسىخولوگىيىسىنى تهكشۈرۈش ئارقىلىق، 
مهخسۇس خاراكتېرى ساغالم بولمىغان ئۇيغۇرالرنى قوبۇل قىلىدۇ. مهسىلهن: 
ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى كۈچلۈكتىن قورقىدىغان، ئاجىزنى بوزهك قىلىدىغان 

رى پسىخىكىغا ئىگه بولۇپ باراۋهرلىك، مېھ شهپقهت ۋه ھهققانىيهت تۇيغۇسى  -
يوق دېيهرلىك. غهرب دۆلهتلىرىدىن بىرىگه ئوغلىنى ئوقۇشقا چىقارغان بىر 
ئۇيغۇر، شهرقىي تۈركىستاندىكى مهلۇم يېزىلىق ھۆكۈمهت يهر مۈلۈك باشقۇرۇش 
كادىرى بولۇپ، ئۆتكهن يىلى ساياھهت ۋىزىسى بىلهن بالىسىنى يوقالپ كهلگهن. 

ۆرۈشكىنىمده گهپ ئارىسىدا دېگهن بىر جۈمله سۆزى مېنى ئۇنىڭ بىلهن ك
بىزنىڭ بۇ ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆزىدىمۇ بار گۇناھ، ھۆكۈمهتكىال « چۆچۈتۈۋهتتى: 

گۇناھ قويساق قانداق بولىدۇ؟ يېزىالردا بهك قاالق، ھۆكۈمهت يېرىڭنى 
ى ئىشلىتىمىز دهپ تۇرسا، سهن ھۆكۈمهت بىلهن قانداق قارشىلىشااليسهن؟ يېرىمن

بهرمهيمهن دهپ يېتىۋالىدۇ. بهك كاج! ئۇ خهقنىڭ دهستىدىن يۇقىرىدىن مهن 
بۇزۇپ تىلالپ، ئۇرۇپمۇ كېتىمهن بهزىده  ئاغزىمنىتىل ئىشىتىۋاتقان. ئاچچىقىمدا 

.«  
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سىز، يېنىڭىزدا قاراپ تۇرغان خىتاي باشلىقنى نېمىشقا بۇ دېھقاننىڭ يېرىنى 
ار ئۇنىڭ يېرىده ؟! دهپ تىللىماي تارىۋېلىشقا بۇيرۇيسهن؟! نېمه ھهققىڭ ب

دېھقاننى تىلالمسىز تېخى؟ دهپ سورىغىنىمدا، ئۇ:  
ئۇنىڭغىمۇ ئاچچىقىم بار، ئهمما ئۇالرغا چېقىلغىلى بولمىغاندىكىن شۇ  -

دېھقانالرنى ئۇرۇپ تىلاليدىغان گهپ...  
ئېشهككه كۈچۈڭ يهتمىسه، ئۇر توقۇمنى دېگهن كىنايه سۆزنىڭ ئۇيغۇرالردا 

چۈن كهڭ تارقالغانلىقىنى يهنه بىر قېتىم چوڭقۇر ھېس قىلدىم.    نېمه ئۈ  
ئهمىلىيهتته بۇ خىل كىشىلهر ئۆزىنىڭ ئاچچىقلىنىشىغا زادى كىمنىڭ ۋه 
نېمىنىڭ سهۋهب بولۇۋاتقانلىغىنى ئېنىق ئايرىيالمايدىغان بولۇپ، ئۇزۇن مۇددهت 

دۇرۇلغانلىقتىن، باشقىالرنىڭ قونچىقى شهكلىده ناھهقچىلىك ئۈچۈن خىزمهت قىل
پىسخىكىسى ئېغىر دهرىجىده بۇزۇلغان. ئاسان ۋه داۋاملىق ئاچچىقاليدۇ. گهرچه 
ئۇنىڭ ئاچچىغى ئهمىلىيهتته ناھهقچىلىق قىلغۇچى تۈپهيلىدىن بولسىمۇ، ئۇ بۇنى 
ئاڭقىرالمايدۇ ۋه ئاڭقىرغان تهقدىردىمۇ بۇ ئاچچىغىنى چىقىرىۋالىدىغان ئهڭ 

نى ئىزدهيدۇ. نهتىجىده بۇزۇلغان پىسخىكىسىغا ئاجىز، ئهڭ قوالي ئوبىكىت
سهۋهبچى بولۇۋاتقان خىتاي ئهمهلدارنى ئهمهس، ھهقسىزلىققا ئۇچرىغان دېھقاننى 

ئۇرىدۇ.  
ئۇيغۇرالر ئهنه شۇنداق ئۇيغۇر كادىرالرنىڭ زۇلۇملىرىدىن جاق تويغان، 
 ياشىغۇدهك ھالى قالمىغان بىر چاغدا، مهركهزدىن خىزمهت تهكشۈرۈش ئۈچۈن

بىرمۇنچه خىتاي ئهمهلدارالر كېلىدۇ  ده، ئۇيغۇرالرنىڭ ئىنتايىن نامراتچىلىق  -
ئىچىده قالغانلىقىنى، يهرلىك كادىرالرنىڭ بهزىده ئاشۇرۇۋهتكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا 
تاشالش ئارقىلىق نادان يهرلىك خهلقنىڭ ئىشهنچىگه ئېرىشىۋالىدۇ. دهل شۇ 

كۈمىتىنىڭ سىياسىتى ياخشى، خىتاي ھۆ« سهۋهبتىن نۇرغۇن ئۇيغۇرالر: 
مهركهزدىن كهلگهن سىياسهت يهرلىكته ئۆزگىرىپ كېتىدۇ. ئهسلى خىتاي 
ھۆكۈمىتى بىزگه باراۋهر مۇئامىله قىلىدۇ، بىزگه زۇلۇم قىلىدىغان مۇشۇ يهرلىك 

دهپ قاراپ خىتاي ھۆكۈمىتىگه ساداقهت بىلدۈرىدۇ. » ئۇيغۇر كادىرالر 
يىلى شهرقىي تۈركىستاننى زىيارهت  ـ 2001ن تۆۋهندىكى زىيارهت خاتىرىسى مه

قىلغىنىمدا قهشقهرنىڭ يېزىلىرىدىكى دېھقانالرنىڭ ئېغزىدىن بىۋاسىته ئاڭلىغان 
سۆزلهر:  
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ئىبارهت بۇ مىللهت باغرى تاش مىللهت، ئهگهر بىز خىتايدىن  ئۇيغۇردىن
 ئايرىلىپ مۇستهقىل بولۇپ قالساق، ئۇيغۇرالر ھوقۇق تۇتسا بىزنى خىتايدىن

بهكرهك ئېزىدۇ، ئهڭ ياخشىسى خىتاي بىلهن بىلله ياشىغىنىمىزمۇ ياخشى...  
يىلى  ـ 2001بېرىپ يهتكهن ئىدىكى، مهن  ھهتتا ئۇالر شۇ دهرىجىگه

ئۈرۈمچىگه زىيارهتكه بارغىنىمدا، ئۈرۈمچىلىك پۇل تاپقان بىر تىجارهتچى ئۆزىنىڭ 
پهيزىۋاتتىكى يهر تهۋرهشكه ياردهم قىلىش ئۈچۈن دېھقانالرغا ئىككى ماشىنا ئۇن 

« ئهۋهتكىنىده پهيزىۋاتلىق ياشتا چوڭ قېرى دېھقانالرنىڭ يىغالپ تۇرۇپ: 
ۈرگهن گوڭچهنداڭغا رهھمهت! ماۋ ئاتىمىزغا گوڭچهنداڭغا رهھمهت! سىزنى يېتىشت

دېگهنلىكىنى، ئۆزىنىڭ ئۇالرغا نېمه دېيىشىنى بىلهلمهي قالغانلىقىنى، » رهھمهت 
ئۆز ئېغىزى بىلهن سۆزلهپ بهرگهن ۋه قېرى دېھقانالرنىڭ ھهتتا ھازىرغىچه 

نىڭ ئاللىقاچان ئۆلگهنلىكىنىمۇ بىلمهي ئۇنىڭغا چوقۇنىدىغانلىقىنى، ماۋ
 ئالالھيولىدا ساۋابلىق ئىش قالىدىڭىز،  ئالالھ« نىڭ ئۇنىڭغا: ھېچكىم

دهپ دۇئا قىلمىغانلىقىنى ئېيتىپ قاتتىق » ساۋابىڭىزنى بهرسۇن! 
ئۆكۈنگهنلىكىنى بىلدۈرگهن ئىدى.  

 

9. شهرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرچه يهر ناملىرىنى ئۆزگهرتىش   

 

خىتاي ھۆكۈمىتى، شهھهر  يېزا كوچىالرغىچه، ئۇيغۇرچه يهر ناملىرىنى  ـ-
ئۆزگهرتىشنى كهڭ كۆلهمده يۈرگۈزۈپ كهلدى. ھهتتا بۇرۇنقى يهر  خىتايچىغا

ناملىرى ساقالنغان كىتاب  خهرىتىلهرنى چهكلهش ۋه يوقۇتۇش ھهرىكىتى  ـ-
ئېلىپ باردى. نهتىجىده يېڭى بىر ئۇيغۇرالر ئهۋالدى ئۆزى ياشىغان زېمىننىڭ 

غا مهنسۇپ ئىكهنلىكىنى ھېس قىاللمايتتى ۋه بۇ زېمىننى پۈتۈنلهي ئۇيغۇرالر
خىتايغا تهۋه دهپ قارايتتى.  

 

10. تارىخنى بۇرمىالش   
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بۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇزۇن يىلالردىن بېرى قوللىنىپ كهلگهن تاكتىكا بولۇپ، 
ئۇيغۇرالرنىڭ كىملىكىنى يوق قىلىشنىڭ ئهڭ رهزىل چارىلىرىدىن بىرى بولۇپ 

ۇ. ئۇيغۇرالرنىڭ تارىخى ۋه كىملىكىگه ئائىت كىتابالر كۆيدۈرۈلۈپ، ھېسابلىنىد
ئورنىغا شهرقىي تۈركىستاننىڭ  ئهزهلدىن خىتاي زېمىنىنىڭ بىر قىسمى 
ئىكهنلىكى، ئۇيغۇرالرنىڭ بۇ زېمىنغا كۆچۈپ كهلگهن، سهرگهردان ئاز سانلىق 

ر مهكتهپلهرده قهبىله مىللهت ئىكهنلىكى ھهققىده كىتابالر يېزىلدى. بۇ كىتابال
دهرسلىكلهرگه كىرگۈزۈلۈش ئارقىلىق يېڭى بىر ئهۋالد ئۇيغۇرالرنىڭ مېڭىسىنى 

هسلىك، ئۆزىنى تۆۋهن يۇيۇپ، ئۇالردا ئۆزىنى چۈشهنمهسلىك، ئهسلىنى بىلم
ھالىتىنى پهيدا قىلىپ كىملىكىنى يوقىتىشىنى مهقسهت قىلدى.  كۆرۈش روھى ـ

زگهرتىش، ھهتتا ئۇيغۇرالرنىڭ ئسىملىرىنىمۇ تارىخنى بۇرمىالش، يهر ناملىرىنى ئۆ
ئۆزگهرتىۋېتىش، ئسالمنى بۇرمىالش ۋه ئۇيغۇرالرنى دىنسىزالشتۇرۇشتىن ئىبارهت 
ئاسسىمىالتسىيه سىياسهتلىرىنى يۈرگۈزۈپ كهلمهكته. بۇالرنىڭ ھهممىسى 
ئۇيغۇرالرنىڭ مېڭىسىدىكى ئۆز كىملىگىگه مهنسۇپ بولغان نهرسىلهرنىڭ 

 14تۇلدۇرۇپ ۋه يۇيۇپ چىقىرىۋېتىپ، ئۇيغۇرالرنى ماڭقۇرتالرغاھهممىسىنى ئۇن
ئايالندۇرۇشنى مهقسهت قىلىدۇ.  

 

 
:ئۈچىنچى باپ  

																																																													
قهدىمكى تۈرك رىۋایهتلىرىدە ئېیتىلىشىچه، تۇرۇك قهبىلىللىرىنىڭ دۇشمهنلىرى ئهسىرگه چۈشكهن كىشىنىڭ چېچىنى باش تېرىسى 		14

ئۈستىگه تۆگه تېرىسى چاپالپ، ئۇالرنى بىر مهزگىل ئاپتاپقا قاقالیدىكهن. تۆگه تېرىسى قۇرىغانسىرى بىلهن بىلله سۇیۇۋېتىپ، 
مېڭىنى سىقىشقا باشالپ كىشىنى بىئارام قىلىش بىلهن بىرگه، یېڭى ئۆسۈپ چىققان چاچ بېشىغا چاپالنغان تېرە سهۋەپلىك یۇقىرىغا 

سىم قىلىشقا باشالیدىكهن. نهتىجىدە مېڭىسى زەخمىلهنگهن بۇ كىشى ئۆزىنىڭ ئۆسهلمهي، باشنىڭ ئىچىگه قاراپ ئۆسۈپ مېڭىگه بې
كىملىكىنى ئۇنۇتۇپ، ھېچنىمىنى ئۆز ئالدىغا ئویلىیالمایدىغان، خوجایىنى نېمه قىل دىسه شۇنى قىلىدىغان، ئۇنىڭ سىزغا 

ن. مهشھۇر قىرغىز یازغۇچىسى چېنگىز سىزىقىدىن چىقمایدىغان كىشىگه ئایلىنىدىكهن. بۇ خىل كىشىلهر ماڭقۇرت دەپ ئاتالغا
ئایتماتوۋنىڭ  "ئهسىرگه تهڭ بىر كۇن" رومانىدا ماڭقۇرت ئهفسانىسى ئهنه شۇنداق تهرىپلهنگهن بولۇپ تهپسىالتى ئۇچۇن 

رومانغا مۇراجهت قىلىڭ. 	
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قايتا شهكىللهندۇرۇلۇشتىن قايتا  
شهكىللهندۇرۇشكه  

 
 

19 نىڭ نانئهنزهن ( تهرىقهت ) پېشۋاسى  ياپونلۇقئهسىرده ياشىغان  ـ-
 نانئهن .كهپتۇئۈچۈن  ئۆگىنىشيېنىغا بىر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى زهن 

ئۇنى ئۈستهلگه تهكلىپ قىلىپ چاي قۇيۇپتۇ، ئهمما ئۇ ئىستاكان توشۇپ كهتسىمۇ 
چاينى قۇيۇۋېرىپتۇ. ئوقۇتقۇچى بىردهم قاراپ تۇرۇپ ئاخىرى ئۆزىنى تۇتالماي:   

 نانئهنپېشۋا، ئىستاكان توشۇپ كهتتى، ئهمدى چاي سىغمايدۇ، دهپتۇ.  -
چاي قۇيۇشتىن توختاپ:  

خۇددى مۇشۇ قاچىغا ئوخشاش سىزنىڭ كاللىڭىز، ئۆزىڭىزنىڭ خىياللىرى،  -
چۈشهنچىسى ۋه باشقا ئىددىيهلىرى بىلهن توشۇپ كهتكهن. سىز مېڭىڭىزدىكى 

سىز، دهپتۇ.ئىستاكاننى بوشاتمىغۇچه زهن ئۆگىنهلمهي  

 

تازىالش  

 

ئۆز كىملىكىمىزگه مهنسۇپ بولغان ئهركىنلىكىمىزگه ئېرىشىش ئۈچۈن، 
بولۇپمۇ خىتاينىڭ ئۇزۇن يىللىق مۇستهملىكىسى ئاستىدا ياشاپ مېڭه يۇيۇش 
تاكتىكىسىنىڭ قۇربانى بولغان بىر مىللهت ئۈچۈن، مېڭه يۇيۇش تاكتىكىسىغا 

ان ئهڭ ئېغىر ۋه مۇرهككهپ مهسىلىلهردىن قانداق تاقابىل تۇرۇش بىز يولۇقۇۋاتق
بىر مېڭىنى قايتا تۈزۈپ چىقىش  پروگراممىالشتۇرۇلغانبىرى. خىتاي تهرىپىدىن 
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ئۈچۈن ئۇنى قايتىدىن تازىالپ چىقىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ. ھهممىمىزگه ئايان، 
مېڭىمىزدىكى ئوي ۋه چۈشهنچىلهر بىزنىڭ خۇشال ياكى مىسكىن بولىشىمىز، 

كى مېھرى غهزهپ يا مۇھهببىتىمىز قىزغىنلىقىمىز ياكى ھۇرۇنلۇقىمىز... قاتارلىق  -
ھېس  تۇيغۇالر بىزنىڭ  ـتۇيغۇلىرىمىزنى شهكىللهندۈرىدۇ، بۇ ھېس  -

ھهرىكىتىمىزگه بىۋاسته تهسىر كۆرسىتىدۇ. مهسىلهن: ئهتتىگهنده ئورنىڭىزدىن 
الرنى قىلىۋېلىشىم ئالالھنىڭ بۈگۈنىگه شۈكۈرلهر بولسۇن! نۇرغۇن ئىش« تۇرۇپ، 

» ماڭا گۈزهل بىر كۈن بهرگهي  ئالالھئۈچۈن يهنه بۈگۈن بىر كۈنۈم بار. 
بۇ كۈنلهر يهنه « دېسىڭىز، ئۇ كۈنى نۇرغۇن ئىشالرنى قىلىشقا تىرىشىسىز. ئهگهر 

باشالندى، ھايات نېمه دېگهن زېرىكىشلىك، غهم قايغۇالردىن قاچانمۇ 
هرگه ساڭگىلىغان قاپىقىڭىزنى كۆرىسىز ۋه دېسىڭىز، ئهينهكته ي» قۇتۇالرمهن؟ 

شۇ كۈنى بهلكى ھېچ نهرسىنى قىلىشقا قولىڭىز بارمايدۇ. مىللهتنىڭ تهقدىرىنى 
ئويلىغىنىمىزدىكى چۈشكۈن روھى ھالىتىمىزدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن، كاللىمىزدىكى 
يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتۈلگهن خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن تهمىنلهنگهن ياكى بىر 

پلىمه كۆز قاراشلىرىمىز تهرىپىدىن سىڭدۈرۈلگهن ئوي ۋه چۈشهنچىلهرنى تهره
تازىالپ چىقىرىۋېتىشىمىز كېرهك.  

قانداق تازىاليمىز؟ بۇ ئۇنداق ئاسان ۋه ئادهتتىكى جهريان ئهمهس. ئۈزلۈكسىز 
تىرىشچانلىق ۋه قهتئىي ئىراده تهلهپ قىلىدىغان بولۇپ، تۆۋهندىكىدهك مۇھىم 

چىگه ئالىدۇ:نوقتىالرنى ئۆز ئى  
. مېڭىمىزنىڭ قانداق يۇيۇلغانلىقىنى، مېڭه يۇيۇشنىڭ زادى نېمه 1

ئىكهنلىكىنى ياخشى تونۇپ يېتىشىمىز، بۇ ھهقته تولۇق چۈشهنچىگه ئىگه 
بولىشىمىز، يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتۈلگهن خىتاينىڭ مېڭه يۇيۇش 

تاكتىكىلىرىنى ۋه ئۇنىڭ ماھىيىتىنى تونۇۋېلىشىمىز كېرهك.  

اي كاللىمىزغا سىڭدۈرگهن ئىددىيىلهرنى بىرمۇ . خىت2 بىر تىزىپ  -
چىقىپ سوئال  قويۇش، ئۇنىڭغا قارشى پىكىرلهرنى توپالپ  چىقىش، 

» ؟ بولمىغاندىچۇئهگهر شۇنداق « بولۇپمۇ ھهر بىر كۆز قارىشىمىزغا 
دېگهن سوئالنى قويۇش. مهسىلهن:  
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ئا. خىتاي ھۆكۈمىتىنى يېڭىش مۇمكىن ئهمهس.  

سوئال: ئهگهر خىتاي راستىنىال بىز ئويلىغاندهك كۈچلۈك قارشى 
بولمىسىچۇ؟ ھهممه نهرسىنىڭ مۇتلهق بولىشى مۇمكىن ئهمهسقۇ؟ بۇ مېنىڭ 
شهخسىي قارىشىممۇ؟ ئهگهر شۇنداق بولسا بۇنى قانداق ئىسپاتلىدىم؟ ياكى 
بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋه خىتاي خهلقىنىڭ قارىشىمۇ؟ پۈتۈن دۇنيا خهلقى 

راشقا قوشۇالمدۇ؟ ئهگهر بىر ئۇخالپ قوپسام، ھهممه نهرسه ئۆزگىرىپ بۇ قا
خىتاي ھۆكۈمىتى ئاجىزلىشىپ كهتكهن بولسا، ئۇ چاغدا ئهھۋال قانداق 
بولىشى مۇمكىن؟ ئۇ چاغدا مهن قانداق ئويلىغان بولۇشۇم مۇمكىن ئىدى؟ 

ڭ مهن يهنىال كالالمدىكى خىتاي ھۆكۈمىتىنى قولاليدىغان ئىددىيهلىرىمنى
ھهممىسىده چىڭ تۇرغان بوالمدىم؟ ...  

 

ب. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالرغا ئادىل مۇئامىله قىلىدۇ.  

باشقىالرمۇ شۇنداق قارامدۇ؟ ئهگهر ئۇنداق قارىمىسا، ئاساسى نېمه؟ 
مهن بۇنىڭدىن گۇمان قىالمدىم؟ ئهگهر گۇمان قىلسام، نارازى بولغان 

تقىقات ئېلىپ باردىم؟ قانچىلىك يهرلىرىم قايسىالر؟ بۇ ھهقته قانچىلىك ته
ئهمهلىي ئىزدىنىش يۈرگۈزدۈم؟  

 

رىئاللىقنى كۆزدىن كهچۈرۈش.  
 

ئۆزىمىزنىڭ مېڭىسىدىكى ئىددىيهلهرگه ئاساسهن ياشىغان 
ھاياتىمىز، ئارىالشقان ئىشلىرىمىز، باشقىالرنىڭ ھاياتى، تارىخىمىز، 

جهريانىنى قىممهت قارىشىمىز ۋه بۇ قىممهت قاراشىنىڭ تىكلىنىش 
زېھنىڭىزدىن قايتا ئۆتكۈزۈپ قايتا ئويلىنىپ بېقىش ۋه بۇ جهھهتته 

تۆۋهندىكى نوقتىالرنى ئاساس قىلىش:  
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). ھهر بىر شهخسنىڭ ئۆز ئالدىغا ئىشىنىدىغان ۋه باشقىالر بىلهن 1
ئورتاقلىشىدىغان رىئاللىقى بولىدۇ.  

ارىخى، ھهر بىر كىشىنىڭ رېئاللىق كۆز قارىشى ئۇنىڭ خاراكتېرى، ت
كېلىپ چىقىشى، قابىلىيىتى ۋه ئېتىقادىنىڭ تهسىرىدىن خالىي 

بواللمايدۇ.  

). ھهر بىر كىشىنىڭ رېئاللىق كۆز قارىشى دوستلىرى، جهمئىيهت، 2
مۇھىت، تهشۋىقات ۋه ئۆز ئېھتىياجىنىڭ بهلگىلىك ئىجابىي ياكى 

سهلبىي تهسىرىگه ئۇچرايدۇ.  

ن ئۇچۇرالرنىڭ ھهممىسىنى ). ئىنساننىڭ مېڭىسى ئۆزى قوبۇل قىلغا3
بىراقال ساقلىۋالماستىن، بهلكى بهزىلىرىنى شالالپ چىقىرىۋېتىپ، 

ساقالپ قالىدۇ. بهزىلىرىنى  

مېڭىمىزگه قوبۇل قىلىنغان ئۇچۇرنى ئۆز پېتى قوبۇل قىلىۋالغان 
بولسىڭىز، سىز بۇ ئۇچۇرنى سۈزگۈچتىن ئۆتكۈزمىگهن، ئۇنىڭغا قارشى 

باقمىغان، مهسىلىنىڭ پهقهت بىرال  ئىددىيه ياكى ئۇچۇر كۆرۈپ
تهرىپىنى كۆرگهن بولىسىز.  

). قۇلىقىمىز بىلهن ئاڭلىغان، كۆزىمىز بىلهن كۆرگهن نهرسىلهرنىڭ 4
بىز ئاڭلىغاندهك ياكى بىز كۆرگهندهك بولماسلىقى مۇمكىن. 100% ھېچقايسىسى  

سۆز  ) behavioural therapistئېسىمده قېلىشىچه، ئۆتكهن يىلى ئىشخانامدا (
چۈشكۈنلىك  بىلهن بىلله سهلبىي خاراكتېرى كۈچلۈك ۋه تىراپىستھهرىكهت  ـ

بولغان خېرىدارلىرىمىزغا، ئۇالرنىڭ بىر تهرهپلىمه )  depressionكېسىلى ( 
ئويلىشىنى ئۆزگهرتىش مهشىقى ئېلىپ بارغىنىمىزدا مۇنداق بىر تهجرىبىنى ئېلىپ 

باردۇق:  
. بىرىنچى ئايالنىڭ تىزىلدۇردۇققاتناشقۇچىالر سهككىز ئايال بولۇپ، قاتار 

ئۇالر ماڭا قاراپ كۈلۈۋاتامدۇ؟ چوقۇم مېنىڭ كىيىنىشىمنى زاڭلىق « قۇلىقىغا 
دهپ پىچىرلىدۇق ۋه بۇ سۆزنى ئىككىنچى ئايالنىڭ » قىلغان بولىشى مۇمكىن 

ئايالغا پىچىرالشنى ۋه قۇلىقىغا پىچىرالشنى، ئىككىنچى ئايالنى ئۈچىنچى 
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ئايالدىن قۇلىقىغا  - 8مۇشۇنداق رهت بىلهن پىچىرالشنى ئېيتتۇق. ئهڭ ئاخىرىدا 
ئۇالر داۋاملىق ماڭا قاراپ كۈلىدۇ، « نېمه دهپ پىچىرالنغانلىقىنى سورىغىنىمىزدا: 

چۈنكى مېنىڭ ياخشى كىيىملىرىم يوق، ئۇالر بولسا مېنى زاڭلىق قىلىدۇ، بهك 
دېگهن » ؟ كۈلۈۋاتامدۇ« ئىچىده،  بىر مىنۇتنىڭدېدى. دېمهك  »ئۆچ بولدۇم 

دېگهن » زاڭلىق قىلغان بولىشى مۇمكىن « دېگهن سۆزگه، » كۈلدى « سۆز 
« دېگهن سۆزگه ئۆزگىرىپ كهتكهن ۋه  » ئۇالر مېنى زاڭلىق قىلىدۇ « سۆز 

م بهك ئۆچ بولدۇ« دېگهن سۆز بىلهن  » چۈنكى مېنىڭ ياخشى كىيىملىرىم يوق 
دېگهن سۆز قېتىلغان ئىدى.»   

نېمه دېگهن ھهيران قاالرلىق  ھه؟ شۇڭا ھېچنهرسىگه ئالدىراپ ئىشىنىپ  -
سىز ئويلىغاندهك ياكى سىز كۆرگهندهك بولىشى  رىئاللىقىكهتمهڭ. باشقىالرنىڭ 

ناتايىن.  
). ئهھۋالنى ئومۇمىيلىققا، پرىنسىپقا كۆتۈرۈۋالماسلىق.5  

بىر پارچه خهۋهرنى ئوقۇپال ياكى بىر ئادهمنىڭ بىر ئىشىنى كۆرۈپال ۋهياكى 
دهپ ئويالپ قالماڭ. » ئىشالر مۇشۇنداقكهن « ياسالغان بىر فىلىمنى كۆرۈپال 

بهلكىم سىزنى كونترول قىلغۇچى، مېڭىڭىزنى يۇيغۇچى ھۆكۈمهت ياكى سىياسهت 
ئىگه قىلغان بولىشى مۇمكىن. سىزنىڭ گۈزهل تۇرمۇشقا ئېرىشىشىڭىزنى كاپالهتكه 

لېكىن بۇنىڭلىق بىلهن ئۇيغۇرالر خاتىرجهم ياخشى ياشاۋاتىدۇ، دهپ ئويالپ 
قالماڭ. بهلكىم خىتاي ھۆكۈمىتى سىزدىن پايدىلىنىش ئۈچۈن ( چۈنكى 
ئۇيغۇرالرنى كونترول قىلىش ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرنى ئىشلىتىشكه 

ۇن پايدىلىق شارائىتالرنى يارىتىپ بهرگهن، سىزنىڭ ئېھتىياجى بار) سىزگه نۇرغ
چهتكه قېقىلغۇچىالرنىڭ نهسلىدىن ئىكهنلىكىڭىزنى چاندۇرماسلىق ئۈچۈن، 
سىزنىمۇ ئۆزى بهھرىمهن بولۇۋاتقان شارائىتالردىن بهھرىمهن قىلغان، ساياھهت، 
دهم ئېلىش، داۋالىنىش ۋه باشقا ھهممه جهھهتته سىزنى كاپالهتلهندۈرگهن 

لىشى مۇمكىن. لېكىن بۇ، خار بو ھېچ زارلىقتا ياشاۋاتقان، تۇتقۇن قىلىنىشقا،  -
بىساتى مۇسادىره  ـقىستاققا ئېلىنىۋاتقان، مال  ـيوق قىيىن  ھېچ گهپ-گهپتىن 

قىلىنىۋاتقان، ئىشسىزلىق، كهمبهغهللىك كرىزىسىدا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالرنىڭ كۆپ 
ۇ.سانلىق ئىكهنلىكىنى يوشۇرۇپ قااللمايد  
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باشقا مهنبهلهرنى ئارقىلىق خىتاي تهرىپىدىن كاللىمىزغا سىڭدۈرۈلگهن  ).6
ھهر بىر پىكىرنىڭ قانچىلىك توغرا ياكى خاتا ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالش.  

كۆرۈش پۇرسىتىڭىز  مهنبهلهرنىئهگهر سىز ۋهتهن ئىچىده بولسىڭىز باشقا 
بولمايدۇ، ئهلۋهتته. ئۇ چاغدا سىز سوئال قويۇش ۋه نىسپىيلىك نهزهرىيهسى 
بويىچه مۇئامىله قىلىش ئارقىلىق مېڭىڭىزنى زهھهرلىگهن مىكروبالرنى چىقىرىشقا، 

ھهر زامان ياخشى دهڭسهشكه، كۆزىتىشكه ئېھتىياجلىق بولىسىز. رېئاللىقنى  
اشاپ تۇرۇپمۇ، مېڭىڭىزنىڭ خىتاي تهرىپىدىن ئهگهر سىز ئهركىن دۇنيادا ي

يۇيۇلغانلىقىنى ھېس قىاللمىغان بولسىڭىز، ئۆزىڭىزنى ئوخشىمىغان مهنبهلهر 
ئارقىلىق تهربىيىلىشىڭىزگه، سوئال قويۇشىڭىزغا توغرا كېلىدۇ.  

 

ئهسلىگه قايتىش  

 
مېڭىمىز تازىلىنىپ ئهركىن پىكىر قىلىشقا مۇيهسسهر بولغاندىن كېيىن، 

مىزنى قايتا پروگراممىالشتۇرۇش ئۈچۈن، ئۆزىمىزنى تېپىۋېلىش ھهممىدىن مېڭى
مۇھىم. ئۇنداق بولمىغاندا بىز يهنىال خىلمۇ  دۇنيا ئىچىده  رهڭگارهڭخىل،  -

كۆزىمىزنى قاماشتۇرۇپ لهيلهپ يۈرىمىز.  
. كىملىكىمىزنى ئىزدهش ۋه ساقالشنى كۈچهيتىش، بولۇپمۇ دىنىي 1

جۇتلۇقىغا قاتتىق ئهھمىيهت بېرىش.مهۋجۇتلۇق بىلهن تىل مهۋ  
شهرقىي تۈركىستاننىڭ سىرتىدىكى ئۇيغۇرالرنىڭ تارقاق ئولتۇراقلىشىشى 
سهۋهبىدىن، ئۇالرنىڭ ئۇيغۇر تىلىنى ئىككىنچى ئهۋالدتا ساقالپ قېلىشىمۇ 

ئىنتايىن قىيىن بولۇۋاتقان بىر شارائىتتا، بۇنىڭ ئۈچۈن چاره  تهدبىر تېپىپ  ـ-
كۇرسلىرى ئېچىش. بالىالر ئۈچۈن  ئۆگىنىشتور ئارقىلىق تىل چىقىش. مهسىلهن: 

سىن ماتېرىياللىرىنى  ـئۈن  ئۆگىنىشبالىالرنى قىزىقتۇرىدىغان ئۇيغۇر تىلى 
تارقىتىش.  
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. ئهسلىمىز ھهققىده ئىزدىنىش، بۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم دىنىغا، ئۇيغۇر 2
نى يېتىلدۈرۈش.مهدهنىيىتى ۋه تارىخىغا ئائىت كىتابالرنى كۆپ كۆرۈش ئادىتى  

. تور ئۇچۇر ۋاسىتىلىرىدىن پايدىلىنىپ، ئۇيغۇرالر ئۆزئارا كۈچلۈك 3 
دوستلۇق ئاالقه ۋه باغلىنىشنى ساقالش.  

. ئۇيغۇرنىڭ تهقدىرىگه، شهرقىي تۈركىستاننىڭ تهقدىرىگه كۆڭۈل بۆلۈشنى 4
بۇرچ ۋه مهجبۇرىيهت دهپ قاراش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈش. بىزنىڭ بۇ ئادهتنى 

ىلدۈرۈشىمىزگه لوگىكىلىق سهۋهبلهر يېتىپ ئېشىپال قالماستىن، يهنه يېت
ئۆزىمىزگه ئۈلگه قىلىپ تىكلهيدىغان نۇرغۇن قهھرىمانلىرىمىز بار بولۇپ، ئۇالرنى 

ھهر زامان خاتىرىلهپ تۇرۇش.  
.  خىتاينىڭ ھهر بىر سىياسىتى، ھهر بىر تاكتىكىسىغا مېڭىمىزنىڭ 5

دېگهن خهتنى » اي ھۆكۈمىتىگه ئىشهنمه خىت« ئىشىكىنى مهھكهم تاقاپ، 
مېڭىمىزنىڭ ھهممىال يېرىگه يېزىۋېتىش. بۇنداق بولغاندا مېڭىمىزنى ھهر ۋاقىت 
سهگهك تۇتۇپ، خۇددى سائهتلىك بومبىغا ئوخشاش ۋاقتى كهلگهنده پارتالشقا 

تهييار تۇرااليمىز.  
 

ۋهتهنپهرۋهرلىك تۇيغۇسى ۋه ئوقۇ ئوقۇتۇش  
 

ىدىن ئوقۇشقا ھهيدهكچىلىك قىلىش پسىخىكىسى باللىرىمىزدا ئۆزلىك
يېتىلدۈرۈش.  

 

مائارىپنىڭ ئىنسانالر ئۈچۈن ئىنتايىن مۇھىم ئىكهنلىكىنى ھهممىمىز بىلىمىز. 
ىن مائارىپنىڭ مۇھىم بولىشىدىكى سهۋهبنى ئىزدىسىڭىز، د Google ئهگهر سىز 

مائارىپ كهمبهغهللىكتىن قۇتۇلدۇرىدۇ، مائارىپ ساقلىقىڭىزنى ساقاليدۇ، مائارىپ 
ـسىزنىڭ ئۆزىڭىزگه بولغان ئىشهنچىڭىزنى ئاشۇرىدۇ، ئىلىم  پهن سىزنىڭ  -

ۇلىيىتىڭىزنى يېتىلدۈرىدۇ، ئىلىمئىنسانىي ئهخالقىڭىزنى ۋه مهسئ پهن سىزنى  ـ-



 

www.uyghurpen.org/uy/Qayta_shekillendurulush.pdf ""قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشتىن قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشكه         

 
 

101	
	

ـ  ئىجادچان قىلىدۇ، ئىلىمبىلىم سىزنى  هت ئۆتكۈزۈشتىن ساقاليدۇ، ئىلىم ـجىناي
بىلىم سىزنىڭ تهبىئهت ۋه ئىنسانىيهت دۇنياسىدىكى قىممىتىڭىزنى بهلگىلهيدۇ 

سهۋهپنى تېپىپ بېرهلهيدۇ. مهنچه بۇ سهۋهبلهرمۇ  30 ـ- 20دېگهندهك 
يهتمهيدۇ، دۇنيا ئىلىم  يهنى مائارىپ بىلهن چۆرگىلهيدۇ.  بىلىم بىلهن، ـ-

ئىنسان مائارىپ بىلهن ئىنسانلىقىنى تاپىدۇ. مۇشۇ مهنىدىن ئېيتقاندا، ھاياتنىڭ 
مهركىزىمۇ مائارىپتۇر. ئۇيغۇر مىللىتى ئۈچۈن تېخىمۇ شۇنداق. ۋهتهنسىز بىر 
مىللهتنىڭ كۈچىيىشى ئۈچۈن مائارىپنىڭ قانچىلىك دهرىجىده مۇھىم ئىكهنلىكى 

گه ئايان. ئۇنداقتا ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنى مائارىپ بىلهن كۈچهيتىشته ھهممىمىز
 IQنېمىلهرنى ئويلىشىشى كېرهك؟ بىر مىللهتنىڭ باشقا مىللهتلهرگه قارىغاندا 

يۇقىرى بولىشى ۋه كۈچىيىپ كېتهلىشى، پۈتۈنلهيال ئۇنىڭ ئالالھ بهرگهن  سىنىڭ
ى ياشىغان مۇھىتنىڭ، تۇغما ئهقلىگه مۇناسىۋهتلىك بولۇپ قالماستىن، بهلك

بولۇپمۇ ئوقۇش ۋه مائارىپقا ئهھمىيهت بېرىشىنىڭ قايسى دهرىجىده ئىكهنلىكىگه 
قاتارلىق بىر قىسىم گېن نهزهرىيهچىلىرى  مۇررهيمۇناسىۋهتلىك. گهرچه چارلېز 

IQ  نىڭ يۇقىرى بولۇش بولماسلىقىنىڭ ئۇنىڭ مهكتهپ تهربىيىسى بىلهن  -
اسىۋهتلىك ئىكهنلىكىنى تهكىتلهيدىغان بولسىمۇ، ئهمهس، بهلكى گېن بىلهن مۇن

ئهمما ئهمىلىيهت ۋه نۇرغۇن تهتقىقاتالر بۇنىڭ توغرا ئهمهسلىكىنى ئىسپاتلىدى. بۇ 
دېگىنىمىز زېرهكلىك دهرىجىسىنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، مهكتهپ  IQيهرده 

گه تهسىر كۆرسىتىپ  IQتهربىيىسىنىڭ ئوقۇشنىڭ  كۆرسهتمهيدىغانلىقى  -
يىلى ئهنگلىيهدىكى لوندوندا پسىخولوگ  1923ىدىكى تهجرىبه تۇنجى بولۇپ ھهقق
تهرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان. ئۇ مهكتهپ يېشىدىن نهچچه ياش  گوردون ھۇغ

كېچىكىپ مهكتهپكه بارىدىغان سىگان باللىرىنى تهتقىق قىلغاندا نۇرمال مهكتهپ 
بولغانالرنى  90 سى IQيېشىدا مهكتهپكه بارىدىغان بالىالرنىڭ  6يېشى، يهنى 

بولغان باال شۇ يېشىدا  90 سى IQيېشىدا  6توپالپ تهجرىبه ئېلىپ بارغان. 
 سى IQمهكتهپكه بېرىپ، بىر قانچه يىلدىن كېيىنكى تهكشۈرۈشته ئۇالرنىڭ 

ئۆرلىسه ئۆرلىگهنكى ئهمما چۈشۈپ كهتمىگهن. ئهمما نورمال مهكتهپ يېشىدا 
ياشقا كىرگهنده  12 ـ- 10ئۇالر  سى IQمهكتهپكه ئهۋهتىلمىگهن بالىالرنىڭ 

 IQكه چۈشۈپ قالغان. نېمه ئۈچۈن بهزى مىللهتلهرنىڭ  60دىن  90ئهسلىدىكى 
نېمه ئۈچۈن ياپۇنىيه، تۆۋهن بولىدۇ؟  سى IQيۇقىرى، بهزى مىللهتلهرنىڭ  سى
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 SAT، كورېيه ۋه خىتاي قاتارلىق شهرقىي ياۋروپا ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ تهيۋهن
نهتىجىسى ئامېرىكىلىق ۋه باشقا مىللهت ئوقۇغۇچىلىرىنىڭكىدىن يۇقىرى؟ ئۆتكهن 
يىلى يازدا ئوغلۇمنىڭ ئوتتۇرا مهكتهپنى پۈتتۈرۈش مۇراسىمىغا قاتناشقىنىمدا 

ى ئهڭ يۇقىرى نهتىجىده پۈتتۈرۈپ مۇكاپات ئالغان ھهيران قالدىم، مهكتهپن
ئوقۇغۇچىالرنىڭ كۆپىنچىسى، بۇ مهكتهپتىكى سانىنىڭ ئىنتايىن ئاز بولىشىغا 

تۇغما  ئۇالر شۇنداقياكى كورېيهلىك ئىدى.  ياپونلۇققارىغا قارىماي، خىتاي، 
يېتىش ئهقىلگه قانداق «  نىسبهتت. ئه. رىچاردئهقىللىق مىللهتمۇ؟ ئامېرىكالىق 

) ۋه مهكتهپنىڭ cultureدېگهن كىتابىدا، بىر مىللهتنىڭ مهدهنىيتى (» كېرهك؟ 
ئهقىلگه كۆرسىتىدىغان تهسىرىنى ئىنتايىن كۆپ ستاتىستىكىلىق مهلۇماتالر بىلهن 
چۈشهندۈرگهن. ئۇ شهرقىي ئاسىيا دۆلهتلىرىدىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئامېرىكا 

ندا ماتېماتىكا نهتىجىسىنىڭ يۇقىرى قىتئهسىدىكى ئوقۇغۇچىالرغا سېلىشتۇرغا
بولىشىنىڭ، ئۇالرنىڭ ئوقۇشقا تۇتقان مۇئامىلىسىنىڭ تهسىرىنىڭ يۇقىرى 
بولىشىدىن ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، بىر ئائىلىنىڭ جهمئىيهتتىكى 

ئانىسىنىڭ ئۈلگه  ي ئورنىنىڭ يۇقىرى بولىشى، ئاتا ـئورنىنىڭ ۋه ئىقتىسادى
شىغا ھهر جهھهتتىن كۆڭۈل بۆلۈپ تۇرالىشى، ئوقۇشقا بولىشى، بالىنىڭ ئوقۇ

ئۈندهپ ۋه رىغبهتلهندۈرۈپ تۇرىشى، بالىنىڭ ئوقۇشقا بولغان مهجبۇرىيهت 
تۇيغۇسى ۋه ئۆز ئىچىدىن كېلىدىغان ھهرىكهتلهندۈرگۈچى كۈچ... قاتارلىقالرنىڭ 

 كورېيهلىك. ئۇ ئۆزىنىڭ 15ھهممىسىنىڭ تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ
وستىنىڭ ئامېرىكىدىكى باشالنغۇچ مهكتهپلهرده بالىالرغا بېرىلىدىغان تاپشۇرۇق د

تاپشۇرۇق ئىشلىگهنگىمۇ مۇكاپات «ئىشلهش مۇكاپاتىغا ئىنتايىن ھهيران قېلىپ: 
تاپشۇرۇق ئىشلهش خۇددى چۈشلۈك تاماق يىيىشكه  كورېيهدهبېرىلىشى كېرهكمۇ؟ 

 ـ 1980، نى»دېگهنلىكى  نۇرمال ۋه قىلمىسا بولمايدىغان ئىش ئوخشاش
يىلالردىكى ستاتىستىكىدا ياپونىيهدىكى ئوتتۇرا مهكتهپ بالىلىرىنىڭ دهرستىن 

يېرىم سائهت (  3قىلىش سائىتىنىڭ ئوتتۇرا ھېساپ بىلهن  ئۆگىنىشسىرتقى 
ھازىر تېخىمۇ كۆپ بولىشى مۇمكىن ) ئىكهنلىكىنى، ئامېرىكىدا بولسا بىر يېرىم 
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 Richard.E.Nisbett, .Intelegence and How to Get It .Page154, published by  قىلىنغان.
w.w.northon&company	 	
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ترويت شهھىرىدىكى قارا تهنلىك بالىالرنىڭ دهرستىن سائهت ئىكهنلىكىنى، دې
سائهتكىمۇ يهتمهيدىغانلىقىنى  2قىلىشى سائىتى ھهپتىده  ئۆگىنىشسىرتقى 
ئېيتىدۇ.  

بۇ يهرده ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئوقۇشقا بولغان تىرىشچانلىغىنى ئادهتكه 
بىر ئايالندۇرۇشى ھهققىده توختالغىنىمىزدا، فىنالندىيهدىكى ئوقۇغۇچىالرنىڭ 

كۈنىنىڭ كۆپ قىسمىنى ھهر خىل ئويۇن ۋه پروجهكتلهرنى ئويناشقا، ناھايىتى 
ئاز قىسمىنى ئوقۇشقا سهرپ قىلىدىغانلىغىنى قانداق چۈشهندۈرۈش كېرهك؟ 
دېيىشىمىز مۇمكىن. ئهمما فىنالندىيه مائارىپىنىڭ يۇقىرى ئورۇندا تۇرۇشىدىكى 

هرنىڭ ئاڭلىق ئاساسىي سهۋهب دهل ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ۋه مهكتهپل
مهسئۇلىيهتچانلىقى بولۇپ، فىنالندىيهده شهخسىي مهكتهپلهر مهۋجۇد ئهمهس. 
يهسلىدىن تارتىپ دوكتورانتلىققىچه مائارىپ خىزمىتى ھهقسىز ئېلىپ بېرىلىدۇ. 
ئوقۇتقۇچىالرنىڭ يهسلى ياكى باشالنغۇچ مهكتهپكه دهرس بېرىشى ئۈچۈنمۇ 

قۇچىلىقتا ئاالھىده تهربىيلهنگهن بولىشى ئاسپىرانتلىق ئۇنۋانى بولىشى ۋه ئوقۇت
شهرت. ئوقۇتقۇچىالر ۋهزىپىسىدىن مۇدىرغا ھېساپ ياكى دوكالت بېرىش ئۈچۈن 
ئهمهس، ئاڭلىق ھالدا ئوقۇغۇچىنىڭ بىلىملهرنى ئهڭ قوالي بولغان ئۇسۇلالر 

بىلهن ئهڭ تولۇق، توغرا ۋه ئېنىق تېز شهكىلده ئىگهللهش ئۈچۈن  
قىلىشقا تىرىشىدۇ.  فىنالندىيه مائارىپ مهركىزىنىڭ فىننىش مهسئۇلىيىتىنى ئادا 

دۇنيا فىنالندىيه مائارىپ ئىسالھاتىدىن نېمىلهرنى ئۈگىنىشى « مىنىستېرى، 
دېگهن كىتاپنىڭ ئاپتورى پاسى سالىبهرگ بىر قېتىملىق ئامېرىكا » كېرهك؟ 

رىشى زمىتىدىن ھېساپ بېئوقۇتقۇچىالرنىڭ خى« زىيارىتىده مۇنداق دهيدۇ: 
فىنالندىيهده مهۋجۇد ئهمهس، چۈنكى ئۇ مهسئۇلىيهتنى  دېگهن سۆز

.16»چىقىرىۋهتكهنده قالىدىغان نهرسه   

فىنالندىيه مهكتهپلىرى ھهر بىر ئوقۇغۇچىنىڭ پىسخىك ئاالھىدىلىكلىرىگه 
ئاساسهن ئۈگىنىشتىكى قىيىنچىلىقلىرى، ئائىله ئهھۋالى، كۈندىلىك تۇرمۇش 

ېرىدىغان مهخسۇس تهربىيلهنگهن يېتهكچى ئادهتلىرىگىچه ياردهم ب

																																																													
16	 	 http://www.theatlantic.com/national/archive/2011/12/what-americans-keep-ignoring-about-finlands-

school-success/250564/ 	
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ئوقۇتقۇچىالرنى ئاجراتقان بولۇپ، فىنالندىيه ھۆكۈمىتى ئاتا  ئانىالر ۋه  -
جهمئىيهتنىڭ ئوقۇغۇچىالرغا ئهڭ ئهۋزهل شارائىت يارىتىشى ۋه ئهڭ يۇقۇرى 
دهرىجىده كۆڭۈل بۆلىشى نهتىجىسده، ئوقۇغۇچىالر گهرچه ئۈگىنىشكه ئاز ۋاقىت 

مۇ، كۆپ نهرسىلهرنى ئۈگىنهلهيدىغان ۋه ئۆزلهشتۈرهلهيدىغان سهرپ قىلسى
دهرىجىگه يهتكۈزگهن.  

شۇنىڭدىن كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكى، ئۇيغۇرالر گېنىدىن خېلى ئهقىللىق  
مىللهت، ئۇنىڭ ئۈستىگه كۆپ سانلىق ئۇيغۇر ئاز دېگهنده بىردىن ئارتۇق تىل 

ىك بولۇپ، تهجرىبىلهرگه بىلىدۇ. كۆپ تىل بىلگهن كىشىلهرنىڭ ئىنكاسى ئىتت
ئاساسالنغاندا بۇ مېڭىنىڭ بىر تىلدىن بىر تىلغا كۆچۈش مهشىقىنىڭ كۆپ 
بولغانلىقىدىن ئىكهن. ئۇنىڭ ئۈستىگه قانچه كۆپ تىل بىلگهن مىللهت شۇنچه 
كۆپ مهدهنىيهت ئۈگىنىدۇ ۋه بىرال مهنبهگه ئهمهس كۆپلىگهن مهنبهلهرگه تايىنىپ 

پروگراممىلىشىشتىن ساقالپ قاالاليدۇ. ئهگهر ئۇيغۇرالرنى كاللىسىنى بىر تهرهپلىمه 
دۇنيادىكى ئهقىللىق مىللهتلهرنىڭ قاتارىغا كىرمهيدۇ دېگهن تهقدىردىمۇ، 

IQتهسىر كۆرسىتىدىغان مۇھىت يارىتىش، بولۇپمۇ ئوقۇشقا  رىمىزغا
ھهرىكهتلهندۈرگۈچى كۈچ بولىدىغان مۇھىت يارىتىش، ھهتتا بۇ مۇھىتنى 

 ايىن مۇھىم. نىڭ خاراكتېر ئادىتى دهرىجىسىگه كۆتۈرۈش ئىنتمىللىتىمىز
مۇنداق بىر مىسالنى  رىچاردۆزىنىڭ بىز يۇقۇرىدا تىلغا ئالغان كىتابىدامهسىلهن: 

تىلغا ئېلىپ ئۆتىدۇ:  

مۇنداق بىر تهجرىبه  سهلىگنمانلهرۋه مارتېن  دۇككۋورتھ ئاڭهالپسىخولوگ 
باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىدىن  ئېلىپ بارغان. ئۇالر ئامېرىكىدىكى بىر

ھازىرال بىر دولالرغا ئىگه بولۇشنى خاالمسىلهر ياكى بىر ھهپته ساقالپ بىر 
ھهپتىدىن كېيىن ئىككى دولالرغا ئېرىشىشنى خاالمسىلهر؟ دهپ سورىغان. ئاندىن 

ئانا ۋه ئوقۇتقۇچىالردىن بۇ بالىالرنىڭ ھهر بىرسىنىڭ تۈزۈمگه بوي  –ئاتا 
غۇققانلىق بىلهن ئويلىنىش دهرىجىلىرىنى يېزىپ چىقىشنى سۇنۇش، سو

يۇقىرى  سىIQسېنى تهكشۈرگهن. نهتىجىده ئۇالرنىڭ IQتاپشۇرۇپ، ئۇالرنىڭ 
ئهمما ئۆزىنى تۇتۇۋېلىشنى، سوغۇققانلىق بىلهن ئويلىنىشنى بىلمهيدىغان 

نومۇر ئالغان  32بالىالرنىڭ مهكتهپته يۇقىرى نهتىجه بىلهن ئوقۇش تهسىرى 
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ولۇپ، ئۆزىگه تۈزۈم ئورنىتااليدىغانالرنىڭ مهكتهپتىكى ئوقۇش نهتىجىسىگه ب
يۇقىرىالرنىڭ، يهنى تۇغما ئهقىللىق بولغانالرنىڭ  سىIQبولغان تهسىرى، 

مهكتهپته ياخشى ئوقۇش نهتىجىسىگه بولغان تهسىرىدىن ئىككى ھهسسه يۇقىرى 
نومۇر ئالغان. 67بولۇپ   

ىگه تۈزۈم ئورنىتىشنى بىلگهن بالىالرنىڭ دېمهك ئۆزىنى بېسىۋېلىشنى، ئۆز
قىلىشنى بىلگهن. يهنى، بىر ھهپتىدىن كېيىن  سهۋرىكۆپىنچىسى، بىر ھهپته 

ئىككى دولالر ئېلىشنى بىلگهن بالىالر بولۇپ چىققان. ھازىرقى دهۋرىمىزده بىز 
ئۇيغۇرالردىن چىققان دوكتور رىشات ئابباسقا ئوخشاش ئالىمالرنىڭ ھايات 

ئىنتايىن  ۋاقىتنىگه قارايدىغان بولساق، ئۇالرنىڭ ھهممىسىال تهجرىبىسى
قهدىرلهيدىغان، ئۆزىگه تۈزۈملهرنى قاتتىق تۈزۈپ، قاتتىق تىرىشچانلىق 

ئادهتتىكى ئۇيغۇرالرنىڭ  سىنىڭIQكۆرسىتىدىغان كىشىلهردۇر. گهرچه ئۇالرنىڭ 
IQئۇالرنىڭ نهچچه ھهسسه يۇقىرى بولۇش مۇمكىنچىلىكى بولسىمۇ، ئهمما  سىدىن

ئائىله شارائىتى، ئوقۇش پۇرسىتى، ئوقۇشقا ھهيدهكچىلىكنىڭ كۈچلۈك بولىشى 
ۋه بۇنى ئادهتكه ئايالندۇرغانلىقى ئۇالرنىڭ مۇۋهپپهقىيهت قازىنىشىدىكى مۇھىم 
ئامىل بولۇپ قالغان. ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ساپاسىنى كۆتۈرۈش ۋه 

كۈچلهندۈرۈشىمىز بىلىم ئېلىشقا، ئوقۇش  قا كۆڭۈل بولۇشنى ئوقۇتۇش -
قىلىشىدا  ئۆگىنىشھهممىدىن مۇھىم ئورۇنغا قويۇشقا، بالىلىرىمىزنىڭ ئوقۇش ۋه 

باغلىق. ئۆز  يېتىلدۈرۈشىمىزگهئۆزىگه ئۆزى ھهيدهكچىلىك قىلىش خاراكتېرىنى 
ئۆزىگه ھهيدهكچىلىك قىلىش خاراكتېرى ئهمهلىيهتته ئادهتلىنىش بولۇپ، 

ئادهتلىنىشنىڭ قانداق يېتىلىشى خۇددى پىلنىڭ ھېكايىسىگه ئوخشايدۇ:  

بىر كۈنى بىر كىشى ھىندىستانغا ساياھهتكه بېرىپ، بىر ياشانغان ئادهمنىڭ 
بىر قوزۇققا باغالپ ئىنتايىن چوڭ بىر پىلنىڭ بىر پۇتىنى كىچىككىنه 

قويغانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇ پىلنىڭ پۇتىنى كۈچهپ بىرال تارتسا قوزۇقنى يۇلۇپ 
بوشىنىپ كېتىدىغانلىقىنى ھېس قىلىپتۇ ۋه ئۇ ياشانغان ئادهمگه:   

- ھهي ئهخمهق بوۋاي، شۇنچه چوڭ پىلنى كىچىككىنه بىر قوزۇققا باغالپ  
اي: قويغىنىڭ نېمىسى؟ قېچىپ كهتمهمدۇ؟ دهپتۇ. بوۋ  
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- سهن ئهته كېلىپ قاراپ باق، ئهگهر پىل قېچىپ كهتمىگهن بولسا  
سوئالىڭغا ئاندىن جاۋاب بېرهي، دهپتۇ.   

ھېلىقى كىشى ئهتىسى كېلىپ قارىسا، پىل تۈنۈگۈنكى جايىدا تۇرغۇدهك. 
بوۋاي كۈلۈمسىرهپ:  

مهن بۇ پىل تۇغۇلغاندىال ھهر كۈنى ئۇنى مۇشۇنداق كىچىك قوزۇققا باغالپ  -
تتىم، ئۇ چاغدا ئۇنىڭ بۇ قوزۇققا كۈچى يهتمهيتتى. پىل چوڭ بولدى، لېكىن قويا

قوزۇقنى ئۆزگهرتمىدىم. پىل بۇ قوزۇققا كۆنۈپ كهتكهنلىكتىن ھازىر ئۇنى بىرى 
قاچمايدۇ. ھهم قاچالمايمهن، كۈچۈم يهتمهيدۇ دهپ  بوشىنىپقوغلىسىمۇ ئۇ 

ئوياليدۇ، دهپتۇ.  
هر كۈنى قىلىشقا ئادهتلهندۈرسىڭىز، ئهگهر سىز بىر ئىشقا ئۆزىڭىزنى ھ

كېيىنچه ھېچكىم مهجبۇرلىمىسىمۇ ئۇنى ئۆزلىكىڭىزدىن قىلىدىغان بولىسىز. 
پىلنىڭ ھېكايىسىنى ئىجابىي تهرهپتىن چۈشهنسهك، ئۆگىنىش قىلىش ئادىتىنى 
يېتىلدۈرگهن كىشى ئۆگىنىش ئارقىلىق چوقۇم بىر نهتىجىگه ئېرىشىمهن دهپ 

قىلىش ئۈچ ۋاق تاماقتهك مۇھىم، قىلمىسام بولمايدۇ  ىشئۆگىنئىشىنىدۇ ياكى 
دهپ ئوياليدۇ ۋه شۇنىڭغا كۆنىدۇ. ئهمما بۇ دېگهنلىك ئوقۇشقا قىزىقمايدىغان 
ياكى كاللىسى يېتهرلىك تهرهققىي قىلمىغان بالىالرنىمۇ دهرس تهكرارالش 
ئادىتىنى يېتىلدۈرۈش ئۈچۈن، مهجبۇرالپ بېسىم قىلىش كېرهك دېگهنلىك 

تهسىرگه ئۇچراپ ئوقۇشتىن ـ مهس. ئۇنداق بولغاندا باال ئهكس ئه
نهپرهتلىنىدىغان بولۇپ قالىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن بالىنىڭ قىزىقىشىنى نهزهرده 
تۇتقان ئاساستا قىزىقىشى بويىچه تهربىيىلىنىشىگه ئهھمىيهت بېرىش كېرهك. 

نچه ئۆگهنسىمۇ مهسىلهن: بهزى بالىالر كىتاب ئوقۇشنى زادىال خالىماسلىقى، ھهرقا
زادىال خهت يازالماسلىقى مۇمكىن. ئهمما ئۇالر كۆزى بىلهن جانلىق كۆرۈپ ياكى 
قولى بىلهن تۇتۇپ ئۆگىنىدىغان بىلىملهرده ئادهتتىكى بالىدىن نهچچه ھهسسه 
ئهقىللىق بولىشى مۇمكىن. ئۇالر گهرچه مهشھۇر يازغۇچى ياكى ئادۋوكات 

، مهشھۇر رهسسام بواللىشى ياكى مهشھۇر مودا بواللمىسىمۇ مهشھۇر ئاشپهز بواللىشى
كىيىم اليىھهلىگۈچى بواللىشىمۇ مۇمكىن.  
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 سىنىڭIQئهمما، شۇنى قايتا تهكىتلهپ ئۆتۈش كېرهككى، بىر ئۇيغۇرنىڭ 
ئىنتايىن يۇقىرى بولىشى ياكى ئۇنىڭ كهسىپته ئۇتۇق قازىنىشى، ئۇنىڭ 

رسىتهلمىسه، ئۇ چاغدا مىللىتىگه مهيلى قايسى جهھهتتىن بولمىسۇن تهسىر كۆ
ئۇنىڭ بىلىمىنىڭ بىر پۈتۈن مىللهتنىڭ ساپاسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشىده مۇھىم 
رول ئوينىغانلىقىدىن سۆز ئاچمىساقمۇ بولىدۇ. چۈنكى ئۇنىڭ بىلىمى ئۆز 
كىملىكىگه باغالنمىغان بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن بالىالردا كىچىگىدىنال 

مۇھتاجمىز.ۋهتهنپهرۋهرلىك تۇيغۇسى يېتىلدۇرۇشكه   

 

بالىالردا بىلىم ئېلىش بىلهن ۋهتهنپهرۋهرلىكنى 
بىرلهشتۈرۈش  

 

نۇرغۇن ئاتا ئانىالر بىلهن كۆرۈشتۈم، بهزىلهر بالىلىرىنى پۇلنى كۆپ 
تاپىدىغان كهسىپلهرگه قىزىقتۇرسا، بهزىلهر بالىلىرىنىڭ قىزىقىشىغا ۋه 

ئهھمىيهت بېرىدىكهن. ئىجادچانلىقى، شۇنداقال تاالنتىغا كۆره كهسىپ تاللىشىغا 
بالىنىڭ قىزىقىشىغا ئاساسهن كهسىپ تاللىشىغا يول قويۇش ئىنتايىن مۇھىم. 
چۈنكى كىشى ئېقىۋاتقان كهسىپته ئهمهس، ئۆزى قىزىققان كهسىپته مۇۋهپپهقىيهت 
قازىنااليدۇ. ئهلۋهتته مهيلى نېمىال كهسىپ ئىگهللهڭ ھهممىال كهسىپنىڭ ئۆزىگه 

اقتىمۇ ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ يېقىن ۋه يىراق كهلگۈسىنى چۇشلۇق رولى بار. شۇند
كۆزده تۇتقان ھالدا دۇنيادا ئاقىدىغان، سىزنى باي قىلىدىغان، بۇ بايلىق بىلهن 
سىز مهنسۇپ بولغان مىللهتنىڭ ئېھتىياجىدىن چىقااليدىغان، پۈتۈن كۈچىڭىز 

ئوقۇشنى  بىلهن سۆيگهن ياكى مىللهتنىڭ كۈچلۈك ئېھتىياجى بولغان كهسىپلهرنى
ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇشىمىز، ئهمىلىيهتته  بىزنى ئومۇمغا باغاليدىغان غايىنىڭ 
تهقهززاسىدۇر.  ئهگهر سىز مېنىڭ ئۇچۇر ۋه مهخپىيهتلىك تېخنىكىسى ئۆگىنىشىم 
خىتاينىڭ ھهربىي مهخپىيهتلىكلىرىنى ئېچىۋېتىش؛ مېنىڭ ھهربىي ئىستراتېگىيه 

، نۇرغۇن ئۇيغۇر ھهربىي گېنىرالالرنى ھهربىي مهكتهپ ئېچىپ ئۆگىنىشىم
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تېخنىكىسىنى ئوقۇشۇم  ـتهربىيىلهپ چىقىش؛ مېنىڭ مۇھىت ئاسراش پهن 
ئۇيغۇر  ئۆگىنىشىمشهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇھىتىنى تهتقىق قىلىش؛ مۇزىكا 

خهلقىنىڭ مۇزىكا مهدهنىيىتىنى تهرهققىي قىلدۇرۇش دېگهندهك ئوقۇۋاتقان 
هرقىي تۈركىستاننىڭ ئىستىقبالىغا ئاتىيالىساق ۋه كهسىپلهرنى ئۇيغۇرنىڭ، ش

ئۇنىڭغا باغلىيالىساق نېمه دېگهن ياخشى بوالتتى؟!  

بهلكىم بهزىلهر، بهزى كهسىپلهر مىللىتىمنىڭ ئىستىقبالى ئۈچۈن زۆرۈر 
بولسىمۇ، لېكىن مېنىڭ ئىستىقبالىم ئۈچۈن مۇھىم ئهمهس دېيىشى مۇمكىن. 

قىلىش ئۇيغۇر تىلى كرىزىسقا ئۇچراۋاتقاندا مهسىلهن: ئۇيغۇر تىلىنى تهتقىق 
ئىنتايىن مۇھىم بىر كهسىپ، ئهمما مهن بۇ كهسىپته ئوقۇسام پۇل تاپالمايمهن، 

جېنىمنىمۇ باقالمايمهن دېيىشىڭىز مۇمكىن.  

مهنچه ئۇيغۇر ئىقتىساد ئىگىلىرى مۇشۇنداق ساھهلهرگه مهبلهغ سېلىپ، 
لىققا ئىلھامالندۇرۇشى كېرهك.بالىالرنى بۇ كهسىپلهرنىمۇ تاشالپ قويماس  

بولۇپمۇ بالىالردا ۋهتهنپهرۋهرلىك تۇيغۇسىنى بىلىم ئېلىشتىكى ئۆزىگه ئۆزى 
ھهيدهكچىلىك قىلىش روھى بىلهن بىرلهشتۈرۈش ئارقىلىق، بىلىمنى ئالدى 
بىلهن ئۆز كىملىكى مهنسۇپ بولغان مىللهتنىڭ كۈچىيىشىده چوڭ رول 

مىللهتنىڭ كۈچىيىشىنى ئهمهلگه ئاشۇرىدىغان ئوينايدىغان ۋه ئاخىرىدا بۇ 
ئۇيغۇرالرنى ۋۇجۇدقا كهلتۈرۈش كېرهك. ئۇنداقتا بالىالردا ۋهتهنپهرۋهرلىك 

تۇيغۇسىنى قانداق يېتىلدۈرىمىز؟  

 تهۋھىدبالىالرغا ئىسالمىي بىلىملهرنى ئۆگىتىش. ھهممىدىن مۇھىمى  .1
ئۇقۇمىنى سىڭدۈرۈش ئارقىلىق روھىنىڭ ئهركىن يېتىلىشىگه كاپالهتلىك قىلىش.  

ھېكايه ئېيتىپ بېرىش. بالىالرغا چىن تومۇر باتۇر، مهختۇمسۇال،  .2
نۇزۇگۇمنىڭ ھېكايىلىرىگه ئوخشاش بالىالر غۇرۇر تۇيىدىغان، قهھرىمانلىق روھى 

ساۋاق  - تهجرىبه يېتىلدۈرىدىغان قهھرىمانالرنىڭ ھېكايىلىرىنى، شۇنداقال
سېيىت نوچى ھېكايىسىگه   ئوخشاش ھېكايىلهرنى ئېيتىپ بېرىش ۋه  ئالىدىغان

ھېكايىدىن نېمىلهرنى ئۆگهنگهنلىكىنى سوراش.  
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، ئۇالرغا ئۆگىتىشبالىالرغا ناھايىتى كىچىك يېشىدىن باشالپال خهرىته  .3
 رادادىئاسپوبىزنىڭ زېمىنىمىزنىڭ قهيهر ئىكهنلىكىنى ئېنىق كۆرسىتىش. 

ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر بالىالرغا بايرىقىمىزنى، دۆلهت گىربىمىزنى، ئۆز ۋاقتىدىكى 
مىللىي ئارمىيىنىڭ رهسىملىرىنى كۆرسىتىش ۋه تونۇشتۇرۇش.  

ياشاۋاتقان ئۇيغۇرالر بالىالرنى نامايىشالرغا، ئۇيغۇرالر  دىئاسپورادا .4
ئۇالرغا ئۇيغۇر ئېلىپ بېرىش ۋه  ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنلىرىغاھهققىدىكى 

دهۋاسىنى ئاددىي جۈملىلهر بىلهن توغرا شهكىلده چۈشهندۈرۈش.  

بالىالرغا داۋاملىق ئۇيغۇرالرنىڭ ئېسىل مهدهنىيهتلىرىنى تونۇشتۇرۇش،  .5
گۈزهل ناخشا  ئۇسۇللىرىنى كۆرسىتىش. -  

خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن قىرغىن قىلىنغان خهلقىمىزنى، بىچاره،  .6
لده تهسۋىرلىمهي، ئۇالرنىڭ ئىنتايىن باتۇر قهھرىمان چارىسىز ۋه ئاجىز شهكى

خهلق ئىكهنلىكىنى، خىتاي دۆلىتىنىڭ تاجاۋۇزچى بىر ھۆكۈمهت ئىكهنلىكىنى، 
ئۇيغۇرالرنىڭ ئۇالر بىلهن باتۇرلۇق بىلهن تىز پۈكمهي ئېلىشىۋاتقانلىقىنى 

ى ئۆزىمىزنى بىچاره ۋه ئاجىز كۆرسىتىپ ھېسداشلىق تهلهپ قىلىشن ئاڭلىتىش.
ئهمهس، بهلكى ئهركىنلىك، ئادالهت ئۈچۈن كۆرهش قىلىشتىن غۇرۇر تۇيۇشنى، 

پهخىرلىنىشنى ئۈگىتىش.  

بالىالرنىڭ كاللىسىغا ئۇيغۇرالرنى قۇتۇلدۇرىدىغان بىردىن بىر يولنىڭ  .7
ئالدى بىلهن ئۆزىنى كۈچهيتىش ئىكهنلىكىنى، بۇنىڭ ئۈچۈن ياخشى ئوقۇش 

الزىملىقىنى سىڭدۈرۋېتىش.  

ېسىل ئهخالقلىق، دۇرۇس كىشىلهرنىڭ داۋاملىق توغرا ۋه ھهقته گۈزهل، ئ .8
تهرهپته تۇرىدىغانلىقىنى ئاڭلىتىپ، بۇ ھهقتىكى چۆچهكلهرنى ئېيتىپ بېرىش.  

ئۇالرغا داۋاملىق ياخشىلىقنىڭ، گۈزهللىكنىڭ، راستچىللىق ۋه  .9
ھهقىقهتنىڭ، سهتلىك، ئهسكىلىك، يولسىزلىق، يالغانچىلىق ئۈستىدىن غهلىبه 

ىدىغانلىقى ھهققىدىكى كىتابالرنى ئوقۇپ بېرىش ياكى فىلىمالرنى كۆرسىتىش. قىل  
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. شۇ ئېسىڭىزده بولسۇن، ۋهتهنپهرۋهر بولۇش ئۈچۈن شهرقىي تۈركىستاندا 10
تۇغۇلغان بولۇش شهرت ئهمهس. شۇڭا بالىالرنىڭ شهرقىي تۈركىستاندا 

هر بواللماسلىقىغا تۇغۇلمىغانلىقى ۋه شۇ زېمىندا يېتىلمىگهنلىكىنى ۋهتهنپهرۋ
باھانه قىلىش توغرا ئهمهس. شهرقىي تۈركىستان سىرتىدا ياشاۋاتقان بالىالر 
ئهركىن دۆلهتلهرده بولغانلىقى ئۈچۈن ئۆزىنىڭ كىملىكى، مۇستهقىللىقى، ۋهتىنى 

ھهققىده نۇرغۇن نهرسىلهرنى ئوچۇق  ئاشكارا ئۆگىنىۋېلىش پۇرسىتىگه ئىگه.-  

بىكارغا كهلمهيدىغانلىقىنى چۈشهندۈرۈڭ. ئهگهر  . بالىالرغا ئهركىنلىكنىڭ11
سىز تۈركىيهده ياشاۋاتقان بولسىڭىز، تۈركىيهنى قوغداش ئۈچۈن تۈرك 
ئهسكهرلىرىنىڭ قانداق قهھرىمانلىق كۆرسهتكهنلىكىنى، بولۇپمۇ چاناققهلئه 
قهھرىمانلىرىنىڭ بۈگۈنكى تۈركىيهنىڭ ساقلىنىپ قېلىشىدا قانداق بهدهل 

ياشاۋاتقان بولسىڭىز ئامېرىكا  ئامېرىكىدا؛ ھېكايىلهرنىهققىدىكى تۆلىگهنلىكى ھ
 –ئهسكهرلىرىنىڭ ئامېرىكا مۇستهقىللىق جهريانىدىكى قهھرىمانلىق ئىش 

ئىزلىرىنى، تارىخى ۋهقهلهرنى، مهشھۇر پرېزىدېنتالرنىڭ ۋهتىنى ئۈچۈن 
كۆرسهتكهن ئېسىل خىزمهتلىرىنى ھېكايه قىلىپ سۆزلهپ بېرىڭ  

ي تۈركىستاننىڭ سىرتىدا ياشاۋاتقان بولسىڭىز، ئۆيىڭىزگه . شهرقى12
داۋاملىق شهرقىي تۈركىستان بايرىقىنى ئېسىپ قويۇڭ ۋه ئۆزىڭىزنىڭ بۇ بايراقنى 
نېمه ئۈچۈن سۆيىدىغانلىقىڭىزنى، ئۇنىڭدىن نېمه ئۈچۈن شۇنچه 

پهخىرلىنىدىغانلىقىڭىزنى سۆزلهپ بېرىڭ.  

اشاۋاتقان دۆلهتنىڭ پارالمېنت رسىتىڭىز بولسا ئۇالرغا ئۆزىڭىز ي  .13
بىنالىرىنى، ھۆكۈمهت ئورۇنلىرىنى زىيارهت قىلدۇرۇڭ.  

ھهتتا بالىڭىز بىلهن بۇ مېنىڭ دۆلىتىم دېگهن ئويۇننى ئويناڭ. بالىڭىزنىڭ 
دېڭىز بويىدىكى قۇملۇقتىن قۇمغا ياكى ھۇجرىسىدىكى ئۈستهلده ئويۇنچۇقلىرى 

ا ياردهملىشىڭ. بهلكىم ئۇ ئىنتايىن بىلهن شهرقىي تۈركىستان دۆلىتى قۇرۇشىغ
گۈزهل بىر شهرقىي تۈركىستان پارالمېنت بىناسى ياساشنى، قهيهرگه قانداق 

فابرىكىالرنى قۇرۇشنى، قهيهرگه قانداق ھهربىي گازارمىالرنى قۇرۇشنى،  ـزاۋۇت 
دۆلهت بايرىقىنى قهيهرلهرگه ئېسىشنى، قهيهرگه مهكتهپ سېلىشنى، قهيهرگه 
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مۇئامىله بىناسى سېلىشنى، تاغ  ـبانكا، پۇل  دهريالىرىنى نېمدىن ياساشنى  -
سىزنى ھهيران قالدۇرغۇدهك دهرىجىده ياخشى بىلىشى مۇمكىن.  

 

 

 

:تۆتىنچى باپ  

ئىستراتېگىيه تۈزهش  
 

ئالالھ سىلهرنىڭ دۈشمهنلىرىڭالرنى ئوبدان بىلىدۇ. ئالالھ سىلهرنى ساقالشقا 
مهدهتكار بولۇشقا يېتهرلىكتۇر.يېتهرلىكتۇر ۋه ئالالھ سىلهرگه   

ئايهت ـ- 45سۈره نىسا،   

 

ئۇيغۇرالرنىڭ دۆلهت قۇرۇشى، ئىنتايىن ئۈمىدسىز فانتازىيه كۆرۈنۈۋاتقان 
بۈگۈنكى كۈنده، باشقا تالالش ئۈستىده نۇرغۇن ئويلىنىشالر بولدى. ھهتتا بىز 
ھازىرغىچه خىتاي ھۆكۈمىتى بىزگه ئىنسانغا ئوخشاش مۇئامىله قىلسا، بىزنىڭ 

ي ھۆكۈمىتىگه قارشى ئىنسانى ھوقۇقلىرىمىزنى بهرسىال بولدى، بىز خىتا
تۇرمايمىز، مۇستهقىللىققه ئېرىشىش، زېمىنىمىزنى قايتۇرۇۋېلىش داۋاسى 
قىلمايمىز دهپ توۋالپمۇ باقتۇق. ئهمما قارىشىمىزدىكى دۈشمهن بىر دېكتاتور 
ھهمده ئۇ بىزدىن نهچچه مىڭ ھهسسه كۈچلۈك بولغان بىر شارائىتتا، ئۇنىڭ 

« داق ئېھتىياجى يوق ئىدى. ئۇ بىزگه: بىزنىڭ شهرتىمىزنى ئاڭالشقا ھېچقان
خالىساڭ مۇستهقىللىق داۋاسى قىل، مهن باستۇرۇپ ئۈنۈڭنى چىقماس 

دېيهلهيدۇ ۋه شۇنداق قىلىپ كهلدى. خىتايغا شهرت » قىلىۋېتهلهيمهن!!! 
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قويۇش ئۈچۈن ئۇنى مهجبۇر قىلىدىغان كوزىر قولىمىزدا بولىشى كېرهك. ئهمما 
شهرقىي تۈركىستان ۋه خهلقىمىز خىتاينىڭ قولىمىزدا ھېچنهرسه يوق، 

كونتروللۇقىدا. مۇشۇنداق بىر ئهھۋال ئاستىدا خىتاينى كېلىشىمگه چاقىرىش 
تولىمۇ كۈلكىلىك بىر ئىش بولسا كېرهك. ئۇنداقتا قانداق قىلىشىمىز كېرهك؟ 
ئۇنداقتا قوراللىق ۋه زوراۋانلىق ۋاسىتىلىرىنى ئىشلىتىپ خىتاينى دۆلىتىمىزنى 

رۇپ بېرىشكه، ئهڭ بولمىدى دېگهنده بىز بىلهن كېلىشىشكه مهجبۇراليلى قايتۇ
دهپ تىرىشىشىمىز كېرهكمۇ؟ نۇرغۇن مۇجاھىدالر بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇرۇق  ئهۋالدى  -

بىلهن قوشۇلۇپ ئېغىر بهدهللهرنى تولىدى. خهلقىمىز قورقۇپ، ھهتتا ئۆز 
ئائىلىسى ئىچىدىمۇ ئهركىنلىككه بولغان زارىنى بىر  گه ئاڭلىتالماس ھالغا بىرى -

كهلدى. ھهر ئون يىلدا بىر قېتىم كۆتۈرۈلۈپ قارشىلىق كۆرسهتكهن بولسىمۇ 
دهريا قان تۆكۈش بىلهن ئاياغلىشىشى  ـنهتىجىنىڭ مهغلۇبىيهت، دهريا 

ئۇيغۇرالرنى چۈشكۈنلۈككه باشلىدى. كهلگۈسىگه بولغان ئۈمىدسىزلىك، ئايىغى 
ىۋالدى. چىقمىغان قاراڭغۇلۇق مىللهتنى چىرم  

خىتاي شهرقىي تۈركىستاننىڭ پۈتۈن بايلىقلىرىنى، ئىقتىسادىنى، قاتناش ۋه 
 ۋاسىتىلىرىنىئاالقه سىستېمىلىرىنى، ئىشلهپچىقىرىش كۈچىنى ۋه ـ ئۇچۇر 

پۈتۈنلهي كونترول قىلىۋالغان، مېڭه يۇيۇش تاكتىكىسى ئارقىلىق نۇرغۇن 
ئۆزىگه ئىشلهيدىغان بىرمۇنچه  ئۇيغۇرالرنىڭ روھىنى كونترول قىلىۋالغان، ھهتتا

ساتقىن ئۇيغۇرالرنى يېتىشتۇرۇۋالغان بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قولىدا ھهربىي 
كۈچ، قورال كۈچى، بىخهتهرلىك ساقچى ۋه ئىستىخباراتقىچه، شۇنداقال ھۆكۈمىتى 
بىلهن بىرلىشىپ ئۇيغۇرالرغا قارشى تۇرىدىغان سان جهھهتته بىزدىن نهچچه يۈز 

خىتاي كۆچمهنلىرىگىچه تولۇق ئىدى. قارشى تۇرغۇچى ئۇيغۇرالردا  ھهسسه كوپ
بولسا ئىمان ۋه باتۇرلۇقتىن باشقا ھېچنېمه يوق. ئۇنداقتا ئۇيغۇرالر ئۈچۈن زادىال 

ئۈمىد يوقمۇ؟   

ھهممىمىزنىڭ بىلگىنىدهك، ئىسانالر تارىخىدا يىمىرىلمىگهن ئىمپېرىيه بولغان 
 شارپ، گهنهدېگهن كىتابنىڭ ئاپتورى » ك دېموكراتىيه ۋه ئهركىنلى« ئهمهس. 

كىتابىدا ئهگهر بىر دۆلهت قانۇن بىلهن ئهمهس كۆز بويامچىلىق ۋه زۇلۇم بىلهن 
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باشقۇرۇلسا، كىشىلهر ئويغىنىپ بۇنىڭ تېگىگه يهتكهنده ئۇ دۆلهتنىڭ ۋهيران 
بولىدىغانلىقىنى تىلغا ئېلىپ مۇنداق بىر ھېكايىنى سۆزلهپ ئۆتىدۇ:  

وداللىق جهمئىيىتىدىكى چۇ پادىشاھلىقىدا بىر قېرى ئادهم خىتاينىڭ فېئ
بولۇپ، ئۇ مايمۇنالرنى ئۆزىگه مۇالزىمهت قىلدۇرۇش ئارقىلىق جان باقىدىكهن. 

قوتىنىغا  ھهر كۈنىدهپ ئاتايدىكهن. ئۇ  خوجايىنكىشىلهر ئۇنى مايمۇن 
سولىۋالغان بىرمۇنچه مايمۇننى ئورمانغا بېرىپ، مېۋه يىغىپ كېلىشكه 
بۇيرۇيدىكهن. قايسى مايمۇن ئاز مېۋه ئېلىپ كهلسه ياكى ئېلىپ كېلهلمىسه، 
ئۇنىڭدىن قاتتىق تاياق يهيدىكهن. قېرى مايمۇنالرنى ياش مايمۇنالرغا يول 

ىكهن.باشچى قىلىپ سايالپ، ئۇالرنى ئورمانغا ھهيدهيد  

بىر كۈنى بىر باال مايمۇن قېرى مايمۇندىن:  

ئورماندىكى مېۋه دهرهخلىرىنى قېرى ئادهم ئۆستۈرهمدۇ؟، دهپ سوراپتۇ. -  

ياق، ئۇالر تهبىئىي توسىدۇ، دهپ جاۋاب بېرىپتۇ قېرى مايمۇن.  -  

بىز بۇ بوۋاينىڭ رۇخسىتى بولمىسا ئۇ مېۋىلهرنى ئااللمامدۇق؟ دهپ سوراپتۇ  -
ۇن.باال مايم  

ئهلۋهتته ئاالاليمىز، دهپ جاۋاب بېرىپتۇ قېرى مايمۇن. -  

ئۇنداق بولسا بىز نېمه ئۈچۈن بۇ قېرى ئادهمگه تايىنىپ ياشايمىز؟ نېمه  -
ئۈچۈن ئۇنىڭغا مۇالزىمهت قىلىمىز؟  

تۈگهتمهي مايمۇنالرنىڭ ھهممىسى چۇرقىرىشىپ، ـ  باال مايمۇن گېپىنى تۈگىته
، قوتاندىن بېسىپ چىقىپ ئورمانغا كېتىپتۇ ۋه ۋاقىرىشىپ توسۇقالرنى بۇزۇپ

مېۋىلهرنى خالىغانچه ئۈزۈپ يهپ، بوۋايغا بىرمۇ مېۋه ئهكېلىپ بهرمهپتۇ. بوۋاي 
.قاپتۇئاچلىقتىن ئۆلۈپ   

بىزدىكى قورقۇنچ، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ دېكتاتورلىقى يوقىلىپ، خىتاي 
يېتىم قالدۇرۇپ  خهلقى خۇددى مايمۇنالرغا ئوخشاش ئويغىنىپ، ھاكىمىيىتىنى

يىمىرگهنگه قهدهر ئۇيغۇرالرنىڭمۇ يوقىلىپ كېتىش مۇمكىنچىلىكى بولۇپ، بۇ 
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ئىنتايىن جىددىي بىر مهسىلىگه ئايالندى. بۇ يهرده خىتاي خهلقىنى كۆزده 
تۇتۇشۇمدىكى سهۋهب، ئۇيغۇرالرنىڭ تىنچلىق يول بىلهن خىتاي ھاكىمىيىتىنى 

ۇيغۇرالرنىڭ ۋهزىيىتىگه چۈشمهيدۇ. چۈنكى مهجبۇر قىلىشى ۋه يېتىم قالدۇرۇشى ئ
شهرقىي تۈركىستاننى خىتاي كۆچمهنلىرى ۋه خىتاي ھاكىمىيهت سىستېمىسى 
پۈتۈنلهي ئىگىلهپ بولغان بولۇپ، خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغا ئېھتىياجى 
يوق. ئۇيغۇرالر تىنچلىق ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق ئىش تاشلىسا، ئوقۇش تاشلىسا، 

ئىشلهپچىقارمىسا، تىنچلىق بىلهن قارشىلىق بىلدۈرسه، خىتاي  ھېچنهرسه
ھاكىمىيىتىنىڭ خۇددى مايمۇنالر مېۋه ئېلىپ كهلمىسه، ئۆلۈپ قالغان بوۋايدهك 

ھالغا قېلىشى مۇمكىن ئهمهس. بۇ پهقهت خىتاي خهلقىگه چۈشىدىغان ۋهزىيهت.   

ھۆكۈمىتىنى پالهچ ئۇنىڭ ئۈستىگه ھهتتا خىتاي خهلقى قوزغۇلۇپ، خىتاي 
ھالغا چۈشۈرۈپ قويدى  مۇ دهيلى، لېكىن ئۇالرنىڭ بۇنى ئۆزلىرىنىڭ  -

دېموكراتىك ھوقۇقىنى قولىغا ئېلىش بىلهن بىرگه، ئۇيغۇرالرنىڭمۇ مۇستهقىللىق 
دهۋاسىغا ھېسداشلىق قىلىش ئۈچۈن قىلمايدىغانلىغى ئېنىق. چۈنكى ئۇيغۇر 

مهنپهئىتىگه تاقىشىدىغان مهسىله بولۇپ، مۇستهقىللىقى خىتاينىڭ بىۋاسته دۆلهت 
ھهرقانداق بىر خىتاي بهلكىم دېكتاتۇر ھۆكۈمىتىگه سادىق بولماسلىغى مۈمكىن، 

ئهمما ئۇ ئۆز دۆلىتىنىڭ مهنپهئىتىگه تولىمۇ سادىق.  

كۈنى خاگۇده ئېچىلىدىغان خهلقارالىق  ـ 12ـ ئاينىڭ - 7يىلى  ـ- 2016
للىرىغا ئىگىدارچىلىق قىلىشنى تالىشىشىىنىڭ سوتتا خىتاينىڭ جهنۇبى دېڭىز ئارا

رهت قىلىنىش مۇمكىنچىلىكى ئېنىق پهرهز قىلىنغاندىن كېيىن، چهتئهللهرده 
تۇغۇلۇپ ئۆسكهن ۋه  ياشاۋاتقان، خهلقئارالىق قانۇن ئوقىغان خىتايالرمۇ بۇ 
مهسىلىده خىتاي ھۆكۈمىتىنى قولالپ، ئىمزا توپالش ھهرىكىتى ئارقىلىق 

ق بۇ سوتقا قاتنىشىشنى رهت قىلغان. ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشى يولسىزلىق خهلقئارالى
  .17بولسىمۇ، ئهمما ئۇالر دۆلىتىنىڭ تاجاۋۇزچىلىق مهنپهئهتىدىىن ۋاز كهچمىگهن

ئىچكى ۋه تاشقى پۇرسهتنى يارىتىشتىن ئاۋۋال ئۇيغۇرنىڭ مىللىي ۋه دىنىي  
مىللهتچىلىكنى   مهۋجۇتلۇقىنى، كىملىكىنى ساقالپ قېلىش ۋه ئۇنىڭدىكى

																																																													
	tribunal/-legal-beijing-unclos-lawyers-sea-china-https://foreignpolicy.com/2016/07/14/south	17 	
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يېتىلدۇرۇش ئهڭ ئالدىنقى شهرت بولۇپ قالدى ( باشتىن ئاياق تهكرارالپ 
كهلگىنىمدهك مىللهتچىلىكنىڭ مهنىسى تهخىمۇ ئېنىق ئهيتقاندا  ھورلۇك ئۈچۈن 
زىمىنىمىزنى  قوغداش ۋه ئۇنىڭغا ئېرىشىش ئۈچۈن كۇرهش قىلىش ئىدىيىسى 

ېلىش بىر تهرهپتىن بۇ كۇرهش ئۈچۈن بولۇپ، ئىمان ۋه كىملىكىمىزنى ساقالپ ق
بولسا يهنه بىر تهرهپتىن بۇ كۇرهشنىڭنىڭ ئوزى ئىمانىمىز ۋه كىملىكىمىزنى 

قوغداپ قېلىش ئۈچۈندۇر )  

مهيلى ۋهتهن ئىچىده ئېلىپ بېرىلغان ھهرىكهتلهرده بولسۇن، مهيلى ۋهتهن 
اتېگىيه سىرتىدا ئېلىپ بېرىلغان ھهرىكهتلىرىمىزده بولسۇن ئېنىق بىر ئىستر

تۈزۈپ چىقالمىدۇق. كۆپ ھالالردا تۆۋهندىكىدهك  كۆز قاراشنىڭ ئارقىسىدىن 
ماڭدۇق:  

. ھهق بىز تهرهپته بولغانلىقى ئۈچۈن ئۈزلۈكسىز قارشى تۇرۇشنى 1 
داۋامالشتۇرساق توختاپ قالمىساقال چوقۇم بىر گهپ بولىدۇ.   

ن تۆكمهي . ئهركىنلىككه بهدهل تۆلىمىگۈچه ئېرىشكىلى بولمايدۇ، قا2
تۇرۇپ ھېچنېمه قىاللمايمىز، قوراللىق ئىش قىلماي تۇرۇپ غهلىبىگه يېتهلمهيمىز.  

. خىتاي بهك كۈچلۈك، ئېغىر دهرىجىده قۇربان بهرمهسلىك ئۈچۈن خىتاي 3
بىلهن كېلىشىم تۈزهيلى، خىتاي خهلقىنىڭ ھېسداشلىقىنى قولغا كهلتۈرۈش 

ئۈچۈن تىرىشايلى.  

تۇرۇشنى داۋامالشتۇرساق، دۇنيانىڭ قوللىشىغا . تىنچ يول بىلهن قارشى 4
ئېرىشهلهيمىز ۋه گهندىگه ئوخشاش بىزمۇ غهلىبىگه ئېرىشىمىز.  

. ئۇيغۇرالر ئاجىز، چهتئهلنىڭ قوللىشى بولماي تۇرۇپ بىز ھېچنېمه 5
قىاللمايمىز.  

يۇقىرىقى كۆز قاراشالرنىڭ ھهممىسى يهككه ھالدا ئۆز ئالدىغا مهۋجۇت بولۇپ، 
بۇالرنىڭ ھهممىسىنى تهڭ قوللىنىش ياكى تېخىمۇ ئىلگىرىلىگهن ھالدا بىز تېخى 

چوڭ تىپتىكى ئىستراتېگىيه تۈزهش پۇرسىتىگه ئىگه بولمىدۇق.  
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ئۆزىمىزنى كۈچهيتىش بىلهن، سىرتقى كۈچنىڭ قوللىشىغا ئېرىشىشنىڭ ھهر 
كۈچنىڭ  سىرتقىئىككىلىسىنىڭ مۇھىملىقىنى تونۇپ يهتسهكمۇ، بهزىلىرىمىز 

شىغا گۇمانلىق پوزىتسىيه تۇتتۇق. توغرا، ئۆز ئىچىمىزدىن كۈچلهنمهي قوللى
تۇرۇپ باشقىالرنىڭ ياردىمىگه ئېرىشىش مۇمكىن ئهمهس. ئهگهر بىر بىمارنىڭ 
ئۆلۈشىگه كۆزى يهتسه دوختۇرمۇ داۋاالشنى توختىتىپ قويىدۇ. ئهگهر بىز 

ۈچۈن باشقىالر ئۆلۈۋاتقان، تۈگهشكه قاراپ ماڭغان بىر مىللهت بولساق نېمه ئ
بىزگه ياردهم قىلغۇدهك؟ كۆپ ھالالردا تاشقى دۆلهتلهرنىڭ ياردىمى ئۇالرنىڭ 
ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي ۋه ئىقتىسادىي قىزىقىشى ئۈچۈن بولىدۇ. ئهمما دۇنيا 

جامائهتچىلىكىنىڭ ياردىمى بولسا ئىنسانلىق ۋه ھهق  ھوقۇق ئۈچۈن بولىدۇ. -  

هدىن باشقا ھېچقانداق بىر دۆلهت بىزنى ھازىرغا قهدهر ئامېرىكا ۋه تۈركىي 
تېخنىكىلىق ۋه ئاالقه قۇرۇش مهسىلىلىرىده قوللىغىنى يوق. مهسىلهن ئامېرىكا ۋه 
تۈركىيه ھهر ئىككىلىسى، ئۇيغۇرالرنىڭ تىنچلىق بىلهن كۆرهش قىلىش يوللىرىنى 
قولالپ، ئۇالرغا رادىئو ئىستانسىسى ئېچىپ بېرىش بىلهن بىرگه، ئۇالرنىڭ 

لىق يول بىلهن كۆرهش قىلىش ئستراتېگىيهلىرىنى تۈزۈپ چىقىشى ئۈچۈن، تىنچ
دېموكراتىك تهربىيلهش كۇرسلىرى ئېچىشىغا، تهشكىللىنىشىگه ئىختىسادىي 

ياردهم قىلىپ كهلمهكته.  

ئامېرىكىنىڭ بىزنىڭ سىياسىي مهسىلىمىزنى قولالشتىكى ئاساسىي مهقسىتى، 
قارمۇ  نوقتىسىدىن ئىددىئولوگىيهخىتاي بىلهن  قارشى بولغانلىقى، خىتاينىڭ  -

كېتىشىنى، كوممۇنىست ئىددىئولوگىيىسىنىڭ دۇنياغا يامراپ كېتىشىنى  كۈچىيىپ
خالىمىغانلىقىدىن بولۇپ، بىزنىڭ مۇستهقىللىق ئارزۇيىمىز ئامېرىكىنىڭ قىزىقىش 

دائىرىسىگه كىرمهيدۇ. نېمه ئۈچۈن كىرگۈدهك؟  

بىرىنچىدىن خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا  شهرقىي تۈركىستان مۇستهقىل بولسا، 
بولغان تهھدىدى تۈگهيدۇ. روسسىيه ئىددىئولوگىيه دوستلۇقىنى ساقالپ 
كېلىۋاتقان، ئهمما ھهدىدىن ئېشىپ ئۆزىنىڭ ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئىقتىسادىي 
مهنپهئىتىگه تهھدىد بولىدىغان بىر يوشۇرۇن دۈشمهنلىكتىن قۇتۇلىدۇ. بۇ 

نى بىرئهلۋهتته باشقىالر بىرىگه سېلىش ئارقىلىق تهڭپۇڭلۇقنى ساقالش  ـ-
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ئستراتېگىيىسىنى ئاساس قىلىدىغان ئامېرىكا ئۈچۈن ئانچه قۇالققا خوش 
ياقىدىغان ئىش ئهمهس. ئىككىنچىدىن خىتاينىڭ نېفىت بازىلىرى كېسىلىدۇ، 
نهتىجىده خىتايدىكى ئهسلىدىنال باشلىنىشقا باشلىغان ئىقتىسادىي كىرىزىس 

دهرىجىده يامراشقا باشاليدۇ ( چۈنكى خىتاينىڭ  ئىقتىسادىي تهرهققىياتنىڭ  ئېغىر
ناھايىتى تىز ئىلگىرلهپ كېتىشى، خىتايدا ئىقتىسادىي جهھهتتىكى 
تهڭپۇڭسىزلىقنى پهيدا قىلغان بولۇپ،خىتاي تهڭشهشكه ئامالسىز قېلىۋاتقان بۇ 

ستراتېگىيه ۋه تهڭپۇڭسىزلىق، شهرقىي تۈركىستاندىن ئىبارهت مۇھىم بىر ئ
ئىقتىسادىي بازىدىن ئايرىلغاندا خىتاينى  ھالسىزلىتىپ ئورنىدىن تۇرالماس 
قىلىۋېتىشى مۇمكىن ). بۇ ياپونىيهنىڭ خىتاينى كونترول قىلىش تهسىر كۈچىنى 
كېڭهيتىشىگه پۇرسهت يارىتىدۇ. ئامېرىكا بولسا ياپونىيهنىڭ بۇ پۇرسهتته 

ھدىد بولۇپ قېلىشىنى خالىمايدۇ، ئهلۋهتته.كۈچىيىپ ھاۋا ۋه دېڭىزدا ئۆزىگه ته  

ئامېرىكا ئهزهلدىن ئۆزىنىڭ دۇنيادىكى ھۆكۈمرانلىق ئورنىنى، بولۇپمۇ دېڭىز  
ۋه ھاۋادىكى كۈچىنى ئۈستۈن تۇتۇش ئۈچۈن، مهيلى خىتاي مهيلى ياپون 
بولسۇن ھېچقايسىسىنىڭ كۈچىيىپ ھاۋا ۋه دېڭىزدا ئۆزىگه رىقابهتچى ۋه تهھدىد 

خالىمايدۇ. بۇ سهۋهبتىن،  ئۇيغۇر،  تىبهتلهر ۋه خىتاي  بولىشىنى
دېموكراتلىرىنى قولالش ئارقىلىق خىتاينىڭ باش ئاغرىقىنى كۇچهيتىدۇ. 
خىتاينىڭ كۈچلىنىپ كېتىشىنى توسۇش مۇددىتىده ئۇيغۇر مهسىلىسى ئامېرىكا 
ئۈچۈن ھهر زامان ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن قولالشقا تېگىشلىك مهسىله. ئهمما 

ىتاينىڭ پۈتۈنلهي ئاجىزالپ رايوندا ياپونىيهنىڭ راھهت ئىلگىرلهپ كۈچ خ
تالىشىشتا ئۈستۈنلۈكنى ئىگهللهپ كهتمهسلىكى ئۈچۈن،  ياپونغا قارشى ئامېرىكا 

بۇ خىتاي ئاجىزلىغان ئهھۋال ئاسىتىدا ) ئهلۋهتته خىتاينى قوللىشى مۇمكىن
ېرىكا ئۈچۈن بىر مهنپهئهت ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر مۇستهقىللىقىنى قوللىشىنىڭ ئام

ـخىتاي  ـئېھتىياجى قالمايدۇ دېگهنلىكتۇر ). بۇنداق بولغاندا ئامېرىكا، ياپون  - 
ھىندىستان ئۈچىنى بىر  بىرىگه قارشى قىلىپ قويۇش ئارقىلىق ئاسىيا  ـ-

قىتئهسىدىكى كۈچ تهڭپۇڭلۇقنى ساقالپ قالىدۇ.  

خىتاي ئوتتۇرا ئاسىياغا نىسبهتهن چوڭ تهھدىد ۋه كېڭهيمىچى بولمىغان  
ئهھۋال ئاستىدا، روسسىيه خىتاي بىلهن بولغان يېقىنلىقىنى ساقالپ قالىدۇ ۋه 
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شهرقىي تۈركىستاننىڭ مۇستهقىل بولۇپ، خىتاينىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا كېڭىيىشىنى 
ئامېرىكا ئۇيغۇرالرنىڭ  توسايدىغان تام بولىشىغا باش قاتۇرۇپ كهتمهيدۇ.

مۇستهقىل بولۇپ سىياسهت بىلهن دىن ئايرىلغان ئهمهس، بهلكى ئىسالم دۆلىتى 
قۇرۇپ قېلىشىدىن تېخىمۇ ئهنسىرهيدۇ. تۈركىيهچۇ؟ ھهممىمىزگه ئايان، تۈركىيه 
خهلقىنىڭ كۈچلۈك قوللىشىغا ئېرىشهلهيمىز ۋه تۈرك ھۆكۈمىتى بىزنى ئىقتىسادىي 

قان تهقدىردىمۇ خهلقى ئارقىلىق بېسىم قىالاليمىز، چۈنكى مهنپهئهتلىرىگه سات
قانداشلىق مۇناسىۋىتىمىز بار. تۈركىيهمۇ بىر دېموكراتىك دۆلهت، ئوخشاشال 

يامرىشىنى خالىمايدۇ. مۇستهقىل بولىشىمىزنى  ئىددىئولوگىيىسىنىڭكوممۇنىست 
ڭ ئىقتىسادىي ۋه ئارزۇ قىلسىمۇ، ئهمما قولالشقا ھازىرچه ئاجىزلىق قىلىدۇ. ئۆزىنى

سىياسىي مهنپهئهتلىرى ئۈچۈن ھازىرقى شارائىتتا ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستهقىللىقىنى 
قوللىمايمىز دېيىشكه مهجبۇر. ئهمما قولالش ئۇچۇن تۈركىيه كۈچىيىپ 

يىل ئىچىده ياۋرو ئاسيا ۋه ئوتتۇرا ئاسيادا تهسىر  20ياكى  10ئالدىمىزدىكى 
لىق شهرقىي تۈركىستانغا ئهڭ كۈچلۈك دائىرىسىنى كۈچهيتىشى ۋه بۇ ئارقى

  شهكىلده ياردهم قولىنى ئۇزاتقۇدهك ھالغا كېلىشى مۇمكىن بولۇشى كېرهك.

سۇۋهيىش بۇ ئۇنىڭ ئىراق ۋه سۈرىيهده تهسىر دائىرىسىنى كېڭهيتىپ، 
بواللماسلىقىغا باغلىق. بۇ كۈن ئۈچۈن بىز قايسى ھالدا  قانىلىغا ئىگه بولۇش 
پون ۋه باشقا ئاسىيادىكى خىتاي بىلهن تارىخى ئۆچمهنلىكى بولىشىمىز كېرهك؟ يا

ۋهياكى مهنپهئهت توقۇنۇشى بار دۆلهتلهرچۇ؟ بۇ ئهلۋهتته ئۇالرنىڭ بىزنى قاچان 
قانداق بىر پۇرسهتته، قانداق شارائىتتا قوللىشىغا باغلىق. چۈنكى ئۇالرنىڭ 

تىياجلىق بولىشى خىتاي بىلهن بولغان مهنپهئهت توقۇنۇشىدا بىزنى قولالشقا ئېھ
ئۈچۈن، بىزده ئۇالرنىڭ ئىشىغا يارىغۇدهك كۈچ بولىشى، يهنى قولىمىزدىن تارتسا 

ئورنىمىزدىن تۇرالىغۇدهك ماغدۇرىمىز بولىشى كېرهك.  

تاشقى كۈچلهرنىڭ، خهلقئارا جهمئىيهتنىڭ خىتايغا بىز ئۈچۈن بېسىم قىلىپ، 
ۋهتلىرىنى كېسىشى قاتارلىق ئىقتىسادىي ئېمبارگو يۈرگۈزۈشى، دىپلوماتىك مۇناسى

ياردهملهرگه ئېرىشىش ئۈچۈنمۇ، ئالدى بىلهن ئۆزىمىزده دۇنيانىڭ دىققىتىنى 
تارتقۇدهك كۈچلۈك بىر قارشىلىق ھهرىكىتى بولىشى كېرهك.  
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دېگهن كىتابىدا، » دېكتاتورلۇقتىن دېموكراتىيهگىچه «  شارپ گهنه
ۈن دهرھال ھازىرالشقا دىكتاتورلۇقنى تىنچلىق يولى بىلهن ئۆرۈۋېتىش ئۈچ

تېگىشلىك خىزمهتلهرنى مۇنداق تۆت نوقتىغا يىغىنچاقالپ ئاچچىق رىئاللىق دهپ 
.18ئاتايدۇ  

1. چوقۇم زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى ئۆز خهلقىنى كۈچهيتىش، ئۇالرنىڭ ئۆزىگه  
ئىشىنىش، كۆرهشتىن يانماسلىق، ئۇنىڭدا چىڭ تۇرۇش ئىرادىسى ۋه قارشىلىق 

تىلدۈرۈش كېرهك.كۆرسىتىش ئىقتىدارىنى يې  

2. ، ئېنستىتۇتلىرىنى قۇرۇپ گۇرۇپپىلىرىنىخهلقنىڭ مۇستهقىل جهمئىيهت  
چىقىش.  

3. كۈچلۈك ئىچكى قاراشلىق كۈچى پهيدا قىلىش.   

4. تۈزۈپ، ئۇنى ئهركىنلىككه يېتىش ئۈچۈن  پىالنچوڭ ئىستراتېگىيه  
ئۇستىلىق بىلهن يۈرگۈزۈش.  

قىلىش باسقۇچىدا؟ بىز ھازىر يۇقىرىقى خىزمهتلهرنىڭ قايسىسىنى 
ھېچقايسىسىنى قىلىۋاتمىغان بولساق قهيهردىن ۋه قانداق باشاليمىز؟ بۇالرنىڭ 
ھهممىسى جىددىي ئويلىنىشقا تېگىشلىك مهسىله. چۈنكى خىتايغا قارشى تۇرۇش 
ئۈچۈن، چوقۇم ئۇنىڭ ئاجىزلىقىنى تېپىپ چىقىشىمىزغا ۋه بۇ ئاجىزلىققا ئاساسهن 

توغرا كېلىدۇ. ئىستراتېگىيه تۈزۈشىمىزگه  

باسقۇچنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش بىز ئۈچۈن  - 2ئوتتۇرىغا قويغان  گهنه شارپ
ئىنتايىن قىيىن بولۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتى مۇستهقىل گۇرۇپپىالرنىڭ پهيدا 
بولىشىنى قاتتىق چهكلهۋاتقان بىر ھالهتته تۇرۇۋاتىمىز. ئۇنىڭ ئۈستىگه، 

ىپىدىن جهمئىيهت قۇرۇلمىلىرى ۋه ئۇيۇشمىالرنىڭ ھهممىسىال ختاي ھۆكۈمىتى تهر
قۇرۇلغان بولۇپال قالماي، ئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز ئالدىغا ئادۇكاتالر جهمئىيىتى، 
ئاكادېمىكالر جهمئىيىتى، يازغۇچى شائىرالر جهمئىيىتى، ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر 
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ئانىالر بىرلهشمىسى، ئىسالم قېرىنداشالر جهمئىيتى،  ـئۇيۇشمىسى، ئۇيغۇر ئاتا 
. دېگهندهك ئاممىۋى جهمئىيهت قۇرۇلمىلىرىنى ئۇيغۇر تىجارهتچىلهر بىرلهشمىسى..

قۇرۇپ چىقىشى قهتئىي چهكلهنگهن. ھهممىسىال خىتاي دۆلىتى تهرىپىدىن 
قۇرۇلغان بولۇپ، ئۇيغۇرالرنى ئۆز ئىچىگه ئالمايدۇ ۋه خىتاي ئۈچۈن خىزمهت 
قىلىدۇ. مۇھىم ھۆكۈمهت ئاپپاراتلىرىنىڭ ھهممىسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋه خىتاي 

ڭ كونتروللۇقىدا.خهلقىنى  

دىن ئارتۇق ئۇيغۇر دېھقانچىلىق ۋه چارۋىچىلىق بىلهن  70% گهرچه 
ئىشلهپچىقىرىشىنىڭ كۆپچىلىكىنى  چارۋىچىلىقشۇغۇلالنسىمۇ، ئهمما ئاشلىق ۋه 

بىڭتۇهن كونترول قىلىۋالغان بولۇپ، ئۇيغۇرالر بۇ ئىشلهپچىقىرىشنى توختىتىپ 
چوڭ تهسىر كۆرسىتهلمهيدۇ، ئهكسىچه قويغان تهقدىردىمۇ خىتاي ھۆكۈمىتىگه 

تهمىنلىشى قىيىن ئهھۋالغا چۈشىدۇ. بازار ئىگىلىكىمۇ  زىنىئۆ ـئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز 
ئۆزىنى تهمىنلىشى بىلهن چهكلىنىۋاتقان بولۇپ، خىتاي خهلقى  ـئۇيغۇرالرنىڭ ئۆز 

ڭ بازار ئىگىلىگىنى پۈتۈنلهي مونوپول قىلىۋالغان ئهھۋال ئاستىدا، ئۇيغۇرالرنى
شهرقىي تۈركىستاندا خىتاي ماللىرىنى ساتماسلىق ياكى ئالماسلىق بىلهن بايقۇت 
قىلىپ، تۈركىستاندا خىتاي ھۆكۈمىتىنى پالهچ ھالغا چۈشۈرهلىشى ئىنتايىن 

قىيىن.  

ئوتتۇرىغا قويغان چوڭ ئىستراتېگىيه تۈزۈش ئۈچۈن  گهنه شارپ
گه توغرا كېلىدۇ. ئهگهر ئىستراتېگىيىنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى ياخشى چۈشىنىشىمىز

دېگهن تۆۋهندىكى ھېكايىنى ئاڭلىغان بولسىڭىز » دهرسى  جۇدو« سىز 
ئىستراتېگىيىنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى ياخشى چۈشىنىشىڭىز مۇمكىن:  

 جۇدوياشلىق بىر باال  9ماشىنا ۋهقهسىده ئوڭ بىلىكىدىن ئايرىلىپ قالغان 
بولۇپ، ئۇ  پېشۋا ياپونلۇقن . ئۇنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ياشانغابوپتۇئۆگهنمهكچى 

بالىغا ھهر كۈنى پهقهت بىرال ھهرىكهتنى ئۆگىتىپتۇ. باال:   

كېرهك ئهمهسمۇ؟ دهپ سوراپتۇ.  ئۆگىنىشىم، باشقا ھهرىكهتلهرنى ئۇستاز -
  :پېشۋا
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ياق، بۇ پهقهت سهن بىلىشكه تېگىشلىك بىردىنبىر ھهرىكهت، دهپ جاۋاپ  -
بېرىپتۇ.  

مۇسابىقىگه قاتنىشىپ، ھهممهيلهننى ھهيران  ئالته ئايدىن كېيىن باال
قالدۇرغان ھالدا دهسلهپكى ئۈچ تالالشتا يېڭىپ، ھهل قىلغۇچ مۇسابىقىگه 

قاتنىشىپتۇ.  

بالىنىڭ رىقابهتچىسى ئۇنىڭدىن ياشتا چوڭ ۋه كۈچلۈك بولۇپ، بالىنىڭ 
يېڭىشىگه ھېچكىمنىڭ كۆزى يهتمهپتۇ. توساتتىن ئۇنىڭ رىقابهتچىسى خاتالىق 

. باال بولسا دهرھال ئۆزى بىردىنبىر قاپتۇكۈزۈپ قوغدىنىشنى ئۇنتۇپ ئۆت
بىلىدىغان ھهرىكهت بىلهن رىقابهتچىسىنى بېسىۋاپتۇ. مۇسابىقىدىن كېيىن پېشۋا 

بالىغا مۇنداق دهپتۇ:  

ئوغلۇم سهن مۇنداق ئىككى خىل سهۋهب بىلهن يهڭدىڭ. بىرىنچىسى،  -
ىقابهتچىڭنى بېسىۋالىدىغان ئهڭ قىيىن ئالته ئاي قاتتىق مهشىق قىلىپ، بىرال ر

. ئىككىنچىسى، رىقابهتچىڭ قوغدىنىش ئۈچۈن سېنىڭ كامالىغا يهتتىڭھهرىكهتته 
ئوڭ بىلىكىڭدىن تۇتۇشى كېرهك ئىدى...  

خۇددىي ئوڭ بىلىكى يوق بالىنىڭ يېڭىشى ئۈچۈن ئاالھىده ئۇرۇش 
نېمىلهرنىڭ بار  ئستراتېگىيهسى ئۈگىتىلگىنىدهك، ئۇيغۇرالر ئاۋال ئۆزىمىزده - 

يوقلىغىنى ئانالىز قىلىشىمىزغا، بولۇپمۇ خىتاي بىلهن بولغان كۆرهشنىڭ ئارقا 
شارائىتلىرىمىز، قوراللىق ۋهياكى قورالسىز  ـكۆرنىشى، جۇغراپىيهلىك شهرت 

يوقلىقى، خهلقىمىزنىڭ مهدهنىيهت سهۋىيهسى، سىياسىي،   ـكۈچىمىزنىڭ بار 
ئهھۋالىمىز، خهلقئارالىق تهسىر كورسهتكۈچى ئىقتىسادىي، پىسخولوگىيىلىك 

ئامىلالر قاتارلىقالرنى ياخشى ئانالىز قىلىشىمىزغا ۋه بىزدىكى دۈشمىنىمىزدىن 
ئۈستۈن ياكى ئۇنىڭدا يوق بولغان ئهۋزهللىكلهرنى تېپىپ چىقىپ، ئۇنى قهيهرده 

قايسى ئۇسۇلدا قانداق پايدىلىنىشنى بىلىشىمىز تولىمۇ زۆرۈر.  

ىمان، پىداكارلىق، ھهقىقهت، دۇنيانىڭ ھېسداشلىقى، مهسىلهن: ئ 
خهلقئارانىڭ خىتايغا بېسىم قىلىشىنى قولغا كهلتۈرهلىشىمىز... قاتارلىقالر. يهنه 

ئااليلۇق،  مهسىلهن: خىتاي بىلهن بولغان پىسخىك جهھهتتىكى سېلىشتۇرما.
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خىتاينىڭ پسىخىك جهھهتته قانداق ئاجىزلىقى بار؟ خىتاي يۈزى چۈشۈپ 
ئىگىمۇ؟ مهنچه بىر دۆلهت بولۇش سۈپىتى  پسىخىكىغاېتىشىدىن قورقىدىغان ك

بىلهن خىتايدا ئهلۋهتته كۈچلۈك ھالدا بۇ پسىخىكا بار ۋه ھازىرغىچه ئۆزىنى 
دۇنياغا ھهقلىق كۆرسىتىش ئۈچۈن ھهرخىل تاكتىكىالرنى قولالندى ۋه قوللىنىپ 

ىنىمىز ۋه قايسى شهكىلده كېلىۋاتىدۇ. ئۇنداقتا بىز بۇنىڭدىن قانداق پايدىل
ھۇجۇم قىلىمىز؟   

خىتاينىڭ ئاجىزلىغىنى دهڭسهش بىلهن بىرگه كۈچىنىمۇ دهڭسهشكه، 
ئۆزىمىزنىڭ ئاجىزلىغىنى ۋه كۈچىنىمۇ دهڭسهشكه توغرا كېلىدۇ. ئهگهر بىزگه 
ھهربىي جهھهتتىن خىتاي بىلهن كۈچ ئېلىشىشى مۇمكىن بولمىغان ئهھۋال ئاستىدا 

ولوگىيهلىك كۈچ سېلىشتۇرمىسىدا ئۆزىمىزنىڭ ئارتۇقچىلىقىدىن سىياسىي ۋه پسىخ
قانداق پايدىلىنىشىمىز كېرهك؟ ھهتتا خىتاي خهلقىنى ئۆزگهرتىش، ئۇالرنى 
مۇسۇلمان قىلىش ياكى دېموكراتىك ئىددىيىنى تارقىتىش ئارقىلىق ئۇالرنى 

چۈن ھۆكۈمىتىدىن ئاجرىتىپ، ھۆكۈمىتىنى يېتىم قالدۇرۇش ۋه ئاجىزلىتىش ئۈ
يوقلىقىنى تونۇپ يهتكهندىن ـ بهزى قهدهملهرنى بېسىش مۇمكىنچىلىكىنىڭ بار 

كېيىن، باشقا يهنه قانداق تالالش يوللىرىنى تۈزۈپ چىقىشىمىز الزىم؟  

تاشقى كۈچلهردىن قانداق پايدىلىنىمىز؟ دۇنيا سىياسىتىنىڭ ۋه  
ماتىك ئىستراتېگىيىسىنىڭ ئۆزگىرىشىگه يېقىندىن دىققهت قىلىش، دىپلو

مۇناسىۋهتلهرنى يېقىندىن كۆزىتىش ئارقىلىق قايسى كۈچلهرنى ئۆزىمىزگه 
تارتىشىمىز ۋه شۇنداق پۇرسهتلهرنى قاچۇرۇپ قويماسلىقىمىز كېرهك؟ بۇ 
خىزمهتلهرنىڭ ھهممىسىگه يېقىندىن كۆڭۈل بولۇپ تهتقىق قىلىدىغان تهتقىقاتچى 

ق؟ گۇرۇپپىالرنى ۋهتهن سىرتىدا قۇرۇپ چىقالىدۇقمۇ يو  

مانا بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۇيغۇرالر چوڭقۇر ئويلىنىش ئارقىلىق بىر چوڭ 
ئىستراتېگىيه تۈزهشته مۇھىم بولغان مهسىلىلهر بولۇپ، ئهلۋهتته ئىستراتېگىيه 
تۈزۈلگهندىن كېيىن ئۇنىڭغا ئاساسهن پىالن ۋه قايسى پىالننى ئهمهلگه ئاشۇرۇش 

، قوراللىقمۇ ياكى تېنچلىق يولى دېگىنىمىزدهمېتود ئۈچۈن قانداق تاكتىكا ۋه 
بىلهنمۇ؟ قوراللىق قارشىلىق بىلهن تېنچلىق شهكىلدىكى قارشىلىقنىڭ ھهر 



 

www.uyghurpen.org/uy/Qayta_shekillendurulush.pdf ""قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشتىن قايتا شهكىللهندۈرۈلۈشكه         

 
 

123	
	

ئىككىسىنى ئۆز ئالدىغا شارائىت ۋه ۋهزىيهتكه ئاساسهن  تهربىيلهش، 
الزىم بولىدىغانلىقىنى ئانالىز قىلىش،  ىلدۇرۇش ۋه ئېلىپ بېرىش كېرهكمۇ؟يېت

ۈزۈشكه تىرىشىش كېرهك.ئوتتۇرىغا قويۇش ۋه يۈرگ  

 

ئوتتۇرىغا قويغان ئورۇنالشقا تېگىشلىك تۆت  گهنه شارپمهن بۇ يازمامدا، 
خىل خىزمهتنىڭ ئىچىدىكى بىرىنچى تۈرلۈك خىزمهت، يهنى زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى 
خهلقنى كۈچهيتىش، ئۇالرنىڭ ئۆزىگه ئىشىنىشىنى تۇرغۇزۇپ كۆرهش قىلىشتىن 
يانماسلىقتهك ئىرادىسىنى يېتىلدۈرۈشتىن ئىبارهت بىرىنچى باسقۇچتىكى 

مهتلىرىمىزنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىده، ئۇيغۇرالرنىڭ ئهركىنلىككه دهسلهپكى خىز
ئېرىشىشته كىملىك ۋه مىللهتچىلىكنىڭ ئورنى ۋه مۇھىملىقى، بۇنىڭ ئۈچۈن 
خىتاي تهرىپىدىن يۇيۇلغان ئۇيغۇر مېڭىسىنى قايتا تۈزهپ چىقىش ھهققىده 

ر ۋه ئۆزۈمنىڭ چهكلىك ئىزدىنىشلىرىمنى سۆزلهپ ئۆتتۈم. ئوقۇرمهننىڭ پىكى
تهنقىدلىرى بىلهن بۇ خىزمهتلىرىمىزنىڭ باشلىنىشى تېخىمۇ مۇكهممهللىشىدۇ، 
دهپ ئوياليمهن. زېرىكمهي، كۆڭۈل قويۇپ ئوقۇپ چىققىنىڭىز ئۈچۈن كۆپ 

رهھمهت.  
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